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Na pierwszej sesji w nowej kadencji samorz¹du, zebrali siê radni gminy Grêboszów. G³ównymi punktami sesji by³ wy-
bór: przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej oraz przewodnicz¹cych sta³ych komisji. 
W sesji wziêli udzia³: radni Rady Powiatu Bogdan Bigos i Robert K¹dzielawa, Wójt Gminy Krystyna Œwiêtek, Sekre-
tarz Gminy Bronis³aw B³ach, Skarbnik Gminy Bo¿ena Furga³, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, dyrekto-
rzy szkó³ i przedszkola, kierownicy wydzia³ów UG, so³tysi.

Obrady rozpocz¹³ zgodnie z regulaminem najstarszy radny  Franciszek Dymon. Nastêpnie wszyscy radni otrzymali   
z r¹k Wiceprzewodnicz¹cej Gminnej Komisji Wyborczej Anny Tomasik, zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce zdobycie manda-
tu radnego oraz gratulacje i ¿yczenia owocnej pracy dla dobra mieszkañców naszej gminy. Nastêpnie 15 nowo wybranych 
radnych z³o¿y³o œlubowanie. Zgodnie z porz¹dkiem obrad powo³ano Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Jan Gawe³ (prze-
wodnicz¹cy), Krzysztof Kosoñ, Stanis³aw Wytrwa³ do przeprowadzenia wyboru Przewodnicz¹cego Rady, wiceprze-
wodnicz¹cych i Komisji Rewizyjnej.

Na funkcjê Przewodnicz¹cego radni zg³osili dwóch kandydatów : Stanis³awa Misiaszka i Wies³awa Wytrwa³a.    
W g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Przewodnicz¹cym Rady zosta³ wybrany Wies³aw Wytrwa³, który 
otrzyma³ 9 g³osów. W dalszej kolejnoœci dokonano wyboru dwóch Wiceprzewodnicz¹cych Rady Gminy. 

Dokoñczenie na str. 9

W dolnym rzêdzie od lewej: Jan Gawe³, Andrzej Koziara, Stanis³aw Wytrwa³, Jan Bojko, 
Wies³aw Wytrwa³ (przewodnicz¹cy), Eugeniusz Wójtowicz, Tadeusz Adamczyk, Franciszek Dymon.

W górnym rzêdzie od lewej: Jerzy Wcis³o, Józef Syktus, Stanis³aw Misiaszek, W³adys³aw D¹broœ, 
Krzysztof Kosoñ, Zbigniew Dudek, Kazimierz Kowal.

02.12.2010 r. I sesja nowej rady
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W tym roku w Gminie Grêboszów uroczystoœci zwi¹za-
ne z 92. rocznic¹ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci 
mia³y wyj¹tkowo uroczyst¹ oprawê i zorganizowane by³y   
z du¿ym rozmachem. Z³o¿y³ siê na to obszerny harmono-
gram uroczystoœci sk³adaj¹cy siê z kilku czêœci. Na pocz¹tku 
wszyscy obecni na obchodach zebrali siê pod Pomnikiem 
Grunwaldzkim, gdzie mia³o miejsce poœwiecenie odnowio-
nego monumentu. Uroczystoœæ zbieg³a siê z obchodzon¹  
w tym roku 600-letni¹ rocznic¹ Bitwy pod Grunwaldem. 
Ksiê¿a, zaproszeni goœcie, w³adze samorz¹du powiatu       
i gminy, poczty sztandarowe, jednostki ochotniczej stra¿y 
po¿arnej z terenu naszej gminy oraz spo³ecznoœæ gminy 
oddali ho³d, z³o¿yli wi¹zanki oraz odmówili modlitwê za po-
leg³ych podczas bitwy. W tym miejscu g³os zabra³ ks. dr Ry-
szard Banach, który przywo³a³ wydarzenia zwi¹zane ze 
zwyciêsk¹ bitw¹ z 1410 roku oraz wspomnia³ historiê bu-
dowy kopca i pomnika przez naszych rodaków. Nastêpnie 
wszyscy zgromadzeni w uroczystej procesji na czele z or-
kiestr¹ dêt¹ z Boles³awia udali siê na parafialny cmentarz, 
aby z³o¿yæ kwiaty i pomodliæ siê na grobach ks. Piotra Ha-
laka, Jakuba Bojki, Stefanii £¹ckiej oraz na cmentarzu ¿o³-
nierskim. W uroczystoœciach wziê³y udzia³ poczty sztanda-
rowe: Szko³y Podstawowej w Grêboszowie, Publicznego 
Gimnazjum w Woli ¯elichowskiej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Bisku-
pic, Borusowej, Hubenic i Koz³owa, Kars, Ujœcia Jezuickie-
go oraz Woli ¯elichowskiej. Ponadto obecni byli równie¿ 
przedstawiciele OSP z Bieniaszowic i Woli Grêboszow-
skiej. Wœród goœci przyby³ych na t¹ uroczystoœæ znaleŸli siê: 
dr Andrzej Kosiniak-Kamysz - Honorowy Obywatel Gminy 
Grêboszów, Jan Kosiniak - Dyrektor Najwy¿szej Izby Kon-
troli w Krakowie, Tadeusz Kwiatkowski - Wicestarosta Po-
wiatu D¹browskiego, Robert K¹dzielawa - Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu, Bogdan Bigos - Radny Rady Powiatu, 
Adam Rzemiñski - Komendant Powiatowej Stra¿y Po¿ar-
nej, Ryszard Pikul - Prezes Zarz¹du Powiatowego OSP, 
Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, Franciszek 
Dymon - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów, Radni 
Rady Gminy Grêboszów, dyrektorzy placówek oœwiato-
wych z terenu gminy oraz dyrektorzy jednostek organiza-
cyjnych gminy.

Kolejnym punktem uroczystoœci by³a Msza Œwiêta 
dziêkczynna za cztery lata kadencji Samorz¹du Gminy Grê-
boszów oraz za poleg³ych w obronie naszej ojczyzny w koœ-
ciele parafialnym pod wezwaniem Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczy³ ks. Ry-
szard Podsto³owicz w koncelebrze ks. Proboszcza Wie-
s³awa Babiarza, ks. pra³ata Ryszarda Banacha, ks. Mariana 
Kujdy, ks. Andrzeja Kêdryny, ks. Mariana ¯uczka. Tego 
typu uroczystoœæ jest niezwykle istotnym elementem roz-
woju patriotyzmu, ale i wyrazem pamiêci oraz wdziêcznoœ-
ci wobec minionych pokoleñ, dziêki którym mo¿emy dzi-
siaj cieszyæ siê woln¹ Polsk¹. Warto w tym miejscu przyto-
czyæ s³owa marsza³ka Józefa Pi³sudzkiego, które bardzo 
czêsto cytowane s¹ przy ró¿nego rodzaju okolicznoœciach 
upamiêtniaj¹cych trudne, ale zarazem tak niezwyk³e losy 
Narodu Polskiego, a które daj¹ wyraz temu jak wa¿na

Dokoñczenie na str. 4
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Oddajemy do Pañstwa r¹k 53. numer Gazety Grêbo-
szowskiej w okresie dla nas szczególnym. W listopadzie 
nasza gmina zyska³a wspaniale odnowiony budynek Cen-
trum Kultury, który bêdzie s³u¿y³ wszystkim mieszkañ-
com przez wiele nastêpnych lat. Bêdzie to dla nas wszyst-
kich wspania³e miejsce spotkañ podczas imprez kultural-
nych, ale i sesji Rady Gminy, ró¿nego rodzaju zebrañ czy 
imprez okolicznoœciowych. Budynek oraz jego otoczenie  
z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ teraz ozdob¹ centrum gminy, która   
z roku na rok staje siê coraz piêkniejsza. Cieszy fakt, ¿e 
dzia³alnoœæ kulturalna w naszej gminie pod wzglêdem 
lokalowym bêdzie teraz prezentowaæ najwy¿sze standar-
dy. Jeszcze bardziej bêdzie motywowa³o nas to do dalszej 
wytê¿onej pracy. W numerze prezentujemy pe³n¹ relacjê 
z uroczystego otwarcia i poœwiêcenia budynku, który de-
cyzj¹ rady gminy z dnia 30.10.2010r. nosi teraz imiê 
Jakuba Bojki. 

Miniony kwarta³ by³ wa¿ny równie¿ z powodu wybo-
rów samorz¹dowych. 21 listopada razem decydowaliœmy 
o tym, kto przez najbli¿sze 4 lata bêdzie dba³ o nasze 
wspólne dobro reprezentuj¹c interesy gminy, powiatu     
i województwa. W aktualnym wydaniu prezentujemy nie¿ i o artyku³ach tematyk¹ poœwiêconych historii. Tym 
wyniki wyborów z poszczególnych okrêgów naszej gminy razem prezentujemy tekst zwi¹zany z odzyskaniem przez 
oraz zdjêcia ustêpuj¹cej oraz nowo ukonstytuowanej Polskê niepodleg³oœci („Bêdzie Polska”) oraz dotycz¹cy 
Rady Gminy. ̄ yczymy zatem wszystkim nowo wybranym kolejnych dwóch postaci wywodz¹cych siê z terenu gminy 
radnym oraz Wójtowi Gminy Pani Krystynie Œwiêtek Grêboszów - ksiê¿y Floriana i Mieczys³awa Morylów 
sukcesów w pracy, owocnej wspó³pracy oraz powodzenia („Dwóch ksiê¿y Morylów”). Poza tym znajd¹ Pañstwo 
w realizacji wyznaczonych celów. jeszcze: sprawozdania z prac Rady Gminy, œlubowanie 

Ponadto w numerze mog¹ Pañstwo przeczytaæ pod- klas I, kalejdoskop kulturalny, z³ote gody ma³¿eñstw z te-
sumowanie ostatniego kwarta³u, który bez w¹tpienia renu gminy, relacjê z wizyty dziennikarzy mediów lokal-
obfitowa³ w istotne dla naszej gminy wydarzenia. Przede nych w Brukseli oraz informacje sportowe.
wszystkim prezentujemy wspomnian¹ ju¿ obszern¹ re- Najnowszy numer Gazety Grêboszowskiej ukazuje siê 
lacjê z obchodów 92. rocznicy Odzyskania przez Polskê tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Grudniowy czas 
Niepodleg³oœci, które w tym roku po³¹czone by³y            adwentu sukcesywnie przygotowywa³ nas na ten wspa-
z poœwiêceniem odnowionego pomnika Grunwaldzkiego  nia³y dzieñ Narodzenia Pañskiego. Nie pozwólmy by 
w 600. rocznicê zwyciêskiej bitwy wojsk W³adys³awa splendor medialnego szumu, gor¹czka przedœwi¹tecz-
Jagie³³y nad Krzy¿akami oraz uroczystym otwarciem i po- nych zakupów, czy te¿ inny przejaw komercjalizacji 
œwiêceniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Czy- sacrum nie przys³oni³y nam tego co tak naprawdê jest dla 
telnictwa im. Jakuba Bojki w Grêboszowie. W listopadzie nas najwa¿niejsze, co stanowi istotê tego wyj¹tkowego 
nie mog³o zabrakn¹æ Czarownego Œwiata Bajek, który na œwiêta. Nie zapominajmy o duchowym wymiarze tych 
sta³e wpisa³ siê do naszego kalendarza imprez i z roku na wspania³ych œwi¹tecznych dni, œwiadomoœci Bo¿ej obec-
rok przyci¹ga coraz szersze grono najm³odszych miesz- noœci wœród nas, potrzebie bliskoœci z najbli¿szymi, wza-
kañców naszej gminy wraz z najbli¿szymi cz³onkami jemnej ¿yczliwoœci.
rodziny. Samych tylko uczestników w konkursie recy-
tatorskim by³o ponad 50. Dlatego przedstawiamy wyniki Dlatego w imieniu swoim jak i ca³ej redakcji 
poszczególnych kategorii wraz ze zdjêciami. W materia- pragnê ¿yczyæ wszystkim mieszkañcom gminy, 
³ach zgromadzonych w numerze nie zapominamy rów-

rodakom z zagranicy, wszystkim sympatykom 
Gazety Grêboszowskiej oraz wspó³pracownikom 
zdrowych spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
byœmy prze¿yli je w rodzinnej atmosferze, pe³ni 
wzajemnej mi³oœci, ¿yczliwoœci i pogody ducha. 
Niech Bo¿a Dziecina b³ogos³awi nam wszystkim 
byœmy umieli dostrzegaæ wyj¹tkowoœæ i radoœæ   
w ka¿dym dniu, a nie tylko od œwiêta. Niech te 
niezwyk³e dni nape³ni¹ nas tak potrzebnymi 
si³ami na ka¿dy dzieñ nowego 2011 roku. ¯yczê 
równie¿, aby nadchodz¹ce 365 dni nowego roku 
by³y dla ka¿dego z nas czasem wyj¹tkowym. Aby 
spe³ni³y siê nasze najskrytsze marzenia, plany     
i postanowienia noworoczne. Niech nadchodz¹cy 
rok bêdzie lepszy od tego, który teraz ¿egnamy.

