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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

40 LAT PARAFII W BORUSOWEJ
W niedzielę, 4 marca br. parafia pw. Podwyż-

szenia  Krzyża  Świętego  w  Borusowej  wraz  ze 
swym  proboszczem  ks. Marianem Kujdą  świę-
towała 40. rocznicę powstania. Uroczystej mszy 
św. przewodniczył ks. biskup Andrzej Jeż, ordy-
nariusz diecezji tarnowskiej. 

W wygłoszonej homilii biskup tarnowski mó-
wił o znaczeniu parafii jako wspólnocie i jej nie-
zwykle ważnej roli jaką spełnia w społeczeństwie.

„Parafia to wspólnota wiary, w której spo-
tykamy się z Bogiem. Parafia stanowi także 
niejednokrotnie centrum życia społecznego 
i kulturalnego. Bywa, że jedynym, bo w ma-
łych miejscowościach nie ma już szkół, nie ma 
domów kultury, bibliotek. Okazuje się wów-
czas, że jedynym miejscem, które gromadzi lu-
dzi, kształtuje ich postawy i ma błogosławiony 
wpływ na społeczność, jest właśnie parafia”.

W  nabożeństwie  wzięli  udział  licznie  zgro-
madzeni parafianie, księża, poczty sztandarowe 
OSP Borusowa  i Hubenice-Kozłów  oraz  zapro-
szeni goście.

Do uroczystości 40. rocznicy powstania parafii 
wspólnota przygotowywała się duchowo podczas 
misji świętych, które przeprowadził ks. prał. An-
drzej Rams, kustosz sanktuarium w Chorzelowie.

Parafia  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Świętego 
w Borusowej została erygowana 15  lutego 1978 
roku  przez  ówczesnego  biskupa  tarnowskiego 
Jerzego Ablewicza. Pierwszym proboszczem no-
woutworzonej parafii został mianowany 7 marca 
1978 roku ks. Władysław Szyrszeń.
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OD WYDAWCY
Oddajemy do Państwa rąk 

kolejny, już 79. numer Gazety 
Gręboszowskiej. Tak niedawno 
rozpoczynaliśmy nowy rok naszej 
wydawniczej działalności, a teraz 
przychodzi nam podsumowywać 
już drugi kwartał 2018 roku. Bez 
wątpienia czas biegnie bardzo 
szybko. Dlatego też zachęcamy 
do lektury najnowszego numeru 
podsumowującego ostatnie trzy 

miesiące, jak również i archiwalnych wydań, które pełnią 
rolę kroniki najważniejszych i najciekawszych wydarzeń. 
Bez wątpienia poprzez publikacje zamieszczane na łamach 
Gazety Gręboszowskiej, szczególnie te poświęcone tema-
tyce historycznej, udało się nam ocalić od zapomnienia 
wiele cennych informacji, przypomnieć istotne wydarze-
nia oraz miejsca z nimi związane, jak również przywrócić 
pamięć o osobach, które odegrały ważną rolę w historii 
naszej gminy. 

Ostatnie trzy miesiące bez wątpienia obfitowały w wie-
le ciekawych i ważnych wydarzeń. Przede wszystkim 
w kwietniu br. na promie zacumowanym od strony Nowe-
go Korczyna odbyło się uroczyste przekazanie umowy na 
realizację inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Wisła 
w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami”. Tym samym 
poczyniono kolejny ważny krok aby w 2020 roku nowy 
most połączył województwa małopolskie i świętokrzyskie. 
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać o tym wy-
darzeniu, jak również obejrzeć obszerną relację zdjęciową.

Miniony kwartał to również wyjątkowy czas Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie w tym okre-
sie GCKiCz organizuje konkurs Palm i Plastyki Obrzędo-
wej związanej z okresem Wielkanocy. Konkurs ten od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
naszej gminy, którzy specjalnie na tą okazję tworzą mister-
nie przygotowane ozdoby i palmy. Świąteczna ornamen-
tyka kultywowana jest z pokolenia na pokolenie, przez co 
rokrocznie możemy podziwiać prawdziwe dzieła sztuki, 
misternie przygotowane nieraz przez całe rodziny. Ponad-
to w okresie poprzedzającym Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego, młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawo-
wej w Gręboszowie, przedstawiła specjalnie przygoto-
wany na tą okazję montaż słowno-muzyczny. Uroczysta 
akademia pod hasłem „Poranek Wielkanocny” odbyła się 
28 marca br. w placówce. W bieżącym wydaniu mogą Pań-
stwo przeczytać relacje zarówno z konkursu i towarzyszą-

cej mu wystawie, jak również z uroczystej akademii jaka 
miała miejsce w szkole w Gręboszowie. 

W aktualnym numerze zamieszczamy informacje do-
tyczące wyjątkowego jubileuszu 40-lecia powstania parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Kulmi-
nacyjnym momentem obchodów była uroczysta Eucharystia 
w dniu 4 marca br., której przewodniczył ks. biskup Andrzej 
Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Ponadto w bieżącym 
wydaniu mogą Państwo przeczytać relacje z innych wyda-
rzeń, które miały miejsce na terenie naszej gminy, m. in.: 
z akademii szkolnej z okazji święta patrona klas gimnazjal-
nych, uroczystego apelu z okazji 227. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, uroczystych obchodów Święta Kobiet 
i Mężczyzn odbywającego się pod hasłem „Wiwat Panie! 
Wiwat Panowie!”, jak również z koncert Tarnowskiego 
Chóru Gos.pl, który odbył się w GCKiCz w Gręboszowie. 

W 79. numerze Gazety Gręboszowskiej mogą Państwo 
również przeczytać o planach związanych z uroczystymi 
obchodami na terenie gminy Gręboszów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz budowie pomnika 
upamiętniającego wkład mieszkańców Gręboszowa i oko-
licznych wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Tradycyjnie publikujemy w numerze materiały o tema-
tyce historycznej. Tym razem są to publikacje: „Piękny przy-
kład – Józef Wcisło wójt z Borusowej”, „Rys historyczny” 
oraz „Jeszcze o tragedii w Gręboszowie”. 

W kalejdoskopie kulturalnym mogą Państwo przeczytać 
informacje o koncercie kolęd i pastorałek w GCKiCz w Grę-
boszowie, wystawie prac Ewy Łazowskiej oraz wiersze au-
torstwa Stanisława Skowyry z Borusowej, członka grupy 
działającej w ramach projektu „Senior+”. Ponadto zamiesz-
czamy informacje dotyczące akcji charytatywnej jaka odby-
ła się w Szkole Podstawowej w Gręboszowie pod hasłem 
„Wielkanocny koszyczek dobra”. Celem tego przedsięwzię-
cia była nie tylko pomoc materialna dla potrzebujących, ale 
również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los oraz potrze-
by drugiego człowieka. 

W części poświęconej tematyce sportowej publikujemy 
relacje z Halowego Turnieju Piłki Nożnej oraz turnieju teni-
sa stołowego o puchar dyr. GCKiCz. 

Na koniec pragnę życzyć przyjemnej lektury 79. numeru 
Gazety Gręboszowskiej, mając nadzieję, że każdy znajdzie 
w niej coś dla siebie.

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

PODZIÊKOWANIE
Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem, udzielonym wsparciem i pomocą 
przyczynili się do zorganizowania XXIII – edycji Gminnego Konkursu Palm i Plastyki Obrzędowej związanej 
z okresem Wielkanocy. W szczególności chcę podziękować sponsorom: Państwu Marii i Janowi Kowal (Sękpol), 
Pani Salomei Kozioł – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, Panu Bogdanowi 
Bigosowi (AGRIA), Pani Małgorzacie Lizak (Delikatesy Centrum w Gręboszowie), Państwu Emilii i Jerzemu 
Misterka, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie, gdyż 
dzięki ich finansowemu wsparciu mogliśmy nagrodzić trud i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu.

Wiesław Lizak

Wiesław Lizak
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Impreza integracyjna pn. „Wiwat Panie, Wiwat Pa-
nowie” na stałe wpisała się do kalendarza kulturalnego 
gminy Gręboszów. Już po raz czwarty na zaproszenie 
Wójta Gminy Krystyny Świętek seniorzy przybyli do 
hali  sportowej  Szkoły  Podstawowej w Gręboszowie, 
aby  uczcić  święto  kobiet  i  mężczyzn.  Przedsięwzię-
cie to daje osobom w wieku 55+ możliwość wspólnej 
zabawy,  spędzenia wieczoru w miłym  towarzystwie, 
oderwania się od szarej codzienności. We wspólnym 
świętowaniu wzięli udział włodarze gminy – Krystyna 
Świętek – Wójt Gminy oraz sekretarz gminy – Bro-
nisław Błach. Na początek Pani Wójt powitała zebra-
nych gości, skierowała do nich kilka ciepłych słów oraz 
złożyła moc życzeń z okazji ich święta. 

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli senio-
rzy zrzeszeni w Klubie Seniora „Sami Swoi” w Ole-
śnie. Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Liczy 27 
aktywnych członków. Angażuje się w liczne przedsię-
wzięcia  kulturalne,  edukacyjne,  charytatywne  oraz 
jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych. 
Spektakl kabaretowy pt. „Czerwony autobus”, który 
zaprezentowali nawiązywał do czasów PRL-u i uka-
zał „w krzywym zwierciadle” i z dużą dozą humoru społeczeństwo tamtych czasów. Cały program utrzyma-
ny był w konwencji akademii szkolnej, które organizowano wówczas w placówkach oświatowych. 

Organizatorzy zadbali również o poczęstunek dla zebranych gości. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy Gręboszów, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie samorządu 
i w murach Szkoły Podstawowej w Gręboszowie wspólnie świętowali swoje święto. W organizację imprezy 
zaangażowani byli pracownicy Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Imprezę poprowadził Dyrektor GCKiCz – Wiesław Lizak. 

Na realizację zadania pn. „Wiwat Panie, Wiwat Panowie – impreza integracyjna dla mieszkańców” uzy-
skano wsparcie finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR.

Monika Kilian

ŚWIÊTO KOBIET I MÊŻCZYZN W GRÊBOSZOWIE
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PORANEK WIELKANOCNY
W środę, 28 marca br. z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych w Szkole Podstawowej w Grę-
boszowie odbył się przedświąteczny poranek wiel-
kanocny. Uczniowie klas gimnazjalnych pod kie-
runkiem  nauczycieli:  Anny  Ruta,  Małgorzaty 
Woziwoda  i Anny Chmura przedstawili montaż 
słowno-muzyczny,  który  poświęcony  był  tema-
tyce  Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego  i  po-
przedzającego  je  czasu Wielkiego  Tygodnia.  To 
wyjątkowe spotkanie już na stałe wpisało się do 
kalendarza wydarzeń integrujących całą społecz-
ność szkolną oraz zaproszonych gości.

Myślą  przewodnią  tegorocznej  aka-
demii  były  słowa:  „Nie  śmierć  lecz  ży-
cie, nie koniec tylko początek…”. Wzięli 
w niej udział: młodzież ucząca się w pla-
cówce, pracownicy  i grono pedagogicz-
ne szkoły oraz zaproszeni goście. Wśród 
obecnych na uroczystości gości znaleźli 

się: Wójt Gminy Krystyna Świętek, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Gręboszów Franciszek Dymon,  Sekretarz Gminy Bronisław 
Błach, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Bociek i Dyrektor 
GCKiCz Wiesław Lizak.

Wytęp młodych artystów spotkał się z dużym zainteresowa-
niem odbiorców. Po zakończonym występie uczniowie otrzymali 
gromkie brawa  i  słowa uznania. Ostatnim akcentem spotkania 
były życzenia, które złożyli: dyrektor szkoły Jerzy Misterka, wójt 
Krystyna Świętek oraz dyrektor GCKiCz Wiesław Lizak. 

