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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

W sobotę, 15 sierpnia br., w Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi  Panny,  gręboszowska parafia  obchodziła 
uroczystość  odpustową.  Centralnym  wydarzeniem  była 
suma  odpustowa,  sprawowana  o  godz.  11.00 przez  księ-
dza Antoniego Augustyna, który wygłosił również kazanie 
odpustowe. Na  to  parafialne  święto  przybyło  liczne  gro-
no kapłanów, poczty sztandarowe, bracia strażacy, dzieci 
w strojach komunijnych, Koła Gospodyń Wiejskich z Grę-
boszowa, Lubiczka i Ujścia Jezuickiego, parafianie i goście. 

Podczas mszy św. poświęcono zioła, kwiaty i kłosy zbóż, 
dziękując naszej patronce Maryi Wniebowziętej za opiekę 
i pomoc przy tegorocznych zbiorach. Przywołano również 
wydarzenia sprzed stu lat, które nazwano „Cudem nad Wi-
słą”. Na zakończenie uroczystości kapłani i wszyscy wierni 
uczestniczyli  w  procesji  eucharystycznej  wokół  kościoła, 
w której wielbiono Boga obecnego pod postacią chleba…

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny 
parafialnej, związaną ze świętem patronalnym parafii lub 
kościoła. Dzień odpustu  to również możliwość uzyskania 
daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowa-
nie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.

Wiesław Lizak

ODPUST PARAFIALNY W GRÊBOSZOWIE
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OD WYDAWCY
Już  po  raz  87.  gościmy 

w  Państwa  domach  za  po-
średnictwem  naszej  Gazety 
Gręboszowskiej. Przez prawie 
23  lata na bieżąco dokumen-
tujemy najważniejsze i najcie-
kawsze wydarzenia dotyczące 
gminy  Gręboszów  oraz  osób 
z  nią  związanych.  W  bieżą-
cym  numerze  naszego  lokal-
nego  kwartalnika  pragniemy 

przedstawić wszystko  to,  czym  żyła  nasza  lokalna 
społeczność w perspektywie ostatnich  trzech mie-
sięcy. Niestety, miniony kwartał to kolejny rozdział 
walki z pandemią koronawirusa, nacechowany jed-
nak mozolną próbą powrotu do względnej normal-
ności. Na  przełomie  czerwca  i  lipca  poszliśmy  do 
urn wyborczych, by wybrać prezydenta na najbliż-
sze 5 lat, zaś z początkiem września dzieci i młodzież 
ruszyły do szkół. Ponadto otwarto kina i teatry, za-
częto organizować imprezy plenerowe, otwarto bary 
i restauracje, a kibice wrócili na stadiony. Wszystko 
jednak ma nieco inny wymiar i odbywa się na mniej-
szą niż kiedyś skalę. Nieodzownym elementem każ-
dej  garderoby  stały  się  maseczki,  bądź  przyłbice. 
Powoli  adaptujemy  się  do  nowej  rzeczywistości, 
która najprawdopodobniej będzie nam towarzyszyć 
o  wiele  dłużej,  niż  początkowo  przypuszczaliśmy. 
Ma to bezpośrednie przełożenie praktycznie na każ-
dą sferę naszego życia. Również sektor kulturalny 
musiał przystosować się do panującego reżimu sa-
nitarnego, a organizatorzy wielu przedsięwzięć byli 
zmuszeni je odwołać lub przełożyć na przyszły rok. 
Dobitnym tego przykładem jest projekt „Powiślań-
ski kalejdoskop kulturalny”, który w tym roku miał 
być realizowany na terenie powiatu dąbrowskiego 
w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego. Niestety, ze względu na 
sytuację epidemiczną, wszystkie  zaplanowane wy-
darzenia zostały przeniesione na 2021 rok.

W ostatnim kwartale obchodziliśmy wyjątkową, 
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wi-
słą. Z  tej okazji Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Gręboszowskiej ufundowało tablicę upamiętniającą 
bohaterstwo obrońców Ojczyzny z 1920 roku. Zo-
stała ona usytułowana w bezpośrednim sąsiedztwie 
pomnika  dla  uczczenia  100.  rocznicy  odzyskania 
niepodległości w Gręboszowie. Uroczyste odsłonię-
cie i poświęcenie tablicy odbyło się 23 sierpnia 2020 
roku. W aktualnym numerze zamieszczamy relację 
z tego wydarzenia. 

Warto  również  wspomnieć,  że  w  sierpniu  br. 
gmina Gręboszów gościła przedstawicieli Republiki 
Chorwacji,  na  czele  z  ambasadorem Tomislawem 
Vidoševićem. Okazją do spotkania było odsłonięcie, 

w dniu 30 sierpnia 2020 roku, tablicy pamiątkowej 
z okazji 100. rocznicy I wojny światowej 1914 -1918, 
upamiętniającej  poległych  chorwackich  żołnie-
rzy  i wszystkie ofiary Rzeczypospolitej Polskiej na 
cmentarzu wojennym w Ujściu Jezuickim. To wy-
jątkowe spotkanie było także okazją do rozmów na 
temat współpracy pomiędzy lokalnym samorządem 
a stroną chorwacką. Nastąpiło również przekazanie 
listów intencyjnych w sprawie nawiązania przyjaźni 
i współpracy, pomiędzy zastępcą burmistrza Miasta 
Dugo Selo w województwie zagrzebskim w Chorwa-
cji, a wójtem gminy Gręboszów.

W 87. numerze Gazety Gręboszowskiej zamiesz-
czamy  relacje  z  tegorocznej  edycji  „Narodowego 
Czytania”, jak również z wręczenia odznaczeń pań-
stwowych  dla  pracowników  Urzędu  Gminy  Grę-
boszów,  poświęcenia  samochodu  strażackiego  dla 
jednostki OSP Hubenice-Kozłów oraz odpustu pa-
rafialnego w Gręboszowie. 

W  aktualnym  wydaniu  nie  zabraknie  również 
materiałów  poświęconych  tematyce  historycznej, 
dotyczących obchodzonych w tym roku: 610. rocz-
nicy bitwy pod Grunwaldem,  76. rocznicy tragicz-
nych wydarzeń w Danielniku, a także 78. rocznicy 
śmierci majora Henryka Sucharskiego.

  Zamieszczamy  również  informacje  dotyczące 
postępu prac na budowie mostu w Borusowej, któ-
ry już niebawem połączy województwo małopolskie 
i świętokrzyskie oraz podpisania umowy na zakup 
samochodu elektrycznego przeznaczonego do prze-
wozu uczniów na terenie gminy Gręboszów.

Ponadto w 87. numerze mogą Państwo przeczy-
tać wiele interesujących materiałów, m. in. wywiad 
z posłem na Sejm RP Wiesławem Krajewskim.

W  najnowszym  wydaniu  naszego  lokalnego 
kwartalnika  zamieszczamy  również  tekst  poświę-
cony  tematyce  sportowej,  jest  to  relacja  z  meczu 
pełnego wspomnień, w którym zawodnicy „Wolanii 
Oldboys” zmierzyli się z młodszymi kolegami, gra-
jącymi na co dzień w klasie „B” podokręg Żabno.

Publikujemy również informacje dotyczące roz-
strzygnięcia  konkursu  powiatowego  na  najsmacz-
niejsze  ciasto  z  polskimi  owocami  sezonowymi, 
w  którym  sukcesami  mogą  pochwalić  się  Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich  z Gręboszowa  i Ujścia 
Jezuickiego.

Na  koniec  pragnę  życzyć  Państwu miłej  lektu-
ry  nowego  numeru Gazety Gręboszowskiej. Mam 
nadzieję, że dostarczy ona Państwu wielu cennych 
i ciekawych informacji o naszej „małej Ojczyźnie”.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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Przez wielu jest Pan uznawany za naj-
aktywniejszego posła w naszym regionie. 
Jak epidemia wpłynęła na Pana pracę? 
Czy nadal możemy mówić o dużej aktyw-
ności?

Dziękuję  za  tak  miłe  słowa  już  na 
wstępie naszej rozmowy. Epidemia ko-
ronawirusa odcisnęła swoje piętno na 
każdej grupie społecznej, również i na 
pracy  parlamentarnej.  Jednak  to,  że 
jest mniej oficjalnych spotkań i wyda-
rzeń nie oznacza wcale, że ten poziom 
aktywności  spadł. W  trosce o bezpie-
czeństwo  swoje  i  mieszkańców  za-
wiesiłem dyżury poselskie,  które 
odbywam  w  wielu  gminach 
naszego  regionu,  skupiając 
się w miarę możliwości na 
pracy zdalnej. Ku mojemu 
zadowoleniu  mieszkańcy 
chętnie  korzystali  z  kon-
taktu  telefonicznego  czy 
mailowego,  co  pozwoliło  mi 
podtrzymać ten stały kontakt, który bardzo sobie 
cenię. Jednak pragnę zaapelować z tego miejsca 
o  dalsze  zachowywanie  ostrożności  i  stosowa-
nie  się do  zaleceń  związanych  z  zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się epidemii. Tylko od naszej 
postawy zależy jak długo ten wirus będzie w na-
szym kraju stwarzał realne zagrożenie. 

Za nami pierwszy rok tej kadencji 
w Sejmie. Jak Pan oceni ten czas? 

Były  to  bardzo  intensywne  12 miesięcy.  Jak 
już  wspomniałem,  poziom  zaangażowania  po-
został w dalszym ciągu na wysokim poziomie, co 
przełożyło się na konkretne korzyści dla naszego 
regionu, także i gminy Gręboszów.

To znaczy?
Mówimy w tym wypadku o potężnym zastrzy-

ku środków. Wspomnę tylko o kilku kwestiach. 
Na  pierwszym  miejscu  muszę  wymienić  pięk-
ny  i  nowoczesny  wóz  strażacki,  który  trafił  do 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  Hubenice-Kozłów. 
Ten wspaniały pojazd na najbliższe dziesięciole-
cia będzie służył Druhom i wspierał ich działania 
ratownicze. Ogromnie cieszy mnie sukces zwią-
zany  z  dotacją  dla  klubów  sportowych  z  gminy 
Gręboszów.  Kluby  sportowe  w  Karsach  i  Woli 
Żelichowskiej  otrzymają  nowe  zaplecze  sporto-

we. Inwestycja pochłonie prawie 360 tyś zł. Po-
łowa tej kwoty pochodzić będzie z Ministerstwa 
Sportu.  Przypomnieć  również  należy,  że  gmina 
otrzymała  także  dofinansowanie  zakupu  elek-
trycznego  autobusu  szkolnego  oraz  budowę 

stacji  do  ładowania  samochodów  elek-
trycznych.  Wartość  projektu  realizowa-
nego  przez  gminę  Gręboszów  to  ponad 
2 miliony złotych, z czego dotacja wynosi 
ponad 1,8 mln zł.  Jak już wspomniałem 
to  tylko  kilka  przykładów  mojej  pracy 
na rzecz gminy Gręboszów. 

Jest Pan zatem do-
brym duchem gminy 
Gręboszów?

Nie!  Jestem  posłem, 
który  sumiennie  spra-
wuje  swój  mandat. 
Pomagam  wszystkim, 
którzy  się  do  mnie 
zgłoszą.  Widzimy  jak 
pięknie  zmienia  się 

nasz region. Już możemy 
jeździć nową obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej, 
na  ukończeniu  jest  budowa  nowoczesnej  straż-
nicy  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Dąbrowie 
Tarnowskiej, a już niebawem do użytku zostanie 
oddany most na Wiśle w Borusowej. Jeszcze jako 
starosta powiatu dąbrowskiego w 2007 roku do-
prowadziłem do podpisania porozumienia przez 
marszałków województwa małopolskiego i świę-
tokrzyskiego  w  sprawie  budowy  tej  przeprawy. 
Wówczas  to  wszystko  się  zaczęło  i  niezmiernie 
się cieszę, że  inwestycja  jest  już na ukończeniu. 
Przed  nami  jeszcze  kwestia  wybudowania  no-
wych  dróg  dojazdowych  i  koniecznych  obwod-
nic.  Tego  wymaga  komfort  i  bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Gręboszów. 

