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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Na początku czerwca ks. Wiesław Babiarz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie, 
obchodził swój wyjątkowy jubileusz 30 lat posługi duszpasterskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerw-
ca 1989 r. z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Tym samym już od 30 lat głosi Ewangelię i troszczy się 
o życie sakramentalne wiernych kościoła katolickiego. Od 20 sierpnia 2006 roku pełni obowiązki pro-
boszcza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie. Dzięki działalności i zaangażowaniu ks. Wie-
sława, zabytkowy kościół parafialny jest bez wątpienia doskonale zachowaną barokową perłą Powiśla 
Dąbrowskiego. Liczne inwestycje pomogły zabezpieczyć świątynię i jej najbliższe otoczenie przed de-
strukcyjnym wpływem upływającego czasu i warunkami atmosferycznymi, negatywnie wpływającymi na 
stan świątyni, a znajdujące się wewnątrz zabytki mogły odzyskać dawny blask. W imieniu całej redakcji 
Gazety Gręboszowskiej pragniemy życzyć ks. jubilatowi kolejnych tak znamienitych jubileuszy, a w pracy 
duszpasterskiej radości i wytrwałości, obfitości łask Bożych oraz błogosławieństw na każdy dzień. 

Ks. Wiesław Babiarz – urodził się 12 sierpnia 1963 r. 
w Dębicy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Borku Wielkim. 
Następnie uczył się w Technikum Elektryczno-Mechanicznym 
w Sędziszowie Małopolskim. W 1983 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia filozoficzno-teo-
logiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa 
kanonicznego pt. „Nieprawidłowości i przeszkody do święceń 
kapłańskich”. 

Pracował jako wikariusz w parafiach:
• pw. Św. Michała Archanioła w Ropie w latach 1989-1991 
• pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie w latach 1991-1993 
• pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy w latach 1993-1996 
• pw. Wniebowzięcia NMP w Wietrzychowicach w latach 

1996 – 2000 
• pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie w latach 2000-2006

Redakcja

Źródło: powiat dąbrowski

W piątek, 17 maja br. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej starosta dąbrowski 
Lesław Wieczorek oraz wicestarosta Krzysztof Bryk podpisali umowy w sprawie udzielenia dotacji 
dla parafii na remont obiektów sakralnych. Dzięki środkom finansowym z budżetu powiatu zosta-
ną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie w czterech parafiach na terenie powiatu dą-
browskiego tj. parafii: szczucińskiej, gręboszowskiej, żelichowskiej i luszowickiej.

Samorząd powiatowy w trosce o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla, prowadzi program 
finansowego wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, 
wpisanych do rejestru.

Uchwały w sprawie udzielenia dotacji zostały podjęte 26 kwietnia 2019 roku na V posiedzeniu 
Rady Powiatu Dąbrowskiego. W ramach dotacji prace obejmować będą:

– wykonanie konserwacji technicznej wraz z konserwacją estetyczną wielkoformatowego obrazu 
na płótnie pn. Ekstaza Św. Antoniego z 1702 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Zygmun-
ta w Żelichowie,

– wykonanie pełnej konserwacji wraz z konserwacją estetyczną dwóch portali wykonanych z wa-
pienia pińczowskiego usytuowanych na ścianie północnej i południowej prezbiterium Kościoła Para-
fialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie,

– wykonanie robót renowacyjno-budowlanych i odtworzeniowych – cokół strony zachodniej Ko-
ścioła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,

– wykonanie konserwacji i zabezpieczenie muru, ściany zewnętrzne – cokół i tynki w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Szczucinie.

30 LAT KAPŁAŃSTWA KS. WIESŁAWA

WSPARCIE FINANSOWE DLA PARAFII
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OD WYDAWCY
Oddajemy do Państwa 

rąk kolejny, już 83. numer 
Gazety Gręboszowskiej.

W aktualnym wydaniu 
podsumowujemy miniony 
kwartał, który obfitował 
w wiele interesujących wy-
darzeń społeczno-kultural-
nych. Należy jednak zazna-
czyć, że ostatnie miesiące to 
również czas zmiennej i ka-

pryśnej aury pogodowej. Na przełomie maja 
i czerwca złe warunki atmosferyczne bardzo 
mocno dały się we znaki mieszkańcom Powiśla 
Dąbrowskiego. Ulewne deszcze spowodowały 
podniesienie poziomu rzek do stanów alarmo-
wych, zaś lokalne podtopienia pustoszyły pola 
uprawne. Zastępy OSP walczyły z żywiołem 
starając się niwelować zagrożenie, a rolnicy 
rozpoczęli szacowanie strat. Sytuacja została 
opanowana jednak wiele pól uprawnych nie-
stety nie wyda już plonów w czasie tegorocz-
nych zbiorów. Po okresie ulewnych deszczy 
aura uległa diametralnej zmianie i rolnicy mu-
sieli zmagać się z suszą. Wysokie temperatury, 
często przyjmujące formę wręcz tropikalnych 
upałów, były niezwykle niebezpieczne zwłasz-
cza dla dzieci i osób starszych. Alerty Rządo-
wego Centrum Bezpieczeństwa co chwila in-
formowały aby nie lekceważyć panującej aury. 
Tym samym rozpoczynające się już wkrótce 
żniwa bez wątpienia nie będą należeć do na-
jobfitszych. Dlatego też Stowarzyszenie Sa-
morządów Powiatu Dąbrowskiego skupiające 
samorząd powiatowy oraz wszystkie samorzą-
dy gminne z terenu powiatu zdecydowało, że 
Święto Powiśla Dąbrowskiego w tym roku nie 
odbędzie się. 

Pod koniec maja br. odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Po raz kolejny 
przy urnach wyborczych decydowaliśmy kto 
przez najbliższe 5 lat będzie reprezentował 
nasze interesy w strukturach europejskich. 
W aktualnym wydaniu Gazety Gręboszow-
skiej prezentujemy wyniki wyborów zarówno 
w skali kraju, jak i na terenie naszej gminy 
oraz nazwiska kandydatów, którzy z naszego 
okręgu zdobyli mandaty radnych. 

W bieżącym numerze Gazety Gręboszow-
skiej mogą Państwo również przeczytać wiele 
cennych informacji i interesujących relacji do-
tyczących najważniejszych spraw związanych 
z naszą gminą. Przede wszystkim publikujemy 
materiał poświęcony niezwykle ważnej tema-
tyce budowy mostu na Wiśle w miejscowości 

Borusowa i postępie prac nad realizacją tej 
jakże ważnej i trzeba przyznać trudnej inwe-
stycji. Ponadto prezentujemy relacje z otwar-
cia nowopowstałego Punktu Przyjęć Intere-
santów Komendy Powiatowej Policji, który 
od maja br. znajduje się w budynku GCKiCz 
w Gręboszowie. 

W aktualnym numerze Gazety Gręboszow-
skiej mogą Państwo znaleźć informacje do-
tyczące zakończenia roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Gręboszowie i zakończenia 
roku przedszkolnego w Publicznym Przed-
szkolu. 

Tradycyjnie publikujemy także informacje 
i zdjęcia z przedsięwzięć kulturalnych i spor-
towych jakie miały miejsce w przeciągu ostat-
niego kwartału. Tym samym zamieszczamy 
informacje dotyczące: konkursu palm i pla-
styki obrzędowej związanej z okresem Wiel-
kanocy, koncertu Tarnowskiego Chóru Gos.pl 
w GCKiCz, festynu rekreacyjno-sportowego na 
kompleksie Orlik z okazji Dnia Dziecka i z oka-
zji Święta Rodziny w Ujściu Jezuickim oraz 
Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy 
Gręboszów.

Nie zabraknie również publikacji o tematyce 
historycznej. Tym razem zamieszczamy tekst 
autorstwa Jana Stapińskiego z 18 września 
1923 r., jaki ukazał się w 36. numerze „Przy-
jaciela Ludu”, jak również publikujemy wspo-
mnienia o rodzinie Wojciecha i Agnieszki Ka-
lafarskich z Gręboszowa, której losy związane 
były z trudnym czasem I i II wojny światowej.

W 83. numerze Gazety Gręboszowskiej po-
nadto mogą Państwo przeczytać informacje 
odnoszące się do jubileuszu 30-lecia posłu-
gi kapłańskiej ks. Wiesława Babiarza, pro-
boszcza gręboszowskiej parafii, wyborów do 
Rad Sołeckich będących ciałami doradczymi, 
funkcjonującymi przy urzędzie sołtysa, które 
wspomagają jego działalność, jak również pu-
blikacje dotyczące tematyki zdrowia („Lato – 
promienie słońca i nasza obrona – skóra” oraz 
„Bóle głowy odwieczny towarzysz człowieka”).

Na koniec pragnę życzyć wszystkim miesz-
kańcom gminy Gręboszów spokojnych i przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji, zaś rolnikom 
przygotowującym się do tegorocznych żniw 
odpowiedniej pogody.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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W marcu ruszyły prace przy budowie mo-
stu na Wiśle w Borusowej, który połączy wo-
jewództwo małopolskie ze świętokrzyskim 
i będzie częścią najkrótszej drogi z Tarnowa 
w kierunku Kielc, a dalej – Warszawy. Na 
to ułatwienie mieszkańcy obu województw 
czekali prawie 80 lat.

W środę, 20 marca br. na placu budowy do-
konano symbolicznego wbicia łopaty pod tą in-
westycję. W tej historycznej chwili wzięli udział 
marszałkowie: małopolski Witold Kozłowski 
i świętokrzyski Andrzej Bętkowski, oraz wice-
marszałek małopolski Łukasz Smółka i Marek 
Jońca z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
Obecni byli także Anna Krupka, wiceminister 
sportu i turystyki oraz parlamentarzyści Wiesław 
Krajewski, Michał Wojtkiewicz i Krystian 
Jarubas. Ponadto w tej symbolicznej uroczystości 
wzięli udział: starostowie powiatu dąbrowskiego 
i tarnowskiego Lesław Wieczorek i Roman Łucarz, 
burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, 
wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil.

Inwestycję obejmującą wykonanie projektu oraz 
roboty budowlane, której koszt wyniesie prawie 
54 mln złotych sfinansują samorządy województw 
małopolskiego i świętokrzyskiego. 

Przeprawa w Borusowej na DW 973 ma mieć 
677 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów 
i dwa pasy ruchu. Z myślą o pieszych i rowerzystach, 
wzdłuż mostu powstaną chodniki i ścieżka rowerowa

– Jestem przekonany, że budowa mostu, któ-
rą dziś symbolicznie rozpoczynamy, przyczyni się 
do poprawy jakości życia mieszkańców obu woje-
wództw i przyspieszenia rozwoju gospodarczego 
okolicznych powiatów – mówił marszałek woje-
wództwa małopolskiego Witold Kozłowski. 

– Najlepszym dowodem na to, jak potrzebna jest 
ta inwestycja jest ogromne zainteresowanie miesz-
kańców gminy Gręboszów i Nowego Korczyna, 
którzy tak licznie uczestniczyli w dzisiejszym wyda-
rzeniu – podkreślał wicemarszałek Łukasz Smółka. 

– Ta inwestycja pozwoli obu naszym wojewódz-
twom połączyć się w różnych aspektach – spo-
łecznych i gospodarczych. Spowoduje zacieśnienie 
kontaktów międzyludzkich, ale przede wszystkim 
będzie służyć ożywieniu kontaktów gospodarczych 
– mówił Andrzej Bętkowski, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z planem prac, pierwsi kierowcy będą 
mogli skorzystać z przeprawy pod koniec 2020 roku.