Tego typu spotkania są niezwykle ważnym elementem budowania wspólnoty wśród uczniów i pracow-
ników placówki, jak również doskonałym przekaźnikiem tradycji i niezwykle ważnych wartości, które na-
leży propagować wśród dzieci i młodzieży.
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WIELKANOCNE TRADYCJE
Okres poprzedzający Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego to bez wątpienia czas wyjątkowy. Waż-
nym  jego  elementem  jest  piękna  polska  tradycja 
przygotowywania misternie wykonanych palm oraz 
plastyki  obrzędowej  udekorowanej  wielkanocną 
ornamentyką. Zwyczaj  ten  jest  bardzo mocno  za-
korzeniony wśród mieszkańców naszej gminy. Już 
od 23 lat Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz  Szkoła  Podstawowa  w  Gręboszowie  organi-
zują Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związa-
nej z Okresem Wielkanocy, by kultywować tą bez 
wątpienia wyjątkową i piękną tradycję. Z roku na 
rok cieszy  się on niesłabnącym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców.

Na  przestrzeni  tych  lat  konkurs  wielokrotnie 
ewoluował, zmieniając m. in. swoją formułę, lokali-
zację jak również zasięg. Niezmienne pozostało jed-
nak to co najważniejsze – kultywowanie pięknych 
tradycji  wykonywania  palm,  zdobienia  pisanek 
oraz tworzenia różnorodnych stroików wielkanoc-
nych. Z roku na rok palmy oraz plastyka obrzędowa 
biorące udział w konkursie prezentują bardzo wy-
soki poziom, cechując się starannym wykonaniem 
z  dbałością  o  szczegóły  oraz  tradycyjne  elementy 
zdobienia. Warto  zaznaczyć,  że  w  konkursie  tym 
ważne  jest  również  to,  że  integruje on  całe  rodzi-
ny. Tym samym aby wykonać tak wspaniałe dzieło 
sztuki ludowej, nieraz angażowana jest w pracę cała 
rodzina – począwszy od dzieci, rodziców, a niejed-
nokrotnie skończywszy na najstarszych przedstawi-
cielach rodu – babciach czy dziadkach.

W tegorocznej  edycji naszego konkursu wzięło 
udział  łącznie 81 prac, z czego 31 w kategorii pla-
styki obrzędowej – przepiękne pisanki, kraszanki, 
koszyczki,  króliczki,  a  nawet  koszyk  wielkanocny 
z ciasta. Pozostałe 48 prac to palmy. Prace plastyki 
obrzędowej oceniane były w dwóch kategoriach wie-
kowych. W pierwszej kategorii – przedszkole i klasy 
I-VI pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Julia i Patryk 
Konieczny, Martyna Karaś, Martyna i Wiktoria Ja-
nowiec, Wiktoria i Amelia Seruś, Rafał Światłowski. 
Druga kategoria to gimnazjum oraz dorośli pierw-
sze miejsce ex aequo zajęli: Klub Senior + z Hube-
nic, Martyna i Adrian Ciepiela, Aleksandra i Grze-
gorz  Januś,  Łukasz  Bociek,  Dawid  Wesołowski, 

Patrycja  i  Kamil  Grabiec. 
Konkurs  palm  podzielo-
ny  został  na  cztery  kate-
gorie.  W  kategorii  palmy 
wysokie I miejsce zajęli ex 
aequo: Konrad  Wytrwał, 
Monika i Natalka Zawada, 
Patrycja  i  Kamil  Grabiec, 
Piotr Nowak. W kategorii 
palmy średnie I miejsce ex 
aequo:  Martyna  Wytrwał, 
Zuzanna Wytrwał, Wikto-
ria  Seruś,  Adrian  Moryl. 
W  kategorii  palmy niskie 
I miejsce ex aequo: Milena 
Wesołowska,  Publiczne 
Przedszkole  w  Gręboszo-
wie. W kategorii palmy mi-
niaturki I miejsce ex aequo: 

Julia Zgorzała, Szymon Nowak, Sebastian Smolik, 
Patryk Konieczny, Filip Czupryna

Fundatorami  nagród  rzeczowych  i  pienięż-
nych XXIII edycji Konkursu Palm i Plastyki Ob-
rzędowej związanej z okresem Wielkanocy byli: 
Państwo Maria i Jan Kowal (Sękpol), Pani 
Salomea Kozioł – Prezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Pan Bogdan Bigos (AGRIA), Pani 
Małgorzata Lizak (Delikatesy Centrum 
w Gręboszowie), Państwo Emilia i Jerzy 
Misterka, Gminna Komisja ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Gręboszowie oraz sponsor 
anonimowy.

Monika Kilian i Wiesław Lizak
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NOWY MOST NA WIŚLE JESIENI¥ 2020 ROKU
W poniedziałek, 16.04. br. na promie, zacumo-

wanym  od  strony  Nowego  Korczyna,  odbyło  się 
uroczyste przekazanie umowy wykonawcy na reali-
zację inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Wisła 
w miejscowości Borusowa wraz  z dojazdami”.  In-
westycję obejmującą wykonanie projektu oraz  ro-
boty budowlane, której koszt wynosi ponad 53 mln 
zł, sfinansują samorządy województw małopolskie-
go  i  świętokrzyskiego.  Natomiast  za  jej  realizację 
odpowiada  Przedsiębiorstwo  Usług  Technicznych 
INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia. Umowę na ręce 
wykonawcy przekazali marszałkowie województw: 
małopolskiego – Jacek Krupa i świętokrzyskiego 
– Adam Jarubas, podczas symbolicznego spotka-
nia na granicy regionów.

Na tę inwestycję czekali mieszkańcy dwóch wo-
jewództw:  małopolskiego  i  świętokrzyskiego.  Po 
prawie 80 latach prom łączący Borusową w gminie 
Gręboszów  z  Nowym  Korczynem  (powiat  buski) 
zniknie z Wisły. Pod koniec 2020 roku zastąpi go 
677-metrowy most na DW973 spinający dwa brzegi 
Wisły. Będzie to najkrótsza droga z Tarnowa w kie-
runku Kielc, i dalej do Warszawy. 

– Nie mam wątpliwości, że ta inwestycja wpły-
nie na rozwój gospodarczy tej części Małopolski, 
a zwłaszcza powiatów tarnowskiego i dąbrow-
skiego –  mówił  marszałek  Jacek  Krupa.  Przypo-
mniał też, że cały czas trwają prace modernizacyjne 
na drodze wojewódzkiej nr 973.

– Z pierwszego zmodernizowanego odcinka, 
pomiędzy Tarnowem a Żabnem, kierowcy będą 
mogli bez przeszkód korzystać już od września 
tego roku. Chcemy też, aby jak najszybciej ruszyły 
prace na pozostałym fragmencie. Już teraz mogę 

obiecać, że w najbliższych dniach planujemy ogło-
sić przetarg na remont 15-kilometrowego odcinka 
z Żabna do Hubenic – informuje marszałek Krupa.

O  tym,  jakie  znaczenie dla województwa  świę-
tokrzyskiego będzie mieć nowy most, który zastąpi 
przeprawę promową, mówił Adam Jarubas, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego.

– Ten most to jedna z najważniejszych inwestycji 
naszego regionu i spełnienie marzenia wielu poko-
leń mieszkańców południowej części naszego woje-
wództwa – podkreślił marszałek Adam Jarubas.

Jak wynika z projektu, most na Wiśle ma mieć 
677 metrów  długości,  jezdnię  o  szerokości  7 me-
trów i dwa pasy ruchu. Jednak oprócz udogodnień 
dla kierowców, pamiętano też o pieszych i rowerzy-
stach. Na całej długości przeprawy powstaną chod-
niki i ścieżka rowerowa.

W  spotkaniu  na  granicy  dwóch  województw, 
które  niebawem  połączy  most  na  Wiśle,  uczest-
niczyli też: poseł na sejm RP Władysław Kosiniak-
-Kamysz,  wicemarszałkowie  województw:  mało-
polskiego  Stanisław Sorys  i  świętokrzyskiego  Jan 
Maćkowiak, radni obu województw oraz przedsta-
wiciele  lokalnych  władz  samorządowych.  Gminę 
Gręboszów reprezentowali: wójt Krystyna Świętek, 
Przewodniczący  Rady  Franciszek  Dymon,  Wice-
przewodniczący Radny Powiatu Bogdan Bigos, se-
kretarz Bronisław Błach, oraz Tadeusz Adamczyk, 
Jan Gaweł, Eugeniusz Wójtowicz, Władysław Dą-
broś, Andrzej Ruta, Wiesław Wytrwał, Józef Karaś, 
Stanisław Dubiel, Krzysztof Dymon – radni Rady 
Gminy Gręboszów.

Opracował Wiesław Lizak
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XXII SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW
W  dniu  27  marca  2018  r.  odbyła  się  XXII 

Sesja  Rady  Gminy  Gręboszów.  Obrady  prowa-
dził Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady 
Gminy Gręboszów. Po przyjęciu porządku obrad 
i  protokołów  z  XX  i  XXI  sesji  Przewodniczący 
Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Giza – kie-
rownikowi Biura Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa w Dąbrowie 
Tarnowskiej,  który  przekazał  informacje  doty-
czące dopłat obszarowych dla rolników.

  Wyjaśnił,  że  począwszy  od  2018  r.  wnioski 
o  dopłaty  obszarowe  składać  będzie  można  wy-
łącznie przez Internet. Pan kierownik poinformo-
wał, że aby założyć konto do logowania w aplikacji 
eWniosekPlus  umożliwiającej  złożenie  wniosku 
wymagane są odpowiednie dane tj. numer gospo-
darstwa, 8 ostatnich cyfr z rachunku bankowego 
i ostatnia kwota  jaka wpłynęła z ARiMR w 2017 
roku. W dniu 12 kwietnia br. w świetlicy GCKiCz 
w  Gręboszowie  pracownicy  Agencji  będą  udzie-
lać pomocy w zakładaniu kont rolnikom z terenu 
Gminy  Gręboszów,  którzy  takiej  pomocy  będą 
potrzebować. W  każdym  biurze  Agencji  są  rów-
nież  stanowiska  techniczne,  gdzie  udzielana  jest 
pomoc w  tej sprawie. Pan Giza wyjaśnił, że jeżeli 
rolnik ma już założone konto winien udać się do 
Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  by  sporządzić 
wniosek  i  wysłać  go  elektronicznie.  Następnie 
udzielił  informacji  dotyczących  składania  wnio-
sków w ramach programu „PROW”, płatności dla 
młodych rolników i  dla osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Pan Andrzej Giza odpowia-
dał też na zadawane przez radnych pytania. 

W dalszej części obrad sesji Wójt Gminy Grę-
boszów  Krystyna  Świętek,  zapoznała  radnych 
ze  sprawozdaniem  z  działalności  międzysesyj-
nej,  po  czym  radni  składali  interpelacje,  które 
w większości dotyczyły wykonania remontu dróg 
transportu rolnego. 

Na XXII sesji Rada podjęła uchwały w sprawie:
• zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 
rok,  zmian  w  budżecie  Gminy  Gręboszów  
 na 2018 rok.,

• zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy Gręboszów na lata 2018-2021,

• nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w 2019 roku,

• podziału  Gminy  Gręboszów  na  okręgi  wy-
borcze  oraz  ustalenia  ich  granic,  numerów 
i  liczby  wybieranych  radnych  w  każdym 
okręgu,

• podziału Gminy Gręboszów na  stałe  obwody 
głosowania,  ustalenia  ich  numerów,  granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

• określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów ob-
jętych  wychowaniem  przedszkolnym  do 
końca  roku  szkolnego  w  roku  kalendarzo-
wym, w którym kończą 6  lat, w prowadzo-
nym  przez  Gminę  Gręboszów  publicznym 
przedszkolu,

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

• przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno-
ści  zwierząt”  na  terenie  Gminy Gręboszów 
w 2018 r.,

• przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fi-
zycznym dotacji celowej na dofinansowanie 
zmiany  systemu  ogrzewania  poprzez  wy-
mianę  niskowydajnych  i  nie  ekologicznych 
kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowo-
czesne, proekologiczne w budynkach miesz-
kalnych na terenie Gminy Gręboszów w ra-
mach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

•  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami  dla  Gminy  Gręboszów  na  lata 
2018-2021. 