Wies³aw Lizak
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Mieszkañcom Gminy Grêboszów oraz goœciom, 
którzy zawitaj¹ do Waszych domów 
w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
sk³adam serdeczne ¿yczenia
prze¿ycia œwi¹tecznych tajemnic w cieniu 
szopki betlejemskiej, 
w atmosferze polskiej wieczerzy wigilijnej, 
œpiewu radosnych kolêd i podnios³ej Pasterki. 
£amiê siê z Pañstwem op³atkiem 
- znakiem zgody i mi³oœci, 
ufaj¹c, ¿e podzielenie siê chlebem wyra¿a 
pragnienie nas wszystkich 
otwarcia na potrzeby innych 
ludzi. 
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia i Szczêœliwego 
Nowego 2011 Roku 
¿yczy

Wójt Gminy 
mgr  Krystyna Œwiêtek

Niech nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
up³yn¹ w atmosferze ¿yczliwoœci i szczêœcia,      
a Nowy 2011 Rok przyniesie wiele 
satysfakcji i radosnych dni 
Mieszkañcom wspólnoty naszej 
gminy oraz Rodakom 
zamieszka³ym za granic¹ 
¿ycz¹:

Radni Gminy Grêboszów
 i Przewodnicz¹cy Rady 
Wies³aw Wytrwa³
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Dokoñczenie ze str. 2

jest pamiêæ i œwiadomoœæ historii swojego kraju: „Kto nie 
szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest godzien 
szacunku, teraŸniejszoœci, ani nie ma prawa do przysz-
³oœci.”

Po Mszy Œwiêtej odby³o siê uroczyste otwarcie i poœwiê-
cenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
im. Jakuba Bojki. Symbolicznego przeciêcia bia³o-czerwo-
nej wstêgi dokonali: Wójt Gminy Pani Krystyna Œwiêtek, 
Pani Krystyna Cabaj (wnuczka Jakuba Bojki), Pan dr An-
drzej Kosiniak-Kamysz, Pan Franciszek Dymon - Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy w Grêboszowie oraz Wies³aw Lizak - 
dyr. GCKiCz w Grêboszowie. Uroczystego poœwiêcenia 
dokona³ ks. Ryszard Podsto³owicz, Dyrektor Caritas w Tar-
nowie w asyœcie ks. Wies³awa Babiarza, proboszcza grêbo-
szowskiej parafii. Na wstêpie wspomnia³ on równie¿, ¿e: 
„Dziêki Bo¿ej dobroci i w³asnej zapobiegliwoœci zbudo-
waliœcie ten nowy Gminny Oœrodek Kultury, w którym 
jesteœcie u siebie. Gminny Oœrodek Kultury jest koniecz-
ny dla prawid³owego rozwoju ludzkiej osoby, gdy¿ cz³o-
wiek z natury jest istot¹ spo³eczn¹.” 

Po uroczystym otwarciu i poœwiêceniu budynku 
GCKiCz g³os zabra³a Pani Wójt Gminy Krystyna Œwiêtek, 
która powita³a wszystkich zgromadzonych goœci. Nastêp-
nie dyrektor Gminnego Centrum Kultury Wies³aw Lizak 
przybli¿y³ sylwetkê i ¿ycie Jakuba Bojki oraz przedstawi³ 
uzasadnienie wyboru naszego rodaka na patrona Centrum 
Kultury i zachêci³ do obejrzenia wystawki z fotografiami, 
pami¹tkami oraz publikacjami zwi¹zanymi z osob¹ patro-
na. Spoœród zaproszonych goœci g³os zabra³ Honorowy 
Obywatel Gminy Grêboszów dr Andrzej Kosiniak-Kamysz  
i Wicestarosta Powiatu Tadeusz Kwiatkowski. 

Dr Kosiniak Kamysz w swoim przemówieniu wyrazi³ 
g³êbokie wyrazy uznania wobec Pani wójt, w³adz gminy 
oraz dla dzia³alnoœci GCKiCz za ich ostatnie osi¹gniêcia: 
„Chcê pogratulowaæ Pani Wójt, Panu Dyrektorowi po-
ziomu tego oœrodka. Jestem sta³ym czytelnikiem Gazety 
Grêboszowskiej i przyznajê, ¿e jej poziom wykracza po-
za poziom gazet wychodz¹cych na wiêkszym obszarze    
i maj¹cych z tego tytu³u o wiele lepszy start. Muszê przy-
znaæ, ¿e w zakresie ratowania wiedzy o tej ziemi i kul-
tywowania kultury, nie tylko starej, ale i w codziennoœci 
jest tak kompatybilne z sob¹, ¿e tego siê nawet nie czuje 
i nie ma tu ¿adnej sztucznoœci. Poziom imprez artystycz-
nych przygotowywanych przez Gminê Grêboszów jest 
odbiegaj¹cy od wielu imprez na szczeblu wojewódzkim 
czy powiatowym. (…) I tak niech bêdzie zawsze i za to 
serdeczne Bóg zap³aæ”. Wyrazi³ ponadto swoj¹ radoœæ      
z tytu³u nadania takiej instytucji imienia Jakuba Bojki: 
„Chcê wyraziæ ogromn¹ radoœæ, ¿e do¿y³em tej chwili, ¿e 
jakaœ instytucja przyjmuje imiê Jakuba Bojki tutaj        
w Grêboszowie. Serdecznie za to w imieniu w³asnym      
i PSL dziêkujê.(…)” Wspomnia³ równie¿ jak wa¿n¹ posta-
ci¹ tak dla ruchu ludowego, jak i dla historii Polski, by³ nowy 
patron: „Jakub Bojko by³ niew¹tpliwie postaci¹ niepow-
tarzaln¹, fenomenaln¹.             Dokoñczenie na str. 5
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Dokoñczenie ze str. 4 swoim ¿yciem oraz dzia³alnoœci¹ tworzy³ Jakub Bojko. Na-
szemu pokoleniu, jak równie¿ pokoleniom, które przyjd¹ po 
nas potrzebna jest pamiêæ o takich osobach jak: mjr H. Myœlê, ¿e gdyby ktoœ wiek wczeœniej na salonach Kra-
Sucharski, Stefania £¹cka, Jakub Bojko, mjr Marcin Borek.”kowa czy Warszawy, czy Lwowa powiedzia³, ¿e w Grêbo-

Wójt Gminy w swoim przemówieniu podkreœli³a, jak wa¿n¹ szowie bêdzie taki ch³op, co zostanie pos³em przez tyle lat, 
rolê w rozwoju pañstwa odgrywa m. in. jego suwerennoœæ, re-cz³onkiem Rady Pañstwa, cz³onkiem Parlamentu Austro-

Wêgier, uznano by go za nienormalnego. A jednak to siê sta- ligia, mocna pozycja w œwiecie, s³u¿ba zdrowia oraz szkolnic-
³o”. Prelegent wyrazi³ swoj¹ radoœæ z faktu, ¿e Bojko w swojej two. Najwa¿niejszym celem winna byæ jednak wartoœæ cz³owie-
ma³ej ojczyŸnie nie zosta³ zapomniany. W wyst¹pieniu przyto- ka, jak równie¿ i pamiêæ o przesz³oœci oraz pielêgnowanie kul-
czy³ zabawne anegdoty z ¿ycia Jakuba Bojki. Jedna dotyczy³a tury. Pani wójt powiedzia³a: „Dla ka¿dego pañstwa wa¿na jest 

jego suwerennoœæ, religia, mocna pozycja w œwiecie, silna pierwszej wizyty patrona w Radzie Pañstwa, gdzie wywi¹za³ siê 
gospodarka, wzrost PKB, bezpieczeñstwo energetyczne, do-taki dialog z Zamojskim: „Bojko! To ju¿ m¹drzejszego od Was 
brze funkcjonuj¹cy system prawny, dobre warunki szkolnic-nie mogli tu przys³aæ?  Mogli Panie Hrabio. To czego nie 
twa, s³u¿ba zdrowia oraz wiele innych wa¿nych aspektów      przys³ali?  Bo go wys³ali do m¹drzejszych”. Koñcz¹c swoje 
i dziedzin, gdzie zawsze najwa¿niejszym celem jest wartoœæ przemówienie przytoczy³ s³owa Wincentego Witosa: „Zaprze-
cz³owieka - ale pamiêtajmy o tym, ¿e niezwykle wa¿nym stañcie wszelkich k³ótni miêdzy sob¹, razem mo¿ecie doko-
czynnikiem dla kszta³towania œwiadomoœci obywatelskiej naæ cudu, osobno do niczego nie jesteœcie zdolni”. Tym sa-
jest historia oraz kultura. Musimy o tych rzeczach pamiêtaæ, mym podkreœli³, ¿e dziêki zgodzie i wspó³pracy mo¿emy wiele 
jak równie¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e naszym obowi¹zkiem jest dokonaæ oraz ci¹gle siê rozwijaæ jako gmina. 
przekazywanie tych wartoœci m³odemu pokoleniu.”Ponadto Wójt Gminy Grêboszów Pani Krystyna Œwiêtek 

Na zakoñczenie swego wyst¹pienia dokona³a krótkiego nawi¹za³a do charakteru dzia³alnoœci GCKiCz i nowej roli jak¹ 
podsumowania dobiegaj¹cej koñca czteroletniej kadencji samo-niesie ze sob¹ nadanie imienia Jakuba Bojki: „Centrum Kultu-
rz¹du. Wspomnia³a to co uda³o siê dokonaæ dziêki efektywnej ry w Grêboszowie, to symbol kultury, to obiekt, w którym od-
wspó³pracy z rad¹ gminy oraz innymi osobami i jednostkami.bywa siê wiele spotkañ, wiele uroczystoœci o ró¿nym charak-

Wies³aw i Tomasz Lizakterze. Od dnia dzisiejszego to równie¿ symbol historii, któr¹ 

UROCZYSTE OBCHODY 
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W GRÊBOSZOWIE

wa) mandaty radnych uzyskali: Euge- W okrêgu wyborczym nr 9 (Wola WYBORY 
Grêboszowska) najwiêksz¹ iloœæ g³osów niusz Wójtowicz - 123 g³osy i Jerzy 
otrzyma³ Andrzej Koziara - 49 i zdoby³ Wcis³o - 103 g³osy. Andrzej Ruta zdoby³  SAMORZ¥DOWE 
mandat radnego. Pozostali kandydaci 71 g³osów.2010 otrzymali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów: Zbig-W okrêgu wyborczym nr 4 (Hubenice 
niew Grucha³a - 35, Józef Œwiêtek - 27, - Koz³ów) radnymi wybrani zostali: Jan 

W gminie Grêboszów o fotel wójta Pawe³ Klimek - 7.Gawe³ -70 g³osów i Stanis³aw Misia-
walczy³o czterech kandydatów: Krystyna W okrêgu Wyborczym nr 10 (Karsy  szek - 62 g³osy. Pozostali kandydaci 
Œwiêtek - zg³oszona przez KW Polskie Zawierzbie) radnym wybrany zosta³ otrzymali: Józef Karaœ - 46 g³osów, 
Stronnictwo Ludowe, Bernadeta Tyrcha Franciszek Dymon - 88 g³osów. Alicja Solecka - 32 g³osy, Pawe³ Gil - 22 
- KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, Stanis³aw Kontrkandydat Robert Koziara uzyska³ g³osy, Lidia Mazur - 17 g³osów. 
Ga³a - KWW Gmina Grêboszów i An- 59 g³osów.W okrêgu wyborczym nr 5 (¯elichów) 
drzej Wcis³o - KWW Wspólnota Samo- W Radzie Powiatu zasiadaj¹ ponow-najwiêksz¹ iloœæ g³osów otrzyma³ Józef 
rz¹dowa. Najwiêksze poparcie wybor- nie przedstawiciele naszej gminy: Ro-Syktus - 57. Pozostali kandydaci: Piotr 
ców uzyska³a Krystyna Œwiêtek, która bert K¹dzielawa i Bogdan Bigos.    Polanowski - 18 g³osów i Józef Dudek - 
otrzyma³a 757 g³osów (50,57%) i ju¿     A oto pe³na lista radnych Rady Powiatu 17 g³osów. 
w pierwszej turze zosta³a wybrana wój- D¹browskiego i osi¹gniête przez nich W okrêgu wyborczym nr 6 (Wola 
tem na nastêpne 4 lata. Kolejne miejsca wyniki:¯elichowska - Zapasternicze) dwa man-
zajêli: Stanis³aw Ga³a - 363 g³osy Robert Pantera - 905 g³osówdaty radnych zdobyli: Stanis³aw Wytr-
(24,25%), Andrzej Wcis³o - 216 g³osów Marian Szajor - 857 g³osówwa³ - 120 g³osów i W³adys³aw D¹broœ 
(14,43%) i Bernadeta Tyrcha - 161 g³o- Tadeusz Kwiatkowski - 767 g³osów- 93 g³osy. Kolejne miejsca zajêli: Fran-
sów (10,75%). Wies³aw Krajewski - 711 g³osówciszek Seruœ - 82 g³osy, Andrzej Boduch - 

W Radzie Gminy o 15 miejsc ubiega- Barbara Pobieg³o - 684 g³osy61 g³osów. 
³o siê 46 kandydatów. Krzysztof Bryk - 650 g³osówW okrêgu wyborczym nr 7 (Grêbo-