BUDOWA MOSTU ROZPOCZÊTA

WL
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W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
z myślą o mieszkańcach gminy Gręboszów, zo-
stał otwarty Punkt Przyjęć Interesantów. W każdy 
czwartek w godzinach 14.00 – 16.00 dyżur pełnił 
będzie tam dzielnicowy z Komendy Powiatowej Po-
licji w Dąbrowie Tarnowskiej aspirant Marek Soł-
tys. Tel. 606-864-917

Symbolicznego otwarcia punktu przyjęć doko-
nali: posłowie na sejm RP Wiesław Krajewski 
i Michał Cieślak, Komendant Powiatowy Policji 
w Dąbrowie Tarnowskiej mł. inspektor Robert 

Dudek oraz wójt gminy Gręboszów Krzysz-
tof Gil. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: 
proboszcz parafii Borusowa ks. Marian Kujda, 
radny sejmiku województwa małopolskiego Sta-
nisław Bukowiec, wicestarosta Powiatu Dą-
browskiego Krzysztof Bryk, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, przewodniczą-
cy Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, radni 
gminy Gręboszów, sołtysi i przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy Gręboszów.

Dzięki funkcjonowaniu nowootwartego punktu 
mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do dziel-
nicowego, co wpłynie na pewno na poprawę bez-
pieczeństwa na terenie gminy.

Otwarcie takiego punktu było jednym z postula-
tów w kampanii wyborczej Krzysztofa Gila, obecnie 
wójta gminy. 

– Otwarcie Punktu Przyjęć to duże ułatwienie 
dla naszych mieszkańców, którzy nie muszą te-
raz jechać na komendę, aby załatwić swoje spra-
wy. Niewykluczone, że wraz z zainteresowaniem 
mieszkańców zostanie wydłużony czas przyj-
mowania stron – mówi wójt gminy Gręboszów 
Krzysztof Gil. – W kampanii wyborczej obieca-
łem mieszkańcom, że tego typu placówka zostanie 
utworzona w naszej gminie i słowa dotrzymałem. 
Obecność policjantów w naszej gminie to również 
wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

– Na co dzień w Sejmie zasiadam w zespole 
parlamentarnym do spraw Policji – mówił poseł 
na sejm RP Michał Cieślak. – Rząd Zjednoczo-
nej Prawicy dba o to, aby przywracać posterunki 
Policji w Polsce gminnej. Policyjny Punkt Przyjęć 
Interesantów jest uzupełnieniem tego działania. 
Cieszę się, że gmina Gręboszów z wójtem Krzysz-

tofem Gilem na czele zdecydowała 
się utworzyć tego typu placówkę, 
która ułatwi życie mieszkańcom, 
jednocześnie podniesie poziom 
bezpieczeństwa w gminie.

OTWARTO POLICYJNY PUNKT 
PRZYJÊĆ INTERESANTÓW

WL
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20-LECIE POWIATU D¥BROWSKIEGO
W niedzielę, 16 czerwca br. w zespole dworsko – parkowym 

w Brniu odbyły się uroczystości jubileuszowe. Mieszkańcy wspólnie 
z parlamentarzystami i samorządowcami świętowali 20-lecie powia-
tu dąbrowskiego. Dwie dekady istnienia samorządu powiatowego 
uczczono koncertem jubileuszowym „Pozostać w pamięci”. Uhono-
rowano pamiątkowymi medalami starostów oraz radnych wszystkich 
VI kadencji, sekretarzy i skarbników powiatu, burmistrzów i wójtów, 
którzy na przestrzeni 20 lat pracowali na rzecz naszego samorządu 
i lokalnej społeczności. 

W tym dniu świętowano także jubileusz Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Brniu. Od 10 lat ta powiatowa instytucja swoją siedzibę ma 
właśnie w zabytkowym dworze Konopków w zespole dworsko – parkowym.

– 20 lat – tak wiele się w tym czasie wydarzyło. Nie sposób dzisiaj opisać tych 
wszystkich dokonań, które na przestrzeni dwóch dekad przyczyniły się do roz-
woju naszego powiatu. Każda kadencja pracowała sumiennie i rzetelnie, wyzna-
czając sobie nowe cele i realizując wiele przedsięwzięć w zakresie infrastruktu-
ry drogowej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, pomocy społecznej i wsparcia 
osób niepełnosprawnych – mówił do zgromadzonych starosta Lesław Wieczorek.

Podczas jubileuszu głos zabrali znamienici goście, a wśród nich m.in.: posłowie 
na sejm RP Wiesław Krajewski i Michał Wojtkiewicz, senator RP Kazimierz Wiatr, 
członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka i prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Kazimierz Koprowski. 

Niedzielne świętowanie było szczególną okazją, by przypomnieć o wszystkich 
starostach i radnych, którzy wpisali się w historię samorządności powiatu.

20 lat – to sześć kadencji rady powiatu, to 58 radnych, którzy przez ten okres 
pracowali na rzecz naszego regionu. Są wśród nich radni, którzy przez te 20 lat 
pracują nieprzerwanie w radzie powiatu. Niestety los tak chciał, że trzech rad-
nych już wśród nas nie ma śp. Robert Kądzielawa, śp. Edward Morelewski, 
śp. Jerzy Zawada. Dlatego proszę, abyśmy chwilą ciszy uczcili Ich pamięć – mó-
wiła podczas uroczystości przewodnicząca Marta Chrabąszcz.

Z okazji jubileuszu Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chra-
bąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk, 
wręczyli okolicznościowe medale i podziękowania dla wszystkich starostów, rad-
nych powiatowych 6 kadencji oraz sekretarzy i skarbników powiatu, burmistrzów 
i wójtów, którzy swoją pracą wnieśli ogromny wkład w rozwój naszego powiatu. 
Medale powędrowały również do parlamentarzystów i władz wojewódzkich, za 
wspieranie wszelkich działań samorządu powiatowego i troskę o jego rozwój.

Źródło: powiat dąbrowski
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DAR OD POLONII
Składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Stowarzy-

szenia Parafii Gręboszów w Chicago za przekazane w formie 
darowizny kwoty 2 tys. dolarów na rzecz Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Pieniądze otrzymali-
śmy za pośrednictwem Pani Janiny Geisler, skarbniczki Sto-
warzyszenia, która przebywała w Polsce w kwietniu tego roku. 
W czasie pobytu Pani Janina odwiedziła Gręboszów, by spotkać 
się z ks. Wiesławem Babiarzem – proboszczem tutejszej para-
fii oraz Wiesławem Lizakiem – dyr. GCKiCz. Za otrzymane od 
przyjaciół z USA pieniądze Gminne Centrum Kultury zakupi 
m.in.: nowy aparat fotograficzny i sprzęt komputerowy. 

Stowarzyszenie parafii Gręboszów w Chicago powstało 
12 października 1980 roku. Podstawowym celem powołania do 
życia stowarzyszenia było niesienia pomocy finansowej przy od-
budowie i renowacji parafialnego kościoła w Gręboszowie, który 
w latach osiemdziesiątych, z inicjatywy ówczesnego proboszcza 

ks. Władysława Golca, poddany był kapitalnemu remontowi. Z biegiem lat Stowarzyszenie pomagało nie tylko 
Kościołowi ale także różnym instytucjom służącym lokalnej społeczności. 

Przez 39 lat istnienia pracami Stowarzyszenia kierowali: Henryk Śliwa, Władysław Gała, Michał Wytrwał, 
Władysław Moryl, Władysław Wytrwał, Antoni Myśliński. Obecnie ponownie Zarządem Stowarzyszenia kie-
ruje Władysław Wytrwał piastujący funkcję prezesa, zaś Janina Geisler pełni funkcję skarbnika (nieprzerwa-
nie od 25 lat).

Aktualnie Stowarzyszenie przygotowuje się do obchodów uroczystego jubileuszu 40-lecia swego istnienia, 
który przypada na przyszły rok.

Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia za wsparcie 
i przekazany dar dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

PODZIÊKOWANIE DLA KLUBU GMINY GRÊBOSZÓW W CHICAGO
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gręboszowskiej składa serdeczne podziękowania Klubowi Gminy Grę-

boszów w Chicago za darowiznę w kwocie 500 dolarów. Przekazana kwota zostanie przeznaczona na statutowe cele 
działalności Stowarzyszenia. Dzięki wsparciu darczyńców i pomocy sympatyków, Stowarzyszenie może nadal pręż-
nie działać na rzecz naszej gminy i realizować kolejne przedsięwzięcia. Środki finansowe zostały przekazane przez 
Klub Gminy Gręboszów za pośrednictwem Antoniego Myślińskiego, który obecnie piastuje funkcję prezesa tego 
koła. W czasie wakacji gościł w rodzinnych stronach i w dniu 30 czerwca 2019 roku spotkał się z Bogdanem Bigosem 
– prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gręboszowskiej. Podczas spotkania miał okazję zobaczyć pomnik dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości, którego inicjatorem budowy było gręboszowskie stowarzyszenie.

 *** 

 *** 
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

Wiesław Lizak
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OSP W GRÊBOSZOWIE OTRZYMAŁO WSPARCIE

PROMESY NA MODERNIZACJÊ DRÓG

Dnia 28 maja br. w Muzeum Okręgowym w Tar-
nowie odbyło się uroczyste przekazanie promes w ra-
mach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Promesy 
gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej 
edycji konkursu przekazała Anna Pieczarka – czło-
nek zarządu Województwa Małopolskiego.

– Strażacy-ochotnicy swoją postawą udowad-
niają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na 
nich liczyć. O każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść 
pomoc czy to podczas powodzi czy podczas pożaru. 
Jako samorząd województwa staramy się te działa-
nia wspierać, dlatego też realizujemy konkursy de-
dykowane właśnie strażakom-ochotnikom – mówi 
Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W tym roku wsparcie na realizację prac budowla-
no – remontowych otrzymała jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gręboszowie. W uroczystym wrę-
czeniu promesy wzięli udział: Krzysztof Gil, wójt 
gminy Gręboszów oraz Jan Bojko, naczelnik OSP 
Gręboszów. Kwota dotacji udzielonej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego na re-
mont remizy OSP Gręboszów wynosi 48.000 zł. Prze-
kazane środki finansowe wpłyną na poprawę mienia 
społeczności lokalnej, a przede wszystkim na polep-
szenie warunków pracy strażaków ochotników.

Realizowany od 2009 roku program „Małopolskie 
Remizy” jest unikatowym w skali kraju. W ramach 
tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na 
remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotych-
czas przekazano blisko 32 mln zł przeznaczonych na 

remonty w 784 małopolskich remizach OSP w latach 
2009-2018. Przeznaczone przez Województwo Mało-
polskie środki finansowe na realizację konkursu „Ma-
łopolskie Remizy” wpływają na polepszenie warun-
ków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną 
rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środo-
wiska i mienia społeczności lokalnej. 

R.

Z myślą o małopolskich rolnikach zarząd woje-
wództwa przeznaczył blisko 18 milionów złotych na 
poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw 
rolnych. W dniu 5 czerwca br. podczas Forum Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski wi-
cemarszałkowie województwa Łukasz Smółka 
i Tomasz Urynowicz oraz radny Województwa 
Małopolskiego Stanisław Bukowiec wręczyli 
promesy na modernizację dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Na ręce wójta gminy Gręboszów 
Krzysztofa Gila została przekazana promesa 
w wysokości 150 tys. zł. Jest to najwyższa z możli-
wych kwot dofinansowania przyznawana przez za-
rząd województwa. 

