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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

W niedzielę 28 maja br.  strażacy ochotnicy z gminy Gręboszów uroczyście obchodzili  swoje  święto 
patronalne. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Samorząd Gminy Gręboszów i Jednostka OSP Bie-
niaszowice – Okręg. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przed kościołem parafialnym pw. 
WNMP w Gręboszowie. Mszę Św. w intencji druhów strażaków odprawił ks. proboszcz Wiesław Babiarz 
w asyście ks. Mariana Kujdy, proboszcza parafii Borusowa. 

Po Mszy Św. pododdziały oraz goście udali się do Bieniaszowic na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła 
się część oficjalna. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem raportu przez dowódcę druha Piotra Prosowi-
cza prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszardowi Pikulowi. 
Następnie odbył się symboliczny przegląd pododdziałów oraz uroczyście podniesiono flagę państwową 
na maszt. Wszystkich zebranych na uroczystości powitała Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaraz po wystąpieniu 
uchwałę Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej Bieniaszowice-Okręg o nadaniu godności Hono-
rowego Członka OSP Bieniaszowice-Okręg Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Władysławowi Ko-
siniakowi-Kamyszowi odczytał prezes jednostki OSP druh Mieczysław Mamulski. Po przekazaniu uchwały 
i legitymacji członka OSP głos zabrał Honorowy Członek OSP Władysław Kosiniak-Kamysz. W następnej 
kolejności odbyło się uroczyste odznaczenie i wręczenie wyróżnień zasłużonym strażakom. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP złotym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” odznaczani  zostali: Świętek Krystyna, Mamulski Mieczysław, Kochanek Krzysztof, Wytrwał 
Bogdan, Kosiniak Jerzy.

Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Zbigniew, Koziara Waldemar, Knaga 
Mariusz, Wytrwał Krzysztof, Gaweł Sylwester, Ruta Wojciech.

Brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Wytrwał Damian, Skalak Rafał, Biedak Sła-
womir, Kochanek Karol, Kosiniak Patryk, Wojtusik Rafał, Piątek Michał, Ciepiela Grzegorz, Wcisło Artur, 
Solecki Dawid, Gądek Mariusz, Gaweł Dawid, Wójtowicz Mateusz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni 
zostali: Koziara Izabela, Koziara Klaudia, Czuj Jakub, Konieczny Mirosław, Gil Paweł, Gil Bartłomiej, Wci-
sło Robert, Madej Dominik, Czajkowski Kamil, Woźniak Piotr, Gaweł Jerzy, Chlastawa Dominik, Bigos Pa-
weł, Bigos Bartłomiej, Badocha Andrzej, Zaleski Adam, Klucz Mateusz, Stoch-Michna Sebastian, Badocha 
Bogdan, Dąbroś Dominik.

Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili: Stanisław Sorys – Marszałek 
Województwa Małopolskiego,  druh Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Dąbrowie Tarnowskiej i Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów. 

W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli goście m.in.: wspomniany już wcześniej Poseł na Sejm 
RP Władysław Kosiniak-Kamysz, Stanisław Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, V-ce Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, dr Andrzej Kosiniak – Kamysz, Honorowy 
Obywatel Gminy Gręboszów, Jan Kosiniak – dyrektor Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie, Bogdan Bigos 
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Adam Rzemiński – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Broni-
sław Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów, Bożena Furgał – Skarbnik Gminy Gręboszów, Jerzy Misterka 
– Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gręboszowie, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Całość  uroczystości  prowadził  Wiesław  Lizak,  dyr.  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa 
w Gręboszowie.

Wiesław Lizak
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Oddajemy do Państwa rąk kolejny, już 76. numer 
Gazety  Gręboszowskiej  w  okresie  dla  nas  wyjątko-
wym. Minęło  już 20 lat odkąd w czerwcu 1997 roku 
ukazał  się pierwszy numer naszego  lokalnego kwar-
talnika. Minione dwie dekady  to bez wątpienia  czas 
szczególny. Przede wszystkim to okres wytężonej pra-
cy nad każdym poszczególnym wydaniem, ale również 
satysfakcja z tego, że nieprzerwanie od tylu lat gości-
my w Państwa domach za pośrednictwem naszego pe-
riodyku. W przeciągu tych lat na łamach Gazety Grę-
boszowskiej udało się utrwalić i ocalić od zapomnienia 
wiele wydarzeń i postaci tak mocno związanych z na-
szym  środowiskiem  lokalnym.  Pragniemy,  by  nadal 
Gazeta  Gręboszowska  była  dla  wszystkich  Czytelni-
ków źródłem informacji o naszej „małej Ojczyźnie”.

W ciągu tych 20 lat z redakcją Gazety Gręboszow-
skiej współpracowało wiele osób, i nie sposób każdej 
z nich w tym miejscu wymienić. Jednakże chciałbym 
podziękować wszystkim tym, którzy przez te lata pu-
blikowali swoje teksty na łamach naszego periodyku, 
tworząc tym samym jego historię. Dziękuję za ich bez-
interesownie poświęcony czas, zaangażowanie i pasję 
z  jaką udzielali  się w naszą wydawniczą działalność. 
Jest mi niezmiernie miło, że przez ten czas udało się 
nam wspólnie zachować choć część wspomnień, przy-
pomnieć  wiele  historii,  udokumentować  mnóstwo 
wydarzeń  jak  i  przedstawić  sylwetki  naszych  wyjąt-
kowych  rodaków.  Niektórych  autorów  niestety  nie 
ma  już wśród nas,  ale  zawsze będą obecni w naszej 
pamięci, również jako Ci, którzy pragnęli zachować od 
zapomnienia i przekazać kolejnym pokoleniom swo-
je wspomnienia  i  obraz naszej  lokalnej  społeczności 
sprzed  wielu  lat.  Nie  zapomnę  wspólnych  rozmów, 
historii ich życia, szczerości, autentycznego zaangażo-
wania i radości z efektów współpracy. 

Pragnę  również  podziękować  wszystkim  Czytel-
nikom oraz sympatykom Gazety Gręboszowskiej, za 
każde dobre słowo, wsparcie,  jak również konstruk-
tywną  krytykę.  To  dla  nas  bardzo  ważne,  by  mieć 
kontakt z Czytelnikami, znać ich opinie i oczekiwania. 
Niezmiernie cieszy również  fakt,  że zarówno w kra-
ju, naszym środowisku  lokalnym,  jak  i za granicą – 
wśród polonii,  tak wiele osób sięga po nasz  lokalny 
periodyk,  by  na  bieżąco  śledzić  wydarzenia  istotne 
dla naszej małej ojczyzny. Od  lat dokładamy wszel-
kich starań, aby każdy numer Gazety Gręboszowskiej 
zawierał  najważniejsze  i  najciekawsze  wydarzenia, 
przedstawione w sposób jasny i przejrzysty. W prze-
ciągu tych 20 lat mogli Państwo zauważyć wiele zmian 
związanych z naszym pismem. Począwszy od składu 
redakcyjnego, szaty graficznej czy też objętości każde-
go wydania. Niezmienna pozostaje  jednak idea  jaka 
przyświecała nam od samego początku, czyli dążenie 
do utrwalenia i ocalenia od zapomnienia najważniej-

szych i najciekawszych wydarzeń, osób i historii doty-
czących naszej „małej Ojczyzny”.

W  jubileuszowym  numerze  publikujemy  kil-
ka artykułów dotyczących historii  naszej  gminy  i  jej 
mieszkańców.  Zamieszczamy m.  in.:  część  V  relacji 
do dziejów wsi, chłopów i ruchu ludowego w gminie 
Gręboszów  –  autorstwa  dra  Jana  Hebdy,  Majowe 
wspomnienia  –  poświęcone  Stanisławowi  Lizakowi, 
jak również zamieszczamy „Historię Obrzynek w Sie-
dliszowicach” – list Wojciecha z pod Opatowca (pseu-
donim Henryka Otowskiego) do Grzesia z Mogiły.

W  76.  numerze  Gazety  Gręboszowskiej  mogą 
Państwo przeczytać relacje z wydarzeń, które odbyły 
się na  terenie naszej gminy m.in.: akademii z okazji 
Świąt  Wielkanocnych  pt.  „Poranek  Wielkanocny”, 
podsumowania konkursu palm i plastyki obrzędowej, 
gminnych obchodów Dnia Strażaka, czy też uroczystej 
akademii poświęconej Św. Janowi Pawłowi II. Trady-
cyjnie publikujemy  również materiał  podsumowują-
cy  kolejną  sesję Rady Gminy Gręboszów. Dr Marek 
Ziajor niezmiennie publikuje kolejne części zapocząt-
kowanego przez siebie cyklu porad prozdrowotnych, 
tym razem odnosząc się do problematyki chorób ser-
ca. Warto również wspomnieć, że pod koniec maja br. 
na terenie gminy Gręboszów kręcono wybrane sceny 
na potrzeby fabularyzowanego dokumentu poświęco-
nego naszej rodaczce Stefanii Łąckiej pt. „Serce w pa-
siaku”. W aktualnym wydaniu prezentujemy informa-
cje na temat tego interesującego przedsięwzięcia oraz 
krótką fotorelację z planu filmowego. 

W numerze zamieszczamy także  informacje do-
tyczące podpisania umów w Skalbmierzu w ramach 
wsparcia  finansowego  dla  przedsiębiorców  rozpo-
czynających  działalność  gospodarczą,  jak  również 
publikujemy  informację  o  uzyskanych  dotacjach: 
z programu „Senior” (na utworzenie i wyposażenie 
Klubu Senior +) oraz na modernizację drogi dojaz-
dowej  do  gruntów  rolnych  w  Żelichowie.  Ponadto 
w bieżącym wydaniu Gazety Gręboszowskiej znalazł 
się również artykuł poświęcony konferencji nauko-
wej nt.  „Początku drogi do niepodległości Polski – 
Kraków, 28 maja 1917”.

Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować wszyst-
kim osobom, które przez te 20 lat były związane z na-
szą  redakcją  i  w  jakikolwiek  sposób  angażowały  się 
w pracę nad kształtem Gazety Gręboszowskiej. Mam 
nadzieję,  że dzięki wspólnej pracy doczekamy kolej-
nych  takich  pięknych  jubileuszy,  czego  życzę  sobie 
i Państwu – Naszym Czytelnikom.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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W dniu 30 marca 2017 r. odbyła się XVI Se-
sja  Rady  Gminy  Gręboszów.  Obrady  prowadził 
Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Gręboszów. Po przyjęciu porządku obrad pro-
wadzący  Sesję  udzielił  głosu  Józefowi  Domino 
– kierownikowi Rejonu Nadzoru Urządzeń Wod-
nych – MZMiUW w Krakowie. Kierownik odpo-
wiadając na pytania radnych omówił sprawy do-
tyczące  inwestycji  prowadzonych  na  wale  rzeki 
Wisły.  Poruszył  temat  koszenia wałów,  budowy 
drogi  technologicznej przy Kanale Hubenickim, 
a także konserwacji urządzeń melioracyjnych na 
terenie naszej gminy.

Następnie po przyjęciu protokołów z XIV i XV 
sesji Krystyna Świętek – Wójt Gminy  zapozna-
ła radnych ze sprawozdaniem z pracy w okresie 
międzysesyjnym. Po czym radni składali interpe-
lacje i wnioski, które dotyczyły przede wszystkim 
wynajęcia  równiarki  na  zniszczone drogi  trans-
portu  rolnego,  budowy  lokalnej  oczyszczalni 
ścieków,  podnosili  problem  saren,  które  stano-
wią zagrożenie dla upraw  i bobrów, które zasy-
pują rowy melioracyjne.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
•	 zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 

rok,  zmian  w  budżecie  Gminy  Gręboszów  na 
2017 rok,

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

•	 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w 2018 roku,

•	 dostosowania  sieci  szkół  podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez gminę Grębo-
szów do nowego ustroju szkolnego,

•	 określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 
do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gmi-
nę Gręboszów oraz określenia dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

•	 określenia  kryteriów  i  odpowiadającej  im 
liczbie punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola publicznego pro-
wadzonego  przez Gminę Gręboszów  oraz  okre-
ślenia dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia tych kryteriów,

•	 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2017 r.”,

•	  ustalenia zasad przyznawania diet i ich wy-
sokości dla sołtysów.