W okrêgu wyborczym nr 1 (Bienia- Jerzy B¹czek - 542 g³osyszów) o dwa mandaty w radzie rywalizo-
szowice-Okrêg) radnym wybrany zosta³ £ukasz O¿óg - 534 g³osy wa³o 9 kandydatów. Najwiêksz¹ iloœæ 
Wies³aw Wytrwa³ uzyskuj¹c 49 g³o- Robert K¹dzielawa -527 g³osówg³osów zdobyli: Tadeusz Adamczyk - 
sów. Pozostali kandydaci uzyskali odpo- Pawe³ Lechowicz - 472 g³osy73 g³osy i Jan Bojko -73 g³osy. Kolejni 
wiednio: Ma³gorzata Wcis³o -20 g³osów, Andrzej Urbanik - 449 g³osówkandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ iloœæ 
Krzysztof Kochanek - 19 g³osów. Józef Misiaszek - 432 g³osyg³osów: Danuta Gawe³ - 49, Sabina Kuta 

W okrêgu wyborczym nr 2 (Ujœcie Je- Bogdan Bigos - 430 g³osów- 38, Zbigniew Zawada - 31, Marian 
zuickie - Biskupice) radnymi zostali: Les³aw Wieczorek - 391 g³osówKalafarski - 23, Henryk D¹broœ - 22, 
Krzysztof Kosoñ - 70 g³osów i Zbig- Marek Kopia - 387 g³osówZdzis³aw Cabaj - 20, Mariola Paœ - 9.
niew Dudek - 69 g³osów. Kolejne miej- Marian Gajda - 347 g³osówW okrêgu wyborczym nr 8 (Lubiczko) 
sca w tym okrêgu zajêli: Teresa Chudzik - Kazimierz Dro¿d¿owski-267 g³osów.radnym zosta³ Kazimierz Kowal - 28 
59 g³osów, Stanis³aw Wdowiak - 46 g³o- Do Sejmiku Województwa Ma³opol-g³osów. Kolejne miejsca zajêli: Stanis³aw 
sów, Ewa Kowal - 37 g³osów, Tadeusz skiego z gminy Grêboszów kandydowa³ Dubiel - 27 g³osów, Kazimierz Szcze-
Miku³a - 35 g³osów, Robert Szkutnik - 30 Jerzy Misterka (KW PSL), który pañski - 14 g³osów, W³adys³aw Pyrczak - 
g³osów, Józef Moryl - 22 g³osy. otrzyma³ 1586 g³osów.8 g³osów. 

W okrêgu wyborczym nr 3 (Boruso- Wies³aw Lizak
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reklamowane wykonanie drogi powiatowej Wola Grê-XL Sesja Rady Gminy 
boszowska - Hubenice, która jest fatalnie wykonana?” 
W tym temacie pani Wójt zaproponowa³a, aby na kolejn¹ Grêboszów
sesje zaprosiæ w³aœciciela drogi, wykonawcê i wyjaœniæ, 
czy droga zosta³a wykonana zgodnie ze specyfikacj¹. 

23 sierpnia 2010 roku w œwietlicy Szko³y Podsta- Wyjaœniæ równie¿ nale¿y wstawienie znaku ograniczaj¹-
wowej im. Majora Henryka Sucharskiego w Grêboszowie cego tona¿ do 3,5 t na tej drodze. 
odby³a siê XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grêbo- Radny Józef £os stwierdzi³, ¿e na terenie naszej 
szów. W posiedzeniu wziêli udzia³: Krystyna Œwiêtek - gminy wszystkie drogi jakie siê robi s¹ Ÿle wykonane i za-
Wójt Gminy Grêboszów, Bo¿ena Furga³ - Skarbnik raz trzeba je reklamowaæ i poprawiaæ. “Ktoœ musi na-
Gminy, Bronis³aw B³ach - Sekretarz Gminy, 13 rad- dzorowaæ budowê i remonty dróg, a odbiór ich musi 
nych oraz zaproszeni goœcie. Obrady XL sesji Rady Gmi- byæ te¿ nale¿yty”. Radny J. £os prosi³ o przywiezienie 
ny V kadencji /2006-2010/  prowadzi³ Przewodnicz¹cy kamienia na drogi polne, które s¹ bardzo zniszczone 

przez wodê.Rady Gminy Grêboszów Franciszek Dymon. Po 
otwarciu obrad i stwierdzeniu prawomocnoœci radni przy- Radny Stanis³aw Wytrwa³ poinformowa³, ¿e most 
jêli porz¹dek obrad i protokó³ z ostatniej sesji. na kanale Zublikiewicza zosta³ rozkopany, ludzie do-

Skarbnik Gminy Bo¿ena Furga³ zaprezentowa³a je¿d¿aj¹ do pól od strony Zalipia. Prosi³ o zakopanie tego  
projekt uchwa³y w sprawie zmian bud¿etu Gminy na mostu oraz o za³o¿enie barier przy drodze gminnej obok 
2010 r. oraz zmian w bud¿ecie gminy w zwi¹zku z przy- posesji Pana Rodaka
st¹pieniem do realizacji projektu „Radosna szko³a”. Wójt Radny Eugeniusz Wójtowicz pyta³ czy do podania 
Gminy Krystyna Œwiêtek wyjaœni³a, ¿e program ten sk³a- o umorzenie III raty podatku rolnego trzeba bêdzie do-
da siê z dwóch etapów. “W pierwszym etapie wystêpo- ³¹czaæ protoko³y strat? Pani Wójt odpowiedzia³a, ¿e wy-
waliœmy jako szko³a o zakup pomocy dydaktycznych, starcz¹ same podania z³o¿one przez rolników.
plansz, gier itp. Otrzymaliœmy na ten cel kwotê 6.000 Przewodnicz¹cy Rady podda³ pod g³osowanie wnio-
z³. Drugi etap, na który zabezpieczamy œrodki w bu- sek o umorzeniu III raty podatku rolnego przez z³o¿enie 
d¿ecie to jest tworzenie placu zabaw dla szeœciolat- podania przez ka¿dego rolnika bez do³¹czania dodat-
ków. Plac ten znajdowa³ siê bêdzie przed szko³¹ i wy- kowych dokumentów. Podatek od nieruchomoœci nie 
posa¿ony zostanie w sprzêt z atestami”. Skarbnik podlega umorzeniu. Radni jednog³oœnie przychylili siê do 
Bo¿ena Furga³ doda³a, ¿e od 2012 roku bêdzie obowi¹- tego wniosku.
zek posy³ania szeœciolatków do I klas. W zwi¹zku z tym Nastêpnie Zofia Litera, kierownik referatu rol-
szko³a musi byæ przygotowana i dostosowana  na przyjê- nictwa, ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej UG     
cie tak ma³ych uczniów. “S¹ przepisy okreœlaj¹ce, jak w Grêboszowie poinformowa³a, ¿e œrodki na rekultywa-
takie miejsce ma wygl¹daæ. Wi¹¿e siê to z kontrolami cjê gleb dotyczyæ bêd¹ powodzi z 2009 roku. “Wykazana 
szko³y, a jeœli nie spe³nimy norm, to na dostosowanie by³a powierzchnia 477ha wed³ug wniosków. Na t¹ 
bêdziemy musieli wy³o¿yæ w³asne œrodki. W tej chwili chwilê trudno powiedzieæ, jak pieni¹dze bêd¹ dzielo-
mamy mo¿liwoœæ pozyskania ich z Unii Europejskiej”. ne, bêdzie to prawdopodobnie sz³o przez opiekê spo-

Uchwa³a  ta zosta³a jednog³oœnie przyjêta. ³eczn¹”. 
Prowadz¹cy obrady Franciszek Dymon odczyta³ pro- Nastêpnie pani wójt poinformowa³a, ¿e trwaj¹ prace 

jekt uchwa³y w sprawie komunalizacji mienia Skarbu przy odnawianiu pomnika Grunwaldu. £¹czny koszt od-
Pañstwa - dzia³ka nr 106/2 po³o¿ona w miejscowoœci nowienia to kwota 5.500 z³.  Jednoczeœnie zaznaczy³a 
Karsy i dzia³ka 328 po³o¿ona w miejscowoœci Borusowa, równie¿, ¿e zosta³a podpisana umowa na budowê hali 
wyjaœniaj¹c jednoczeœnie, ¿e dotyczy to dzia³ki w Kar- sportowej. Na zakoñczenie obrad pani wójt poinfor-
sach, gdzie znajduje siê boisko sportowe oraz dzia³ki       mowa³a, ¿e w stratach po powodziowych wykazane by³y 
w Borusowej, na której znajduje siê kaplica. Uchwa³a drogi wzd³u¿ Wis³y i Dunajca. Otrzymaliœmy kwotê 1 mln 
równie¿ zosta³a przyjêta jednog³oœnie. 200 tys. z³ w ramach promesy. Jesteœmy po przetargu na 

Radny Andrzej Ruta poinformowa³, ¿e odby³ roz- wykonanie remontu dróg. Ze œrodków tych remonto-
mowê z przedstawicielami melioracji z Krakowa w spra- wane bêd¹ nastêpuj¹ce odcinki dróg:
wie remontowanego odcinka wa³u w Borusowej ko³o po-
sesji pana Jurka. Pracownicy melioracji stwierdzili, i¿ na- Karsy- Wola Grêboszowska (ko³o p.Œwiêcha 1300 m)
le¿a³oby po³¹czyæ obie rampy uszczelnieniem, a gmina Okrêg - B³onie (450  m) 
powinna zwróciæ siê z wnioskiem w tym temacie, gdy¿ Okrêg - Lubiczko (k/ p. Flaka -260  m) 
aktualnie mog¹ wykonaæ te prace bez koniecznoœci og³o- Biskupice - ko³o p. Ruchwy (400 m)
szenia przetargu. Po dokonaniu oglêdzin wa³u stwier- Borusowa - k/ p. Czarneckiego (190 m)
dzono, ¿e woda mo¿e przep³ywaæ g³êbiej ni¿ zrobione s¹ Borusowa - k/wa³u (400  m)
uszczelnienia. Bieniaszowie - do wa³u (370 m+ 400  m) 

Radny Zbigniew Grucha³a wnioskowa³ o wyst¹- Grêboszów - uliczka (480 m)
pienie do starostwa powiatowego o remont drogi po- Grêboszów - do p. Surmana (120 m).
wiatowej obok posesji p. Niemczury. Pyta³ „Czy bêdzie 
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gdy przestan¹ padaæ deszcze, próbowaæ stamt¹d wy-XLI Sesja Rady Gminy 
pompowaæ wodê. Wnioskowa³ równie¿ o remont drogi 
do wa³u w Zawierzbiu, gdy¿ zosta³a zniszczona podczas Grêboszów
ostatnich akcji przeciwpowodziowych.

- Andrzej Ruta w imieniu mieszkañców dzielnicy 30 wrzeœnia 2010 roku w remizie OSP w Grêbo-
„Kamerun” w Borusowej zwróci³ siê z wnioskiem o wyko-szowie odby³a siê XLI Sesja rady Gminy Grêboszów.     
panie odcinka ok. 50 m, aby woda wylewaj¹ca siê z kana-W posiedzeniu udzia³ wziêli: Wójt Gminy Krystyna Œwiê-
³u „Hubenickiego” mog³a sp³yn¹æ. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e tek, skarbnik Bo¿ena Furga³, sekretarz Bronis³aw B³ach, 
po stronie œwiêtokrzyskiej s¹ wykonane mostki, prze-13 radnych, kierownicy referatów UG, dyrektorzy jed-
pusty. Wszystko jest dro¿ne i woda sp³ywa, u nas od nostek organizacyjnych, dyrektorzy szkó³ i przedszkola, 
zawsze jest z tym problem.so³tysi oraz zaproszeni goœcie. 

- Stanis³aw Dubiel zg³osi³ wniosek o remont drogi Po otwarciu obrad i przyjêciu porz¹dku obrad Prze-
Lubiczko - Siedliszowice oraz prosi³ o wyczyszczenie wodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów Franciszek Dymon 
rowu na wprost posesji p. Kaczówki w Grêboszowie. udzieli³ g³osu Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich 

- Stanis³aw Wytrwa³ wnioskowa³ o dokoñczenie w Tarnowie Markowi Wieczorkowi, który omówi³ temat 
remontu drogi „uskoka” w Woli ̄ elichowskiej oraz o wy-dotycz¹cy mo¿liwoœci udro¿nienia przepustów pod drog¹ 
remontowanie odcinka 250 m drogi od p. Sêka do p. wojewódzk¹ Nr 973 w miejscowoœciach Borusowa, 
Borka i w kierunku p. Kubackiej oraz p. Mosio.Hubenice - Koz³ów i ¯elichów. Kierownik odnosz¹c siê 