– Wsparcie działań z zakresu ochrony gruntów 
rolnych na rzecz modernizacji dróg dojazdowych 
stanowi jedno z ważniejszych działań samorządu 
województwa. Przekazane środki wpłyną na po-
prawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw 
rolnych dla wielu mieszkańców Małopolski – pod-
kreślił wicemarszałek Łukasz Smółka. 

– Przekazane środki finansowe zostaną wykorzy-
stane na wykonanie ponad kilometrowego odcinka 
drogi „Na Pary” w miejscowości Wola Żelichowska 
– zaznaczył wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil. 
Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi Woje-
wództwa Małopolskiego na czele z marszałkiem Wi-
toldem Kozłowskim – dodał wójt gminy.

R.

 *** 
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SŁONECZNE ŚWIÊTO DZIECI
1 czerwca to data znana chyba każdemu dziecku – tego 

dnia nie brakuje radości, uśmiechu i szczęścia naszych 
pociech. Każdy stara się, aby dzień ten był wyjątkowy dla 
wszystkich dzieci. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
chcąc uczcić ten wyjątkowy dla każdego malucha dzień zor-
ganizowało festyn rekreacyjno-sportowy. Impreza odbyła 
się w niedzielę, 2 czerwca br., na kompleksie sportowym 
„Orlik” w Gręboszowie. Organizatorzy zadbali o to, aby dla 
każdego, niezależnie od wieku znalazło się coś ciekawego. 

I tak na naj-
młodszych cze-

kało malowanie buziek, dmuchana zjeżdżalnia, trochę starsze 
dzieci wzięły udział w turnieju piłkarskim. W szranki o puchar 
stanęły trzy zespoły: „Victoria” w składzie: Konrad Zieliński, 
Wiktor Przeworski, Patryk Dubiel, Antoni Adamczyk, Szymon 
Kachniarz, Kacper Dudek, Jan Kachniarz, „Karsovia” w skła-
dzie: Paweł Marcinkowski, Michał Marcinkowski, Damian 

Szczawiński , 
Szymon Suro-
wiec, Łukasz 
Boroń, Adrian 
Woźniak, Oliwia Surowiec oraz „Złote Jastrzębie” w składzie: 
Szymon Nagórzański, Sebastian Smolik, Damian Gaweł, 
Piotr Nowak, Wojciech Sarat, Patryk Kulig, Szymon Wcisło, 
Kacper Wąż. Złoty puchar zdobyła drużyna „Viktorii”. Dru-
gie miejsce „ Kar-
sovia”, natomiast 
trzecie miejsce 
„Złote Jastrzębie”. 

Podczas festynu nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci, mło-
dzieży ale także i dla dorosłych, które przeprowadził dyrektor 
Centrum Kultury Wiesław Lizak oraz Monika Kilian. Na wszyst-
kie dzieci czekało wiele słodkości ufundowanych przez Gminną 
Komisję do Spraw Przeciwdziałania i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gręboszowie. Komisja była jednocześnie 
fundatorem nagród w konkursie plastycznym i literackim ph. 
„Bądźmy sobą bez nałogów”, którego wyniki zostały ogłoszone 
podczas festynu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji festynu, w szczególności Marii Łata, 
Martynie Wojciechowskiej i Izabeli Koziara za malowanie buziek maluchom. 

Monika Kilian
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ZA NAMI IV PRZEGL¥D MUZYCZNYCH TALENTÓW
Z wielką radością i entuzjazmem 19 czerwca br. wszyscy ucznio-

wie zakończyli edukację szkolną. Również tego dnia nastąpiło za-
kończenie rocznej edukacji muzycznej w szkółce gry na instrumen-
tach, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie. Uroczyste zakończenie edukacji muzycznej odbyło 
się podczas IV Przeglądu Muzycznych Talentów w sali widowisko-
wej Centrum Kultury. Szesnastu młodych muzyków zaprezentowało 
zdobyte umiejętności. Publiczność usłyszała takie utwory jak m.in.: 
„Tom Dolley”, „Stary niedźwiedź”, „Zając”, „Sorry seems to be”, „Jej 
portret”, „Always on my mind”, „Julia i ja” – wykonanych na keybo-
ardzie, pianinie czy gitarze. 

Przegląd miał formułę konkursową, w związku z czym organiza-
tor powołał komisję jury, w skład której weszli: Krzysztof Roman, 
Wiesław Lizak oraz Monika Kilian. Występy oceniane były w dwóch 
kategoriach. W pierwszej kategorii oceniane były osoby, które dopie-
ro zaczynają edukację muzyczną, w drugiej kategorii oceniano tych, 
którzy już od kilku lat pobierają nauki, a ich umiejętności są na zdecy-
dowanie wyższym poziomie. 

W kategorii początkujących wyróżnieni zostali: Ania Sobota, 
która w bieżącym roku rozpoczęła naukę gry na keyboardzie i tego 
dnia debiutowała, Mateusz Wojciechowski, Kacper Dąbroś, 
Oliwia Dąbroś oraz Patrycja Rokita. 

W kategorii osób zaawansowanych komisja jury zachwyciła się 
występem Wiktorii Woziwody, Karoliny Sarat, Eweliny Dą-
broś, Patrycji Grabiec, Anny Dąbroś i Oli Piątek. Wszyscy 
uczestnicy nagrodzeni zostali słodkościami oraz dyplomami, nato-
miast wyróżnione osoby otrzymały nagrody książkowe. Wszystkie 
nagrody ufundowane zostały przez Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie. 

Szkółka gry na instrumentach muzycznych działająca przy Gmin-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci i młodzieży nie tylko z naszej gminy ale i gmin 
ościennych. Niewątpliwie ma na to wpływ profesjonalizm, zaangażo-
wanie i poświęcenie uczących w niej muzyków Krzysztofa Romana, 
który udziela lekcji gry w klasie instrumentów klawiszowych, trąbki 
oraz śpiewu oraz Wiesława Lizaka w klasie gitary i śpiewu. W okre-
sie wakacyjnym szkółka zawiesza działalność, ale gorąco zaprasza 
wszystkich chętnych już we wrześniu, by dalej szlifować swoje talenty. 
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W niedzielę, 9 czerwca br., w Ujściu Jezuickim od-
był się festyn z okazji „Święta Rodziny”, organizowa-
ny przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Grę-
boszowie. Myślą przewodnią imprezy było hasło: 
„RODZINA – tu zaczyna się życie, a MIŁOŚĆ 
nigdy się nie kończy”. Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie dzieci, młodzież, rodzice i zaproszeni goście 
mogli spędzić miło czas, bowiem czekało na nich wie-
le atrakcji. Na program „Święta Rodziny” złożyły się: 
występy, przedstawienia, pokazy, konkursy i zawody 
sportowe. 

Imprezę rozpoczęło przedstawienie przygotowa-
ne przez uczniów i nauczycieli, którego tematem była 
rodzina. Był także pokaz „Szkolnych Talentów”, w któ-
rym to uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
prezentowali swoje umiejętności: wokalne, instru-
mentalne, taneczne i sprawnościowe. Jedną z atrakcji 
festynu była „Fotobudka”. Nie zabrakło też pokazu ba-
niek mydlanych oraz malowania twarzy.

Ponadto odbył się pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przygotowany przez Krzysztofa Gila, wójta 
gminy Gręboszów. Dzielnicowy aspirant Marek Soł-
tys z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tar-
nowskiej doradzał wszystkim jak bezpiecznie spędzić 
wakacje. 

W festynie udział wzięły 
stoiska: Koła Gospodyń Wiej-
skich w Gręboszowie, placówki 
terenowej KRUS w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Klubu Seniora + 
z Hubenic.

Na zakończenie programu 
przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Lucyna Zając i zastępca 
przewodniczącej Paulina Ko-
ziara złożyły podziękowania 
uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom, sponsorom oraz osobom 
zaangażowanym w przygoto-
wanie całej imprezy.

Końcowym akcentem programu „Święta Rodziny” 
był koncert zespołu „Obywatele DT”.

Wiesław Lizak

P O D Z I Ę K O W A N I E
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Jerzemu 

Misterka, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie – Wiesławo-
wi Lizakowi, Markowi Ciepiela, Emilii Misterka, 
Małgorzacie Woziwoda, Beacie Brożek, Marcie So-
kół, Annie Radło oraz wszystkim wychowawcom 
za zaangażowanie, wsparcie, pomoc oraz cenne 
wskazówki. Dziękujemy rodzicom za trud i czas po-
święcony w organizację i przygotowanie festynu. 
Podziękowania kierujemy również do osób, które 
wsparły nasze działania finansowo lub rzeczowo. 
Są to:
– Sebastian Kądzielawa – radny Powiatu 
Dąbrowskiego,
– Firma „Sękpol-Vivento”,
– Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów,
– Józef Syktus,
– Janusz Kądzielawa – właściciel sklepu „Wiki” 
w Ujściu Jezuickim,
– Paweł Gil – właściciel firmy „Vulcar”,
– radni Rady Gminy Gręboszów,
– Robert Kuta.
Wyrażamy wdzięczność i dziękujemy wszystkim za przybycie

Rada Rodziców SP w Gręboszowie

ŚWIÊTO RODZINY W GMINIE GRÊBOSZÓW
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BIENIASZOWICE
Jerzy Kosiniak – sołtys
Adam Magiera
Kamil Kmiecik
Waldemar Koziara

BISKUPICE
Bożena Landowska – sołtys
Paweł Moryl
Regina Kaczkówka
Maria Nagórzańska
Marian Sucharski

BORUSOWA
Ryszard Smoła – sołtys
Dorota Kowal
Henryk Zając
Anna Woziwoda
Wojciech Ruta

GRĘBOSZÓW
Halina Kowynia – sołtys
Jacek Adamczyk
Henryk Dąbroś
Halina Dziubla
Adam Knaga

HUBENICE
Paweł Woźniak – sołtys
Cecylia Trela
Mieczysław Gil

KARSY
Franciszek Dymon – sołtys
Andrzej Boroniec
Jerzy Gaweł
Piotr Woźniak
Adam Zaleski

KOZŁÓW
Stanisław Gil – sołtys
Lucjan Majcher
Sławomir Radło
Jan Sambur

LUBICZKO
Tomasz Nowak – sołtys
Czesław Smolik
Rafał Nagórzański
Maria Kowal
Stanisław Dubiel

OKRĘG
Małgorzata Wcisło – sołtys
Wiesław Wytrwał
Maria Piątek
Anna Białożyt
Sławomir Wiśnicki

UJŚCIE JEZUICKIE
Krystyna Szkutnik – sołtys
Łukasz Łos
Robert Szkutnik
Ewa Kowal

WOLA GRĘBOSZOWSKA
Małgorzata Łoboda – sołtys
Wiesław Koziara
Anna Majocha
Józef Świętek
Jadwiga Stoch-Michna

WOLA ŻELICHOWSKA
Bożena Bułat – sołtys
Sebastian Kądzielawa
Stanisław Wytrwał
Stanisław Janowiec
Piotr Gryszówka

ZAPASTERNICZE
Jan Kozieja – sołtys
Władysław Dąbroś
Wioletta Jedynak
Krzysztof Dudek