Tych inwestycji zapewne mógłby Pan 
wymieniać bez końca, ale pozwolę sobie 
zmienić temat. Już dwa lata wójt Krzysz-
tof Gil rządzi w naszej gminie. Jak Pan 
ocenia Jego pracę?

Tak  jak  zapewne  zdecydowana  większość 
mieszkańców…

Czyli? 
Wójt Krzysztof Gil  to ogromna zmiana  jako-

ściowa.  Gmina  dzięki  niemu  złapała  drugi  od-
dech. Jest młody, dynamiczny -   co najważniej-

AKTYWNY POSEŁ Z KORZYŚCIÇ DLA REGIONU
Rozmowa z posłem Wiesławem Krajewskim, 

pełnomocnikiem partii Prawo i Sprawiedliwość w okręgu tarnowskim
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sze – nastawiony na osiąganie ambitnych celów, 
które na pierwszy rzut oka wydają się nieosiągal-
ne, ale wójt Gil dzięki swojemu uporowi potrafi 
podołać nawet najtrudniejszemu zadaniu. 

O  tym,  że  moja  opinia  nie  jest  odosobnio-
na  świadczą  chociażby  częste  wizyty  w  gminie 
Gręboszów  najwyższych  władz  województwa 
małopolskiego, a ostatnio gościł tutaj nawet am-
basador Chorwacji Tomislaw Vidošević. To  jed-
noznacznie potwierdza, że władze Gręboszowa są 
dobrymi partnerami w rozmowach. Mimo swoje-
go młodego wieku wójt Krzysztof Gil jest niezwy-
kle  poważnie  traktowany  zarówno w Krakowie, 
jak i w Warszawie, gdzie zapadają najważniejsze 
dla losów gminy decyzje. 

Przykład? Osobiście wręczyłem Wójtowi Gilo-
wi promesę w wysokości ponad 700 tysięcy zło-
tych.  Środki  pochodzą  z  Funduszu  Inwestycji 
Samorządowych, powstałego z inicjatywy Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy przygotowanego w Mi-
nisterstwie  Rozwoju.  Te  środki  pozwolą  nadal 
prężnie się rozwijać gminie Gręboszów.

Mimo, że już mamy październik to jesz-
cze w pamięci mamy dożynki, które w tym 

roku w wielu gminach odbyły się w bardzo 
okrojonej formule. Co chciałby Pan prze-
kazać rolnikom z naszej gminy?

Na pewno słowo: DZIĘKUJĘ! 
Pandemia unaoczniła nam jak ważna jest sta-

bilna gospodarka oparta o polskie produkty. Rol-
nictwo jest przecież jednym z ważniejszych seg-
mentów  gospodarki,  często  przez  wielu  bardzo 
niedocenianym. Za pośrednictwem Gazety Grę-
boszowskiej chciałbym każdemu Rolnikowi zło-
żyć wyrazy największego szacunku i uznania. Nie 
ma w tym słów przesady – Wasza praca wzmac-
nia Polskę. Jestem dumny z tego, że żyję w kraju, 
w  którym  rolnictwo,  przywiązanie  do  ziemi ma 
dla  tak wielu  ludzi  ogromne  znaczenie.  Bardzo 
się  cieszę,  również z  tego  jak pięknie  rozrastają 
się  i  jak są tworzone Koła Gospodyń Wiejskich. 
W  gminie  Gręboszów  KGW  działają    prężnie. 
Wszystkim  Paniom  dziękuję  za  ich  zaangażo-
wanie  i  jednocześnie  życzę  dalszych  sukcesów 
i wszelkiej pomyślności. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. 

Michał Gniadek
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UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIÊCIA 
TABLICY PAMIÇTKOWEJ W GRÊBOSZOWIE

Bitwa  Warszawska,  zwyczajowo  nazywana  Cudem 
nad Wisłą zalicza się do najważniejszych bitew w dziejach 
nie  tylko Polski,  ale  i  całej Europy. Bohaterska postawa 
polskich żołnierzy z 1920 roku uchroniła nasz kontynent 
przed ofensywą Armii Czerwonej, skierowaną na zachód 
Europy. Ekspansja bolszewizmu została zatrzymana a Po-
lacy mogli nadal cieszyć się odzyskaną w 1918 roku wol-
nością. 

W tym roku mija 100 lat od tych wydarzeń, które na 
stałe zapisały się na kartach historii Europy. Rok 2020 zo-
stał ustanowiony „Rokiem Bitwy Warszawskiej” w drodze 
uchwały Sejmu RP oraz uchwały Senatu RP. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia  Miłośników  Ziemi  Gręboszowskiej  na 
terenie naszej gminy zrodziła się  idea uczczenia pamięci 
i  oddania  czci  obrońcom Ojczyzny  z  1920  roku poprzez 
ufundowanie  pamiątkowej  tablicy.  W  dniu  23  sierpnia 
2020 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęce-
nia  tablicy  pamiątkowej,  usytułowanej  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie pomnika dla uczczenia 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. 
WNMP w Gręboszowie, której przewodniczył ks.  infułat 
Adam Kokoszka, w koncelebrze ks. dra Ryszarda Banacha 
oraz ks. Wiesława Babiarza – proboszcza tutejszej parafii. 
W wygłoszonej homilii ks. infułat odniósł się do tej wyjąt-
kowej rocznicy. Podkreślił, że w tym dniu w gręboszowskiej 
świątyni „zgromadziły nas trzy wartości: wiara, pamięć 
i odpowiedzialność” i to na nich zogniskowane były roz-
ważania ks. Adama Kokoszki. Wspomniał dlaczego Bitwa 
Warszawska do dzisiaj nazywana jest Cudem nad Wisłą. 
Zaznaczył  także,  jak ważne  było  zawierzenie  wszystkich 
spraw Matce Boskiej. Wspomniał również, że „(…) w tej 
wojnie walczyli też mieszkańcy Ziemi Gręboszowskiej 

i okolic. Ich odwaga i bohaterstwo płynące z miłości do 
Ojczyzny, zostaną dziś w setną rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej – jednej z najważniejszych bitew XX wieku – utrwa-
lone na pomniku niepodległości i omodlone w tej Mszy 
świętej. Należy również wspomnieć, że w tej wojnie wal-
czył również, jako oficer i dowódca kompanii, wybitny 
Syn Ziemi Gręboszowskiej – późniejszy major i dowódca 
polskiej placówki na Westerplatte – Henryk Sucharski. 
Za bohaterską postawę w czasie walk z bolszewikami 
otrzymał order Virtuti Militari i Krzyż Waleczny”. Ks. in-
fułat podkreślił,  jak  ważna  również  dzisiaj,  jest  jedność 
i  współpraca  ponad  istniejącymi  podziałami. Na  koniec 
powiedział: „Niech tablica umieszczona na pomniku nie-
podległości tu w Gręboszowie będzie wyrazem nie tylko 
naszej wdzięcznej historycznej pamięci o bohaterach 
dawnych lat, ale niech mobilizuje nas współczesnych do 
naśladowania ich wiary i determinacji w walce z tym 
wszystkim, co chce osłabić ducha naszej narodowej toż-
samości (…)”.

Po uroczystej Eucharystii nastąpił przemarsz pod tabli-
cę pamiątkową umieszczoną w bezpośrednim sąsiedztwie 
pomnika  powstałego  z  okazji  100.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uroczysty przemarsz uświet-
niły  poczty  sztandarowe:  Szkoły Podstawowej w Grębo-
szowie, jednostek OSP i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczuci-
na pod batutą Jarosława Dzięgiela, wraz z solistką Gabrie-
lą Sołtys. Ta część uroczystości  rozpoczęła się od wspól-
nego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie  głos 
zabrał Bogdan Bigos, prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Gręboszowskiej, który powitał wszystkich gości oraz 
mieszkańców Gminy Gręboszów, przybyłych na tą wyjąt-
kową  ceremonię.  Ponadto  wspomniał,  że  „Bitwa War-
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szawska określana „Cudem nad Wisłą” była jedną z 18 
przełomowych bitew w historii świata. Niech ten dzień 
skłania nas wszystkich do głębokiej refleksji nad historią, 
kiedy składamy hołd tym wszystkim, którzy z wielkim 
poświęceniem walczyli o wolność i niepodległość Polski.” 
Wspomniał również,  jak narodziła się idea ufundowania 
pamiątkowej  tablicy:  „Rok 2020 jest rokiem rocznico-
wym. W naszej Ojczyźnie podczas licznych wydarzeń 
patriotycznych, religijnych słyszymy w wystąpieniach 
nawiązywanie do szczególnego wydarzenia jakim jest 
stulecie Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Niezwy-
kłe męstwo oraz ogromna wiara w ocalenie Ojczyzny 
okupiona została ogromem ofiar, także mieszkańców 
naszej gminy i okolic. Dla upamiętnienia bohaterskiej 
postawy naszych rodaków – powstała inicjatywa Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej ufundo-
wania tablicy. To wyraz wdzięczności naszym ojcom, 
dziadkom, którzy walcząc i ginąc za Ojczyznę zapłacili 
cenę najwyższą.” Wyraził również wdzięczność wszystkim 
fundatorom i osobom zaangażowanym w realizację tego 
przedsięwzięcia.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokona-
li:  profesor Stanisław Koziara –  członek Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, Zdzisław Kogut – za-
stępca  wójta  gminy  Gręboszów,  Jan  Kowal  –  przedsię-
biorca, prezes zarządu firmy „Vivento” oraz Bogdan Bigos 
– prezes Stowarzyszenia MZG. Aktu poświęcenia tablicy 
pamięci dokonali: ks. infułat Adam Kokoszka, ks. dr Ry-
szard Banach, ks. Wiesław Babiarz oraz ks. Marian Kujda.

W  imieniu  samorządu gminy Gręboszów głos  zabrał 
Zdzisław Kogut,  który podziękował  członkom Stowarzy-
szenia, za cenną inicjatywę i dar pamięci.

Na  zakończenie  uroczystości,  dla  uczczenia  pamię-
ci i oddania czci obrońcom Ojczyzny z 1918 i 1920 roku, 
przedstawiciele  samorządu  gminy,  powiatu  i  stowarzy-
szenia złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej 
oraz przed pomnikiem dla uczczenia 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości. 

Uroczystość  poprowadził  Wiesław  Lizak  –  dyrektor 
GCKiCz w Gręboszowie, wiceprezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Gręboszowskiej. 

W  uroczystościach  wzięli  udział  m.in.:  ks.  infułat 
Adam Kokoszka, ks. dr Ryszard Banach, ks. Wiesław Ba-
biarz – proboszcz parafii Gręboszów, ks. Marian Kujda – 
proboszcz  parafii Borusowa,  profesor  Stanisław Koziara 
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Andrzej Giza – 
członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, Kazimierz Olear-
czyk – wójt gminy Bolesław, Krzysztof Korzec - wójt gminy 
Mędrzechów, Zdzisław Kogut – zastępca wójta gminy Grę-
boszów, Stanisław Świętek – dyrektor SG ZOZ w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Edyta Dąbroś – wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Gręboszów, Stanisław Dubiel, Wiesław Wytrwał, 
Franciszek Dymon – radni rady gminy Gręboszów, Jerzy 
Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, 
Jan Kowal – prezes Zarządu Firmy „Vivento”, członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, miesz-
kańcy gminy Gręboszów.