W końcowej  części  obrad  radni przyjęli  spra-
wozdanie z realizacji Program Współpracy Gminy 
Gręboszów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2015 
rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gręboszowie  za  2017  rok  oraz  po-
trzeby związane z realizacją zadań.

Bożena Landowska

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

Z PRAC RADY GMINY GRĘBOSZÓW
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY GRÊBOSZÓW 
I OKOLIC

Setna  rocznica  odzyskania  przez  Polskę  nie-
podległości jest doskonałą okazją by przypomnieć 
i utrwalić pamięć o wszystkich tych, którzy na prze-
strzeni wieków walczyli o wolność naszej ojczyzny. 
Swój  udział  w  walkach  narodowowyzwoleńczych 
mieli także mieszkańcy naszej gminy. Formą upa-
miętnienia  patriotycznych  postaw  naszych  roda-
ków, będzie budowa „Pomnika dla uczczenia 100 
– rocznicy odzyskania niepodległości”. Prace nad 
realizacją tego ważnego przedsięwzięcia rozpoczę-
ły się już w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że 
podmiotami realizującymi wzniesienie tego wyjąt-
kowego monumentu są: Urząd Gminy Gręboszów 
oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszow-
skiej, które zostało powołane do życia w ubiegłym 
roku. Należy zaznaczyć, że widoczne są już pierw-
sze efekty prac, m. in. opracowana została koncep-
cja architektoniczna pomnika oraz wybrane zostało 
miejsce  jego  usytułowana. Warto  również  wspo-
mnieć,  że w oparciu  o uchwałę nr XLVII/741/18 
Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  z  dnia  26 
marca 2018 r. Gmina Gręboszów uzyskała pomoc 
finansową w wysokości  120 000 zł  z przeznacze-
niem  na  powstanie  pomnika  upamiętniającego 
wkład mieszkańców Gręboszowa i okolicznych wsi 
w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jak czy-
tamy w uzasadnieniu do w/w uchwały „Działanie 
to ma na celu upamiętnienie patriotycznych po-
staw mieszkańców Gręboszowa i okolic, którzy 
walczyli na wielu frontach i brali udział 
w wielu bitwach. Wielu z nich oddało 
życie w walce o wolność i niepodległość 
naszego kraju, a ci którzy przeżyli, brali 
aktywny udział w odbudowie kraju”. 

Ideą  wzniesienia  tego monumentu 
jest właśnie upamiętnienie oraz ocale-
nie od zapomnienia naszych rodaków, 
którzy  swoim  działaniem,  a  nieraz 
i  ofiarą  życia, przyczynili  się do odzy-
skania przez nasz kraj niepodległości. 
Dlatego  też  Stowarzyszenie  Miłośni-
ków  Ziemi  Gręboszowskiej  pragnie 
zwrócić  się  do  wszystkich  mieszkań-
ców  naszej  gminy  i  okolic  o  wskaza-
nie  informacji  o  naszych  przodkach, 
którzy byli uczestnikami walk narodo-
wowyzwoleńczych. Pragniemy aby  ich 
imiona  i nazwiska  zostały przywołane 
w  formie  apelu  poległych  oraz  apelu 
pamięci  podczas  uroczystego  odsło-

nięcia pomnika, które zaplanowane jest na paź-
dziernik  br.  Ponadto  projekt  architektoniczny 
przewiduje  także  możliwość  umieszczenia  tych 
nazwisk na 13 tablicach, które będą umieszczone 
w sąsiedztwie pomnika. Dane te można przekazy-
wać do kancelarii parafialnych na terenie naszej 
gminy, jak również do Gminnego Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

W dalszym ciągu trwa również zbiórka środ-
ków finansowych na pokrycie kosztów realizacji 
całości  inwestycji.  Poza  środkami  finansowy-
mi  pochodzącymi  z  Urzędu  Marszałkowskiego, 
wsparcie  finansowe  zadeklarowało  także  Staro-
stwo  Powiatowe  w  Dąbrowie  Tarnowskiej.  Po-
nadto  na  konto  Stowarzyszenia  spływają  rów-
nież  pierwsze  datki  od  przedsiębiorstw  i  osób 
prywatnych. Pragniemy podziękować wszystkim 
darczyńcom  za  ich  materialne  wsparcie,  które 
przybliża  nas  do  realizacji  tego  jakże  ważnego 
przedsięwzięcia. Tym samym zachęcamy wszyst-
kich  do  włączenia  się  w  realizację  tego  przed-
sięwzięcia,  czy  to  poprzez  wsparcie  finansowe 
czy  też  pracę  społeczną w  ramach  stowarzysze-
nia, jak również poprzez przekazanie informacji 
o przodkach, którzy byli uczestnikami walk naro-
dowowyzwoleńczych.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej
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ŚWIÊTO PATRONA KLAS GIMNAZJALNYCH
Święto  patrona  szkoły  jest  niezwykle  ważnym 

dniem  dla  każdej  placówki  oświatowej.  To  przede 
wszystkim doskonała okazja, by młodzież mogła  za-
znajomić się i utrwalić życiorys patrona, jak również 
poznać i zrozumieć ideały jakimi kierował się w swo-
im  życiu. W  piątek  26  stycznia  br. młodzież  ucząca 
się  w  klasach  gimnazjalnych  szkoły  w  Gręboszowie 
przedstawiła  montaż  słowno-muzyczny  poświęcony 
patronce  –  Stefanii  Łąckiej. Myślą  przewodnią  uro-
czystej  akademii  były  słowa:  „Co  zasiejemy w  sercu 
w młodości, otrzymamy w dalszym życiu”. 

Stefania  Łącka  to  bez wątpienia  doskonały wy-
chowawczy wzorzec dla młodzieży. Jej biografia jest 

istotną lekcją wspaniałych ideałów i wartości, które 
należy utrwalać i propagować. Jej wspaniały, hero-
iczny życiorys można podsumować w zdaniu „wierna 
Bogu i Ojczyźnie”. Społeczność szkolna zgromadzo-
na na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grębo-
szowie z uwagą wysłuchała akademii w wykonaniu 
uczniów klas gimnazjalnych, którzy przedstawili syl-
wetkę i najważniejsze wydarzenia z życia patronki. 

Wśród  gości  uczestniczących  w  uroczystości  byli 
obecni:  Franciszek  Dymon  –  Przewodniczący  Rady 
Gminy Gręboszów, Bronisław Błach – Sekretarz Gmi-
ny,  Aneta  Bociek  –  Przewodnicząca  Rady  Rodziców 
oraz Wiesław Lizak – dyrektor GCKiCz w Gręboszowie.

STOPKA REDAKCYJNA
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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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BUDOWA PSZOK W GRÊBOSZOWIE
Trwają  prace  remontowo  –  budowlane  przy 

punkcie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komu-
nalnych  (PSZOK)  w  Gręboszowie.  Nowoczesny 
punkt  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunal-
nych  powstanie  pod  koniec  2018  roku.  Będzie 
on  służył  jako uzupełnienie  zbiórki  selektywnej 
w gospodarstwach domowych, gdzie 
odbywa  się  już  wstępna  segregacja 
odpadów.  Wykonawcą  robót  jest 
Zakład  Remontowo  –  Budowlany 
Stanisław  Nowak  z  Dąbrowy  Tar-
nowskiej, wyłoniony w drodze prze-
targowej.  Wykonawca  planowane 
roboty  budowlane  ma  wykonać  za 
kwotę brutto 719.645,87 zł w termi-
nie do 30 października 2018 r.

Na wykonanie  zadania  „Utworze-
nie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Od-
padów Komunalnych w Gręboszowie” 
Gmina Gręboszów ma uzyskać pomoc finansową 
ze  środków Unii  Europejskiej  w  ramach  Regio-
nalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.W tej sprawie 
w dniu 01 marca 2018 r. została podpisana umo-
wa  z  Zarządem  Województwa  Małopolskiego. 
Gmina Gręboszów może uzyskać pomoc finanso-
wą do kwoty 707.621,23 zł ale nie więcej niż 85 % 
kosztów kwalifikowanych.

W  ramach umowy  zostaną wykonane nastę-
pujące roboty:

1) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz 
ze  zmianą  przeznaczenia  istniejącego  budyn-
ku  magazynowego  i  jego  przystosowaniem  na 
budynek  „Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych  w  Gręboszowie”  położonego  na 
działce nr 608/1 w miejscowości Gręboszów

2) zagospodarowanie terenu wraz z dostoso-
waniem do obsługi PSZOK na działce nr 608/1, 
608/3, 854 w miejscowości Gręboszów

3)  budowa  odprowadzenia  wód  opadowych 
i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczają-
cymi  ścieki  i wodnymi  (w  tym    z wylotami)  na 
działce  nr  608/1  i  854  w miejscowości  Grębo-
szów. Zostanie zamontowany separator na ścieki 
do czyszczenia wód spływających z placu

4)  budowa  wybieralnego  osadnika  na  ścieki 
na działce nr 608/1 w Gręboszowie

5) budowa przyłącza wodociągowego na dział-
ce nr 608/1 w Gręboszowie

W budynku będzie wydzielona część magazy-
nowa oraz  zaplecze biurowe  z  częścią  socjalno-
sanitarną.Część magazynowa  będzie  służyła  do 
czasowego magazynowania odpadów  takich  jak 
metale, zużyte baterie i akumulatory, meble i od-
pady  wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  tworzy-
wa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i po 
środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektrycz-
ny  i  elektroniczny, pozostałości  farb  i  lakierów, 
rozpuszczalników i olejów opałowych, odpadów 
budowlano-remontowych oraz zielonych i ulega-
jących  biodegradacji.  Odpady  będą  magazyno-
wane w  kontenerach  i  luzem  na  utwardzonych 
placach. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpady 
będą przekazywane do firm zajmujących się ich 
odzyskiem  i unieszkodliwianiem.Przewiduje  się 
zbiórkę ok. 20 MG odpadów w skali roku.

W części  biurowej  zaprojektowano pomiesz-
czenia biurowe, szatnię, zaplecze socjalne i sani-
tarne. Dostęp do części magazynowej od zewnętrz 
jest zapewniony poprzez dwie bramy oraz rampę 
zlokalizowane w południowej elewacji oraz z czę-
ści biurowej poprzez drzwi wewnętrzne. Dostęp 
do części biurowej od zewnętrz jest zapewniony 
poprzez drzwi oraz schody zlokalizowane w za-
chodniej elewacji.

Opracował Wiesław Lizak
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W piątkowe popołudnie 26 stycznia br., w sali Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszo-
wie, jeszcze raz mogliśmy poczuć niesamowitą magię świąt Bożego Narodzenia. Wszystko dzięki uczniom 
szkółki gry na instrumentach, którzy tego dnia zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-instrumentalne 
podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to było wyjątkowe, dzięki różnorodności instrumentów 
na jakich swoje utwory zagrali uczestnicy. Mogliśmy usłyszeć znane kolędy oraz piękne pastorałki wyko-
nane tradycyjnie na keyboardzie – Paulina Trela, Amelia Seruś, Karolina Dąbroś, Mateusz Wojciechowski, 
Martyna Wojciechowska, pianinie – Wiktoria Woziwoda, gitarze – Ola Piątek ale także na skrzypcach – 
Amelia Seruś przy akompaniamencie pianina Krzysztofa Romana oraz na trąbce – Gabryś Roman, Krzyś 
Roman oraz Krzysztof Roman. Uczestników przygotowali: Krzysztof Roman i Wiesław Lizak. Mali artyści 
tak perfekcyjnie wykonali swoje utwory, że pomimo tego, że okres bożonarodzeniowy był już za nami, wi-
downia zebrana tego dnia na sali jeszcze na chwilę przeniosła się w ten magiczny czas i każdego wykonawcę 
nagradzała gromkimi brawami.