ZAWIERZBIE
Jolanta Karaś – sołtys
Marta Koziara
Jolanta Niejadlik
Andrzej Wcisło

ŻELICHÓW
Ryszard Mosio – sołtys
Marian Dymon
Sławomir Dudek
Stanisław Trzpit

RADY SOŁECKIE SOŁECTW GMINY GRÊBOSZÓW

 *** 

BÇDŹMY SOBÇ BEZ NAŁOGÓW
„Bądźmy sobą bez nałogów” to hasło konkursu, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez Gmin-

nego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Konkurs plastyczny i literacki, jest wspaniałą oka-
zją, do promowania nie tylko życia bez nałogów, ale zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, 
zdrowego odżywiania. W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach bardzo ważne jest aby młodzież zdawała 
sobie sprawę jakie produkty są zdrowe, wartościowe, jak ważny jest ruch, jak szkodliwe są nałogi. Uczest-
nicy konkursu, w swoich pracach,  w bardzo wymowny sposób przedstawiają negatywne skutki nałogów, 
ale także zalety zdrowego stylu życia.
A oto wyniki tegorocznej edycji konkursu. 
I miejsce ex aequo: Adrian Światłowski, Izabela Koziara, Teresa Tarka - Klub Senior + oraz Daniela Cha-
binka - Klub Senior + (praca literacka)
II miejsce ex aequo: Patrycja i Kamil Grabiec, Jowita Sojka 
III miejsce ex aequo: Karolina Rychel i Aneta Koziara, Martyna Ciepiela, Natalia Maroszek, Patryk Ordon, 
Wiktoria Seruś, Natalia Zawada i Ewelina Dąbroś, Claudia Ciombor, Anna Łoboda i Karolina Szczawiń-
ska, Nadia Węgiel. 
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję do Spraw Przeciwdziałania i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie zostały wręczone podczas festynu rekreacyjno- 
sportowego z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca br. na kompleksie sportowym „Orlik” w Gręboszowie.



GAZETA GRĘBOSZOWSKAGAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKAGAZETA GRĘBOSZOWSKA

KONCERT TARNOWSKIEGO CHÓRU GOS.PL
W niedzielne popołudnie, 12 maja br. w Gminnym Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wystąpił Tarnow-
ski Chór Gos.pl, który wykonał najpiękniejsze piosenki zwią-
zane z okresem Wielkanocy. W tym dniu nie zabrakło również 
tradycyjnych utworów muzyki gospel. Chór Gos.pl zaprezento-
wał się w wersji akustycznej – przy akompaniamencie pianina, 
na którym zagrał Bartłomiej Szułakiewicz – kierownik muzycz-
ny, kompozytor i aranżer. Chórem dyrygowały Anna Piotrow-
ska i Katarzyna Wrona a podczas koncertu partie solowe wy-
konali: Katarzyna Kalita, Iwona Solarz, Anna Broda i Marcin 
Smorczewski. Występ prawie 30-osobowego chóru wzbogaco-
ny był również komentarzem do poszczególnych utworów, któ-
ry przedstawiła Bożena Wiatr-Traciak.

Niedzielny koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
Sala Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
wypełniona była po brzegi słuchaczami, którzy usłyszeli wiele 
wspaniałych utworów, w nowych i nieraz zaskakujących aran-
żacjach autorstwa Bartłomieja Szułakiewicza. Muzyka gospel 
przede wszystkim niesie radość, nadzieję i duchowe ukojenie. 
Warto podkreślić, że najważniejszym celem istnienia Tarnow-
skiego Chóru Gos.pl jest wspólne wielbienie Boga, nawiązujące 
do korzeni muzyki gospel. Chór działa już od przeszło 15 lat i na 
przestrzeni tego czasu wykonał dziesiątki koncertów w wielu 
miejscach na terenie naszego kraju. Majowy koncert w Grę-
boszowie nie był pierwszą wizytą chóru w naszej gminie. Tar-
nowski Chór Gos.pl dał się poznać gręboszowskiej publiczności 
podczas koncertów kolęd, które w minionych latach również 
odbyły się w sali GCKiCz. 

Organizator Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Gręboszowie za upieczenie 
ciasta i pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

Wiesław Lizak
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BOŻE CIAŁO W PARAFII GRÊBOSZÓW
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 

potocznie nazywana Bożym Ciałem to jedna z najważ-
niejszych uroczystości w kościele katolickim, kiedy to 
wierni w radosnej Procesji Eucharystycznej do czte-
rech ołtarzy publicznie wyznają swoją wiarę w obec-
ność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W parafii pw. WNMP w Gręboszowie 20 czerwca 
br. o godz. 10.00 została odprawiona uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył ks. Piotr Turek w kon-
celebrze ks. proboszcza Wiesława Babiarza. Po Mszy 
Świętej odbyła się Procesja Eucharystyczna ulicami 
Gręboszowa do czterech pięknie przygotowanych 
ołtarzy polowych. Uczestniczyli w niej: księża, mini-
stranci, Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci w strojach 
pierwszokomunijnych sypiące kwiaty, poczty sztan-
darowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń 
Wiejskich, parafianie i goście. W tym wyjątkowym 
dniu domy na trasie procesji były udekorowane em-
blematami i obrazami religijnymi.

Tradycją stało się już to, że ołtarze w Gręboszowie 
wykonują poszczególne sołectwa wchodzące w skład 
parafii. W tym roku przygotowały je sołectwa: Grębo-
szów, Lubiczko, Ujście Jezuickie i Biskupice. Pierwszy 
z nich został zbudowany przy budynku poczty, drugi 
przy budynku GCKiCz, trzeci przy budynku dawnej 
apteki, zaś czwarty przy budynku przedszkola.

WL
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UROCZYSTE POŻEGNANIE STARSZAKÓW – 
ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

,, W jednym uścisku złączmy dłonie,
Niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy, 
Przedszkola nadszedł kres’’.

Dzień 28.06.2019 r. był dla nas wszystkich 
dniem uroczystym, wyjątkowym, radosnym 
a także był to dzień pełen wzruszeń, bowiem 
w tym dniu odbyła się piękna uroczystość – po-
żegnanie starszaków oraz przedszkola.

Przedszkolaki przygotowały specjalnie na tę 
okazję piękny występ artystyczny. Były wiersze, 
piosenki, pląsy i tańce. Starszaki z wielkim wzru-
szeniem odtańczyły poloneza, przy dźwiękach 
którego i nam zakręciła się łezka w oku.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, książki oraz upominki.

Były także życzenia i podziękowania ze stro-
ny pani Dyrektor, Rodziców, dyrektora GCKiCz 
w Gręboszowie.

Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość, 
pomoc i wsparcie oraz wspólnie spędzony czas, 
zaś dzieciom życzymy wspaniałych szkolnych 
przygód oraz wędrówek po krainie wiedzy.

Małgorzata Gądek
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W środę, 19 czerwca 2019 roku, w Szkole Podstawowej 

w Gręboszowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkol-
nego 2018/2019. To wyjątkowe święto poprzedzone było uro-
czystą mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie. Po 
zakończeniu Eucharystii, społeczność szkolna oraz zaproszeni 
goście zgromadzili się na hali sportowej, aby uhonorować naj-
lepszych uczniów oraz wysłuchać montażu słowno-muzyczne-
go przygotowanego specjalnie na tą okazję. Trzeba przyznać, 
że tegoroczne zakończenie roku szkolnego było bez wątpienia 
wyjątkowe. W związku z wprowadzoną reformą edukacji, mury 
tutejszej placówki opuściły bowiem dwa roczniki absolwentów 
– uczniowie klasy III gimnazjum i klasy 8. szkoły podstawowej. 

Jak co roku uroczystość ta pełna była wzruszeń, jak rów-
nież i podsumowań. Podczas tego wyjątkowego spotkania głos 
zabrali: Jerzy Misterka – dyrektor placówki oraz Krzysztof Gil 
– wójt gminy Gręboszów. Zgodnie wyrazili swoją wdzięczność 
dla nauczycieli za ich trud włożony w edukację i kształtowanie 
młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Ponadto życzy-
li całej społeczności szkolnej udanych i przede wszystkim bez-
piecznych wakacji. 

Nie zabrakło również i specjalnie przygotowanej na tą okazję 
akademii w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Podczas 
montażu słowno-muzycznego mogliśmy usłyszeć wiersze i pio-
senki, które w trafny sposób podsumowały miniony rok szkolny. 

Na zakończenie odbyło się uroczyste pożegnanie nauczy-
cieli, którzy z końcem roku szkolnego zakończyli swoją pracę 
w placówce. Marta Sokół – magister zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej przeszła na emeryturę, zaś 
ks. Jan Król – teolog pracujący w placówce, decyzją biskupa 
tarnowski Andrzeja Jeża dostał nominację na proboszcza pa-
rafii Szczepanowice.

Wiesław Lizak
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KONKURS PALM I PLASTYKI OBRZÊDOWEJ
Okres poprzedzający Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego to bez wątpienia czas wyjątkowy, pełen 
wspaniałych tradycji. Już od 24 lat Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa organizuje Konkurs Palm i Pla-
styki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy, by 
kultywować wyjątkową i piękną tradycję przygotowy-
wania misternie wykonanych palm Wielkanocnych, 
jako symbolu wjazdu Jezusa do Jerozolimy i świę-
cenia ich podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. 
Ważne jest także podtrzymywania tradycji wykony-
wania kolorowych pisanek, kraszanek czy koszyczków 
wielkanocnych. Zwyczaj ten jest bardzo mocno zako-
rzeniony wśród mieszkańców naszej gminy. Z roku 
na rok cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem. 
W tym roku bardzo mocno w konkurs zaangażowały 
się Koła Gospodyń Wiejskich, Klub Senior + w Hube-
nicach oraz dzieci i młodzież naszej gminy. 

W środę 10 kwietnia br. komisja jury pod przewod-
nictwem Moniki Kilian oceniła prace plastyczne jakie 
napłynęły na Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej 
związanej z okresem Wielkanocy. A oto wyniki w po-
szczególnych kategoriach: kategoria przedszkola 
i szkoła podstawowa klasy I-III: I miejsce ex 
aequo: Aniela Siąkała, Martyna Janowiec, Publiczne 
Przedszkole w Gręboszowie grupa młodsza, Publiczne 
Przedszkole w Gręboszowie grupa II. Miejsce II ex.: 
Gabriela i Wiktoria Kowynia, Jaś Cabaj. III miejsce 
ex.: Jakub Boroniec, Michał Marcinkowski. 

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV – VIII 
i gimnazjum: I miejsce ex aequo: Rafał Światłowski, 
Konrad Topór, Patrycja i Kamil Grabiec, Aleksandra 
Smolik, Martyna Ciepiela, Wiktoria i Amelia Seruś, 
Gabriela Woźniak, Placówka Wsparcia Dziennego 
w Gręboszowie. II miejsce ex.: Damian Gaweł, Seba-
stian Smolik, Martyna Sojka, Szymon i Paweł Marcin-
kowski, Natalia i Monika Zawada. III miejsce ex.: Oli-
wia Dąbroś, Liwiusz Woźniak, Szymon Nagórzański, 
Kacper Wąż i Filip Gaweł, Anna Łoboda. 