Autorem projektu tabli-
cy pamiątkowej  jest Domi-
nik Krawiec. Tablica została 
wykonana przez Pracownię 
Ślusarstwa  Artystycznego 
„Arkadia” Rafał Kieć. Inicja-
torem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi  Gręboszowskiej,  zaś 
fundatorami  –  członkowie 
stowarzyszenia.  Partnerem 
wydarzenia  było  Gminne 
Centrum  Kultury  i  Czytel-
nictwa w Gręboszowie.
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WIZYTA AMBASADORA CHORWACJI 
W GMINIE GRÊBOSZÓW

W  niedzielę,  30  sierpnia  br.  społeczność  gminy 
Gręboszów gościła przedstawicieli Republiki Chorwa-
cji, na czele z ambasadorem Tomislawem Vidošević-
em. Celem wizyty chorwackich gości było odsłonięcie 
tablicy  pamiątkowej  z  okazji  100.  rocznicy  I  wojny 
światowej 1914 -1918, upamiętniającej poległych chor-
wackich żołnierzy i wszystkie ofiary Rzeczypospolitej 
Polskiej na cmentarzu wojennym w Ujściu Jezuickim.

Wizyta  chorwackiej  delegacji  w  Gręboszowie 
rozpoczęła  się  od  zwiedzenia  wystawy  pn.  „Chor-
wacja pełna życia”, która w tym dniu była ustawio-
na wokół  kościoła  parafialnego. Następnie  odbyła 
się  uroczysta Msza  święta w  kościele  pw. WNMP 
w  Gręboszowie,  której  przewodniczył  ks.  prałat 
Ryszard  Banach w  asyście  ks. Wiesława  Babiarza 
– proboszcza miejscowej parafii. Okolicznościową 
homilię wygłosił ks. prałat.

Po uroczystej Eucharystii chorwaccy goście udali 
się bryczkami pod  remizę OSP w Ujściu Jezuickim, 
skąd  w  korowodzie  przeszli  na  cmentarz  wojenny, 
gdzie  odbyły  się  oficjalne  uroczystości  odsłonięcia 
tablicy. Uroczysty przemarsz uświetniły poczty sztan-
darowe: Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, jedno-
stek OSP oraz Wojskowa Orkiestra Dęta  z Bytomia 
pod batutą starszego chorążego sztabowego Michała 
Gębarskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się od 
odegrania  i wspólnego odśpiewania hymnu polskie-
go i chorwackiego. Po czym głos zabrał Krzysztof Gil, 
wójt gminy Gręboszów, który powitał wszystkich go-
ści oraz mieszkańców Gminy Gręboszów przybyłych 
na tą wyjątkową uroczystość. Następnie przemawiali 
zaproszeni goście: poseł RP Wiesław Krajewski, poseł 
RP  Stanisław  Bukowiec  oraz  ambasador  Republiki 
Chorwacji Tomislaw Vidošević.

Po  wystąpieniu  ambasadora  Chorwacji  nastąpił 
moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. 
rocznicy I wojny światowej 1914 -1918, upamiętniają-
cej poległych chorwackich żołnierzy i wszystkie ofiary 
Rzeczypospolitej  Polskiej  na  cmentarzu  wojennym 
w Ujściu Jezuickim. Uroczystego odsłonięcia dokona-
li: ambasador Republiki Chorwacji Tomislaw Vidoše-
wić i Konsul Honorowy Chorwacji Paweł Włodarczyk. 
Aktu  poświęcenia  tablicy  pamiątkowej  dokonali: 
ks. Wiesław Babiarz w  asyście  ks.  prałata Ryszarda 
Banacha, ks. Mariana Kujdy i ks. Andrzeja Sobola.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy nastąpił mo-
ment  wymiany  listów  intencyjnych  o  nawiązaniu 
współpracy polsko-chorwackiej pomiędzy gminą Grę-
boszów a miastem Dugo Selo. Poszczególne strony re-
prezentowali: Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów 
i Nikola Tominać – podpułkownik wojska chorwac-
kiego w stanie spoczynku, zastępca burmistrza miasta 
Dugo Selo.

Na  zakończenie  uroczystości,  przy  kamiennym 
pomniku, dla uczczenia pamięci i oddania czci żołnie-
rzom poległym, złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
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światła pamięci przez przedstawicieli władz lokalnych i amba-
sadę Republiki Chorwacji w towarzystwie weteranów Wojny 
Ojczyźnianej w Chorwacji.

Całość uroczystości na cmentarzu w Ujściu Jezuickim po-
prowadził Tomasz Lizak

W  niedzielnych  uroczystościach,  ze  strony  chorwackiej, 
wzięli udział m.in.: Tomislav Vidošević – Ambasador Repu-
bliki Chorwacji w Polsce, płk Jugoslav Jozić – Attache Woj-
skowy  Republiki  Chorwacji,  Paweł  Włodarczyk  –  Konsul 
Honorowy Republiki Chorwacji, Agnieszka Puszczewicz – dy-
rektor Przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycz-
nej w Warszawie, Nikola Tominac – podpułkownik Wojska 
Chorwackiego w stanie spoczynku, Zastępca Burmistrza Mia-
sta Dugo Selo, Valentino Rajković – podpułkownik Wojska 
Chorwackiego w stanie spoczynku, Dragan Umičević – pod-
pułkownik policji w stanie spoczynku, Toni Rajković – sier-
żant Wojska Chorwackiego w stanie spoczynku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: posłowie na 
sejm RP Wiesław Krajewski i Stanisław Bukowiec, ks. prałat 
Ryszard Banach, ks. Wiesław Babiarz, ks. Marian Kujda, ks. 
Andrzej Sobol, Lesław Wieczorek – starosta powiatu dąbrow-
skiego,  Sebastian  Kądzielawa  i  Bogdan  Bigos  –  radni  rady 
powiatu,  podkomisarz  Witold  Łopata  –  naczelnik  WPiRD 
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  kpt 
Krzysztof  Romański  –  zastępca  Komendanta  Powiatowego 
PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, pułkownik Marcin Malinow-
ski – dowódca 6 Batalionu Dowodzenia, Marek Janik – dy-
rektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marek 
Mosio – przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Katarzyna 
Czupryna i Edyta Dąbroś – wiceprzewodniczące Rady Gminy 
Gręboszów, Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów, Zdzisław 
Kogut – z-ca wójta gminy, Sylwester Gaweł, Krzysztof Dymon 
i Wiesław Wytrwał – radni Rady Gminy Gręboszów, Jan Ko-
wal – prezes Zarządu Firmy „Vivento” w Gręboszowie, Jerzy 
Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gręboszowie.

Po  oficjalnych  uroczystościach  przedstawiciele  delegacji 
chorwackiej i zaproszeni goście udali się do miejscowej remi-
zy OSP na poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Ujście Jezuickie.

Wiesław Lizak
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POŚWIÊCENIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO
W piątek, 26 czerwca br. odbyło się uroczyste prze-

kazanie  i  poświęcenie nowego  samochodu  ratowniczo-
gaśniczego GBARt 3/16 dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej KSRG Hubenice- Kozłów.

Samochód pożarniczy marki  „Scania”  - model P360 
z  napędem  4×4  został  sfinansowany  z  Funduszu  Spra-
wiedliwości, Komendy Głównej PSP oraz budżetu Gminy 
Gręboszów. Całość zadania wraz z wyposażeniem wynio-
sła 1 233 760 zł, z czego 906 000 zł pochodzi z Funduszu 
Sprawiedliwości,  100  000  zł  z  Komendy  Głównej  PSP, 
a pozostała kwota 227 760 zł z budżetu Gminy Gręboszów. 

Oficjalnego przekazania kluczyków i dokumentów do 
nowego samochodu dokonał poseł na Sejm RP Piotr Sak. 
Samochód poświęcił ks. Marian Kujda, proboszcz Parafii 
Borusowa. Podczas piątkowych uroczystości, strażackie 
ślubowanie złożyło 17 członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. 

Wójt gminy Krzysztof Gil w swoim wystąpieniu mó-
wił m.in.: o stuletniej historii jednostki OSP Hubenice-
Kozłów i o ukoronowaniu starań podejmowanych w celu 
pozyskania samochodu. 

– Zakup tego samochodu to nie tylko realizacja pro-
gramu wyborczego, ale również jest to pierwszy krok 
do modernizacji jednostek OSP w naszej gminie. Pozy-
skany nowy samochód znacząco podniósł stopień bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego gminy. 

– Serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie 
w pozyskaniu środków na zakup samochodu należą się 
posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu. Gorące 
podziękowania kierujemy również do posła na Sejm RP 
Piotra Saka, za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środ-
ków na wyposażenie w sprzęt ratowniczy. Dziękujemy 
również posłowi na Sejm RP Stanisławowi Bukowcowi 
oraz radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Wojciechowi Skruchowi, za wielkie wsparcie dla Jed-
nostek OSP z terenu gminy Gręboszów - podkreślił wójt 
Krzysztof Gil.

W uroczystości wzięli udział: druhowie i poczty sztan-
darowe jednostek OSP z terenu gminy Gręboszów oraz 
zaproszeni goście: Piotr Sak i Stanisław Bukowiec – po-
słowie na Sejm RP, Wojciech Skruch – radny Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, Lesław Wieczorek – sta-
rosta dąbrowski, Krzysztof Bryk – wicestarosta, st. bryg. 
Krzysztof Kolarczyk – komendant powiatowy PSP w Dą-
browie Tarnowskiej, kom. Jarosław Kmieć – komendant 
powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, dh Ryszard 
Pikul – prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Marek Mosio – przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, 
Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów, dh Jerzy Mister-
ka – prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  RP  w  Gręboszowie  oraz  radni  Rady 
Gminy Gręboszów, a także zainteresowani mieszkańcy.

Po  oficjalnych  uroczystościach  strażackich  Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich Hubenice- Kozłów zaprosiły 
wszystkich gości i druhów strażaków na poczęstunek.

Wiesław Lizak
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Trwają  prace  wykończenio-
we  na  budowie  mostu  w  Bo-
rusowej,  który  już  niebawem 
połączy województwo małopol-
skie  i  świętokrzyskie.  Wzdłuż 
mostu  zakładane  są  barierki, 
układane  krawężniki  i  zalewa-
ne  betonem  chodniki  wraz  ze 
ścieżką rowerową. Już dziś, na 
dwa miesiące przed otwarciem, 

cała  konstrukcja  robi 
ogromne wrażenie.

Most ma  zostać  od-
dany do użytku jeszcze 
w  tym  roku.  Zakoń-
czenie  prac  i  otwar-
cie  planowane  jest  na 
15  grudnia  br.  Koszt 

całej  inwestycji  wyniesie 
ponad  53  mln  złotych, 
z czego 27 mln zł to środ-
ki  pochodzące  z  budżetu 
Województwa  Małopol-
skiego. 

Warto  jednak  zazna-
czyć,  że  wraz  z  budową 
mostu,  niestety  nie  jest 
realizowana  budowa  ob-
wodnicy  w  miejscowo-

ściach: Borusowa, Kozłów i Hubenice. 
Mieszkańcy  tych  trzech  wiosek  naj-
bardziej  obawiają  się  zwiększonego 
natężenia  ruchu  i  związanych  z  tym 
uciążliwości.  Bez  wątpienia  ważnym 
problemem,  który  będzie  wymagał 
rozwiązania  będzie  bezpieczeństwo 
mieszkańców  i  jakość  dróg  dojazdo-
wych  prowadzących  przez  wskazane 
miejscowości.  Obecnie  nie  wiadomo, 
kiedy nowa trasa mogłaby powstać.