Radni przyjęli  również sprawozdanie z  reali-
zacji  „Programu  współpracy  Gminy  Gręboszów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na 2016 rok” i spra-
wozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej  w  Gręboszowie  za  2016  rok  oraz  potrzeby 
związane z realizacją zadań. 

W końcowej części obrad Pani Wójt udzieliła 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Z treścią podjętych na XVI Sesji Rady Gminy 
uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Józefowi Karczmarczyk za kolejne dary książkowe dla 
biblioteki. Tym razem księgozbiór wzbogacił się o cenne pozycje takie jak: „Moje pierwsze boje” Józefa 
Piłsudskiego, pierwsze wydanie (z roku 1899) książki „Klątwa” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Ze skarbca 
kultury biuletyn biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich pod redakcją Józefa Szczepańca zeszyt 27”. 
Wszystkie pozycje odnoszą się do historii naszej gminy. W książce „Moje pierwsze boje” Józef Piłsudski 
wspomina m.in. swoją przeprawę do Opatowca i pobyt na plebanii w Gręboszowie. W pozycji „Ze skarbca 
kultury” szczególnie ważny dla naszego regionu jest rozdział 6, w którym zebrane zostały listy Jakuba Bojki 
z lat 1891-1916.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki.
Monika Kilian i Wiesław Lizak

 *** 

Bożena Landowska
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W  środę,  12  kwietnia  br.  w  Zespole  Szkół 
w Gręboszowie  odbyła  się  uroczysta  akademia 
z  okazji  zbliżających  się  Świąt Wielkanocnych. 
Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem nauczy-
cieli  przedstawili  montaż  słowno  –  muzyczny 
pt.  „Kochać  to  znaczy  powstawać…”.  Wszyscy 
obecni na uroczystości wsłuchiwali się w utwo-
ry  literackie  oraz  piosenki  nawiązujące  swoją 
tematyką  zarówno do okresu Wielkiego Postu, 
jak  również  do  samego  Triduum  Paschalnego 
i  wieńczącej  go  Niedzieli  Zmartwychwstania 
Pańskiego. Młodzież w  zaprezentowanej  części 
artystycznej przedstawiła  jak  istotny  jest okres 
wielkiego postu – zarówno na przestrzeni roku 
liturgicznego,  jak  również  i  w  naszym  życiu, 
jako  czas  przygotowania  do  Wielkanocy.  Ten 
wyjątkowy okres pokuty  i pojednania, pozwala 
nam  zatrzymać  się  i  dokonać  analizy  naszego 
życia.  Ozdobą  uroczystej  akademii  były  pieśni 
pasyjne  i  piosenki  wielkopostne  wykonywane 
przez młodych artystów przy akompaniamencie 
instrumentu klawiszowego i gitary. 

Wśród  obecnych  na  poranku  wielkanocnym 
znaleźli  się  m.  in.:  Franciszek  Dymon  –  Prze-
wodniczący Rady Gminy Gręboszów,  Jerzy Mi-
sterka–  Dyrektor  Zespołu  Szkół  oraz  Wiesław 
Lizak  –  Dyrektor  Gminnego  Centrum  Kultury 
i  Czytelnictwa  w  Gręboszowie.  Na  koniec  zło-
żyli  całej  społeczności  szkolnej  życzenia  dobre-
go  i  owocnego  przeżycia  zbliżających  się  Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.

WL
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Niedziela Palmowa podczas której wspomina-
ny jest uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozoli-
my otwiera szczególny czas Wielkiego Tygodnia. 
W tym dniu Msze święte rozpoczynają się od ob-
rzędu  poświęcenia  palm  i  procesji  do  kościoła. 
Jak  podają  źródła  zwyczaj  święcenia  palm  sięga 
VII wieku, natomiast procesji IV wieku. Niedzie-
la Palmowa w polskiej tradycji ludowej nazywana 
była  również Wierzbną  bądź  Kwietną.  Święcone 
w  tym  dniu  palmy  symbolizują  odradzające  się 
życie, natomiast gałązki wierzby, wykorzystywane 
do ich wykonania są znakiem zmartwychwstania 
i nieśmiertelności duszy. 

W  niektórych  regionach  Polski,  w  tym  także 
w  naszej  gminie  po  poświęceniu  palm  odbywają 
się konkursy. Od 22 lat Gminne Centrum Kultury 
i  Czytelnictwa w Gręboszowie  organizuje  cieszący 
się  dużym  zainteresowaniem  Konkurs  Palm  oraz 
Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielka-
nocy. W bieżącym roku konkurs poprzedziły warsz-
taty  wielkanocne,  prowadzone  przez  Panią  Beatę 
Duda z Tarnowa oraz Natalię Niezgoda ze Szczaw-
nicy. Uczestnicy poznali nowe techniki ozdabiania 
pisanek  oraz  ozdób  wielkanocnych.  Na  konkurs 
plastyki obrzędowej wpłynęło łącznie 43 prace. Po-
dziwiać mogliśmy piękne wielkanocne koszyki, pi-
sanki, zające, baranki. W wielu pracach widać było 
efekty warsztatów w postaci pisanek ażurowych, re-
liefowych, decoupage i innych. 

W Niedzielę Palmową komisja jury w składzie: 
Emilia Misterka, Anna Ruta i Joanna Sobota oceni-
ła 57 palm oddanych na konkurs. Prace podzielone 
zostały na cztery kategorie: palmy wysokie, średnie, 
niskie oraz palmy miniaturki. 

W kategorii palm wysokich I miejsce otrzymali 
ex.: Patrycja Grabiec, Konrad Topór, Natalia Maro-
szek, Agata i Konrad Wytrwał. II miejsce: Andrzej 
Garbarz, Natalia Wąż, Natalia Zawada. W kategorii 
palm  średnich:  I miejsce: Wiktoria Seruś, Amelia 
Seruś, Julia Koniczny, Milena i Dawid Wesołowski, 
Zuzanna  Wytrwał,  Martyna  Wytrwał.  II  miejsce: 
Monika  Zawada,  Bartłomiej  Garbarz,  Publiczne 
Przedszkole Grupa II, Rafał Światłowski. III miej-
sce: Filip Zgorzały, Antoni Adamczyk, Paulina Tre-
la, Anna Łoboda, Andrzej Garbarz, Kacper Dąbroś, 
Szymon Nagórzański, Marek Deszcz, Adrian Moryl, 
Natalia Wdowiak. W kategorii palm niskich: I miej-
sce: Adrian Światłowski, Alicja Rzeszutko, Piotr No-
wak, Szymon Nowak. II miejsce: Kinga Trela, Mar-
tyna  Janowiec,  Izabela  Koziara,  Patrycja  Gajdur, 
Anna Koziara. III miejsce: Basia Adamczyk, Antoni 
Koziara, Karolina Dąbroś, Sebastian Dudek, Patryk 
Dudek, Kamil Dudek, Anna Dąbroś, Piotr Deszcz, 
Maria Garbarz, Jakub Sarat, Jakub Boroniec. W ka-
tegorii palm miniaturek: I miejsce: Amelia i Oliwia 
Kozieja, Ignacy Koziara, Kinga Wąż, Dawid Kilian, 
Aleksandra Kilian. II miejsce: Publiczne Przedszko-
le Grupa II. III miejsce: Julia Zgorzały, Karolina Dą-
broś, Wiktoria Janowiec.

Wszystkie  nagrodzone  osoby  otrzymały  dyplo-
my oraz nagrody  rzeczowe  lub pieniężne ufundo-
wane  przez:  Firmę  „Sękpol”  z  Gręboszowa,  Bank 
Spółdzielczy  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  Gminne 
Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa  w  Gręboszowie, 
Gminną Komisję ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Grębo-
szowie, Emilię i Jerzego Misterka oraz anonimowe-
go sponsora.

Monika Kilian
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W niedzielne popołudnie, 4 czerwca br. na kom-
pleksie sportowym „Orlik” w Gręboszowie odbył się 
festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, 
zorganizowany  przez  Gminne  Centrum  Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie. Licznie zgromadzeni 
w tym dniu chłopcy i dziewczęta cieszyli się wielo-
ma atrakcjami przygotowanymi specjalnie dla nich. 
Wśród najciekawszych warto wskazać turniej piłki 
nożnej młodzików, w którym rywalizowali ucznio-
wie  szkoły  podstawowej,  wspierani  dopingiem 
przez  swych  rodziców.  W  turnieju  wzięło  udział 
pięć  drużyn,  a  kolejność  była  następująca:  pierw-
sze miejsce FC „Wols” (Kondrat Wytrwał, Damian 
Karczmarczyk, Paweł Kaczówka, Nikodem Świętek, 
Kondrat  Zieliński,  Łukasz  Tyrcha,  Bartosz  Zając), 
drugie „ Lwy morskie”, trzecie „Wolania” I, czwarte 
„Wolania” II, piąte FC „Endi”.

Podczas festynu każdy mógł uczestniczyć w róż-
nych zabawach i konkurencjach sprawnościowych, 
zarówno  najmłodsi  mieszkańcy  naszej  gminy  jak 
i ich rodzice, którzy z nie mniejszym zaangażowa-
niem  rywalizowali  w  najróżniejszych  konkuren-
cjach. Nie zabrakło również i słodkich niespodzia-
nek dla najmłodszych jak i wszystkich, którzy nie-
dzielne popołudnie spędzili na festynie. Prawdziwą 

frajdą dla dzieci było stoisko z farbkami i kredkami 
do malowanie twarzy. Dzieciaki cierpliwie ustawiały 
się w kolejce, by wyjść z nich z barwnymi motylami 
na buzi, groźnymi piratami czy też maskami w stylu 
Spidermana. Dodatkową atrakcją były nieodpłatne 
zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni. 

Podczas  trwania  imprezy wręczone  zostały na-
grody  w  konkursie  „Bądźmy  sobą  bez  nałogów”. 
Konkursy i zabawy prowadzili: Monika Kilian, Ka-
tarzyna Lizak, Joanna Sobota oraz Wiesław Lizak.

 *** 
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Gmina Gręboszów w wyniku otwartego konkursu ofert w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł 1 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 903,32 zł na utworzenie i wy-
posażenie Klubu „Senior+”. W ramach programu na terenie Gminy Grę-
boszów w miejscowości Hubenice (w budynku byłej szkoły podstawowej) 
zostanie utworzy i wyposażony Klub „SENIOR+”, gdzie seniorzy będą mogli nawiązywać i pod-
trzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

Celem Klubu „Senior +”  jest udostępnienie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ za-
mieszkującym w gminie Gręboszów, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego cza-
su, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Klub „Senior+” 
zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb  i możliwości wynikających z wieku 
i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego. Klub „Senior+” zaspokajać będzie zróżnicowane 
potrzeby osób starszych. Powstała placówka zapewni miejsca dla 15 seniorów i będzie funkcjonowała 
co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie.

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 25 stycznia 2017 r. przez Gminę Gręboszów, Zarząd 
Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 657/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. przyznał Gminie Grę-
boszów dotację w wysokości 63 856,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Żelichów. Jest  to droga zaczynająca  się koło młyna w Żelichowie a kończy się na 
drodze Lubiczko – Żelichów. Długość drogi wynosi 1,160 km, szerokość jest zmienna, na początku 
5 m, później 3 m. 

W ramach modernizacji drogi planuje się wykonanie następującego zakresu robót:
wyznaczenie granic drogi w terenie, wykonanie korytowania, wyprofilowanie i zagęszczenie pod-

łoża, wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych frakcji 0/31 mm z uszczelnieniem grysem grubości 
10 cm na podbudowie z kruszyw łamanych frakcji 30/63 mm grubości 15 cm, na warstwie odsączają-
cej z pospółki grubości 10 cm. Łączna grubość warstw wyniesie  35 cm. Ponadto planuje się wymianę 
rur w dwóch przepustach, odmulenie rowu przy tej drodze na długości 520 m. Koszt modernizacji 
jest obliczony na kwotę ok. 250 tys. zł. Różnicę w kwocie musi pokryć Gmina Gręboszów ze środków 
własnych.