Kategoria dorośli I miejsce ex. aequo: Klub Se-
nior + w Hubenicach, Koło Gospodyń Wiejskich Uj-
ście Jezuickie, Irena Gruchała i Anna Boroniec – Koło 
Gospodyń Wiejskich Wola Gręboszowska, Małgorza-
ta Kowal, Anna Kochańczyk – Koło Gospodyń Wiej-
skich Lubiczko, Koło Gospodyń Wiejskich Biskupice, 
Koło Gospodyń Wiejskich Gręboszów. II miejsce ex.: 
Jadwiga Stoch-Michna – Koło Gospodyń Wiejskich 
Wola Gręboszowska, Katarzyna Mosio – Koło Go-
spodyń Wiejskich Wola Gręboszowska, Anna Majo-
cha – Koło Gospodyń Wiejskich Wola Gręboszowska, 
Maria Kowal – Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko, 
Lucyna Zając – Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko, 
Koło Gospodyń Wiejskich Bieniaszowice – Okręg. 
III miejsce ex.: Bożena Dubiel – Koło Gospodyń 
Wiejskich Lubiczko, Danuta Gaweł – Koło Gospodyń 
Wiejskich Wola Gręboszowska, Maria Pyrczak – Koło 
Gospodyń Wiejskich Wola Gręboszowska. Wyróż-
nienie specjalne: Czesława Smolik – Koło Gospodyń 
Wiejskich Lubiczko

Komisja jury zebrała się ponownie 14 kwietnia 
w Domu Świętej Anny w Gręboszowie, aby ocenić 
pięknie i misternie wykonane palmy. W tegorocznej 
XXIV edycji naszego konkursu wzięło udział 58 palm. 
Komisja Jury w składzie: Anna Ruta (przewodniczą-
ca), Emilia Misterka, Monika Kilian i Wiesław 
Lizak oceniła palmy w czterech kategoriach: wysokie, 
średnie, niskie oraz miniaturki. 

A oto wyniki: kategoria palmy wysokie I miej-
sce ex aequo: Koło Gospodyń Wiejskich Borusowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko, Koło Gospodyń 
Wiejskich Biskupice, Piotr i Szymon Nowak, Monika 
i Natalia Zawada, Konrad Topór, Konrad Wytrwał. 
II miejsce ex.: Koło Gospodyń Wiejskich Wola Grębo-
szowska, Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie, 
Marek Deszcz, Andrzej Garbarz. III miejsce Karolina 
i Kacper Dąbroś.

Kategoria palmy średnie I miejsce ex aequo: Zu-
zanna Wytrwał, Martyna Wytrwał, Adrian Światłow-
ski, Rafał Światłowski, Adrian Moryl, Paulina Trela, 
Natalia Wdowiak. II miejsce ex.: Julia Dyjak, Aleksan-
dra Smolik, Kinga Trela, Sebastian Smolik. III miejsce 
ex.: Alicja Rzeszutko, Anna Łoboda, Barbara Adam-
czyk, Jakub Boroniec. 

Kategoria palmy niskie I miejsce ex aequo: Klub 
Senior +, Aniela Siąkała, Amelia Seruś, Klaudia Mo-
ryl. II miejsce Jaś Cabaj. III miejsce ex.: Adam Łos, 
Filip Czupryna, Maria Garbarz, Wojciech Sarat, Piotr 
Deszcz, Gabriela i Wiktoria Kowynia. 

Kategoria palmy miniaturki I miejsce ex aequo: 
Natalia Zawada, Liliana Niejadlik, Julia Zgorzała, Filip 
Czupryna, Wiktoria Seruś, Grześ Karaś. II miejsce ex.: 
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KGW UJŚCIE JEZUICKIE WYGRAŁO DOTACJÊ
W wyniku zaangażowania i wzajemnej współpracy Koło Gospodyń 

Wiejskich Ujście Jezuickie otrzymało dofinansowanie w ramach pro-
gramu lokalnych inicjatyw „FIO Małopolska Lokalnie-Północ” w kwocie 
5 000 zł i jest realizatorem projektu u operatora Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze. Projekt przebrnął przez szereg ocen, wymaganych 
kryteriów, rozmowę przed komisją konkursową i po ocenie merytorycznej 
złożonej oferty uzyskał statut oceny pozytywny. Tym samym w dalszym 
etapie doszło do podpisania umowy. Przyznany grant w sferze projektu 
rozwojowego przyczyni się do rozwoju młodej organizacji pozarządowej 
jaką niewątpliwie jest KGW Ujście Jezuickie. Dyplom potwierdzający 
otrzymanie funduszy odebrały członkinie Koła: Pani Katarzyna Czupryna 
i Pani Ewa Kowal na spotkaniu wdrożeniowym w Proszowicach.

Autorski projekt „Smacznie i Zdrowo 
czyli tradycyjnie” przyczyni się do rozwo-
ju młodej organizacji KGW Ujście Jezu-
ickie, jednocześnie pozwoli na realizację 
celów zapisanych w statucie. Projekt 
skierowany jest do członków KGW oraz 
mieszkańców wsi Ujście Jezuickie. Zapla-
nowane działania to: promocja projektu, 
rekrutacja uczestników projektu, zakup 
sprzętu gastronomicznego i przeszkole-
nie uczestników z bezpiecznej obsługi, 
wykłady (dietetyk, kucharz), warsztaty 
kulinarne i degustacja potraw, opracowa-

nie folderu z przepisami, konferencja na zakończenie projektu. Korzyści z realizacji projektu to: rozwój organi-
zacji i poszerzenie obszaru działalności (wyjście na zewnątrz) promocja gminy Gręboszów, aktywizacja wśród 
członków KWG Ujścia Jezuickiego i mieszkańców tej miejscowości, integracja pokoleń, podniesienie świadomo-
ści tradycji kulinarnej w kształtowaniu postaw lokalnej społeczności, naszej „małej ojczyzny”, nabycie umiejęt-
ności i pracy zespołowej, rozwój pasji kulinarnych, nabycie nowych technik przygotowywania potraw, populary-
zacja zdrowego stylu życia i odżywiania. Marek Mosio

 *** 

Kamil i Patrycja Grabiec, Laura Dyjak, Wiktoria Jano-
wiec, Karolina Rychel, Natalia Maroszek. III miejsce 
ex.: Bartosz Szlichta, Krystian Moryl, Łukasz Tyrcha, 
Blanka Siąkała, Karolina Szczawińska, Grześ Karaś, 
Patryk Ordon, Szymon Nagórzański, Jakub Sarat.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 
wszyst kim fundatorom nagród, za ich finansowe 
wsparcie: Państwu Marii i Janowi Kowal (Sękpol), 
Pani Salomei Kozioł – Prezesowi Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, Panu Bog-
danowi Bigosowi (AGRIA), Pani Małgorzacie 
Lizak (Delikatesy w Centrum), Panu Michałowi 
Misiaszkowi (Delikatesy), Państwu Emilii i Je-
rzemu Misterka, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębo-
szowie oraz fundatorowi anonimowemu. Dziękujemy, 
że po raz kolejny zechcieliście Państwo razem z nami 

włączyć się w kultywowanie tych pięknych tradycji. 
Za to, że dzięki Państwa pomocy, nagrody przynaj-
mniej w części mogły być adekwatne do wkładu pracy 
i czasu niezbędnego do wykonania tak pięknych prac.

Monika Kilian i Wiesław Lizak
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LATO – PROMIENIE SŁOŃCA 
I NASZA OBRONA – SKÓRA

ZDROWIE
Najpierw o słońcu, bo teraz gdy piszę ten artykuł jest 

go szczególnie dużo i grzeje podobnie jak na Saharze, 
tam właśnie dwa lata temu poznałem jego najbardziej 
gorące oblicze i dzisiaj, w Polsce przy 35 stopniach na 
Podkarpaciu wygląda tak samo. Razi nas swoimi pro-
mieniami w całej szerokości pasma elektromagnetycz-
nego. Ta część pasma o najmniejszej długości fali jest 
dla nas niewidzialna, ale daje ciepło, nagrzewa wszyst-
ko, co spotyka na drodze. Jest to promieniowanie pod-
czerwone, działa nawet przez chmury i stąd też w po-
chmurne dni możliwe jest nagrzewanie kolektorów 
słonecznych do podgrzewania wody. Przy wzrastającej 
długości fali powstaje światło widzialne we wszystkich 
kolorach tęczy – od czerwonego, aż po fiolet, a wszyst-
kie kolory razem zmieszane dają kolor światła biały. 
Ta część promieniowania słonecznego jest szczególnie 
umiłowana przez fotografów i malarzy, bo to światło 
samo w sobie jest największym malarzem, ponieważ 
wydobywa kolory z każdej powierzchni na jaką pada. 
Światło białe jest też podstawą życia na ziemi, bo jest 
konieczne do fotosyntezy, gdzie energia słońca prze-
mienia się w energię życia roślin, a później w łańcuchu 
pokarmowym ta energia jest podstawą życia zwierząt 
i człowieka. W naszym organizmie powoduje też po-
wstawanie Vit D3 w komórkach skóry, a także daje po-
prawę nastroju i wzmacnia siły odpornościowe, w tym 
sensie wszyscy jesteśmy dziećmi słońca. Ale słońce ma 
też złe promieniowanie, zwane ultrafioletowym, o wy-
sokiej energii, a więc też mocno uszkadzające. Dzieli-
my je na trzy typy: Typ C (UVC), najbardziej niebez-
pieczne – uszkadza rogówkę oka i zabija bakterie, stąd 
sztuczne odpowiedniki tego promieniowania to lampy 
bakteriobójcze. Na szczęście, promieniowanie to nie 
dociera do ziemi, bo zatrzymuje je warstwa ozonowa 
atmosfery i tu uwaga na dziury ozonowe, nie radzę 
nikomu stać pod taką dziurą. Typ B (UVB), też wyso-
koenergetyczne – powoduje uszkodzenie żywych tka-
nek, powstanie rumienia posłonecznego, oparzenia 
słonecznego i nowotworów skóry. Stąd taka zależność, 
im więcej oparzeń słonecznych w dzieciństwie i mło-
dości, tym więcej nowotworów po 50 roku życia. Typ 
A (UVA), promieniowanie niskoenergetyczne – pobu-
dza melanocyty w skórze i powoduje ładną opaleniznę, 
jak się zdaje pożądaną dla urody. Kiedyś mówiło się 
nawet o „bezpiecznej opaleniźnie», ale teraz żaden 
lekarz już tak jej nie nazwie, okazuje się bowiem, że 
i ta opalenizna, stosowana w nadmiarze, a szczególnie 
ze sztucznych źródeł, tzw. solariów, powoduje nieko-
rzystne zmiany, uszkadzając kolagen, a to powoduje 
przyspieszone starzenie się skóry, utratę jej elastycz-

ności, a więc zwiększenie ilości zmarszczek oraz nad-
mierne jej wysuszenie.

