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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

CHORWACI W NASZEJ GMINIE I SZKOLE
Dnia 4 listopada 2017 r., już czwarty rok z ko-

lei delegacja chorwacka na czele z dr Andrea Be-
kić– Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce 
przybyła do gminy Gręboszów, aby oddać hołd 
chorwackim żołnierzom poległym podczas I wojny 
światowej. Ich mogiły znajdują się na cmentarzu 
wojennym w Ujściu Jezuickim. Jednocześnie Pani 
Ambasador dokonała wmurowania na cmentarzu 
tablicy, mającej upamiętnić 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości, którą będziemy obchodzić 
już w przyszłym roku. Poświęcenia tablicy doko-
nał ks. Wiesław Babiarz – proboszcz Parafii Grę-
boszów. Naszą gminę w tej uroczystości reprezen-
towali: Krystyna Świętek-Wójt Gminy, Franciszek 
Dymon-Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Mi-
sterka  – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. Obydwie 
delegacje złożyły wieńce przy cmentarnym obeli-
sku oraz odmówiły modlitwę za poległych. 

Dostojni Goście przybyli również do naszej 
szkoły. Zwiedzili w niej Izbę Pamięci, zapozna-
jąc się jednocześnie z postacią naszego Patrona 
– mjr. Henryka Sucharskiego – bohaterskiego 
obrońcy Westerplatte, który brał udział w walkach 
podczas I i II wojny światowej. Na zakończenie 
wizyty delegacja wzięła udział w wieczornej Mszy 
świętej w kościele p.w. WNMP w Gręboszowie.

Emilia Misterka
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OD WYDAWCY
Rozpoczął się nowy 

2018 rok. Pełni nadziei 
spoglądamy na to co przy-
niosą najbliższe 365 dni. 
Trzeba przyznać, że bez 
wątpienia będzie to szcze-
gólny rok. W listopadzie 
w całej Polsce świętować 
będziemy setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Warto za-
znaczyć, że przygotowania 
do obchodów rozpoczęły 

się już w roku ubiegłym. Także i lokalne społecz-
ności pragną utrwalić, a nieraz i przywrócić pamięć 
o osobach, które przyczyniły się do odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. Urzeczywistnienie tej 
wspaniałej idei realizowane jest przez szereg dzia-
łań. Mają one charakter wielopłaszczyznowy i inter-
dyscyplinarny. Również i społeczność naszej gminy 
pragnie w sposób szczególny oddać hołd, wyrazić 
wdzięczność i pamięć o tych, którzy przyczynili się 
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego 
też podjęto starania o wzniesienie na terenie Grębo-
szowa pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Między innymi w celu realizacji 
tego przedsięwzięcia powołano do życia „Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej”, które 
podjęło się wykonania tego zadania. Na łamach na-
szego kwartalnika mogą Państwo przeczytać infor-
macje zarówno o samym stowarzyszeniu, jak i o idei 
wzniesienia tego wyjątkowego monumentu.

Tradycyjnie na łamach Gazety Gręboszowskiej 
prezentujemy podsumowanie najważniejszych 
i najciekawszych wydarzeń minionego kwartału. 
Ostatnie trzy miesiące to szereg wielu ważnych i cie-
kawych wydarzeń społeczno-kulturalnych, które 
miały miejsce na terenie naszej gminy. W nume-
rze zamieszczamy relacje m. in.: z październikowej 
wizyty w naszej gminie przedstawicieli ambasady 
Chorwacji, jak również z prac Rady Gminy Grębo-
szów – w tym z niezwykle ważnej sesji uchwalającej 
budżet dla gminy na 2018 rok. Miniony kwartał to 
również wiele wydarzeń kulturalnych, których pod-
sumowanie zamieszczamy na łamach Gazety Grę-
boszowskiej, m. in.: ze spotkania z Romualdem Ka-
rasiem – autorem książki „Klątwa i cud”, programu 

mikołajkowego w GCKiCz, IV edycji Przeglądu Pio-
senki Żołnierskiej i Patriotycznej oraz konkursu pod 
hasłem „Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach 
Dziecka”. Nie zabraknie również publikacji poświę-
conej tematyce historycznej. Tym razem zamiesz-
czamy VI część „Relacji do dziejów wsi, chłopów 
i ruchu ludowego” autorstwa dra Jana Hebdy. 

Ponadto na łamach naszego kwartalnika mogą 
Państwo znaleźć artykuły poświęcone m. in.: ślubo-
waniu uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
w Gręboszowie, uroczystemu pasowaniu na przed-
szkolaka, akademii z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w SP w Gręboszowie, modernizacji 
drogi rolniczej w Kozłowie, przyznaniu nagród im. 
Witolda Hulewicza ks. dr Ryszardowi Banachowi 
i Marianowi Kalafarskiemu. 

W 78. numerze Gazety Gręboszowskiej w dziale 
sportowym publikujemy aktualne wyniki i tabele 
rozgrywek piłkarskich klasy A i B. Niezmiennie w na-
szym periodyku zamieszczamy artykuły poświęcone 
tematyce zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej au-
torstwa dra Marka Ziajora. Tym razem odnosi się on 
do depresji nazywanej chorobą XXI wieku.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim czytel-
nikom i sympatykom Gazety Gręboszowskiej, z kra-
ju, i zza granicy, za życzenia świąteczno-noworoczne, 
jak również te związane z nie tak dawno obchodzo-
nym jubileuszem naszego czasopisma. Dziękuję za 
pamięć i każde dobre słowo do nas skierowane. To 
bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy, świadczy 
o tym, że nasza działalność jest ważna i potrzebna. 

Na progu tego Nowego 2018 Roku pragnę ży-
czyć wszystkim naszym czytelnikom i sympatykom 
wszelkiej pomyślności na te nadchodzące 12 mie-
sięcy. Niech Nowy Rok będzie lepszy od tego, który 
niedawno pożegnaliśmy, niech przyniesie ze sobą 
tak potrzebne nam – wiarę, nadzieję i miłość. Życzę 
wszystkim, abyśmy każdy kolejny dzień witali z ra-
dością oraz abyśmy nauczyli się z optymizmem pa-
trzyć w przyszłość i umieli dostrzegać, że każdy dzień 
daje nam nową szansę.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 
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SZANOWNI MIESZKAŃCY ZIEMI GRÊBOSZOWSKIEJ 
I OKOLIC

Mija równo rok od dnia, kiedy zwrócili-
śmy się do Was z informacją o inicjatywie, 
aby w roku 2018 w sposób szczególny i god-
ny upamiętnić na terenie Gręboszowa set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości. Aby 
oddać hołd wszystkim bohaterskim miesz-
kańcom tej Ziemi, którzy ofiarą życia oraz 
patriotycznym czynem przyczynili się do po-
wrotu Polski do rodziny wolnych narodów. 
Było i jest nadal naszą wolą, o czym pisaliśmy 
wówczas do Was, aby tę rocznicę upamiętnić 
w postaci pomnika, który by w sposób trwały 
zaświadczył o naszej narodowej pamięci, by 
stał się wyrazem historycznej ciągłości i pa-
triotycznych tradycji. W tej odezwie sprzed 
roku obiecaliśmy także, że będziemy dzielić 
się z Wami informacjami o kolejnych eta-
pach podjętego zamierzenia.

Dziś możemy Was poinformować, że po 
licznych konsultacjach i naradach, jakie 
w minionym roku prowadziliśmy z władza-
mi Gminy, władzami szczebla powiatowego 
i wojewódzkiego, Księdzem Proboszczem 
Parafii Gręboszów oraz wieloma mieszkań-
cami Ziemi Gręboszowskiej i okolic, nasza 
inicjatywa zyskała o wiele bardziej realny 
kształt, przybliżając się do stanu finalnego. 
Ustalona została lokalizacja pomnika, pozy-
skaliśmy wysokiej klasy artystę, który przy-
gotował projekt oraz podjął się wykonania 
tego monumentu, a także określone zostały 
wstępnie koszty owej inicjatywy. Wykonane 
również zostały pierwsze prace geodezyjne 
i budowlane w miejscu powstania planowa-
nego pomnika. Uważamy, że wybrane zosta-
ło jedno z najlepszych miejsc, położone w sa-
mym centrum Gręboszowa, opodal Kościoła, 
Urzędu Gminy oraz Szkoły, na parceli będą-
cej obecnie już własnością Gminy. Chcemy 
ponadto poinformować, że powołane zosta-
ło do życia i zarejestrowane Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które 
ma prawny tytuł do pozyskiwania środków 
finansowych na ten cel. Odpowiednie kroki 
w tym kierunku zostały już podjęte. Stara-

niem Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie wydana została publi-
kacja, zawierająca zdjęcie projektu pomnika, 
pamiątkowy napis, odezwę do mieszkańców 
naszego terenu, jak też podano numer kon-
ta, na który można przekazywać datki na cel 
budowy tegoż pomnika. Dane te można także 
znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w Gręboszowie. 

Podtrzymujemy pierwotnie wyrażoną 
wolę, aby pomnik ten miał postać godną 
i stanowił należny wyraz pamięci o ofiarach 
i patriotycznych czynach naszych Ojców. 
Takie zamierzenia niosą ze sobą określo-
ne koszty. Niezależnie od starań podjętych 
o pozyskanie środków publicznych, liczymy 
także w miarę możliwości na Waszą hojność 
i wsparcie. Cieszymy się z pierwszych wpłat 
na ten cel, a także ze złożonych obietnic fi-
nansowego wsparcia tejże inicjatywy. Liczy-
my również na pomoc jakże licznej części 
naszych Rodaków rozsianych po różnych 
stronach świata, z Polonią w Stanach Zjed-
noczonych na czele. 

Nadal oczekujemy na informacje o tych 
wszystkich naszych Przodkach, którzy po-
nieśli ofiarę bądź byli uczestnikami walk na-
rodowowyzwoleńczych. Pragniemy, aby przy 
okazji odsłonięcia pomnika ich imiona i na-
zwiska zostały przywołane w formie apelu 
poległych oraz apelu pamięci. Projekt prze-
widuje także możliwość umieszczenia tych 
nazwisk na pomniku. Dane te można przeka-
zywać bądź do kancelarii Parafii, bądź też do 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie.

Mamy nadzieję, że za rok o tej porze bę-
dziemy mogli stwierdzić z satysfakcją, że 
wspólnym wysiłkiem mieszkańcy Ziemi Grę-
boszowskiej i okolic godnie uczcili stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, jak 
też dali należny wyraz pamięci o swoich bo-
haterskich Przodkach.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 5 -

POWSTAŁO STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI GRÊBOSZOWSKIEJ

W bieżącym roku przypada setna rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. To bez 
wątpienia rocznica wyjątkowa, upamiętniająca 
tak ważne dla naszej ojczyzny wydarzenie. Rok 
2018 to doskonały czas, by przypomnieć i oddać 
hołd wszystkim tym, którzy przed laty przyczyni-
li się do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Warto pamiętać, że również postacie wywodzące 
się z terenu gminy Gręboszów miały swój zna-
czący wkład w niepodległościowe dążenia naszej 
Ojczyzny, zarówno podczas I jak i II wojny świa-
towej. W duchu wdzięczności i pamięci zrodziła 
się inicjatywa, by na terenie gminy Gręboszów 
uczcić naszych rodaków poprzez budowę po-
mnika. Na rzecz realizacji tego wyjątkowego ale 

i trudnego przedsięwzięcia powołano do życia 
„Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszow-
skiej”. Zebranie komitetu założycielskiego odby-
ło się 19 maja 2017 roku w Gręboszowie, a w jego 
skład weszli: Bogdan Bigos, Bronisław Błach, 
Bożena Furgał, Wiesław Lizak, Jan Kowal, Jerzy 
Misterka, Teresa Rumas oraz Franciszek Dymon. 
Podczas pierwszego posiedzenia podjęto uchwa-
łę w sprawie powołania do życia Stowarzyszenia 
i jego rejestracji w sądzie, uchwalono statut, jak 
również wybrano przedstawicieli, którzy weszli 
w skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Na 
stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wy-
brano Bogdana Bigosa, zaś funkcję wiceprezesa 
powierzono Wiesławowi Lizakowi. Skarbnikiem 
Stowarzyszenia wybrano Bożenę Furgał. W Ko-
misji Rewizyjnej zasiedli: Franciszek Dymon, 
Jan Kowal oraz Jerzy Misterka.

