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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

JUBILEUSZ 120-LECIA FUNDACJI FIGURY 
NAJŚWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W  niedzielę,  24  czerwca  br.  w  Bieniaszowicach 
miało miejsce niecodzienne święto. Mieszkańcy gmi-
ny Gręboszów, parafianie z Siedliszowic oraz zapro-
szeni goście wspólnie zebrali się, by uczcić jubileusz 
120-lecia Fundacji Figury Najświętszego Serca Pana 
Jezusa  jako daru  za  otrzymane  łaski.  Fundatorami 
tego wspaniałego dzieła byli Franciszek i Maria Ko-
siniak, którzy w 1898 roku wybudowali na swojej po-
sesji kapliczkę. 

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. kon-
celebrowaną, której przewodniczył proboszcz parafii 
Siedliszowice ks. Józef Ciejka. Modlono się w intencji 
fundatorów, rodziny i mieszkańców wsi. Okoliczno-
ściową homilię wygłosił ks. dr Jan Bartoszek.

Po uroczystej Eucharystii głos zabrali: Wójt Gminy Gręboszów 
Krystyna Świętek oraz w  imieniu rodziny  fundatorów dr Andrzej 
Kosiniak-Kamysz.

W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele parlamentu, Urzę-
du Marszałkowskiego w Krakowie, władze samorządowe szczebla 
powiatowego  i  gminnego.  Uroczystość  uświetniła  orkiestra  dęta 
„Sygnał” z Zielenic, z powiatu proszowickiego.

Po części oficjalnej uroczystości miało miejsce plenerowe spo-
tkanie uczestników przy Domu Strażaka w Bieniaszowicach.
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OD WYDAWCY
Oddajemy  do  Państwa 

rąk 80. numer Gazety Grębo-
szowskiej  –  naszego  lokalne-
go  kwartalnika.  Minione  trzy 
miesiące  to przede wszystkim 
niezwykle  ważny  dla  wszyst-
kich  rolników  czas  żniw. 
Symbolicznym  zwieńczeniem 
tego  wyjątkowego  okresu  są 
dożynki  –  doroczne  święto 

plonów  połączone  z  obrzędami  dziękczynnymi  za 
ukończenie żniw i prac polowych. Na terenie powia-
tu  dąbrowskiego  już  od  wielu  lat  obchodzone  jest 
wspólne Święto Powiśla Dąbrowskiego, które stano-
wi połączenie powiatowych dożynek i targów gospo-
darczych. W tym roku przypadła wyjątkowa, bo ju-
bileuszowa 10. edycja tego ważnego przedsięwzięcia. 
Tegoroczne Święto Powiśla było  szczególnie ważne 
dla naszej lokalnej społeczności, gdyż to właśnie gmi-
na Gręboszów była jego gospodarzem. Bez wątpienia 
należy uznać tegoroczne święto plonów za wyjątko-
wo udane. Pomimo niesprzyjającej aury, padającego 
deszczu i niskiej temperatury, tegoroczne Święto Po-
wiśla  Dąbrowskiego  zgromadziło  tłumy mieszkań-
ców  z  całego  powiatu  dąbrowskiego.  Nie  zabrakło 
misternie wykonanych wieńców dożynkowych, tra-
dycyjnych strojów, tańców i przyśpiewek ludowych 
w wykonaniu grup ośpiewujących wieńce, jak rów-
nież doskonale przygotowanej i popisowo przedsta-
wionej  inscenizacji  tradycyjnego obrzędu dożynko-
wego w wykonaniu młodzieży i absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Gręboszowie pod kierunkiem Emilii 
Misterki. Warto również wspomnieć o sukcesie na-
szej młodzieży, która zajęła I miejsce w Powiatowym 
Konkursie  Ośpiewania  Wieńca.  Ponadto  wieniec 
żniwny reprezentujący GCKiCz w Gręboszowie, wy-
konany przez Zofię Seruś i Monikę Kilian zajął wy-
sokie  II  miejsce  w  kategorii  wieńca  tradycyjnego. 
Relację z tegorocznego święta plonów mogą Państwo 
przeczytać na łamach naszego kwartalnika. 

W  listopadzie  2018  roku  będziemy  obchodzić 
wyjątkową rocznicę 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Z tej okazji 15 czerwca br. w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie od-
była się konferencja naukowa „Galicyjskie drogi ku 
niepodległości”. W aktualnym numerze zamieszcza-
my opis tego wydarzenia. Warto również zaznaczyć, 
że  14  października  br.  czeka nas  niezwykle ważne 
i  doniosłe wydarzenie. Na  ten  dzień  zaplanowana 
jest uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Budowa tego monumentu jest wyrazem pamięci 

i hołdu dla ofiar oraz patriotycznych postaw naszych 
Rodaków, którzy brali udział w walkach narodowo-
wyzwoleńczych.  W  numerze  zamieszczamy  infor-
macje o postępie prac oraz programie uroczystości, 
na którą pragniemy zaprosić wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy oraz rodaków rozsianych po ca-
łym świecie.

W 80. numerze Gazety Gręboszowskiej zamiesz-
czamy również niezwykle ciekawy historyczny tekst 
autorstwa Jakuba Bojki, w którym to nasz wybitny 
rodak relacjonuje przygotowania, budowę i uroczy-
stości odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika grun-
waldzkiego,  który  został  wzniesiony  w  1911  roku 
w Gręboszowie (Miłocin).

Ponadto  w  aktualnym  numerze  naszego  lokal-
nego  kwartalnika  mogą  Państwo  przeczytać  rela-
cje  z:  odsłonięcia w  Tarnowie  tablicy  poświęconej 
naszemu  rodakowi  Gabrielowi  Dubielowi,  otwar-
cia  i  poświęcenia  nowo  wybudowanej  Sceny  Let-
niej w Borusowej, festynu z okazji Dnia Dziecka na 
kompleksie  sportowym  orlik  w  Gręboszowie  oraz 
III Przeglądu Muzycznych Talentów  jaki odbył  się 
w GCKiCz w Gręboszowie.

Warto również zaznaczyć, że w maju br. społecz-
ność  parafii  pw.  Świętego  Zygmunta w Żelichowie 
świętowała  wyjątkowe  wydarzenie.  W  tamtejszym 
kościele neoprezbiter ks. Piotr Łoboda odprawił swo-
ją mszę świętą prymicyjną. Było to bez wątpienia nie-
zwykle ważne wydarzenie zarówno dla kapłana, jego 
rodziny i krewnych, jak również dla całej społeczno-
ści parafii w Żelichowie. Warto również wspomnieć 
o jubileuszu 120-lecia wzniesienia przez fundatorów 
Franciszka  i Marię Kosiniak,  Figury Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bieniaszowicach, jako daru za 
otrzymane łaski. Tradycyjnie już z tej okazji odbyła 
się uroczysta msza św. polowa oraz spotkanie fami-
lijne.  O  uroczystościach  prymicyjnych  oraz  o  jubi-
leuszu  budowy  kapliczki  w  Bieniaszowicach mogą 
Państwo przeczytać na łamach naszego kwartalnika.

Nie  zabraknie  również  informacji  dotyczących 
wydarzeń sportowych, jakie odbyły się w czasie wa-
kacji na terenie naszej gminy. Zamieszczamy relacje 
z gminnego turnieju w Gręboszowie odbywającego 
się w ramach projektu „Wakacje z Piłką Nożną” oraz 
z rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Gręboszów.

Na koniec pragnę jeszcze raz zachęcić Państwa do 
udziału w uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika  dla  uczczenia  100.  rocznicy  odzyskania 
niepodległości, które odbędą się 14 października br.

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Wiesław Lizak
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Dożynki  to  szczególny  czas  dla  rolników  i  nie 
tylko.  To  chwila  podziękowania  za  owocne  plony 
i  prośba,  by  następny  rok  był  równie  urodzajny. 
Jest to również czas zabawy, którą w tym roku za-
pewnił  zespół  „Góralsi”.  Dla mieszkańców  naszej 

gminy  tegoroczne  dożynki  były  tym  bardziej  wy-
jątkowe ponieważ gmina Gręboszów była gospoda-
rzem tegorocznego świętowania. 26 sierpnia br. na 
kompleksie sportowym w Ujściu Jezuickim odbyło 
się X Święto Powiśla Dąbrowskiego. Wydarzenie to 
łączy Dożynki Powiatowe oraz Targi Gospodarcze.

Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza święta polo-
wa koncelebrowana przez proboszcza parafii Grębo-
szów ks. Wiesława Babiarz, który poświęcił przynie-
sione wieńce. Niestety  złe warunki  atmosferyczne 
nie  pozwoliły  na  przemarsz  barwnego  korowodu 
dożynkowego  przy  akompaniamencie  orkiestry 
dętej. Dalsza część świętowania odbyła się na przy-
gotowanej scenie. Po powitaniu gości, wygłoszeniu 
okolicznościowych  przemówień  przez  gospodarzy 
dożynek:  wójta  gminy Gręboszów Krystynę  Świę-
tek oraz Starostę Powiatu Dąbrowskiego Tadeusza 
Kwiatkowskiego i odczytaniu nadesłanych pozdro-
wień  odbył  się  obrzęd  dożynkowy  przygotowany 
przez uczniów  i absolwentów Szkoły Podstawowej 
w Gręboszowie, pod kierownictwem pani Emilii Mi-
sterka. Starostowie dożynek – Ewelina Dudek oraz 
Artur Wcisło przekazali gospodarzom chleb. Każda 
gmina powiatu zaprezentowała ośpiewanie wieńca, 
oraz przedstawiła dorobek artystyczny. 

Na płycie stadionu sportowego instytucje, gmi-
ny oraz  lokalni przedsiębiorcy prezentowali swoje 
oferty.  Stoisko  Gminy  Gręboszów  przygotowane 
zostało  przez  pracowników  Gminnego  Centrum 
Kultury i Czytelnictwa oraz Klub Senior +. Zapre-

zentowane  zostało  ręko-
dzieło  wykonane  przez 
podopiecznych  klubu  oraz 
przez mieszkańców  naszej 
gminy: Agnieszkę Motyka, 
Grażynę  Wytrwał,  Toma-
sza  Piątek.  Dużą  popular-
nością cieszył się poczęstu-
nek  przygotowany  przez 
panie:  Halinę  Koziara, 
Elżbietę Piątek, przez pod-
opiecznych klubu Senior + 
– Stanisławę Hajdas, Tere-
sę Tarka oraz Zofię Ciukaj 
i  pracowników  GCKiCz. 
Ponadto  każdy  mógł  za-
brać  pocztówki,  foldery, 
Gazetę Gręboszowską oraz 
materiały promocyjne. 

Gośćmi  tegorocznego 
świętowania  byli  m.  in: 

posłowie  na  Sejm  RP  Urszula  Augustyn,  Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Krajewski, hono-
rowi obywatele gminy Gręboszów: Zenon Kosiniak 
– Kamysz – Ambasador RP i Andrzej Kosiniak – 
Kamysz,  prezes  PSL  w Małopolsce, Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Bar-
bara  Pobiegło,  burmistrz  Dąbrowy  Tarnowskiej 
Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Żabna Stanisław 
Kusior,  Prezes  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego 
w Małopolsce Andrzej Kosinak-Kamysz.