Gmina Gręboszów corocznie dokonuje modernizacji dróg z udziałem środków z budżetu woje-
wództwa. W ostatnich 10 latach w okresie 2008 – 2016 wykonano 6,510 km remontu/modernizacji 
dróg rolniczych z udziałem środków pozyskanych z budżetu województwa małopolskiego, tj. uzyska-
no na ten cel kwotę 458 tys. zł (44,47%), a całkowity koszt robót wyniósł 1 030 tys. zł, czyli z budżetu 
Gminy Gręboszów zostało przeznaczone 572 tys. zł (55,53%).
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Zbliża się 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Już teraz wiele instytucji inauguruje 
obchody tego ważnego wydarzenia. Dnia 22 maja Prezydent Miasta Krakowa, Polskie Stronnictwo Ludo-
we oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Od-
dział  im. Włodzimierza  Tetmajera w Krakowie  zorgani-
zowali konferencję pt. „Początek drogi do niepodległości 
Polski – Kraków, 28 maja 1917”. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło delegacji z gmi-
ny  Gręboszów  w  składzie:  Przewodniczący  Rady  Gminy 
Franciszek Dymon, Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Mister-
ka, Skarbnik Gminy Gręboszów Bożena Furgał oraz biblio-
tekarka Monika Kilian. 

Konferencja odbyła się w miejscu wyjątkowym, a jej wy-
bór nie był przypadkowy – a mianowicie Sala Obrad Rady 
Miasta  Krakowa  im.  Stanisława Wyspiańskiego.  To  wła-
śnie tam sto lat temu z inicjatywy Włodzimierza Tetmajera 
na posiedzeniu posłów Koła Polskiego przyjęto 28 maja 1917 r. rezolucję, w której oficjalnie uznano dążenie 
do odzyskania niepodległości za jedyny cel narodu polskiego. Posiedzenie w magistracie, przeprowadzone 
przy aplauzie mieszkańców, było konsekwencją wystąpienia Tetmajera w Wiedniu 16 maja, gdzie zgłosił 
projekt tej rezolucji, wykazując się dużą odwagą i determinacją. Rezolucją Włodzimierza Tetmajera Kraków 
rozpoczął drogę do niepodległości Polski. 

Konferencję otworzyli Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz Władysław Kosiniak-Kamysz 
– Prezes PSL. Wykłady w głównej mierze poświęcone były wielkiemu Polakowi – artyście, poecie, politykowi – 
Włodzimierzowi Tetmajer. Wybitni profesorowie przedstawili niezwykle ciekawe i interesujące referaty: prof. 
dr hab. Stanisław Palka mówił na temat: „Tetmajerowskiego posiewu współczesnej refleksji”, prof. dr hab. 
Mariusz Wołos – „U progu niepodległości. Sprawa polska w 1917 roku”, prof. dr hab. Franciszek Ziejka „Wło-
dzimierz Tetmajer – najbarwniejsza postać małopolskiej epoki”, natomiast dr Stanisław Dziedzic przedstawił 
dorobek artystyczny Tetmajera w referacie pt. „Włodzimierz Tetmajer – artysta i polityk”. Na zakończenie 
konferencji znany aktor Krzysztof Górecki odczytał fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Konferen-
cję poprowadzili Iwona Sitnik – Kornecka oraz Michał Kozioł.

We wtorek, 16 maja br. w Skalbmierzu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał 
umowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowy zostały podpisane z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o pomoc za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Perły Ponidzia” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz z zakresu rozwijania 
działalności gospodarczej. 

– Takie wsparcie przedsiębiorczości jest istotne na obszarach wiejskich, gdzie dominuje produkcja rol-
nicza. Bez państwa aktywności, firm, miejsc pracy, które tworzycie i podatków, które płacicie nie byłoby 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – mówił marszałek Adam Jarubas. 

Umowy podpisano między innymi na: nową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług 
komputerowych, rozpoczęcie działalności gospodarczej zajmującej się sprzedażą produktów marketingowych, 
reklamą oraz content marketingiem, zakup sprzętu niezbędnego do pod-
jęcia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży odzieży ochronnej 
i  roboczej oraz artykułów BHP. Wśród osób, które uzyskały wsparcie 
finansowe na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej znalazł 
się również przyszły przedsiębiorca z naszej gminy Rafał Piątek

– Lokalne Grupy Działania mają duże doświadczenie i rozeznanie 
w bieżących potrzebach lokalnych, potrafią wybrać właściwe projek-
ty. Tu ponad połowa pozyskanych środków została przeznaczona na 
wsparcie przedsiębiorczości, szczególne prowadzonej przez kobiety. 
Na tym bardzo rolniczym terenie tak wielofunkcyjny model rozwo-
ju wsi jest bardzo ważny, by obok tradycyjnie obecnego rolnictwa 
rozwijał się sektor gospodarczy w rozmaitych branżach. Wierzę, że 
właścicielom firm uda się odnieść sukces i wywiążą się z zakładanych 
wskaźników – zaznaczył  marszałek  województwa  świętokrzyskiego 
Adam Jarubas.

Monika Kilian

WL
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Uczniowie Zespołu Szkół w Gręboszowie pod kierownictwem nauczycieli przygotowali uroczystą aka-
demię  poświęconą  osobie  świętego  Jana  Pawła  II.  Okolicznościowy  montaż  słowno-muzyczny  został 
przedstawiony w kościele pw. WNMP w Gręboszowie w dniu 19 maja br. i był doskonałą okazją, by w 97. 
rocznicę urodzin po raz kolejny pochylić się nad niezwykło-
ścią postaci Wielkiego Polaka. Akademia była jednocześnie 
niezwykle ważną  chwilą  zastanowienia  się  nad  duchową 
spuścizną Papieża Polaka i owocem daru tego wspaniałego 
pontyfikatu. Był  to  również  jakże potrzebny moment  re-
fleksji nad niezwykle aktualną nauką i wartościami głoszo-
nymi przez Papieża Polaka.

Ojca Świętego Jana Pawła II nie ma wśród nas już prze-
szło 12 lat. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku, 
jednak w  naszych  sercach  pozostanie  na  zawsze.  Dzisiaj 
bardzo istotne jest, aby głoszone przez Niego wartości były 
przekazywane kolejnym pokoleniom, zwarzywszy na to, że 
najmłodsze generacje przyszły na świat już po jego śmierci. 
Dlatego tak ważne jest, by kształcić młodych w duchu wartości głoszonych przez Jana Pawła II oraz krze-
wić pamięć o osobie tego wyjątkowego świętego, którego doskonale pamiętamy chociażby z pielgrzymek 
do Polski odbywanych w trakcie pontyfikatu. Nieco starsi parafianie zapewne pamiętają również wizytę 

ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły w naszym grębo-
szowskim kościele 14 listopada 1971 roku.

Podczas  akademii  usłyszeliśmy  wybrane  fragmenty 
homilii  głoszonych  przez  Papieża  Polaka,  jak  również 
jego  twórczość  literacką.  Nie  zabrakło  również  pieśni 
i piosenek, tak bliskich sercu Jana Pawła II. 

Podczas  uroczystej  akademii  młodzież  szkolna  na-
wiązała  również  do  zbliżającego  się  Dnia  Matki.  Nie 
zabrakło  życzeń  i  prezentów  w  postaci  serduszek  dla 
wszystkich mam, które w tym dniu były obecne w grębo-
szowskiej świątyni.

Wiesław Lizak

Z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół w Gręboszowie, w dniu 4 maja 
br. odbyła się uroczysta akademia. Montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Jestem dumny, że jestem Po-
lakiem!”  został  przygotowany  przez  uczniów  gimnazjum pod  kierunkiem: Małgorzaty Mastalerz, Anny 
Chmury i Małgorzaty Woziwoda-Skrzyniarz. Utrzymana w podniosłym tonie uroczystość rozpoczęła się 
odśpiewaniem hymnu narodowego oraz hymnów: szkoły podstawowej  i gimnazjum. Następnie ucznio-
wie w montażu słowno-muzycznym przedstawili okoliczności uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej 
w Europie Konstytucji 3 Maja, która była ustawą przełomową w historii naszego Państwa. W akademii na-

wiązano do poszanowania naszych symboli narodowych. 
Uroczysta akademia była jednocześnie punktem wyjścia 
do  rozważań  na  temat,  czym  dzisiaj  dla  Polaków  jest 
wolność, Naród i Ojczyzna oraz jak ważne jest krzewie-
nie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. Nie 
zabrakło również recytacji wierszy oraz śpiewania pieśni 
i piosenek patriotycznych, które są doskonałym podsu-
mowaniem historii naszej ojczyzny. Na zakończenie uro-
czystości, uczniowie gimnazjum zatańczyli poloneza. 



- 11 -

W polskiej tradycji chrześcijańskiej maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. Szczególnym tego 
wyrazem  są  odprawiane  nabożeństwa,  których  centralnym  punktem  jest  odmawianie  przez  wiernych 
Litanii Loretańskiej oraz wspólne  śpiewanie pieśni maryjnych. Zwyczaj  śpiewania pieśni poświęconych 
Matce Jezusa jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej kulturze i tradycji oraz stanowi niezwykle ważną 
część kultu Bożej Rodzicielki. Gręboszowska parafia od lat w sposób szczególny czciła Najświętszą Marię 
Pannę. Przejawem tego wyjątkowego kultu było chociażby ustanowienie tutejszej parafii pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Warto również wspomnieć o wyjątkowej tradycji jaka wykształ-
ciła się i trwała w parafii w latach 50, 60 i 70-tych ubiegłego wieku. Każdego majowego poranka, przed 
rozpoczęciem mszy świętej, z kościelnej wieży rozbrzmiewał donośny głos trąbki, intonującej najpiękniej-
sze pieśni maryjne. Cała gręboszowska parafia codziennie, bez względu na pogodę, mogła usłyszeć takie 
pieśni jak chociażby: „Chwalcie łąki umajone”, „Po górach dolinach”, „Maryjo Królowo Polski” w wykona-
niu mieszkającego nieopodal kościoła Stanisława Lizaka. Jak wiadomo – pogoda majowa bywa kapryśna. 
Jednak ani mróz, wiatr czy deszcz nie były przeszkodą, by młody wówczas Stanisław o brzasku poranka 
przemierzał kręty korytarz prowadzący na wieżę, tzw. „sygnaturkę” i rozpoczynał ten wyjątkowy „koncert”. 
A wejście tam było nie lada wyzwaniem, gdyż w pewnym momencie kończyły się schody a dalszą część drogi 
trzeba było przemierzyć po drabinie – co z instrumentem muzycznym w ręku i nutami nie było tak prostą 
czynnością, jak mogłoby się to wydawać. 