Warto podkreślić, że zakres działalności sto-
warzyszenia nie ogranicza się jedynie do działań 
zmierzających do budowy pomnika. Celem Sto-
warzyszenia jest również działalność na rzecz po-
prawy życia mieszkańców gminy Gręboszów oraz 
rozwoju gminy. Tym samym Stowarzyszenie bę-
dzie działać w szczególności w zakresie: pomocy 
społecznej, rozumianej jako pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywania szans tych osób i rodzin; szeroko 
pojętej działalności charytatywnej, jak również 
w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kulturowej; w zakresie 
kultury, historii, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji lokalnej, w tym wznoszenia pomników 
upamiętniających wydarzenia historyczne. Do-
datkowo wśród obszarów aktywności stowarzy-
szenia należy wskazać m. in.: 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

i turystyki;
– upowszechniania i rozwijania kultury regio-

nalnej;
Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele 

m. in. poprzez działalność wydawniczą, wysta-
wienniczą i prasową; organizowanie szkoleń, 
konkursów, konferencji; współpracę z organami 
administracji publicznej oraz innymi instytucja-
mi i podmiotami; prowadzonej działalności do-
radczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 
organizowanie imprez integracyjnych, promo-
cyjnych i kulturalnych.

Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie uzyskało 
osobowość prawną. Postanowieniem Sądu Rejo-
nowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 
XII Wydział Gospodarczy wpisał w dniu 28 lipca 
2017 roku do Krajowego Rejestru Sądowego Sto-
warzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej 
pod numerem KRS: 0000688777.

Kolejnym krokiem w kwestii realizacji celów 
statutowych było Walne Zebranie Stowarzyszenia, 
które odbyło się 18 września 2017 r. W jego trakcie 
podjęto uchwały w sprawach: Regulaminu Zarzą-
du Stowarzyszenia, Regulaminu Komisji Rewizyj-
nej Stowarzyszenia oraz ustalenia wysokości skła-
dek członkowskich. Ponadto omówiono zakres 
czynności administracyjno-prawnych związanych 
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XVIII SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW
W dniu 28 września 2017 r. w świetlicy Gmin-

nego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grębo-
szowie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Grę-
boszów. Obrady prowadził Franciszek Dymon 
– Przewodniczący Rady. Po przyjęciu porządku 
obrad i protokołu z ostatniej sesji Krystyna Świę-
tek – Wójt Gminy Gręboszów zapoznała radnych 
ze sprawozdaniem z pracy w okresie międzysesyj-
nym. Później radni składali interpelacje i wnioski, 
które dotyczyły planowanej budowy mostu w Bo-
rusowej, zabezpieczenia środków na remonty dróg 
transportu rolnego oraz oświetlenia ulicznego.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
•	 przyznania dotacji z budżetu Gminy Grębo-

szów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bo-
rusowa,

•	 przyznania dotacji z budżetu Gminy Grębo-
szów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hube-
nice – Kozłów,

•	 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,

z opracowaniem dokumentacji pomnika jak rów-
nież ustalono harmonogram działań. Ponadto 
podjęto uchwalę (nr 11/2017) w sprawie podjęcia 
działań przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Gręboszowskiej do wybudowania w Gręboszowie 
pomnika upamiętniającego stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Obecnie budowa po-
mnika upamiętniającego 
stulecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę 
jest priorytetem działal-
ności Stowarzyszenia. Wi-
doczne są już pierwsze re-
zultaty podjętych działań. 
Przede wszystkim wybra-
no już miejsce w którym 
zostanie usytułowany mo-
nument oraz koncepcję 

formy jaką ma on przybrać. Pomnik zostanie wy-
budowany na działce nr 585 o pow. 0,04 ha poło-
żonej w Gręboszowie (w bezpośrednim sąsiedz-
twie budynku GCKiCz), stanowiącej własność 
gminy Gręboszów. Wspomniana działka została 
zakupiona od rodziny Golonków. Dokumentację 
projektowo-kosztorysową dla budowy monu-
mentu wykonała firma projektowo-budowlana 
„Prodom” Stanisław Wiezień z Tarnowa. Ponad-
to Stowarzyszenie uzyskało zgodę na budowę po-
mnika. Została ona wyrażona przez Radę Gminy 
Gręboszów w drodze uchwały nr XVIII/156/2017 
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wzniesie-
nia w Gręboszowie pomnika upamiętniającego 

stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Ponadto Stowarzyszenie opracowało i wydało 
okolicznościowy folder zawierający najważniej-
sze informacje dotyczące idei budowy pomnika 
oraz wizualizację monumentu. Kolejnym etapem 
realizacji tego przedsięwzięcia jest zbiórka fun-
duszy niezbędnych do przygotowania i wzniesie-
nia monumentu. Stowarzyszenie podkreśla swo-
ją otwartość na współpracę z wszelkimi osobami 
i podmiotami prawnymi pragnącymi wesprzeć 
ideę budowy pomnika w Gręboszowie. Szersze 
informacje dotyczące zarówno Stowarzysze-
nia, jak i realizacji wzniesienia pomnika można 

znaleźć w specjalnych zakładkach znajdujących 
się na stronach internetowych Urzędu Gminy 
(www.greboszow.pl) oraz Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa (www.gck.greboszow.pl). 

Wiesław Lizak

 *** 

Z PRAC RADY GMINY GRĘBOSZÓW
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XIX SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW
W dniu 24 listopada 2017 roku w świetli-

cy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie na dziewiętnastej sesji obra-
dowała Rada Gminy Gręboszów. Obrady pro-
wadził Przewodniczący Rady – Franciszek Dy-
mon. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu 
z poprzedniej sesji głos zabrała Wójt Gminy 
Gręboszów Krystyna Świętek, która przedsta-
wiła informacje o działalności międzysesyjnej. 
Następnie radni składali wnioski i interpelacje, 
które w większości dotyczyły wykonania moder-
nizacji dróg transportu rolnego, które podczas 
prac jesiennych w polu uległy zniszczeniu. Pani 
Wójt obiecała realizację tych wniosków w miarę 
posiadanych w budżecie Gminy środków finan-
sowych, po czym Rada przystąpiła do długiego 
cyklu głosowań nad uchwałami. Odczytywana 
była treść proponowanych uchwał, przewodni-
czący komisji przedstawiali stanowiska tych or-
ganów Rady. Następnie był czas na ewentualne 
zadawanie pytań i odpowiedzi. Nie było ich wie-
le, albowiem wcześniej, na posiedzeniach komi-
sji wyjaśniono sobie prawie wszystko. Podjęto 
uchwały w sprawach: 

•	 wyrażenia woli przystąpienia do porozumie-
nia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra 
Energii Energetyczne Powiśle,

•	 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grę-
boszów do Projektu „Partnerski projekt budo-
wy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 
Gmin Województwa Małopolskiego”,

•	 zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2017 rok, 
•	 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,
•	 określenia wysokości stawek podatku od nie-

ruchomości na terenie Gminy Gręboszów na 
rok 2018,

•	 określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie Gminy Grębo-
szów na rok 2018,

•	 ustalenia wysokości i zasad poboru dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Grę-
boszów na rok 2018,

•	 obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej 
podstawą obliczenia podatku rolnego na tere-
nie Gminy Gręboszów na rok 2018,

•	 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedy-
nie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Su-
charskiego w Gręboszowie i Publiczne Gim-

 *** 

•	 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Gręboszowie w skład którego wchodzi jedy-
nie Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Su-
charskiego w Gręboszowie i Publiczne Gim-
nazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Gręboszowie,

•	 wzniesienia w Gręboszowie pomnika upa-
miętniającego stulecie odzyskania niepodle-
głości przez Polskę,

•	 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Gręboszów na lata 2017-2020”,

•	 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Gręboszów w 2017 r.”,

•	 przystąpienia Gminy Gręboszów do partner-
stwa przy realizacji projektu pn: „Rozwój in-
frastruktury produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych na terenie gmin powiatu dąbrow-
skiego” w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł od-

nawialnych RPO Województwa Małopolskie-
go 2014-2020,

•	 wyrażenia zgody na wynajęcie skupu zwierząt 
rzeźnych zlokalizowanego na działkach ozna-
czonych nr 608/1 i 608/3, obręb Gręboszów 
w trybie bezprzetargowym,

•	 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy działek rolnych mienia komunalne-
go Gminy Gręboszów,

•	 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gręboszowie.

W końcowej części obrad Pani Wójt udzieliła 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Swoje wnioski złożyli również sołtysi, które doty-
czyły założenia lamp oświetlenia ulicznego oraz 
przebudowy skrzyżowania w centrum Gręboszowa.

Z treścią podjętych uchwał na Sesji mogą Państwo 
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła
Bożena Landowska
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nazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Gręboszowie,

•	  powołania na nową kadencję Rady Społecz-
nej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gręboszowie,

•	  przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy Gręboszów”,

•	  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chro-
nionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców 
Gminy Gręboszów,

•	 uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Gręboszów z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2018 rok.

Po podjęciu uchwał radni przyjęli informa-
cję o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Gręboszów w roku szkolnym 2016/2017. Następ-
nie Przewodniczący Rady odczytał pismo z Urzę-
du Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej na te-
mat analizy złożonych oświadczeń o stanie ma-
jątkowym. Złożono je w przewidzianym terminie 
i nie zawierały rażących błędów. Po wyczerpaniu 
porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął 
XIX Sesję Rady Gminy VII kadencji dziękując 
wszystkim za przybycie.

Z treścią wszystkich uchwał podjętych na sesji mogą 
Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Sporządziła
Bożena Landowska

RADA UCHWALIŁA BUDŻET GMINY GRÊBOSZÓW 
NA 2018 ROK

28 grudnia 2017 r. w świetlicy Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odby-
ła się – XX ostatnia w tym roku Sesja Rady Gmi-
ny Gręboszów. Obrady prowadził Franciszek Dy-
mon – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów. 
Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały 
budżetowej Gminy Gręboszów na rok 2018. Pla-
nowane dochody w budżecie Gminy na rok 2018 
przyjęto w wysokości 12 000 000,00 zł, z czego 
dochody bieżące stanowią 9 721 136,13 zł, a do-
chody majątkowe – 2 278 863,87 zł. Planowa-
ne wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2018 
rok wyniosą – 12 884 160,00 zł, w tym wydatki 
bieżące – 9 721 000,00 zł, wydatki majątkowe 
– 3 163 160,00 zł., przychody – 1 485 900,00 zł 
i rozchody w kwocie 601 740,00 zł. Przedłożony 
projekt uchwały budżetowej spełnia ustawowy 
wymóg zrównoważenia budżetu, co w ocenie pro-
jektodawców ustawy o finansach publicznych po-
winno służyć racjonalnej gospodarce finansowej 
jednostki samorządowej. Skarbnik Gminy Bo-
żena Furgał zaznaczyła, że wysokość dochodów 
i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest 
szacunkowa, zmienia się w ciągu roku i w prak-
tyce budżet zmieniany jest na każdej sesji Rady 
Gminy a planowane i realizowane zadania mają 
na celu, aby poprawić jakość życia mieszkańców 
i zwiększyć majątek Gminy. Następnie Prze-
wodniczący Komisji Spraw Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowi-

ska Andrzej Ruta przedstawił pozytywną opinię 
w sprawie proponowanego budżetu Gminy wy-
pracowaną na podstawie opinii wszystkich komi-
sji. Z kolei opinię Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Krakowie odczytała 
Skarbnik Gminy Bożena Furgał. Opinia również 
jest pozytywna. Po tych wystąpieniach i krótkiej 
dyskusji radni głosowali nad przyjęciem uchwały 
budżetowej, która została przyjęta jednogłośnie. 
Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było 
przyjęciem uchwał: w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej Gminy Gręboszów na 2017 rok 
i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Gręboszów na lata 2017-2020.
Na sesji radni podjęli także uchwały w sprawach:
•	 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2018-2021,
•	 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

za udział w działaniach ratowniczych lub szko-
leniach pożarniczych członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Gręboszów,

•	 zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie,

•	 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gręboszowie,

•	 zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Gręboszów 
na lata 2013-2019,

 *** 
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SPOTKANIE Z AUTOREM KSI¥ŻKI „KL¥TWA I CUD”
10 listopada w Szkole Podstawowej w Grębo-

szowie odbyło się autorskie spotkanie z Romual-
dem Karasiem – reporterem, publicystą, drama-
turgiem, twórcą słuchowisk radiowych, audycji 
telewizyjnych, scenariuszy filmowych. Prelekcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele władz, instytucji, 
społeczność lokalna, młodzież szkolna wraz z na-
uczycielami. Pan Karaś promował swoją nową 
książkę pt. „Klątwa i cud” poświęconą majorowi 
Henrykowi Sucharskiemu. 