Na  świętowanie  w  naszej  „Małej  Ojczyźnie” 
przybyli  również  przedstawiciele  zagranicznych 
samorządów partnerskich powiatu dąbrowskiego: 
z miasta Obzor w Bułgarii na czele z Christo Janew 
burmistrzem Miasta, z Rejonu Soroka w Mołdawii 
na czele z Genadin Muntian przewodniczącym Re-
jonu Soroka, z miasta Maniano in Riviera we Wło-
szech w osobach: Sandro Merlutto wraz z małżonką 
oraz Aleksandro Ritzi, z miasta Bałta na Ukrainie 
na  czele  z  Eleną  Frolova  zastępcą  burmistrza, 
przedstawicieli  Uniwersytetu  Rolno  –  Technicz-
nego w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie na czele 
z Tatiana Bilik prorektor oraz z XVIII dzielnicy Bu-
dapesztu Cecylia Sarwasz.

X ŚWIÊTO POWIŚLA D¥BROWSKIEGO 
W GMINIE GRÊBOSZÓW
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Podczas  Święta  Powiśla  Dąbrowskiego  prze-
prowadzono  konkursy  na  najpiękniejsze  wieńce 
tradycyjne  i współczesne, na najlepsze ośpiewanie 
wieńca dożynkowego oraz na najciekawsze stoisko 
wystawowe. W konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy wieniec wy-
konany  przez  Zofię  Se-
ruś i Monikę Kilian zajął 
drugie  miejsce  w  kate-
gorii wieńca tradycyjne-
go,  a    grupa  wieńcowa 
z  Gręboszowa  otrzyma-
ła  pierwsze  miejsce  za 
ośpiewanie wieńca. 

Klasyfikacja  wień-
ców w kategorii wieńca 
tradycyjnego:  I miejsce 
(ex aequo): Gmina Bole-
sław,  Sołectwo  Olesno, 
Sołectwo  Lubasz,  Koło 
Gospodyń  Wiejskich 
Radgoszcz.  II  miejsce 
(ex  aequo):  Sołectwo 
Borki,  Sołectwo  Stroj-
ców, GCKiCz w Gręboszowie, Gmina Mędrzechów. 
III miejsce: Sołectwo Laskówka Chorąska.

Klasyfikacja wieńców w kategorii wieńca współ-
czesnego:  I  miejsce  (ex  aequo):  Sołectwo  Brze-
zówka, Sołectwo Suchy Grunt. II miejsce Sołectwo 
Nieczajna  Górna.  III miejsce  Sołectwo  Laskówka 
Chorąska

W  kategorii  stoisk  wystawowych  zwyciężyło 
stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Mędrze-
chowskiej oraz firma Gaz System. Drugie miejsce 
uzyskało Koło Gospodyń Wiejskich z Mędrzecho-
wa  oraz  Zakład  Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowy  Stanisław  Chrabąszcz.  Na  trzecim  miej-
scu podium wspólnie znalazły się: firma RadBet 
z  Radgoszczy  i  Środo-
wiskowy Dom Samopo-
mocy z Dąbrowicy.

Na  scenie  prezento-
wano  też  dorobek  kul-
turalny  poszczególnych 
gmin  powiatu  dąbrow-
skiego. Na estradzie wy-
stąpili  między  innymi: 
Orkiestra  Dęta  z  Woli 
Mędrzechowskiej,  ze-
spół  wokalny  „Impre-
sjon”  z  Gręboszowa, 
szczuciński  Chór  Clave 
de Sol, uczniowie Szko-
ły  Tańca  Latin  Dens 

z Radgoszczy oraz wokalistki Kinga Kopyto, Wik-
toria Woziwoda, Karina Kaczówka  i Martyna Ka-
czówka. 

Organizację  X  Święta  Powiśla  Dąbrowskiego 
wsparli  finansowo:  Małopolska  Agencja  Rozwoju 

Regionalnego  S.A,  Mało-
polska Izba Rolnicza w Kra-
kowie, Firma Sękpol – Jan 
Kowal  –  Gręboszów,  Biu-
ro  Usług  Komputerowych 
„Softres” – Rzeszów, Bank 
Spółdzielczy  –  Dąbrowa 
Tarnowska,  Dariusz  Knu-
telski F.H.U. Darex – Nie-
czajna  Górna,  TARSMAK 
® Gondek i Wspólnicy sp.j. 
–  Radgoszcz,  Firma  Han-
dlowa REAL – Małgorzata 
Lizak – Gręboszów, Firma 
Handlowo-Zaopatrzenio-
wa  „Centrum  Paszowe” 
–  Teresa Wąż  –  Dąbrowa 
Tarnowska,  F.H.U.  KAMA 
– Agata Kmiecik – Bienia-

szowice,  F.H.”  Trefl  „  Jolanta  i Michał Misiaszek 
– Gręboszów, Zakład Budowlano – Remontowy – 
Andrzej Pudełko – Żabno, Firma Handlowo-Usłu-
gowo-Produkcyjna „Bir” – Robert Banek – Olesno, 
Biała Gwiazda Usługi Finansowe – Bogusław Gą-
dek – Dąbrowa Tarnowska, Firma Handlowo Usłu-
gowa GREMA – Stanisław Rumas – Gręboszów.

Pragniemy  wyrazić  wdzięczność  i  składamy 
podziękowania  wszystkim  tym,  którzy  swoim  za-
angażowaniem,  udzielonym wsparciem  i  pomocą 
przyczynili się do zorganizowania X Święta Powiśla 
Dąbrowskiego.

Monika Kilian i Wiesław Lizak
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ODSŁONIÊCIE TABLICY 
POŚWIÊCONEJ G. DUBIELOWI

W Tarnowie, 2 czerwca br. odbyła się uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej, poświęconej Gabrielowi Dubielowi (1880-
1942). Okolicznościową tablicę ufundowała rodzina i znajduje 
się na ścianie domu przy ul. Kościuszki 33, gdzie mieszkał G. Du-
biel przez większość dorosłego życia. Po uroczystości przed do-
mem odbyło się spotkanie w sali hotelu Tarnovia, podczas któ-
rego przedstawiono premierowy seans filmu dokumentalnego 
o  bohaterze  uroczystości,  zrealizowanego  w  ramach  projektu 
„Pierwsi Niepodlegli”.

Gabriel Dubiel  (ur. 24 marca 1880 w Pałuszycach,    zm. 
1943  w  obozie  w  Auschwitz)  –  polski  pedagog,  publicysta, 
działacz  ruchu  ludowego,  poseł  na  Sejm RP, minister  oświa-
ty. Urodził się w rodzinie  inteligenckiej. Gimnazjum ukończył 
w  Tarnowie  a  studia  filozoficzne  na Uniwersytecie  Jagielloń-
skim. Od  1903 działał w Polskim Stronnictwie Ludowym. Po 
rozłamie stronnictwa w 1913 jeden z organizatorów PSL „Piast”. 
Uczestnik  wojny  polsko-rosyjskiej  i  III  powstania  śląskiego. 
Organizator Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich w Byto-
miu. W Rządzie Ignacego Daszyńskiego pełnił funkcję ministra 
oświaty. W latach 1922–1927 poseł na Sejm I kadencji z okręgu 
tarnowskiego. Zginął w 1943 w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz.  WL
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SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XXIV Sesja 

Rady Gminy Gręboszów VII kadencji. Obrady pro-
wadził Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady 
Gminy.  Głównym  tematem  sesji  było  zatwierdze-
nie  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2017 rok 
i udzielenie absolutorium wójtowi gminy za miniony 
rok. W związku z tym po przyjęciu porządku obrad, 
przyjęciu protokołów z obrad XXII i XXIII Sesji Rady 
Gminy, przedstawieniu sprawozdania wójta z pracy 
w okresie międzysesyjnym oraz złożeniu wniosków 
i  interpelacji  przez  radnych  zgodnie  z  procedurą 
Skarbnik Gminy Bożena Furgał odczytała pozytyw-
ną uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.VIII-423/44/18 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o spra-
wozdaniu  z wykonania  budżetu  za  2017  rok wraz 
z  informacją  o  stanie  mienia  Gminy  Gręboszów. 
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eu-
geniusz Wójtowicz przedstawił uchwałę Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Gręboszów Nr 1/2018 z dnia 
16  maja  2018  r.  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie 
absolutorium  wójtowi  gminy  z  tytułu  wykonania 
budżetu Gminy Gręboszów  za 2017  rok  i  uchwałę 
składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachun-
kowej w Krakowie Nr S.O.VIII-424/19/18 z dnia 23 
maja  2018  r. w  sprawie  opinii  o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Gręboszów za 2017 rok, po czym radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 
2017,  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawoz-
dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Gręboszów za rok 2017 i jednogło-
śnie  udzielili  wójtowi  gminy  Gręboszów  absolu-
torium  za  2017  rok.  Po  zakończonym  głosowaniu 
Krystyna Świętek podziękowała  radnym  za  jedno-
głośne udzielenie absolutorium. Powiedziała, że jest 
to dla niej bardzo ważne  i mobilizujące do dalszej 
pracy. Dziękowała radnym i sołtysom za współpracę 
oraz wszelką okazaną pomoc w realizacji inwestycji 
w 2017 roku. Podkreśliła też, że w ten sposób docenia 
się nie tylko jej pracę , ale także pracę pracowników 
urzędu gminy. W związku z tym słowa uznania padły 
pod adresem Pani Skarbnik Gminy, Pana Sekreta-
rza Gminy, kierowników referatów  i pracowników 
Urzędu Gminy a także kierowników i pracowników 

jednostek organizacyjnych gminy za zaangażowanie 
przy realizacji budżetu w ciągu całego 2017 roku. 

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

celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
• przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,
• przyznania  dotacji  z  budżetu  Gminy  Grębo-

szów dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubeni-
ce –Kozłów,

• przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsy,

• przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Borusowa,

• zmian  budżetu  Gminy  Gręboszów  na  2018  r., 
zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 r.,

• zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  Grębo-
szów  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów 
alkoholowych,

• ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprze-
daż  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy 
Gręboszów,

• ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Grę-
boszów,

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

• przyjęcia  dokumentu  pod nazwą  „Projekt  zało-
żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla gminy Gręboszów na 
lata 2017-2020”,

• przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania pu-
blicznego  zarządzania  drogami  powiatowymi 
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiato-
wych w sezonie zimowym 2018/2019 na obsza-
rze gminy Gręboszów.
Radni  przyjęli  również  ocenę  zasobów  pomocy 

społecznej dla Gminy Gręboszów za rok 2017.
W końcowej części obrad Pani wójt udzieliła od-

powiedzi na interpelacje i zapytania radnych, które 
dotyczyły między innymi przebudowy skrzyżowania 
w  centrum Gręboszowa,  lokalizacji  drogi  dojazdo-
wej do planowanej budowy mostu w Borusowej oraz 
budowy lokalnej oczyszczalni ścieków.

Z treścią wszystkich uchwał podjętych na sesji 
mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. 

Sporządziła:
Bożena Landowska

Z PRAC RADY GMINY GRĘBOSZÓW
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OTWARCIE I POŚWIÊCENIE SCENY LETNIEJ 
W sobotę, 21  lipca br., w Borusowej odbyła się 

uroczystość otwarcia i poświęcenia „Sceny Letniej”. 
Nowy  obiekt  będzie  służył  mieszkańcom  gminy 
Gręboszów  do  celów  kulturalnych  i  rekreacyjno-
-sportowych. Aktu przecięcia wstęgi,  symbolizują-
cej  otwarcie  nowo wybudowanej  wiaty,  dokonali: 
Stanisław  Sorys  –  wicemarszałek  Województwa 
Małopolskiego,  Krystyna  Świętek  –  wójt  Gminy 
Gręboszów,  Franciszek Dymon –  przewodniczący 
Rady Gminy Gręboszów oraz druh Andrzej Ruta – 
prezes OSP Borusowa. Poświęcenia obiektu doko-
nał ks. Marian Kujda, proboszcz Parafii Borusowa. 