WL

NIEBAWEM ZOSTANIE ODDANY NOWY MOST
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NARODOWE CZYTANIE 2020
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja zainicjowana przez prezydenta RP w 2012 roku. Od tej 

pory nieprzerwanie, każdego roku odbywa się czytanie wybitnych dzieł polskiej literatury. W bieżą-
cym roku dnia 5 września cała Polska czytała Balladynę Juliusza Słowackiego. Prezydent Andrzej 
Duda w liście zachęcającym do wzięcia udziału w akcji napisał: „Wierzę, że w tym szczególnym dla 
nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej lite-
ratury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc 
w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy”. 

W naszej  gminie  akcja Narodowego Czytania dobyła  się 4 września br., w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. We wspólne czytanie włączyli się przewodniczący Rady Gmi-
ny Gręboszów Marek Mosio, wiceprzewodnicząca Edyta Dąbroś, zastępca wójta gminy Gręboszów 
Zdzisław Kogut, nauczyciele, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, seniorzy z Klu-
bu  Senior  +,  przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich  z Gręboszowa,  Lubiczka,  Biskupic, Ujścia 
Jezuickiego, pracownicy Urzędy Gminy w Gręboszowie oraz mieszkańcy. Wspólne czytanie uświetnił 
występ duetu Ola Piątek oraz Wiesław Lizak. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami włączyli się w akcję Narodowego Czytania.
Monika Kilian
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WRÊCZENIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
W dniu 10 sierpnia 2020 r., podczas sesji Rady Gmi-

ny Gręboszów miało miejsce uroczyste wręczenie Me-
dali za Długoletnią Służbę pracownikom Urzędu Gminy 
w Gręboszowie. Odznaczenia zostały nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej w marcu br.  i  ich wręczenie 
planowane było w maju, kiedy to przypadała 30. roczni-
ca funkcjonowania samorządów w obecnym kształcie, 
jednak ze względu na pandemię uroczystość przesunęła 
się w czasie.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczo-
na została Anna Loraj – inspektor ds. budżetowych 
w Urzędzie Gminy Gręboszów, która posiada 39. staż 
pracy zawodowej, z czego ostatnie 24 lata przepracowa-
ła w Urzędzie Gminy, a wcześniej przez 15 lat pracowała 
w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-
ławach – PIB Rejonowy Zakład Doświadczalny w Boru-
sowej, jako referent ds. finansowych.

Srebrnym Medalem  za Długoletnią  Służbę odzna-
czona została Bożena Furgał – skarbnik gminy, któ-
ra posiada 23. staż pracy zawodowej. Od maja 2005 r. 
zatrudniona w UG Gręboszów, a od 30.06.2005 r. po-
wołana została na stanowisko skarbnika gminy. Wcze-
śniej  była  zatrudniona  w  różnych  instytucjach,  także 
w Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych, 
jako główna księgowa (od 2001 r.).

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odzna-
czony został Grzegorz Kilian – z-ca kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego, posiadający 17. staż pracy zawodo-
wej. Od 06.2007 r. zatrudniony w UG Gręboszów jako 
z-ca kierownika USC, a od 05.2018 r. dodatkowo jako 
Inspektor Ochrony Danych, a wcześniej  jako Admini-
strator  Bezpieczeństwa  Informacji.  Poprzednio  przez 
ok. 5 lat pracował w Urzędzie Gminy Bolesław, prowa-
dząc sprawy wojskowo-obronne i Obrony Cywilnej. Ko-
mórka organizacyjna, którą obecnie kieruje, prowadzi 
m.in. sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W  imieniu  Prezydenta  RP,  odznaczeniami  udeko-
rował w/w pracowników Zbigniew Starzec – wicewo-
jewoda  Małopolski,  w  asyście 
Wiesława Krajewskiego – posła 
na  Sejm  RP,  Marka  Mosio  – 
przewodniczącego Rady Gminy 
Gręboszów, Edyty Dąbroś – wi-
ceprzewodniczącej  Rady  Gmi-
ny  Gręboszów  oraz  Zdzisława 
Koguta – sekretarza gminy.

W swoich wystąpieniach tak 
Zbigniew Starzec, jak i Wiesław 
Krajewski odwołując się do eto-
su pracy urzędników samorzą-
dowych, złożyli życzenia dalszej 
owocnej pracy zawodowej oraz 
satysfakcji. Od uczestników se-
sji, odznaczeni otrzymali brawa 
na  stojąco  oraz  indywidualne 
gratulacje  w  późniejszych  roz-
mowach.

Zdzisław Kogut 
UG Gręboszów
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ZA NAMI KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO
Dnia 30.06.2020 roku w stanicy turystycznej w ze-

spole dworsko – parkowym w Brniu odbył się konkurs 
na najsmaczniejsze ciasto z polskimi owocami sezono-
wymi, w którym wzięło udział 15 kół gospodyń wiejskich 
i stowarzyszeń kobiet z terenu powiatu dąbrowskiego.

Pyszne  i  pięknie  udekorowane  ciasta  i  torty  zapre-
zentowane  podczas  konkursu  zachęcały  do  degustacji 
nie tylko Członków Komisji oceniającej, ale wszystkich 
gości którzy wzięli udział w finale tego konkursu.

Czteroosobowa komisja oceniała ciasta za zgodność 
z  regulaminem  konkursu,  walory  smakowe,  elemen-
ty dekoracyjne i estetykę wykonania oraz oryginalność 
i pomysłowość.

Wybór najlepszego ciasta nie był łatwy, obrady były 
burzliwe.  Komisja  konkursowa  w  składzie:  Krzysztof 

Bryk  – wicestarosta  Powiatu Dąbrowskiego,  Anna Morawiec  –  kierownik 
Biura  Powiatowego Małopolskiego  Ośrodka Doradztwa  Rolniczego  w Dą-
browie Tarnowskiej, Marzena Pabian - prowadząca pracownię cukierniczą 
„Lawendowy  Zapach  i  Anielski  Smak”,  Agnieszka  Jarzwiec  –  nauczyciel 
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie przyznała 
następujące miejsca w konkursie:

I miejsce ex aequo: Koło Gospodyń Wiejskich w Gręboszowie
oraz Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Ujściu Jezuickim.
Wyróżnienia:  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  Swarzowie,  Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt, Koło Gospodyń Wiejskich Bieniaszo-
wice – Okręg, Koło Gospodyń Wiejskich Biskupice, Stowarzyszenie Kobiet 
Wsi Smęgorzów, Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Radgoszczy, Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Mędrzechowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławiu, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach Breńskich, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Strojcowie.

Nagrody i wyróżnienia dla wszystkich uczestników konkursu zostały wrę-
czone przez posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, starostę dąbrowskie-

go Lesława Wieczorka, wicestarostę Krzysztofa Bryka, burmistrza Szczucina Jana Sipiora, wójta gminy 
Bolesław Kazimierza Olearczyka, wójta gminy Olesno Witolda Morawca, wójta gminy Gręboszów Krzysz-
tofa Gila oraz Renatę Klimek z Urzędu Gminy w Radgoszczy. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnow-
skiej Andrzej Giza pełniący  jednocześnie  funkcję Członka Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, Małgorzata 
Bułat dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki  i Rekreacji w Brniu, Jarosław Boryczka 
dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.

Nagrodą w konkursie były zaproszenia dla pań z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiet na pro-
fesjonalne warsztaty kulinarne z przygotowania i dekoracji ciast, które odbyły się w dwóch terminach tj. 
6-7 lipca 2020 roku i 13 – 14 lipca 2020 roku po 10 osób. Uczestnicy otrzymali również nagrody książko-
we i upominki promocyjne Powiatu Dąbrowskiego.

Po wręczeniu nagród odbyła  się  degustacja  ciast  i  tortów przez wszystkich uczestników  spotkania. 
Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu 
pn. „Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego” dofinan-

sowanego  z  Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich 
w  ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu było kultywowanie  tradycji 
o  przekazywaniu  przepisów  na  tradycyjne  cia-
sta  z  polskimi  owocami  sezonowymi; wymiana 
doświadczeń kulinarnych; prezentacja umiejęt-
ności  kulinarnych  uczestników  konkursu;  po-
pularyzacja  kultury  i  polskiej  tradycji  ludowej; 
integracja społeczności lokalnej.

Partnerzy projektu: Zespół Szkół im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Brniu, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Podborzu, Koło Gospodyń 
Wiejskich  w  Grądach,  Starostwo  Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Źródło: Powiat Dąbrowski

 *** 
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W dniu  30  sierpnia  br., w Ujściu  Jezuickim po  uroczystym odsłonięciu  i  poświęceniu  tablicy  informacyjnej, 
upamiętniającej żołnierzy chorwackich poległych w maju 1915 roku, pochowanych na cmentarzu wojennym, miało 
miejsce wystąpienie Nikoli Tominaca – zastępcy burmistrza Miasta Dugo Selo z Chorwacji, który przekazał list 
intencyjny w sprawie nawiązania przyjaźni i współpracy z Gminą Gręboszów. Z kolei Krzysztof Gil – wójt gminy 
Gręboszów, odnosząc się do listu burmistrza Dugo Selo przekazał odpowiedź, w której wyraził swoje szczere zadowo-
lenie z podjętej inicjatywy.

W swoich wystąpieniach obaj samorządowcy deklarowali chęć podpisania porozumienia o współpracy w obszarze 
wymiany młodzieży, pogłębiania wiedzy o swoich krajach, prezentacji tradycji i kultury, a także gospodarczej. 

Na wniosek wójta Krzysztofa Gila Rada Gminy Gręboszów, na posiedzeniu w dniu 28.09.2020, podjęła stosowną 
uchwałę nr 20/162/2020 o nawiązaniu partnerstwa i współpracy pomiędzy gminą Gręboszów i miastem Dugo Selo 
w Republice Chorwacji.

Wójt Krzysztof Gil
Dotyczy: List Intencyjny o nawiązaniu przyjaźni 

z Gminą Gręboszów, Rzeczpospolita Polska

Z uwagi na wszystko co nas łączy, szczególnie zaś 
z potrzeby ochrony pamięci o żołnierzach poległych 
podczas I Wojny Światowej i opieki nad cmentarzem 
wojskowym w Ujściu Jezuickim, na którym spoczy-
wa między innymi 130 żołnierzy chorwackich, po-
dejmuję inicjatywę o nawiązaniu przyjaźni z Gminą 
Gręboszów w Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawując 
opiekę nad grobami poległych żołnierzy chorwac-
kich mieszkańcy Gminy Gręboszów przyczynili się 
do ożywienia pamięci o straszliwej historii I Wojny 
Światowej i licznych ofiar wśród żołnierzy chorwac-
kich i żołnierzy innych narodowości poległych na 
froncie wschodnim na terenach dzisiejszej Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Wierzymy, że poprzez podpisanie wspólnej kar-
ty przyjaźni dodatkowo umocnimy związki łączące 
nasze wspólnoty i narody zachęcając mieszkańców 
do dalszej współpracy w przyszłości we wszystkich 
uzgodnionych dziedzinach.

Dzięki współpracy naszych wspólnot pragniemy 
aktywnie, wspólnymi siłami przyczynić się do po-
głębienia zrozumienia pomiędzy narodem polskim 
i chorwackim w duchu jedności i zachowania pokoju 
na świecie.

Burmistrz Dugo Selo
Nenad Panian, dr med. dent.

Burmistrz Nenad Panian
Dotyczy: List Intencyjny o nawiązaniu przyjaźni 

z Miastem Dugo Selo w Republice Chorwacji

Odnosząc się do otrzymanego „Listu intencyj-
nego” Pana Burmistrza z dnia 17 sierpnia 2020 r. 
chciałem wyrazić moje szczere zadowolenie z podję-
tej inicjatywy.