Autor na początku spotkania opowiedział ze-
branym o tajnikach trudnej i odpowiedzialnej 
pracy reportera. Podkreślił jak ważny jest dla 
twórcy literatury faktu człowiek i umiejętność 
dostrzegania jego potrzeb. Przedstawił swój do-
robek artystyczny i wyraził radość, że mógł po-
nownie spotkać się z mieszkańcami Gręboszo-
wa, rodzinnej miejscowości, w której dorastał 
i kształtował swój charakter bohater książki. Pi-
sarz zdradził genezę napisania trylogii o obrońcy 
Westerplatte, zainspirowany pytaniami opowie-
dział o niepublikowanych dotąd ciekawostkach 
z życia Henryka Sucharskiego.

Młodzież z zaciekawieniem słuchała barw-
nych opowieści. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Zebrani po zakończonej prelekcji 
mogli uzyskać autografy i porozmawiać z Romu-
aldem Karasiem.

Romuald Karaś, ur. 8 lutego 1935 roku 
w Tomaszowie Lubelskim, reporter, literat. Lau-

reat liczących się nagród: Nagrody im. Ksawerego 
Pruszyńskiego za „Himalajską tragedię” (1976), 
dwukrotnie „Życia literackiego” za „Himalajską 
Tragedię” i „Ostatni 
odruch”(1986). Au-
tor wielu książek, naj-
większą popularność 
zdobyły jego książki 
podróżnicze „Kumys 
na deser” (1969), „Szu-
kam raju” (1975). Au-
tor nowel i scenariuszy 
filmowych oraz słu-
chowisk radiowych. 

Założyciel i redak-
tor Oficyny Literatów 
i Dziennikarzy „Pod 
wiatr” (1990), któ-
ra wydała ponad 100 
książek, w tym 60 pozycji o tematyce wileńskiej 
i kresowej. Laureat Nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za zredagowanie i wy-
danie siedmiotomowej „Antologii Wileńskiej”. 

Tryptyk Romualda Karasia „Klątwa i cud”, 
„Żołnierz Wielkiej Wojny”, „Zwycięzca” ukazu-
je na szerokim tle historycznym drogę majora 
Sucharskiego na Westerplatte. Każda z trzech 
książek stanowi całość. Wszystkie dają panora-
miczny obraz przełomowych wydarzeń naszej 
historii, których świadkiem i uczestnikiem jest 
Henryk Sucharski.

 *** 

•	 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w gminie 
Gręboszów, miejscowość – Hubenice,

•	 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Gręboszów na 2018 rok,

•	 przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów 
na 2018 rok,

•	 zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych 
Rady Gminy Gręboszów na 2018 rok.

Na zakończenie obrad życzenia noworoczne 
złożył obecnym na sali a poprzez nich mieszkań-
com Gminy Franciszek Dymon – Przewodniczą-
cy Rady Gminy oraz Wójt Gminy Krystyna Świę-
tek, która dodatkowo podziękowała Wszystkim 
za dobrą i owocną współpracę w mijającym roku.

Z treścią Budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok 
oraz pozostałych uchwał mogą Państwo zapoznać 
się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła
Bożena Landowska
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CZAROWNY ŚWIAT BAJEK 
 PODSUMOWANIE KONKURSU

„Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach 
Dziecka” to hasło cyklicznej imprezy organizo-
wanej przez Gminne Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie. Niezmiennie cieszy się 
ona dużym zainteresowaniem i co roku groma-
dzi duże rzesze dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
którzy na kilka chwil przenoszą się w magiczny 
świat bajek. Impreza składa się z trzech części. 
Pierwsza z nich to konkurs plastyczny, pod ha-
słem „Twoja ulubiona postać z literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej”, na który napłynęło 37 
niezwykłych prac, wykonanych różnymi tech-
nikami. Komisja jury w składzie: Monika Ki-
lian, Joanna Sobota oraz Wiesław Lizak w dniu 
31 października dokonała oceny prac plastycz-
nych, natomiast wyniki ogłoszone zostały pod-
czas finału imprezy dnia 4 listopada 2017 r. 
w GCKiCz. Tego samego dnia odbył się konkurs 
recytatorski oraz na bajkowe przebranie. 

Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 16 
osób. Uczestnicy podzieleni zostali na trzy ka-
tegorie wiekowe: przedszkole i klasy I-III, klasy 
IV-VI oraz klasa VII i gimnazjum. Komisja jury 
w składzie: Monika Kilian, Joanna Sobota oraz 
Wiesław Lizak po wysłuchaniu wszystkich recy-

tacji postanowiła przyznać następujące miejsca 
– w kategorii przedszkola i klasy I-III- pierwsze 
miejsce ex aequo: Martyna Janowiec, Zuzanna 
Złotkowska, Barbara Adamczyk, Kacper Dąbroś, 
Wiktoria Janowiec, Ewa Noga, drugie miejsce 
Julia Konieczny, trzecie Maria Garbarz. W ka-
tegorii klasy IV-VI- pierwsze miejsce ex aequo: 
Sylwia Ordon, Patrycja Grabiec, Amelia Seruś, 
II miejsce Natalia Smoła. W kategorii klasa VII 
oraz gimnazjum – pierwsze miejsce – Anna Ło-
boda, drugie – Patryk Ordon, trzecie – Karolina 
Dąbroś, czwarte – Oliwia Starsiak.

Jak pisze Aleksander Rowiński, as polskiego 
reportażu: „Romuald Karaś, uznany reporter 
w najlepszych latach polskiej szkoły literatury 
faktu, postanowił zadać kłam nagonce, jakiej stał 
się ofiarą nasz bohater narodowy, major Henryk 
Sucharski – obiekt ataków w polskiej prasie, ra-
diu, telewizji, filmach i wielu książkach. Romuald 

Karaś, pośród opisów wydarzeń zwykłych i nie-
zwykłych w Gręboszowie dopatrzył się tropów 
powstania „Klątwy” Stanisława Wyspiańskiego. 
Sięgnął tym samym do dna reporterskiego fachu. 
Powstała książka o minionych czasach, ponad-
czasowa”.

SP w Gręboszowie

 *** 
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AKADEMIA Z OKAZJI 
NARODOWEGO ŚWIÊTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada br. w Szkole Podstawo-
wej w Gręboszowie odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości i Święta Patrona Szkoły majora Henryka 
Sucharskiego. Okolicznościowy montaż słowno-
-muzyczny zatytułowany „Niezwyciężona biało 
czerwona” przedstawili uczniowie szkoły pod 
kierunkiem nauczycieli. 

Młodzież szkolna zaprezen-
towała historię Rzeczypospolitej 
począwszy od XVIII wieku, gdzie 
w wyniku trzech rozbiorów ojczy-
zna utraciła swoją suwerenność, 
przez trudny okres 123 lat niewo-
li, podczas których dochodziło do 
zrywów niepodległościowych m. 
in.: w 1830 roku (powstanie li-
stopadowe) i 1863 roku (powsta-
nie styczniowe) a skończywszy na 
roku 1918 który przyniósł upra-
gnioną wolność i niepodległość. 
Uczniowie przedstawili przyczy-
ny i skutki wydarzeń jakie miały 
miejsce w tych trudnych dla na-
szego narodu latach oraz nastroje 

jakie panowały wśród naszych przodków w tam-
tym okresie. 

W czasie uroczystej akademii młodzież 
wspomniała również o tragicznych losach na-
szej Ojczyzny w czasie II wojny światowej i roli 
jaką odegrał w obronie niepodległości nasz ro-
dak mjr Henryk Sucharski. Ta wyjątkowa lekcja 
historii była doskonałym wstępem do spotkania 

 *** 

Po zaprezentowaniu wspaniałych recytacji, na 
scenie pojawiły się bajkowe postaci. Dzieci przy 
pomocy rodziców stworzyły piękne stroje, które 
niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
przeniosły nas w bajkowy świat. I tak na scenie 
pojawił się Czerwony Kapturek, Mała Syrenka, 
Elsa, Zorro, Słoń Trąbalski, Czarownica, Pszczół-
ka Maja i inne. Wszystkie stroje były zachwyca-
jące, dlatego też nie został wyłoniony zwycięzca, 

a jedynie kilka wyróżnień specjalnych. Otrzyma-
li je: Karolina Dąbroś, Martyna Janowiec, Julia 
Konieczny, Zuzanna Wytrwał oraz Martyna Wy-
trwał. Pozostałe dzieci, które wcieliły się w baj-
kowe postaci- Kinga Trela, Maria Garbarz oraz 
Andrzej Garbarz – nagrodzone zostały słodycza-
mi. Nagrody w konkursie ufundowało Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Monika Kilian
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W tym roku kapitu-
ła nagrody im. Witolda 
Hulewicza, pod prze-
wodnictwem Romual-
da Karasia przyznała 
20 nagród. Uroczyste 
rozdanie nagród miało 
miejsce w Warszawie, 
w Domu Literatury, 
6 grudnia 2017 roku. 
Laureatami 22. edycji 
nagrody w kategorii 
„Małych Ojczyzn” zo-

stali ks. dr Ryszard Banach z diecezji tarnowskiej 
i Marian Kalafarski z Gręboszowa. Ks. Ryszard 
Banach za aktywizowanie młodzieży szkół imie-
nia gręboszowskiego bohatera, za obronę honoru 
oficerskiego majora Henryka Sucharskiego.

 – Zazdrość i zawiść nigdy nie mają wolnego 
– powiada ks. dr R. Banach, nawiązując do po-
wtarzających się wciąż na nowo ataków na do-
wódcę obrony Westerplatte. Drugi z tych dwóch 
laureatów Marian Kalafarski, choć po wypadku 
na szosie jest częściowo sparaliżowany, jest nadal 
aktywny, m. in. wyszperał rękopis tekstu pióra 
Włodzimierza Tetmajera, malarza, gospodarza 

wesela Lucjana Rydla w Bronowicach. W swojej 
kolekcji posiada również oryginalną fajkę, z któ-
rej korzystał sam Jakub Bojko.

Witold Hulewicz był człowiekiem wie-
lu profesji, wielu przeznaczeń, poeta, tłumacz, 
radiowiec, twórca teatru radiowego, animator 
kultury i życia literackiego. Poza tym ziemianin, 
który uważał, że na tej warstwie ciążą większe 
obowiązki niż na innych (bo zostali bardziej ob-
darowani), a więc trzeba więcej pracować, przo-
dować w rozwijaniu rolnictwa, w uprawianiu 
kultury, w działaniu na różnych niwach społecz-
nych. Witold Hulewicz to wreszcie patriota, zwa-
ny ojcem prasy konspiracyjnej podczas okupacji, 
jeszcze w 1939 roku, korzystając ze swojego wy-
dawniczego doświadczenia z lat dwudziestych, 
gdy z braćmi wydawał pismo, redaguje gazetę 
o znamiennym tytule „Polska Żyje”, co niestety 
skończyło się dla niego tragicznie, aresztowa-
niem przez gestapo, Pawiakiem i rozstrzelaniem 
w Palmirach, tam gdzie zginęli Rataj, Niedział-
kowski, Kusociński i dziesiątki wybitnych Po-
laków. Ale pismo przetrwało, redagowane po 
aresztowaniu Hulewicza przez Zofię Kossak.

Redakcja

NAGRODY IM. W. HULEWICZA 
DLA NASZYCH RODAKÓW

z Romualdem Karasiem, autorem książki „Klą-
twa i cud – Majora Sucharskiego droga na We-
sterplatte”, które odbyło się po zakończeniu czę-
ści artystycznej.

Wszyscy zebrani w tym dniu na uroczystej 
akademii, oklaskami na stojąco, podziękowa-
li młodym artystom za piękny występ, który był 
jednocześnie wyjątkową lekcją historii. Jerzy 
Misterka – dyrektor placówki, po wysłuchaniu 
montażu z zachwytem stwierdził: „Jestem z was 
dumny, z takiej młodzieży, z takiego grona na-

uczycielskiego. Dumny, 
że jestem dyrektorem 
w takiej szkole”.