A teraz nasza obrona – skóra, jest to żywa tkanka 
wielowarstwowa. Warstwa pierwsza, to martwa war-
stwa rogowa, która ciągle się złuszcza, razem z zanie-
czyszczeniami, a od spodu ciągle tworzą się kolejne 
łuski martwej warstwy rogowej. Później znajduje 
się warstwa keratocytów, właściwych komórek skó-
ry, wytwarzających białka keratynowe zatrzymujące 
wodę, a wszystko to w przestrzennej siatce kolagenu. 
Wszystko razem tworzy tzw. barierę naskórkową. Na 
powierzchni natomiast, istnieje fizjologiczny płaszcz 
lipidowy skóry. Podstawowym białkiem, utrzymują-
cym elastyczność skóry jest kolagen, niestety od prze-
kroczenia dojrzałości ubywa go z każdym rokiem o ok. 
1%, a przy nadmiernym opalaniu jego zanik jest jesz-
cze szybszy, stąd skóra staje się mniej elastyczna, pełna 
zmarszczek, coraz cieńsza i coraz bardziej sucha. Nasza 
skóra potrafi chronić nas tak bardzo, że aż czasem pro-
cesy tej odnowy obracają się przeciwko nam. Gdy nad-
mierna ekspozycja na słońce powoduje rumień w tych 
miejscach gromadzi się więcej barwnika melaniny 
w komórkach barwnikowych zwanych melanocytami, 
ale czasami te komórki nadmiernie szybko się rozwi-
jają i powstaje wówczas choroba nowotworowa skóry, 
najgroźniejsza – czerniak złośliwy. Częstość tego no-
wotworu, w czasie gdy jestem lekarzem wzrosła trzy-
krotnie i teraz każdego roku w Polsce rozpoznaje się 
1500 nowych zachorowań, głównie po 50 – tym roku 
życia. Słońce nasila też inne choroby skóry, uczulenia, 
trądzik, łuszczycę i skazy atopowe. Stąd konieczność 
ochrony dodatkowej naszej skóry przed nadmier-
nym nasłonecznieniem – zawsze używajmy kremów 
ochronnych z filtrami przeciw promieniowaniu UVA 
i UVB, jak pamiętacie przed promieniowaniem UVC 
jesteśmy naturalnie chronieni warstwą ozonową at-
mosfery. Szczególnie musimy chronić dzieci, tutaj 
używamy kremów o wielkości filtra od 30 do 50, w za-
leżności od karnacji skóry dziecka. Tak chrońmy skórę 
kremami ochronnymi, jak oczy okularami. Mam na-
dzieję, że nie wystraszyłem Was za bardzo przed ką-
pielami słonecznymi, bo stosowane z umiarem i pod 
kontrolą z zachowaniem reguł ochronnych są źródłem 
zdrowia i poprawienia nastroju i radości, w tym dla 
piszącego te słowa również. A więc zapraszam do roz-
sądnego przebywania na słońcu, bo każdy promień 
słońca złapany latem przyda się nam zimą.

Z poważaniem
dr Marek Ziajor
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BÓLE GŁOWY – 
ODWIECZNY TOWARZYSZ CZŁOWIEKAZDROWIE

Bóle głowy należą do najczęstszych dolegli-
wości człowieka i towarzyszą nam od zarania 
dziejów. Przy czym u każdego człowieka bóle 
głowy przebiegają inaczej, lecz na zasadzie po-
dobieństwa ataku bólowego wyróżnia się obec-
nie 100 postaci bólów głowy, a więc głowa może 
boleć na 100 sposobów. Generalnie najważ-
niejszy jest podział na bóle pierwotne, zwane 
dawniej idiopatycznymi, czyli takie w których 
nie potrafimy znaleźć przyczyny, są to bóle sa-
moistne i jest ich około 90% ze wszystkich bó-
lów u człowieka. Pozostałe 10% to bóle wtórne 
towarzyszące innym chorobom, np.: zapaleniu 
zatok, infekcjom, urazom, zaburzeniom widze-
nia czy nowotworom.

Zacznijmy więc od bólów pierwotnych, któ-
rych jest najwięcej u człowieka, wśród nich 
najczęstsze są dwa typy bólów: po pierwsze 
migrena i po drugie napięciowe bóle głowy. 
Zmierzmy się więc z migreną. Bóle migreno-
we to najczęstsza choroba układu nerwowego 
człowieka, bo cierpi na nią 10 % wszystkich lu-
dzi na ziemi, częściej występuje u kobiet, tak, 
że na 3 kobiety choruje 1 mężczyzna. Istotę 
migreny stanowią napadowe bóle głowy, czyli 
ataki migrenowe, tętniących bólów obejmujące 
tylko połowę głowy, przy czym mogą być 
naprzemienne bóle raz jednej połowy głowy, 
a w drugim ataku drugiej połowy głowy. Bóle 
głowy są tak silne, że wywołują wymioty, 
światłowstręt, a chory źle znosi zapachy, nawet 
te, które kiedyś były dla niego miłe. Teraz 
w ataku są trudne do wytrzymania, bo tak są 
nie miłe i trudno przed nimi uciec. Dramatem 
są dźwięki, które uderzają jak kule w obolałą 
głowę, jeszcze trudniejszy jest ruch, każdy krok 
powoduje ostre kłujące bóle, jakby mózg ude-
rzał w kości czaszki, a chory próbuje w czasie 
chodzenia głowę nosić na rękach. Ostatecznie 
w najcięższym ataku człowiek leży w bezru-
chu zwinięty w kłębek w pozycji embrionalnej 
w zaciemnionym pokoju i w ciszy. Mam paru 
tak cierpiących pacjentów i wiem, że gdy w ta-
kim ataku do nich podchodzę, nie mogę głośno 
mówić „dzień dobry”, ale cichutko podać w za-
strzyku lek przeciwbólowy. Medycyna nie wie 
jaka jest przyczyna migreny, bardzo naukowe 

określenie, że jest to genetycznie uwarunko-
wane zaburzenie dotyczące kanałów jonowych, 
czy zaburzenie receptorów serotonicznych lub 
jałowe okołonaczyniowe zapalenie w obrębie 
opon mózgowo-rdzeniowych, raczej zaciemnia 
obraz niż daje odpowiedź na pytanie: skąd ta 
choroba? W każdym razie zmiany w EEG mó-
zgu często mają charakter napadowy, czyli zbli-
żone są do obrazu jaki występuje w padaczce. 
Nigdy się nie zgodzę z tym, że nie da się unik-
nąć kolejnych ataków, że one muszą przyjść jak 
zła pogoda, że nie ma sposobu by uniknąć bólu. 
I choć wiem, że migreny nie da się wyleczyć, 
bo jest tak głęboką cechą chorego, jak jego ko-
lor oczu, to zawsze próbuję ją opanować, czyli 
uzyskać stan, w którym napady będą rzadsze 
i łatwe do przetrwania.

Część migreny ok 10% występuje z objawami 
aury, to jest takim odmiennym stanem nasze-
go organizmu, że chory sam obserwuje u siebie 
niezwykłe objawy, najczęściej migoczące mrocz-
ki przed oczami, jakby maleńkie sztuczne ognie 
w polu widzenia lub mrowienia jednej połowy 
ciała, albo tylko jednej ręki lub drętwienie twa-
rzy, albo nagłe niemiłe zapachy bez żadnego 
źródła. Przyjął się pogląd, że niektóre pokarmy, 
jak czekolada, czy czerwone wino lub ogromne 
napięcie powodowane stresem, czy miesiączką 
u kobiet może wywołać napad, jednak ostatnie 
badania nie potwierdzają wprost tych zależno-
ści, stąd ja dla moich chorych zalecam samo-
obserwację nawet pod postacią dzienniczka, 
by odpowiedzieć sobie na pytanie, co innego, 
nowego zdarzyło się wokół mnie lub we mnie 
przed napadem migreny?, a wtedy często uda 
nam się wykryć ten mechanizm, który jak spust 
wyzwolił atak bólu. Generalnie trudny problem, 
choć nigdy nie wolno tracić nadziei, że będzie-
my o krok przed chorobą, a kiedy nas zaatakuje 
znajdziemy sposób, by ograniczyć jej ostrość. 
Wśród tych sposobów najważniejszy jawi się 
hart ducha i pełnia optymizmu, którego niewy-
czerpanych pokładów Wam życzę, a o leczeniu 
napiszę Wam w następnym artykule.

Z poważaniem
dr Marek Ziajor
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

26 maja br. odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego w Polsce, 
w których to decydowaliśmy, kto 
będzie nas reprezentował w organie 
przedstawicielskim Unii Europej-
skiej. Były to czwarte wybory do PE 
od czasu przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Obywatele gło-
sujący w Polsce dokonali wyboru 52 
eurodeputowanych. 

W szranki wyborcze stanęło 6 komitetów wybor-
czych ogólnopolskich: 

– Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europej-
ska PO PSL SLD. N Zieloni, 

– Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – 
Partia Razem, Unia Pracy, RSS, 

– Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (z list 
komitetu startowali także członkowie Porozumienia 
– Jarosława Gowina i Solidarnej Polski – Zbigniewa 
Ziobry), 

– Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia, 
– Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja 

KORWiN Braun Liroy Narodowcy,
– Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 (z list 

komitetu startowały: Prawica Rzeczypospolitej i Unia 
Polityki Realnej). 

W skali kraju rywalizacja toczyła się między dwo-
ma komitetami wyborczymi: PiS i KE i była wyjątkowo 
zacięta. Ostatecznie dość pewnie wygrał Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskując – 45,38 pro-
cent głosów (6 192 780), zdobywając 26 mandatów. 
Koalicja Europejska otrzymała – 38,47 proc. głosów 
(5 249 935) i 22 mandaty. Z pośród 6 komitetów 
ogólnopolskich powyżej 5 procentowego progu wybor-
czego uplasował się jeszcze tylko KW Wiosna Roberta 
Biedronia uzyskując – 6,06 proc. głosów (821 188) i 3 
mandaty. Pozostałe komitety uzyskały małe poparcie: 
KW Konfederacja – 4,55 proc. głosów, KW Kukiz’15 
– 3,69 proc głosów, KW Lewica Razem – 1,24 proc 
głosów. 

Frekwencja w skali kraju wyniosła 45,68 proc. 
i była prawie dwukrotnie większa niż w poprzednich 
wyborach do Parlamentu Europejskiego (23,82 proc.), 
które odbyły się 25 maja 2014 roku. 

W okręgu wyborczym nr 10 (Małopolska i Święto-
krzyskie) do którego należał Tarnów wraz z powiatem 
tarnowskim, bocheńskim, brzeskim i dąbrowskim wy-
grał KW PiS zdobywając – 56,33 proc. głosów. Kolejne 
miejsca zajęły: KW PE – 29,03 proc., KW Wiosna – 
4,51 proc., KW Konfederacja – 4,23 proc., KW Ku-
kiz’15 – 3,86 proc. 

Mandaty z naszego okręgu uzy-
skało 6 kandydatów: Beata Szydło 
KW PiS (z rekordowym w skali kraju 
poparciem – 525 811 głosów), Pa-
tryk Jaki KW PiS (258 366), Róża 
Gräfin von Thun und Hohen-
stein KW KE (221 279), Adam Ja-
rubas KW KE (138 854), Ryszard 
Legutko KW PiS (65 710), Domi-

nik Tarczyński KW PiS (41 912).
Poza mandatami znaleźli się następujący kandy-

daci: Arkadiusz Mularczyk – 28 875, Anna Krupka 
– 23 034, Michał Cieślak – 11 579, Barbara Bartuś – 
9 217, Elżbieta Duda – 8 993, Włodzimierz Bernacki 
– 7 319,

W powiecie dąbrowskim zdecydowanym zwycięzcą 
do Parlamentu Europejskiego okazał się Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci PiS zdobyli 
14 551 głosów, co przełożyło się na 74,45 proc., drugie 
miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 2930 
głosów, czyli 14,99 proc., kolejne miejsca zajęli: Kon-
federacja 3,85 proc., Kukiz’15 – 3,47 proc., Wiosna – 
1,81 procent. Frekwencja w powiecie i w poszczegól-
nych gminach powiatu dąbrowskiego wyniosła: 41,52 
procent – powiat, 43,60 proc. – Dąbrowa Tarnowska, 
39,55 proc. – Szczucin, 32,59 – proc. Bolesław, 38,60 
proc. – Gręboszów, 39,22 proc. – Mędrzechów, 41,17 
proc. – Olesno, 45,42 proc. – Radgoszcz.