Drewniana  wiata  o  wymiarach  16  m  x  11  m 
usytuowana  jest  w  Borusowej,  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku remizy strażackiej. Całkowi-
ty koszt budowy obiektu wyniósł ponad  145  tys. 
zł i został sfinansowany ze środków pochodzących 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020  (na  obszarze  Lokalnej  Strategii  Roz-
woju  realizowanej  przez  Lokalną  Grupę  Działa-
nia „Perły Ponidzia”). Beneficjentem projektu jest 
Ochotnicza Straż Pożarna w Borusowej. 

Dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort uczest-
nictwa mieszkańców gminy Gręboszów w wydarze-
niach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

Zarząd  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Boru-
sowej  składa  podziękowanie  Panu  Janowi Kowal, 
właścicielowi i twórcy marki „VIVENTO” z Grębo-
szowa za wsparcie finansowe uroczystości otwarcia 
i poświęcenia „Sceny Letniej”.

WL
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ODPUST PARAFIALNY W GRÊBOSZOWIE
W środę,  15  sierpnia  br., w Święto Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny, gręboszowska parafia 
obchodziła uroczystość odpustową. Na to parafialne 

święto przybyło liczne grono kapłanów, poczty sztan-
darowe, bracia strażacy, parafianie  i goście. Uroczy-
stej mszy odpustowej przewodniczył ks. Piotr Łoboda.

Podczas  mszy  św.  poświęcono  wieniec  żniwny, 
dziękując  naszej  patronce Maryi Wniebowziętej  za 
opiekę i pomoc przy tegorocznych zbiorach. Wieniec 

żniwny został przygotowany przez Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, wykonały go: 
Zofia Seruś i Monika Kilian. W delegacji wieńcowej, 

w strojach krakowskich, brali udział: Natalia Koziara, 
Ewelina Rumas, Kamil Grabiec i Grzegorz Januś.

Wniebowzięcie NMP nazywane  jest  także popu-
larnie  Świętem Matki  Bożej  Zielnej  –  w  tym  dniu 
zwyczajowo przynosi  się  do  kościoła  kwiaty  i  zioła, 

aby je poświęcić. Następnie wracając z kościoła bu-
kiet kwiatów zostawia się wśród upraw, by przynosił 
szczęście i urodzaje na roli, szczególnie przy zbiorach.

WL
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MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH

Z PLENEROW¥ AKADEMI¥ SZTUKI 
U PRZEDSZKOLAKÓW

W  dniu  26  lipca  2018  r.  dokonano  odbioru 
i  oddano  do  użytkowania,  zmodernizowane  od-
cinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. 
nr 255 w miejscowości Biskupice  i na dz. nr 202 
w  miejscowości  Ujście  Jezuickie,  o  łącznej  dłu-
gości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice 
o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezu-
ickie o długości 0,66 km. W ramach modernizacji 
istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamieniono 
na  nawierzchnię  tłuczniową  o  grubości  warstwy 
tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 
10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi. 
Łączny koszt modernizacji obu odcinków dróg wy-
niósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła 
pozyskana dotacja ze środków budżetu Wojewódz-
twa  Małopolskiego  związanych  z  wyłączeniem 
z  produkcji  gruntów  rolnych.  Tak  więc  wartość 
uzyskanej pomocy wyniosła prawie 38,21 % ponie-
sionych kosztów modernizacji.

O modernizację wymienionych dróg od  lat  za-
biegali  użytkownicy  gruntów  rolnych  położonych 
przy wymienionych drogach, sołtysi wsi: Biskupice 
– Pani Bożena Landowska, wsi Ujście Jezuickie – 
Józefa Kogut, oraz Radni Rady Gminy Gręboszów: 
Zbigniew Dudek, Krzysztof Kosoń, którzy wniosko-
wali o  jej włączenie do planu realizacji  inwestycji. 
W 2018 r. w budżecie Gminy Gręboszów na moder-
nizację  drogi  zostały  zabezpieczone  odpowiednie 
środki finansowe. Dzięki dobrze przygotowanemu 
wnioskowi przez pracowników Urzędu Gminy Grę-

boszów  oraz  staraniom  Wójt  Gminy  Gręboszów 
Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała pro-
mesę na dofinansowanie z budżetu Województwa 
Małopolskiego 38,21 % kosztów modernizacji wy-
mienionych dróg tj. w kwocie 94 691,00 zł. 

Wykonawcą modernizacji wymienionych dróg 
wybranym w  postępowaniu  przetargowym była: 
Firma  Handlowo  –  Usługowa  DAREX  Dariusz 
Knutelski. 

Zmodernizowane drogi zapewne ułatwią dojazd 
rolnikom  do  gruntów  położonych  bezpośrednio 
przy nich, jak również skrócą dojazd komunikacyj-
ny do  innych  gruntów  rolnych,  położonych w  in-
nych częściach terenu Gminy Gręboszów.

Eugeniusz Borek

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie mia-
ła przyjemność po raz kolejny współpracować z Be-
atą Buda oraz jej Plenerową Akademią Sztuki. Dnia 
18 czerwca odwiedziliśmy Publiczne Przedszkole 
w Gręboszowie, aby na kreatywnych warsztatach 
promować nie tylko sztukę ale i czytelnictwo. Tema-
tem warsztatów była literatura, czytanie, słuchanie, 
oglądanie. Książki, bajki, opowiadania są niezbęd-
nym elementem rozwoju nie tylko dzieci. Ponieważ 
jednak czytanie nie może wypełniać całego nasze-
go czasu-(niestety czasami trzeba odłożyć czytaną 
książkę na bok) – do czytania zawsze potrzebna jest 
zakładka! Bo jak inaczej zaznaczyć ostanie miejsce, 
w którym przerwaliśmy czytanie? Książki nie lubią 
kiedy zaginamy ich kartki, zaznaczanie pisakiem też 
nie jest dobrym pomysłem, ale kartonik ze wstążką 
nikomu krzywdy nie zrobi. A czasami potrzebuje-

my szybkiego pomysłu na prezent i wiemy, że bliska 
nam osoba uwielbia czytać książki- zróbmy persona-
lizowaną zakładkę. Taka idea była myślą przewodnią 
warsztatów w Publicznym Przedszkolu w Gręboszo-
wie. Dzieciaki z przedszkola mogły zaprojektować 
i wykonać swoje zakładki. Młodsze dzieci miały do 
dyspozycji różne kształty kwiatków, listków i serdu-
szek do naklejania na przygotowaną formę. Starszaki 
bawiły się malowaniem palcami – specjalnie przygo-
towane farby i szablony można było odbijać na kar-
toniku, z którego powstawała zakładka do książki. Po 
wyschnięciu kleju i farby wystarczyło zawiązać ta-
siemkę i już – gotowa zakładka do ulubionej książki! 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, kre-
atywną zabawę i miłą atmosferę.

Monika Kilian

 *** 
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UROCZYSTE POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO
W  piątek,  22  czerwca  br.  uczniowie  Szkoły 

Podstawowej  i  klas  gimnazjalnych w Gręboszo-
wie uroczyście zakończyli rok szkolny. Ten dzień 
rozpoczęli od mszy świętej w kościele pw. WNMP 
w Gręboszowie, skąd udali się do placówki, by po 
raz ostatni spotkać się w tym roku szkolnym z na-
uczycielami i pracownikami szkoły. Uroczystości 
rozpoczęły  się  odśpiewaniem  hymnów:  szkoły 
podstawowej  im.  mjra  Henryka  Sucharskiego 
i gimnazjum im. Stefanii Łąckiej. 

Podsumowując miniony rok szkolny dyrektor 
placówki Jerzy Misterka podziękował nauczycie-
lom,  rodzicom  oraz  uczniom  za  czas wytężonej 
pracy,  życząc  wielu  sukcesów.  Okolicznościowy 
list gratulacyjny i podziękowanie skierował rów-
nież  do  Przewodniczącej  Rady Rodziców Anety 
Bociek za 9 lat pracy na rzecz szkoły. Głos zabrała 
również Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świę-

tek,  która  pogratulowała  wszystkim  wyników 
w nauce i osiągnięć sportowych. 

Następnie  najlepsi  uczniowie  odebrali  świa-
dectwa szkolne wraz z nagrodami książkowymi. 
Na  zakończenie  cała  społeczność  szkolna  wraz 
z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli: Wójt 
Gminy Krystyna Świętek, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Aneta Bociek  i  Przewodniczący Rady 
Gminy Franciszek Dymon mogli podziwiać pro-
gram  artystyczny  przygotowany  przez  uczniów 
klasy III gimnazjum. 

Po  krótkiej  akademii,  w  której  nie  zabrakło 
wzruszeń,  wszyscy  uczniowie  udali  się  do  sal 
lekcyjnych, by spotkać się ze swoimi wychowaw-
cami. Dla młodzieży klasy III gimnazjum ta uro-
czystość była bez wątpienia momentem szczegól-
nym, gdyż po raz ostatni gościli w murach szkoły 
jako jej uczniowie.

WL
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Tegoroczne święto odzyskania przez Polskę niepodległości ma wyjątkowy wymiar i niezwykle doniosły wydźwięk. 
W  listopadzie br. przypada 100.  rocznica odkąd Rzeczpospolita powróciła do grona niepodległych  i  suwerennych 
państw na mapie Europy. Jak doskonale wiemy, wolność nie przyszła łatwo, była okupiona ofiarą życia wielu na-
szych rodaków, którzy gotowi byli ponieść śmierć w imię najważniejszych wartości, jak suwerenność i niepodległość. 
Tegoroczne święto i wyjątkowa rocznica są doskonałą okazją by oddać hołd oraz utrwalić pamięć o wszystkich tych, 
którzy na przestrzeni wieków  brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych oraz po wielu trudnych latach podjęli 
się odbudowy Rzeczypospolitej. Uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości zostaną zainau-
gurowane w naszej gminie już 14 października br. Wtedy to będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczną się Mszą świętą w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, która rozpocznie się o godz. 11.00. Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz Ar-
cybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Po jej zakończeniu nastąpi przemarsz pod pomnik, gdzie nastąpi uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie monumentu. 

Pomnik dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości jest wyrazem pamięci i hołdem dla ofiar oraz 
patriotycznych  postaw  naszych  Rodaków.  Na  miejsce 
jego  usytuowania wybrano  centralny  plac w Gręboszo-
wie,  znajdujący  się w bezpośrednim sąsiedztwie Gmin-
nego Centrum Kultury i Czytelnictwa. Idea budowy tego 
wyjątkowego monumentu była wspólną  inicjatywą Sto-
warzyszenia  Miłośników  Ziemi  Gręboszowskiej,  władz 
Gminy Gręboszów, ks. Wiesława Babiarza – Proboszcza 
Parafii  pw. WNMP  w  Gręboszowie,  jak  również  wielu 
mieszkańców  Ziemi  Gręboszowskiej.  Ostatnie miesiące 
to czas intensywnej pracy, tak by w połowie października 

br. pomnik mógł stanąć w miejscu docelowym. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, jak również i osób prywatnych, 
idea budowy pomnika okazała się możliwa do realizacji. Na powstanie tego wyjątkowego monumentu pamięci po-
zyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, 
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Gminy Gręboszów, Firmy Sękpol z Gręboszowa, jak również od 
wielu indywidualnych darczyńców z kraju i zza granicy. 