Monika Kilian

UDANY KONCERT KOLÊD I PASTORAŁEK
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KONCERT TARNOWSKIEGO CHÓRU GOS.PL
W  sobotnie  popołudnie  13  stycznia  2018  roku,  Gminne  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa  roz-

brzmiewało najpiękniejszymi kolędami, pastorałkami  i piosenkami świątecznymi. Za sprawą Tar-
nowskiego Chóru Gos.pl licznie zebrana w tym dniu publiczność mogła jeszcze raz poczuć wyjątkowy 
klimat świąt i bożonarodzeniowej tradycji wspólnego kolędowania. Chór zaprezentował się w wersji 
akustycznej, przy akompaniamencie pianina, na którym zagrał Bartłomiej Szułakiewicz – kierownik 
muzyczny, kompozytor i aranżer oraz skrzypiec – na których usłyszeliśmy Karolinę Wronę. W tym 
dniu nie zabrakło także tradycyjnych utworów muzyki gospel. Występ wzbogacony był również ko-
mentarzem do poszczególnych utworów, który przedstawiła Bożena Wiatr-Traciak.

Koncert w Gręboszowie był bez wątpienia wyjątkowy, bo inaugurował obchody 15-lecia działalno-
ści Chóru. Tarnowski Chór Gos.pl powstał w Tarnowie 12 styczna 2003 roku, z inicjatywy tarnow-
skich muzyków: Bartłomieja Szułakiewicza, Tomasza i Moniki Stec oraz ks. Pawła Cyza z Kongregacji 
Oratorium Świętego Filipa Neri w Tarnowie, który stał się duchowym przewodnikiem chóru. Rów-
nież tego dnia, 12 stycznia 2003 roku, o godz. 19.00 rozpoczęła się pierwsza, historyczna próba.

Sobotni koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem. Sala Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie po brzegi wypełniona była słuchaczami, którzy usłyszeli wiele wspaniałych ko-
lęd, w nowych i nieraz zaskakujących aranżacjach autorstwa Bartłomieja Szułakiewicza. Tarnowski 
Chór Gos.pl wystąpił pod dyrekcją Anny Piotrowskiej i Katarzyny Wrony, a podczas koncertu partie 
solowe wykonali: Agnieszka Bardo, Katarzyna Kalita i Tomasz Lizak.

Wiesław Lizak
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UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIÊTA 3 MAJA
W poniedziałkowy poranek, 30 kwietnia br. w Szko-

le Podstawowej w Gręboszowie odbył się uroczysty apel 
z  okazji  227.  rocznicy  uchwalenia  Ustawy  Rządowej  – 
Konstytucji  3  Maja.  W  montażu  słowno-muzycznym 
zatytułowanym  „Kocham  Cię  Polsko  –  Ojczyzno moja” 
młodzież  przypomniała  to  jakże  ważne  dla  wszystkich 
Polaków wydarzenie. Podczas akademii uczniowie przed-
stawili  tło  historyczne  oraz  najważniejsze  wydarzenia 
związane z uchwaleniem przez Sejm Czteroletni Konsty-
tucji w maju 1791 roku. Nie zabrakło również wierszy oraz 
piosenek patriotycznych odwołujących  się do nastrojów 
towarzyszących przyjęciu pierwszej w Europie, a drugiej 
na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) usta-

wy zasadniczej regulującej prawa i obowiązki oby-
wateli oraz funkcjonowanie władz państwowych. 

W  uroczystym  apelu  wzięli  udział:  uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  i  młodzież  uczęszczająca  do 
klas  gimnazjalnych,  nauczyciele,  pracownicy  pla-
cówki oraz zaproszeni goście: Franciszek Dymon – 
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Bronisław 
Błach –Sekretarz Gminy, Aneta Bociek – Przewod-
nicząca Rady Rodziców, Jerzy Misterka – Dyrektor 
placówki  oraz Wiesław Lizak Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: Jerzy 
Misterka  oraz  Franciszek  Dymon.  Podziękowa-

li  uczniom  oraz  nauczycielom  za  przygotowanie 
i  przedstawianie  montażu  słowno-muzycznego, 
który stał na wysokim poziomie artystycznym, jak 
również był doskonałą lekcją historii. Jak podkre-
ślił  Franciszek  Dymon  –  Przewodniczący  Rady 
Gminy  Gręboszów,  montaż  słowno-muzyczny 
niósł za sobą również wiele cennych i uniwersal-
nych wartości,  jak  szacunek  i miłość do  swojego 
ojczystego kraju. Jak podkreślił: „Ojczyzna jest jak 
matka, trzeba ją kochać i szanować”.

Wiesław Lizak
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Wieś  Borusowa  nad  samą Wisłą  w  obwodzie 
Tarnowskim, należąca do dóbr hr. Adama Potoc-
kiego, była do niedawna jeszcze jedną z tych nie-
szczęśliwych  włości,  których  mieszkańcy  radziej 
słuchają żyda arendarza niż plebana, i  którym pil-
niej było do karczmy jak do kościoła. Chociażby 
dzwony pękły w Gręboszowie – w Borusowej mało 
kto je słyszał: to też w niedzielę i święta zaledwie 
kogo z Borusowian uświadczyłeś na nabożeństwie, 
ale  za  to karczma aże dudniła od  tłumu. No. To 
i czart się śmiał i począł na dobre we wsi gospo-
darzyć. I nie dziwota,  iże przy takim gospodarzu 
w Borusowej bieda była nad biedami.

Ale jako w plewsku zdarzyć się nieraz zdrowe 
ziarenko przydybać, takci właśnie i między złymi 
w jadnej gromadzie nie jeden się dobry uchowa. 
I w Borusowej, Bogu dzięki, było takich kilku go-
spodarzy, co się nie dali ująć pokusie, i żyli sobie 
jak  Pan  Bóg  przykazał.  Owoż  onym  rzetelnym 
gospodarzom  przykro  było,  że  się  gromada  tak 
źle prowadzi. Radzi by ją wybawić od złego, więc 
poczną sobie pilnie rozważać: zkąd to złe we wsi 
pochodzi,  i gdzie tego przyczyna, bo przecie za-
wsze  tak  nie  bywało?...  Aż  wszyscy  zgodzili  się 
na to: że od głowy ryba się psuje – że z góry złe 
idzie. A któż głową w gromadzie,  jeśli nie wójt? 
Jaki wójt taka gromada, rzecz oczywista, i prze-
konali się, że wójt w Borusowej lada jaki katolik 
i  kiepski  gospodarz na  swojej  zagrodzie. Zatem 
i  nie  dziwota,  iż  we  wsi  takie  gospodarstwo  za 
katy.  Chcąc  gromadę  ratować,  potrzeba  by  się 
postarać o  innego wójta – tak uradzili oni mię-
dzy sobą i zaraz też poszli do urzędu, i przedłoży-
li tam wszystką prawdę rzetelnie, domagając się 
o innego wójta, a póty nie przestali prosić, dopóki 
swego nie skurali. Poczem z dobrą miną powró-
cili  do wsi,  i  zwołali  gromadę na  obiór  nowego 
wójta. Nie o jednym tam była mowa, jak zwykle 
w takich razach bywa – różni różnych radzili. Aż 
na koniec jeden z gospodarzy się odezwał:

– Wiecie co, sąsiedzi, nam potrzeba wójta, coby 
naprzód Boga i wiarę miał w sercu, a potem coby 
umiał na książce czytać a także i z pisma, i w razie 
potrzeby sam też napisać. Przecie wiadomo wam, 
jak często teraz pisma do gromady z urzędu przy-
chodzą,  i gdyby nie Józef Wcisło, toćby wypadło 
chyba żydowi płacić za czytanie, a w szabas może 
i o milę lub dalej czytelnika szukać.

–  Nieźle  sąsiedzie  prawicie,  odrzekli  inni; 
kłopotliwa to rzecz dla gromady, kiedy się musi 
z  lada  pisaniem  do  żydowskiej  łaski  uciekać. 
A Józef Wcisło umieją czytać i pisać, bo się tego 
u księdza Krawczyńskiego uczyli; a potem wiedzą 
też gdzie  i  co powiedzieć,  zwyczajnie  jako człek 
piśmienny. Więc zgoda na to, aby nam oni wójto-
wali. I zostałci Józef Wcisło wójtem obrany.

– Dobrej sprawie Bóg pomaga – pomyśleli w du-
chu poczciwi sąsiedzi, a źli z kiepską miną i skro-
biąc się po głowie popochodzili do siebie. Powrócił 
i Józef Wcisło do domu, i jak począł rozważać, że to 
wójtem być w gromadzie ale dobrym, to rzecz nie 
lada, bo to trzeba na wójtostwo przed Bogiem przy-
sięgać i na każde niedotrzymanie przysięgi ciężko 
odpowiadać tak przed ludźmi jak i przed Bogiem, 
tak ci się zasmucił i zakłopotał nie na żarty.

Aż  na  to  nadchodzi  kobieta  jego,  której  już 
kumoszki  wprzód  opowiedziały,  co  się  święciło 
w  gromadzie.  A  że  zwyczajnie  jako  żona  znała 
swego  na  wylot,  toć  zaraz  zmiarkowała,  czego 
on  taki  smutny:  że  to wójtostwo  tak mu  ciąży-
ło na sercu. Nuż go tedy pocieszać: – Kto z Bo-
giem,  prawi,  Bóg  z  nim.  Podołali  ta  inni  temu, 
to i ty podołasz. – Po prawdzie mówiąc, to się ta 
i  trochę bała, żeby Józef nie podziękował, bo to 
przecie wójtowej każdy się we wsi skłoni, i zaraz 
w lepszem jest uważaniu u ludzi.

Józef  zasłyszawszy  te  słowa  pociechy  od 
swojej, podźwignął  głowę  zaturbowaną do góry 
i spojrzał przed siebie. I w sam raz natrafił na ob-
raz Matki Najświętszej wiszący na ścianie. Więc 
upadł na kolana i począł się modlić. Po krótkiej 
ale szczerej modlitwie wstąpił duch w niego – po-
żegnał żonę, dosiadł konia  i pojechał do Żabna, 
gdzie  był  urząd.  Tam  przysiągł  na  wójtostwo, 
i już jako starszy gromady powrócił do domu.

– Z Bogiem poczynaj sobie w każdej sprawie, 
jeśli chcesz aby ci pomyślnie poszła – tak  nas 
uczy  wiara  święta.  Według  tego  postąpił  sobie 
i nasz wójt nowy z Borusowej. Nazajutrz rychło 
świt, zwołał czeladkę swoją do rannej modlitwy, 
a potem rzekł do żony: Pójdziemy dziś oboje do 
kościoła, i aby nam pan Bóg użyczył rozumu do 
naszego urzędu, trzeba się naprzód pozbyć tego, 
co  go  często odbiera. Będzie  to  jakoś  składniej, 
kiedy  się  oboje  wyspowiadamy  i  zapiszemy  do 
bractwa wstrzemięźliwości.

Dzwonek T 1, z dn. 1 stycznia 1859 r.