Stanisław  Lizak  wywodził  się  z  Woli  Żelichowskiej. 
Urodził się w 1928 roku, jako syn Tomasza i Rozalii. W ro-
dzinnej miejscowości rozpoczął swoją muzyczną eduka-
cję,  ucząc  się  wydobywania  pierwszych  dźwięków  na 
trąbce od starszych członków miejscowej Orkiestry Dętej. 
Swoje muzyczne  umiejętności  doskonalił  później  odby-
wając zasadniczą służbę wojskową w Jeleniej Górze. Tam 
też nauczył się m. in.: notacji muzycznej i podstawowych 
zasad teorii muzyki. Warto również wspomnieć o cieka-
wej  tradycji  jaka wykształciła  się w Woli  Żelichowskiej. 
Przed  odjazdem  na  odbycie  służby  wojskowej  członka 
kapeli, pozostali odprowadzali go na przystanek barwnym, muzycznym korowodem. Tak też pożegnano 
Stanisława przed jego odjazdem do Jeleniej Góry. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, podczas któ-
rej grał w tamtejszej Orkiestrze Reprezentacyjnej, pomimo propozycji pozostania zawodowym żołnierzem, 
zdecydował się na powrót do rodzinnej miejscowości. W roku 1955 poślubił Marię Adamczyk i przeniósł 
się do Gręboszowa. Muzyka dla Stanisława Lizak była bez wątpienia wielką pasją, ale i sposobem na życie. 
Oprócz prowadzonego gospodarstwa rolnego, grał również w kapeli muzycznej przygrywającej na weselach 
i popularnych wówczas zabawach tanecznych. Nieprzespane noce nie były jednak przeszkodą, by w każdy 

W  części  artystycznej  wzięli  udział 
uczniowie  klasy  pierwszej  gimnazjum: 
Błażej  Białas,  Laura  Chruścicka,  Ewe-
lina Dąbroś, Katarzyna Kmiecik, Nata-
lia  Maroszek,  Patryk  Ordon,  Karolina 
Sarat,  Wiktoria  Seruś,  Jowita  Sojka, 
Karolina  Szczawińska,  Konrad  Topór, 
Łukasz  Woziwoda,  Natalia  Zawada; 
z klasy II: Łukasz Bociek, Adrian Ciepie-
la, Anna Dąbroś, Grzegorz Januś, Do-
minik  Koziara,  Damian Marek,  Adam 
Misiaszek, Paweł Starsiak, Ewelina Sur-
del,  Jakub  Szczepański,  Patryk  Trela, 
Daniel  Twardzik,  Dawid  Wesołowski, 
Nikola Wytrwał.

Wiesław Lizak
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majowy poranek oddawał hołd NMP poprzez odgrywanie tra-
dycyjnych pieśni pochwalnych na jej cześć.

Ponadto Stanisław Lizak aktywnie udzielał się również w or-
kiestrze dętej, jaka przez wiele lat z powodzeniem funkcjono-
wała  w  Gręboszowie.  Działalność  orkiestry  uświetniała  uro-
czystości kościelne i patriotyczne, nie tylko w miejscowym ko-
ściele ale i w innych okolicznych parafiach. W Gręboszowskiej 
świątyni można było usłyszeć orkiestrę podczas parafialnych 
odpustów oraz innych ważnych świąt wynikających z kalenda-
rza  liturgicznego,  jak chociażby Wielkanoc, Boże Narodzenie 
czy też święto Bożego Ciała. Liturgia z towarzyszeniem Orkie-
stry Dętej usytułowanej w górnej części kościoła, obok organ, 
na  tzw.  „chórze”,  była  dla  parafian wyjątkowym przeżyciem. 
Orkiestra brzmiała wyjątkowo dostojnie i uroczyście w baroko-
wych murach pięknej gręboszowskiej świątyni. Tradycją stały się również koncerty po zakończeniu mszy 
świętej w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni bądź przy budynku Bractwa Św. Anny. Wtedy mieszkańcy 
i goście przybyli do parafii mogli usłyszeć orkiestrę w innym, bardziej rozrywkowym repertuarze. Przez lata 
orkiestrę prowadzili parafialni organiści m. in.: Piotr Sitko, Stanisław Lech oraz Janusz Forgiel. Ta wyjąt-

kowa tradycja funkcjonowania w parafii Orkiestry Dętej nie przetrwała próby czasu. Kolejne pokolenia nie 
podjęły się kontynuacji tej wyjątkowej, i jak się później okazało, niepowtarzalnej inicjatywy. Jej działalność 

skupiała wielu ówczesnych mieszkań-
ców  parafii  Gręboszów, muzycznych 
pasjonatów,  gotowych  i  chętnych 
bezinteresownie poświęcić swój czas. 
Warto  również  wspomnieć,  że  tra-
dycje  muzyczne  naszej  parafialnej 
wspólnoty,  dotyczyły  również  chóru, 
który  wykonywał  w  muzycznej  har-
monii najpiękniejsze pieśni kościelne, 
ubogacając  eucharystyczne  obrzędy 
najważniejszych świąt.

Zebrał i opracował Tomasz Lizak
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Stefania Łącka  to bez wątpienia postać wyjątkowa 
dla mieszkańców gminy Gręboszów. Jest doskonałym 
wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży. Od lat 
patronuje miejscowemu  gimnazjum,  a  jej  życiorys  to 
doskonały przykład siły wiary, miłości bliźniego, odwa-
gi, a przede wszystkim symbol heroicznego postępowa-
nia w imię najważniejszych wartości. 

Historia życia naszej wspaniałej rodaczki posłużyła 
twórcom filmowym jako scenariusz do nakręcenia fa-
bularyzowanego dokumentu. W maju bieżącego  roku 
ruszyła realizacja zdjęć do filmu zatytułowanego: „Ste-
fania Łącka – serce w pasiaku”, który ma ukazać wy-
jątkowy życiorys naszej  rodaczki. Reżyserem  i produ-
centem filmu jest Dawid Szpara, zaś podmiotem odpo-
wiedzialnym za realizację przedsięwzięcia – Gold Slide 
Film Studio. W rolę Stefanii Łąckiej wcieliła się młoda 
i utalentowana aktorka Anna Gawęda.

Część  fabularna filmu kręcona  jest  na  terenie wo-
jewództwa małopolskiego.  Ekipa  filmowa  odwiedziła: 
Dąbrowę Tarnowską, Stary i Nowy Sącz, Odporyszów 
oraz  Tarnów.  Zdjęcia  na  potrzeby  produkcji  kręcone 
były  również  na  terenie  Gręboszowa,  do  którego  fil-
mowcy zawitali 31 maja br. Poszczególne sceny kręco-
ne były m. in. w Domu Bractwa Św. Anny, parafialnym 
cmentarzu,  jak  również  w  najbliższym  otoczeniu  ko-
ścioła pw. WNMP w Gręboszowie, gdzie inscenizowano 
scenę procesji odbywającej się w Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa. Warto zaznaczyć, że część 
statystów zaangażowanych w realizację filmu to miesz-
kańcy naszej gminy.

Produkcja  filmu  jest  możliwa  dzięki  wsparciu  fi-
nansowemu i organizacyjnemu wielu sponsorów i dar-
czyńców, wśród których znalazły się lokalne samorządy 
m.in.:  powiat  dąbrowski, miasto  Tarnów  jak  również 
gmina Gręboszów. Nasz samorząd podjął decyzję o par-
tycypacji  w  kosztach  produkcji  tego  przedsięwzięcia, 
które pozwoli utrwalić i ocalić od zapomnienia wyjątko-
wą historię życia naszej rodaczki, Stefanii Łąckiej. Pre-
miera filmu planowana jest na październik tego roku.

Wiesław Lizak
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Od  12  lat  istnieje  w  medycynie  idea  jednej 
tabletki,  która  stosowana  codziennie  zmniejszy 
ryzyko  chorób  serca  i  naczyń.  Taka  politablet-
ka zawiera cztery produkty lecznicze, czyli czte-
ry obecne leki. Do tej pory taka tabletka nie jest 
dostępna  w  Stanach  Zjednoczonych  ani  w  Eu-
ropie,  ale  w  Indiach  trwają  już  zaawansowane 
prace w koncernach  farmaceutycznych nad wy-
produkowaniem  takiego  leku. Przyjmuje  się,  że 
cena  takiego  produktu  na miesiąc  leczenia wy-
niesie około dwóch dolarów i to jest największy 
atut, bowiem na całym świecie około 20% ludzi 
wymaga  takiego  leczenia  codziennie,  by  uchro-
nić  się  przed  chorobami  serca.  Zakłada  się,  że 
polypill, bo taka jest robocza nazwa leku, będzie 
zawierał  cztery  składniki,  jeden  rozrzedzający 
krew oparty na aspirynie, następny preparat ma 
obniżać  poziom  cholesterolu,  a  kolejny  obniża 
wysokie  ciśnienie  krwi. Ostatni  preparat  to  tak 
zwany  betabloker,  który  zapobiega  przed  zabu-
rzeniami  rytmu  i  działa  ochronnie  na  mięsień 
sercowy.  Dodatkowym  atutem  takiego  leczenia 
jest większe zdyscyplinowanie chorego, bo czło-
wiek chętniej przyjmie codziennie jedną tabletkę 
niż cztery tabletki w ciągu dnia. Idealnie jest jeśli 
po roku leczenia wśród wszystkich chorych 82% 
nadal przyjmuje leki, przy czym im więcej leków 
przyjdzie  nam  przyjąć  każdego  dnia,  tym  trud-
niej  z  czasem będzie  nam  zachować  dyscyplinę 
leczenia,  aż w końcu  zapomnimy dawki,  potem 
wielu dawek, potem można pomyśleć, że nie bie-
rzemy  leku  a  nic  się  nie  dzieje, więc  nie  trzeba 
brać – i tak się przerywa leczenie.

W chorobach serca  zauważyliśmy,  że  chorzy 
chętnie zażywają  leki obniżające poziom chole-
sterolu a przerywają stosowanie leku rozrzedza-
jącego krew pochodnego aspiryny, nie jest jasne 
dlaczego  tak  się  dzieje,  ale  takie  są  fakty.  Stąd 
wziął się pomysł by połączyć te dwa leki, i w tej 
chwili  istnieje  lek  przeciwmiażdżycowy,  obni-
żający  poziom  cholesterolu,  który  jednocześnie 
zawiera niewielką dawkę aspiryny  i w  ten  spo-
sób działa ochronnie przeciwzawałowo oraz za-
pobiega występowaniu zatorów mózgu. Ta  idea 

legła  u  podstaw  stworzenia  jednej  tabletki  za-
wierającej  wiele  substancji  farmakologicznych 
działających  na  wiele  mechanizmów  chorobo-
wych. Jednak pojawiły się i kłopoty, otóż każdy 
człowiek jest inny, ma inny metabolizm i inaczej 
reaguje  na  leki,  potrzebuje  też  innych  dawek 
leków.  Często  też  nie  toleruje  jakiegoś  leku, 
a wtedy zamieniamy ten lek na inny, dobrze to-
lerowany, ale o podobnym działaniu. Gdy jednak 
chory jest uczulony na jeden z wielu składników 
tej  złożonej  tabletki,  to  nie  jesteśmy  w  stanie 
odkryć,  o  który  składnik  chodzi  i  cała  tabletka 
musi być wycofana. Jasne też jest, że przy czte-
rech  składnikach  szansa na  to,  że  chory będzie 
uczulony na któryś ze składników leku jest czte-
rokrotnie większa. Największą jednak słabością 
takiego  leczenia  jest duża  liczba działań ubocz-
nych  po  zastosowaniu  politabletki,  bowiem 
działania  uboczne  też  się  sumują,  odpowiedzią 
lekarzy jest leczenie sekwencyjne, najpierw włą-
czamy  do  leczenia  pojedyncze  leki,  z  których 
zbudowana jest tabletka złożona, a jak już mamy 
pewność, że chory dobrze je toleruje to wprowa-
dzamy pojedynczą  tabletkę  i  leczymy nią przez 
lata.  Są  już  pierwsze  wyniki  badań  prowadzo-
nych w wielu ośrodkach naukowych na świecie 
z zastosowaniem tabletki polypill i wynika z nich 
wniosek, że gdyby każdy po 55 roku życia syste-
matycznie przyjmował politabletkę, udałoby się 
zapobiec 80 procentom zawałów serca i udarów 
mózgu, a w konsekwencji jedna na trzy osoby po 
55 roku życia zyskałaby 12 lat życia wolnych od 
zawału serca lub udaru mózgu. 

Wierzę w to głęboko, że tabletka zawierająca 
wiele leków o udowodnionym działaniu zmniej-
szającym  śmiertelność  z  powodu  zawału  serca 
i  udarów  mózgu  stanie  się  w  przyszłości  stan-
dardem  leczenia,  na  które  będzie  sobie  mogło 
pozwolić setki milionów ludzi na całym świecie. 
Wystarczy jeszcze tylko trochę poczekać, chociaż 
jak próbowałem Wam przedstawić ta przyszłość 
zaczyna się już dziś.