Ponadto powołano Komitet Honorowy uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości, w skład którego weszli: dr Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł na sejm RP, Jacek 
Krupa – marszałek województwa małopolskiego, Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego, 
dr hab. Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego, prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz – badacz 
biologii rozrodu zwierząt, prof. Zygmunt Ruta – historyk wychowania, prof. Franciszek Ziejka – historyk literatury, 
prof. Stanisław Koziara – językoznawca, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz – 
honorowy obywatel Gminy Gręboszów, Zenon Kosiniak-Kamysz – ho-
norowy obywatel Gminy Gręboszów, Stanisław Podgórski – honorowy 
obywatel Gminy Gręboszów, ks. dr Ryszard Banach – historyk Kościo-
ła, ks. Wiesław Babiarz – proboszcz Parafii pw. WNMP w Gręboszowie, 
Tadeusz Kwiatkowski  –  starosta  dąbrowski,  Krystyna  Świętek  – wójt 
Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon – przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów, Bogdan Bigos – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gręboszowskiej, Jerzy Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grę-
boszowie, Romuald Karaś – autor biografii mjra Henryka Sucharskiego, 
Józef Podsiadło – politolog, Jan Kowal – przedsiębiorca z Gręboszowa, 
Adam Drewniany – przedsiębiorca polonijny, Tomasz Borek – krewny 
mjra Marcina Borka, Krystyna Cabaj – wnuczka Jakuba Bojki, Ryszard 
Bugajski – krewny mjra Henryka Sucharskiego oraz Mieczysław Wcisło 
– rolnik z Kozłowa.

Pragniemy aby 14 października br. jak najwięcej mieszkańców Zie-
mi Gręboszowskiej, naszych rodaków z kraju i z zagranicy wzięło udział 
w  tej  wyjątkowej  uroczystości  odsłonięcia  i  poświęcenia  pomnika  dla 
uczczenia  100.  rocznicy  odzyskania niepodległości. Dlatego  już dzisiaj 
pragniemy zaprosić wszystkich do wspólnego udziału w tej ważnej dla 
nas wszystkich uroczystości.

WL

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIÊCIA POMNIKA 
DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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PRYMICJE KSIÊDZA PIOTRA ŁOBODY
W niedzielę, 20 maja br.  społeczność parafii pw. Świętego Zygmunta w Żelichowie świętowała 

wyjątkowe wydarzenie. W tamtejszym kościele neoprezbiter ks. Piotr Łoboda odprawił swoją mszę 
świętą prymicyjną. To bez wątpienia  jedno  z najważniejszych wydarzeń w  życiu każdego kapłana 
i społeczności z której się wywodzi. Uroczysta Eucharystia poprzedzona była wyjątkowym przemar-
szem, w którym mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz zaproszeni goście odprowadzili ks. Piotra 
z domu rodzinnego mieszczącego się Woli Żelichowskiej do parafialnego kościoła. 

W świątyni powitali go: ks. Jan Król – proboszcz, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, 
przedstawiciele parafii, dzieci, liturgiczna służba ołtarza, młodzież oraz dorośli. Na uroczystej mszy 
świętej licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszeni goście wspólnie modlili się o potrzebne łaski 
na kolejne lata duszpasterskiej posługi księdza prymicjanta. Była to wzruszająca chwila nie tylko dla 
Księdza Piotra ale także dla zgromadzonych w kościele gości i przyjaciół kapłana. 

Na zakończenie uroczystej Eucharystii Ksiądz Prymicjant wyraził słowa wdzięczności wobec naj-
bliższych oraz wszystkich obecnych na mszy św., a następnie udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. 
Po nabożeństwie odbyło się przyjęcie prymicyjne, podczas którego neoprezbiter mógł wysłuchać ży-
czeń składanych osobiście przez zaproszonych gości oraz obejrzeć część artystyczną przygotowaną 
specjalnie na tą okazję przez dzieci i młodzież z terenu gminy Gręboszów.

W. Lizak
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GALICYJSKIE DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI
W  tym  roku  będziemy  obchodzić  wy-

jątkową,  setną  rocznicę  odzyskania  przez 
Polskę  niepodległości.  Dokładnie  wiek 
temu,  w  listopadzie  1918  roku  Rzeczypo-
spolita odzyskała niepodległość wyzwalając 
się  spod  jarzma  zaborców.  Warto  jednak 
zaznaczyć, że proces  ten następował stop-
niowo.  I  właśnie  drogi,  którymi  Galicja 
podążała  ku  niepodległości  były  tematem 
konferencji,  zorganizowanej  przez  Stowa-
rzyszenie  Miłośników  Ziemi  Gręboszow-
skiej.  To  wyjątkowe  spotkanie  odbyło  się 
w  piątkowe  przedpołudnie  15  czerwca  br. 
na  hali  sportowej  Szkoły  Podstawowej 
w  Gręboszowie.  Konferencja  podzielona 
była na kilka modułów i w sposób zróżnico-
wany oraz przekrojowy odnosiła się do wy-
darzeń, jakie wpłynęły na odzyskanie przez 
nasz  kraj  niepodległości,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Galicji.

 Konferencja rozpoczęła się od powita-
nia  wszystkich  obecnych  przez  Krystynę 
Świętek  – Wójta  Gminy  Gręboszów.  Na-
stępnie  młodzież  uczęszczająca  do  szkoły 
podstawowej  i  klas  gimnazjalnych  przed-
stawiła  montaż  słowno-muzyczny,  który 
odnosił  się  nie  tylko  do  wydarzeń  jakie 
miały miejsce  przed  100-laty  ale  i  emocji 
z tym związanych. Słowa narratora i wier-
sze przeplatane były piosenkami patriotycznymi, które stanowią doskonały 
komentarz i wyraz nastrojów jakie panowały wśród naszych rodaków na 
przestrzeni lat, gdy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

Kolejną częścią, która stanowiła zarazem centralny punk wydarzenia, 
były wystąpienia referatowe zaproszonych gości. Moderatorem konferen-
cji był profesor Stanisław Koziara – językoznawca, polonista, wykładowca 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie. W tym dniu swoje wykłady zaprezentowali: dr Jan Hebda („Narodziny 
Drugiej Rzeczypospolitej w regionie tarnowskim”), ks. dr Ryszard Banach 
(„Rola duchowieństwa gręboszowskiego w krzewieniu postaw patriotycz-
nych”), mgr Włodzimierz Piasecki („Udział Legionów Polskich w walkach 
niepodległościowych na terenie Gręboszowa i okolic”) oraz prof. UP dr hab. 
Jacek Rozmus („Wojskowe cmentarze i miejsca pamięci na terenie Ziemi 
Gręboszowskiej”).  Na  koniec  głos  zabrał  również  dr  Andrzej  Kosiniak-
-Kamysz – Honorowy Obywatel Gminy Gręboszów, który wyraził  swoją 
wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowanie  tego wyjątko-
wego przedsięwzięcia.

Zwieńczeniem konferencji było złożenie przez delegacje wieńców oraz świateł pamięci pod Pomnikiem Grunwaldz-
kim usytułowanym w Gręboszowie (Miłocin) oraz na kwaterach wojskowych na cmentarzach w Gręboszowie oraz 
Ujściu Jezuickim. Wiesław Lizak
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NARODOWE CZYTANIE W GRÊBOSZOWIE
W sobotę 8 września br. w całej Polsce odbyła się akcja spo-

łeczna  zainaugurowana przez Parę Prezydencką – Narodowe 
Czytanie. Była to już siódma edycja akcji. Tegoroczna odsłona, 
odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, stąd jej wyjątkowa formuła, podczas której czytane były 
aż dwie  lektury  „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz 44 
teksty Antologii Niepodległości. 

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości 
pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie 
Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięk-
nej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się 
do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby 
tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest 
promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. 
A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło pro-
gram obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzeb-
ny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napi-
sał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

W tym wyjątko-
wym roku Gminne 
Centrum  Kultu-
ry  i  Czytelnictwa 
w Gręboszowie po-
stanowiło  włączyć 

się do akcji Narodowego Czytania. Na zaproszenie dyrektora 
centrum  kultury  odpowiedzieli:  sekretarz  gminy  Bronisław 
Błach  oraz  przedstawiciele  pracowników  urzędu  gminy  Eu-
geniusz Borek  oraz Anna Loraj,  przedstawiciel Rady Gminy 
Tadeusz Adamczyk, przedstawiciel szkoły podstawowej Emi-
lia Misterka, przedstawiciel Klubu Senior + Władysław Micek, 

założycielka  Ple-
nerowej  Akademii 
Sztuki Beata Duda, 
młodzież  oraz 
mieszkańcy gminy 
Gręboszów. 

W  przerwach 
pomiędzy  czyta-
niem  Tomasz  Li-
zak  umilał  zebra-
nym czas swą grą 
na  pianinie.  Na 
uczestników akcji w naszej gminie czekał słodki poczęstunek 
przygotowany przez Elżbietę Piątek.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przybyli do Gmin-
nego Centrum Kultury w Gręboszowie i razem z nami włączyli 
się do tej ważnej akcji społecznej. Dziękujemy Tomaszowi Li-
zak, Elżbiecie Piątek oraz Marii Łata  za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia.

Monika Kilian
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Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została 
podpisana nowa umowa na odbiór  śmieci  z  tere-
nu naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2018 
–  czerwiec  2020). W  wyniku  przeprowadzonego 
przetargu  nieograniczonego  wybrano  firmę  FB 
Serwis Karpatia Sp. z o.o. Firma ta jest dotychcza-
sowym odbiorcą odpadów komunalnych w gminie 
Gręboszów.

W trosce o należyte wykonywanie obowiązków 
przez  firmę  odbierającą  odpady  prosimy  miesz-
kańców  gminy  o  informowanie  Urzędu  Gminy 
Gręboszów, Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Gospodarki  Wodnej  i  Mienia  tel.  14  641  60  02 
w. 23, o każdych niedociągnięciach występujących 
podczas  odbioru  odpadów. W  przypadku  nie  za-
brania odpadów, prosimy o przekazanie informacji 
najpóźniej następnego dnia po odbiorze odpadów. 
Informujemy również, że odpady należy wystawić 
przed posesje, w dniu odbioru najpóźniej do godzi-
ny 7:00

Przypominamy, że zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami wyrzucanie śmieci lub 
spalanie jest zagrożone karą grzywny. Szcze-
gólnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie od-
padów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków  foliowych,  a  także  opakowań  po  sokach, 
mleku,  odpadów  z  gumy, mebli  z  lakierowanego 
drewna.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska obowiązują nowe zasady se-
gregacji  odpadów.  Zmiana dotyczy kolorów 
worków w których gromadzone są segrego-
wane odpady komunalne.

Informujemy i przypominamy zasady se-
gregacji odpadów (śmieci)

Worki  koloru niebieskiego: nowość 
Tu wrzucamy papier m.in.: opakowania z papie-

ru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, pro-
spekty,  foldery,  papier  szkolny  i  biurowy,  książki 
i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, pudeł-
ka kartonowe i tekturowe, tekturę

Nie powinno się wrzucać do papieru na-
stępujących odpadów: papier  tłusty  i  zabru-
dzony, papier powlekany folią i kalka, kartony po 
mleku  i  napojach,  sokach,  pieluchy  jednorazowe 
i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawo-
zach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
tapety,  inne  odpady  komunalne  (w  tym  niebez-
pieczne).