W uroczystej akade-
mii wzięli udział: Ro-
muald Karaś – autor 
książki „Klątwa i cud”, 
Franciszek Dymon – 
Przewodniczący Rady 
Gminy Gręboszów, Bro-
nisław Błach – Sekre-
tarz Gminy, Aneta Bo-
ciek – Przewodnicząca 

Rady Rodziców oraz nauczyciele, uczniowie, ro-
dzice i społeczność gminy Gręboszów. 

Po akademii i krótkiej przerwie odbyło się 
spotkanie z Romualdem Karasiem, podczas któ-
rego zebrani na uroczystości goście mogli zada-
wać pytania dotyczące zarówno historii Polski 
w okresie II wojny światowej, jak i losów naszych 
rodaków: mjra Sucharskiego i Jakuba Bojki.

Wiesław Lizak

 *** 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 07.11.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyła się 

ważna uroczystość przedszkolna – Pasowanie na przedszkolaka.
Odświętność i doniosłość tego wydarzenia widoczna była już na pierwszy rzut oka – odświętne 

stroje, poważne i skupione miny i obecność całej społeczności przedszkolnej.
Dyrektor przedszkola Małgorzata Gądek na wstępie zapewniła dzieci, że w przedszkolu czekają je 

same miłe chwile, miłe panie, nowe koleżanki i koledzy oraz mnóstwo zabawek. Rodzicom życzyła 
dużo sił w codziennym trudzie wychowawczym, nie tylko w przedszkolnym ale i codziennym życiu. 
Starszaki oraz grupa młodsza zaprezentowały piękny program muzyczno – artystyczny. Piosenki, 
wierszyki, zabawy ruchowe umiliły wszystkim czas.

Część artystyczna została uwieńczona ślubowaniem podczas którego pani dyrektor dokonała 
uroczystego pasowania na przedszkolaka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
Część oficjalną zakończono wspólnym poczęstunkiem.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w miłej atmosferze.
MG
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ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ
W czwartek 16 listopada br. odbyło się ślubowanie 

uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gręboszo-
wie. Uroczyste ślubowanie i symboliczne pasowanie na 
ucznia poprzedzone było częścią artystyczną, w wykonaniu 
pierwszoklasistów. Podczas krótkiego montażu słowno-mu-
zycznego uczniowie wykazali się umiejętnościami śpiewu 
i recytacji, jak również zaprezentowali zdobytą wiedzę. Wy-
stępy młodych artystów spotkały się z ciepłym przyjęciem. 
Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi 
brawami. Tym samym swoją postawą uczniowie udowodni-
li, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania.

Po zakończeniu części artystycznej, dwudziestu uczniów: 
Adamczyk Barbara, Dąbroś Kacper, Dudek Julia, 
Janowiec Martyna, Jedynak Kacper, Kowal Angeli-
ka, Kosoń Gabriela, Koziara Antoni, Lupa Kacper, 
Marcinkowski Michał, Misiaszek Emilia, Moryl 
Filip, Mosio Daria, Nowak Piotr, Olczak Dominik, 
Rzeszutko Alicja, Wesołowska Milena, Woźniak 
Kamil, Wójtowicz Daria, Wytrwał Martyna, złożyło 
ślubowanie na sztandar patrona szkoły majora Henryka Su-
charskiego. Po złożeniu ślubowania dyrektor placówki Jerzy 
Misterka dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia 
szablą z zawiązaną biało-czerwoną wstążką. W ten sposób 
uczniowie klasy I zostali oficjalnie przyjęci w poczet społecz-
ności szkolnej.

Obecni na uroczystości: Franciszek Dymon – Przewod-
niczący Rady Gminy Gręboszów oraz Jerzy Misterka – Dy-
rektor Szkóły Podstawowej w Gręboszowie, złożyli pierwszo-
klasistom najlepsze życzenia, aby dobrze wykorzystali czas 
spędzony w szkole oraz zdobywali jak największą wiedzę 
i umiejętności, a tym samym godnie reprezentowali szkołę.

Na zakończenie uroczystości, pierwszoklasiści otrzymali 
dyplomy oraz upominki od rodziców.

W. Lizak
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KOLÊDNICY MISYJNI POMOG¥ DZIECIOM 
W SYRII I LIBANIE

Od 25 lat Kolędnicy Misyjni, w drugi dzień Świąt Boże-
go Narodzenia, wyruszają na kolędniczy szlak, aby zbierać 
ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata, 
którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Kolędnicy 
Misyjni to projekt Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
organizowany w wymiarze ogólnopolskim od 1993 roku. 
Młodzi kolędnicy każdego roku odwiedzający domy na 
terenie swojej parafii, kolędowali i kwestowali na rzecz 
potrzebujących. W tym roku zebrane ofiary zostaną prze-
znaczone na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie. 

Z powodu toczącej się w Syrii wojny życie straciło 
0,5 mln mieszkańców tego kraju, a 70 tys. zmarło z po-
wodu braku wody, żywności, zimna oraz odniesionych 
ran i chorób. Miliony ludzi straciły domy, miejsca pracy 
i bliskich. Ich serca i umysły zostały ciężko zranione stra-
chem i przerażającymi doświadczeniami – widokiem 
ciał osób bliskich i znajomych pod gruzami budynków, 
krzykiem zrozpaczonych ludzi i panującej nędzy. Prawie 
1,5 mln Syryjczyków uciekło do Libanu, w którym, z po-
wodu napływu uchodźców, liczba mieszkańców żyjących 
w skrajnej biedzie zwiększyła się o 110 proc.

W parafii Gręboszów kwestowali: Antoni Adamczyk, 
Patrycja Grabiec, Klaudia Mosio, Anna Kawa, Oliwia Su-
rowiec, Nikodem Sobota, Paweł Marcinkowski, Gabrysia 
Woźniak, Filip Gaweł, Gabriel Gaweł, Wiktor Sobota, Ja-
kub Marek, Dawid Misiaszek, Paweł Kaczówka, Nikodem 
Świętek, Bartek Garbarz, Konrad Zieliński, Natalia Zie-
lińska, Izabela Koziara, Natalia Smoła, Wojciech Sarat, 
Zuzanna Kaczówka, Ola Smolik i Sebastian Smolik.

Kolędnicy misyjni w parafii Gręboszów zebrali kwotę: 
3095,50 złotych.

W. Lizak
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W STOLICY POWIATU ODDANO DO UŻYTKU 
DEFIBRYLATOR AED

27 grudnia 2017 roku, w stolicy powiatu doko-
nano oficjalnego odsłonięcia defibrylatora AED. 
Tym symbolicznym gestem oficjalnie zakończo-
no projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED 
– każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie 
życie”, dzięki któremu na zewnątrz wszystkich 
urzędów miejskich i gminnych w powiecie dą-
browskim, zostały zamontowane urządzenia 
ratujące ludzkie życie, dostępne 24 godziny na 
dobę dla każdego. Projekt ten zgłosił do realizacji 
w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego Tadeusz Kwiatkowski 
starosta dąbrowski.

Symbolicznego odsłonięcia defibrylatora AED 
i oddania go do użytku społeczności lokalnej, 
umiejscowionego przy głównym wejściu Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, dokonali 
Stanisław Sorys wicemar-
szałek Województwa Mało-
polskiego, Adam Kwaśniak 
radny Sejmiku wojewódz-
twa Małopolskiego, Tade-
usz Kwiatkowski starosta 
dąbrowski, Marek Kopia 
wicestarosta oraz Krzysztof 
Kaczmarski burmistrz Dą-
browy Tarnowskiej.

W ramach projektu we 
wszystkich 7 gminach na-
szego powiatu na zewnątrz 
budynków urzędów gmin 
zostały zamontowane prze-
nośne defibrylatory ze-
wnętrzne AED, które będą 
dostępne 24 godziny na 
dobę. Przeprowadzono rów-

nież cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy, w tym przy użyciu prze-
nośnych defibrylatorów AED, w których wzięło 
udział ok. 1800 osób.

Każdy z nas może paść ofiarą nagłego za-
trzymania krążenia NZK. Gdy serce przestaje 
funkcjonować prawidłowo natleniona krew nie 
dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci 
przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenio-
ne komórki centralnego ośrodka nerwowego za-
czynają obumierać po zaledwie 4 minutach!

Wczesna defibrylacja jest jedną z najważniej-
szych czynności zwiększających szanse na prze-
życie poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. 
Do tej pory na terenie naszego powiatu, liczącego 
blisko 59 tys. mieszkańców, nie było ani jedne-
go ogólnodostępnego punktu z defibrylatorem 
AED. Teraz się to zmieni. Zgodnie z zaleceniami 
AED powinno znaleźć się wszędzie tam gdzie jest 
duże skupisko ludzi. Do takich miejsc zalicza się 
między innymi urzędy. Stąd też w każdym urzę-
dzie gminy zamontowano przenośne defibrylato-
ry AED, które będą dostępne dla każdego przez 
24 godziny na dobę. W nagłej potrzebie urządze-
nia te mogą uratować ludzkie życie w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia. Realizacja pro-
jektu z pewnością przyczyni się do wzmocnienia 
skuteczności działań ratowniczych i zwiększenia 
bezpieczeństwa zdrowotnego osób mieszkają-
cych i odwiedzających nasz powiat.

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
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INFORMACJA – „KLUB SENIOR+”
Klub Senior+ w Hubenicach został utworzony 

w 2017 r. w ramach Modułu I – „Utworzenie lub 
wyposażenie Klubu „Senior+” Programu Wielo-
letniego „Senior+” na lata 2015-2020”. W wyniku 
realizacji zadania powstało miejsce dziennej opieki 
dla 15 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno ko-
biet jaki i mężczyzn, które umożliwia im korzystanie 
z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecz-
nej aktywizacji, w tym z oferty 
prozdrowotnej, z zakresu ak-
tywności ruchowej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej.

„Klub Senior +” przeznaczo-
ny jest dla osób 60+. Ma on na 
celu uwzględnienie potrzeb lu-
dzi starszych i ich aktywizację 
w środowisku lokalnym. Dzia-
łania podejmowane w ramach 
działalności klubu Senior+ 
koncentrują się wokół osób 
starszych, tworzą im warunki 
do integracji wewnątrzpokole-
niowej. „Klub Senior+” będzie 
prowadził zajęcia mające na celu poprawę kondycji 
psychofizycznej seniorów. Zapewni seniorom 5 go-
dzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu. 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez 
„Klub Senior+” to aktywizacja, w tym oferta proz-
drowotna obejmująca usługi:

– zajęcia fizjoterapeutyczne,
– zajęcia rekreacyjne, ruchowe,
– integracja
– zajęcia edukacyjno – kulturalne,
– pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzę-

dowych (wsparcie prawne i psychologiczne).
Program „Senior+” odpowiada na aktualne 

potrzeby seniorów żyjących w społeczności gmi-
ny Gręboszów. Problemy seniorów gminy Grę-

boszów wpisują się w szerszy 
trend polskiego społeczeń-
stwa XXI wieku związanych 
z faktem starzenia się społe-
czeństwa, będącym wynikiem 
zmian demograficznych. Se-
niorzy są postrzegani jako 
grupa bierna, słaba fizycznie, 
nieatrakcyjna ekonomicznie. 
W celu zapobiegnięcia takie-
mu postrzeganiu tego środo-
wiska pragniemy aktywizo-

wać osoby 60+ nieaktywne zawodowo poprzez 
prowadzenie Klubu „Senior+”. 

Wzrost odsetka osób starszych w społeczeń-
stwie Polski nabiera coraz większego tempa. Udział 
osób w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie 
przyjmuje się jako umowną granicę starości) 
w roku 2002 wynosił 15,1% a w roku 2015 19,6%. 
Według prognoz GUS do roku 2035 udział ten 

zbliży się do ¼ ludności. Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w województwie małopolskim 
rozkłada się podobnie do wartości ogólnopolskiej 
i wyniósł w 2016 r. 19,1%.

W gminie Gręboszów od kilku lat notuje się 
wzrost procentowego udziału osób w wieku popro-
dukcyjnym. W roku 2016 wyniósł on ok. 21% co 
plasuję gminę Gręboszów na pierwszym miejscu 
pod tym względem w powiecie dąbrowskim, prze-
wyższając średni wskaźnik na tym obszarze o po-
nad 3,5%.