Z poważaniem
Marek Ziajor
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Po upływie prawie dwóch lat w sprawach zawo-
dowych pojechałem do Gręboszowa, a po ich zała-
twieniu ponownie poszedłem do domu mieszkają-
cego w centrum wsi popularnego Dziadka Jana Bo-
chenka, by w toku drugiej rozmowy z nim spisać dal-
sze znane mu fakty i wydarzenia. Tym razem przed-
miotem mojego zainteresowania były dwie postacie, 
tj. profesor dr Gabriel Dubiel i Henryk Krzciuk.

Zapytany o pierwszą z nich odpowiedział, że nie-
źle go znał i dobrze do dziś pamięta. Ten syn chłopa 
urodził się około 1880 r. w Okręgu, ale wtedy ta wieś 
z przylegającymi Pałuszycami tworzyła jedną gminę 
jednostkową, a na świat przyszedł w średniozamoż-
nej rodzinie chłopskiej. Obowiązkową już wówczas 
szkołę ludową ukończył w Gręboszowie i tu od po-
czątku  wykazywał  się  wyjątkowymi  zdolnościami. 
Dlatego kierownik  tej  szkoły, prawdopodobnie był 
nim wtedy  Jan Gątkiewicz,  namówił  rodziców,  by 
kształcili dalej syna w gimnazjum. Został on uczniem 
I Gimnazjum w Tarnowie, w którym po ośmiu latach 
nauki zdał maturę z wyróżnieniem. Następnie pod-
jął studia z filologii polskiej i historii na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W okresie studiów nader czynnie 
udzielał się w życiu społeczno-politycznym i przy tej 
okazji  poznał  środowisko  krakowskich  ludowców, 
ale  blisko mu było  również do  socjalistów. A  jako 
student w okresie ferii  i wakacji sporo działał spo-
łecznie w stronach rodzinnych. Wyrobił sobie wtedy 
umiejętność publicznego występowania, a z urodze-
nia był świetnym, choć niekiedy zapalczywym mów-
cą. Studia ukończył zdobyciem doktoratu.

Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracował 
w różnych gimnazjach, w tym m. in. i w Gimnazjum 
w Mielcu, a stąd wnet po 1910 r. przeszedł do pracy 
w I Gimnazjum w Tarnowie. Do Tarnowa przybył 
jako dość szeroko znany działacz ludowy, a zaraz po 
osiedleniu się w  tym mieście włączył  się do pracy 
w tarnowskiej organizacji PSL. Dał się  też zauwa-
żyć w działalności różnych społeczno-kulturalnych 
stowarzyszeń, od których wówczas wręcz  roiło się 
w Tarnowie. Za spotkań i rozmów z nim autor re-
lacji pamięta, że działał on wtedy w tarnowskim od-
dziale Towarzystwa Szkoły Ludowej, Uniwersytecie 
Ludowym im. A Mickiewicza, a także współorgani-
zował gniazdo „Sokół”  II oraz włączył  się w prace 
o charakterze paramilitarnym. Znalazł się także we 
władzach utworzonej gdzieś w tym okresie w Tar-
nowie  Spółdzielni  Rolniczo-Handlowej  „Plon”,  do 

której później należeli i chłopi z dąbrowskiego. A na 
przełomie lat 1913/1914, gdy w PSL doszło do kry-
zysu i rozłamu, opowiedział się po stronie J. Bojki, 
W.  Witosa  i  innych  przeciwników  J.  Stapińskie-
go.  Współorganizował  też  Kongres  założycielski 
PSL-Piast w Tarnowie, wszedł w skład jego władz, 
a chyba nawet został sekretarzem Zarządu Główne-
go PSL-Piast. Sporo też pisał, a pióro miał cięte.

Po osiedleniu się w Tarnowie, a mieszkał w tym 
mieście  do  aresztowania  przez  gestapo,  kilka  razy 
zmieniał adres, aż w końcu osiadł w domu zakupio-
nym przy ulicy T. Kościuszki na Strusinie. Zakupił też 
duże obszarowo gospodarstwo  ciągnące  się w kie-
runku Klikowej, ale osobiście nie parał się uprawą 
roli, lecz wydzierżawił ją strusińskim gospodarzom, 
a  także  sprzedawał  chętnym  działki  budowlane. 
Jako  człowiek  wykształcony  odbył  też  jednorocz-
ną służbę wojskową, a po wybuchu Wielkiej Wojny 
został zmobilizowany i walczył na różnych frontach 
w stopniu porucznika 57 pułku piechoty z Tarnowa.

Gdzieś na przełomie lat 1917/1918 uzyskał zwol-
nienie  z  armii,  a  po  powrocie  do  życia  cywilnego 
włączył się w działalność niepodległościową w Kra-
kowie i w Tarnowie. Organizował m. in. inteligen-
cję  pochodzenia  ludowego,  a  zawodowo  powrócił 
do pracy w I Gimnazjum, ale niebawem przeszedł 
do III Gimnazjum. Politycznie natomiast nawiązał 
kontakt z J. Stapińskim i z jego listy walczył o man-
dat do Sejmu Ustawodawczego w wyborach odby-
tych  w  styczniu  1919  r.  Ostro  wtedy  rywalizował 
z Bojką, który walczył o mandat z listy Piasta. Suk-
cesu nie odniósł, mandatu nie zdobył, ale – co mój 
rozmówca dobrze pamięta – w rejonie Gręboszowa 
zdobył więcej głosów niż Bojko. W skali całego okrę-
gu wyborczego wyraźnie jednak przegrał rywaliza-
cję o mandat ze starym Bojką.

Gabriel Dubiel – mówił dalej J. Bochenek – za 
Bojką nigdy specjalnie nie przepadał i było też od-
wrotnie, natomiast ujście dla rozpierającej go ener-
gii znalazł, gdy w 1921 r. pojechał na Górny Śląsk, 
gdzie włączył się do pracy w Komisji Plebiscytowej. 
Nawiązał  tam  współpracę  z  Wojciechem  Korfan-
tym, dyktatorem III powstania śląskiego, w którym 
też  czynnie  uczestniczył.  Zerwał  także  współpracę 
z J. Stapińskim, który całkowicie stracił na znacze-
niu, w tym całkowicie utracił wpływy w tarnowskim 
okręgu  wyborczym.  Pojednał  się  z  piastowcami 
i  dzięki  temu  w  wyborach  parlamentarnych  od-
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bytych w roku 1922 zdobył mandat poselski z listy 
PSL-Piast. Przez pierwszą połowę tej kadencji bar-
dzo czynnie działał w PSL-Piast  i w swoim okręgu 
wyborczym, ale już wtedy mocno się rozpił, a nawet 
można powiedzieć, że stał się alkoholikiem. Stał się 
znany ze stałego urzędowania w knajpach, w których 
po pijanemu uprawiał politykę, co go jednak mocno 
kompromitowało. Pewnie z tego powodu nie został 
wysunięty jako kandydat Piasta na posła w 1928 r., 
natomiast mandat zdobył Henryk Krzciuk.

Działając jako poseł w Warszawie i w Tarnowie 
ponownie zbliżył się do Witosa, chociaż były między 
nimi  jakieś nieporozumienia. Mówiono,  że doszło 
do nich na tle tragicznej śmierci zięcia Witosa, ale 
mój rozmówca nie zna istoty tych nieporozumień. 
W  każdym  bądź  razie  po  zdradzie  Bojki  murem 
stanął za Witosem i Piastem, a na wiecu w Grębo-
szowie, na którym Bojko  atakował Witosa,  razem 
z Adamem Krężelem skutecznie odpierali te ataki. 
Jeszcze przed poróżnieniem się z Bojką, co nastą-
piło gdzieś u zarania niepodległości,  ten był pełen 
uznania  dla  jego wiedzy,  obrotności  i wielorakich 
talentów. Będąc o nim dobrego zdania nawet mó-
wił, że Dubiel to chodząca mądrość, a do czasu po-
dobnego zdania o Dubielu był i Witos.

Po zamachu majowym, mimo różnych podcho-
dów, pozostał przy Piaście  i Witosie, ale pracował 
już  nierówno,  zrywami.  Zaniedbywał  okręg  po-
selski, a w powiecie dąbrowskim zaczął go wypie-
rać H. Krzciuk. On  też razem z Janem Banią kie-
rował  walką  z  Bojką  i  jego  Zjednoczeniem  Ludu, 
a w 1928 r. został posłem. Na tym tle Dubiel coraz 
mniej  się  liczył,  ale nadal należał do piasta,  a na-
stępnie został członkiem SL. Zawodowo powrócił do 
pracy w III Gimnazjum, ale sanacja chciała go kar-
nie przenieść gdzieś na kresy wschodnie. Niewiele 
z tego wyszło, bo po procesie z władzami oświato-
wymi przeszedł na emeryturę, a był jeszcze młody, 
bo dobiegł dopiero pięćdziesiątki. Mieszkał w Tar-
nowie przy ulicy T. Kościuszki.

W  dość  tajemniczych  okolicznościach  gdzieś 
wnet  po  utworzeniu  SL  opuścił  ludowców  i  prze-
szedł do sanacji. Zaczął działać w jakiejś sanacyjnej 
przybudówce  na  wsi,  redagował  nawet  jej  organ 
prasowy, ale kariery nie zrobił. Zachowywał się jed-
nak dość dziwnie, bo mówił, że dalej jest ludowcem, 
ale nie ma już dla niego miejsca w SL. O powodach 
zerwania z SL mówić nie chciał, natomiast plotko-
wano, że przegrał rywalizację z Władysławem Kier-
nikiem o miejsce przy boku Witosa. Dalej uważał się 
za  ludowca,  ale  znaczył  już niewiele. W Tarnowie 
żył jako emeryt, mocno popijał i bardzo wtedy utył. 
Wzrostu był ponad średniego, a osobiście utrzymy-

wał  kontakt  z  rodziną.  Na  początku  okupacji  od-
wiedził Gręboszów, a niebawem dotarły do gminy 
wieści o aresztowaniu przez gestapo. Jedni mówili, 
że powodem aresztowania była zemsta okupanta za 
jego  działalność  w  okresie  plebiscytu  na  Górnym 
Śląsku, a inni powiadali, że jego aresztowanie sta-
nowiło  jeden  z  elementów  rozprawy  hitlerowców 
z polską  inteligencją. W każdym bądź  razie  z  tar-
nowskiego  więzienia  został  wywieziony  do  Au-
schwitz-Birkenau skąd już nie powrócił.

O  jakieś  dziesięć  lat  młodszy  od  G.  Dubiela 
był  Henryk  Krzciuk.  Ukończył  on  szkołę  ludową 
w Wierzchosławicach, potem  jeszcze  jakieś  kursy, 
a następnie w Krakowie zdobył wykształcenie eko-
nomiczne, chociaż nie było ono na poziomie wyższej 
uczelni. Odbył też w jakiejś formie służbę wojsko-
wą, bo po wybuchu I wojny światowej został zmobi-
lizowany i walczył na różnych frontach, a najdłużej 
na froncie włoskim. Tam też został ranny i stąd do 
śmierci utykał na nogę, a w Dąbrowie, właśnie jako 
inwalida wojenny, organizował powiatowy oddział 
Związku  Inwalidów  Wojennych.  Wojował  w  ra-
mach 57 pułku z siedzibą w Tarnowie, a u zarania 
drugiej  niepodległości  współorganizował  polskie 
władze w Dąbrowie.

Jako  inwalida  w  wojnie  bolszewickiej  udziału 
nie brał, z Wielkiej Wojny powrócił bodajże w stop-
niu kapitana, a jako cywil został dyrektorem Banku 
Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej i pełnił ją 
przez całe międzywojnie. W Dąbrowie wybudował 
dom,  założył  piekarnię,  sklep  spółdzielczy  i  sporo 
pracował z młodzieżą po linii spółdzielczości. W po-
mieszczeniach  BS  mieściła  się  siedziba  ZP  PSL-
-Piast, potem SL oraz ZP ZMW-Znicz. Politycznie 
był  bowiem  ludowcem,  a  te  przekonania  wyniósł 
z domu rodzinnego, bo jego ojciec Marcin był jed-
nym  z  twórców  ruchu  ludowego  w  powiecie  dą-
browskim. Przez całe międzywojnie należał do gro-
na liderów Piasta i SL w powiecie. Stale był w ZP, na 
przemian  z  Janem Banią,  prezesował  powiatowej 
organizacji, a w latach 1928-1935 pełnił funkcję po-
sła z listy Piasta, a następnie SL. Ze swojej kieszeni 
sporo świadczył na potrzeby Piasta, SL i Znicza.