- Wies³aw Wytrwa³ podkreœli³, ¿e “mieliœmy w tym do tego tematu powiedzia³, ¿e Rejon Dróg Wojewódzkich 
roku trzy fale powodziowe. Na odcinku wa³u miêdzy znalaz³ œrodki finansowe nie tylko na wyczyszczenie, ale 
Okrêgiem, a Bieniaszowicami by³y bardzo du¿e prze-nawet na przebudowê przepustów. 
cieki wody, kolejna fala, je potêgowa³a”. W zwi¹zku      W sprawozdaniu z okresu miêdzysesyjnego Wójt Gmi-
z tym radny wnioskowa³, aby zwróciæ siê do Zarz¹du ny Krystyna Œwiêtek mówi³a m.in.: o remontach dróg 
Melioracji o wykonanie remontu wa³u na tym odcinku. gminnych z udzia³em œrodków powodziowych i FOGR,  
Wnioskowa³ równie¿, aby wynaj¹æ równiarkê, która o rozpoczêtej budowie hali sportowej przy Szkole Pod-
wyrówna³aby ziemiê le¿¹c¹ przy drodze do œluzy, gdzie stawowej w Grêboszowie, o programie „Odnowa Wsi” 
kopany by³ rów. Jeœli ziemia nie zostanie wyrównana oraz programie „Ma³opolskie Remizy”. 
obsunie siê i zasypie go. Apelowa³ równie¿ o zabezpie-Podczas XLI sesji radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
czenie œrodków w przysz³ym bud¿ecie lub - jeœli to mo¿-- w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok, 
liwe - jeszcze w tym roku na remont dróg transportu rol-zmiany w bud¿ecie gminy na 2010 rok,
nego, które na terenie ca³ej gminy s¹ w fatalnym stanie. - w sprawie zmiany w Uchwale bud¿etowej w za³¹cz-
Radny W. Wytrwa³ pyta³ tak¿e, kiedy wyp³acane bêd¹ niku Nr 8 „Limity Wydatków na Wieloletni Plan Inwes-
zasi³ki celowe dla rolników?tycyjny Gminy Grêboszów na lata 2010-2012”,

Odpowiedzi udzieli³a Pani Bernadeta B³achaniec  - w sprawie przyjêcia regulaminu konsultacji spo³ecz-
kierownik GOPS, która poinformowa³a, ¿e do dnia 30 nych z rad¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, organi-
wrzeœnia przyjmowane s¹ wnioski. Do 7 paŸdziernika ma zacjami pozarz¹dowymi i podmiotami, o których mowa 
byæ z³o¿one zapotrzebowanie na œrodki. W zwi¹zku z tym art.3 ust.3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego      
wyp³ata zasi³ków powinna byæ jeszcze w paŸdzierniku.i o wolontariacie,

- Tadeusz Adamczyk z³o¿y³ wniosek, aby wyst¹piæ  - w sprawie nadania imienia Gminnemu Centrum 
z pismem do powiatu o obarierowanie przepustu obok Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie,
posesji p. Kaczówki w Grêboszowie oraz p. Karaœ.- w sprawie przejêcia od Powiatu D¹browskiego 

- Franciszek Dymon apelowa³, aby wyst¹piæ          zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi 
z wnioskiem do w³aœcicieli posesji, przy których w korycie znajduj¹cymi siê na terenie Gminy Grêboszów w zakresie 
rowu rosn¹ drzewa, by je usunêli, gdy¿ blokuj¹ one prze-zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 
p³yw wody. Prosi³ równie¿, aby pracownicy interwencyjni 2010/2011,
wyczyœcili „wiœlisko” oraz aby przywieŸ gruby kamieñ na - w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy 
drogê za p. Smo³¹ w Grêboszowie.dzier¿awy na czas nieokreœlony

- Józef Dudek wnioskowa³ o remont odcinka 100 m - w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania przekraczaj¹-
drogi „koœcielnej” oraz by pracownicy interwencyjni roz-cego rok bud¿etowy 2010.
poczêli czyszczenie rowów.Wnioski i interpelacje radnych zg³aszane by³y w na-

- Zbigniew Grucha³a prosi³, aby wyczyœciæ rów od stêpuj¹cych sprawach:
Grêboszowa do Woli Grêboszowskiej, który jest nie-- Stanis³aw Wcis³o z niepokojem zwróci³ uwagê, ¿e 
dro¿ny. droga Wola Grêboszowska - Koz³ów, która dopiero co 

Na niektóre wnioski radnych odpowiedzi udzieli³ zosta³a zrobiona ju¿ jest uszkodzona. Stwierdzi³ te¿, ¿e 
obecny na sesji radny Rady Powiatu Bogdan Bigos, mimo obietnic most przy tej drodze nie zosta³ zabez-
który potwierdzi³, ¿e s³uszne s¹ zastrze¿enia odnoœnie wy-pieczony, a jest tam bardzo niebezpiecznie.
konanej drogi Wola Grêboszowska - Koz³ów.- Józef Moryl zg³osi³, i¿ na granicy Ujœcia Jezuickiego 

Dokoñczenie na str. 9 i Biskupic zalane s¹ trzy domy. Zwróci³ siê z proœb¹, aby 
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Uroczysta XLII sesja Rady 
Gminy Grêboszów, kadencji 

2006-2010

W dniu 8 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêbo-
szowie odby³a siê XLII (ostatnia) sesja Rady Gminy 
Grêboszów  w kadencji 2006 - 2010 r. Obrady otworzy³ i 
przewodniczy³ im Przewodnicz¹cy Rady Gminy Fran-
ciszek Dymon. 

Na sesjê przybyli m. in.: Przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu Robert K¹dzielawa, Wicestarosta Powiatu 
D¹browskiego Tadeusz Kwiatkowski, Wójt Gminy 
Grêboszów Krystyna Œwiêtek, dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy, kierownicy wydzia³ów Urzêdu 
Gminy i so³tysi. Obecni byli równie¿ Skarbnik Gminy 
Bo¿ena Furga³ i Sekretarz Gminy Bronis³aw B³ach. 

Po przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u z poprzed-
niej sesji, sprawozdanie z prac gminy miêdzy sesjami 
przedstawi³a Krystyna Œwiêtek.

Nastêpnie Zdzis³awa Dziurzyñska-Kaczor z Pra-
cowni Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnowie,     
w oparciu o materia³y dostarczone z Urzêdu Gminy, podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku 
dokona³a oceny aktualnoœci uwarunkowañ i kierunków publicznego na 2011 rok,
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych - oceny aktualnoœci uwarunkowañ i kierunków 
planów zagospodarowania przestrzennego za okres od zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych 
2006 roku do czerwca 2010 r. planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas XLII sesji, Rada Gminy podjê³a nastêpuj¹ce Radni podczas sesji przyjêli informacjê o stanie 
uchwa³y w sprawie: realizacji zadañ oœwiatowych Gminy Grêboszów w roku 

- ustalenia wysokoœci i zasad poboru dziennych szkolnym 2009/2010 oraz informacjê o analizie 
stawek op³aty targowej na 2011 rok, oœwiadczeñ maj¹tkowych.

- ustalenia ceny ¿yta bêd¹cej podstaw¹ obliczenia W dalszej czêœci sesji podsumowania V kadencji 
podatku rolnego na 2011 rok, Rady Gminy 2006-2010 dokona³ Przewodnicz¹cy Rady 

- zmiany bud¿etu gminy na 2010 r., zmiany            Franciszek Dymon. Podziêkowa³ za wspó³pracê Pani 
w bud¿ecie gminy na 2010 r., Wójt Krystynie Œwiêtek, radnym, kierownikom jednostek 

- zmiany w Uchwale Bud¿etowej na 2010 r., organizacyjnych gminy, dyrektorom szkó³ i przedszkola, 
- przyjêcia Programu Wspó³pracy Gminy Grêboszów so³tysom i wszystkim pracownikom Urzêdu Gminy        

z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz innymi w ci¹gu ca³ej V kadencji Rady Gminy.
Wójt  Gminy Krystyna Œwiêtek 

podsumowa³a pracê samorz¹du przez okres 
V kadencji 2006 - 2010, dziêkuj¹c jedno-
czeœnie wszystkim, którzy przyczynili siê do 
realizacji poszczególnych zadañ, które uda³o 
siê przez ten czas wykonaæ.

Na zakoñczenie sesji radni otrzymali 
okolicznoœciowe adresy z podziêkowaniem   
i statuetki, które wrêczyli Wójt Gminy 
Grêboszów Krystyna Œwiêtek i Przewodni-
cz¹cy Rady Franciszek Dymon. 

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Prze-
wodnicz¹cy Rady zamkn¹³ XLII sesjê Rady 
Gminy  ostatni¹ w kadencji 2006 - 2010.

8
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

Dokoñczenie ze str. 7 ¿e jest rozstrzygniêty przetarg na masê asfaltow¹, aby 
za³ataæ wyrwy w drogach powiatowych przed zim¹.

Prowadz¹cy obrady Franciszek Dymon zaznaczy³, ¿e Jednoczeœnie stwierdzi³, ¿e warunki jej budowy na tym 
zawsze wysy³ane s¹ imiennie zaproszenia do dwóch rad-terenie by³y fatalne. Zaznaczy³, ¿e by³y dwie mo¿liwoœci: 

“zwróciæ œrodki lub wykonaæ drogê tak jak to zosta³o nych powiatowych z naszej gminy. Wiadomo kto w se-
zrobione. Gwarancja na t¹ drogê jest 3 lata. Jest to sjach uczestniczy i broni naszych spraw w powiecie. “Na 
droga transportu rolnego dlatego nie mog³a byæ dzisiejsz¹ sesjê wys³ane by³y imienne zaproszenia dla 
utwardzona tak jak inne drogi, ta droga nie ma te¿ dyr. Zarz¹du Drogowego w D¹browie Tarnowskiej oraz 
parametrów”. Radny B. Bigos poinformowa³ równie¿, jak zwykle dla Starostów Powiatu. ̄ aden z nich siê nie 
¿e zwróci³ siê z proœb¹ o wydanie zezwoleñ na wycinkê pojawi³. Widocznie nie widz¹ takiej potrzeby. Jeœli 

któryœ z nich przyjedzie sk³ada tylko obietnice, które w drzew rosn¹cych przy tej drodze. Czêœæ z nich roœnie na 
praktyce nie s¹ realizowane. Ludzie przychodz¹ do dzia³kach prywatnych, a czêœæ w pasie drogowym.         
Urzêdu Gminy, zg³aszaj¹ ró¿ne problemy, w œlad za W zwi¹zku z tym zezwolenia wydawane bêd¹ przez Urz¹d 
czym wysy³ane s¹ pisma z proœb¹ o ich realizacjê, ale Gminy i Starostwo Powiatowe. Odnoœnie drogi powia-
niestety bez odzewu”.towej Lubiczko - Siedliszowice radny B. Bigos zapewni³, 

02.12.2010 r. I sesja nowej Rady

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Grêboszów

Dokoñczenie ze str. 1

W wyniku  g³osowania wiceprzewodnicz¹cymi zostali 
wybrani Tadeusz Adamczyk i Jan Bojko. 

Rada Gminy dokona³a równie¿ wyboru przewod-
nicz¹cego i sk³adu Komisji Rewizyjnej. Przewodnicz¹cym 
KR zosta³ wybrany Eugeniusz Wójtowicz, cz³onkami 
tej komisji: Kazimierz Kowal i W³adys³aw D¹broœ.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia nowo 
wybranej rady, powo³ano cz³onków sta³ych komisji rady i 
wybrano ich przewodnicz¹cych. W sk³ad Komisji Spraw 
Publicznych, Komunalnych, Oœwiaty i Pomocy Spo-
³ecznej zostali wybrani: Jerzy Wcis³o (przewodnicz¹cy), 
Andrzej Koziara, Krzysztof Kosoñ, Stanis³aw 
Wytrwa³, Franciszek Dymon, Jan Bojko.

Przewodnicz¹cym Sta³ej Komisji Spraw Rolnictwa, 
Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Œrodo-
wiska wybrany zosta³ Jan Gawe³, a cz³onkami: Sta-
nis³aw Misiaszek, Józef Syktus, Zbigniew Dudek, 
Tadeusz Adamczyk, Franciszek Dymon.

Radny senior Franciszek Dymon - zabieraj¹c g³os - 
podziêkowa³ za wspó³pracê i wyrozumia³oœæ. Apelowa³ do 
radnych, aby kierowali siê dobrem gminy. Równie¿ Wójt 
Gminy Krystyna Œwiêtek pogratulowa³a radnym wyboru     
i ¿yczy³a owocnej wspó³pracy.
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Ma³¿eñstwo to coœ wiêcej ni¿ tylko m¹¿ i ¿ona. To 
most, który pozwala, by mi³oœæ bardzo konkretnych 
ludzi nadawa³a ¿yciu znaczenia, wartoœci i cudow-
noœci. Jest to ci¹g³y proces budowania, kszta³to-
wania, komunikowania siê i okazywania troski. Jest 
to najg³êbsze i najs³odsze zrozumienie. Jest to 
wspólne dzielenie siê dniem dzisiejszym i jutrzej-
szym oraz dowartoœciowywanie i dope³nienie ka¿-
dego z ma³¿onków - bardziej ni¿ by³oby to mo¿liwe, 
gdyby ¿yli bez wspó³ma³¿onka. Ma³¿eñstwo jest 
domem utkanym z nadziei, wspomnieñ i marzeñ. 
Nie ma równie wielkiej wdziêcznoœci i mi³oœci jak¹ 
mo¿e daæ ma³¿eñstwo. Szczêœliwe po¿ycie ma³-
¿eñskie to rzecz najpiêkniejsza, jaka w ogóle mo¿e 
siê przydarzyæ.