„Klub Senior+” został utworzony na parterze bu-
dynku byłej szkoły podstawowej. Na potrzeby „Klu-
bu Senior+” zaadaptowano 238,36 m2 powierzch-
ni budynku. Budynek jest usytuowany na działce 
ogrodzonej, na której obok budynku znajdują się 
miejsca parkingowe. Zadanie zostało powierzone 
do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Gręboszowie. Uroczyste otwarcie „Klubu 
SENIOR+” w Hubenicach odbyło się 27 grudnia 
2017 roku. W otwarciu Klubu wzięli udział: Senio-
rzy, Wójt Gminy Krystyna Świętek, Sekretarz Gmi-
ny, Pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Proboszcz Parafii Borusowa ks. Marian 
Kujda, który poświęcił pomieszczenia Klubu i po-
błogosławił wszystkich uczestników.

Bernadeta Błachaniec
Kierownik GOPS
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Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to 
ze względu na zagrożenie zdrowia i życia czwarty 
najpoważniejszy problem zdrowotny na kuli ziem-
skiej. Wielu z moich pacjentów przeżyło lub prze-
żywa ten trudny stan, wielkie cierpienie i ciągły 
brak napędu, gdy się nic nie chce. Ciągle obniżony 
nastrój i zupełny brak zainteresowania wszystki-
mi czynnościami. Nie ma radości, nie cieszy zieleń 
wiosny, choroba odbiera wrażliwość na piękno, 
chory staje się obojętny na śpiew ptaków, a muzy-
ka drażni. Niestety choroba zabiera też wrażliwość 
na kolory i zabiera radość z uprawiania hobby, ale 
za to daje poczucie nieuzasadnionej winy, daje 
zmęczenie i poczucie własnej bezwartościowości. 
Daje spadek sprawności intelektualnej i koncen-

tracji. Natomiast czasem daje za dużo, a czasem 
za mało snu i tak samo może zrobić z apetytem, 
czasem daje wzrost wagi, a czasem jej nieuzasad-
niony spadek. Czasem łzy same się cisną do oczu, 
a czasem jest tylko poczucie pustki. 

Depresja występuje pod wieloma maska-
mi, a przez swoją zmienność objawów staje się 
trudną do klasyfikacji. Z punktu widzenia klini-
ki podział jednak jest konieczny i stąd spróbuję 
nakreślić taki podział. Najcięższą postać przybie-
ra postać endogenna, uważa się, że nie ma ona 
żadnej przyczyny zewnętrznej i nie jest następ-
stwem żadnego konkretnego wydarzenia życio-
wego. Jest ona wywołana zaburzeniem samego 
funkcjonowania mózgu, a w tkance mózgowej 

TAJEMNICZA CHOROBA XXI WIEKU 
SPOKOJNIE TO TYLKO DEPRESJA

MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ W KOZŁOWIE
W dniu 10 października 2017 r. dokonano od-

bioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną 
drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną 
na dz. nr 264 i 531 miejscowości Kozłów o dłu-
gości 0,540 km. W ramach moder-
nizacji nawierzchnię gruntową drogi 
zamieniono na nawierzchnię tłucz-
niową. Wykonano drogę o łącznej 
grubości warstwy tłuczniowej 30 cm 
na warstwie odsączającej grub. 
10 cm, po uprzednim wykonaniu ko-
rytowania drogi. Koszt modernizacji 
drogi wyniósł 110 263,30 zł, z czego 
30 000,00 zł stanowiła dotacja ze 
środków budżetu Województwa Ma-
łopolskiego związanych z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych. 
Tak więc wartość uzyskanej pomocy 
wyniosła prawie 27,21 %. 

O modernizację wymienionej drogi od lat za-
biegali użytkownicy gruntów rolnych położonych 
przy tej drodze, sołtys wsi Kozłów Stanisław 
Gil, radny Józef Karaś, którzy wnioskowali o jej 
włączenie do planu realizowanych inwestycji. 
W 2017 r. na modernizację drogi zostały zabez-
pieczone środki finansowe w budżecie Gminy 
Gręboszów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Grę-
boszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów 
uzyskała promesę na dofinansowanie przez bu-
dżet Województwa kosztów modernizacji wy-

mienionej drogi w kwocie 30 000,00 zł. Projekt 
modernizacji wykonała firma, pn: Kierowanie 
i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda 
Madeja z Brzozówki, która również pełniła nad-

zór inwestorski. Wykonawcę modernizacji drogi 
wybrano w drodze postępowania przetargowego. 
Wykonawcą była Firma Handlowo – Usługo-
wa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę 
w miejscowości: Nieczajna Górna 304 z którym 
w dniu 11 września 2017 r. Gmina Gręboszów 
podpisała umowę na wykonanie robót.

Zmodernizowana droga zapewne ułatwi do-
jazd rolnikom do gruntów położonych bezpo-
średnio przy niej.

Eugeniusz Borek

Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi

 *** 

ZDROWIE
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Po opisanych wydarzeniach ludowcy i zniczowy 
częściowo zmienili taktykę walki z sanacją. Dlatego 
aż do wybuchu wojny koncentrowano się na tajnym 
rozprowadzaniu antysanacyjnych ulotek, co organi-
zował Jan Bochenek (dodam, że to tan współautor 
pierwszej części relacji), otrzymujący te ulotkowe 
materiały od Jana Bani ze Swarzowa. Dzięki temu 
po całej gminie zostały rozprowadzone ulotki cen-

tralnych władz SL nawołujące do bojkotu wyborów 
parlamentarnych w latach 1935 i 1938, oraz udziału 
w strajku chłopskim. Ich kolportażem zajmowa-
li się głównie wiciarze, którzy nocami zostawiali je 
w drzwiach lub dziurkach od klucza, a dzięki temu 
wstający rano chłopi zaczynali dzień od lektury tych 
dokumentów. Metoda okazała się skuteczna także 
dlatego, że nałożyła się na ogólną atmosferę panują-

RELACJE DO DZIEJÓW WSI, 
CHŁOPÓW I RUCHU LUDOWEGO 
W GMINIE GRÊBOSZÓW (CZEŚĆ VI)

 *** 

występuje spadek poziomu neuromediatorów – 
noradrenaliny i serotoniny. 

Inną odmianą depresji jest depresja reak-
tywna, jako reakcja na konkretne wydarzenia 
życiowe, które było dużą traumą psychiczną np. 
śmierć bliskiej osoby, zerwanie w satysfakcjonu-
jącym związku, nagła utrata pracy i tym podob-
ne zdarzenia. Tą postać depresji można porów-
nywać do żałoby i trwa dyskusja, czy ta postać 
wymaga leczenia, ponieważ stan emocjonalny 
powoli powraca do normy nawet bez leczenia, 
ale czasem staje się tak dużym cierpieniem, że 
konieczna jest psychoterapia, a nawet włączenie 
typowych leków antydepresyjnych. Inną postacią 
jest depresja sezonowa, tutaj najczęściej zimowa, 
gdzie zawsze o tej samej porze roku dochodzi do 
wyraźnego spadku energii i ogarnia wzmożona 
senność oraz poczucie beznadziejności i drażli-
wości. Występują kłopoty z koncentracją i brak 
motywacji do działania. Uważa się, że przyczyną 
tego stanu jest niedostatek światła słonecznego, 
swoją drogą ciekawe, jak sobie z tym problemem 
braku słońca radzą ludzie żyjący na północy np. 
w pobliżu koła podbiegunowego. 

Częstą postacią depresji jest depresja nerwi-
cowa zwana inaczej dystymią. Jest to przewlekłe 
obniżenie nastroju trwające latam, ale o nasile-
niu objawów nieco łagodniejszych niż w ciężkiej 
depresji endogennej, co pozwala tym chorym 
funkcjonować choć w stale obniżonym nastro-
ju i smutku. Ten typ depresji dopada stosunko-
wo wcześnie, bo już w 20 roku życia i od tej pory 
utrzymuje chorego w szponach poczucia bez-
nadziejności przy niskiej energii życiowej i sta-
łej niemożności skupienia myśli, całymi latami. 
Tutaj upatruje się przyczyn w traumatyzujących 
przeżyciach okresu dzieciństwa, które zaburzyły 

poczucie bezpieczeństwa w okresie rozwojowym, 
co spowodowało nieumiejętność wyrażania i za-
spokajania swoich potrzeb. Wspomnę jeszcze 
o depresji poporodowej. Jest to dość częsta jed-
nostka chorobowa, bo dotyczy 15% kobiet, które 
urodziły. Smutek i zmęczenie po porodzie dotyczy 
każdej kobiety, a obniżenie nastroju występuje 
zawsze między 2 a 4 dniem po porodzie, wtedy 
kobieta jest rozchwiana emocjonalnie i wybucha 
płaczem bez żadnego powodu, tutaj najlepszym 
lekarstwem jest wsparcie najbliższych, które po-
woduje, że kobieta odzyska wewnętrzny spokój 
i powraca do pełni sił. Jeśli jednak smutek nie 
ustaje po 6 tygodniach i nadal występuje ogromne 
zmęczenie oraz całkowity brak odczuwania szczę-
ścia, utrata poczucia czasu, niepokój, a czasem 
napady paniki to wtedy możemy rozpoznać 
depresję poporodową. Depresji poporodowej nie 
można przeczekać, tutaj zawsze konieczne jest 
leczenie i pomoc psychologiczna. W tym miejscu 
chcę wspomnieć o objawach somatycznych np. 
choroby serca co może dać omdlenia, choroby 
mięśni, które nie pozwalają chodzić, choroby 
przewodu pokarmowego, które zaburzają 
trawienie, czy napadowe bóle głowy, a nawet 
utraty świadomości. Wtedy diagnostyka jest 
szczególnie trudna, a leczenie jeśli nie uwzględ-
ni się leczenia przeciwdepresyjnego nigdy nie 
będzie skuteczne. Jeśli w Twoim otoczeniu zo-
baczysz osobę, która potrzebuje pomocy spróbuj 
okazać zainteresowanie na początek wystarczy 
„nieśmiertelne”: weź się w garść, nie użalaj się 
nad sobą, potem poradź preparaty w aptece do-
stępne bez recepty, a w końcu zaproponuj wizytę 
u lekarza, bo życie jest zbyt krótkie, by jeszcze tra-
cić kolejne dni i oddawać je chorobie.

Dr Marek Ziajor

HISTORIA
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cą na wsi i dzięki temu gręboszowska wieś zarówno 
zbojkotowała wybory parlamentarne, jak i karnie 
włączyła się w Wielki Strajk Chłopski, przestrze-
gając zasad wprowadzonych przez organizatorów 
owego strajku. Zaś wspomniany wyżej Wielki Strajk 
Chłopski miał miejsce w dniach 16-25 sierpnia 1937.

W czasie akcji rozprowadzania owych ulotek do-
szło do pewnego incydentu, którego głównym bo-
haterem został Jan Podgórski z Gręboszowa. Otóż 
i jemu, jak i innym także podrzucono ulotkę, ale 
zauważył ją dopiero wieczorem. Poszedł więc do 
karczmy, by zapoznać się z jej treścią przy świetle. 
W karczmie był jednak konfident, który zaraz do-
niósł o tym na posterunek. Natychmiast w karczmie 
zjawił się komendant i skonfiskował ulotkę, a na-
stępnie przeprowadził gruntowną rewizję w domu 
Podgórskiego. Nic więcej jednak nie znalazł, a Pod-
górski został oskarżony o działalność antypaństwo-
wą i w ślad za tym został ukarany grzywną o rów-
nowartości półtorej krowy, co w owym czasie było 
olbrzymią, jak na możliwości chłopa, kwotą, była to 
bardzo dolegliwa kara. Równocześnie z tym sanacja 
organizowała we wsiach zebrania, na które zapra-
szano odpowiednio dobranych, prorządowo my-
ślących mieszkańców. Owe zebrania nie przyniosły 
jednak organizatorom sukcesu, bo licznie przycho-
dzący na nie ludowcy i wiciarze w swoich wystą-
pieniach ostro krytykowali politykę sanacji, w tym 
zwłaszcza wobec wsi oraz wprowadzony przez nią 
porządek polityczny. Bardzo ostrej krytyce podda-
wali też politykę zagraniczną sanacji, która wtedy 
flirtowała z III Rzeszą.