PIÊKNY PRZYKŁAD
JÓZEF WCISŁO WÓJT Z BORUSOWEJ

HISTORIA

Dokończenie na s. 18 
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Jak powiedział tak się też i stało. – Dzięki Bogu, 
prawi Józef, powróciwszy do domu – więcej tu już za 
mego życia wódka nie postoi. – Święcie też dotrzy-
muje przysięgi,  i dziś  już prawie zapomniał Józef 
Wcisło jak wódka smakuje; ale za to u niego rozum 
w głowie zawsze rześki i z każdym dniem właśnie 
mu go przybywa, czego świadkiem wieś Borusowa, 
która tak niepodobna do dawnej Borusowej, jak nie 
przymierzając niebo do ziemi – chociaż to dopiero 
drugi rok jak Wcisło wójtuje. Pierwszym jego stara-
niem było, aby pijaństwo ze wsi wykurzyć na czte-
ry wiatry. Stąd lepszych prośbami, radą i namową 
skłonił  do  trzeźwości,  zapamiętałych  zaś  groźbą 
a nareszcie zawstydzeniem przed całą gromadą od-
zwyczaił od karczmy. Józefowi wójtowi niedziwna 
rzecz z latarką pod sukmaną, i z kilkoma sąsiadami 
po kilka razy na noc zajrzeć do karczmy na przeko-
nanie, czy się tam jaki pijak nie zawadził – bo wójt 
powtarza często w gromadzie, że karczma jest tylko 
dla  podróżnych  a nie  dla miejscowych. Gromada 
nie odbywa się według dawnego zwyczaju w karcz-
mie  ale  u  wójta.  Weseliska,  chrzciny  i  pogrzeby 
nie kończą się po dawnemu u żyda na arędzie, ale 
w domu, a na poczesne gości służy dobre i zdrowe 
Siedliszowskie piwo. Żyd toż jak słychać tem tylko 
żyje, co dawniej zarobił, a podobno i niezadługo się 
wyprowadzi do Dąbrowy lub Żabna, nie widząc tu 
już  żadnego  zysku dla  siebie. Wiadomo,  że gdzie 
żyd tarci, tam się chłop bogaci – widać to i w Bo-
rusowej, gdzie gospodarze coraz to się lepiej mają.

Chociaż w tych stronach bardzo ciężko o drze-
wo, przecie co lata ten i ów walą swoje chałupy, 
a natomiast stawiają nowe porządne domostwa, 
z kominami i z podłogą, czego dawniej ani byś tam 
uświadczył.  A  skoro  niedziela  albo  jakie  święto 
przypadnie, i ruszą się Borusowianie całą groma-
dą w procesyi  do Gręboszowa na nabożeństwo, 
to aż miło popatrzyć,  tak tam jeden w drugiego 
czysto,  strojno  i wesoło wygląda. A wszystko  to 
poszło za dobrym przykładem wójta. Chociażby 
pioruny trzaskały, Józef Wcisło musi być każdej 
niedzieli i każdego święta w kościele parafialnym 
na prymarii i na sumie, a często gęsto i na niesz-
porach zostaje. Co niedzielę  zawita do plebana, 
opowiada co zaszło we wsi, poradzi się w różnych 
wypadkach,  albo  zdaje  sprawę  z  poleceń  jak  je 
wykonał. Takoż często bieże książki do czytania, 
albo przeczytane oddaje. Ba, nie dość na tem, że 
książki  czytuje,  ale  nawet  i  nie  jedną  już  sobie 
książkę pożyteczną kupił; i ma takich książek nie 
mało u siebie, z których albo sam gromadzie czy-
ta, albo co przeczytał opowiada.

Między innemi trzyma on i wasz Dzwonek. Za 
jego to staraniem głównie utrzymuje się szkółka 
w Borusowej, do której z początkiem październi-
ka dzieci się gromadzą, a w połowie lipca dopiero 
rozchodzą na wakacje. Gdy ksiądz przybywa na 
katechizm  do  Borusowej,  zastaje  u  wójta  zgro-
madzoną  dziatwę  z  rodzicami. Wtedy  wójt  od-
czytuje naprzód dzieci po imieniu, co mają nauki 
słuchać;  a  biada  każdemu,  coby  się  nie  stawiło 
w  tym  czasie,  chyba  że  choroba  albo  jaka  inna 
przyczyna stała temu na przeszkodzie. Prawie co 
rok prowadzi on gromadę na odpust do Kalwarji 
tam i napowrót, skąd zwykle przyniesie jakiś po-
darunek  do  kościoła  parafialnego  –  i  tak:  dwie 
lampy mosiężne, dwa obrazy i dwie chorągiewki 
ma już kościół w Gręboszowie jako pamiątki od 
Borusowian z odpustu w Kalwarji.

Prześladowany  od  złych  ludzi  dla  swej  gorli-
wości o dobro powierzonej mu gromady i dla swej 
pobożności, Józef Wcisło tam się pociesza, co Pan 
Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy prześla-
dowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem 
ich jest królestwo niebieskie.” Za pracę  i poświę-
cenie  się  dla  gromady,  ma  też  Józef  największą 
nagrodę, bo sumienie czyste i spokojne przed Bo-
giem. Widzi,  jak  niejeden  grzesznik  przez  niego 
nawrócony szczęśliwie żyje, jak Borusowianie co-
raz bardziej w dobrych uczynkach postępują – toć 
go to pociesza, i choć to złe języki przeciwko niemu 
wojują, nic on sobie z tego nie robi, bo jako rozum-
ny człek zawsze ma oną przypowiastkę na myśli: 
„Jeszcze się ten nie narodził, któryby wszystkim 
dogodził” – Alboż i mała to była nagroda, coć go 
spotkała  tego  roku  podczas  wizyty  JW.  księdza 
Biskupa!... Ksiądz proboszcz go przedstawił  i po-
chwalił,  za  co  od  JW.  księdza  Biskupa  otrzymał 
do dalszej posługi w gromadzie pasterskie błogo-
sławieństwo i na pamiątkę koronkę z samej Jero-
zolimy, sprawioną z owoców drzew oliwnych, pod 
któremi niegdyś Pan Jezus się modlił.

Tak  to  często  już  tu  na  ziemi  nagrodzonym 
bywa człek rzetelny, co żyje według Boskich przy-
kazań. A  jakie  nagrody  czekają  go w przyszłem 
życiu, o tem powiedziano w piśmie świętem: „Kto 
obficiej sieje, obficiej też żąć będzie.”

Ja zaś widząc, ile dobrego zrobił Józef Wcisło 
wójt z Borusowej i dotąd jeszcze robi dla swojej 
gromady,  życzę,  aby  i  wszystkie  inne  wsie  Bóg 
podobnymi obdarzył wójtami.

Pisałem, w Gręboszowie 29. Października 1859.
Pleban Gręboszowa
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HISTORIA
Z 16 na 17 września 1914 r. Józef Piłsudski na terenie 

Królestwa Kongresowego przeprawił w nocy dwa batalio-
ny przez Nidę i zajął nimi Nowy Korczyn. Dzień później 
linię Wisły obsadziła austriacka 7 Dywizja Kawalerii feld-
marszałka Ignaza Kordy, której podporządkowano 1 pułk 
piechoty Legionów Polskich. Od 16 do 24 września 1914 
roku 1 pułk piechoty Legionów Polskich toczył walki na 
linii Nowy Korczyn – Opatowiec  jako straż  tylna wojsk 
austriackich powstrzymywał natarcie korpusu kawalerii 
(5 i 14 Dywizji Kawalerii) gen. Aleksandra Nowikowa. 

W nocy z 22 na 23 września 1914 roku Kozacy stacjo-
nujący we wsi Szczytnik zostali zaatakowani przez szwa-
dron konny oddziału Władysława Beliny-Prażmowskiego. 
Zaskoczony  nieprzyjaciel  poniósł  znaczne  straty. W  po-
tyczce zginęło 40 kozaków a 3 wzięto do niewoli. Nazajutrz 
odział kozaków ruszył do kontrataku. W dniu 23 września 
o godzinie 14.00 2 pluton 3 kompanii I batalionu, dowo-
dzony przez Czesława Młota-Fijałkowskiego wyruszył do 
wsi Czarkowy (położonej koło Starego Korczyna, w powie-
cie buskim w gminie Nowy Korczyn) z zadaniem obsadze-
nia węzła dróg i przygotowania kwater dla reszty batalio-
nu. Legioniści nie wiedzieli, że kilka godzin wcześniej wieś 
została  zajęta  przez  dwa  szwadrony  rosyjskiej  kawalerii 
w  sile  200–300 Kozaków. Pluton Młota-Fijałkowskiego 
został oskrzydlony i ostrzelany ogniem ciężkich karabinów 
maszynowych. Dowódca plutonu dwukrotnie słał łączni-
ków do batalionu z informacją o zajęciu Czarkowów przez 
Rosjan i z prośbą o wsparcie. Legioniści zajęli stanowiska 
w głębokim rowie wzdłuż drogi i utrzymali je przez kilka 
godzin, aż do nadejścia odsieczy. 

Rosjanie  użyli  karabinów maszynowych Maxim wz. 
1910. W ciągu pięciu minut od ich ognia poległo 7 legioni-
stów, a kilku następnych zostało rannych. Z plutonu po-
zostało zaledwie 12 legionistów. 

Po przyjściu odsieczy w postaci 1 kompanii IV batalio-
nu, która pod wieczór dotarła na pobojowisko, legioniści 
Młota opuścili pozycję.1

„W pobliżu około 3 kilometrów od bardzo ważnych 
dla działań Czarkowach znajdowała się wieś Szczytniki, 
zajęta przez sotnię 5 pułku Kozaków. Likwidacja jej sta-
wała się nakazem chwili. Zadania tego podjął się Belina 
ze swoją kawalerią wzmocnioną 1 kompanią I batalionu 
pod dowództwem Aleksandra Narbuta-Łuczyńskiego. 
Przeprawiono się przez Nidę i uderzono na Szczytniki. 
Zaskoczenie było zupełne. Poległo ponad czterdziestu 
kozaków, trzech dostało się do niewoli, zdobyto 2 konie, 

1 Rys historyczny opracowano na podstawie artykułów:
– Roman Frodyma – GALICYJSKIE CMENTARZE WOJEN-
NE PRZEWODNIK Tom II. Okolice Tarnowa. Wydawca: Ofi-
cyna Wydawnicza „Rewasz” 1997 str.118 Greboszów nr 250.
– ppłk Andrzej Łydka – Potyczka w Czarkowach, czyli jak legio-
niści z Rosjanami wojowali, kwartalnik „Polska Zbrojna, Histo-
ria” i portalu polska-zbrojna.pl 23.09.2017. 
– Wikipedia Czesław Młot-Fijałkowski.
– Wacław Tokarz – Legion na polu walki, działania Pierwszego 
Pułku Legionów na lewym brzegu Wisły w  sierpniu i wrześniu. 
Relacje uczestników., 1916, Piotrków.

karabiny, lance i dokumenty. Jeńcy zeznali o koncentra-
cji w Busku i odbudowie wcześniej wysadzonego przez 
beliniaków mostu w Wiślicy. W wypadzie na Szczytni-
ki poległ dowódca 3 patrolu II plutonu ułanów Beliny 
Janusz Bernatowicz, dezerter z armii rosyjskiej. Został 
pochowany na cmentarzu w Gręboszowie.”2

 „Niezwykle dramatyczny przebieg miał ostatni 
dzień naszej wyprawy na lewy brzeg Wisły. Na skutek 
parodniowych deszczów Wisła przybierała z godziny na 
godzinę. Nasze środki transportowe w postaci zwykłych 
łódek stają się coraz bardziej ryzykownym narzędziem 
powrotnej przeprawy przez coraz bardziej rwące fale 
Wisły. (...) Pod osłoną nocy udaje się wycofać cały nasz 
oddział wraz z rannymi i zabitymi. Jednym z ostatnich 
był Piłsudski, wycofujący się o świtaniu. Zabici prze-
transportowani zostali do Gręboszowa i z honorami po-
chowani na miejscowym cmentarzu.”3

We wspomnieniach Ferdynand Pawłowski pisze też, 
że najwięcej ofiar kosztowała obrona przeprawy pod Ksa-
nami:  „ Z 32 obrońców przeprawy 11 poległo na polu 
walki, a 7 zostało rannych. Wśród zabitych znalazł się 
także mój stryjeczny brat Adam Pawłowski – „Plewa” 
pochowany  w  Gręboszowie,  jak  można  wywnioskować 
z opisu, była to 3. kompania I batalionu a przeprawa – 
23./24. września; taką samą datę podaje Wincenty Solek, 
który pisze też, że przepłynęli do Ujścia Jezuickiego. 