Collin McCarty

Jest w naszej gminie wiele par, które wspólnie dziel¹ ¿ycie, 
ale nie wiele z nich mo¿e poszczyciæ siê z³otym jubileuszem. Dla 
tych nielicznych par 23 paŸdziernika 2010 r. wzorem lat ubieg-
³ych - Urz¹d Stanu Cywilnego w Grêboszowie zorganizowa³    
w tutejszej Szkole Podstawowej obchody 50-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego. W spotkaniu z jubilatami uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminnych oraz miejscowi duszpasterze. 
Spoœród 9 par ma³¿eñskich, którym przyznano odznaczenia na spotkanie przyby³o 6 par. Uroczystoœæ, jak przed laty, 
rozpocz¹³ Marsz Mendelsona, nastêpnie g³os zabra³ Zastêpca Kierownika USC Grzegorz Kilian, który powita³ 
przyby³ych jubilatów, cz³onków ich rodzin oraz zaproszonych goœci w osobach: Krystyny Œwiêtek - Wójta Gminy 
Grêboszów, Franciszka Dymona - Przewodnicz¹cego Rady Gminy Grêboszów, ksiêdza Wies³awa Babiarza - pro-
boszcza Parafii Grêboszów, ksiêdza Mariana Kujdê - proboszcza Parafii Borusowa. Po odczytaniu okolicznoœciowego 
przemówienia i z³o¿eniu ¿yczeñ Z-ca Kierownika USC odczyta³ nazwiska odznaczonych Medalami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”. Uroczystego wrêczenia medali, listów gratulacyjnych 
oraz kwiatów dokona³a Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy. Po dekoracji Jubilatów Pani Wójt 
skierowa³a do zebranych kilka s³ów oraz z³o¿y³a zebranym ¿yczenia jeszcze d³ugich i pogodnych lat ¿ycia w zdrowiu       
i zadowoleniu. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej w Grêboszowie przygotowany pod 
kierownictwem Pani Emilii Misterka. Wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi oklaskami widowni. Na czeœæ Z³otych 
Jubilatów wzniesiono toast, odœpiewano 100 lat i tak jak przed laty, dope³nieniem uroczystoœci by³a symboliczna 
lampka szampana. Jubilatom wrêczono równie¿ skromne upominki od Samorz¹du Gminy Grêboszów oraz 
zorganizowano poczêstunek. W mi³ej atmosferze up³ywa³y wspólnie spêdzone chwile, które przywo³a³y wspomnienia 
minionych lat. Dla uwiecznienia uroczystoœci wykonano tak¿e pami¹tkowe fotografie. 

Naszym Jubilatom ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, d³ugich lat ¿ycia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych 
rocznic.

Pary ma³¿eñskie, którym przyz-
nano odznaczenia:

obchodz¹cy 51 rocznicê œlubu:
1. Wanda i Józef Gwiazda 
obchodz¹cy 50 rocznicê œlubu:
1. Janina i Kazimierz Kochanek
2. Anna i Józef Kowal
3. Zofia i Jan Koziara
4. W³adys³awa i Kazimierz
    Mazur
5. Krystyna i Stanis³aw Ruta
6. Wanda i Franciszek Satora
7. Anna i Tadeusz Sobota 
8. Maria i Stanis³aw Wójtowicz.

Grzegorz Kilian

Razem przez pó³ wieku



Rada Gminy na wniosek dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Grêboszowie Wies³awa Lizaka podjê³a uchwa³ê w dniu 30.09.2010r. nr 
XLI/228/2010, w sprawie nadania Gminnemu Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Grêboszowie imienia Jakuba Bojki. Dziêki jednog³oœnej decyzji 
Rady, GCKiCz zyska³o patrona w osobie wybitnego rodaka wywodz¹cego siê 
z Ziemi Grêboszowskiej, a który w swojej szerokiej dzia³alnoœci polityczno-
spo³eczno-kulturalnej nigdy nie zapomnia³ o swoich korzeniach i zawsze by³ 
wierny ma³ej ojczyŸnie. Nadanie imienia instytucji kultury jest symbo-
licznym ho³dem oraz wyrazem pamiêci i szacunku dla Jakuba Bojki. Poni¿ej 
prezentujemy uzasadnienie do wniosku, które pokrótce przybli¿a postaæ 
patrona i zakres jego dzia³alnoœci. 

Osoba „ch³opskiego Skargi”  jak nazwa³ Bojkê W³adys³aw Orkan jest wa¿n¹ 
postaci¹ tak dla Grêboszowa jak i dla Polski. Zapisa³ siê on w dziejach Rze-
czypospolitej jako wicemarsza³ek Sejmu i Senatu, ale równie¿ pisarz, publicysta  
i poeta. Jako spo³ecznoœæ Gminy Grêboszów jesteœmy 
winni naszemu rodakowi pamiêæ i nale¿yt¹ czêœæ za 
ca³okszta³t jego osi¹gniêæ. Znamienne jest to, i¿ z ma³ego  
wydawaæ by siê mog³o wówczas zaœciankowego 
Grêboszowa, wywodz¹cy siê z ch³opskiej rodziny  Jakub 
Bojko w ci¹gu swojego ¿ycia dost¹pi³ tak wa¿nych, 
zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji wspó³kierowa-
nia pañstwem.

Urodzony 6 lipca 1857 roku Jakub Bojko nie mia³ 
³atwej drogi do wielkiej polityki. Jednak od zawsze odzna-
cza³ siê ciekawoœci¹ œwiata i chêci¹ rozwoju. Dziêki temu 
awansowa³ w samym Grêboszowie w hierarchii spo-
³ecznej  pocz¹wszy od parobka, pomocnika organisty     
i grabarza, przez pisarza gminnego, nauczyciela wiej-
skiego - skoñczywszy na funkcji wójta. Równie¿ jego 
dzia³alnoœæ polityczna mia³a du¿e znaczenie. By³ pos³em 
do sejmu galicyjskiego, póŸniej parlamentu austriackiego 
i cz³onkiem Rady Pañstwa. PóŸniej by³ równie¿ m. in. 
pos³em do Sejmu Ustawodawczego pe³ni¹c funkcjê wice-
marsza³ka (1919-1922). W nastêpnej kadencji by³ zaœ 
wicemarsza³kiem senatu (1922-1927).

Ka¿dy z nas wi¹¿e postaæ naszego rodaka Jakuba 
Bojko w g³ównej mierze z polityk¹, jednak jego zas³ugi 
siêgaj¹ równie¿ do szeroko pojêtej dzia³alnoœci kultu-
ralnej. Jakub Bojko rozwija³ szeroko pojêt¹ kulturê s³owa  
mówionego i pisanego, gdzie m. in. jako nauczyciel 
kszta³ci³ kilka pokoleñ naszych rodaków, z kronikarsk¹ 
dok³adnoœci¹ spisywa³ „Okruszyny Grêboszowa”, wielo-
krotnie zabiera³ g³os na wszelakiego rodzaju uro-
czystoœciach, tutaj nale¿y choæby wspomnieæ o jego mo-
wie otwieraj¹cej wielk¹ manifestacjê w setn¹ rocznicê 
powstania koœciuszkowskiego, któr¹ wyg³osi³ na Kra-
kowskim Rynku w 1894 roku jako wójt Grêboszowa czy 
na Wiecu W³oœciañskim we Lwowie, nawo³uj¹c ch³opów do pog³êbiania wiedzy. Ponadto jego dzia³alnoœæ nie 
zamyka³a siê tylko w tych klamrach, ale dotyka³a tematyki kultury na kilku p³aszczyznach. W swojej dzia³alnoœci dba³    
o narodow¹ i lokaln¹ kulturê, rozwija³ j¹, równie¿ wspiera³ rozwój ma³ej ojczyzny, by³ przede wszystkim patriot¹. 

Dzisiaj nie mo¿emy zapomnieæ o postaci i dzia³alnoœci Jakuba Bojki oraz tego, co zrobi³ dla naszej ma³ej ojczyzny. 
Nadanie imienia instytucji kultury na pewno bêdzie œwiadczyæ, ¿e pamiêæ i wdziêcznoœæ s¹ wœród nas wci¹¿ ¿ywe. 
Ponadto gmina Grêboszów zyska³a wspania³y odnowiony budynek Centrum Kultury, który powinien mieæ swojego 
patrona. Postaæ Jakuba Bojki by³a wielokrotnie przywo³ywana na ³amach Gazety Grêboszowskiej przy okazji ró¿nych 
publikacji oraz w innych ogólnopolskich tytu³ach prasowych, co potwierdza, ¿e jego osoba funkcjonuje równie¿ 
szerokiej œwiadomoœci, jako wa¿na dla losów Polski postaæ historyczna.

Wies³aw Lizak
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Jakub Bojko patronem Gminnego Centrum Kultury
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Ks.  Florian Moryl dziekana. W PilŸnie prze¿y³ nastêpn¹ wojnê œwiatow¹. 
Zas³u¿y³ siê jako prezes tzw. „Caritas” czyli w udzielaniu 

W 1880 roku Parafia Grêboszów prze¿ywa³a pry- pomocy wszystkim dotkniêtym skutkami wojny.  Zmar³ 
micje kap³añskie ks. Micha³a D¹brosia, który jako kap³an 30 maja 1946 roku. Mia³ 71 lat. Pochowany zosta³ na 
archidiecezji lwowskiej przyjecha³ do swojej rodziny cmentarzu w PilŸnie (kwatera IV) wraz z ks. Piotrem 
mieszkaj¹cej we wsi Karsy. Prymicje ks. D¹brosia by³y Wareckim w grobowcu w kszta³cie sarkofagu.
wielkim wydarzeniem w parafii. Ksi¹dz Proboszcz, Hen-
ryk Otowski postara³ siê nadaæ temu wydarzeniu uro- Ks. Mieczys³aw Moryl
czysty i podnios³y charakter, o czym wspomina równie¿ 
Jakub Bojko. Byæ mo¿e uczestniczy³ te¿ w tej uroczystoœci Z rodziny Morylów wyszed³ jeszcze jeden kap³an,      
piêcioletni ch³opiec z tej samej wsi Karsy, Florian Moryl, o którym w parafii grêboszowskiej dowiedziano siê do-
który po latach równie¿ wybra³ kap³añstwo. Urodzi³ siê   piero w czasie II wojny œwiatowej. Wspomnia³em o tym 
w Karsach - 5 maja 1875 roku w rodzinie Jana Moryla     ju¿ w poprzednim numerze Gazety Grêboszowskiej. Otó¿ 
i Agaty z domu Rozmus. Do szko³y chodzi³ w Grêboszo- w 1941 roku ks. proboszcz Zygmunt Jakus otrzyma³ list 
wie, a nastêpnie uczy³ siê w Tarnowie w tamtejszym gim- od ks. Mieczys³awa Moryla, proboszcza w Olejowie       
nazjum mieszcz¹cym siê w budynku obok gmachu Se- w archidiecezji lwowskiej ( dekanat zborowski)  30 km od 
minarium Duchownego. Po maturze wiêc w 1895 roku Z³oczowa. W liœcie tym ks. Mieczys³aw Moryl prosi³ o in-
zg³osi³ siê do Seminarium. Rektorem w tym czasie by³ formacje o swej rodzinie, z któr¹ nie mia³ kontaktu. By³ 
ogromnie lubiany i ciesz¹cy siê wielkim autorytetem ks. synem Franciszka Moryla z Zawierzbia (z domu nr 17 ). 
Józef B¹ba, za³o¿yciel Muzeum Diecezjalnego. 29 czer- Mieczys³aw urodzi³ siê 10.I.1903 roku w miejscowoœci 
wca 1899 roku - 24-letni Florian otrzyma³ œwiêcenia ka- Baranie Peretoki ko³o Rawy Ruskiej i Sokala. Ojca straci³ 
p³añskie z r¹k biskupa Ignacego £obosa. Prymicje urz¹- jeszcze w dzieciñstwie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ we 
dza³ mu w Grêboszowie ks. Franciszek Kahl, który zanim Lwowie w 1928 roku. Tu¿ przed wojn¹ by³ admini-
w 1893 roku przyszed³ do Grêboszowa (po rezygnacji     stratorem parafii Œwiêty Józef w dekanacie Ko³omyja. 
z probostwa ks. pra³ata Henryka Otowskiego) by³ wi- Nied³ugo póŸniej zosta³ proboszczem w Olejowie.         
cerektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1944 roku ks. Mieczys³aw musia³ uciekaæ ze swej 
Pierwsze lata kap³añstwa ks. Florian pracowa³ jako wika- parafii, gdy¿ grozi³a mu œmieræ z r¹k ukraiñskich nacjo-
riusz w parafii Nowy Wiœnicz (1899-1902), nastêpnie nalistów. Koœció³ w Olejowie zosta³ doszczêtnie znisz-
przez nieca³y rok w Nowym S¹czu, zaœ od Bo¿ego Na- czony. W jego rodzinnej miejscowoœci Baranie Peretoki 
rodzenia 1902 roku by³ wikariuszem w parafii katedralnej równie¿ wymordowano Polaków. Informacje o tych 
w Tarnowie i nauczycielem œpiewu koœcielnego w Semi- strasznych wydarzeniach mo¿na znaleŸæ na stronach 
narium Duchownym, z czego mo¿emy wnioskowaæ, ¿e internetowych Olejowa czy innych miejscowoœci dawnej 
zna³ siê na muzyce i ³adnie œpiewa³. Na pocz¹tku roku archidiecezji lwowskiej. Od 1945 roku by³ proboszczem 
1912 zosta³ proboszczem w Jod³ówce Szczepanowskiej w Skotnikach ko³o Krakowa (dziœ stanowi¹ dzielnicê 
czyli w dzisiejszej parafii Szczepanów. Tam prze¿y³ grozê Krakowa). Zmar³ 25 paŸdziernika 1974 roku w Krakowie 
I wojny œwiatowej, gdy¿ Szczepanowice le¿a³y na linii i spoczywa na cmentarzu w Skotnikach.
frontu. W Szczepanowicach, podobnie jak w Grêboszo- Wprawdzie ks. Mieczys³aw Moryl zwi¹zany jest z pa-
wie, koœció³ zosta³ zniszczony i to niemal doszczêtnie. Ks. rafi¹ Grêboszów tylko przez ojca Franciszka (który z Za-
Florian wybudowa³ wiêc drewnian¹ kaplicê, która s³u¿y³a wierzbia powêdrowa³ na wschód za chlebem), ale pisz¹c 
ludziom jeszcze po zakoñczeniu wojny. Nastêpnie wybu- list do ks. Z. Jakusa da³ œwiadectwo, ¿e potrzebuje wiêzi   
dowa³ szko³ê. Poœwiêcaj¹c kamieñ wêgielny pod szko³ê z rodzinn¹ ziemi¹ swego ojca. Warto wiêc o nim, jak te¿  
odprawi³ nabo¿eñstwo „na intencjê dobrego obrotu o ks. Florianie Morylu zachowaæ pamiêæ. A mo¿e rodzina 
sprawy naszej ojczyzny Polski”, jak czytamy w og³osze- Morylów posiada wiêcej informacji o tych kap³anach       
niach parafialnych Ks. Proboszcza Floriana. Budowy i podzieli siê z nami?
nowego koœcio³a ju¿ nie podj¹³. Przeniós³ siê w 1923 
roku na probostwo do Pilzna. Cieszy³ siê du¿ym auto- Ks. dr Ryszard Banach  
rytetem wœród kap³anów. W PilŸnie pe³ni³ te¿ funkcjê 
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powinny byæ inaczej interpretowane.