Jako  dyrektor  BS  zakupił  spore  gospodarstwo 
w  Ćwikowie,  w  którym  spędził  też  lata  okupacji. 
O  okupacyjną  konspirację  raczej  się  tylko  ocierał, 
bo jej przywódcą nie był. Ożenił się późno ze swoją 
służącą Zofią, ale dzieci nie miał. Po okupacji włą-
czył się jeszcze w ruch ludowy, ale większej roli nie 
odegrał, a zmarł około 1954 r., zaś pochowano go 
w Wietrzychowicach. Jego młodszy brat Emil,  też 
ludowiec, leży pochowany w Otfinowie.
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Po  upływie  niecałego  roku  od mojej  rozmowy 
z J. Bochenkiem wybrałem się po raz trzeci do Grę-
boszowa, ale tym razem z centrum gminy poszedłem 
do domu W. Świętka w Lubiczku. Głównym celem 
mojego wyjazdu było zebranie dalszych informacji 
o postaci dra G. Dubiela lub też potwierdzenie już 
przeze mnie posiadanych. Rzecz jasna nie liczyłem 
tu na naświetlenie przez mojego rozmówcę wyda-
rzeń w obszarze wielkiej polityki i udziału w niej Du-
biela, bo takiej wiedzy mój rozmówca nie posiada. 
Liczyłem natomiast na zdobycie  informacji o bar-
dziej  lokalnym  charakterze,  których nie  zawierają 
owe źródła dotyczące wydarzeń w wielkiej polityce. 
W tym zatem aspekcie ta rozmowa mnie nie rozcza-
rowała, a jej dorobek stanowi trzecią część całej spi-
sanej przeze mnie relacji.

Na  samym  początku  relacjonowanej  rozmowy 
znający dobrze G. Dubiela W. Świętek potwierdził, 
że urodził się on w wyodrębnionej potem części Pa-
łuszyc, czyli w Okręgu, w rodzinie około 10-morgo-
wego chłopa. Nie pamięta jednak imion jego rodzi-
ców oraz panieńskiego nazwiska matki, a także nie 
wie nic o jego rodzeństwie, chociaż wiadomo mu, iż 
nie był jedynakiem. Młody Gabriel, wykazujący od 
najmłodszych lat nadzwyczajne zdolności, najpierw 
ukończył szkołę ludową w Gręboszowie, a następnie 
po ośmiu latach dalszej nauki, w wieku około dwu-
dziestu lat zdał maturę w I Gimnazjum w Tarnowie. 
Po maturze  podjął  studia  na Wydziale  Filozoficz-
nym Uniwersytetu  Jagiellońskiego  i w  czasie  stu-
diów udzielał się w działalności różnych organizacji 
społeczno-politycznych,  ale politycznie  związał  się 
z ruchem ludowym. Z tego pewnie powodu nie miał 
dobrych  notowań  u  księży,  gdyż  jego  ludowcowe 
przekonania  i praca społeczna na wsi zmierzająca 
do politycznej emancypacji chłopa były bardziej niż 
źle widziane przez znakomitą większość ówczesne-
go galicyjskiego duchowieństwa.

Jego  pracy  zawodowej  przed  osiedleniem  się 
w Tarnowie mój rozmówca nie zna, a jedynie ogólnie 
orientuje się, że pracował on w szkolnictwie średnim 
i w miejscach swego pobytu udzielał się w PSL oraz 
współorganizował  zawodowy  ruch  nauczycielski. 
Wnet po roku 1910 na stałe mieszkał w Tarnowie, 
chociaż kilka razy zmieniał adres. Po jakimś czasie 
osiadł  na  Strusinie  i  tu  posiadał  spory  drewniany 
dom z przylegającym do niego niewielkim sadem. 
Zakupił  też  duży  kawał  ziemi  ciągnący  się  pasem 
od obecnego dworca PKS w stronę dzisiejszej ulicy 
Klikowskiej. Sam rolnictwem się nie parał, lecz wy-
dzierżawiał  posiadaną  ziemię  albo  też  po  kawałku 
sprzedawał. W tym czasie Strusina była podtarnow-

ską wsią, a jej mieszkańcy utrzymywali się z rolnic-
twa, chociaż powoli i miasto wchodziło na ten teren.

W latach 30. autor relacji był kilka razy w jego 
domu  przy  ulicy  Kościuszki  i  widział,  że miał  on 
jakichś  lokatorów.  Organizacyjnie  zerwał  on  już 
wówczas z SL, ale w rozmowach podkreślał , że da-
lej  czuje  się  ludowcem,  natomiast  o  przyczynach 
zerwania z SL nie chciał mówić. Z wsią zresztą ni-
gdy nie zerwał, a mój rozmówca w czasie tych od-
wiedzin  widział,  że  przychodziła  do  niego  masa 
chłopów w różnych sprawach. Nikogo nie odtrącał, 
z każdym rozmawiał, a niektórym coś pisał. Bohater 
tego spotkania dodał, że w jego domu widział po-
tężną bibliotekę, a także posiadał dużo oprawionych 
obrazów,  ale  o  wartości  tego malarskiego  zbioru, 
z oczywistych względów nie mógł się wypowiedzieć. 
Nie  wie  również  co  się  potem  stało  z  biblioteką 
i  zbiorem obrazów, zaś w rozmowach Dubiel pół-
gębkiem dawał do zrozumienia, że do jego zerwania 
z SL w decydującym stopniu przyczyniło się otocze-
nie Witosa z Władysławem Kiernikiem na czele, ale 
o szczegółach nie chciał mówić.

Wracając do wcześniejszego fragmentu jego ży-
ciorysu poświęcający mi swój czas W. Świętek dodał, 
że bezpośrednio zobaczył go przed wyborami do Sej-
mu Ustawodawczego, które odbyły  się pod koniec 
stycznia 1919 r. Mój rozmówca wówczas zaczął się 
dość  mocno  interesować  sprawami  politycznymi, 
a Dubiel ubiegał  się wtedy o mandat. Główną siłą 
polityczną na tym terenie było wtedy PSL-Piast, zaś 
Dubiel walczył o mandat z  listy wystawionej przez 
Jana Stapińskiego, w owym czasie już mocno poróż-
nionego z Piastem. W powiecie dąbrowskim rywali-
zował o mandat z Bojką i w rejonie Gręboszowa chy-
ba go nawet pokonał, ale w sumie jednak przegrał. 
Po jego stronie w tej kampanii opowiedziała się zna-
na na tym terenie nauczycielka i działaczka ludowa 
Katarzyna Świątkówna, która uczyła m. in. mojego 
rozmówcę w gręboszowskiej szkole ludowej.

Po  przegranych  wyborach  porzucił  partię  Sta-
pińskiego i powrócił w szeregi Piasta, którego zresz-
tą był jednym z współtwórców. Na tyle szybko od-
budował swoją pozycję w Piaście, że w następnych 
wyborach odbytych w 1922 r. bez problemów zdo-
był mandat. Jako poseł początkowo należał do gro-
na czynnych i miał też jakąś funkcję w Klubie Po-
selskim PSL-Piast. Dość często zabierał głos na ple-
narnych posiedzeniach sejmu, a w jednym z prze-
mówień mocno agitował za utworzeniem w Polsce 
kościoła  narodowego.  Nie  dokończył  jednak  tego 
przemówienia,  bo  klubowi  koledzy  ściągnęli  go 
z mównicy  sejmowej.  Ten  fakt  był m.  in.  jednym 
z  powodów  jego  bardzo  naprężonych  stosunków 
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z duchowieństwem, a  ich źródło  leżało w krytycz-
nym  stosunku  Dubiela  do  politycznych  aspiracji 
kleru. Poza sferą jego zainteresowań leżały bowiem 
kwestie  teologiczne, do których absolutnie  się nie 
wtrącał,  natomiast  denerwowało  go,  że  duchowni 
chcieli także dyktować mieszkańcom wsi, jak mają 
się zachowywać w wyborach.

W tym okresie – kontynuował ten wątek – bar-
dzo się zbliżył do Witosa, który go cenił za jego wie-
dzę,  lotność  umysłu,  talent  polemiczny  i  umiejęt-
ność publicznego występowania. Pewnego razu Wi-
tos w jakimś zaufanym towarzystwie wyraził się na-
wet, że gdyby miał więcej takich ludzi w Piaście jak 
Dubiel,  to wówczas  sytuacja wyglądałaby  całkiem 
inaczej. Cenił go bowiem za jego nowoczesne myśle-
nie. Ale jeszcze w okresie jego posłowania stosunki 
między nimi mocno się popsuły, a jednym z powo-
dów było nadmierne popijanie Dubiela. Był on bo-
wiem stałym klientem warszawskich i tarnowskich 
restauracji,  a  popiwszy  sobie  głośno  opowiadał 
dookoła o różnych wewnętrznych sprawach Piasta 
i Klubu Poselskiego. Ponadto z balkonu w jego war-
szawskim mieszkaniu wypadł i zabił się na chodni-
ku zięć Witosa Gustaw Stawarz, a obaj mocno popi-
jali w stolicy. Nie wiadomo, jaki był udział Dubiela 
w tym wypadku, ale Witos miał do niego pretensje.

Po  formalnym  organizacyjnym  zerwaniu  z  SL 
nie przestał interesować się ruchem ludowym. Jego 

tarnowski dom dalej był otwarty, ale jego kontakty 
z chłopami i działaczami ludowymi miały charakter 
osobisty. W Drugiej połowie  lat 30. Sporej grupie 
dorosłych synów chłopów z gminy zbiorowej Grę-
boszów pomógł załatwić przyjęcie do pracy na bu-
dowach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wy-
korzystał tu swoje znajomości w obozie piłsudczy-
ków, bo jeszcze w czasach studenckich kontaktował 
się z galicyjskimi socjalistami, a Józef Piłsudski – co 
powszechnie wiadomo – po klęsce  rewolucji  z  lat 
1905-1907 przeniósł się do Galicji i tu m.in. zaczął 
tworzyć  zależny  od  siebie  ruch  paramilitarny. Do 
wybuchu Wielkiej Wojny Dubiel udzielał się w tym 
ruchu  i  zawarł  wówczas  liczne  znajomości  z  pił-
sudczykami,  a odnowił  je po przejściu do  sanacji. 
W jego tarnowskim domu często nocowali ci, któ-
rym załatwił pracę na budowie COP-u. W latach 30. 
już jako zwolennik sanacji dość często odwiedzał ro-
dzinę, a wtedy zawsze było przy nim pełno chłopów. 
W tym okresie coś niedobrego stało się z jego noga-
mi i miał duże trudności z chodzeniem, a nogi miały 
co nosić, bo mocno utył. Do autora relacji dotarły 
również wiadomości, że w późnym wieku się oże-
nił,  ale  jego  żony nie poznał. Małżeństwo okazało 
się zresztą wielkim niewypałem i albo się rozwiódł, 
albo też żyli w separacji.

Zebrał i opracował 
Jan Hebda

 

„Bądźmy sobą bez nałogów” to hasło konkur-
su,  który  na  stałe wpisał  się  do  kalendarza  im-
prez Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w  Gręboszowie.  Konkurs  plastyczny  i  literacki, 
jest  wspaniałą  okazją,  do  promowania  nie  tyl-
ko życia bez nałogów, ale zachęca do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, zdrowego odżywiania. 
W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach bardzo 
ważne  jest,  aby  młodzież  zdawała  sobie  spra-
wę  jakie  produkty  są  zdrowe,  wartościowe,  jak 
ważny  jest  ruch,  jak szkodliwe są nałogi. Dzieci 
i młodzież w swoich pracach w bardzo wymowny 
sposób przedstawiają negatywne skutki nałogów, 
ale także zalety zdrowego stylu życia. 