Worki  koloru żółtego: bez zmian
Tworzywa sztuczne i metale m.in.:
Tu wrzucamy (przykładowo): odkręco-

ne i zgniecione plastikowe butelki po napo-
jach, opakowania po chemii gospodarczej, 
kosmetykach (np. szamponach, proszkach; 
płynach do mycia naczyń itp.), opakowania 
po produktach spożywczych, plastikowe 
zakrętki, plastikowe torebki, worki, rekla-
mówki i inne folie, plastikowe koszyczki po 
owocach i innych produktach, puszki po 
napojach, sokach, puszki z blachy stalowej 
po żywności (konserwy), złom żelazny i me-
tale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, 
zakrętki słoików i innych pojemników, folia 
aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach 
– wielomateriałowe odpady opakowanio-
we. Przed wyrzuceniem śmieci do worka  
należy zgnieść opakowania -  w ten sposób 
zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej. 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw 
sztucznych i metali następujących odpa-
dów: strzykawki,  wenflony  i  inne  artykuły  me-
dyczne,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe,  nie-
opróżnione  opakowania  po  lekach  i  farbach, 
lakierach  i  olejach,  zużyte  baterie  i  akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne od-
pady komunalne (w tym niebezpieczne), części sa-
mochodowe.

Worki koloru zielonego: bez zmian
Tu wrzucamy szkło m.in.: butelki i słoiki szklane 

po napojach i żywności, butelki po napojach alko-
holowych, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła na-
stępujących odpadów: szkło  stołowe  –  żaro-
odporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością 
wosku,  żarówki  i  świetlówki,  szkło  kryształowe, 
reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, 
olejach,  rozpuszczalnikach,  termometry  i  strzy-
kawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okien-
ne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witra-
że,  fajans  i  porcelana,  inne  odpady  komunalne 
(w  tym  niebezpieczne).  Zaleca się wrzucać 
opakowania opróżnione z produktu, bez 
zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Worki koloru brązowego: bez zmian
Tu  wrzucamy  odpady  ulegające  biodegradacji 

m.in.: gałęzie drzew i krzewów,  liście, kwiaty bal-
konowe i ogrodowe i skoszoną trawę, trociny i korę 
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drzew. Odpady biodegradowalne  mogą być 
też składowane na przydomowych kompo-
stownikach.

Nie powinno się wrzucać do odpadów 
„bio” następujących odpadów: resztki  jedze-
nia,  kości  zwierząt,  drewno  impregnowane,  płyty 
wiórowe,  leki,  odchody  zwierząt,  popiół  z  węgla 
kamiennego, inne odpady komunalne (w tym nie-
bezpieczne).

Worki koloru czarnego:
Tu  wrzucamy tylko  popiół  paleniskowy ze spa-

lania  paliw  stałych w  piecach  do  ogrzewania  bu-
dynków mieszkalnych,  nie  zanieczyszczony  inny-
mi odpadami. Popiół należy traktować jako odpad 
selektywnie zbierany. Pamiętajmy, że segregując 
odpady komunalne chronimy środowisko 
naturalne  zmniejszając  ilość  odpadów  zalegają-
cych na wysypisku śmieci. Segregowanie odpadów 
przynosi nam również wymierne korzyści w posta-
ci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

W pojemnikach (kontenerach) umie-
szczamy odpady zmieszane, czyli takie, któ-
rych nie można wrzucić do  odpadów segre-
gowanych: Tu wrzucamy (przykładowo): 
zużyte środki  higieny osobistej (jak wata, 
waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki hi-
gieniczne), zużytą odzież i obuwie, wilgot-
ny i zabrudzony papier, papier termiczny, 
papier powlekany folią, zatłuszczoną fo-
lię, tapety, odpady kuchenne, gumę, styro-
pian opakowaniowy, worki od odkurzacza, 
pędzle, pisaki i długopisy, golarki, porcela-
nę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodpor-
ne, bombki choinkowe, zapalniczki.

Tu  nie wrzucamy:  zużytego  sprzętu  elek-
trycznego  i  elektronicznego,  baterii,  akumulato-
rów,  leków,  termometrów  rtęciowych,  chemika-
liów, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów 

rozbiórkowych  i budowlanych, odpadów ze szkła, 
tworzyw sztucznych, metali, opakowań  wieloma-
teriałowych i papieru.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych  –  zwany w  skrócie PSZOK  jest 
miejscem,  w  którym  można  bezpłatnie  zostawić 
wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane od-
pady  komunalne:  odpady  wielkogabarytowe  (tj. 
meble,  wyposażenie  wnętrz,  itp.),  zużyty  sprzęt 
elektryczny  i  elektroniczny  (pralki,  lodówki,  tele-
wizory,  radioodbiorniki,    komputery, kalkulatory, 
itp.); światełka choinkowe, żarówki wszelkiego ro-
dzaju, tusze do drukarek i tonery, płyty CD, kasety  
magnetofonowe i video, zużyte baterie i akumula-
tory, przeterminowane  lekarstwa,  strzykawki  itp., 
odpady  niebezpieczne  z  gospodarstw  domowych 
(pozostałości  farb,  lakierów,  rozpuszczalników, 
kwasów,  olejów,  płynów  do  chłodnic  itp.),  zuży-
te  opony,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  papier  i me-
tale,  drewno,  oleje  silnikowe,  farby,  kleje,  środki 
ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony 
roślin i nawozach powstających w gospodarstwach 
domowych,  odpady  poremontowe  i  budowlane. 
PSZOK mieści  się w bazie magazynowej po byłej 
Gminnej  Spółdzielni w Gręboszowie.  Czynny  jest 
od poniedziałku do piątku, w  godzinach od 8:00 
do 15:00. W 2018 roku PSZOK jest remontowany 
będzie działał od listopada 2018 r.

Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić  
telefonicznie nr tel. 14 64 16 002 w. 23 lub osobi-
ście  w  Urzędzie  Gminy  Gręboszów,  Referat  Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 
i Mienia pokój nr 1.

Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast do-
stawa odbywa się na własny koszt.

Opracowanie: 
Mieczysław Mamulski i Danuta Dudek
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W  roku  1910  postanowiono  w  Gremboszowie 
usypać mogiłę, a na niej postawić skromny pomni-
czek Grunwaldzki.

Do  tego  wezwano  gminy  w  parafii,  aby  i  one 
w tem wzięły udział.

W r. 1911 mogiłę ukończono, pomnik stanął, po-
święcenie oznaczono na dzień 17 września.

Posłałem  o  tem  notatkę  krótką  do  „Przyjacie-
la  ludu”, a na usilną prośbę włościan z Królestwa, 
umieściłem wiadomość o  tem  i w  „Zaraniu”, war-
szawskiem.

Czy prócz „Roli” inne gazety zrobiły jaką notatkę 
o odbyć się mającej uroczystości nie wiem.

Uroczystość się odbyła. Żadne pismo krajowe nic 
o niej nie pisało.

Redaktor „Zarania” w dwóch numerach rozpisu-
je się o tem w sposób jadowity, nieprawdziwy.

Nie widział nic, tylko pijaków, tylko 5 karczem, 
tłumy  7-tysięczne  bezmyślne,  poubierane  niby 
w stroje ludowe, ale tylko dla parady, księża mowa 
mu się nie zdała, a tylko jego przyjaciel dr Moskwa 
mówił pięknie.

Jego zwolennik zauważył, że tu nędza, a dziatwa 
boso  chodzi.  Załamuje  ręce,  że  podpisany  „flachę 
w łapie trzymał” z wódką, którą od żydów wyżebrał 
i mówi: „Aż wstyd” i pyta się czy przy konstytucyj-
nym ustroju taki lud jest jeszcze w Galicji itp.

Nie miałem nic pisać, odczytawszy ten paszkwil 
w jednym numerze, powiedziawszy sobie, że wolno 
psu na P. Boga szczekać. Ale gdy to kontynuuje i da-
lej, a do tego gdy i p. Dąbski w swej gazetce, raczył te 
słowa powtórzyć, milczeć mi dalej nie wolno i dlate-
go kreślę co następuje:

W całym powiecie dąbrowskim prócz ruin zamku 
Lubomirskich i nie wiedzieć co znaczącego pomnicz-
ka w Dąbrowie, nie ujrzysz żadnej pamiątki histo-
rycznej. Rok grunwaldzki dał sposobność nie tylko 
powiatom innym, ale i nam tu nad Wisłą chłopom, 
aby jakąś pamiątkę wiekopomnego zdarzenia histo-
rycznego w Gremboszowie zrobić. Panów u nas nie 
ma, a ci co są, to się im trudno z chamstwem pospo-
litować i bawić się w jakieś pomniki. Musieli to uczy-
nić chłopi, ci chłopi, którzy za krwawo zapracowany 
grosz, wykupili od żydów pańskie grunta w Grem-
boszowie i gdzie indziej, a jest nadzieja, że i innych 

jasnych i mniej jasnych powoli zakupią. Najstosow-
niejszą wydała się nam mogiła. Aby to uskutecznić, 
rada gminna tutejsza uchwaliła na ten cel 200 kor.. 
a ks. pl. Halak od parafian też coś na ten cel zebrał. 
Ile? Nie wiem.

Podpisany dał gruntu pod mogiłę i w późnej je-
sieni,  dziatwa  szkoły  gremboszowskiej,  drobnemi 
rączkami, zawiozła pierwsze taczki ziemi. Mogiła li-
czy 19 metrów w przecięciu, a 5 m. wysoka. Od pod-
stawy aż do szczytu dano stosowny mur z cementu, 
aby pomnik miał trwałą podstawę.

Gremboszowiacy, z całym zapałem wzięli się do 
wożenia. Jedynie ludność z Woli Żelichowskiej i Lu-
biczka, dały parę fur. Inne od 1 do 3, a inne wcale nie. 
W maju tego roku mogiła była gotową.

Kiedy ta wieść doszła do uszu Rady Nadzorczej 
Towarzystwa zaliczkowego w Dąbrowie. p. Jaśkie-
wicz Władysław były starszy radca sądowy, a wielki 
przyjaciel chłopów, postawił wniosek, aby Towarzy-
stwo przyszło z pomocą temu dziełu i imieniem ludu 
w powiecie postawiło pomnik odpowiedni.

Zdanie to poparł i fizyk powiatowy p. dr Kurzy-
niec, a włościanie radcy Towarzystwa, myśl tę z ra-
dością poparli i uchwalono dać na ten cel 2000 kor., 
aby się nazywało, że to nie parafia Gremboszowska, 
ale  cały  powiat  dąbrowski,  ten  pomnik  budował. 
Wypadało pomyśleć nad tem jaki ma pomnik sta-
nąć. Czy krzyż żelazny na szczycie, czy wyobrażenie 
Jagiełły, kolumnę, czy coś innego.

Trzeba było, aby pomnik był religijno-narodowy. 
Cała Galicja bowiem roi się od figur religijnych je-
dynie, a o stronie narodowej ani dudu. Nawiasem 
trudno nie podnieść,  że my chłopi  zachorowali na 
manię budowy figur, aż do przesady.

Jedna figura, dwie, no niechby nawet i cztery, we 
wsi, ale te niechżeby były piękne, trwałe, boć wypa-
da mieć znak; oczywiście, boć to przeto, kraj chrze-
ścijański. Ale nastawiać ich tuzin, a byle z czego i do 
tego jaskrawo malowanych, które za parę lat okrop-
nie wyglądają, ku szyderstwu niewiernych, to prze-
cież nie jest z chwałą Bożą.

Za  ten  grosz,  lepiej  poprawić walący  się  nieraz 
kościół, albo dać go na nowo budować się mający, 
można coś za to kupić ładnego i trwałego do kościo-

Przyjaciel Ludu nr. 46, z dn. 12 listopada 1911 r.

HISTORIA BUDOWY 
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ła,  byłoby daleko  rozumniej,  a na  szpital,  ochronę 
lub szkołę najpożyteczniej.

Mówiłem na ten temat nie z  jednym księdzem, 
ale ten słusznie odparł, że taka była wola fundatora!