Z okolicznościami i argumentami podniesionymi 
przez Pana całkowicie się zgadzam i również chcia-
łem wyrazić wolę nawiązania przyjaźni pomiędzy 
naszymi społecznościami i samorządami. Jak wyni-
ka z kart historii łączy nas nie tylko wspólna walka 
o odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej, 
ale też droga do wspólnoty europejskiej. Dlatego też 
zamierzam w najbliższym czasie przedstawić tę ini-
cjatywę na sesji Rady Gminy Gręboszów, która po-
dejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

Ja również wyrażam przekonanie, że nawiązana 
współpraca naszych wspólnot przyczyni się do po-
głębienia zrozumienia pomiędzy naszymi narodami 
w duchu przyjaźni i zachowania pokoju na świecie

Wójt Krzysztof Gil

WYMIANA LISTÓW INTENCYJNYCH
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ABY KOCHANY UCZEŃ BYŁ DOBRYM 
KATOLIKIEM I DZIELNYM ŻOŁNIERZEM
(MAJOR HENRYK SUCHARSKI I JEGO DUCHOWY OJCIEC)

W roku 2020 przypadła 78. rocznica śmierci ma-
jora  Henryka  Sucharskiego  -  dowódcy  bohaterskiej 
obrony Westerplatte  we wrześniu  roku  1939,  chłop-
skiego  syna  z  Gręboszowa.  Jego  śmiertelne  szczątki 
po 25 latach sprowadzone z ziemi włoskiej do Polski 
spoczęły wreszcie na Westerplatte, tam, gdzie przeżył 
on najcięższe dni, stanowiące tytuł jego chwały. Odda-
no hołd temu, który należy do najpiękniejszych postaci 
wojska  polskiego.  Jego  szlachetność,  prostolinijność 
i  nieugiętość  zasad  łącząca  się  z  szerokim  horyzon-
tem myślowym wzbudza  podziw  każdego,  kto  bliżej 
przygląda się życiu dowódcy Westerplatte. Na wskroś 
żołnierska  postawa  harmonizowała  u  niego  pięknie 
z umiłowaniem rodzinnej wsi i ojcowizny. Z tego umi-
łowania wyrosła miłość ojczystej ziemi, obejmująca jej 
całość i każdy jej skrawek. Dowódca Westerplatte był 
nie tylko żołnierzem, był także w każdym calu grębo-
szowskim  chłopem.  To  gospodarskie  usposobienie 
majora Sucharskiego bardzo  ładnie  podkreślił  Paweł 
Dzianisz, autor artykułu w jednym z numerów „Głosu 
Wybrzeża”. Pominął jednak niestety coś bardzo istot-
nego w życiu Majora, jego postawę religijną. Można by 
to autorowi wybaczyć — ostatecznie artykuł w dzienni-
ku nie musi być od razu monografią — gdyby podaro-
wał sobie pewne aluzje nawiązujące do „Klątwy” Wy-
spiańskiego, prowadzące czytelnika na fałszywy trop. 
Przedstawiwszy bowiem plebanię gręboszowską z rze-
komo autentycznym wydarzeniem (w rzeczy samej ta 
autentyczność nie  jest  taka pewna),  stanowiącym tło 
sztuki Wyspiańskiego  i wspomniawszy Jakuba Bojkę 
należącego do rodziny Majora, a stojącego w opozycji 
wobec plebanii, podsuwa autor czytelnikowi wniosek, 
że Sucharski wychował się również w kręgu tej opozy-
cji. Tymczasem major Sucharski swe sympatie do ru-
chu  ludowego godził nie  tylko z głęboką religijnością 
osobistą, ale  także z  wielką  przyjaźnią trwającą przez 
długie lata między nim a ówczesnym proboszczem grę-
boszowskim.

Jeśli  weźmiemy  pod    uwagę  niezdrową  sytuację, 
jaka wytworzyła  się w pierwszych  latach dzieciństwa  
Henryka Sucharskiego w parafii gręboszowskiej, o któ-
rej wspomina Dzianisz, tym bardziej domaga się wy-
jaśnienia religijna gorliwość dowódcy Westerplatte. By 
znaleźć wyczerpującą odpowiedź na pytanie o źródła 
takiej właśnie  postawy Majora,  trzeba  zainteresować 
się jego wychowawcą, świątobliwym proboszczem grę-
boszowskim, ks. Piotrem Halakiem. Kiedy mały Hen-
ryk  zaczynał  się  uczyć w  gręboszowskiej  szkółce,  ks. 
Halak objął właśnie probostwo w Gręboszowie. Przy-
szedł w marcu 1907 roku. Dzięki jego gorliwości dusz-
pasterskiej  i  osobistej  świętości  w  sercach  gręboszo-
wiaków topniały lody uprzedzeń i niechęci. Najwięcej 
polubiły ks. Halaka dzieci i młodzież, był bowiem dla 
nich  niezrównanym  przyjacielem,  opiekunem  i  dys-
kretnym kierownikiem duchowym. Ks. Piotr wychował 

sobie wielu uczniów, którzy pełnymi garściami czerpali 
z ducha świątobliwego duszpasterza i stanowili mniej 
lub więcej dokładne odbicie jego charakteru, jego du-
chowej sylwetki. Do takich wiernych uczniów należał 
również przyszły dowódca Westerplatte. Można go bez 
przesady nazwać duchowym synem ks. Piotra Halaka.

Pierwsze  spotkanie  tych  dwu  postaci  nastąpiło 
z pewnością w czasie choroby Henryka. Kiedy matka 
straciła już nadzieję uratowania życia dziecku ludzkimi 
środkami, szukała pomocy u Boga, i u księdza. Świąto-
bliwy proboszcz uspokoił matkę i zaczął się żarliwie mo-
dlić. Mały Henryk wrócił do zdrowia. Z wielką wdzięcz-
nością dla ks. Halaka wspominał Major to wydarzenie 
ze swego dzieciństwa. Spotykali się również w szkole 
na nauce religii. Henryk dobrze się uczył. Świadectwa 
szkolne miał z najlepszymi ocenami. Z religii — bardzo 
dobrze. Był również ministrantem. W częstych kontak-
tach ks. Halak miał sposobność zwrócić uwagę na zdol-
ności chłopca i zachęcić go do dalszej nauki. Jak wielu 
parafian zgodnie stwierdza, ks. proboszcz (powszech-
nie w parafii zwany dziekanem, gdyż przez długie lata 
sprawował  funkcje dziekańskie)  z  reguły najlepszych 
uczniów  starał  się  wysłać  do  gimnazjum,  niekiedy 
nawet na swój koszt. W ten sposób wielu chłopskich 
synów  z  Gręboszowa  wyszło  spod  strzechy  w  świat. 
W czasie ferii i wakacji  każdy student i gimnazjalista 
przychodził na plebanię, gdyż ks. Piotr  chciał  cieszyć 
się ich osiągnięciami w nauce i współczuć w kłopotach 
studenckich.  Jeśli  zaś który  z uczniów się nie  zjawił, 
czuł się tym dotknięty i ze smutkiem dopytywał póź-
niej,  czemu  to  unika  swego  duszpasterza.  Do  tych, 
którzy  zawsze  z  chęcią  spieszyli  na  plebanię,  należał 
Henryk  Sucharski.  Powędrował  on  do  tarnowskiego 
gimnazjum jako jeden z pierwszych uczniów ks. Piotra 
Halaka. Z pewnością też nie kto inny, tylko ks. Halak 
zabiegał,  by nasz  przyszły  bohater  został  przyjęty  do 
Bursy św. Kazimierza (dziś internat III liceum).

Więź  duchowa między  ks.  Piotrem  a Henrykiem 
utrwaliła się w latach gimnazjalnych. Możemy w tym 
dopatrywać się owocu życzliwej postawy ks. probosz-
cza wobec studiującej młodzieży, której oprócz słowa 
zachęty, napomnień i wskazówek nie szczędził również 
dyskretnej pomocy materialnej. Ks. Halak był praw-
dziwym patriotą. Już w czasie pierwszej wojny świa-
towej, kiedy młody Henryk wkroczył na drogę służby 
wojskowej,  ks.  Piotr  wraz  z  parafianami  modlił  się 
głośno w gręboszowskim kościele w intencji ojczyzny, 
zbierał ofiary na cele narodowe. Skoro tylko zaistniała 
taka możliwość, zorganizował procesję z Gręboszowa 
do Opatowca, aby uzmysłowić swoim parafianom, że 
„zawiślańscy Królewiacy” tworzą wraz z „Galicjanami” 
jeden naród,  że  jedni  są  braćmi  drugich,  choć  przez 
długie  lata dzielił  ich kordon graniczny. Postawa pa-
triotyczna  ks. Halaka,  który  służbę wojskową w  sze-
regach tworzącego się wojska polskiego uważał za za-
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szczyt, nie pozostała bez wpływu na duszę wrażliwego, 
młodego Henryka. O tym warto również pamiętać przy 
omawianiu drogi życia majora Sucharskiego, który od 
roku 1917 poświęcił swe życie służbie wojskowej.

 Nić przyjaźni zawiązana w latach szkolnych pomię-
dzy przyszłym bohaterem  i  gręboszowskim probosz-
czem przetrwała wszystkie burze. Zresztą ks. Halak nie 
zapominał o swoich wychowankach odchodzących do 
wojska i na front, każdemu wręczając na drogę jakąś 
pamiątkę, losem każdego nieustannie się interesując. 
Wielu  z  tych,  którzy  wrócili  po  pierwszej  wojnie  do 
domów  rodzinnych,  z  rozrzewnieniem  wspomina-
ło  te  pamiątki  od ks. Piotra,  stanowiące w  trudnych 
chwilach zachętę do przetrwania. Ta nuta serdecznej, 
synowskiej wdzięczności wobec ks. Halaka charaktery-
zowała również Majora Henryka Sucharskiego.

 Kiedy przyjeżdżał do domu rodzinnego w Grębo-
szowie, zawsze szedł do kościoła, a później do ks. Dzie-
kana — wspominała  siostra Majora, Anna Bugajska. 
Zachowały się też listy ks. Halaka do swego wychowan-
ka, które ten troskliwie przechowywał. Są wśród nich 
życzenia  imieninowe  z  lat:  1926,  1928,  1929  i  1931, 
utrzymane w tonie bardzo serdecznym, tak charakte-
rystycznym dla listów tego świątobliwego proboszcza.

Kiedy Sucharski został przeniesiony do Komorowa, 
a w roku 1930 do Brześcia (za swoją postawę antysana-
cyjną — jak przypuszczają niektórzy — przez długi czas 
nie był awansowany i otrzymywał placówki, na które 
się nikt nie kwapił) nie mógł utrzymywać tak ścisłych 
kontaktów z ks. Halakiem. Toteż przesyłając ostatnie 
życzenia imieninowe przed swą śmiercią w roku 1931, 
ks. Piotr delikatnie wypomina swemu uczniowi, że mu 
nie podał nowego adresu. Pozostała jednak duchowa 
więź pomiędzy uczniem a ojcem duchowym. Świadec-
twem tego może być żal, jaki Major wyraził wobec swej 
rodziny, że nie powiadomiła go o śmierci ks. Halaka, na 
skutek czego nie mógł wziąć udziału w pogrzebie swe-
go wychowawcy.  „Przecież ja mu tyle zawdzięczałem!” 