W gminie Gręboszów, podobnie jak w powiecie 
dąbrowskim, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość 
zdobywając 801 głosów, co dało 74,51 proc. Kolejne 
miejsca Koalicja Europejska – 193 głosy (17,95 proc.), 
Konfederacja – 31 głosów (2,85 proc), Kukiz’15 – 23 
głosy (2,14 proc.), Wiosna – 10 (0,93 proc.). 

Najwięcej głosów poparcia w naszej gminie otrzy-
mała Beata Szydło (PiS) – 534 głosy, następnie Adam 
Jarubas (PE) – 168 głosów, Michał Cieślak (PiS) – 83 
głosy, Patryk Jaki (PiS) – 78 głosów i Ryszard Legutko 
(PiS) – 73 głosy.

Opracował: Wiesław Lizak
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Mściwość jest znamieniem złego człowie-
ka. Dobry człowiek nie potrafi się mścić. Chry-
stus potępił pogańską zasadę mściwości „oko 
za oko”, „ząb za ząb”, a nakazał miłować nawet 
nieprzyjaciół.

Mściwy, zły człowiek nie potrafi tworzyć szla-
chetnych, dobrych uczynków. Złego, mściwego 
człowieka należy unikać i strzec się przed nim.

Mściwość, jaką okazuje Witos w „Piaście” 
np. przeciw sędziwemu Jakóbowi Bojce za to, że 
pozostał w obozie Marszałka Piłsudskiego i nie 
chciał pomagać Witosowi w jego szkodliwej dla 
Polski i dla chłopów robocie, posunęła się aż do 
tego stopnia, że chciałby mu zatruć życie w jego 
wsi Gręboszowie. W tym celu zwołał Witos wiec 
do Gręboszowa na 4 września br. Że agitacja wi-
tosików za ściągnięciem do Gręboszowa jak naj-
więcej ludzi była długo i szeroko prowadzona, 
można się przekonać ze sprawozdania w „Pia-
ście. Wymienia przyjezdnych aż z poza Mielca, 
Brzeska, Pilzna, Bochni itd. Sprowadzono ich 
tylko dla dokuczenia Bojce. Żadnego innego celu 
nie miał ten wiec w Gręboszowie i z pewnością 
żadnego dodatniego dla chłopów skutku nie wy-
wrze, ale Witos nasycił swoją mściwość.

Zwolennicy Bojki odwzajemnili się Witosowi 
tego samego dnia 4 września urządzeniem takie-
go samego wiecu w Wierzchosławicach, siedzibie 
Witosa. Tam zaprosili Bojkę, a poseł Sanojca nap-
sioczył Witosowi w Wierzchosławicach z pewno-
ścią nie mniej, niż Witos w Gręboszowie, Bojce. 
A co najzabawniejsze, zgromadzenie w Wierz-
chosławicach odbyło się w Domu Ludowym 
imienia Witosa, z balkonu tego domu opowie-
dzieli pp. Wicemarszałek Polakiewicz, Sanojca, 

Walewski i inni, jaką to politykę prowadzi Witos. 
Bojówka specjalistyczna z Tarnowa usiłowała 
początkowo przeszkadzać, ale wnet ją usunięto 
i wiec odbył się w porządku do końca. Że sędziwy 
Bojko nie potrafi przeszkodzić Witosowi w przy-
jeździe do Gręboszowa, to nic dziwnego; ale, że 
prezes centrolewu Witos nie zdołał rozbić wiecu 
w Wierzchosławicach, to dowodzi, że wpływ jego 
jest tam słaby. Grozi Marszałkowi Piłsudskiemu, 
a nawet Wierzchosławic nie ma za sobą. 

Te dwa wiece, w Gręboszowie i Wierzchosła-
wicach, wyjaśniają i pouczają, jaką głupią i szko-
dliwą politykę uprawia Witos. Zamiast organizo-
wać chłopów do zadań twórczych, to on nadużywa 
swego stanowiska do urządzania widowisk dla 
nasycenia swojej pychy i mściwości. To smut-
ne, że jeszcze wielka część chłopów pozwala się 
używać za narzędzie do takich demonstracji. Ale 
jeszcze smutniejsze, że zarząd stronnictwa i klub 
poselski pozwalają Witosowi na takie szopki, że 
sędziwy twórca „Zarania” i „Wyzwolenia” poseł 
Malinowski daje na to swoje przyzwolenie, aby 
w taki żakowski sposób dokuczano sędziwemu 
Bojce za to, że nie chce asystować pysze Witosa. 
Czyżby już i p. Malinowski i wszyscy posłowie 
„Wyzwolenia” uwierzyli, że mściwość Witosa do-
prowadzi lud do zwycięstwa? Że to jest droga do 
oświaty i dobrobytu chłopów i do Polski Ludo-
wej? Czy nie zastanawia ich ten fakt, że endecy 
i klerykali tak gorliwie popierają te akcje Witosa? 
– Cieszy ich takie ośmieszanie polityki chłopskiej 
i rozpalanie wzajemnej nienawiści wśród rzeszy 
chłopskiej. Najazd Witosa na Gręboszów musiał 
wywołać odpowiedź Bojki w Wierzchosławicach. 

Jan Stapiński

GRÊBOSZÓW – WIERZCHOSŁAWICEHISTORIA
Przyjaciel Ludu nr. 36, z dn. 18 września 1923 r.

 *** 

PODZIÊKOWANIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Borusowej składa serdeczne podziękowanie Panu Janowi 
Kowalowi za przekazaną darowiznę pieniężną na rzecz jednostki. Otrzymane pieniądze z 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego jednostka OSP Borusowa z pożytkowała na 
cele statutowe. Zakupiono m. in.: mundury wyjściowe, kurtki oraz prądownice.
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W ubiegłym roku świętowaliśmy 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Była to doskonała okazja aby przy-
pomnieć i utrwalić pamięć o wszystkich 
tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli 
o wolność naszej Ojczyzny. Sercem ubiegło-
rocznych obchodów tej wyjątkowej rocznicy 
na terenie naszej gminy, było uroczyste od-
słonięcie i poświęcenie pomnika dla uczcze-
nia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Monument posadowiony w ścisłym centrum 
Gręboszowa jest wyrazem pamięci i wdzięcz-
ności dla wszystkich, którym zawdzięczamy 
wolną Polskę. Ten wyjątkowy pomnik upa-
miętnia zarówno tych znanych z imienia i na-
zwiska, jak również tych, którzy na zawsze po-
zostaną dla nas anonimowi, a których wkład 
w odzyskanie niepodległości bądź odbudowę 
powojennej Polski, jest nieoceniony. Jednym 
z elementów uroczystości rocznicowych był 
Apel Pamięci, dla uczczenia żołnierzy Nie-
podległości, w którym wspomniano również 
mieszkańców gminy Gręboszów uczestniczą-
cych w walkach narodowowyzwoleńczych 
w czasie I wojny światowej oraz tych, którzy 
przyczynili się do odbudowy Rzeczypospoli-
tej. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Gręboszowskiej, mieszkańców 
naszej gminy, jak również ludzi dobrej woli 
udało się przywołać imiona i nazwiska wielu 
osób z terenu gminy Gręboszów. Warto jed-
nak zaznaczyć, że pomimo starań, nie udało 
się stworzyć listy, która miałaby charakter 
kompletny i w wyczerpujący sposób przywo-
łała wszystkie imiona i nazwiska. Doskona-
łym tego przykładem są kolejne nazwi-
ska, zgłaszane przez rodziny związane 
z gminą Gręboszów, pragnące ocalić od 
zapomnienia losy swoich przodków i do-
cenić ich zaangażowanie w sprawy Rze-
czypospolitej. 

Dzięki zaangażowaniu potomków, 
w maju br. poznaliśmy historię rodziny 
Wojciecha i Agnieszki Kalafarskich z Grę-
boszowa, których doczesne szczątki spo-
czywają na parafialnym cmentarzu. Mie-
li oni 7 synów i każdy z nich brał udział 
w I wojnie światowej. Wszyscy synowie 
przeżyli okres zawieruchy wojennej a ich 
powojenne losy to bez wątpienia siedem 

różnych historii. Jako wspólny mianownik 
można wskazać fakt, że cechowali się dużą 
wiedzą, mądrością życiową i uzyskanym wy-
kształceniem. Bez wątpienia znaczącą rolę na 
ich życie i światopogląd wywarł nasz wybitny 
rodak Jakub Bojko. 

Z relacji przekazanych przez potomków 
dowiadujemy się, że Franciszek – ukoń-
czył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, a następnie był sędzią sądu 
w Dąbrowie Tarnowskiej i w Tarnowie, miał 
czwórkę dzieci (trzech synów i córkę). W cza-
sie II wojny światowej Franciszek mieszkał 
i pracował w Tarnowie przy ulicy Limanow-
skiego 11. Jego rodzina prowadziła otwarty 
dom dla bliskich i mieszkańców Gręboszo-
wa, co było istotne zwłaszcza w sferze nauki, 
kontaktów z lekarzami, urzędami, poma-
gała nawet finansowo ludziom potrzebują-
cym. Mimo ogromnego nacisku Niemców na 
Franciszka Kalafarskiego w sprawie rekruta-
cji synów do Hitlerjugend (szkoła znajdowa-

WSPOMNIENIA 
RODZINY KALAFARSKICH

Agnieszka i Wojciech Kalafarski

Agnieszka Kalafarska wraz z synami

HISTORIA
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ła się w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej) 
z racji austriackiego pochodzenia żony Ireny 
Scherauz, nigdy się na ten rodzaj edukacji 
nie zgodził.

W czasie II wojny bardzo wspierał rodzinę 
Kościół. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych 
był represjonowany przez władze komuni-
styczne. Został aresztowany i umieszczony 
w więzieniu Montelupich – w Krakowie na 
okres 1 miesiąca. Franciszek zmarł w 1952 
w Tarnowie. Ostatnią jego wolą było pocho-
wanie go na cmentarzu w Gręboszowie wśród 
jego bliskich i ziemi którą bardzo kochał. 

Jan – był profesorem łaciny i greki; Piotr 
– piastował funkcję sołtysa w Gręboszowie, 
posługiwał się biegle językiem niemieckim 
co podczas okupacji niemieckiej było tarczą 
obronną dla miejscowej ludności, Edward 
– po wojnie wyemigrował do USA; Łukasz – 
w czasie walk na frontach I wojny światowej 
został ranny, zaś Józef był związany z miej-
scowością Żelichów, gdzie został pochowany, 
a Ludwik – mieszkał w Lubiczku. 

O powojennych losach rodziny dowie-
dzieliśmy się od potomków, tj. pani Romany 
Raciborskiej (z domu Kalafarska) oraz pani 
Ireny Kalafarskiej, które odwiedziły rodzin-
ne strony i spotkały się z redakcją naszej lo-
kalnej gazety, aby ocalić od zapomnienia pa-
mięć o swoich przodkach.