Z przeprawą wiąże się tragiczna historia śmierci por. 
Stanisława  Krynickiego  ps.  „Tymkowicz”,  poruczni-
ka Kompani  Saperów  Legionów  Polskich,  który  utonął 
18 września 1914 r. w okolicach Nowego Korczyna w cza-
sie poszukiwania brodu przez Wisłę była to jego pierwsza 
akcja bojowa.

Trudno określić  czy polegli  byli  pochowani w obec-
nych mogiłach na cmentarzu wojennym Nr 250 w Grę-
boszowie, czy zostali przeniesieni dopiero po utworzeniu 
cmentarza. Należy wspomnieć, że legioniści polegli w 1914 
r. a cmentarz powstał w 1918 r.4 Niewyjaśnione jest dla-
czego nie zostali pochowani w jednej mogile a w dwóch 
nawet w trzech licząc mogiłę Stanisława Krynickiego. Za-
stanawiające jest też, dlaczego między mogiłami jest taka 
duża odległość (3m) a groby są rozmieszczone symetrycz-
nie w osi cmentarza w miejscu najbardziej honorowym 
a więc tuż przy wejściu zgodnie z projektem. Przecież we 
wrześniu 1914 r. nikt jeszcze nie przypuszczał, że w tym 
miejscu powstanie cmentarz wojenny. 

Trudno ustalić bez poszerzonych badań czy legioniści 
początkowo  byli  pochowani  w  grobach  tymczasowych 
a zmiana miejsca pochówku na obecny nastąpiła w czasie 
tworzenia cmentarza wojennego. 

2 „Legiony Polskie 1914-1918”, Księgarnia Akademicka Kra-
ków, 1998.
3 Opis walk w tym rejonie: Wincenty Solek, „Pamiętnik Le-
gionisty”,  Instytut  Wydawniczy  „PAX”,  1988  Ferdynand 
Pawłowski  („Wspomnienia  legionowe”,  Księgarnia  Akade-
micka w Krakowie, 1994) opis ewakuacji.
4 Izabela Chlost – Załącznik Nr 1 do wzorów tablic nagrobnych 
na  cmentarz  wojenny Nr  250  GREBOSZÓW,  Słupsk,  kwie-
cień-maj 2014 r. 

RYS HISTORYCZNY
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Z zachowanego w Archiwum Narodowym w Kra-
kowie niemieckojęzycznego wykazu wynika, że więk-
szość  pochowanych  na  cmentarzu  w  Gręboszowie 
ekshumowano z pierwotnych mogił w Gręboszowie, 
Woli Gręboszowskiej, Hubenicach, Borusowej, Kar-
sach, Woli Żelichowskiej, Bieniaszowicach, Biskupi-
cach, Lubiczku, Okręgu  czy Zawierzbiu.  (ANK, GW 
37, karty 83-88). 

Z wyżej  powołanego  spisu wynika,  że  Legioniści 
byli pochowani w jednej, wspólnej mogile   oznaczo-
nej symbolem „27g”, natomiast Stanisław Krynicki – 
w grobie oznaczonym jako „27h”. Na to, że układ gro-
bów  na  cmentarzu wojennym  jest wtórny wskazuje 
też ich symetryczny rozkład. Nawet położenie dużych 
i mniejszych mogił masowych jest przemyślaną kom-
pozycją, podobna  jest  też  liczba zwłok (!) w każdym 
z tych grobów. Cmentarz dzieli się też na dwie wyraź-
ne części – groby 9-27 i 36 – armia rosyjska, a groby 
1-8 i 28-43 (bez 36) – armia austro-węgierska. Nale-
ży więc przyjąć,  że wszyscy  lub prawie wszyscy żołnie-
rze byli ekshumowani i ponownie pogrzebani wg z góry 
ustalonej koncepcji.”. 5

Obecny  kształt  cmentarza  zaprojektował  rzeźbiarz 
Hans (Johann) Watzal, Austriak, porucznik w stanie spo-
czynku. Był on kierownikiem artystycznym Okręgu VII – 
„Dąbrowa Tarnowska” a od 14 czerwca do 30 listopada 
1917 r. również jego komendantem. Jako projektant dzia-
łał też w sąsiednim Okręgu VIII – „Brzesko”, gdzie zapro-
jektował kilka cmentarzy w północno wschodniej części 
tego Okręgu (nr 254, 255 i 259 do 263). Projektował pięk-
ne krzyże nagrobne z surowego kutego żelaza o  formie 
prawie nie spotykanej poza Okręgiem VII. 

Cmentarz  wojenny  obecnie  znajduje  się  pośrodku 
cmentarza parafialnego w Gręboszowie (dawniej był na 
tyłach cmentarza parafialnego). Z trzech stron otoczony 
jest ogrodzeniem złożonym z siatki metalowej rozpiętej 
między betonowymi  (początkowo miejsce siatki  zajmo-
wał żywopłot), zaś od frontu murem z monumentalną – 
wysoką na 5,5 metra bramą.

Legioniści  są  pochowani,  wg.  planu  archiwalnego 
cmentarza, w  grobach  1,  41,  35.  Pierwszy,  ze  zmarłych 
oficerów Legionów Polskich por. Stanisław Krynicki ps. 
Tymkowicz6  został  pochowany  na  cmentarzu  parafial-
nym w Gręboszowie, a następnie przeniesiony na cmen-
tarz wojenny Nr 250 w Gręboszowie do grobu Nr 41 wg. 
dokumentacji archiwalnej znajduje się na wprost wejścia. 

Kontrowersje jednak budzi miejsce pochówku Stani-
sława Krynickiego ponieważ jego nazwisko wymienione 
jest na dwóch grobach 1 i 41. 

Można przypuszczać, że na nagrobku obecnej mogiły 
zbiorowej Nr 41 nazwisko Krynickiego wymienione jest 
symbolicznie, lub faktycznie prochy porucznika ponow-
nie zostały przeniesione w trakcie nadbudowy nagrobka 
lub zaszła pomyłka, której nikt nie sprostował.

5 Krzysztof Garduła – uwagi do rozdziału Rys historyczny.
6 Stanisław Krynicki, ps.  „Tymkowicz”  (ur.  1888 we Lwowie, 
zm.  18  IX  1914),  filozof,  por.  Kompani  Saperów  Legionów 
Polskich. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem 
Niepodległości, Znakiem oficerskim ”Parasol”.

Być może w tamtym czasie w trakcie przebudowy mo-
gił legionowych na nowej tablicy umieszczono nazwisko 
Krynickiego  ponieważ  na  jego  grobie  nie  było  tabliczki 
lub była nieczytelna. Należy też zwrócić uwagę, iż w spisie 
niemieckojęzycznym  te dwa groby opisano  jako mogiły 
bezimiennych Legionistów. Natomiast przy pojedynczym 
grobie Legionisty opisanym najpierw jako „Offizier” do-
pisano    innym  charakterem  pisma  i  atramentem  „Sta-
nislaus Krynicki”. 

W ten sam sposób uzupełniono rubrykę „grób pier-
wotny”, dodając odpowiednio oznaczenia „27g” przy gro-
bach masowych i „27h” przy grobie Krynickiego.

Częścią  tego  planu  było  pochowanie  Legionistów 
w  dwóch  grobach  (1  i  35),  po  ośmiu w  każdej mogile, 
na lewo i na prawo od wejścia. Wyjątkiem jest grób już 
wspomnianego  Stanisława  Krynickiego  „Tymkowicza”, 
którego,  jako oficera,   pochowano w miejscu wyróżnio-
nym – na osi podłużnej całego układu i w centrum części 
austro-węgierskiej, obok nieznanego z nazwiska kadeta.  
(Tak samo postąpiono w przypadku oficera  rosyjskiego 
–  Jakoba  Laszczenko  (grób  36),  który  pochowany  jest 
w centrum części rosyjskiej)7. 

Na uwagę zasługuje to, że porucznik Stanisław Kry-
nicki i  plutonowy Janusz Bernatowicz8 ps. Boromeusz 
wg. przekazów ustnych zostali pochowani w trumnach 
natomiast  pozostali  legioniści  tj.  Tadeusz  Grabiński 
(z  Będzina),  Alexander  Krelusiak  (?),  Marian  Hillen-
brand  (ze  Stanisławowa),  Wincenty  Kulpa  (z  Tarno-
pola),  Walenty  Niemczyk  (z  Komorowic  k.  Bielska), 
Alexander Sygryc (z Warszawy), Marian Nowak (z Kra-
kowa), Adam Pawłowski (Nowy Sącz, Gorlice?), Zenon 
Malinka (?), Stanisław Rokosz (z Makowa) i pozostałych 
5  nieznanych  z  imienia  i  nazwiska  legionistów  zostali 
złożeni wprost do ziemi. 

Wg. różnych niepotwierdzonych przekazów ustnych 
istnieje inna wersja wg której na cmentarzu w Grębo-

7 Krzysztof Garduła – uwagi do rozdziału Rys historyczny.
8  Janusz  (Janusz)  Bernatowicz,  ps.  „Boromeusz”  (ur.  1890 
w Płocku – poległ 23 IX 1914 pod Szczytnikami), artysta ma-
larz? , plutonowy 1 szwadronu kawalerii Legionów Polskich.

 Dokończenie ze s. 19

List byłego legionisty, kapitana rezerwy 
lekarza 1 pułku I brygady dr. Józefa Bellerta z 1929 r.



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 21 -

W numerze  11  „Kuryera Literacko – Nauko-
wego”  ukazał  się  feljeton  mgra  Witolda  Fuska 
pt.  „Tragedya  w  Gręboszowie”,  która  zrodziła 
„Klątwę” Wyspiańskiego. W feljetonie tym autor 
przytaczał  szczegóły,  odnoszące  się  do  tragedji 
księdza w Gręboszowe, które miały posłużyć Wy-
spiańskiemu przy pisaniu, ,Klątwy”.