— mówił  do  swej  siostry.  „Co  ja wtedy  obstałam od 
niego za to” — wyznawała po latach pani Anna. Mimo 
upływu lat i śmierci ks. Halaka Major pozostał wierny 
swemu wychowawcy i duchowemu ojcu. Przebywając 
w niewoli, należy do róży oficerskiej i odmawia róża-
niec, uczestniczy w zebraniach Koła Studiów Katolic-
kich. Rodzina z pietyzmem przechowywała (a obecnie 
przekazała  do  archiwum  parafialnego  w  Gręboszo-
wie)  książeczki  do  modlitwy  i  obrazki,  przesłane  jej 
po  śmierci  Majora  z  dalekiej  ziemi  włoskiej.  Godne 
uwagi jest, że do większości obrazków dołączona jest 
jakaś modlitwa. Ks. Halak bowiem nie lubił obrazków 
bez modlitwy, co czasem żartobliwie wspominał Ma-
jor. Wszystkie obrazki są podpisane i opatrzone datą. 
Przyniszczony mszalik i Ewangelia świadczą o tym, że 
nierzadko otwierały się ich karty przed oczami naszego 
bohatera.

Po wyzwoleniu z obozu pospieszył Major do spo-
wiedzi i komunii świętej. Jak zauważano, był jednym 
z nielicznych przystępujących często do komunii świę-
tej. Nie należał jednak do tych, którzy swe postępowa-
nie uzależniają  od  opinii  otoczenia. Major  Sucharski 
kierował się zawsze swymi zasadami.

Ze spokojem myślał  i mówił o śmierci. Po zgonie 
matki pisał do swej  siostry,  że ma wyrobione zdanie 
o „tych sprawach”, bo  już cztery razy w życiu śmierć 
zaglądała mu w oczy. Taka postawa cechuje ludzi o wy-
sokim  stopniu wyrobienia  duchowego.  Tą  cechą  od-
znaczał się również w szczególny sposób ks. Piotr Ha-
lak, który szczerze żałował, że w czasie pierwszej wojny 
światowej śmierć go ominęła, choć się o niego otarła. 
Naprawdę  trudno  się  oprzeć  wrażeniu,  jak  bardzo 
podobne były do siebie dusze ks. Halaka i majora Su-
charskiego. Ta sama prostota i surowość życia, ta sama 
szlachetność i wrażliwość. W odniesieniu do drugich, 
ta  sama  sumienność  w  wypełnianiu  powierzonych 
obowiązków, nabożeństwo do Eucharystii i Matki Naj-
świętszej. Kiedy czytamy dziennik Majora, w którym 
skrupulatnie notuje uwagi w czasie obrony powierzo-
nego mu skrawka, kiedy słyszymy jego słowa, że trud-
ną decyzję kapitulacji podjął w poczuciu odpowiedzial-
ności za życie swych żołnierzy, którzy Ojczyźnie jeszcze 
mogą być potrzebni, mimowolnie przypomina się po-
stać ks. Halaka, który na ambonie tłumaczył się Panu 
Jezusowi z powierzonych mu obowiązków i odpowie-
dzialności za każdą duszę z parafii gręboszowskiej.

Major  Sucharski  to  rzeczywiście  duchowy  syn 
ks. Piotra Halaka. Karteczka „Żywego różańca” — ta-
jemnica różańcowa (cz. I tajemnica IV) — to najlepsza 
legitymacja ucznia ks. Halaka.

Na kilka miesięcy przed śmiercią, w sierpniu roku 
1931 w życzeniach imieninowych przesyłanych Suchar-
skiemu, ks. Halak pisał: „aby kochany uczeń zawsze był 
dobrym katolikiem, dzielnym żołnierzem Ojczyzny i od 
Ojczyzny otrzymał uznanie, a od Jezusa, naszego Wo-
dza, duszy zbawienie”. Można powiedzieć, że pierwsze 
trzy z tych życzeń wypełnione zostały w życiu Majora 
Sucharskiego. Ufamy, że spełniło się i ostatnie.

Ks. dr Ryszard Banach
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HISTORIAZ KART HISTORII
MIJA 76 LAT OD TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W DANIELNIKU

W dniu 29 lipca br. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z Burmistrzem 
Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim oraz Wójtem Gminy Gręboszów 
Krzysztofem Gilem złożyli wiązankę kwiatów oraz znicze pod pomnikiem w Danielni-
ku. Samorządowcy uczcili pamięć 18 mieszkańców Ujścia Jezuickiego, Biskupic i Opa-
towca pomordowanych w tym miejscu 29 lipca 1944 roku.

Danielnik,  który  niegdyś  był  dworskim  zwie-
rzyńcem jest teraz miejscem pamięci narodowej, 
w  którym  ponieśli  śmierć  nasi  rodacy  za  to,  że 
byli Polakami. Od 1 września 1962 roku stoi  tu-
taj pomnik, który upamiętnia tragiczne wydarze-
nie  II wojny  światowej. Widnieje na nim napis: 
„Miejsce  uświęcone  krwią  Polaków  bestialsko 
zamordowanych przez zbrodniarzy hitlerowskich 
w lipcu 1944 r.” Pomnik dla uczczenia ofiar mor-
du dokonanego 76  lat  temu przez ukraiński od-
dział SS znajduje się również w Ujściu Jezuickim.

Pod koniec  lipca 1944 niemiecki okupant po-
stanowił  krwawo  rozprawić  się  z  partyzantami 
i ludnością wspomagającą działanie ruchu oporu 
na kielecczyźnie. Kierując swoje oddziały z półno-
cy na południe Polski Niemcy spalili całą miejsco-
wość Opatowiec i dokonali mordu na ich miesz-
kańcach. Tego  samego dnia niemieccy  żołnierze 
chcąc przeprawić się przez Wisłę zostali skutecz-

nie  zablokowani  przez  partyzantów  Armii  Kra-
jowej  i  Batalionów  Chłopskich.  Niemcy  jednak 
postawili  na  swoim  i  dzień  później  przeprawili 
się przez Wisłę do miejscowości Ujście Jezuickie 
w gminie Gręboszów. Docierając na miejsce spali-
li ponad 30 gospodarstw, a następnie powzięli do 
niewoli  18  mężczyzn,  którzy  byli  mieszkańcami 
Ujścia  Jezuickiego, Biskupic  i Opatowca. W od-
wecie za dobrze rozwinięty ruch oporu hitlerowcy 
potraktowali ich w bestialski sposób. Skrepowali 
ich drutami kolczastymi i popędzili przez Grębo-
szów w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej.

Gdy dotarli w pobliże stacji kolejowej w Dąbro-
wie Tarnowskiej na skraju lasku zwanym Daniel-
nikiem  na  rozkaz  oficerów  SS  przeprowadzono 
egzekucję. Zmasakrowanych od tortur mężczyzn 
rozstrzelano,  a  ich  ciała  zakopano  w  zbiorowej 
mogile na miejscu zbrodni.

Zginęli wówczas:
•	 z Ujścia Jezuickiego: Józef Gądek (lat 50) 

    Michał Sambor (lat 43)
•	 z Biskupic
    Jakub Rogoziński (lat 25)
•	 z Opatowca:
    Bronisław Baczyński (lat 18) 

    Ignacy Baczyński (lat 54) 
    Bronisław Dyszyński (lat 33)  
    Adam Kasza (lat 60) 
    Walery Koń (lat 58) 
    Franciszek Kucięba (lat 49) 
    Jakub Łabędź (lat 54) 
    Lucjan Maciejewski (lat 18) 
    Stanisław Pluciński (lat 56)  
    Tadeusz Rumas (lat 27) 
    Edward Sarata ps. „Góral” (lat 33) 
    Wojciech Stankiewicz (lat 35)  
    Edmund Unold (lat 67) 
    Franciszek Witek (lat 45) 
    Tadeusz Zessel ps. „Wicher” (lat 21)

(Monografia Gminy Gręboszów, pod red. Włodzimierza Chorązkiego, Gręboszów 2015)

Członkowie ruchu oporu pod osłoną nocy przewieźli ciała ofiar na cmentarze w Gręboszowie i Opatowcu.

Cześć ich pamięci!
Powiat Dąbrowski
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HISTORIA 610. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM

15 lipca 2020 roku obchodziliśmy 610. roczni-
cę bitwy pod Grunwaldem, w której wojska krzy-
żackie  zostały  pokonane  przez  zjednoczone  siły 
polsko-litewskie.  Wojskiem  polsko-litewskim 
dowodził  król polski Władysław Jagiełło  i Wiel-
ki Książe  litewski Witold, a krzyżackim - Wielki 
Mistrz  Krzyżacki  Urlich  von  Jungingen,  który 
zginął  na  polu  bitwy.  Bitwa  pod  Grunwaldem 
była  największą  bitwą  w  średniowiecznej  Euro-
pie  i  zakończyła  się  pogromem  sił  krzyżackich. 
Do wielkiego zwycięstwa wojsk polsko-litewskich 
przyczyniła  się  nie  tylko  przewaga  liczebna wo-
jowników, ale również genialna strategia. 

W 1910 roku, z okazji   500. rocznicy historycznego zwycięstwa 
Oręża  Polskiego  nad  hordami  Krzyżaków,  zrodziła  się  inicjatywa 
wzniesienia przez społeczność Gręboszowa – pomnika upamiętnia-
jącego to jakże ważne historyczne wydarzenie.

Inicjatorem budowy pomnika był ówczesny poseł do sejmu gali-
cyjskiego, rodak Gręboszowa, działacz ruchu ludowego – Jakub Boj-
ko. Dla swej inicjatywy – zyskał on ogromne poparcie środowiskowe 
i pomoc ze strony – proboszcza parafii gręboszowskiej ks. Piotra Ha-
laka, kierownika tutejszej szkoły Franciszka Golonki z nauczycielami 
– Piotrem Stolarzem i Wojtanowiczem oraz bardzo ofiarne zaanga-
żowanie w realizację tego szlachetnego celu – miejscowej ludności, 
łącznie z najmłodszymi – bardzo zaangażowaną dziatwą szkolną.

Poseł Jakub Bojko z własnej ziemi wydzielił odpowiedni kawałek 
i ofiarował pod budowę pomnika w przysiółku Miłocin (2 km od cen-
trum Gręboszowa).

Tam, w lecie 1910 roku rozpoczęto wznoszenie kopca ziemnego pod pomnik, na który miejscowa lud-
ność chłopska dowoziła zaprzęgami konnymi ziemię ze starego wału wiślanego w Karsach, a młodzież 
i dziatwa szkolna, wspomagana przez swych ojców – próbowała swoich sił, wywożąc ziemię taczkami po 
rusztowaniach na formowaną bryłę kopca. Gdy nasyp rósł i nabierał kształty kopca – coraz trudniej było 
maluchom szkolnym pokonać strome wzniesienia taczkami z ziemią i wtedy starsi budowniczowie wyrę-
czali tych zmordowanych malców w robocie ponad ich siły.

Po zakończeniu budowy kopca i zagęszczeniu się świeżej ziemi – przystąpiono do II etapu – betonowa-
nia cokołu, na którym z kolei wzniesiony został posąg pomnika.

Na szczycie kopca i cokołu, wzniesiony został posąg pomnika o wysokości 3 metrów o odpowiednim, 
smukłym kształcie. Szczyt pomnika zwieńczony jest  wyrytym w kamieniu krzyżem. Poniżej krzyża wyryte 
są daty: 1410 – 1910 – niżej umieszczony tłoczony w płytce metalowej wizerunek Godła – Orła Białego. Pod 
Godłem wyryty napis „Bohaterom Grunwaldu – Lud Polski.
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WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Wprawdzie wybory prezydenckie już dawno za nami, ale warto wrócić do nich na chwilę i przypomnieć ich wyniki 

oraz interpretacje prawną dotyczącą terminu wyborów. W wyniku sytuacji związanej z epidemią COVID-19 nie doszło 
do głosowania w wyborach planowanych na 10 maja 2020, w związku z czym Państwowa Komisja Wyborcza wydała 
uchwałę, w której dokonała interpretacji, że brak możliwości głosowania na kandydatów był równoznaczny z sytuacją 
braku kandydatów.. Prawo startu w ponownych wyborach bez zbierania wymaganych kodeksem wyborczym 100 tysięcy 
podpisów poparcia uzyskali kandydaci, którzy byli zarejestrowani w wyborach zarządzonych na 10 maja.  Ostatecznie 
3 czerwca 2020 marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na dzień 28 czerwca 2020 i 12 lipca (druga tura).