Na  konkurs  wpłynęło  23  prace  plastyczne. 
Jury w  składzie Wiesław  Lizak,  Joanna  Sobota 
oraz Monika Kilian przyznało następujące miej-
sca w kategorii klas IV-VI: I miejsce: Kamil i Pa-

trycja Grabiec,  II miejsce: Oliwia Starsiak  i Łu-
kasz Boroń, III miejsce: Klaudia Mosio. 

W kategorii gimnazjum – I miejsce ex aequo: 
Ewelina Rumas, Wiktoria Seruś, Karolina Misia-
szek. II miejsce: Natalia Zawada, Wiktoria Klucz, 
Krystian  Klucz.  III  miejsce  ex.:  Natalia  Maro-
szek, Karolina  Szczawińska  oraz  Patryk Ordon. 
Wyróżnienie:  Natalia  Krupa  oraz  Anna  Łobo-
da.  Nagrodę  za  udział  otrzymali:  Błażej  Białas, 
Konrad Topór, Krystian Łoś, Krystian Starsiak, 
Jowita  Sojka, Mateusz  Starsiak, Aneta Koziara, 
Patrycja Gajdur, Natalia Wdowiak. 

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminną Komisję do Spraw Przeciwdziała-
nia  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
w Gręboszowie wręczono podczas festynu rekre-
acyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka w dniu 
4  czerwca  na  kompleksie  sportowym  „Orlik” 
w Gręboszowie. 
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W dniach 8-15 maja trwał Tydzień Bibliotek. 
Głównym celem przedsięwzięcia było podkreśle-
nie  roli  czytania  i  bibliotek  oraz  zainteresowa-
nie książką jak największych kręgów społeczeń-
stwa.  W  naszej  bibliotece  w  ramach 
Tygodnia Bibliotek odbywały  się  spo-
tkania  z  czytelnikami.  Punktem  kul-
minacyjnym  były  odwiedziny  dzieci 
z  Publicznego  Przedszkola  w  Grębo-
szowie. Przedszkolaki miały okazję po-
znać wszystkie „zakamarki” biblioteki, 
przekonali się że w bibliotece znajdują 
się nie tylko książki dla dzieci ale rów-
nież dla dorosłych, encyklopedie, dział 
popularnonaukowy  itp.  Zaprezento-
wany  został m.in.  sposób wypożycza-
nia książek, opisane karty książki, kar-
ty czytelnika. Dużą atrakcją dla dzieci 
stał  się  konkurs  wiedzy  o  bajkach. 
W celu uatrakcyjnienia konkursu i do-
stosowania go do wieku dzieci zagadki 
zostały  ukryte w wystrzałowych  balo-

nikach.  Na  pamiątkę  uczestnictwa  w  Tygodniu 
Bibliotek każde dziecko otrzymało kolorowankę 
oraz pamiątkowy dyplom.

MK

 
 

Dzwonek, T 5 z dn. 1 lipca 1861 r.

Jeżeli  mój  kumotrze  od  niepamiętnych  cza-
sów był ten piękny zwyczaj u naszych panów, że 
oto po ukończonych żniwach w nagrodę za pra-
cę  przy  zbiorach,  zapraszali  swych  poddanych 
do dworu i z nimi się razem cieszyli  i bawili, za 
co  też  dziedzicom  po  wszystkie  czasy  ludziska 
byli wdzięczni: to tem bardziej powinniśmy być 
wdzięczni  tym  panom,  którzy  chociaż  przestali 
być naszymi panami, a my ich poddanymi, i cho-
ciaż teraz swe żniwa drogo opłacać muszą: a jed-
nak dawnego się  trzymają zwyczaju  i o obrzyn-
ku nie zapominają, a jednak i teraz cieszą się po 
ukończonych żniwach z tymi, którzy im pracowa-
li, zawsze z jednakiej przychylności i miłości dla 
swych dawnych poddanych.

Bo i to wam muszę rzec mój Grzegorzu, że mi 
zawsze  ciężko  na  sercu,  gdy  słyszę  nieraz  lada-
jakich  ludzi, co to bez różnicy, ogadują naszych 

polskich panów, za ich złe obchodzenie się z lu-
dem, za onych jeszcze pańszczyźnianych czasów. 
Prawda, że ono się ta i różnie działo, ale przecie 
było więcej takich, co to panowie z dawnych pa-
nów,  byli  zawsze  dla  swych  poddanych  nie  pa-
nami,  ale  prawdziwemi  ojcami,  jak  ot  i  on  był 
ś.p.  pan  Kotarski,  Panie  świeć  nad  duszą  jego, 
z Olesna, co go do dziś dnia w całej naszej oko-
licy  ludzie pamiętają. A  teraz  ,  chwała Bogu,  to 
już każdy  i  z panów,  jak  zarówno z nami  jedną 
biedę  klepie,  tak  też  jednako  radby  jak  z  siebie 
tak i z swych sąsiadów tę biedę zwalić. Oby tylko 
Królowa  nasza  Częstochowska  chciała  to  spra-
wić,  aby  lud  raz  poznał  i  w  to  uwierzył,  że  tak 
panowie  jak  i my to  jedno: bo przecie wszystko 
jeden naród, Polacy! 

Otóż mój Grzegorzu poczynam od  tego,  com 
wam  chciał  opowiedzieć,  com  na  swoje  własne 
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oczy  widział.  Wracając  przeszłej  niedzieli  od 
kumotra  z Otfinowa,  a  idąc  około  Siedliszowic, 
ujrzałem  nie  lada  narodu  walącego  ku  dworo-
wi, a dowiedziawszy się że to obrzynek, nuże też 
i ja zdjęty ciekawością zbliżyłem się tam, aby się 
choć zdala przypatrzyć, inie żałuję tej chwili, cho-
ciaż wiecie, że i ja nie zwykł darmo czasu marno-
wać. Ledwom ci zaszedł na dziedziniec dworski, 
aliści walą trzy gromady jedna po drugiej, każda 
ze swą muzyką i wieńcem nie lada ku dworowi. 
Zaraz też oboje państwo Siedliszowscy wyszli na 
przeciw. Pan sam, co go jenerałem mianują, od-
bierał na własne ręce wieńce od pięknie przybra-
nych żniwiarek, a sama pani to widać, że się naj-
bardziej radowała onemi gołąbkami, co po parze 
na każdym wieńcu siedziały.

Gdy dziewczęta oddawały wieńce do rąk same-
go pana, to tymczasem tęgie parobczaki, a wszyst-
ko w  czerwonych  czapkach aż miło, wołali  rado-
śnie:  —  Niech  żyje  nasz  Pan  Hrabia  i  Dziedzic! 
Wiwat oboje Państwo! — aż się dwór trząsł od tych 
strasznych okrzyków.

Jak ci wieńce złożyli do rąk pana i dziedzica, 
tak  też  każda  gromada  z  swoją muzyką  stanęła 
osobno  na  dziedzińcu  przed  pałacem,  skrzypi-
ciele urżnęli krakowiaka od ucha, a rozochocone 
druhny  nuże  do  samego  pana,  nuże  do  rządcy 
i ekonoma i leśniczego jednego i drugiego, a pa-
robcy  do  pani  i  do  różnych  panien  co  ich  tam 
było, prosić do tańca. 

Różniem sobie mój Grzegorzu myślał: — czy 
ci pójdą do tańca czy nie; ale gdym zobaczył, że 
sam dziedzic, a znacie go że to człek nie dzisiejszy 
i do tego pan z panów a jeszcze i jenerał, poszedł 
w  pierwszą  parę  krakowiaka,  i  w  kole  każdej 
gromady  rzetelnie  i  wesoło  obszedł  do  koła:  to 
mię moi kochani radość niezmierna tak za serce 
uchwyciła,  że mi  aż  łzy do oczów wystąpiły. Bo 

też to i lżej na sumienia człowiekowi, kiedy widzi, 
że choć i taki wielki pan, a naszą zabawą nie gar-
dzi, ale kontent kiedy widzi lud wesoły. Pomyśla-
łem sobie w duszy: 

– Niech  ci  Pan  Bóg  jak  najdłuższem  życiem 
stokrotnie  odpłaci  za  każdy  krok,  coś  go  zrobił 
dla rozweselenia biednego ludu.

Ale się też i ludziska nie lada rozochocili, wi-
dząc  zachętę  do  tego  samego  dziedzica,  i  tych 
różnych  panów  i  pań  i  panien,  co  to  wszystko 
wspólnie tańcowało nie byle  jako. Nawet i księ-
dza  proboszcza,  co  tam  także  był,  kilka  drużek 
prosiło do tańca, ale niebogie odeszły z niczem, 
i nielada się zawstydziły; choć dobrze im tak, bo 
przecie powinny wiedzieć, że księdzu nie wypa-
da  tańcować.  Długo  dość  patrzyłem  na  ten  ta-
niec  i  pomyślałem  sobie:  —  No,  gdyby  kto  nie 
wiedział,  toby pomyślał,  że  ten  lud  cały  rok nic 
nie robił — takie to wszystko było wesołe i ocho-
cze — a tu przecie każdy wie, jakie to tego roku 
były żniwa, że ani dnia odpoczynku, chyba święta 
Niedziela,  tak duchem wszystko  czekało  sierpa. 
Ale to u nas jako u Polaków, zawsze tak bywało; 
I do tańca i do różańca. Jak robić, to co siły; jak 
tańcować,  to od serca;  jak się modlić,  to z całej 
duszy: wszystko raźno a rzetelnie, bo tylko takiej 
sprawie Bóg błogosławi. 

Już ta pono mało znamy takich panów, co to 
jeszcze za starego Napoljona wojowali, bo to już 
i nielada czasu upłynęło od onych strasznych wo-
jen; a piszę wam to dlatego mój Grzegorzu, aby-
ście tam dziesiątemu o tem opowiedzieli. 

Niech więc też i temu panu Pan Bóg przydłu-
ża życia, w najdłuższe lata jak Jego święta wola, 
a was mój kumusiu niech też ma w swej szczegól-
nej opiece.

Bywajcie zdrowi!

 

Już niedługo nowy okres grzewczy. Co 
jest ważne dla Mieszkańców naszej Gminy? 

Głównym dotykającym nas bezpośrednio za-
grożeniem dla zdrowia i życia, na którego ogra-
niczenie każdy z nas może mieć wpływ, jest tzw. 
„niska emisja”, czyli emisja pyłów i szkodliwych 
gazów  pochodząca  z  domowych  pieców  grzew-
czych  i  lokalnych  kotłowni  węglowych,  w  któ-

rych spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. 
Najprościej mówiąc paliwo: węgiel  lub drewno, 
nie spala się całkiem, ale jego pozostałości, zmie-
nione w wyniku reakcji chemicznych, są obrazo-
wo mówiąc, wyrzucane z instalacji grzewczej do 
powietrza poprzez komin. Od miejsca, w którym 
stoi dom, zależy, czy  ilość  tych szkodliwych do-
datków do powietrza jest większa, czy mniejsza. 
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Jeśli  dom  zlokalizowany  jest  wśród  innych  po-
dobnie  ogrzewanych  zabudowań  a  na  dodatek 
wszystkie w kotlinie otoczonej wzniesieniami, to 
mieszankę  o  wysokim  stężeniu  zanieczyszczeń 
mamy  gotową.  Zanieczyszczenia  gromadzą  się 
wokół miejsc powstawania i tam pozostają. Zna-
my to wszyscy, jako „urokliwą chmurę” nad do-
mami w zimne popołudnie, czy wieczór. Składni-
kami tej „chmury” są przede wszystkim pyły. Pył 
składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych 
o  rożnej  wielkości,  zawieszonych  w  powietrzu 
i  będących mieszaniną  substancji  organicznych 
i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać 
substancje toksyczne takie jak: wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)pi-
ren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pyły tak zwane: PM10 i PM2,5 (nazwa pocho-
dzi od rozróżnienia ze względu na średnicę ae-
rodynamiczną podawaną w jednostce „μm” tzn. 
w mikrometrach, odpowiednio 10μm i 2,5μm) 
mogą  wywoływać  kaszel,  trudności  z  oddycha-
niem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fi-
zycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagro-
żenia infekcjami układu oddechowego oraz wystę-
powania zaostrzeń objawów chorób alergicznych 
jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergiczne-
go spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym 
stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu eks-
pozycji,  dodatkowego narażenia  na  czynniki  po-
chodzenia środowiskowego oraz zwiększonej po-
datności osobniczej  (dzieci  i  osoby w podeszłym 
wieku,  współwystępowanie  przewlekłych  chorób 
serca  i  płuc).  Ponieważ  pewne  składniki  pyłów 
mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe naraże-
nie  na wysokie  stężenia  pyłu może mieć  istotny 
wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, za-
wał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowa-
nia na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. 