Walka z sanacją w gminie Gręboszów toczyła 
się również na forum Rady Gminnej. Tu od siebie 
dodam, że rady gminne w Małopolsce wybrano 
wiosną 1935 r., a odbyło się to w ten sposób, że je-
sienią poprzedniego roku wybierano najpierw rady 
gromadzkie i sołtysów, zaś wybranych wówczas 
sołtysów (warto tu dodać, że dopiero wtedy na ga-
licyjską wieś powrócił urząd sołtysa) musieli jeszcze 
zatwierdzić starostowie. Zaś wiosną 1935 r. ci radni 
gromadzcy i sołtysi wybierali rady gminne, które 
z kolei wyłaniały z siebie tzw. zwierzchność gmin-
ną, czyli zarząd gminy z wójtem na czele, ale tak 
wybranego wójta zatwierdzał jeszcze starosta. Rzą-
dząca sanacja zadbała o to, a służyło to temu m.in. 
mianowanie komisarycznych wójtów i sołtysów, by 
te samorządowe stanowiska wykonawcze obsadzali 
akceptowani przez nią ludzie. Temu m.in. służyło 
wręcz masowe fałszowanie wyników tych wybo-
rów do samorządu gminnego. Dlatego polityczny 
skład wyłonionych w tym trybie rad gminnych nie 
odpowiadał politycznej strukturze galicyjskiej wsi. 
Wprawdzie najsilniejsza wówczas partia na wsi, 
opozycyjne względem sanacji SL miała swoich rad-
nych, ale nie stanowili oni siły decydującej politycz-
nie. Taka sytuacja miała m.in. miejsce w gminie 
zbiorowej Gręboszów, w której Klub Radnych SL 
stanowił mniejszość.

Otóż w końcu lipca 1935 r. wracam tu do dalsze-
go streszczania opracowania W. Świętka – na sesji 
Rady Gminnej Klub Radnych SL mocno skrytyko-
wał wójta (prawdopodobnie był to Kazimierz Boj-
ko- J.H.) za rozrzutną gospodarkę finansową oraz 
sekretarza gminy, wspomnianego już wcześniej 
Moryla, który z funduszów gminnych opłacał pre-
numeratę prasy dla swojej rodziny. W tym samym 
czasie gręboszowska młodzież zorganizowała sobie 
zabawę, a do młodych przyszła grupa starszych lu-
dowców. Otóż ci przybyli usiedli na boku, kupili so-
bie 25 – litrową beczkę piwa i powoli go konsumu-
jąc komentowali przebieg sesji. Zajęci rozmową nie 
zauważyli podkradającego się wójta, który podszedł 
do tej grupy i porwawszy rozpoczętą beczkę piwa 
wrzucił ją do studni. Zaraz też zaczął uciekać, a go-
niły go głośne krzyki i drwiny zebranej grupy. Lu-
dowcy odśpiewawszy Gdy naród do boju… spokoj-
nie rozeszli się do domów, zaś z tego wybryku wójta 
śmiała się cała gmina, co zresztą było równoznaczne 
z ośmieszeniem sanacji. W tym samym roku tenże 
wójt uniemożliwił młodzieży Lubiczka rozpoczęcie 
budowy Domu Ludowego, mimo że była to inwesty-
cja absolutnie konieczna dla tego środowiska. 

Dobrym sprawdzianem prężności działania 
ludowców i wiciarzy w gminie zbiorowej Grębo-
szów był Wielki Strajk Chłopski z sierpnia 1937 r. 
Do owego strajku włączyła się cała wieś, a wiciarze 
rozrzucili po domach ogłaszające strajk ulotki, zaś 
policja, mimo wysiłków jej konfidentów, nie zdo-
łała zdemaskować kolporterów tych ulotek. W roli 
łamistrajków, podejmując kontrakcję, wystąpi-
li członkowie Strzelca z Woli Żelichowskiej pla-
nując kilkoma wyładowanymi płodami rolnymi 
furmankami dostać się do Dąbrowy Tarnowskiej. 
Ogłosili, że zapewniają pełną ochronę tym, którzy 
przyłączą się do nich. Ustalili też dla nich punkt 
zborny na skrzyżowaniu koło stojącej tam figury, 
a sygnałem zbiórki miał być dźwięk strażackiej 
trąbki. Na drugi dzień o godzinie 6.30 rozległ się 
dźwięk tej trąbki, ale na miejscu zbiórki nie zjawił 
się ani jeden chłop. Wieś zbojkotowała bowiem 
palny łamistrajków i w tym przypadku posłuchała 
władz SL, zaś główną rolę w tej akcji torpedującej 
usiłowania gręboszowskich sanatorów i ich adhe-
rentów odegrali ludowcy i wiciarze. 

Tak wieś i gmina Gręboszów dotrwały do wrze-
śnia 1939 r. i jego konsekwencji- okupacji. Przed-
wojenni sanacyjni wodzireje spod znaku BBWR 
(tu od siebie dodam, że jego kontynuacją poczy-
nając od przełomu zimy- wiosny 1937 r. był Obóz 
Zjednoczenia Narodowego- OZN) oraz Strzelca 
pochowali głowy w piasek, natomiast działalność 
podjęli wiciarze i ludowcy. Do konspiracji pod 
znakiem „Rocha” (to kryptonim przedwojennego 
SL) inspirowali ich Emil Kozioł i Tadeusz Złot-
nicki, ale były też przypadki zwykłego świństwa. 
Członek Strzelca z Woli Żelichowskiej, Maciej 
Szewczyk, zrobił donos na Piotra Kalafarskiego 
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z Gręboszowa, że posiada on ukrytą broń. Ten 
donos nie dotarł jednak na gestapo, bo zdołali 
go po drodze przechwycić wiciarze. Przedwojen-
ni młodzieżowcy świetnie się zresztą spisywali 
w tym bardzo trudnym okresie, gdyż uratowali 
wielu ludzi przed aresztowaniem, wywiezieniem 
na roboty do Rzeszy, a także rozbijali bimbrownie 
i mleczarnie. Ponadto ukrywali wielu spalonych 
konspiratorów lub zbiegłych jeńców radzieckich. 

W dniu 6 listopada 1944 r. wiciarze wykradli 
podstawowe akta gminy Gręboszów, a autor tego 
opracowania pojechał z nimi do Miłocina, gdzie 
ukryto je w gospodarstwie Józefa Ruchwy. Po 
wyzwoleniu wydobyto je z ukrycia i z powrotem 
przewieziono je do Gręboszowa, by dalej służyły 
mieszkańcom gminy. Zaś na początku sierpnia 
1944 r. ludowy ruch oporu zabrał 18 sztuk bydła 
z posiadłości Piotra Tretera z Niwek i rozdzielono 
je między tych mieszkańców, którym okupant za-
brał nawet ostatnią krowę. I tak do Ujścia Jezuic-
kiego wydano dziesięć sztuk, do Borusowej, Grę-
boszowa i Woli Gręboszowskiej wydano po jednej 
sztuce, a pozostałe pięć przekazano do Lubiczka. 
Te ostatnie sprzedano potem na rzeź, a za uzyska-
ne tą drogą pieniądze zakupiono lekarstwa prze-
znaczone na leczenie byłych więźniów Auschwitz.

Akcją przejęcia bydła w majątku Tretera kierował 
dowódca plutonu Bch Jan Bochenek „Ząb”, a wspo-
magał go Józef Niejadlik „Nazef”, zaś pod koniec 
lipca ci ludowcy nawiązywali kontakt z przedsta-
wicielami radzieckiego wywiadu zza Wisły. Grupa 
tych wywiadowców sforsowała Wisłę i przybyła do 
Lubiczka dokąd przeprowadził ich łącznik Józef Bu-
rzawa „Duży”, zaś zakwaterował ich w swoim domu 
Józef Gil „Pogoń”. W Lubiczku ich zamelinowano, 
żywiono oraz informowano o ruchach niemieckich 
wojsk i budowanych przez hitlerowców punktach 
oporu. A w dniu 3 października 1944 r. tutejsi wi-
ciarze i ludowcy przerzucili tych wywiadowców do 
podtarnowskiego Krzyża.

Wójtem Żelichowa (tak na niego we wsi mówio-
no, a w rzeczywistości był sołtysem. Tu od siebie do-
dam, że był on zapewne ostatnim wójtem tej gminy 
jednostkowej, a po jej likwidacji i włączeniu do gmi-
ny zbiorowej Gręboszów otworzył on listę sołtysów) 
w latach okupacji był dość gorliwie wysługujący się 
okupantom, pochodzący z Zapasternicza Janeczek, 
a podobnie zachowywał się agronom gromadzki 
Curyło. Ten to sołtys, prowadząc zebrania wiejskie, 
z reguły siadał przy oknie i często powtarzał, że Bóg 
jest w niebie, Hitler na ziemi, a on w Żelichowie. Lu-
dowcowy ruch oporu udowodnił mu że, w rzeczywi-
stości jest jednak inaczej, bo otrzymał za karę tęgie 
lanie. Na kanwie tego incydentu utarło się w tej 
okolicy porzekadło: Tylna część ciała cierpiała, bo 
głowa nie myślała. Dzięki tej reakcji podziemia 
skutecznie wyleczono sołtysa z jego mani wielkości, 
a w najbliższą niedzielę proboszcz z ambony ogło-
sił, że sołtys Żelichowa złożył 5000 zł. na parafial-

ny oddział „Caritas”. Na marginesie tego incydentu 
dodam, że w kilku innych znanych mi z innego te-
renu przypadkach takie „wyprostowanie” postawy 
zbytnio służalczych sołtysów ludność wsi kwitowała 
bardziej dosadnie w słowach: 

Jak by głowa myślała,
To by d… nie cierpiała!
Innym przejawem podłości był postępek nieja-

kiego Stalicy z Woli Żelichowskiej. Wpadła mu bo-
wiem w oko żona spokojnego chłopa Sierpniaka, 
ale na przeszkodzie jego miłostce stał jej mąż. Dla-
tego tenże Stalica na lewym brzegu Wisły zdobył 
kilka numerów konspiracyjnej prasy i przyszedł-
szy do kochanki włożył te gazetki do kieszeni ma-
rynarki Sierpniaka, a następnie doniósł na niego 
do gestapo w Tarnowie. Przyjechali gestapowcy, 
znaleźli gazetki, aresztowali Sierpniaka i nic tu nie 
pomogło jego tłumaczenie i błagania, na miejscu 
pobili go do nieprzytomności, a następnie wy-
wieźli do Tarnowa i tu wykończyli. Zaś rodzina 
Staliców nie zachowywała się godnie, bo w więk-
szości wysługiwała się okupantowi.

W Woli Żelichowskiej Niemcy urządzili rów-
nież podlagier, czyli taki tymczasowy obóz pracy. 
Spędzona do niego z różnych stron ludność sta-
le głodowała. Wiciarze z Woli zorganizowali dla 
niej pomoc żywnościową. Zniczanka Bronisława 
Sokołowska wypiekała chleb, mąkę na niego bez-
płatnie dawali Jan Drewniany i jego siostra Wan-
da, zaś wypiek miał miejsce w domu Lizaka. Na 
święta Bożego Narodzenia rozdano lagiernikom 
ciasto, kawę zbożową i herbatę. Cukier pochodził 
z rozbitego przez podziemie magazynu okupanta 
w dąbrowie, natomiast kawę i herbatę przekaza-
ła spółdzielnia w Gręboszowie. W czasie okupa-
cji w Hubenicach i w Kozłowie mieściła się tajna 
drukarnia, w której przebijano konspiracyjne pi-
smo „Pobudka”, a potem „Jedność”. Redaktorem 
tych pism był Zygmunt Tarka „Kral”, a owe pisma 
kolportowano na trzy sąsiadujące ze sobą powia-
ty: brzeski, dąbrowski i tarnowski. Ta drukarnia, 
a raczej był to punkt przebitkowy, mieściła się 
w domu Jana Tarki. W którym od 1943 r. odby-
wało się również tajne nauczanie. Objęto nim 18 
uczniów, a zajęcia z nimi prowadzili: Zygmunt 
Tarka, Franciszek Tracz i Maria Wcisło, natomiast 
wiciarze zapewniali bezpieczeństwo tej komórce 
tajnej oświaty i dzięki temu nie było wsypy.