HISTORIAHISTORIA  Dwóch ksiê¿y Morylów
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HISTORIAHISTORIABêdzie Polska!
samoœci przez spo³eczeñstwo. Pie-

W tym roku na obchodach lêgnowanie narodowych tradycji na-
Œwiêta Niepodleg³oœci zabrak³o potyka³o trudnoœci, zw³aszcza w kon-
aktywnych uczestników wyda- tekœcie polityki germanizacji i rusyfi-
rzeñ sprzed 92 lat czy póŸniej- kacji. Ostoj¹ okaza³a siê wówczas 
szego okresu walk o granice od- Galicja z rozbudowanymi oœrodkami 
rodzonej ju¿ Polski. Up³yw cza- polskoœci i jej centrum, czyli Krako-
su przerodzi³ odzyskanie su- wem. Zachowanie mowy i obycza-
werennoœci w pó³-legendê, ro- jów we w³asnych domach podtrzy-
mantyczn¹ opowieœæ o ludziach mywa³o powszechn¹ ci¹g³oœæ na-

su dosz³y separatystyczne d¹¿enia w szarych mundurach, Dziadku, rodu, a z ni¹ zapatrywania na woln¹ 
poszczególnych narodów. Nieudol-

przelewanej krwi i raju nowej ojczyznê. Warto siê zastanowiæ co 
noœæ cesarstwa podczas wojny zapo-

Polski. Nie neguj¹c wartoœci gdyby, np. Maria Pi³sudska nie mia³a 
wiedzia³a rozpad kolosa na glinia-

wyobra¿enia, jak zwykle bli¿sze w zwyczaju czytaæ twórczoœci J. S³o-
nych nogach. Oprócz Polski dziêki 

spojrzenie komplikuje ten wackiego ma³emu Józkowi. Postê-
upadkowi cesarstwa powsta³a m.in. 

obraz. puj¹ca aktywizacja polityczna nast¹-
Czechos³owacja. Pobite, ale silne 

pi³a w du¿ej mierzê dziêki rewolucji  
Niemcy równie¿ sta³y siê aren¹ re-

w Królestwie Polskim w latach 1905 Ju¿ Mickiewicz widzia³ okazje do 
wolucji, gdzie niezadowolone spo-

-1907. Wyraziste pogl¹dy funkcjo-wskrzeszenia Ojczyzny w „wojnie 
³eczeñstwo doprowadzi³o do abdy-

nuj¹cych ugrupowañ przyci¹ga³y co-powszechnej”. Niestety, rewolucyj-
kacji Wilhelma II.

raz wiêcej m³odych ludzi. Nauka       ne wyst¹pienia w Europie z po³owy 
Czynniki zewnêtrzne korelowa³y 

i kultura, ta w zaborach i na emi-XIX w, czyli Wiosna Ludów, wspó³-
z nieprzerwan¹ aktywnoœci¹ Pola-

gracji, ¿ywo wskazywa³a na ci¹g³e czesne wieszczowi nie przynios³y 
ków nakierowan¹ na niepodleg³oœæ. 

istnienie narodu. M. Curie-Sk³odow-upragnionej wolnoœci. Koniunktura 
Na czele ruchów niepodleg³oœcio-

ska zdoby³a dwie nagrody Nobla, na niepodleg³oœæ przysz³a dopiero 
wych stali dwaj mê¿owie stanu o roz-

Wyspiañski wbija³ siê w myœli spo-wraz z I wojn¹ œwiatow¹, kiedy 
bie¿nych wizjach suwerennoœci, czyli 

³eczeñstwa…dosz³o do konfliktu zaborców. Au-
Józef Pi³sudski i Roman Dmowski. 

Powrót na mapê Europy to tak¿e stria i Niemcy, jako trzon pañstw 
Pi³sudski opowiada³ siê stanowczo 

owoc zbrojnego czynu. Polacy od centralnych przeciwstawi³y siê si³om 
przeciwko Rosji, a za najskutecz-

1914 r. tworzyli formacje zbrojne, Ententy, w tym carskiej Rosji. Po-
niejsz¹ formê dzia³ania uwa¿a³ wal-

maj¹ce g³ówne zaplecze w tajnych cz¹tkowo sprawa Polski nie wydawa-
kê. Dmowski z kolei g³ówne zagro-

lub legalnych organizacjach prowa-³a siê ¿adnej ze stron istotn¹. Tym-
¿enie widzia³ w Trójprzymierzu i ger-

dz¹cych szkolenia wojskowe. Legio-czasem fakt, i¿ ziemie polskie sta³y 
mañskiej ofensywie, czemu mia³ 

ny Polskie powsta³y ju¿ 6 VIII 1914r siê aren¹ walk frontu wschodniego 
przeciwstawiæ siê zwi¹zek pañstw 

w Galicji. Na pó³metku wojny 3 bry-zwróci³ uwagê na ewentualne zain-
s³owiañskich pod dominacj¹ Rosji. 

gady liczy³y 15 tys. ¿o³nierzy, g³ów-teresowanie militarne, ale te¿ ekono-
Przedstawiciel Narodowej Demo-

nie m³odych (st¹d „Dziadek” przydo-miczne Polaków. Odezwy Austriac-
kracji sta³ przy stanowisku prowa-

mek Pi³sudskiego). Legend¹ obros³o kie, Niemieckie i Rosji Romanowów 
dzenia ugodowej polityki, opartej na 

dzielenie przez Pi³sudskiego trudów w zamierzeniach przewidywa³y je-
dyplomacji. Obie koncepcje pomi-

zwyk³ego szeregowca, czym zyska³ dynie utworzenia zale¿nego od da-
mo antagonizmów reprezentantów 

powszechn¹ sympatiê legionistów,    nego mocarstwa organizmu pañ-
zdo³a³y dowieœæ swej skutecznoœci: 

i faktyczne dowództwo, mimo braku stwowego. Deklaracje rewolucyjnej 
Legiony (w wymiarze militarnym      

tego formalnego. Przemianowane Rosji zak³ada³y co prawda samo-
i odzia³ywuj¹cym na ludnoœæ), a z 

wczeœniej na Polski Korpus Posi³ko-dzielny byt pañstwowy, jednak ich 
drugiej strony zabiegi dyplomatycz-

wy w 1917 r. Legiony wesz³y do znaczenie by³o iluzoryczne, a wiêc 
ne Dmowskiego w Pary¿u i na arenie 

Polskich Si³ Zbrojnych, przy pañ-typowe dla dochodz¹cych do w³adzy 
miêdzynarodowej. Dzia³ania cecho-

stwach centralnych. I i III Brygada bolszewików. 
wa³y siê elastycznoœci¹ i pragma-

odmówi³y jednak wiernoœci cesarzo-Wielka wojna zrodzi³a sytuacjê,  
tyzmem, co przejawia³o siê w zmia-

wi (tzw. kryzys przysiêgowy), czym w której Polacy mogli realizowaæ 
nie stron konfliktu przez oddzia³y na 

odwróci³y siê od s³abn¹cej strony snute od ponad wieku marzenia. 
korzyœæ bloku zwyciêzców, np. od-

konfliktu.Rosja zmêczona konfliktem, potar-
dzia³y pod dowództwem J. Hallera 

Po stronie Ententy na froncie gana przez dwie rewolucje, a w grun-
wczeœniej u boku Trójprzymierza, 

francuskim do 1915 r. walczy³ Le-cie rzeczy wojnê domow¹. Priory-
które przebi³y siê przez front pod 

gion Bajoñski. Po ciê¿kich stratach tetem bolszewików by³a wewnêtrzna 
Rarañcz¹ i po³¹czy³y z si³ami rosyj-

pod Arras i pod Souchez zosta³ roz-walka o w³adze, dlatego ju¿ w marcu 
skimi.

wi¹zany. Równie¿ we Francji sfor-1918r podpisali pokój z Niemcami 
Podjêcie starañ o odrodzenie Pol-

mowano 4 VI 1917 r. „B³êkitn¹ Ar-w Brzeœciu nad Bugiem. W wielona-
ki zawdziêczamy równie¿ zachowa-

Dokoñczenie na str. 14rodowych Austro - Wegrzech do g³o-
niu i rozwojowi polskiej kultury i to¿-
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HISTORIAHISTORIA1,4 mln osób w wojskach austro-Bêdzie Polska! wêgierskich, 780 tys. w niemieckich 
i 1,2 mln w rosyjskich. Rodacy mu- jak i politykê. Nie zamieraj¹ca przez 

Dokoñczenie ze str. 13 sieli wystêpowaæ przeciwko sobie   4 pokolenia têsknota za w³asn¹, lecz 
w interesie mocarstw. Przemawiaj¹- znan¹ wy³¹cznie z przekazów oj-

miê" (od barwy mundurów) pod do- ca synteza tragedii zawiera siê w bit- czyzn¹ ust¹pi³a radoœci mieszkañców 
wództwem Józefa Hallera, konser- wie pod £owczówkiem (na po³udnie nowej Polski. Powszechny entu-
watysty i politycznego oponenta Pi³- od Tarnowa) z 1915 r. Stamt¹d po- zjazm z przedednia 11 listopada 
sudskiego. Szczytowe 100 tys. ¿o³- chodzi historia wspólnego odœpie- 1918 r. oddaje zwo³anie „Bêdzie 
nierzy osi¹gn¹³ m.in. dziêki ochotni- wanie kolêdy „Bóg siê rodzi” przez Polska!”. Ta realna, ale jeszcze nie 
kom z polskiej emigracji. W 1919 r. obsadê przeciwnych okopów pod- dotkniêta, a daj¹ca obietnice po-
przetransferowana do Polski z miej- czas Wigilii Bo¿ego Narodzenia. wrotu do utraconego raju. W haœle 
sca star³a siê z bolszewikami. Pod Ostateczne potwierdzenia popar- wolnoœci zawiera³o siê wówczas uni-
opiek¹ Rosji funkcjonowa³y trzy cia przysz³ych tryumfatorów œwiato- wersalne spe³nienie narodu, ludzi tu  
krwawo doœwiadczone Korpusy Pol- wego konfliktu dla wolnej Polski da³o i teraz, ale te¿ uczynienie za doœæ 
skie. Przeciwko bolszewikom w roku orêdzie prezydenta USA, Woodro- tym, którzy nie doczekali suweren-
1918 walczy³y Dywizja Syberyjska    wa T. Wilsona z 8 I 1918 r. Stany noœci w przeci¹gu ca³ego okresu za-
i 4 Dywizja Strzelców. Z Niemcami Zjednoczone przystêpuj¹c do wojny borów. Istota tego szczêœcia by³a 
od pocz¹tku wojny stawa³ w szranki przekreœli³y szanse Berlina i Wiednia wiêksza ni¿ brak zagwarantowanych 
Legion Pu³awski, pod komend¹ Wi- na zwyciêstwo, a teraz przedstawia³y granic, niejednorodnoœæ nowego 
tolda Gorczyñskiego, przekszta³cony swe stanowisko co do przysz³oœci Po- pañstwa i koniecznoœæ budowy jego 
potem w Dywizjê Strzelców Pol- laków. W powojennym ³adzie prze- struktur od podstaw. Walka siê nie 
skich. widziano miejsce dla Polski, obejmu- skoñczy³a, a rêce mia³y dŸwigaæ nie-

W zgo³a innym po³o¿eniu znaleŸli j¹cej tereny zamieszkanie przez lud- znane dotychczas ciê¿ary. Raz 
siê przymusowo wcieleni do wojsk noœæ polsk¹ z dostêpem do morza. pochwyconej wolnoœci nie wypusz-
zaborczych. Szacuje siê, ¿e obce Sukces polskich ruchów niepod- cza siê jednak ³atwo z garœci.
mundury przybra³o nie z w³asnej woli leg³oœciowych obj¹³ zarówno walkê £ukasz M³yniec

Jak Ci z kraju ludzie ubywaj¹?„Dolina Mi³oœci”
Zatrzymaj siê i zastanów! Nieustannie szukam tej jedynej i niepowtarzalnej.
Dlaczego ta ziemia jest ukochan¹.Otwieram drzwi serca i ci¹gle jej nie ma.