Mnie  się widzi,  że  tu  idzie  fundatorom najwię-
cej o to, aby było na figurze wypisane, co to oni za 
dobrzy ludzie i że to wyfundował „Maciek Podkulek 
i kochająca go żona Małgorzata”.

Chodząc nad brzegami  kochanej Wisły,  z  bole-
ścią, spoglądałem nieraz na widniejące zdala orły za-
borów, a nasza Polska ptaszyna, Orzeł biały, prawie 
nie znany w tych okolicach… Należało pomyśleć, aby 
go przechodzień na pomniku mógł widzieć i wspo-
mnąć  sobie,  że  to  jest  prawdziwe  godło  naszego 
narodu, że to taki ptak był ryty niegdyś na polskich 
monetach  i  taki  znak  był  niegdyś  na  sztandarach 
polskich wojaków…

Taki też pomnik narodowo- religijny zaprojekto-
wał p. Kulka w Tarnowie i takiśmy przyjęli.

Zbudowany  na  siłę,  z  kamienia  Polańskiego 
wynosi do 5 metr. Jest na nim Matka Boska Czę-
stochowska  z  bronzu,  niżej  ślicznie  wykuta  data 
1410-1910. Poniżej orzeł Piastowski w rzeźbionej ob-
wódce, a niżej starodawnym drukiem napis: „Boha-
terom Grunwaldzkim Lud Polski”.

Nie  sam  bowiem  Jagiełło  zasłużył  na  pomniki. 
Zarobił nań i brat jego Witold, zarobili tacy jak Zy-
dram z Maszkowic, jak Powała i wielu innych, a za-
tem nasz pomnik ma na myśli  całe wojska nasze. 
A nawet ma na myśli i tych braci chłopów, co na po-
lach Grunwaldu cepem i kłonicą miażdżyli siarczy-
ście ubrane w blachy łby krzyżaków.

W kamień węgielny wmurowano pismo stosow-
ne na pergaminie, monety polskie srebrne począw-
szy od Zygmunta I, są tam monety z r. 1831, a trudno 
było i teraźniejsze pominąć. Są różne medale polskie 
narodowe i religijne, są i gazety; a umieszczono też 
i  5-funtową  kulę  armatnią,  którą  w  r.  1809,  pod 
Wrzawami mordował książę Józef Poniatowski Au-
strijaków.

Dwa dni pracowało około ustawienia pomnika po 
20 chłopów, a do rusztowania użyto około 60 desek.

Pracę tę wykonywali sami Gremboszowiacy, bez-
interesownie w czasie największych robót w polu.

Wtedy wyznaczono na odsłonięcie dzień 17 wrze-
śnia. Aby wszystkie stany mogły wziąć udział w tej 
uroczystości, zaproszono czterech obszarników, któ-
rzy są niby jaśni w powiecie. Ale jeden z nich się wy-
mówił, że nie ma czasu, bojąc się zapewne, żeby mu 
gdzie kura jajka nie zgubiła, drugi, że chory, trzeci, że 
żonę pojął, a czwarty ani nie odpisał, bo się spadku 
spodziewa. Ledwo marszałek powiatu p. Sroczyński 
się zjawił ze szlachty powiatowej.

Tak się starsi bracia spisali.

Dzień  się  zaczął  nieco  pochmurnie,  ale  cichut-
ko.  Z  wieży  przepięknej  naszej  świątyni,  chłopaki 
tutejsze, na trąbach odegrali na dwa głosy najpierw 
hejnał, a potem pieśni „Boże coś Polskę”, „Z dymem 
pożarów” i „Lecą liście z drzewa”.

Echo pieśni ojczystych płynęło het daleko i odbi-
ło się aż o opatowiecki kościół za Wisłą, a Ludność 
Gremboszowa,  skwapliwie  słuchała  z  rozrzewnie-
niem tego głosu. Orkiestra włościańska z Radwana, 
w liczbie 10, przybyła pod przewodnictwem swego 
kierownik  Dudka,  przeszła  ulicami  wioski,  grając 
narodowe malodje.

Każda  chałupina  była  chorągiewkami  narodo-
wemi ubrana, a nawet kościół, plebania i żydowskie 
domy były odświętnie przybrane. Tego wszystkiego 
p. Malinowski wcale nie widział i nie słyszał…

Moździerzy nie używaliśmy, bo to rzecz niebez-
pieczna,  ale  poszliśmy  za  wzorem  Żółkwi,  która 
grzebiąc kości wodza Żółkiewskiego dawała  salwy, 
bijąc do beczki z fuzji. Nareszcie tłumy ludu zaczęły 
się gromadzić na pastwisku.

A więc dziarska straż pożarna z Jadownik, Jagod-
nik i Miechowic z sztandarem, pod wodzą zasłużo-
nego pracownika na niwie nauczycielskiej p. Setla-
ka, dziatwa szkolna z Zalipia  i Woli Żelichowskiej, 
a  wreszcie  przepiękne  banderje  w  dużej  liczbie. 
Kosynierzy  z  Niecieczy  w  starodawnych  strojach, 
z  osełkami  do  kos  żelaznych,  otoczyli  armatę  cią-
gniętą przez 4 konie, a którymi przewodził były wójt 
z Hubenic, patrjarcha powiatu Józef Gądek.

Jakie błonie wielkie, widziałeś tłumy narodu róż-
nobarwnego,  a  już  największą  uwagę  zwracał wóz 
drabiniasty  z  weselem  nadwiślańskiem,  któremu 
grajkowie grali nasze weselne piosnki wesołe.

Jak parafia gremboszowska istnieje, chyba tu tyle 
luda na raz się nie zgromadziło. Tyle radości już lud 
tutejszy na pewno mieć nie będzie, a były to tysięcz-
ne rzesze. Sam krytyk Zarania liczył ich na przeszło 
7 tysięcy!

Zjechali  i  Sokoły  z  Tarnowa  i  Żabna,  przyby-
ło sporo urzędników z żonami, przybyła cała Rada 
nadzorcza  Tow.  Zalicz.  z  zasłużonym  dyrektorem 
p. Zakrzewskim Ludwikiem, a nawet przybył jeden 
dygnitarz rosyjski wraz z objeszczykiem. Takiej ra-
dości  i przejęcia się uroczystością,  tak podniosłego 
nastroju ducha nie widziałem u ludu mimo, że setki 
podobnych uroczystości widziałem!

Gości, którzy raczyli wstąpić pod strzechę podpi-
sanego, przyjmowałem czem można było, a w tem 
wszedł do izby p. Malinowski z p. Nowickim i z drem 
Moskwą. Właśnie po zakąsce, że to był chłód, czę-
stowałem  łaskawych  gości  z  Dąbrowy  kieliszkiem 
koniaku i ten to moment pochwycił p. Malinowski, 
który mnie zwykle „bratem Kubą” klepał i uwiecznić 
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mię chce jako pijaka, który wciąż tylko „w łapie trzy-
ma flachę baniastą”.

Każdego Koroniarza, wita się u nas w kraju całą 
duszą, a cóż dopiero braci warszawiaków, z których 
jeden  jest  redaktorem gazety chłopskiej  „Zarania”, 
która  tam  takie  przeżywa  ciężkie  chwile,  jakie my 
tu niedawno przeżywali, a sądząc z artykułów gaze-
ty kościelnej, może i przeżywać niedługo będziemy 
musieli.

Toć powitałem ich jak tylko moja dusza umiała, 
a nie spodziewając się, że p. M. taki moralista, za-
pytałem go, czy nie pozwoli przed śniadaniem, kie-
liszek koniaku?

Wyściskał mię,  jak  tylko warszawiaki umią,  ale 
nie wypił nic. 

Aby mię w oczach mych gości niby wyżej pod-
nieść opowiedział,  że w Królestwie  cieszę  się dużą 
sympatją.

Na dowód tego mówił iż tak się tem pewien pan 
zakochał  we  mnie,  że  koniecznie  zapragnął  mieć 
synka, któryby się wabik Kubą. Mimo, że tam kobie-
ta inne miała ponoć życzenia, to jak ci wziął kobietę 
molestować, a najdrować, tak ci kobiecina wytrzasła 
chłopca i nazwał go Kubą.

Oby się mu zdrowo chował, oby był szczęśliwszy 
odemnie  i oby go Pan Bóg zachował od przyjaciół 
w rodzaju p. Malinowskiego!

Około jedenastej godziny pochód przybył do ko-
ścioła, do którego wpuszczono najprzód braci z Kró-
lestwa,  którzy  przybyli  w  dużej  liczbie  z  dalszych 
okolic, bo i od Pacanowa.

Biedacy! Oni coś podobnego nie widzieli i nie sły-
szeli toć wielu z nich miało łzy radości w oczach! Mó-
wili: „Mój Boże! Gdyby u nas coś podobnego urzą-
dził, toby zaraz zjechało wojsko, kozacy i połowę by 
zabrano do kozy, a może i na „Sybir”, a tu nie uświad-
czy ani żandarmów, ani nijakich policjantów”.

Oczywiście p. M. tego nie widział i nie słyszał, bo 
on tylko widział „flachę baniastą” i śnił mu się cho-
choł Wyspiańskiego!

Ha!  Są  różne  oczy  i  różne  sposoby  widzenia 
rzeczy!

Po nabożeństwie i po kazaniu pochód udał się do 
pomnika odległego blisko 2 kil., w  szczerym polu, 
nad kanałem Zyblikiewicza. Niebo się zachmurzyło, 
zimny wiatr zaczął dąć od zachodu, a deszczyk jakby 
na przekorę zaczął kropić, lubo nieśmiało.

Nie było żadnych komitetowych, którzyby prze-
strzegali  ładu w pochodzie, każdy człowiek zdawał 
się być ordnerem dla siebie, co inteligenci do mnie 
podnosili.

I cała fala różnobarwna, morze głów w najwięk-
szym porządku przypłynęła pod pomnik.

Ks.  proboszcz  miejscowy  przed  poświęceniem 
zabrał  głos  i  wygłosił  dłuższą  przemowę.  Po  nim 
dr Moskwa gadał jeszcze dłużej, a ludzie lekko tyl-
ko ubrani, a zagrzani w kościele kulili się wielce od 
zimnego wiatru. Drowi Witkowi brakło czasu na tre-
ściwszą gadaninę. Ci ludzie, co stali za wiatrem, sły-
szeli dobrze mówców, co po drugiej stronie wcale nie 
mogąc nic usłyszeć, zaczęli się powoli wymykać do 
domu, tem bardziej, że to już było blisko koło 3-ciej. 
Że się mowa ks. Halaka nie wszystkim zdała, a p. M. 
najbardziej,  to  już na  to nic nie poradzę. Niewielu 
mamy ks. b. Bandurskich.

Mnie się i mowa dra Moskwy wydała dużo wie-
cową i agitacyjną, ale rad byłem, że i tacy mowcy się 
znaleźli.  Najsympatyczniej  oddeklamował  udatny 
i okolicznościowy wierszyk, chłopczyna mały Kogut, 
ale i tego p. M. nie słyszał, bo on wiecznie myślał, by 
„brata Kubę” zohydzić!

Naturalnie  nie  słyszał  i  tego  ślicznego  śpiewu, 
który wykonywali chłopcy i dziewuchy tutejsze pod 
kierunkiem niespracowanych p p. nauczycieli tutej-
szych Wojtanowicza i Stolarza. Nawet tak wytworny 
chór  Sokoła  dąbrowskiego,  nie mógł  im  odmówić 
zasłużonych pochwał!

Z pieśnią i muzyką wrócił pochód do wsi i tu się 
rozwiązał. Na tem się właściwie zakończyła cała uro-
czystość i jako gospodarzowi obchodu zależało mi na 
tem, aby to co dotąd było, wypadło dobrze.