 Znaczącym ośrodkiem działalności konspiracyj-
nej była również przylegająca do Wisły Borusowa. 
W tej wsi był przewóz przez Wisłę i tą drogą przerzu-
cano w obie strony ludzi oraz różne materiały kon-
spiracyjne. Hitlerowcy wywęszyli jednak ten kanał 
przerzutowy i aresztowali przewoźnika Franciszka 
Świętka. Po aresztowaniu, mino wyrafinowanych 
tortur, nikogo nie wydał i po kilku miesiącach 
pobytu w areszcie został zwolniony do domu, ale 
okupant zamknął przewóz.
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W Karsach natomiast były przedwojenne tra-
dycje Strzelca. W tej wsi mieszkał niejaki Meres, 
który przyznawał się do niemieckiego pochodze-
nia. Patrzył on z góry na innych chłopów, odgrażał 
się i stale węszył na rzecz Niemców, a za te usługi 
okupant dodatkowo go wynagradzał i dlatego na-
leżał do najlepiej ubranych we wsi. Zaś ukrywani 
w Lubiczku radzieccy wywiadowcy mieli na sobie 
podartą odzież i starą bieliznę. W tej sytuacji grupa 
ludowców z ruchu oporu zarekwirowała u Meresa 
jego zapasy odzieży, a jego opór i krzyki uciszono 
półkopą batogów, co go skutecznie wyleczyło z po-
czucia wyższości.

Tajne nauczanie zorganizowano również w Woli 
Gręboszowskiej. Uczestniczyło w nim dwunastu 
młodych ludzi, a odbywało się w domu Władysła-
wa Serusia, natomiast prowadził go Józef Seruś. 
A jeszcze inna droga przerzutów prowadziła przez 
Ujście Jezuickie. Była ona znana jeszcze z czasów 
zaborowych, a w latach okupacji bardzo obficie 
wykorzystywano ten kanał przerzutowy. Niemcy 
dowiedzieli się o tym i dlatego przysłali osławione-
go kata Powiśla Englerta Guzdka. W dniu 15 maja 
1943 r. z grupą 30 przysłanych z nim ludzi zajął on 
budynek szkolny i na jego polecenie doszło do za-
mknięcia przewozu, a patrole penetrowały okolicę. 
Te działania skrycie obserwował wprowadzony do 
konspiracji Jan Tomasik, zaś Guzdek nie zdołał 
zdekonspirować ludowcowej siatki. Zabił tylko An-
toniego Marasia, strażnika więziennego z Tarnowa, 
który mimo ostrzeżeń nie ukrył się, a miał takie 
możliwości. Zamordował również ukrywających się 
w kępach nadbrzeżnych zarośli Cyganów. 

W Ujściu Jezuickim przebywała również wysie-
dlona nauczycielka Janina Tuszeńska. Przy jej wy-
datnej pomocy, pod ochroną miejscowych wiciarzy 
zorganizowano i w tej wsi nauczanie. Owe tajne 
komplety odbywały się w domu Piotra Kosiniaka, 
a uczestniczyło w nim sześciu uczniów. Egzaminy 
odbywały się w tej wsi oraz w Podlipiu i Konarach. 
Zaś na pograniczu Ujścia Jezuickiego i Gręboszo-
wa, z wyroku poziemnego sądu został zlikwidowa-
ny niejaki Baran z Dąbrowy, który wysługiwał się 
okupantowi. Pod pretekstem skupywania kur i gęsi 
jeździł po terenie, ale jego podstawowym zadaniem 
było rozszyfrowanie siatki konspiracyjnej. To jed-
nak nie dało się ukryć i dlatego spotkała go zasłużo-
na kara. W Ujściu Jezuickim ukrywało się również 
dwóch oficerów włoskich. Pochodzili oni z Turynu, 
a legitymowali się polskim rodowodem.

W dniu 29 lipca 1944 r. doszło do walki z oddzia-
łem własowców, który dokonał napadu na Ujście 
oraz na położony za Wisłą Opatowiec. A najtrud-
niej było konspirować w Gręboszowie, gdyż stolica 
gminy była silnie obstawiona przez okupanta. Ale 
i tu wiosną 1941 r. powstała konspiracja spod zna-
ku ZWZ-AK, a zapoczątkował ją przysłany do pracy 
w Urzędzie Gminy Stefan Wójcik z Bolesławia. Po-
wiatowe władze ZWZ specjalnie przysłały go do tej 

gminy, a on po rozejrzeniu się i wstępnym rozpo-
znaniu sytuacji nawiązał kontakt i rozpoczął współ-
pracę z istniejącymi już w tych wsiach trójkami 
politycznymi „Rocha”. On też pod pseudonimem 
„Tatar”, został pierwszym dowódcą placówki ZWZ-
-AK w Gręboszowie. Owa placówka nosiła krypto-
nim „Giena” i z czasem liczyła 4 plutony oraz jeden 
pluton przeznaczony do zadań dywersyjnych. Waż-
nym zapleczem dla całej konspiracji była utworzo-
na na początku 1942 r. w Gręboszowie spółdzielnia 
społemowska. Idea otworzenia Spółdzielni Spożyw-
ców „Społem” przyszła na ten teren zza Wisły oraz 
zza lewego brzegu Dunajca, a pracę w niej podjął 
m.in. ww. Wójcik, co stanowiło dobrą przykrywkę 
do jego działalności konspiracyjnej. Zaś od siebie ty-
tułem uzupełnienia dodam, że założył ją pochodzą-
cy z Pierszyc i mocno zaangażowany w ludowcowej 
konspiracji inż. Jan Mika, później zamordowany 
przez okupanta. A wnet po wyzwoleniu w Grębo-
szowie powstała Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska”, ale z siedzibą w Ujściu Jezuickim. 
Po jakimś czasie siedzibę owej GS „SCh” przeniesio-
no do Gręboszowa.

Pod koniec 1942 r. od gręboszowskiej palcówki 
ZWZ-AK oderwały się dwa plutony i przeszły pod 
znaki „Rocha”, co znacząco umocniło wojskowy 
pion konspiracji przedwojennego SL, działającego 
w latach okupacji jako „Roch”. W Gręboszowie rów-
nież powstało tajne nauczanie, ale ze względów bez-
pieczeństwa nie było tu jednego stałego punktu pro-
wadzenia zajęć. Obejmowało ono pięciu uczniów, 
a zajęcia w tej placówce prowadzili: Maria Stalica, 
Mieczysław Pytlarz, kierownik szkoły Piotr Stolarz, 
a także Maria Kargol. Zaś w Borusowej w tajnym 
nauczaniu mocno był zaangażowany kierownik 
tamtejszej szkoły powszechnej Piotr Curyło, a cało-
ścią tajnego nauczania w powiecie dąbrowskim kie-
rował dr Paweł Socha z Bolesławia.

Na początku drugiej połowy 1944 r. Niemcy 
utworzyli w Gręboszowie lagier. Na jego czele stali 
wysługujący się hitlerowcom Ukraińcy, wrogo usto-
sunkowani do Polaków. Na Boże Narodzenie 1944 r. 
i Nowy Rok 1945 r. miejska ludowcowa konspiracja 
z Janem Bochenkiem, Julianem Zawiślakiem i An-
drzejem Dudkiem na czele przemyciła do obozu 
40 kg mięsa wołowego i 35 kg mięsa wieprzowego. 
To mięso pochodziło od ludowców z Żelichowa, a ich 
żony upiekły świąteczne pieczywo. Cukier pochodził 
z Dąbrowy, a kawa zbożowa ze spółdzielni społe-
mowskiej z Gręboszowa. W Urzędzie Gminy praco-
wało wówczas pięciu młodych ludzi legitymujących 
się średnim wykształceniem i wszyscy byli zaprzysię-
żeni w konspiracji. Przy ich pomocy działacze pod-
ziemia otrzymywali lewe dokumenty osobiste.

Pod koniec okupacji wójtem gminy zbiorowej 
Gręboszów był podszyty strachem Sądowicz, któ-
rego żona pracowała w szkole. Jako służbista skru-
pulatnie wykonywał polecenia okupanta, w tym 
dopilnowywał wywiezienia zgromadzonych w gmi-
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nie artykułów. Miejscowa ludowcowa konspiracja 
postanowiła jednak nie dopuścić do tej wywózki 
i dzięki temu uratowano 6 ton zmagazynowanego 
zboża i 500 kg tytoniu, który czekał na wywóz w go-
spodarstwie Gabriela Gaby. W warunkach konspi-
racji ludowcy utworzyli także swoją władzę przygo-
towywaną do ujawnienia się i objęcia obowiązków 
zaraz po wyzwoleniu. Dlatego pierwszym pookupa-
cyjnym wójtem Gręboszowa został Julian Zawiślak, 
który w latach okupacji był „Leśniczym” czyli prze-
wodniczącym gminnej trójki politycznej „Rocha”. 
Po nim stanowisko wójta, chociaż na krótko objął 
Jan Bochenek, zaś na 15 wsi w gminie w 8 sołtysa-
mi zostali wytypowani do tej roli w okresie okupacji 
wiciarze, a w pozostałych ludowcy. Podobnie pra-
wie czysto ludowcowy był pierwszy skład Gminnej 
Rady Narodowej.

Po ucieczce okupanta ludność wsi gminy Grębo-
szów błyskawicznie rozebrała dwumetrowej wysoko-
ści zasieki z drutu kolczastego oraz wysprzątała bu-
dynek szkolny, który stanowił centrum lagru. Zaraz 
też chóralnie odśpiewano hymn wiciowy „Do niebie-
skich pował”, co wywołało łzy wzruszenia u słucha-
czy. Natychmiast też usunięto tablice z niemieckimi 
napisami i zastąpiono je polskimi. Powstała też pla-
cówka Milicji Obywatelskiej, a pierwszym komen-
dantem posterunku MO został bodajże Stanisław 
Biskup, zresztą były konspirator, zaś rolę posterun-
kowych pełnili byli wiciarze. Bardzo szybko odma-
lowano również sale lekcyjne i rozpoczęto zorgani-
zowaną naukę. Jan Bochenek z Tarnowa przywiózł 
węgiel, co umożliwiło ogrzewanie szkół w gminie. 
Dzięki tym działaniom już na początku lutego 1945 
r. ruszyła zorganizowana i jawna nauka w szkołach. 
Na przełomie zimy i wiosny 1945 r. odrodziło się koło 
SL i ZMW-Wici. To drugie liczyło około 50 członków, 
a jego duszą byli m.in.: Józef Gała, Kamysz, Wła-
dysław Szabla, młodzi z rodziny Obartuchów i inni. 
Za sprawą członków koła wiciowego wybudowano 
chodniki przy drodze prowadzącej do siedziby władz 
gminy, a także przy drodze do cmentarza i Ujścia Je-
zuickiego. Do dyspozycji wiciarzy pozostawała dobra 
sala widowiskowa ze sceną, na której wystawili kilka 
przygotowanych sztuk. Gręboszów odwiedzały rów-
nież koła wiciowe z innych wsi gminy, a także wicia-
rze zza Wisły. W tym okresie istniała w Gręboszowie 
orkiestra dęta. Powstała ona jeszcze u schyłku epoki 
zaborowej, potem jednak padła, ale odrodziła się za-
raz po okupacji. Ponadto istniał dalej chór sięgają-
cy swymi początkami przełomu wieków. Za sprawą 
wiciarzy i przy wsparciu innych mieszkańców wsi 
wybudowano remizę i to w niej znajdowała się wspo-
mniana wyżej sala widowiskowa ze sceną. Młodzież 
wiciowa nie korzystała z niej jednak zbyt długo, bo 
w połowie 1948 r. Wici zostały rozwiązane.

Podobne ożywienie nastąpiło również w Lubicz-
ku, gdzie rozpoczęto budowę Domu Ludowego, któ-
rego przed wojną sanacja nie pozwoliła budować. 
Inicjatywa budowy wyszła ze środowiska młodzie-

żowego, a wsparło ja także starsze pokolenie. Przy 
budowie szczególnie wyróżniali się: Władysław 
Świętek, Henryk Wolański i inni przedstawiciele 
młodego i starszego pokolenia. Nowo wybudowany 
budynek stał się też centrum społeczno-politycz-
nego i kulturalnego życia wsi. Wyzwolenie spod 
okupacji wywołało duże ożywienie także i w Woli 
Żelichowskiej. Sołtysem tej wsi został przedwojen-
ny wiciarz Tomasz Sokołowski, który rzucił ideę 
budowy murowanej szkoły. Pomysł wsparli m.in.: 
Michał Smoła i Józef Zarzycki, natomiast próbowali 
mieszać i przeszkadzać pogrobowcy przedwojen-
nego Strzelca. Nie zdołali jednak rozbić i zniweczyć 
tej inicjatywy. A za sprawą wiciarzy i ludowców 
z Hubenic, Kozłowa i Borusowej, przy wsparciu in-
nych mieszkańców zrodziła się idea budowy nowej 
szkoły w ostatniej z ww. wsi. Tak się też stało, a na 
rozpoczęcie budowy przeznaczono środki pozyska-
ne ze sprzedaży kawałka ziemi stanowiącej mienie 
wiejskie. Zgodę na to dało zebranie wiejskie, potem 
inicjatywę wsparły władze powiatowe i dzięki temu 
Borusowa doczekała się nowego budynku szkolne-
go. W tym samym systemie, niejako w drugim rzu-
cie wybudowano również świetlicę wiejską stano-
wiącą część remizy OSP.