Obecnie  otrzymaliśmy  od  p.  Karola  Kiljana 
z  Krakowa  list,  którego  autor  inaczej  naświetla 
wypadki, opisane przez p. Fuska, oraz udowadnia 
nieścisłości niektórych szczegółów, przytoczonych 
w felietonie. W szczególności p. Kiljan ustala, że 
„politykiem  wiejskim”  w  Gręboszowie,  któryby 
dużo mógł na ten temat powiedzieć, ale nie chce, 
gdyż jego to intryga całe to nieszczęście wywołała”, 
– jak pisał p. Fusek – jest Jakób Bojko, sztandaro-
wy wówczas przedstawiciel młodego Stronnictwa 
Ludowego, późniejszy wicemarszałek Sejmu i Se-
natu R. P., który od kilku lat z powodu sędziwego 
wieku wycofał  się  z  życia  publicznego.  P.  Kiljan 
twierdzi, że szczegóły, podane przez p. Fuska, od-
noszące się do roli „polityka wiejskiego” – Jakóba 
Bojki, nie są zgodne z prawdą. O stosunku p. Bojki 
do ks. Kahla, który, według twierdzenia p. Fuska, 
miał być prototypem księdza z „Klątwy” Wyspiań-
skiego, pisze p. Kiljan:

,, Przez pierwsze klika lat (od r. 1893) stosunek 
między nim a Bojką był poprawny, a nawet życzli-
wy. Później zaczęły się niesnaski i to nawet nie na 
tle politycznym. Nowy proboszcz począł zdradzać 
chorobliwą  popędliwość  i  nie  tyle  surowość,  co 
raczej brutalność w obcowaniu z parafianami i to 

tak na plebanji i na wsi, jak nawet w kościele, czy 
na cmentarzu. Przychodziło często do rękoczynów 
i  awantur. Później dopiero dołączyły  się do  tego 
momenty  polityczne.  Stosunki  zaogniły  się,  gdy 
na stolicę biskupią, po śmierci ks. biskupa Łobosa, 
wstąpił w r. 1900 ks. Leon Wałęga, który zaostrzył 
walkę z młodym ruchem ludowym. 

W r. 1902, podczas wizytacji, przed biskupem 
Wałęgą  stanęły  w  Gręboszowie  dwa  obozy:  na 
czele przeciwników proboszcza stanął Bojko, na 
czele obrońców przeciwnik polityczny Bojki, Bar-
tłomiej Wcisło. I pozornie dziwna rzecz: w zarzu-
tach przeciw proboszczowi podnoszono głównie 
wywoływanie zajść gorszących i brutalne trakto-
wanie parafian, natomiast nikt nie wysunął spra-
wy owych dzieci księdza, jakkolwiek cała parafia 
o tem mówiła. 

W  dalszym  ciągu  listu  p.  Kiljan  twierdzi,  że 
ks. Kahl dostał pomieszania zmysłów nie na  tle 
sporu z dziewczyną o alimenty, ale jego postępo-
wanie przez kilka lat wskazywało na zaburzenia 
umysłowe, co stawało się przyczyną wielu zatar-
gów między księdzem a parafianami, a nawet wy-
wołało głośny w swoim czasie proces.

Doszło wreszcie do tego, że właśnie ów obroń-
ca  ks. Kahla  z  czasu wizytacji  biskupiej w  roku 
1902,  B.  Wcisło,  wysłał,  opatrzoną  mnóstwem 
podpisów, petycję do Kurji biskupiej o usunięcie 
księdza, co też nastąpiło w r. 1907.

„Ale co ma wspólnego z tem wszystkiem Wy-
spiański i jego „Klątwa” – kończy list.

Kuryer Literacko-Naukowy nr. 24, z dn. 13 czerwca 1938r.

JESZCZE O TRAGEDII 
W GRÊBOSZOWIE

HISTORIA

szowie pochowano nie 17 legionistów ale 18 lub nawet 
19 Legionistów, w tym m.in. ponoć dwóch z „Pierwszej 
Kadrowej”: Bolesław Worosz  „Dolek” / Henryk Bole-
sław Worosz „Bolek”, poległy pod Uciskowem 19.9.1914 
(jest na „Liście strat...” z adnotacją: pochowany w Grę-
boszowie)  i  Edmund  Lazzarini  de  Colonna  (Lazarini 
de Colona)  „Powiślak”,  ranny pod Uciskowem,  zmarł 
w  Nowym  Korczynie  19.9.1914.  Skądinąd  wiadomo, 
że pochodzący z  rejonu Bielska Josef Niemiec utonął 
w Wiśle koło Borusowej. 

W pierwszej wersji po utworzeniu cmentarza wojen-
nego Nr 250 mogiły zbiorowe legionistów nie różniły się 
od pozostałych. Posiadały jedynie nadsypane pola grobo-
we i metalowe krzyże osadzone w betonowych cokołach. 
Wg. przekazów ustnych groby poszczególnych armii były 
przedzielane krzewami bzów9. 

9 Eugeniusz Borek – mieszkaniec gminy Gręboszów, miło-
śnik historii regionu.

W późniejszym okresie na mogiłach zbiorowych po-
stawiono betonowe murki obramieniowe i nagrobki z ta-
blicami marmurowymi na których wymieniono nazwiska 
ww. poległych. Na fotografii archiwalnej nie widać wysta-
jących poza ogrodzenie dużych metalowych krzyży.

Przypuszcza się, że nadbudowę nagrobków wykonano 
w okresie międzywojennym. Prace te można wiązać z ro-
kiem 1928 kiedy to z inicjatywy byłego legionisty, kap. rez. 
lekarza 1 pułku I brygady dr. Józefa Bellerta w Pińczowie 
powstał  Komitet  Społeczny  dla  uczczenia  miejsc  walk 
legionowych na terenie powiatu pińczowskiego. 

W  okresie  międzywojennym  o  stan  cmentarza 
a zwłaszcza mogił legionistów dbał senator Jakub Bojko 
z Gręboszowa10.

10 Eugeniusz Borek – list byłego legionisty, kap. rez. lekarza 
1 pułku I brygady dr. Józefa Bellerta z 1928 r.

 *** 

Marek Sawicki
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Po raz kolejny przed świętami wielkanocnymi 
w Szkole Podstawowej w Gręboszowie zorganizo-
wana została akcja charytatywna „Wielkanoc-
ny koszyczek dobra”. Celem akcji jest, przede 
wszystkim  uwrażliwienie  dzieci  i  młodzieży  na 
los  i  potrzeby  drugiego  człowieka.  Uczniowie 
przynosili  babki  wielkanocne,  ciasteczka  i  inne 
smakołyki, upieczone w domu wraz z rodzicami, 
a  także  wykonali  własnoręcznie  piękne  kartki 
świąteczne.  Szkolne  Koło  Caritas  dołączyło  ba-
ranki wielkanocne i z tych darów przygotowano 

prezenty  świąteczne.  Akcja  ta  skierowana  jest 
do  podopiecznych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Gręboszowie oraz do osób starszych  i samot-
nych z terenu naszej gminy. Uczniowie osobiście 
udali  się  do  osiemnastu  podopiecznych  z  tymi 
podarunkami  oraz  życzeniami  świątecznymi  od 
całej społeczności szkolnej. Organizatorami akcji 
byli: Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniow-
ski.  Dziękujemy  wszystkim,  którzy  włączyli  się 
w przygotowanie tej szlachetnej akcji.

SP

WIELKANOCNY KOSZYCZEK DOBRA

WSPÓLNA SPRAWA

W marcu  br.  powstało  na  terenie  naszej  gmi-
ny Stowarzyszenie  „Obywatele Razem”, z  siedzibą 
w  miejscowości  Gręboszów  36,  wpisane  do  KRS 
pod numerem 000718759. Stowarzyszenie liczy 14 
członków, a prezesem jest Tomasz Koziara.

Celem  Stowarzyszenia  jest  współdziałanie 
z  instytucjami  publicznymi,  współpraca  z  wła-
dzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 
gospodarczym  i  środkami  masowego  przeka-
zu  zainteresowanych  rozwojem  społeczeństwa 
obywatelskiego.  Jest  to  także wypowiadanie  się 
w  sprawach  publicznych  na  rzecz  społeczności 
lokalnych i środowiskowych. Nade wszystko jest 
to praca na rzecz obywateli – mieszkańców na-

szej gminy, poprzez informowanie o ważnych dla 
nich  sprawach,  a  także  propagowanie  wartości 
bliskich  każdemu  Polakowi  –  patriocie.  Swoje 
cele Stowarzyszenie realizuje poprzez pracę spo-
łeczną swoich członków.

Działając  w  stowarzyszeniach  obywatelskich 
możemy  realnie  przyczynić  się  do  podniesienia 
poziomu naszego życia, a przez to do rozwoju na-
szej społeczności lokalnej, a tym samym do roz-
woju naszego kraju.

Działalność  Stowarzyszenia można  wesprzeć 
dobrowolnym datkiem na konto bankowe:
BSR Kraków 36 8589 0006 0070 0158 9186 0001

Dziękujemy

 *** 

WYSTAWA PRAC EWY ŁAZOWSKIEJ
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie w ramach realizacji swoich zadań statu-

towych organizuje różnorodne wystawy. Dyrektor  jednostki stara się, aby mieszkańcy naszej gminy 
poznali lokalnych twórców – wywodzących się z pobliskich miejscowości. Wydawać by się mogło, że 
takich artystów jest nie wielu – jednak warto odwiedzić centrum kultury by się przekonać, że mamy 
być z czego dumni. W zeszłym roku dużym zainteresowaniem cieszył się wernisaż i wystawa prac Zofii 
Misiaszek-Sałańskiej wywodzącej się z Hubenic. W bieżącym roku, w dniach od 13 kwietnia do 20 maja 
prezentowana była wystawa prac malarskich Ewy Łazowskiej. Artystka działająca w Stowarzyszeniu 
Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego przy Dąbrowskim Domu Kultury wykonuje obrazy z kawał-
ków materiałów, gobeliny tkane z wełny i innych rodzajów przędz, jak też biżuterię. Wykonuje również 
pisanki tradycyjną metodą woskową. Na wystawie w Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie za-
prezentowane zostało malarstwo olejne – przepiękne pejzaże, jak i martwa natura oraz portrety.

Monika Kilian

 *** 
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WIERSZE STANISŁAWA SKOWYRY
 „KLUB Senior +” 

Po byłej szkole został budynek
dzieci tam nie ma – jest wypoczynek.
Nasi rządzący domyślni byli
i Klub Seniora nam założyli.
Nasi seniorzy zadowoleni
opiekę mają w życia jesieni.
Nasi Panowie dobrze się mają
herbatkę piją i w karty grają.
Nasze Seniorki to zdolne Matki
robią pisanki i ładne kwiatki.
Pani Błachaniec nas wizytuje
a Pani Potoczna nami kieruje.
A my Wam za to podziękujemy
zdrowia i szczęścia Wam winszujemy.
Jest jeszcze z nami, urocza Pani
a kto to taki – pomyślcie sami.
Ma blond włosy, nam usługuje 
i wśród nas dobrze się czuje.
Wszystko by było pięknie i ładnie
lecz czas jak złodziej nam życie kradnie.
Jeszcze wczoraj rześcy i żwawi
dziś niedołężność życie nam trawi.

 „Kocham Cię Polsko” 

Kocham Cię Polsko – Ojczysta Ziemio
Wiosną zielona, złota jesienią.

Latem dorodnym kłosem pokryta
A zimą białym puchem spowita.
Kocham te łąki sianem pachnące

A przy nich drzewa wiatrem szumiące.
Tych drzew szumiących rzucane cienie
Pracą strudzonym dają wytchnienie.

Kocham te pola i polne kwiaty
Czerwone maki, modre bławaty.
I polną dróżkę co ludziom służy

Przy której rośnie krzew dzikiej róży.
Kocham te lasy, kocham te gaje
A w nich płynące bystre ruczaje.

Gdzie srebrna rybka ze złotą skrzelą, 
rozkosznie pląsa gdzieś pod topielą.

Kocham te rzeki i rozlewiska
To ma Ojczyzna tak sercu bliska.