W pierwszej turze wyborów – w skali kraju – padły następujące wyniki:
Andrzej Duda 8 450 513 43,50% 
Rafał Trzaskowski 5 917 340 30,46% 
Szymon Hołownia 2 693 397 13,87% 
Krzysztof Bosak 1 317 380 6,78% 
Władysław Kosiniak-Kamysz 459 365 2,36% 
Robert Biedroń 432 129 2,22% 
Stanisław Żółtek 45 419 0,23% 
Marek Jakubiak 33 652 0,17% 
Paweł Tanajno 27 909 0,14% 
Waldemar Witkowski 27 290 0,14% 
Mirosław Piotrowski 21 065 0,11% 

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51 %

W gminie Gręboszów najwięcej głosów poparcia w pierwszej turze otrzymał Andrzej Duda – 965 głosów (68,29 %). 
Kolejne miejsca: Władysław Kosiniak-Kamysz – 203 głosy, (14,3%), Rafał Trzaskowski – 95 głosów (6,72%), Krzysztof 
Bosak – 82 głosy (5,80%), Szymon Hołownia – 57 głosów (4,03), Robert Biedroń – 7 głosów (0,50%), Marek Jakubiak 
2 głosy (014%), Waldemar Witkowski – 1 głos (0,07 %), Mirosław Piotrowski – 1 głos (0,07%). Pozostali Paweł Tanaj-
no i Stanisław Żółtek – 0 głosów. 

Jeszcze większe poparcie urzędujący prezydent uzyskał w powiecie dąbrowskim. Andrzej Duda zdobył tam 69,62% 
głosów  wyborców.  Drugi  wynik  osiągnął  Rafał  Trzaskowski  10,06%,  a  trzeci  był  Krzysztof  Bosak  6,97%  głosów. 
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL otrzymał na Powiślu 5,40% głosów co dało mu czwarte miejsce.

Druga odsłona wyborczego boju zakończyła się zwycięstwem Andrzeja Dudy, który został wybrany na drugą 
kadencję, otrzymując 10 440 648 głosów (51,03%). Pokonany Rafał Trzaskowski otrzymał odpowiednio 10 018 263 
głosy (48,97%).

W powiecie dąbrowskim zdecydowaną większość głosów zdobył, ubiegający się o reelekcję, prezydent RP Andrzej 
Duda – 22 364 głosy (79,16%). Rafał Trzaskowski na Powiślu Dąbrowskim otrzymał 5 889 głosów (20,84%). Frekwen-
cja wyborcza w powiecie wyniosła 61,29% i była wyższa niż w I turze wyborów.
Wyniki wyborów i frekwencja w poszczególnych gminach powiatu dąbrowskiego przedstawiają się następująco:

• Gmina Bolesław – frekwencja 49,73%
DUDA Andrzej Sebastian – 78,08% (844 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 21,92% (237 głosów)

• Gmina Dąbrowa Tarnowska – frekwencja 63,24%
DUDA Andrzej Sebastian – 75,71% (7 844 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 24,29% (2 516 głosów)

• Gmina Gręboszów – frekwencja 54,76%
DUDA Andrzej Sebastian – 78,69% (1 156 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 21,31% (313 głosów)

• Gmina Mędrzechów – frekwencja 58,11%
DUDA Andrzej Sebastian – 79,11% (1 261 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 20,89% (333 głosów)

• Gmina Olesno – frekwencja 62,21%
DUDA Andrzej Sebastian – 82,27% (3 081 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 17,73% (664 głosów)

• Gmina Radgoszcz – frekwencja 65,46%
DUDA Andrzej Sebastian – 89,37% (3 379 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 10,63% (402 głosów)

• Gmina Szczucin – frekwencja 60,29%
DUDA Andrzej Sebastian – 77,12% (4 779 głosów)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 22,88% (1 424 głosów)

Opracował Wiesław Lizak

(fot. Jakub Szymczuk/KPRP)
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Na  północy  Litwy,  kilkanaście  kilometrów  od 
miejscowości Meszkucie, na Żmudzi, na jednym ze 
wzgórzy postawiono w 1430 roku potężny krzyż — na 
pamiątkę chrztu Żmudzinów. Potem 400 lat później 
liczni  Polacy,  uczestnicy  Powstania  Styczniowego 
w 1831 r. — widząc  jak carska Rosja  rozprawia się 
z  uczestnikami  powstania,  zsyłając  ich  bezpowrot-
nie na Syberię, często skazując ich w ten sposób na 
niechybną śmierć, przynosili pod ten potężny krzyż 
inne, symboliczne krzyże i krzyżyki. Stawiali je, zosta-
wiali tam na Wzgórzu Krzyży, aby upamiętnić tych, 
którzy już nigdy nie wrócili do domu. Dzisiaj jest ich 
tam około 150 tysięcy. W 1993 r. w tym niezwykłym 
miejscu modlił się również Święty Jan Paweł II.

Dzisiaj,  tu w Gręboszowie,  gromadzimy  się  nie 
na Wzgórzu Krzyży, ale na wielkim polu krzyży, na 
waszym parafialnym cmentarzu. Stajemy przy krzy-
żach  postawionych  na  grobach  waszych  bliskich, 
które  upamiętniają  nie  tych,  którzy  nie  powrócili, 
którzy zginęli gdzieś daleko, ale krzyże na waszym 
pięknym cmentarzu upamiętniają tych, którzy przed 
nami odeszli do domu Ojca Niebieskiego.

Dzisiejsza  Ewangelia  Świętego  Łukasza,  odczy-
tana tu, pośród tak wielu cmentarnych krzyży, sta-
wia przed naszymi oczami jeszcze jeden krzyż, krzyż 
Jezusa Chrystusa oraz dwa inne, zwyczajne krzyże, 
ludzkie krzyże.

Krzyż Jezusa.
Krzyż był i pozostaje nadal tak naprawdę narzę-

dziem zbrodni, symbolem okrucieństwa człowieka 
wobec człowieka. Krzyż w swej potworności odstra-
sza. Nawet dzisiaj odstrasza i przeraża. To w dwu-
dziestym pierwszym wieku, na naszych oczach, za-
ledwie kilka lat temu, na Bliskim Wschodzie, znowu 
pojawiły się krzyże, na których wieszano i zabijano 
naszych  braci  w  wierze,  współczesnych  chrześci-
jan. W naszej epoce krzyże, jako narzędzie zbrodni 
na nowo zaczęli stawiać muzułmanie, wszczynając 
na dużą skalę nową falę prześladowań wyznawców 
Chrystusa.

Ewangelie przekazują nam, że Pan Jezus w Ogrój-
cu, mając świadomość że umrze na krzyżu, pocąc się 
krwawym potem, równocześnie modlił się słowami: 
„Ojcze mój!  Jeśli  ten  Kielich  nie może mnie  omi-
nąć i muszę go wypić, niech się dzieje wola Twoja” 
(Mt 26,42 ). I umierając na krzyżu wypełnił wolę swe-
go Ojca, dokonawszy odkupienia świata, zbawienia 
ludzi, zbawienia wszystkich nas. Konając na krzyżu 

wołał donośnym głosem: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję 
moją duszę”. I powiedziawszy to, skonał” (Łk 23,46).

Od  tej  pory  Jezusowy  krzyż  przestał  być  na-
rzędziem  zbrodni,  ale  stał  się  znakiem  zbawienia. 
Pierwszym, który tego doświadczył był „dobry” łotr. 
Z perspektywy własnego krzyża, na który,  jak  sam 
wyznał, zasłużył, patrząc na Jezusową mękę i śmierć, 
na Jezusowy krzyż — nawrócił się. Nawrócić znaczy 
odwrócić się od swoich grzechów; znaczy zwrócenie 
się do Jezusa, w Jego stronę, uznając w Nim swojego 
Zbawiciela. Konający na swym krzyżu „dobry”  łotr, 
z wiarą, ze skruchą, ale i z nadzieją wołał do Zbawicie-
la: „Jezu, pamiętaj o mnie, gdy będziesz już w swoim 
królestwie” (Łk 23,42a). I nie zawiódł.

Siostry  i  bracia.  Pierwszym  zbawionym  został 
wielki łotr, wielki grzesznik, człowiek, którego ludzie 
wykluczyli  ze  swojej  społeczności,  skazując  go  za 
jego niecne czyny na karę śmierci i to przez ukrzy-
żowanie. To właśnie do tego skruszonego człowieka, 
który nawrócił się w godzinie śmierci, Jezus powie-
dział: „Zaprawdę mówię ci, jeszcze dziś będziesz ze 
mną w raju„ (Łk 23,43).

Ile nadziei w każdym z nas wzbudza Jezusowy 
Krzyż, kiedy patrzymy na niego. Ile w tym Krzyżu 
nadziei dla naszych zmarłych, skoro na ich nagrob-

KAZANIE NA CMENTARZU W GRÊBOSZOWIE – 
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ku stawiamy Krzyż Jezusa, w nadziei, że i oni jesz-
cze dziś będą z Nim w raju. Ten raj możemy im dziś 
dać ofiarując choćby w intencji naszych bliskich zy-
skane odpusty.

Kochani siostry i bracia,
Każdy żyjący, każdy z nas pisze w swej codzien-

ności swoją własną historię.
Na waszym cmentarzu nie brak osób zmarłych, 

które zapisały się w historii Polski, w historii powia-
tu Dąbrowskiego, czy w historii Gręboszowa, a wszy-
scy oni, spoczywający na tym cmentarzu zapisali się 
w historii tego kościoła, waszej Parafii, bo jest to hi-
storia zbawienia.

Wspomnijmy teraz niektórych z nich.
Tu w Gręboszowie znajduje się grób świątobliwe-

go kapłana a waszego proboszcza,  zmarłego przed 
drugą wojną  światową. To grób  śp.  księdza Piotra 
Halaka,  o  którym  za  życia  i  po  śmierci mówiono, 
że  „kochał  bliźniego  bardziej  niż  siebie  samego”, 
że „u niego wiara była życiem, a życie - wiarą!” Na-
tchnieniem  i  siłą do  tej dobroci dla księdza Piotra 
Halaka  był  Jezus Eucharystyczny,  którego  chętnie 
adorował. Jego serce było zapatrzone w Serce Jezusa 
i w Serce Maryi.

Także tu, na waszym cmentarzu znajduje się grób 
Sługi  Bożej  Stefani  Łąckiej. Miała  zaledwie  27  lat, 
kiedy trafiła do niemieckiego obozu zagłady w Au-
schwitz Birkenau — aby  tam wykazać się nadzwy-
czajnym heroizmem. Życie jej, praca i cierpienie są 
pięknym  świadectwem  życia  wierzącego  katolika. 
Śp.  Stefania  Łącka  zmarła  w  wyniku  wyczerpania 
i obozowych doświadczeń, kiedy miała zaledwie 32 
lata życia. Okazuje się, jak widać, że i tyle wystarczy, 
żeby zostać świętym, świętą.