Silna liczbowo gręboszowska organizacja ludow-
cowo-wiciowa wzięła również liczny udział w wierz-
chosławickiej części pogrzebu W. Witosa, na który 
pojechało stąd dużo furmanek. A wiciarze z Boru-
sowej postarali się o urządzenie w swojej wsi boiska 
sportowego, co na tym terenie było ewenementem. 
Znacznie natomiast słabsze były Wici w Karsach 
i w Biskupicach, chociaż i w tych wsiach dało się 
zauważyć spore ożywienie. Zaś w Ujściu Jezuickim 
bardzo szybko usunięto ślady okupacyjnych znisz-
czeń, a zorganizowana w kole wiciowym młodzież 
wyżywała się w działalności kulturalno-oświatowej. 
Na fali tego ożywienia zbiorowym wysiłkiem wybu-
dowano też w tej wsi remizę OSP.

Dopiero po wyzwoleniu powstało koło ZMW-
-Wici w Bieniaszowicach, ale zgrupowana w nim 
młodzież swoją aktywnością niejako nadrabiała 
stracony wcześniej czas. Z inicjatywy wiciarzy i lu-
dowców ufundowano sztandar dla bieniaszowickie-
go koła PSL, ale nie doszło już do uroczystości jego 
poświęcenia i wręczenia, bo władze komunistyczne 
unicestwiły PSL. Na jego gruzach z czasem powsta-
ło ZSL, zaś wykonany wtedy sztandar jest do dzisiaj 
i czeka na odpowiednią okazję.

Równie znakomicie- pisze na zakończenie swo-
jego opracowania W. Świętek- działało koło PSL 
i Wici w Żelichowie. A tak w ogóle, to w skali gminy 
dała się zauważyć swoista rywalizacja między koła-
mi ZMW-Wici o przodownictwo w gminie. Słabych 
kół praktycznie nie było, a wspólną cechą ich pracy 
była bezinteresowność w działaniu, towarzysząca jej 
niepowtarzalna atmosfera koleżeństwa oraz prze-
pełniający młodzież wiejską autentyczny i nieko-
niunkturalny patriotyzm.

Jan Hebda
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WYNIKI I TABELE ROZGRYWEKSPORT
Wyniki rozgrywek klasy „A”

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 13.08.2017 Strażak Karsy Unia Niedomice 2-11

2 20.08.2017 LZS Brzezówka Strażak Karsy 4-0

3 27.08.2017 Strażak Karsy LUKS Wola Radłowska 0-3

4 03.09.2017 Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska Strażak Karsy 6-1

5 10.09.2017 Strażak Karsy Ava Grądy 2-3

6 17.09.2017 Strażak Karsy Powiśla Bolesław 3-3

7 20.09.2017 Olimpia Biskupice Radłowskie Strażak Karsy 4-2

8 24.09.2017 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 5-1

9 01.10.2017 LZS Olesno Strażak Karsy 1-2

10 08.10.2017 Strażak Karsy LZS Luszowice 2-5

11 15.10.2017 LUKS Zalipie Strażak Karsy 0-1

12 22.10.2017 Kłos Słupiec Strażak Karsy 0-3

13 29.10.2017 Iskra Dąbrówki Breńskie Strażak Karsy 3-0

14 05.11.2017 Strażak Karsy Ikar Odporyszów 3-2

15 11.11.2017 Dunajec Konary Strażak Karsy 2-3

16 Unia Niedomice Strażak Karsy

Tabela klasy A 
grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 LUKS Wola Radłowska 15 40 63-14

2 LZS Luszowice 15 31 58-33

3 Unia Niedomice 15 29 46-25

4 LUKS Zalipie 15 26 38-28

5 Ava Grądy 15 26 42-33

6 Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska 15 25 43-31

7 Dunajec Konary 15 23 28-38

8 Iskra Dąbrówki Breńskie 15 23 48-33

9 LZS Brzezówka (k. Szczucina) 15 19 37-32

10 Strażak Karsy 15 19 19-48

11 LZS Mędrzechów 15 19 34-30

12 Kłos Słupiec 15 19 22-35

13 LZS Olesno 15 17 24-44

14 Ikar Odporyszów 15 14 32-46

15 Olimpia Biskupice Radłowskie 15 12 30-47

16 Powiśle Bolesław 15 2 16-73

Nr kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 13.08.2017 Wolania Wola Żelichowska LKS Smęgorzów 3-2

1 13.08.2017 Wisła Borusowa LKS Ćwików 4-0

1 13.08.2017 Spartakus Radgoszcz Dunajec Ujście Jezuickie 5-3

2 20.08.2017 Dunajec Ujście Jezuickie Polonia Kłyż 3-0

2 19.08.2017 LKS Smęgorzów Wisła Borusowa 5-2

2 20.08.2017 LZS Wójcina Wolania Wola Żelichowska 2-2

3 27.08.2017 Wolania Wola Żelichowska Błękitni Siedliszowice 2-0

3 27.08.2017 Wisła Borusowa LZS Wójcina 3-1

3 27.08.2017 Orzeł Miechowice Małe Dunajec Ujście Jezuickie 7-3

4 03.09.2017 Dunajec Ujście Jezuickie Łęgovia Łęg Tarnowski 4-5

4 03.09.2017 Wolania Wola Żelichowska Wisła Borusowa 3-0

5 10.09.2017 Wisła Borusowa Błękitni Siedliszowice 4-4

5 09.09.2017 DTS Dąbrowa Tarnowska Wolania Wola Żelichowska 1-6

5 10.09.2017 LKS Ilkowice Dunajec Ujście Jezuickie 3-0

6 16.09.2017 Błękitni Siedliszowice Dunajec Ujście Jezuickie 1-4

6 17.09.2017 Wolania Wola Żelichowska Spartakus Radgoszcz 4-1

6 17.09.2017 Wisła Borusowa DTS Dąbrowa Tarnowska 1-3

7 24.09.2017 Spartakus Radgoszcz Wisła Borusowa 10-1

7 24.09.2017 Polonia Kłyż Wolania Wola Żelichowska 3-1

7 24.09.2017 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Szarwark 2-3

8 01.10.2017 LKS Ćwików Dunajec Ujście Jezuickie 0-2

8 01.10.2017 Wolania Wola Żelichowska Orzeł Miechowice Małe 1-0

8 01.10.2017 Wisła Borusowa Polonia Kłyż 2-0

9 08.10.2017 Orzeł Miechowice Małe Wisłą Borusowa 3-0

9 07.10.2017 Łęgovia Łęg Tarnowski Wolania Wola Żelichowska 0-1

9 08.10.2017 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Smęgorzów 3-2

10 15.10.2017 LKS Wójcina Dunajec Ujście Jezuickie 4-2

10 15.10.2017 Wolania Wola Żelichowska LKS Ilkowice 1-1

10 15.10.2017 Wisła Borusowa Łęgovia Łęg Tarnowski 2-1

11 22.10.2017 LKS Ilkowice Wisła Borusowa 1-0

11 22.10.2017 Dunajec Ujście Jezuickie Wolania Wola Żelichowska 1-4

12 29.10.2017 Wolanie Wola Żelichowska LKS Szarwark 2-0

12 29.10.2017 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jezuickie 8-0

13 05.11.2017 Dunajec Ujście Jezuickie DTS Dąbrowa Tarnowska 3-9

13 05.11.2017 LKS Szarwark Wisłą Borusowa 2-1

13 05.11.2017 LKS Ćwików Wolania Wola Żelichowska 0-6

Tabela klasy B 
grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 LKS Ilkowice 13 34 47-9

2 Wolania Wola Żelichowska 13 32 36-11

3 Łęgovia Łeg Tarnowski 13 28 40-18

4 Polonia Kłyż 13 22 20-26

5 DTS Dąbrowa Tarnowska 13 22 29-29

6 LZS Wójcina 13 21 33-25

7 Spartakus Radgoszcz 13 21 39-32

8 Orzeł Miechowice Małe 13 18 37-30

9 LKS Smęgorzów 13 17 35-32

10 Wisła Borusowa 13 16 28-33

11 LKS Szarwark 13 13 27-33

12 Dunajec Ujście Jezuickie 13 12 30-51

13 Błękitni Siedliszowice 13 10 20-38

14 LKS Ćwików 13 0 20-64

Wyniki rozgrywek klasy „B”
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ODWIEDZINY MIKOŁAJA 
W CENTRUM KULTURY

W Gręboszowie mieszkają wyjąt-
kowo grzeczne dzieci. Dowodem na 
to były odwiedziny Świętego Mikoła-
ja, który pomimo, że niestrudzenie od 
6 grudnia rozwozi prezenty, nie zapo-
mniał o małych mieszkańcach naszej 
gminy, którzy 9 grudnia czekali na 
niego w Gminnym Centrum Kultury. 
Był to wyjątkowy dzień, ponieważ nie 
każdy ma okazję spotkać go osobiście. 
Przybycie Świętego Mikołaja jak zwy-
kle wywołało wiele emocji i szczęścia. 
W tym roku chciał on zobaczyć jak 
w Centrum Kultury bawią się dzie-
ci, w związku z tym przybył odrobinę 

wcześniej. Obserwował jak dzieci układają piramidy z prezentów, jak aktywnie biorą udział w zabawach 
przygotowanych specjalnie dla nich na ten dzień. W zabawy włączeni zostali również rodzice, tak aby tego 
dnia nikt się nie nudził. Mikołaj ze swojej strony zaproponował dzieciom kilka zabaw tanecznych, po czym 
każdy obdarowany został słodkimi upominkami. Słodycze ufundowała Gminna Komisja do Spraw Prze-
ciwdziałania oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gręboszów.

Tego dnia rozwiązany został również 
konkurs czytelniczy ph. „Wzorowy czy-
telnik roku 2017” zorganizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną, działającą 
w strukturze Gminnego Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Gręboszowie. Kon-
kurs został podzielony na dwie kategorie 
wiekowe. Pierwszą kategorię stanowili 
uczniowie przedszkola, szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum, drugą zaś osoby 
które opuściły już szkolne mury. W kon-
kursie wzięły udział wszystkie osoby 
z terenu gminy Gręboszów, które zareje-
strowały się w 2017 roku jako czytelnicy 
i korzystali przez cały rok kalendarzowy 
z księgozbioru biblioteki. Komisja w skła-
dzie: Anna Loraj – Główna Księgowa GCKiCz w Gręboszowie, Joanna Sobota – pracownik Wioski Inter-
netowej w Borusowej i Monika Kilian- bibliotekarka z Gminnej Biblioteki po podsumowaniu wyników czy-
telniczych poszczególnych osób oraz obliczeniu częstotliwości odwiedzin biblioteki przyznała następujące 
miejsca osobom.

Kategoria I: przedszkole, szkoła podstawowa: pierwsze miejsce – Maria Garbarz (111 wypożyczonych 
książek), drugie miejsce – Milena Górska (110), trzecie miejsce Antonina Węc (72), czwarte miejsce Sylwia 
Ordon (63), piąte miejsce Igor Dziura (62), szóste miejsce Andrzej Garbarz (60), siódme miejsce Gabriela 
Kowynia (58). 

Kategoria II dorośli: pierwsze miejsce Sabina Jóźkowiak (91 wypożyczonych książek), drugie miejsce 
Władysława Dymon (75), trzecie miejsce Katarzyna Garbarz (63), czwarte miejsce ex. Aneta Bociek oraz 
Halina Grodecka (62). Każda z wymienionych osób otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gręboszowie.

Zadowolone i uśmiechnięte buzie wychodzących świadczyły o tym, że nie tylko dzieci, ale i dorośli świet-
nie się bawili i miło spędzili czas. Do zobaczenia za rok.

Monika Kilian