Wybacz! Choæ dusza krzyczy o pomstê.Bo ta mi³oœæ przyjdzie znienacka.
Choæ rêce i cia³o krwi¹ splamione.Bo to uczucie jest warte czekania.
Wybacz! Bo Bóg Tobie wybacza!W nieposkromionym smutku, nic nie daje 
Bo taka historia Polski wyorana.dumanie,

Krzycz! Gdy Naród potyka siê o niedole!Odnajdujê mi³oœæ poprzez szukanie.
Gdy znajdziesz krople w nie jednym dole!W potoku strumieni s³onych ³ez,
Gdy taka krwista siedzi poœród strza³ów!Odnajdujê ¿ycia mego bezsens.
W znamieniu krzyków i ludzi sza³ów.Mi³oœæ to nie dodatek do uczuæ,

Pamiêtaj! ¯e ta ziemia nasz¹ jest.To trzeba prze¿yæ i poczuæ,
Ilekroæ matka wyla³a ³ez.I póki serce nie zabije mocniej,
Ilekroæ brat potyka³ siê o cia³o brata,Twarz twoja nie bêdzie po³yskiwaæ jaœniej.
Tak na tym œwiecie nie bêdzie ju¿ kata.Dla serca - mi³oœæ to ukojenie, 

Walcz! Jak na Polaka przysta³o!Lecz dla mnie wiêcej ni¿ bólu poskromienie.
Tak a¿eby Ci serce dr¿a³o!Jak z³oty lek leczy twe rany,
Tak byœmy te krople policzyli,Tak przy niej nigdy nie bêdziesz skonany.
A na wieki w Polsce ¿yli.Kajdany niepowodzeñ zostaj¹ zerwane,

Kochaj! Bo masz j¹ tylko jedn¹!Si³a i ciep³o wychodz¹ z otch³ani,
Bo w Polsce tkwi tylko jedno piêtno!Kluczowym s³owem jest mi³oœæ, 
Jak ojcowie i dziady j¹ ukochali,Ta piêkna, czu³a i po¿¹dana.
Tak byœmy j¹ chwastom nie wydali!

Módl siê! By pustka w oku nie widnia³a,
“Kropelka krwi katyñskiej”

Ale by kraina Boga siê nam ukaza³a.
S³yszysz! Jak wiatr w ni¹ uderza?

Ten miecz tam tkwi i krwawi… krwawi do dziœ.
S³uchaj, jak upada bezszelestnie.

Matko! Tobie powierzamy Polskê!
Taka ma³a, tak czerwona,
A tak jej du¿o i tak boleœnie.

________________________________________________
Widzisz! Jak b³yszczy w trawie, wœród mleczy?

Kamila Œwiêtek
Jak j¹ broñ usilnie kaleczy?

Za swoj¹ twórczoœæ otrzyma³a wyró¿nienie w VI 
P³acz teraz cz³owiecze…

Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Wawrzyn 
Bo tyle krwi nie widzia³y nawet miecze!

S¹decczyzny”.
Czujesz! Jak Ci serce ig³¹ przekuwaj¹?

14
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W dniu 15.08.2010 r., na uro- powita³ ks. Andrzeja, ¿yczy³ b³ogo-
czystej mszy œw. spo³ecznoœæ parafii s³awieñstwa Bo¿ego i opieki œw. Zyg-
¯elichów powita³a nowego probosz- munta w pe³nieniu roli proboszcza    
cza ks. mgr Andrzeja Kêdrynê. Mszê i zapewni³ o chêci wspó³pracy na 
œw. koncelebrowali: ks. Andrzej Kê- rzecz religijnego i materialnego roz-
dryna, ks. Antoni Mikrut - przedsta- woju parafii. Na koniec licznie zgro-
wiciel biskupa Wiktora Skworca, ks. madzeni parafianie odœpiewali pieœñ 
Józef Drabik - dziekan dekanatu powitaln¹. 
Brzesko, a zarazem proboszcz pa-
rafii NMP Matki Koœcio³a i œw. Jaku- Witamy Ciê, Ksiê¿e
ba Aposto³a w Brzesku, gdzie do tej W naszych skromnych progach
pory pracowa³ ks. Andrzej. W tej Jaka¿ to Opatrznoœæ 

Tak wiele dobrego.
wa¿nej dla ks. Andrzeja uroczystoœci Przywiod³a Ciê dzisiaj 
wziê³a równie¿ udzia³ Jego najbli¿sza A¿ do ¯elichowa?

Niech Cie Pan Bóg chroni
rodzina.

£askami obdarza
Ju¿ na samym pocz¹tku mszy Wszystkie nasze wioski 

A  Ty nam b³ogos³aw 
œw. nast¹pi³o odczytanie decyzji bis- Ciesz¹ siê dziœ szczerze

Od ¯elichowskiego
kupa Wiktora Skworca o mianowa- I za Twoje zdrowie

Piêknego o³tarza. 
niu ks. mgr Andrzeja Kêdryny pro- Ofiaruj¹ Bogu swe pacierze.
boszczem Parafii œw. Zygmunta      

Ks. Andrzejowi ¿yczymy, aby 
w ¯elichowie oraz przekazanie klu- Ta nasza parafia 

Matka Bo¿a, œw. Zygmunt i œw. An-
czy koœcielnych. Okolicznoœciowe Wielce siê raduje 

drzej wypraszali wszystkie potrzebne 
kazanie wyg³osi³ ks. Andrzej Kê- I do swej rodziny

³aski, a Dobry Bóg niech Go strze¿e  
dryna. Z najwiêksz¹ ochot¹ 

i b³ogos³awi Jemu samemu i ca³ej 
Po zakoñczeniu mszy œw. g³os Ciê, Ksiê¿e, przyjmujê.

parafii z wysokoœci tronu niebies-
zabra³a delegacja parafian w oso- ¯yczymy serdecznie

kiego. 
bach: El¿bieta Kozieja, Zofia Wyt- I z serca ca³ego
rwa³ oraz Robert K¹dzielawa, który ¯eby Twa pos³uga 

Parafianie.
w imieniu spo³ecznoœci parafialnej Przynios³a nam wszystkim

Powitanie Ks. Andrzeja Kêdryny 
w Parafii ¯elichów.

Szanowni Pañstwo !

Wybory samorz¹dowe, które odby³y siê w naszym kraju 21 listopada 2010 r. dotyczy³y równie¿ 

bezpoœrednich wyborów Wójta Gminy Grêboszów.

Same wybory do ka¿dego szczebla administracji samorz¹dowej to dla Nas wszystkich prawdziwa 

lekcja demokracji, natomiast kampania wyborcza by³a w wielu przypadkach form¹ dialogu spo³ecznego, 

gdzie poruszano wiele spraw istotnych dla mieszkañców naszej gminy.

Ze swej strony dziêkujê serdecznie wszystkim tym, którzy poparli moj¹ osobê w tych wyborach. 

Zobowi¹zujê siê nadal do rzetelnej i uczciwej pracy ponad podzia³ami ludzkimi. Ka¿dy mieszkaniec 

naszej gminy stanowi dla mnie jednakow¹ wartoœæ ludzk¹, spo³eczn¹ oraz osobow¹  zarówno ten, który 

g³osowa³ na moj¹ osobê, jak równie¿ ten, który odda³ g³os na innego kandydata a w szczególnoœci 

najwa¿niejsi s¹ Ci, którzy jeszcze nie mog¹ g³osowaæ.

Na tym polega w naszym pañstwie forma demokracji, ale pamiêtaæ nale¿y tak¿e, ¿e dialog 

spo³eczny powinien opieraæ siê przede wszystkim na prawdzie.

Zachêcam wszystkich do wspó³pracy, poniewa¿ uwa¿am, ¿e dobro i rozwój naszej ma³ej, ale jak¿e 

znacz¹cej historycznie Ojczyzny, jak¹ jest Gmina Grêboszów  jest naszym wspólnym i najwa¿niejszym 

celem.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za udzia³ w wyborach i poparcie mojej osoby, a tym wszystkim, 

których spo³eczeñstwo obdarzy³o zaufaniem i uzyskali mandat radnego serdecznie gratulujê i liczê na 

solidn¹ i rzeteln¹ wspó³pracê, poniewa¿ tego w³aœnie spo³eczeñstwo od nas wszystkich oczekuje. -

Z wyrazami szacunku

dla wszystkich mieszkañców  Gminy Grêboszów

Krystyna Œwiêtek
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FelietonFelietonmo pojêcie normy mo¿e powoli tra-Kult ciæ na jêzykowej atrakcyjnoœci, gdy¿ 
dzisiaj naprawdê trudno stwierdziæ zapewne problem na który nie da siê anonimowoœci
jakie zachowanie jest ju¿ norm¹, a ja- jednoznacznie odpowiedzieæ. Zatem 
kie jej odstêpstwem. Chcia³bym jed- obecny stan rzeczy pewnie siê nie 

Za nami ju¿ co prawda ustrój,    nak traktowaæ takie postêpowanie zmieni. Dalej ogl¹daj¹c wiadomoœci 
w którym to wzajemne donoszenie, jako pewne ekstremum, zwyk³y wy- bêdziemy jeszcze nieraz wstydziæ siê 
czy te¿ oczernianie, by³o doœæ czêst¹ j¹tek bli¿ej nieokreœlonej (aczkolwiek za naszych rodaków, którzy naszym 
praktyk¹ (oczywiœcie nie mówiê, i¿ mo¿e i definiowalnej) grupy, która zdaniem nie maj¹ racji, tylko prezen-
by³a to powszechna norma - przecie¿ najwidoczniej chce przez to coœ tuj¹ jakieœ skrajne, wyobcowane po-
od zawsze by³o to potêpiane - jednak osi¹gn¹æ. Tylko co? Warto by³o by gl¹dy, które na dodatek s¹ nam zu-
nie zmienia to faktu, i¿ takowy pro- ich zapytaæ, ale có¿ pocz¹æ skoro pe³nie obce. Innym zaœ razem bê-
ceder istnia³), a zeszyty skarg i za- wiêkszoœæ z nim ukrywa siê pod nic- dziemy œciskaæ kciuki, aby jakiœ pos-
¿aleñ przesz³y ju¿ do lamusa. Jednak kami, pseudonimami czy te¿ tajem- tulat zosta³ zauwa¿ony, przeszed³ do 
w dzisiejszych nowych realiach wszê- niczymi adresami do koresponden- szerszej opinii i spowodowa³ jakieœ 
dobylskiej demokracji i wolnoœci s³o- cji, z pietyzmem dbaj¹c o pe³n¹ ano- zmiany. Albo inaczej, sami ruszymy 
wa, spo³eczeñstwo znalaz³o sobie nimowoœæ. Mo¿e i ich rozumiem, bo wraz z grup¹ podobnych nam ludzi 
nowe medium, w którym to nie- chyba nikt nie lubi szastaæ swoimi da- by walczyæ o zmiany! Oby na lepsze!
którzy przelewaj¹ wszystkie swoje nymi osobowymi szczególnie, gdy 
smutki, bóle, ¿ale i ¿yciowe fru- wypisuje siê takie rzeczy, których Tomasz Lizak
stracje. Mowa oczywiœcie o Interne- lepiej w tym miejscu nie cytowaæ.
cie i wszelakiego rodzaju forach in- Podobnie jest z dzia³aniem t³u-
ternetowych. Sam pomys³ tworzenia mu, który zebranym dodaje odwagi   
stron umo¿liwiaj¹cych przep³yw in- i pobudza agresjê daj¹c poczucie 
formacji i wymianê pogl¹dów jest wolnoœci, bezkarnoœci i anonimo-
moim zdaniem naprawdê przys³o- woœci. Ostatnio przez Polskê przeta-
wiowym „strza³em w dziesi¹tkê”. czaj¹ siê fale kolejnych manifestacji, 
Daje to wiele mo¿liwoœci na skon- kontr-manifestacji, pikiet, happenin-
frontowanie w³asnego zdania z pun- gów oraz wielu ró¿nego rodzaju stad-
ktem widzenia innych u¿ytkow- nych tworów, które nios¹ za sob¹ 
ników, w koñcu zapewnia pluralizm bardziej lub mniej konkretny prze-
œwiatopogl¹dowy. Jednak jak zaw- kaz. Nieraz to w³aœnie od rzetelnoœci 
sze mo¿na znaleŸæ i drugie dno, nie- i punktu widzenia mediów zale¿y, 
stety bardzo negatywne. Taka swo- czy poprzemy dan¹ grupê, czy te¿ 
boda wyra¿ania w³asnego zdania wolelibyœmy wys³aæ im na powitanie 
chyba niektórych przerasta i pobu- szczelny kordon policji. Zatem jedni 
dza do nadu¿yæ. Wulgarny jêzyk, osz- nam przeszkadzaj¹ - innym zaœ kibi-
czerstwa, jêzykowe zabawy czyimœ cujemy. W jednym z wywiadów m³o-
kosztem niestety na sta³e zapisa³y siê dy student, prawdopodobnie z Bia-
w krajobraz Internetu. Owa odwaga ³orusi, podzieli³ siê doœæ trafnym 
do swobodnego atakowania wielu spostrze¿eniem, i¿ docenia fakt, ¿e  
osób, pielêgnowana jest dziêki po- w Polsce (b¹dŸ co b¹dŸ zachodnim 
czuciu bezkarnoœci i anonimowoœci s¹siedzie) w ogóle mo¿na organizo-
u¿ytkowników, którzy dziêki do- waæ tego typu zgromadzenia. Zatem 
stêpowi do sieci chyba tym samym w tym przypadku triumf wziê³a de-
usi³uj¹ dowartoœciowaæ siê szkaluj¹c mokracja. Pok³osie tej wolnoœci, 
innych, a koñczy siê wraz z wy³¹- przejawiaj¹cej siê m. in. w wolnoœci 
czeniem komputera. Ciê¿ko jest szeroko pojêtych manifestacjach, 
wyt³umaczyæ nieraz bezsensowne pewnie jeszcze nieraz nas zaskoczy, 
ataki, skrajnie z³oœliwe posty i nie- a mo¿e i zbulwersuje, ale niew¹tpli-
koñcz¹ce siê z³oœliwoœci (czêsto bez wie jest pewnego rodzaju wentylem 
jakiejkolwiek racjonalnej przyczyny). bezpieczeñstwa. Daje mo¿liwoœæ za-
Powodów mo¿e byæ wiele, ale ciê¿ko brania g³osu tym, którzy maj¹ coœ do 
znaleŸæ jakieœ konkretne usprawied- powiedzenia, chc¹ coœ zmieniæ, wy-
liwienie, które przemawia³o by za ta- raziæ nieraz swój ból, chêæ zmian czy 
k¹ form¹ ekspresji swojego nieza- po prostu niezadowolenie. Z drugiej 
dowolenia czy niechêci. Mo¿e jedy- strony mo¿e to tylko iluzja? Mo¿e 
nie przykry fakt, ¿e niestety czêsto przez tego typu dzia³ania s³yszymy 
jest to szczere. Nie wiem, czy le¿y to nie tych, którzy faktycznie chc¹ coœ 
w naturze cz³owieka, czy jest tylko konstruktywnego powiedzieæ, ale 
odchyleniem od normy. Jednak sa- tych co g³oœniej krzycz¹? Jest to 