 Wiosna 

Wiosna nadchodzi, zieleni drzewa
A w ich listowiu słowik zaśpiewa.
Senior z Seniorką siedzą pod drzewem 
Będą zachwycać się jego śpiewem.
Gdy nasłuchają się jego treli
Będą szczęśliwi no i weseli.
A chociaż lata mijają sędziwe
To znów ich lata będą szczęśliwe.
I tak szczęśliwi, zadowoleni
Będą spędzali lata jesieni.
Gdy znów w ich serce smutek zawita
To się umówią na śpiew słowika.
Mała ptaszyna na drzewie gości
Przynosi ludziom tyle radości.
Ptaszka już nie ma, odleciał w dal
A im pozostał smutek i żal.
Lecz trele jego w sercu zostały
I te dwa serca się pokochały.
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GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 
W WOLI ŻELICHOWSKIEJ

W niedzielę, 6 maja br., w Woli Żelichowskiej 
odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka. Uro-
czystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową o go-
dzinie 1400 w intencji strażaków, którą sprawował 
ks. Jan Król, proboszcz parafii Żelichów. W uro-
czystej Eucharystii uczestniczyły poczty  sztanda-
rowe  jednostek OSP z  terenu gminy Gręboszów, 
strażacy, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Grębo-
szów, Bogdan Bigos – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu,  radni  Rady Gminy Gręboszów,  sołtysi, 
parafianie oraz mieszkańcy gminy.

Po  Mszy  Świętej  strażacy  wraz  z  pocztami 
sztandarowymi  przemaszerowali  na  teren  bo-
iska sportowego, gdzie odbyła się część oficjalna 
uroczystości,  która  rozpoczęła  się  uroczystym 
apelem. Po złożeniu raportu i powitaniu wszyst-
kich uczestniczących w obchodach, chwilą ciszy 
uczczono  pamięć  zmarłych  strażaków,  w  tym 
m.in.:  pamięć  Stanisława Wcisło,  wieloletniego 
Komendanta Gminnego OSP. 

Następnie  okolicznościowe  przemówienie 
wygłosiła  Krystyna  Świętek  – Wójt  Gmin  Grę-
boszów, która podziękowała druhom strażakom 

za  ich  ofiarność  w  niesieniu  pomocy  oraz  nie-
ustanną  gotowość  służenia  w  potrzebie,  wier-
ność  tradycji,  jak  również  piękną  służbę  Bogu, 
Ludziom  i Ojczyźnie. –  „W imieniu samorządu 
naszej gminy dziękuję Wam za otwartość serc 
i pomocną dłoń okazaną drugiemu człowieko-
wi. Dziękuję także Waszym rodzinom za wyro-
zumiałość dla Waszej służby.”

Z okazji Dnia Strażaka Władysław Kosiniak-
-Kamysz  –  Prezes  Polskiego  Stronnictwa  Lu-

dowego  skierował  do  druhów  stra-
żaków  list  okolicznościowy,  który 
został  odczytany  przez  prowadzą-
cego  imprezę Wiesława Lizaka, dy-
rektora Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Po  zakończeniu  części  oficjalnej 
wszyscy  uczestnicy  udali  się  do  re-
mizy OSP Wola Żelichowska na po-
częstunek, ufundowany przez Wójta 
Gminy Krystynę Świętek i Przewod-
niczącego  Rady  Gminy  Gręboszów 
Franciszka Dymona.

Wiesław Lizak
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ZŁOTY I SREBRNY MEDAL 
DLA UCZNIÓW SP W GRÊBOSZOWIE

19 marca br. w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców. Do rywalizacji przystąpiło pięć 
drużyn  reprezentujących:  Publiczną Szkołę Podstawową Nr  2  z Dąbrowy Tarnowskiej  oraz  Szko-
ły Podstawowe z Gruszowa Wielkiego, Gręboszowa, Radgoszczy i Olesna. Zawody, które sędziował 
Marcin Wrona z Tarnowa, rozegrano systemem „każdy z każdym”.

Wyniki poszczególnych meczy:
• SP w Oleśnie – SP w Gruszowie Wielkim 0:1
• SP w Radgoszczy – SP Nr 2 w Dąbrowie Tarn. 6:3
• SP w Gręboszowie – SP w Oleśnie 9:1
• SP w Gruszowie Wielkim – SP w Radgoszczy 2:1
• SP Nr 2 w Dąbrowie Tarn. – SP w Gręboszowie 3:4
• SP w Oleśnie – SP w Radgoszczy 0:5
• SP w Gruszowie Wielkim – SP Nr 2 w Dąbrowie Tarn. 8:5
• SP w Radgoszczy – SP w Gręboszowie 1:5
• SP w Oleśnie – SP Nr 2 w Dąbrowie Tarn. 1:3
• SP w Gruszowie Wielkim – SP w Gręboszowie 1:7

Ostateczne wyniki klasyfikacji:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Gręboszowie 8 pkt.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim 6 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radgoszczy 4 pkt.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarn. 2 pkt.
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie 0 pkt.

Zespoły, które uplasowały się na podium otrzymały puchary, a członkowie zwycięskiej drużyny 
(w składzie: Błażej Białas, Łukasz Bociek, Dominik Koziara, Krystian Starsiak, Paweł Starsiak, Ja-
kub Szczepański, Patryk Trela, Dawid Wesołowski, Łukasz Woziwoda, Dominik Wójtowicz, Konrad 
Wytrwał, Grzegorz Januś, Krzysztof Bogacz i Damian Kaczmarczyk) otrzymali również złote medale. 

W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej dziewcząt drugie miejsce wywal-
czyły uczennice z gręboszowskiej szkoły, które wystąpiły w składzie: Ewelina Surdel, Karolina Ka-
czówka, Karolina Sarat, Ewelina Dąbroś, Claudia Ciombor, Natalia Gaweł, Ewelina Dąbroś, Natalia 
Dubiel, Natalia Wdowiak, Karolina Szczawińska, Nikola Wytrwał, Anna Dąbroś, Laura Chruścicka, 
Katarzyna Kmiecik. Dziewczęta z Gręboszowa pokonały Olesno – 10:0, SP nr 3 w Dąbrowie Tarnow-
skiej – 9:1, i nieznacznie uległy drużynie z Gruszowa Wielkiego – 2:3.

SP

PUCHAR DLA STANISŁAWA MYŚLIŃSKIEGO
W sobotę 17 lutego br., w hali sportowej Szkoły Podstawo-

wej w Gręboszowie odbył się turniej tenisa stołowego o puchar 
dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie.  Zawody  były  jednocześnie  mistrzostwami  gminy 
Gręboszów w tej dyscyplinie sportowej. Do rywalizacji o mia-
no najlepszego pingpongisty przystąpiło 21 zawodników: Mi-
chał Zarzycki, Daniel Bigos, Paweł Bigos, Tomasz Janowiec, 
Łukasz Janowiec, Wojciech Kochańczyk, Marek Skowron, An-
drzej Pyrczak, Tomasz Koziara, Jan Dąbroś, Sławomir Moryl, 
Piotr Bednarz, Mariusz Misterka, Stanisław Myśliński, Łukasz 
Kowal, Władysław Szumilas, Józef Dąbroś, Przemysław Woź-
niak, Konrad Wytrwał, Paweł Kaczówka i Damian Koziara. 

SPORT

Dokończenie na s. 26 

 *** 
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Po  rozegraniu  łącznie  49  pojedynków  wyłoniono  zwycięzców:  1  miejsce  Stanisław  Myśliński, 
2 miejsce Sławomir Moryl, 3 miejsce Józef Dąbroś. Tuż za podium uplasowali się: 4 miejsce Włady-
sław Szumilas, 5 miejsce Jan Dąbroś, 6 miejsce Andrzej Pyrczak, 7 miejsce Piotr Bednarz, 8 miejsce 
Tomasz Koziara. 

Turniej  przebiegał 
w  przyjaznej  i  sporto-
wej  atmosferze,  choć 
nie  brakowało  poje-
dynków zaciętych, któ-
rych  wynik  ważył  się 
do  ostatniej  piłki  me-
czowej. Najlepsza troj-
ka  zawodników  otrzy-
mała  od  organizatora 
puchary i słodycze.

LZS KARSY HALOWYM MISTRZEM GMINYSPORT
W pierwszą niedzielę ferii zimowych tj. 11 lutego 

2018 r. rozegrano V Gminny Turniej Halowej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Orga-
nizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Gręboszów, 
Gminne  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa  w  Grę-
boszowie oraz LZS „Strażak” Karsy. Do zawodów 
zgłosiły się zespoły w dwóch kategoriach tj.: junior 
młodszy – szkoła podstawowa oraz senior.

W kategorii junior młodszy zagrały między sobą:
„Barcelika”: Marcinkowski Paweł, Misiaszek 

Tomasz, Marcinkowski Szymon, Surowiec Oliwia, 
Marcinkowski Michał, Nagórzański Szymon.

„Gręboszów”:  Marek  Jakub,  Dudek  Da-
niel, Misiaszek Dawid, Gaweł Gabriel, Misiaszek 
Krzysztof, Golonka Dawid.

„Karsy”: Mosio  Klaudia,  Grabiec  Patrycja, 
Kamińska Edyta, Wielgus Natalia, Dąbroś Ame-
lia, Gaweł Filip.

„Wolania” Wola Żelichowska: Kachniarz 
Szymon, Kachniarz Jan, Przeworski Wiktor, Du-
biel Patryk, Woźniak Liwiusz, Zieliński Konrad.

Klasyfikacja końcowa:
1. Wolania Wola Żelichowska 9 pkt. bramki 10:1
2. Gręboszów 6 pkt. bramki 7:2
3. Barcelika 3 pkt bramki 3:9
4. Karsy 0 pkt. bramki 3:9

W kategorii senior wystąpiły 4 zespoły:
LZS  Borusowa:  Gaweł  Dawid,  Loraj  Marek, 

Wąż Dawid, Woźniak Piotr, Skowron Piotr, Cu-
ryło Dawid, Dudek Marcin, Solecki Dawid, Sokół 
Kamil, Woziwoda Łukasz, Wytrwał Konrad, Dą-
broś Dominik, Słomski Jacek.

LZS Karsy: Chlastawa Dominik, Bigos Krzysz-
tof, Bigos Karol, Pyrczak Andrzej, Woźniak Paweł, 
Starsiak  Krystian,  Danecki  Mikołaj,  Burek  Kry-
stian, Minorczyk Patryk, Cielczyk Jakub, Dąbroś 
Przemysław, Starsiak Paweł, Rumas Krzysztof.

LZS  Ujście  Jezuickie:  Szarek  Wojciech,  Mi-
sterka Mariusz, Zieliński Rafał, Obartuch Marek, 
Kosoń Krzysztof, Dąbroś Mateusz, Skowron Ma-
rek, Sobota Bartłomiej, Szarek Łukasz.

LZS Wola Żelichowska: Janowiec Paweł,  Ja-
nowiec  Piotr,  Morawiec  Damian,  Woźniak  Łu-
kasz,  Mosio Michał,  Zarzycki  Michał,  Łata  To-
masz,  Morawiec  Adrian,  Myśliński  Stanisław, 
Woźniak Przemysław. 

Turniej  rozegrano  wg  zasady  „każdy  z  każ-
dym”.  Zespoły  wystąpiły  w  mocnych  składach 
dlatego też rywalizacja między nimi była zacięta. 
Rozegrano łącznie 6 spotkań po których puchar 
Wójta trafił tak jak w zeszłym roku  do LZS Karsy.

Klasyfikacja końcowa:
1. LZS Strażak Karsy 9 pkt. bramki 7:1
2. LZS Wisła Borusowa 6 pkt. bramki 4:3
3. LZS Dunajec Ujście Jezuickie 3 pkt. bramki 4:7
4. LZS WolaniaWola Żelichowska 0 pkt. bram-

ki 1:5
Statuetka  króla  strzelców  trafiła  do Krzysz-

tofa Bigosa. Najlepszym bramkarzem wybrano 
Krystiana Starsiaka. Wszystkie drużyny otrzy-
mały dyplomy oraz nagrody  rzeczowe, a  zwycię-
skie  drużyny  dodatkowo  puchary.  Wszystkim 
zespołom dziękujemy za udział w zawodach oraz 
gratulujemy wyników. Kibicom dziękujemy za do-
ping i obecność.

Grzegorz Kilian

 *** 
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