Ale ludzie są tylko ludźmi, a zatem czemś posilić 
się musieli, bo jak słusznie ktoś powiedział : „czło-
wiek  jest  człowiekiem,  nie  zostanie  bogiem,  toć 
pierwszych swoich potrzeb, nie może być wrogiem”. 
A pisali pogańscy pisarze, że i ich bogowie, siedzą-
cy gdzieś na Olimpie, popijali wino zwane ambrozją 
i zjadali nie głupio różne boskie przysmaki.

Na utrapienie p. M., musieli i po tym obchodzie 
ludzie się czemś posilić, bo przecież od rana do 4-tej, 
mieli do tego prawo. 

W Królestwie,  tam,  gdzie berło dzierży pan  re-
daktor,  widocznie  ludzie  żyją  bożą manną, my  tu 
tego dotąd niestety nie umiemy.

Pamiętam  był  obchód  bitwy  pod  Wiedniem 
w Krakowie. Gościnni Krakowianie dawali ludowi-
nie  jeść, a widziałem śp. hr. Mieroszowakiego,  jak 
trzymał w garści nie taką jeszcze flachę jak moja i lud 
częstował! A obchód Sobieskiego przeto nie był znie-
ważony!

Na  Grunwaldzkiej  uroczystości  w  Krakowie, 
częstowano też ludzi nie byle jako, a jednak na tem 
nic uroczystość nie ucierpiała. A nawet  tańce były 
w ogrodzie i ludzie się zabawili aż miło.

Gremboszów to na małą skalę uczynił, aż ręce za-
łamał p. Malinowski i utulić się chłopina nie może.

 Dokończenie ze s. 21



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 23 -

Przypomina mi,  że  Jagiełło  rozbił  beczki  z  wi-
nem, a pić go nie dał! Przyznaję się, że ani ja Jagiełło, 
ani rozbijać nie było co. A przecież zdala przybyłym, 
dać koniecznie coś było trzeba i czem miałem i jak 
mogłem,  zacnym  i  kochanym  gościom,  służyłem 
z najwyższą radością, a gospodarze tutejsi czynili to 
tak samo.

Kto  i co na ten cel mi ofiarował,  to uważam za 
ubliżenie się p. redaktorowi ekskuzować, ale mogę 
tu pokazać rachunki za pobrane artykuły od kupców.

Co się działo po obchodzie, tem się już wcale nie 
mogłem  zajmować.  Było  udatne  przedstawienie 
wieczór,  a w gospodzie  chrześcijańskiej  i we dwo-
rze, młodzież potańczyła ponoć. To była rzecz gości 
i właścicieli domów. Moją rzeczą było czuwać, aby 
był spokój, co się chwale Bogu stało.

P. Malinowski zabawił się w mentora najniepo-
trzebniej, czego nawet nie uczynił taki moralista, ja-
kim jest tutejszy proboszcz.

Za  tyle  pracy  i  bezinteresownego  poświęcenia 
grosza i trudu, czy młodzież nasza, kiedy goście so-
bie tego życzyli, czy nie wartali tej chwili jednej, za-
bawić się po bożemu? Czyż chłopi mają wciąż tylko 
śpiewać „Gorzkie żale” i „Płaczcie Anieli”? To bracie 
nie tędy droga.

Przyznaję,  że  tego  nagradzać  niema  za  co,  ale 
żeby aż ręce i nogi załamywać i z tego wysnuwać, aż 
takie wnioski, jakież pan wysnuł, to jest wybierać się 
z armatą na komary!

A ten strzał mnie się widzi, pocieszył chyba tych, 
którzy na Twoją pracę  i naszą- patrzą nie dobrym 
okiem!

Jakiś pobożny zaraniarzyk, odkrył u nas, że dzieci 
były bose!

Podziękujcie Bogu i waszym stosunkom, że wa-
sza dziatwa nawet w lipcu zapewne sypia pod pie-
rzynką w trzewikach. My i nasza dziatwa w lecie cho-
dzi dotąd boso!

Kłamstwem zaś jest jakoby u nas było pięć kar-
czem. Jest jedna gospoda chrześcijańska, do której 
nawet  czasem  i  ks.  wikary  nie  sroma  się  wstąpić. 
W tej gospodzie od r. 1876 nie było muzyki i w ten 
wieczór na utrapienie p. M. zagrali, w czem jak wy-
żej powiedziałem udziału nie brałem, ani to odemnie 
nie zależało, boć wolno Tomku w swym domku!

Gdy się razu jednego faryzeusz zapytał św. Jana 
Ewangelisty,  dlaczego  on,  taki mąż  pobożny  bawi 
ptaszynę,  odrzekł mu,  ukochany  uczeń  P.  Jezusa: 
„Gdyby  łuk  był wciąż  naciągniony,  toby  pękła  lub 
osłabła cięciwa jego”.

Ks.  dziekan  Wilczkiewicz,  obecnie  proboszcz 
bocheński  miał  zamiar  wybudować  dom  ludowy 
w Oleśnie gdzieby prócz czytelni, mogła młodzież od 
czasu do czasu zabawić się po bożemu, jak się w ca-
łym świecie robi.

Tem nas żaden moralizator nie zawstydzi. Pyta 
się jeden w Zaraniu, czy też Gremboszów ma szkołę. 
Tak bracie, ma, budowaną w r. 1866 jest przy niej 
4 siły nauczycielskie, a kupiła śliczny plac pod nową 
4-klasową i niedługo będzie ją budować. Te pijaki, 
rozebrały  obszar dworaki  około  320 morgów, wy-
budowały nowe budynki plebańskie, co kosztowało 
około 30 tys., odmalowały kościół, sprawiły nowy or-
gan, przykupiły cmentarza i jak mogą, tak się grzebią 
w trudnych czasach. Mają drogi bite, zmeliorowano 
im bagna, zaorały błonie i wzięły w dzierżawę od ks. 
prob. około 55 morgów. Sąsiednie gminy kupiły też 
obszary dworskie. Tego pijacy tak nagle nie zrobili- 
i nawet wasi „trzeźwi” nie zrobią!

Rozumię Pana, Panie Redaktorze, dlaczego wpa-
dłoś  w  tak  kaznodziejski  morał.  Informował  cię 
najradykalniejszy Gremboszowiak,  który  ci  powie-
dział, że cała wieś szłaby radykalnie, jedno, że ja niby 
z tona spuścił.

Co do informatora, to odpowiem tylko słowy bi-
skupa Krasickiego, że „O Ryczy wole i milczeć wolę”.

Idę  tak,  jak,  człowiek  świadomy,  jak  człowiek, 
który sporo czasu przeżył z ludźmi, zna ich i wie, że 
politykowi nie wolno daleko od ludu odstępować, ale 
być cokolwiek naprzód, ale nie zbyt daleko.

Tyle uważałem za stosowne odpowiedzieć p. Ma-
linowskiemu któremu się mocno dziwię,  że  takich 
miał  informatorów  i  że  jak mówią dał  się do  tego 
pisania popchnąć, aż jednej społecznej babie z Kra-
kowa.

Pokazuje się,  że Prus miał  rację mówić,  i kiedy 
człek społeczny najwięcej napracuje, to wtedy go ob-
siada szpetne robactwo.

Zgartuję go, i bronić się muszę.
Miałem  wiele  zarzutów  od  przeciwników  po-

litycznych  i mam  ich,  ale  takiego policzka nikt mi 
dotąd nie dał. Za 55 lat życia robić mię chce p. Mali-
nowski pijakiem.

Na  dobre  imię  ciężko  w  życiu  się  dorabiałem 
i nadto nic więcej nie mam.

Wy Sz. Czytelnicy, którzyście tyle lat mię widzie-
li przy  różnych okazjach, możecie najlepiej powie-
dzieć- coś w tej materji i każdy za mną powtórzy ową 
prawdziwą  maksymę:  „Zachowaj  mię  P.  Boże  od 
przyjaciół, bo z nieprzyjaciółmi dam sobie radę!”

J. Bojko

Sprostowanie. W artykule p.t. „Poświęcenie pomnika 
w Gręboszowie” zaszła gruba pomyłka, mianowicie było 
wspomniane, że był „Sokół” z Tarnowa. Otóż prostujemy 
w ten sposób, że nie z Tarnowa ale był „Sokół” Dąbrow-
ski w sporej liczbie, a były też i druhinie. Chór „Sokołów” 
Dąbrowskich, wykonał też wspaniały śpiew i w ogóle brał 
w tej uroczystości bardzo czynny udział

Bojko
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Znakomita atmosfera oraz moc atrakcji dla ma-
łych  i  większych,  pomimo  niesprzyjającej  aury  – 
uśmiechnięte dziecięce twarze. Tak w skrócie można 
opisać  festyn  rekreacyjno-sportowy  zorganizowany 
w niedzielę 3 czerwca na kompleksie sportowym „Or-
lik” w Gręboszowie. Organizator – Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa zadbał o to, aby każde dziecko 
znalazło na festynie coś dla siebie. I tak starsi rozgry-

wali turniej piłki nożnej. Do walki o puchar stanęły 3 
drużyny: „Wykwintni kompani”- którzy zajęli pierw-
sze  miejsce,  „Lwy  morskie”  –  drugie  miejsce  oraz 
„Złote Jastrzębie” – trzecie miejsce.

Na  najmłodszych  czekała  duża  dmuchana  zjeż-
dżalnia  oraz malowanie  buziek. Dużym  zaintereso-
waniem cieszyły się konkurencje sportowo – spraw-
nościowe m.in.: skoki w workach, przeciąganie liny, 
hula-hop i inne. Każde dziecko, które tego dnia poja-
wiło się na festynie obdarowane zostało słodyczami 

ufundowanymi przez Gminną Komisję ds. Przeciw-
działania  Alkoholizmowi  i  Rozwiązywania  Proble-
mów  Alkoholowych.  Komisja  ta  była  jednocześnie 
współorganizatorem konkursu plastycznego i literac-
kiego ph „Bądźmy sobą bez nałogów”. 

Podczas  festynu  ogłoszone  zostały  wyniki  tego 
konkursu oraz wręczono nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy: I miejsce ex aequo: Patryk Kulig – Placówka 
Wsparcia Dziennego, Kacper Wąż, Stanisław Skowyra Klub Senior+ (praca literacka), II miejsce – Klub 
Senior +, Natalia Smoła, Nadia Węgiel, Aleksandra Smolik, Kacper Zając, Adrian Kaczmarczyk, Adam Mi-
siaszek, Damian Marek, Adrian Ciepiela, Damian Koziara, III miejsce – Gabriela Misiaszek, Anna Dąbroś, 
Kinga, Anna, Bartłomiej, Jakub Szczepańscy, Wyróżnienie – Patryk Trela, Kamil Świętek.

Laurent Gournelle napisał że 
„życie  to  plac  zabaw”. W  czasie 
festynu kompleks sportowy „Or-
lik” w Gręboszowie przypominał 
wielki, radosny plac zabaw. Dzię-
kujemy  wszystkim  dziewczy-
nom,  które  malowały  dzieciom 
buźki,  oraz  zaangażowały  się 
w pomoc podczas organizacji fe-
stynu. Dziękujemy wszystkim za 
wspólną  zabawę. Mamy nadzie-
ję, że spotkamy się znów za rok!