To na waszym cmentarzu, tu Gręboszowie znaj-
duje  się  również  grób  rodziców  bohaterskiego 
obrońcy  Polski,  tego  drogocennego  skrawka  Pol-
ski,  Westerplatte,  majora  Henryka  Sucharskiego. 
To grób  jego ojca Stanisława, który  choć był  tylko 
szewcem,  zdołał  zaszczepić w  synu  szlachetny  pa-
triotyzm. A obok śp. Stanisława jest grób jego żony, 
Agnieszki Sucharskiej z domu Bojko. Ich syn, a wasz 
rodak Major Henryk Sucharski tu na tej ziemi, po-
śród was, uczył się miłości do Boga, do Ojczyzny, do 
Polski,  do  Polaków,  do  wartości  chrześcijańskich. 
Tej miłości, takiego poświęcenia uczył się od swoich 
rodziców, od sąsiadów, od kapłanów również od ks. 
Piotra Halaka.

Tę opowieść o ludziach z Gręboszowskiego cmen-
tarza można by przedłużać w nieskończoność, gdyż 
niezwykły mieszka tu lud, lud znad Wisły.

Pozwólcie, że wspomnę jeszcze dwie osoby. Jed-
nym z tych, których Bóg powołał już do wieczności 

jest zmarły Krzysztof Mosio. Kiedy odchodził z tego 
świata miał  zaledwie  49  lat.  Chorował  tylko  kilka 
miesięcy, od listopada do stycznia. Był żonaty, miał 
rodzinę, ale w swym krótkim życiu miał też czas dla 
Boga, dla kościoła, dla parafii i dla zwykłych ludzi. 
Znany był z pracowitości i solidności. Niech dziś Bóg 
będzie dla niego nagrodą.

Drugą  osobą,  którą  chciałbym  wspomnieć  jest 
śp. Janina Bigos. W pamięci waszego księdza pro-
boszcza Wiesława Babiarza zapisała się jako gorliwa 
parafianka, która przez ostatnie dwanaście lat swego 
życia  była  codziennie w waszym kościele  na Mszy 
świętej, przyjmując zawsze Komunię Świętą.

Kochani, każdy z nas żywych, każdego dnia pi-
sze swoją własną historię. Może nie jest to historia 
nadająca się na powieść, na książkę czy na film, ale 
jest to na pewno historia ciekawa dla twoich bliskich, 
a z pewnością jest to historia, którą na żywo intere-
suje się nasz Bóg. Każdy z nas pisze tę historię swoim 
własnym życiem.

Gdybym teraz zmarł, gdybyś ty teraz umarł, jaką 
historię o twoim życiu opowiadaliby twoi bliscy, zna-
jomi, przyjaciele?

Również na moim i twoim grobie, ktoś kiedyś po-
stawi krzyż. Czy jednak człowiek spoczywający pod 
tym krzyżem rzeczywiście przez całe swoje życie był 
i żył w przyjaźni z Bogiem, z Jezusem?

Te krzyże cmentarne, które dziś widzimy, wzywa-
ją każdego z nas do świadectwa, do życia wiarą, do 
życia, które nie jest zaparciem się krzyża, zaprzecze-
niem krzyża; do życia, które jest historią zbawienia, 
opowieścią o przyjaźni człowieka z jego Bogiem.

Niech zatem moje i twoje życie stanie się piękną 
historią  już  za  życia,  aby  także  przez moją  śmierć 
inni stojąc nad moim grobem mogli powiedzieć: to 
był Boży człowiek, to był dobry człowiek. To był świę-
ty ksiądz. To była święta matka, to był święty ojciec. 
To był człowiek nieba.

A co zrobić, jeśli w sercu teraz poczujesz, że jesteś 
grzeszny? Czy powinieneś zaprzeć się Chrystusa, jak 
ów łotr powieszony po lewicy? Nawróć się już dziś. 
Już teraz, a Jezus, a Bóg Miłosierny i o tobie w go-
dzinie śmierci powie:  jeszcze dziś będziesz ze mną 
w raju. I niech tak się stanie. Amen.

———————————–—
Ks. dr Stanisław Staśko, spowiednik w Bazylice 

Bożego Miłosierdzia, rekolekcjonista, autor książek 
religijnych  i  orędownik  międzynarodowej  Wspól-
noty Nuovi Orizzonti z Włoch, sam żyjąc i pracując 
przez dwa  lata z narkomanami,  z osobami uzależ-
nionymi oraz z wieloma wolontariuszami z Włoch.

Ks. dr Stanisław Staśko
mail: stasko22@gmail.com
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We wrześniu 2019 roku mieszkańcy gmin powiatu dąbrowskiego proszeni byli o oddanie głosu na „Powiślański 
kalejdoskop kulturalny” – był to projekt do IV edycji Budżetu Obywatelskiego przygotowany przez biblioteki gmi-
ny Olesno, Gręboszów, Mędrzechów oraz Bolesław, a także Centrum Polonii w Brniu. Dzięki mobilizacji wielu osób 
udało się przejść do realizacji projektu. Niestety sytuacja związana z pandemią wirusa Sars-CoV-2, oraz ograniczenia 
i obostrzenia z niego wynikające sprawiły, że organizacja zaplanowanych przedsięwzięć stanęła pod dużym znakiem 
zapytania. Przez długi czas trwały rozmowy oraz dyskusje na temat tego jak zrealizować zaplanowane działania w taki 
sposób, aby były bezpieczne dla organizatorów, artystów, a przede wszystkim dla uczestników. Ostatecznie podjęto de-
cyzję, że wszystkie działania zostaną zrealizowane w roku 2021, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Projekt zakłada 
przeprowadzenie w gminach Gręboszów, Bolesław, Olesno oraz Mędrzechów kilkunastu różnorodnych przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym takich jak wyczekiwane przez wielu mieszkańców recitale kabaretowe, a także koncerty, 
spotkania z balladą i piosenką literacką, festyny, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

W naszej gminie zrealizowane zostaną cztery przedsięwzięcia. Andrzej Rybiński zagra koncert na hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Kolejnym wydarzeniem będzie koncert zespołu MONK, koncert Tarnowskie-
go Chóru GOS.PL oraz recital kabaretowy Grzegorza Stasiaka.

Szczegóły każdego wydarzenia zamieszczane będą na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie.

Już teraz serdecznie zapraszamy!
MK

W dniu 23 lipca 2020 r. w Bolechowie-Osiedle, gdzie znajduje się siedziba firmy SOLARIS BUS & COACH 
S.A., Gmina Gręboszów reprezentowana przez Krzysztofa Gila – wójta gminy przy kontrasygnacie Bożeny Fur-
gał – skarbnika gminy podpisała umowę z Rafałem Zajasem – dyrektorem Sprzedaży Regionu Południowe-
go na dostawę nowego ekologicznego autobusu o napędzie elektrycznym, dostosowanego do przewozu dzieci 
szkolnych oraz dostawę i montaż dedykowanej ładowarki. 

Umowa została podpisana w obecności Marka Mosia – przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów, Jerzego 
Misterki – dyrektora Szkoły Podstawowej w Gręboszowie oraz Zdzisława Koguta – sekretarza gminy.

Podpisanie umowy było wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w którym firma Solaris 
za kwotę 2 444 010,00 zł brutto, zobowiązała się w terminie do 30 listopada 2020 r. dostarczyć zamawiającemu 
przedmiot postępowania.

Na sfinansowanie planowanego zakupu, 29 października 2019 r. Gmina Gręboszów uzyskała dotację Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a po aneksie z 15 maja 2020 r. 
dotacja została określona na kwotę 1 818 000,00 zł, oraz przyznano Gminie niskooprocentowaną pożyczkę 
w wysokości 202 000,00 zł, co stanowiło  łącznie 90 % planowanego zakupu. Ponieważ kwota po przetargu 
przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie, Rada Gminy na sesji 9 lipca br. dokonała zmiany powiększając 
ewentualny wkład własny. Pomimo tego wójt gminy wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o zwiększenie wyso-
kości dotacji i pożyczki do poziomu 90% kwoty ustalonej w przetargu.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele Gminy zwiedzili linie produkcyjne i w tym czasie ustalili szereg roz-
wiązań  szczegółowych  jakie  znajdą  się w naszym autobusie. Przedstawiciele firmy Solaris produkującej  ok. 
1 000 autobusów elektrycznych rocznie do krajów UE i Turcji oraz na rynek krajowy pozytywnie odnieśli się do 
zgłaszanych postulatów i wniosków, co powinno gwarantować dostawę bardzo nowoczesnego i bezpiecznego 
autobusu szkolnego.

UG Gręboszów

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD zasilanego przez budżet pań-
stwa  wydzielono  nowy  Fundusz  Inwestycji  Samorządowych.  Jest  to  istotna 
część Tarczy dla Samorządów. Kwoty które przypadną samorządom wynikały 
z relacji wydatków majątkowych i zamożności, a najmniejsza kwota to 0,5 mln 
zł i kwotę taką otrzymały trzy gminy naszego powiatu. Gmina Gręboszów otrzy-
mała czek na kwotę 710 893 zł, a przyznane wsparcie jest bezzwrotne. Środki 
z tarczy będą na odrębnym rachunku i mogą być wykorzystane do końca 2022 
roku na bliskie ludziom cele inwestycyjne, m.in.: remonty szkół i przedszkoli, 
inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, dróg – a także inne nie-
zbędne lokalne działania. Takie wsparcie pozwoli realizować kolejne plany Rady 
Gminy oraz pozwoli uniknąć nadmiernego zadłużenia.

UG Gręboszów

POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY

PODPISANO UMOWÊ NA DOSTAWÊ 
AUTOBUSU SZKOLNEGO

FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZÇDOWYCH

 *** 

 *** 
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MECZ WSPOMNIEŃ
W  niedzielę, 

5  lipca br. na bo-
isku  sportowym 
w Woli Żelichow-
skiej  rozegrano 
mecz  piłki  noż-
nej, w którym za-
wodnicy „Wolanii 
Oldboys”  zmie-
rzyli  się  z  młod-
szymi  kolegami, 
grającymi  na  co 
dzień w klasie „B” 
podokręg Żabno. Można śmiało powiedzieć, że był to mecz dwóch pokoleń. W drużynie oldbojów wy-
stąpili zawodnicy, którzy kiedyś rywalizowali w lidze okręgowej, w sezonie 1991/92, wzmocnieni za-

wodnikami z pierwszego składu „Wolanii”. Naprzeciw oldbojom stanęli 
wychowankowie klubu, juniorzy i seniorzy, którzy wywalczyli w swojej 
klasie rozgrywkowej 8 miejsce w sezonie 2019/2020.  

Mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla drużyny młodzieżowej. Bram-
ki, w  tym ciekawym spotkaniu,  zdobyli: Dawid Patryjak, Przemysław 
Dąbroś, Mateusz Mosio oraz Damian Gnat i Daniel Lis

W drużynie  „Wolanii Olboys” wystąpili: Ryszard Mosio, Krzysztof 
Szostak, Piotr Lis, Grzegorz Mosio, Robert Lis, Rafał Mosio, Piotr Po-
lanowski,  Arkadiusz  Broda, Henryk  Starsiak,  Łukasz  Janowiec,  Bog-
dan Kaczówka, Andrzej Bociek, Stanisław Myśliński, Mariusz Dymon, 
Tomasz Wytrwał,  Dominik  Karczmarczyk,  Łukasz Woźniak,  Damian 
Gnat, Daniel Lis, Szymon Kachniarz.

W  drużynie  B-klasowej  „Wolanii”  Wola  Żelichowska  grali:  Paweł 
Janowiec, Jan Kachniarz, Piotr Janowiec, Wiktor Przeworski, Michał 
Mosio, Tomasz Łata, Mateusz Szostak, Dawid Patryjak, Mateusz Mosio, 
Tomasz Łos, Przemysław Dąbroś, Łukasz Boroń, Krzysztof Boduch, Łu-
kasz Wnęk, Konrad Zieliński, Patryk Dubiel, Patryk Kaczówka. 

WL