Zgodnie z informacjami wynikającymi z ana-
lizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były 
eksponowane na PM2,5 powyżej 35 µg/m³,  ro-
dziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzenio-
wą (średnio o 128 g), mniejszym obwodem głów-
ki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała 
(średnio o 0,9 cm). Zaobserwowano, że u dzieci 
o  niższej masie  urodzeniowej  częściej występo-
wał tzw. świszczący oddech w późniejszym okre-
sie życia, co zwykle poprzedza występowanie ob-

jawów astmatycznych. Badania wykonane u pię-
cioletnich dzieci, które były narażone na wyższe 
stężenia  pyłu w  okresie  prenatalnym, wykazały 
wyraźnie  niższą  całkowitą  objętość  wydechową 
płuc  o  około  100 ml. Może  to  świadczyć  o  gor-
szym  wykształceniu  płuc  u  dzieci  eksponowa-
nych na wyższe stężenia pyłu w okresie życia pło-
dowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie 
stężenia  PM2,5  powyżej  20  µg/m³  zwiększały 
podatność tych dzieci na nawracające zapalenie 
oskrzeli i zapalenie płuc.

Ocena jakości powietrza w województwie ma-
łopolskim wykonana przez Wojewódzki Inspek-
torat  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie,  zalicza 
Gminę Gręboszów do obszarów przekroczeń stę-
żeń zanieczyszczeń Benzo(a)pirenu – B(a)P/rok.

B(a)p Jest  to przedstawiciel wielopierścienio-
wych  węglowodorów  aromatycznych  (WWA). 
Benzo(a)piren  wykazuje  dużą  toksyczność  prze-
wlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumu-
lacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancero-
genem chemicznym, a mechanizm jego działania 
jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA. 
Podsumowując,  jest  to  substancja  rakotwórcza, 
mutagenna,  działająca  na  rozrodczość  i  niebez-
pieczna  dla  środowiska. Może  powodować  dzie-
dziczne wady genetyczne, a także upośledzać płod-
ność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie 
matki.  Działa  bardzo  toksycznie  na  organizmy 
wodne. Spożywamy go również w żywności. 

Mieszkańcy  staną obecnie przed nowym wy-
zwaniem.  Sejmik  Województwa  Małopolskiego 
podjął w dniu 27 stycznia 2017 r. uchwałę w spra-
wie  wprowadzenia  na  obszarze  województwa 
małopolskiego ograniczeń  i  zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie no-
wych źródeł emisji zanieczyszczeń:
•	 Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Ma-

łopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno 
lub kominka na drewno o parametrach emisji 
gorszych  niż  wyznaczone  w  unijnych  rozpo-
rządzeniach w sprawie ekoprojektu.

•	 Osoby, które budują nowy dom, przeprowa-
dzają  remont  z  wymianą  kotła  lub  komin-
ka  albo  wymieniają  kocioł  lub  kominek  na 
nowy,  będą  zobowiązane  zainstalować  no-
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woczesne urządzenie spełniające wymagania 
ekoprojektu.
Dla mieszkańców,  którzy  już  obecnie  korzy-

stają  z  ekologicznego ogrzewania – gazu,  oleju, 
ogrzewania  elektrycznego  lub  pomp  ciepła  – 
uchwała  nie  wprowadzi  żadnych  nowych  obo-
wiązków lub ograniczeń. 

Wyznaczono długie okresy przejściowe:
•	 Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel 

lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 
emisyjnych.

•	 Do  końca  2026  r.  –  wymiana  kotłów,  które 
spełniają  podstawowe  wymagania  emisyjne 
(klasa 3 lub 4).

•	 Istniejące  kotły  klasy  5 mogą być  eksploato-
wane bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw:
•	 Od  1  lipca  2017  r.  zakaz  stosowania  mułów 

i flotów węglowych.
•	 Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 

20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).

Rozstrzygnięcia  te  wejdą  w  życie  już  lada 
dzień, dlatego należy wziąć je pod uwagę planu-
jąc kolejne inwestycje w zakresie ogrzewania do-
mów i obiektów gospodarczych.

W odpowiedzi na nowe warunki prawne Gmina 
Gręboszów  opracowuje  Plan  Gospodarki  Nisko-
emisyjnej, który będzie podstawą do pozyskiwania 
środków finansowych m.in.: 

–  Termomodernizacja  i  instalacja  odnawial-
nych źródeł energii (OZE) w budynkach użytecz-
ności publicznej

– Instalacja OZE w budynkach mieszkalnych
–  Wymiana  przestarzałych  pieców  i  kotłów 

węglowych, na kotły węglowe spełniające wyma-
gania  ekoprojektu  oraz  kotły  gazowe w  budyn-
kach mieszkalnych

–  Edukacja  o  szkodliwości  niskiej  emisji 
i  możliwości  pozyskania  środków  finansowych 
na działania dostosowawcze

mafes

Nr. 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

14 26.03.2017 Strażak Karsy Dunajec Konary 2-1

15 01.04.2017 Strażak Karsy Dąbrovia II Dąbrowa 
Tarnowska 2-2

16 08.04 2017 LUKS Wola Radłowska Strażak Karsy 4-1

17 23.04.2017 Strażak Karsy Unia Niedomice 0-2

18 30.04.2017 LZS Brzezówka Strażak Karsy 3-2

19 03.05.2017 Powiśle Bolesław Strażak Karsy 4-2

20 07.05.2017 Strażak Karsy MLKS II Żabno 1-4

21 13.05.2017 Olimpia Biskupice 
Radłowskie Strażak Karsy 3-0

22 21.05.2017 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 3-1

23 28.05.2017 LZS Luszowice Strażak Karsy 2-4

24 04.06.2017 Strażak Karsy LUKS Zalipie 2-0

25 11.06.2017 Kłos Słupiec Strażak Karsy 1:1

26 18.06.2017 Strażak Karsy LKS Ilkowice 6:2

Miejsce Nazwa drużyny Numer kolejki Punkty Bramki

1. Dąbrovia II 25 55 81-33

2. MLKS II Żabno 25 54 88-36

3. LUKS Wola Radł. 25 53 63-26

4. Unia Niedomice 25 52 80-35

5. Kłos Słupiec 25 45 45-53

6. LZS Mędrzechów 25 35 55-60

7. LUKS Zalipie 25 35 41-44

8. Strażak Karsy 25 33 44-63

9. Powiśle Bolesław 25 26 50-71

10. Dunajec Konary 25 26 40-50

11. LZS Luszowice 25 25 47-68

12. Olimpia Biskupice Radł. 25 23 25-52

13. LZS Brzezówka 25 21 37-64

14. LKS Ilkowice 25 13 37-78

Tabela Klasy A 
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Nr. kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

14 26.03. 2017 Błękitni Siedliszowice Wolania Wola Żel. 1-1

14 LKS Smęgorzów Wisła Borusowa 10-1

14 Dunajec Ujście Jez. Polonia Kłyż 3-0

15 02.04.2017 LZS Olesno Dunajec Ujście Jez. 3-1

15 Wisła Borusowa Błękitni Siedliszowice 0-0

15 Wolania Wola Żel. LZS Wójcina 2-1

16 09.04.2017 Ava Grądy Wolania Wola Żel. 4-1

16 LZS Wójcina Wisła Borusowa 3-0

16 Dunajec Ujście Jez. Iskra Dąbrówki Breńskie 0-4

17 15.04.2017 Dunajec Ujście Jez. Ava Grądy 1-5

17 Wisła Borusowa Wolania Wola Żel. 2-1

18 23.04.2017 Ava Grądy Wisła Borusowa 10-0

18 Wolania Wola Żel. LKS Szarwark 3-1

18 DTS Dąbrowa Tarnowska Dunajec Ujście Jez. 3-3

19 30.04.2017 Dunajec Ujście Jez. LKS Ćwików 3-0

19 Spartakus Radgoszcz Wolania Wola Żel. 3-1

19 LKS Szarwark Wisła Borusowa 2-1

20 6-7.05.2017 Wisła Borusowa Spartakus Radgoszcz 0-3

20 Wolania Wola Żelichowska Polonia Kłyż 2-0

20 LKS Smęgorzów Dunajec Ujście Jez. 4-1

21 14.05.2017 Dunajec Ujście Jez. Błękitni Siedliszowice 3-3

21 LZS Olesno Wolania Wola Żel. 4-0

21 Polonia Kłyż Wisła Borusowa 1-5

22 21.05.2017 Wisła Borusowa LZS Olesno 2-4

22 Wolania Wola Żel. Iskra Dąbrówki Breńskie 0-3

22 LZS Wójcina Dunajec Ujście Jez. 1-2

23 28.05.2017 Dunajec Ujście Jez. Wolania Wola Żel. 5-2

23 Iskra Dąbrówki Breńskie Wisła Borusowa 9-0

24 04.06.2017 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jez. 3-1

24 Wolania Wola Żel. DTS Dąbrowa Tarnowska 4-4

25 11.06.2017 LKS Ćwików Wolania Wola Żel. 0:3 vo

25 DTS Dąbrowa Tarnowska Wisła Borusowa 7:1

25 Dunajec Ujście Jez. LKS Szarwark 7:0

26 18.06.2017 Spartakus Radgoszcz Dunajec Ujście Jez. 5:3

26 Wisła Borusowa LKS Ćwików 3:0 (wo)

26 Wolania Wola Żel. LKS Smęgorzów 2:5

Miejsce Nazwa drużyny Numer 
kolejki Punkty Bramki

1. Ava Grądy 25 67 95-17

2. Iskra Dąbrówki 
Breńskie 25 62 126-34

3. LZS Olesno 25 58 94-34

4. Spartakus 
Radgoszcz 25 57 67-37

5. DTS Dąbrowa 
Tarnowska 25 44 87-64

6. Dunajec Ujście 
Jezuickie 25 43 71-54

7. Wolania Wola 
Żelichowska 25 31 50-53

8. Polonia Kłyż 25 30 61-67

9. LKS Smęgorzów 25 28 48-68

10. LZS Wójcina 25 19 44-103

11. LKS Szarwark 25 18 41-93

12. Wisła Borusowa 25 15 35-107

13. Błękitni 
Siedliszowice 25 13 39-91

14. LKS Ćwików 25 17 39-75

We wtorek, 9 maja br., dąbrowski 
Orlik  był  areną  zmagań  gimnazja-
listów w piłce  nożnej  chłopców. Do 
zawodów zgłosiło się 8 drużyn: Gim-
nazjum nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej, 
Gimnazjum  z  Mędrzechowa,  Gim-
nazjum  z  Bolesławia,  Gimnazjum 
z Olesna, Gimnazjum z Radgoszczy, 
Gimnazjum z Luszowic, Gimnazjum 
ze Szczucina oraz Gimnazjum z Grę-
boszowa.  Turniej  rozgrywany  był 
w dwóch grupach 1 x 12 minut. Mimo 
niesprzyjających  warunków  atmos-
ferycznych,  po wspaniałej  grze  nasi 
piłkarze ostatecznie zdobyli III miej-
sce. Drużyna z Gręboszowa występo-
wała  w  składzie:  Mikołaj  Ciombor, 
Jakub  Skowron,  Patryk  Krupa,  Łu-
kasz  Woziwoda,  Dominik  Koziara, 
Paweł  Starsiak, Dawid Wesołowski, 
Patryk Trala, Damian Marek, Mate-
usz Starsiak. Gratulujemy!

ZS