Monika Kilian

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
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Dnia 26 lipca br. na obiekcie sportowym OR-
LIK w Gręboszowie odbyły się eliminacje powia-
towe  turnieju piłki nożnej pod nazwą „Wakacje 
z  Piłką  Nożną  2018”.  Organizatorami  powia-
towych  zmagań  młodzików  byli:  Urząd  Gminy 
w  Gręboszowie  oraz  Gminne  Centrum  Kultury 
i  Czytelnictwa  w  Gręboszowie.  W  rozgrywkach 
wzięły  udział  drużyny  z  sześciu  gmin  powiatu 
dąbrowskiego tj.:Bolesław, „Dąbrovia” Dąbrowa 
Tarnowska,  „Wolania”  Wola  Żelichowska  gm. 
Gręboszów, Mędrzechów, Szkółka piłkarska Ole-
sno i „Wisła” Szczucin.

Zespoły  rywalizowały  ze  sobą  w  dwóch  gru-
pach.  W  fazie  grupowej  rozegrano  6  spotkań 
z  czego  tylko  jedno  zakończyło  się  remisem. 
Bardziej  zacięte  i  emocjonujące  były  spotkania 
o pierwsze i trzecie miejsce, w których o zwycię-
stwie decydowały rzuty karne. Mecz o piąte miej-
sce został rozstrzygnięty w podstawowym czasie 
gry. Padło łącznie 21 bramek.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Grupa I
1. Szczucin – Mędrzechów 1:0
2. Olesno – Mędrzechów 0:1
3. Olesno – Szczucin 1:1
Grupa II:
1. Bolesław – Dąbrowa Tarnowska 1:3
2. Gręboszów – Dąbrowa Tarnowska 0:2
3. Gręboszów – Bolesław 0:1
Mecz o pierwsze miejsce:
Szczucin – Dąbrowa Tarnowska 2:2 rzuty kar-

ne 1:3
Mecz o trzecie miejsce:
Mędrzechów – Bolesław 1:1 rzuty karne 4:3

Mecz o piąte miejsce:
Olesno – Gręboszów 3:1
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce: „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska
II miejsce: „Wisła” Szczucin
III miejsce: Mędrzechów
IV miejsce: „Szare Diabły” gm. Bolesław
V miejsce: Szkółka piłkarska Olesno
VI miejsce: „Wolania” Wola Żelichowska gm. 

Gręboszów
Do turnieju subregionalnego w Zbylitowskiej 

Górze zakwalifikowały się dwie drużyny: „Dąbro-
via” Dąbrowa Tarnowska i „Wisła” Szczucin.

Wyłonienie najlepszego strzelca zawodów nie 
było  łatwym  zadaniem  ponieważ  aż  pięciu  za-
wodników  miało  taką  samą  liczbę  strzelonych 
bramek. Ostatecznie po turnieju rzutów karnych 
królem  strzelców  został  Zych Adam  z Dąbrowy 
Tarnowskiej. Organizatorzy wybrali również naj-
lepszego bramkarza, którym został Wąż Kacper 
z  Mędrzechowa.  Wśród  zawodników  grających 
w  eliminacjach  powiatowych  mieliśmy  jedną 
dziewczynę,  która  bardzo  dobrze  radziła  sobie 
w  tych niełatwych  zmaganiach. Była nią Oliwia 
Surowiec grająca w barwach Woli Żelichowskiej.

Wszystkie  drużyny  otrzymały  puchary  i  dy-
plomy. Najlepszy  strzelec  oraz  bramkarz  otrzy-
mali  statuetki  oraz  piłki.  Dla  uczestników  za-
kupiono  napoje,  słodycze  oraz  pizzę.  Nagrody 
zostały ufundowane przez Małopolskie Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie oraz 
przez Wójta Gminy Gręboszów. Nagrody wręczył 
Sekretarz Gminy Gręboszów Bronisław Błach.

Grzegorz Kilian

SPORTWAKACJE Z PIŁK¥ NOŻN¥
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Wyniki rozgrywek klasy „A”

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik/

Godzina

1 11.08.2018 Strażak Karsy Dunajec Konary 3-1

2 15.08.2018 LZS Brzezówka Strażak Karsy 2-2

3 19.08.2018 Strażak Karsy Łukovia 2-0

4 25.08.2018 Unia Niedomice Strażak Karsy 4-2

5 01.09.2018 Strażak Karsy Ava Grądy 4-4

6 08.09.2018 Strażak Karsy Spartakus Radgoszcz 4-2

7 12.09.2018 Olimpia Biskupice Radłowskie Strażak Karsy 1-2

8 15.09.2018 Strażak Karsy Nowa Jastrząbka 1-5

9 22.09.2018 Mędrzechów Strażak Karsy 1-3

10 29.09.2018 Strażak Karsy Łęgovia Łęg Tarn. g.17.00

11 06.10.2018 Wietrzychowice Strażak Karsy g.16.00

12 14.10.2018 Strażak Karsy Luszowice g.11.00

13 21.10.2018 LUKS Zalipie Strażak Karsy g.14.00

14 28.10.2018 Strażak Karsy Iskra Dąbrówki Breń. g.11.00

15 03.10.2018 Ikar Odporyszow Strażak Karsy g.14.00

Tabela klasy A 
grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 Ikar Odporyszów 9 20 26-15

2 Ava Grądy 9 20 22-13

3 Unia Niedomice 9 19 28-18

4 Strażak Karsy 9 17 23-20

5 LZS Brzezówka 9 17 21-16

6 Łukovia Łukowa 9 17 21-14

7 LKS Nowa Jastrząbka 9 16 25-9

8 Dunajec Konary 9 14 16-11

9 Iskra Dąbrówki Breńskie 9 13 13-16

10 Łęgovia Łęg Tarnowski 8 11 15-14

11 Olimpia Biskupice Radł. 9 10 14-21

12 LKS Wietrzychowice 9 9 18-20

13 LZS Luszowice 8 8 17-19

14 LZS Mędrzechów 9 6 13-28

15 LUKS Zalipie 9 4 13-28

16 Spartakus Radgoszcz 9 1 12-35

Wyniki rozgrywek klasy „B”
Nr kolejki Data Gospodarze Goście Wynik/

Godzina

1 12.08.2018 Wolania Wola Żelichowska Siedliszowice 3-2

1 12.08.2018 Wisła Borusowa LKS Smęgorzów 3-3

1 12.08.2018 Powiśle Bolesław Dunajec Ujście Jezuickie 4-1

2 19.08.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Polonia Kłyż 3-1

2 19.08.2018 Siedliszowice Wisła Borusowa 2-13

2 19.08.2018 LZS Wójcina Wolania Wola Żelichowska 3-1

3 26.08.2018 Wolania Wola Żelichowska FC Pawęzów 0-0

3 26.08.2018 Wisła Borusowa LZS Wójcina 4-5

3 26.08.2018 Orzeł Miechowice Małe Dunajec Ujście Jezuickie 7-0

4 02.09.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Kłos Słupiec 2-1

4 02.09.2018 Wolania Wola Żelichowska Wisła Borusowa 2-1

5 09.09.2018 Wisła Borusowa FC Pawęzów 4-1

5 09.09.2018 LKS Szarwark Wolania Wola Żelichowska 4-1

5 09.09.2018 LKS Ilkowice Dunajec Ujście Jezuickie 2-2

6 16.09.2018 FC Pawęzów Dunajec Ujście Jezuickie 1-0

6 16.09.2018 Wolania Wola Żelichowska Powiśle Bolesław 1-0

6 16.09.2018 Wisła Borusowa LKS Szarwark 0-4

7 23.09.2018 Powiśle Bolesław Wisła Borusowa 1-2

7 23.09.2018 Polonia Kłyż Wolania Wola Żel. 0-3

7 23.09.2018 Dunajec Ujście Jezuickie DTS Dąbrowa T. 2-7

8 30.09.2018 LZS Smęgorzów Dunajec Ujście Jezuickie g.11.00

8 30.09.2018 Wolania Wola Żelichowska Orzeł Miechowice Małe g.17.00

8 30.09.2018 Wisła Borusowa Polonia Kłyż g.14.00

9 07.10.2018 Orzeł Miechowice Małe Wisłą Borusowa g.14.00

9 07.10.2018 Kłos Słupiec Wolania Wola Żelichowska g.14.00

9 07.10.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Siedliszowice g.11.00

10 14.10.2018 LKS Wójcina Dunajec Ujście Jezuickie g.11.00

10 14.10.2018 Wolania Wola Żelichowska LKS Ilkowice g.14.00

10 14.10.2018 Wisła Borusowa Kłos Słupiec g.11.00

11 21.10.2018 LKS Ilkowice Wisła Borusowa g.14.00

11 21.10.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Wolania Wola Żelichowska g.11.00

12 28.10.2018 Wolania Wola Żelichowska DTS Dąbrowa g.14.00

12 28.10.2018 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jezuickie g.11.00

13 04.11.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Viktoria Szarwark g.11.00

13 04.11.2018 DTS Dąbrowa Wisłą Borusowa g.11.00

13 04.11.2018 Czarni Smęgorzów Wolania Wola Żelichowska g.11.00

Tabela klasy B 
grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 Orzeł Miechowice Małe 7 16 19-6

2 LKS Szarwark 7 15 20-3

3 DTS Dąbrowa Tarnowska 7 14 23-16

4 Wolania Wola Żel. 7 13 11-10

5 FC Pawęzów 7 13 9-11

6 LZS Wójcina 7 12 17-12

7 Wisła Borusowa 7 10 27-18

8 Powiśle Bolesław 7 10 18-11

9 Kłos Słupiec 7 9 22-16

10 LKS Ilkowice 7 8 17-13

11 LKS Smęgorzów 7 7 11-15

12 Dunajec Ujście Jezuickie 7 7 10-23

13 Błękitni Siedliszowice 7 4 11-47

14 Polonia Kłyż 7 3 7-21

WYNIKI I TABELE ROZGRYWEKSPORT
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PUCHAR WÓJTA PO RAZ TRZECI 
DLA WOLANII 

SPORT

W drugą niedzielę wakacji na stadionie w Karsach odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów 
o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy, Gminne Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa oraz LZS „Strażak” Karsy. Jak co roku do zawodów przystąpiło cztery miejscowe zespoły 
tj.: LZS „Wisła” Borusowa, LZS „Strażak” Karsy, LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie, LZS „Wolania” Wola 
Żelichowska. Pomimo niesprzyjającej aury drużyny zagrały po 3 mecze trwające 2 x 15 minut każdy. Kolej-
ność rozgrywek ustalono w losowaniu, które miało miejsce przed rozpoczęciem turnieju. Odbyło się łącznie 
sześć  spotkań, których wyniki przedstawiamy poniżej:

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

zwycięstwo w karnych – LZS Wola Żelichowska
LZS Karsy – LZS Borusowa 2:0
LZS Ujście Jezuickie – LZS Wola Żel. 0:3
LZS Karsy – LZS Wola Żelichowska 0:0 zwy-

cięstwo w karnych – LZS Wola Żelichowska
LZS Borusowa – LZS Ujście Jezuickie 3:3 

zwycięstwo w karnych – LZS Ujście Jezuickie

Klasyfikacja końcowa:
1. LZS Wola Żelichowska
2. LZS Karsy
3. LZS Borusowa
4. LZS Ujście Jezuickie
Tytuł  króla  strzelców  przypadł  Michałowi 

Mosio  grającemu  w  barwach  „Wolani”.  Zwy-
cięski  zespół  otrzymał  puchar  Wójta  Gminy. 
Każda  z  drużyn  biorących  udział  w  turnieju 
otrzymała  pamiątkowy  dyplom  oraz  nagrody 
w postaci  sprzętu  sportowego. Wszystkim ze-
społom dziękujemy za udział w zawodach, gra-
tulujemy wyników.

Grzegorz Kilian