Ta historia pokazuje, jak ważne są ko-
rzenie i pamięć o naszych przodkach. Jak 
istotne jest upamiętnienie i ocalenie od za-
pomnienia wszystkich, którzy oddając swo-
je życie ponieśli największą ofiarę za wolną 
Polskę, jak również tych, którzy po wojnie 
swoją pracą odbudowywali ją na wielu płasz-
czyznach ze zgliszcz jakie pozostawili po so-
bie zaborcy. Pomnik dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości jest wyrazem 
pamięci i symbolem naszej wdzięczności dla 
wszystkich osób, znanych i nieznanych, któ-
rzy swoją postawą przyczynili się do odzyska-
nia przez nasz kraj wolności i niezależności. 

Wiesław Lizak

Franciszek Kalafarski

Franciszek Kalafarski
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WYNIKI I TABELE ROZGRYWEK KLASY A i B

Tabela klasy B

L.p. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. LKS Szarwark 26 62 115-26

2. Orzeł Miechowice Małe 26 62 88-27

3. FC Pawęzów 26 59 76-33

4. Wolania Wola Żel. 26 50 59-46

5. LZS Wójcina 26 44 60-55

6. DTS Dąbrowa Tarnowska 26 37 74-69

7. LKS Ilkowice 26 35 65-52

8. Powiśle Bolesław 26 33 67-73

9. Wisła Borusowa 26 32 85-84

10. Polonia Kłyż 26 30 49-75

11. LKS Smęgorzów 26 27 54-75

12. Dunajec Ujście Jezuickie 26 22 44-101

13. Błękitni Siedliszowice 26 20 51-111

14. Kłos Słupiec 26 14 48-108

Wyniki rozgrywek klasy „A”

Nr. 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

16 17.03.2019 Dunajec Konary Strażak Karsy 4-2

17 24.03.2019 Strażak Karsy LZS Brzezówka (k. Tarnowa) 2-4

18 31.03.2019 Łukovia łukowa Strażak Karsy 4-1

19 07.04.2019 Strażak Karsy Unia Niedomice 1-3

20 14.04.2019 Strażak Karsy Ava Grądy 1-0

21 20.04.2019 Spartakus Radgoszcz Strażak Karsy 2-2

22 27.04.2019 Strażak Karsy Olimpia Biskupice Radłowskie 6-2

23 01.05.2019 LKS Nowa Jastrząbka Strażak Karsy 2-0

24 04.05.2019 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 6-1

25 11.05.2019 Łęgovia Łęg Tarnowski Strażak Karsy 3-0

26 19.05.2019 Strażak Karsy LKS Wietrzychowice 1-6

27 05.06.2019 LZS Luszowice Strażak Karsy 3-3

28 02.06.2019 Strażak Karsy LUKS Zalipie 1-3

29 09.06.2019 Iskra Dąbrówki Breńskie Strażak Karsy 3-0

30 15.06.2019 Strażak Karsy Ikar Odporyszów 0-4

Tabela Klasy A

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. Ikar Odporyszów 30 70 108-47

2. Unia Niedomice 30 70 105-46

3. LKS Nowa Jastrząbka 30 60 91-44

4. Ava Grądy 30 53 65-46

5. Iskra Dąbrówki Breńskie 30 52 66-59

6. Łukovia Łukowa 30 47 66-60

7. LZS Brzezówka (k. Szczucina) 30 46 65-63

8. Łęgovia Łęg Tarnowski 30 45 75-65

9. LKS Wietrzychowice 30 43 82-66

10. Dunajec Ujście Jezuickie 30 38 54-55

11. Strażak Karsy 30 31 58-91

12. LZS Luszowice 30 30 72-90

13. LZS Mędrzechów 30 26 49-102

14. Spartakus Radgoszcz 30 26 50-96

15. LUKS Zalipie 30 24 45-70

16. Olimpia Biskupice Radłowskie 30 22 35-86

Nr. 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

14 24.03.2019 Błękitni Siedliszowice Wolania Wola Żelichowska 4-1

14 24.03.2019 LKS Smęgorzów Wisła Borusowa 4-3

14 24.03.2019 Dunajec Ujście Jezuickie Powiśle Bolesław 1-4

15 31.03.2019 Polonia Kłyż Dunajec Ujście Jezuickie 3-1

15 31.03.2019 Wisła Borusowa Błękitni Siedliszowice 2-1

15 31.03.2019 Wolania Wola Żelichowska LZS Wójcina 3-1

16 06.04.2019 FC Pawęzów Wolania Wola Żelichowska 1-0

16 07.04.2019 LZS Wójcina Wisła Borusowa 3-1

16 07.04.2019 Dunajec Ujście Jezuickie Orzeł Miechowice Małe 1-5

17 14.04.2019 Kłos Słupiec Dunajec Ujście Jezuickie 1-1

17 14.04.2019 Wisła Borusowa Wolania Wola Żelichowska 1-2

18 28.04.2019 FC Pawęzów Wisła Borusowa 5-1

18 28.04.2019 Wolania Wola Żelichowska LKS Szarwark 3-2

18 28.04.2019 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Ilkowice 3-4

19 05.05.2019 Dunajec Ujście Jezuickie FC Pawęzów 1-6

19 04.05.2019 Powiśle Bolesław Wolania Wola Żelichowska 7-2

19 05.05.2019 LKS Szarwark Wisła Borusowa 6-1

20 12.05.2019 Wisła Borusowa Powiśle Bolesław 5-3

20 12.05.2019 Wolania Wola Żelichowska Polonia Kłyż 0-3

20 12.05.2019 DTS Dąbrowa Tarnowska Dunajec Ujście Jezuickie 3-1

21 19.05.2019 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Smęgorzów 7-4

21 19.05.2011 Orzeł Miechowice Małe Wolania Wola Żelichowska 2-0

21 19.05.2011 Polonia Kłyż Wisła Borusowa 5-4

22 26.05.2019 Wisła Borusowa Orzeł Miechowice Małe 1-8

22 12.06.2019 Wolania Wola Żelichowska Kłos Słupiec 9-0

22 12.06.2019 Błękitni Siedliszowice Dunajec Ujście Jezuickie 4-5

23 02.06.2019 Dunajec Ujście Jezuickie LZS Wójcina 2-0

23 02.06.2019 LKS Ilkowice Wolania Wola Żelichowska 2-3

23 02.06.2019 Kłos Słupiec Wisła Borusowa 1-7

24 09.06.2019 Wisła Borusowa LKS Ilkowice 7-0

24 09.06.2019 Wolania Wola Żelichowska Dunajec Ujście Jezuickie 5-1

25 16.06.2019 DTS Dąbrowa Tarnowska Wolania Wola Żelichowska 1-5

25 16.06.2019 Dunajec Ujście Jezuickie Wisła Borusowa 2-8

26 23.06.2019 LKS Szarwark Dunajec Ujście Jezuickie 8-1

26 23.06.2019 Wisła Borusowa DTS Dąbrowa Tarnowska 3-2

26 23.06.2019 Wolania Wola Żelichowska LKS Smęgorzów 4-2

Wyniki rozgrywek klasy „B”

SPORT
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WOLANIA NIEZWYCIÊŻONA W PUCHARZE WÓJTA
W upalne niedzielne popołudnie 30 czerwca stadion 

Wisły Borusowa był miejscem zmagań piłkarskich. Tego 
dnia cztery miejscowe zespoły rywalizowały ze sobą o Pu-
char Wójta Gminy Gręboszów i tytuł mistrza gminy. Tur-
niej ten już na stałe zagościł w kalendarzu imprez spor-
towych i corocznie cieszy się zainteresowaniem zarówno 
piłkarzy jak i kibiców. Organizatorami zawodów byli: 
Wójt Gminy, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz LZS Wisła Borusowa. Do turnieju swoich zawodni-
ków zgłosiły: LZS Wisła Borusowa, LZS Strażak Karsy, 
LZS Dunajec Ujście Jezuickie, LZS Wolania Wola Żeli-
chowska. Wysoka temperatura nie przeszkodziła druży-
nom w rozegraniu emocjonujących spotkań. Na początek 
odbyły się dwa mecze półfinałowe, które miały wyłonić fi-
nalistów. Kolejność rozgrywanych spotkań oraz poszcze-
gólne pary zostały rozlosowane podczas zebrania organi-
zacyjnego przed zawodami. 

W pierwszym meczu naprzeciw siebie stanęły Ujście 
Jezuickie i Wola Żelichowska. Do przerwy prowadził jed-
ną bramką zespół Wolanii, by ostatecznie wygrać cały 
mecz 3:1. Hat-trickiem popisał się Damian Gnat. 

Drugie spotkanie to mecz Kars i gospodarza zawodów 
Borusowy. Spotkanie to po bramce strzelonej w pierwszej 
połowie skończyło się wynikiem 1:0 dla Kars. 

Po meczach półfinałowych i krótkiej przerwie na na-
branie sił przyszedł czas na mecz o trzecie miejsce pomię-
dzy Dunajcem a Wisłą. Do przerwy zespoły remisowały 
ale w drugiej połowie Ujście rozwiązało worek bramek 
i piłkę w siatce Wisły umieściło aż 4 razy. W odpowiedzi 
Wisła strzeliła jednego gola. Ostatecznie Ujście Jezuickie 
wygrało mecz 5:2.

 Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na mecz 
o pierwsze miejsce, w którym zmierzyli się ze sobą Strażak 
i Wolania. Mecz od samego początku był bardzo wyrówna-
ny. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej połowie żadnemu 
z zespołów nie udało się pokonać bramkarza. Gwizdek sę-
dziego zakończył spotkanie a na tablicy wyników widniał 
rezultat 0:0. By wyłonić 
mistrza gminy potrzebne 
były rzuty karne. W tej 
rywalizacji bezkonku-
rencyjni byli zawodnicy 
z Woli Żelichowskiej i to 
oni wywalczyli czwarty 
raz z rzędu Puchar Wójta. 

Wyniki poszczególnych 
spotkań:

LZS Ujście Jezuickie – 
LZS Wola Żelichow-
ska 1:3 (0:1) 

LZS Karsy – LZS Boruso-
wa 1:0 (1:0) 

mecz o trzecie miejsce:
LZS Ujście Jezuickie – LZS Borusowa 5:2 (1:1)
mecz o pierwsze miejsce:
LZS Karsy – LZS Wola Żelichowska 0:0 (0:0) zwycię-

stwo w karnych – LZS Wola Żelichowska

Klasyfikacja końcowa:
1. LZS Wola Żelichowska 
2. LZS Karsy 
3. LZS Ujście Jezuickie 
4. LZS Borusowa

Królem strzelców został Damian Gnat grający w bar-
wach „Wolanii”, natomiast tytuł najlepszego bramkarza 
przyznano zawodnikowi „Strażaka” Karsy – Marcinowi 
Surowcowi. 

Dla zespołów przewidziano nagrody w postaci pucha-
rów, dyplomów a dzięki wsparciu sponsorów także bonów 
pieniężnych na zakup sprzętu sportowego. 

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: poseł na 
sejm RP – Wiesław Krajewski, radny Rady Powiatu – 
Sebastian Kądzielawa oraz przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów – Marek Mosio. 

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w zawo-
dach, gratulujemy wyników. Serdeczne podziękowania 
kierujemy również do sponsorów:
1. Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębo-
szowie

2. Firma Handlowa REAL – Lizak Małgorzata 
3. Gabinet Weterynaryjny Czesław Dembiński
4. Firma Handlowo-Usługowa Mieczysław Wcisło
5. Bogdan Bigos
6. Firma Handlowo-Usługowa Emkapol II – Agnieszka 

Mosio-Janeczek
7. Sebastian Kądzielawa
8. Firma Handlowo-Usługowa Kama – Kmiecik Agata

Grzegorz Kilian

SPORT
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