Sk³adam serdeczne 

podziêkowanie Panu 

Marianowi 

Kalafarskiemu z 

Grêboszowa za 

udostêpnienie 

Gminnemu Centrum 

Kultury i Czytelnictwa 

eksponatów oraz 

publikacji dotycz¹cych 

Jakuba Bojki, które 

wykorzystane zosta³y 

podczas wystawy 

towarzysz¹cej 

uroczystoœciom 

otwarcia i poœwiêcenia 

GCKiCz.

Wies³aw Lizak
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Tradycj¹ Szko ³y Podstawowej  u mi ejê tnoœci. Podczas wyst¹pie-
w Borusowej sta³y siê obchody Œwiêta nia nie zabrak³o kwiatów, s³ów uz-
Edukacji Narodowej po³¹czone z uro- nania oraz wdziêcznoœci dla nau-
czystym œlubowaniem klas pierwszych.  czycieli i wychowawców w dniu 
W tym roku edukacjê w tej szkole roz- ich œwiêta. Podziêkowania z³o¿o-
poczê³o szeœcioro uczniów: Ewelina no na rêce Pana Dyrektora Je-
D¹broœ, B³a¿ej Bia³as, Jowita Sojka, rzego Misterki oraz ca³ego grona 
Natalia Maroszek, Natalia Zawada  p ed ag o gicznego. Do ¿yczeñ do-
i £ukasz Woziwoda. Pasowanie i przy- ³¹czyli siê rodzice. Na uroczystoœæ 
jêcie w poczet uczniów szko³y to wyj¹t- przybyli zaproszeni goœcie: ks. 
kowe wydarzenie, nie tylko dla pier- Proboszcz Marian Kujda, grono 
wszoklasistów, ale równie¿ dla samych pedagogiczne oraz rodzice. Po 
rodziców i ca³ej spo³ecznoœci szko³y. czêœci oficjalnej Rodzice zaprosili 
Dzieci skupione wokó³ flagi z³o¿y³y wszystkich na poczêstunek, zaœ 
uroczyste œlubowanie i otrzyma³y od dzieci w nagrodê mog³y bawiæ siê 
starszych kolegów kaganek, który na specjalnie zorganizowane j 
symbolizuje oœwiatê i m¹droœæ, bêd¹- dyskotece. Przy dŸwiêkach muzyki 
c¹ najwiêkszym skarbem dla cz³owie- dziewczêta i ch³opcy bawili siê 
ka. znakomicie. Udan¹ zabawê wraz 

ze zmaganiami konkursowymi Na tê okazjê uczniowie pod kie-
poprowadzi³ Dyrektor Gminnego runkiem Pani Krystyny Kozaka oraz 
Centrum Kultury Wies³aw Lizak. Pani Ma³gorzaty Gil przygotowali oko- klasistów. 
Ten dzieñ na pewno na d³ugo licznoœciow¹ akademiê, w trakcie któ-
pozostanie w pamiêci pierwszo-rej mogli zaprezentowaæ zdobyte W.Lizak

10 listopada 2010 r., by³ wyj¹tko-
wym dniem dla Pierwszaków, którzy 
z³o¿yli œlubowanie i zostali przyjêci do 
grona uczniów Szko³y Podstawowej   wdra¿ali siê do wspólnego ¿ycia w spo- Szko³y. 
w Grêboszowie. ³ecznoœci szkolnej. Pomagali im w tym: Punktem kulminacyjnym ca³ej uro-

A wczeœniej? wychowawczyni, nauczyciele, pra- czystoœci by³ sam akt œlubowania i pa-
Kilka tygodni wczeœniej rozpoczê³y cownicy szko³y, starsi koledzy i oczy- sowania na ucznia. 

siê przygotowania. Pierwszacy poz- wiœcie rodzice. Wreszcie 10 listopada Uroczyste „Œlubujê” wypowiedzieli 
nawali szko³ê, kolegów, zaznajamiali nadesz³a upragniona, d³ugo oczeki- nastêpuj¹cy uczniowie:
siê ze swoimi prawami i obowi¹zkami, wana chwila. Jej œwiadkami byli: pan 1. Laura Chruœcicka, 

dyrektor, nauczyciele, prze- 2. Claudia Ciombor
wodnicz¹cy Rady Gminy, 3. Anna Dudek
dyrektor Gminnego Cen- 4.Patrycja Gajdur
trum Kultury i Czytelnictwa, 5. Natalia Gawe³
rodzice oraz starsi koledzy     6. Kamil Grabiec
i kole¿anki.  

7. Micha³ Kaczówka
Przewodnicz¹ca Samorz¹-

8. Wiktoria Klucz
du Uczniowskiego przywita³a 

9. Natalia Krupa
przyby³ych goœci, natomiast 

10. Anna £obodauczennica klasy IV rozpoczê-
11. Patryk Ordon³a czêœæ artystyczn¹. 
12. Karolina SaratW monta¿u s³owno - mu-
13. Wiktoria Seruœzycznym dzieci zapewni³y 
14. Krystian Starsiakwszystkich zebranych, ¿e 
15. Mateusz Starsiakzdaj¹ sobie sprawê z tego,  
16. Karolina Szczawiñskaco to jest œlubowanie, znaj¹ 
17. Natalia Wdowiakzasady ruch drogowego, zna-
Potem wrêczono uczniom pami¹t-j¹ obowi¹zki dy¿urnego oraz  

kowe dyplomy oraz s³odycze. zasady postêpowania w kla-
sie i w szkole, i bêd¹ je solid- Nastêpnie dzieci uda³y siê na zas³u-
nie wype³niaæ. Zapewnili tak- ¿ony poczêstunek, przygotowany 
¿e jednog³oœnie, i¿ gor¹cym przez niezawodnych rodziców. 
sercem kochaj¹ ojczyznê  Rodzicom gratulujê tak wspania³ych 
ziemiê, na której siê urodzili   pociech, a Pierwszakom ¿yczê wielu 
i  mowê, któr¹ od dziecka sukcesów w murach naszej szko³y! 
znaj¹. Zosta³ uroczyœcie Marta Sokó³
wprowadzony Sztandar 

WIELKIE ŒWIÊTO PIERWSZAKÓW

Bêdê uczy³ siê w szkole kochaæ Ojczyznê ...



Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e Ujœcie Jezuickie oraz inne 

miejscowoœci Gminy Grêboszów w powa¿nym stopniu 
odczu³y skutki tegorocznej powodzi w maju i czerwcu. 

W dniu 16 listopada br., Jednostka OSP w Ujœciu 
Jezuickim otrzyma³a z r¹k Starosty D¹browskiego 
Wies³awa Krajewskiego i Przewodnicz¹cego Rady Po-
wiatu Roberta K¹dzielawy urz¹dzenie myj¹ce marki 
„Karcher”. 

Ten bêd¹cy wysokiej klasy i niezwykle potrzebny 
mieszkañcom, nie tylko samego Ujœcia Jezuickiego, ale 
równie¿ dla ca³ej Gminy Grêboszów, wysokociœnieniowy 
sprzêt myj¹cy, przekazali Przedstawiciele Samorz¹du 
Powiatu D¹browskiego - Naczelnikowi OSP Wies³awowi 
Kogutowi, w obecnoœci stra¿aków ochotników Jednostki 
OSP.                   

 Jednostka OSP Ujœcie Jezuickie powsta³a w 1916 
roku, a w 1995 roku zosta³a w³¹czona do Krajowego 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego - Zarz¹d i wszyscy druhowie jednostki OSP Hubenice  - 
Placówka Terenowa w Tarnowie w dniu 26.11.2010r., Koz³ów sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Kasie 
przekaza³a nieodp³atnie zestaw ratownictwa przedle- Roln iczego Ubezpieczenia Spo³ecznego-Placówka 
karskiego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Hubenice - Terenowa w Tarnowie za doposa¿enie jednostki w zes-
Koz³ów (gmina Grêboszów). Jednostki OSP otrzymuj¹ taw ratownictwa przedlekarskiego.
zestawy na mocy porozumienia zawartego w dniu 
23.12.1999 r., pomiêdzy Prezesem KRUS, a Prezesem Wies³aw Lizak
Zarz¹du G³ównego OSP Rzeczypospolitej Polskiej doty-
cz¹cego wspó³pracy we wdra¿aniu systemu ratownictwa 
przedlekarskiego w rejonach wiejskich. Porozumienie 
ma na celu podejmowanie starañ w celu zwiêkszenia sku-
tecznoœci dzia³añ systemu ratownictwa przedlekarskiego 
w rejonach wiejskich oraz udzielanie pomocy ofiarom 
wypadków przy pracy rolniczej. Zestaw ratownictwa 
przedlekarskiego odebrali w imieniu jednostki druhowie: 
Stanis³aw Wcis³o, Franciszek Wcis³o, Kazimierz 
Pawlina, Dominik Madej i Marcin G¹dek.

Jednostka OSP Hubenice-Koz³ów dziêki dobremu 
wyszkoleniu i odpowiedniemu wyposa¿eniu w sprzêt jest 
od 2003 roku w³¹czona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaœniczego. Jest zaliczana do grona wio-
d¹cych i dobrze wyposa¿onych jednostek dzia³aj¹cych na 
terenie powiatu D¹browskiego.

Jednostka OSP Hubenice-Koz³ów 
otrzyma³a zestaw ratownictwa przedlekarskiego

Jednostka OSP w Ujœciu Jezuickim 
otrzyma³a sprzêt marki „Karcher”

Podziêkowanie

Sk³adam serdeczne 
podziêkowania Wyborcom, 
którzy zaufali mojej osobie      
i oddali na mnie swój g³os     

w wyborach samorz¹dowych. 

Gratulujê wszystkim, którzy 
te wybory wygrali.

Z wyrazami szacunku

Stanis³aw Ga³a



reprezentowa³y tylko 2 osoby Justyna Tomasik oraz Czarowny œwiat bajek zagoœci³ 
Regina £ata. Dziewczêta za swoj¹ deklamacjê otrzy-

w GCKiCz ma³y wyró¿nienia specjalne. Emocji i zachwytu nie by³o 
koñca, gdy na scenê wysz³y dzieci przebrane za bajkowe 

Chyba ka¿dy z nas m³ody czy ju¿ doros³y chcia³by od postacie. Mogliœmy podziwiaæ kunsztownie wykonane 
czasu do czasu przenieœæ siê do magicznej krainy bajek     stroje Calineczki, Myszki Mickey, Zorra a nawet Smoka 
i poezji. W listopadow¹ sobotê za spraw¹ konkursu zor- Wawelskiego. Wszystkie przebrane dzieci zosta³y nagro-
ganizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Czytel- dzone gromkimi brawami, oraz piêknymi nagrodami. 
nictwa, dziêki naszym wspania³ym dzieciom i m³odzie¿y Najwy¿ej oceniono przebranie Amelki Seruœ, B³a¿eja 
mogliœmy na kilka godzin przenieœæ siê w ten œwiat. Bia³as oraz Kamili Januœ. Wszystkie te osoby otrzy-
Liczba osób jaka przyby³a na tê imprezê œwiadczy o tym, ma³y zaszczytne I miejsce. Tu¿ za nimi na II miejscu zna-
jak bardzo podczas tych szarych dni potrzebujemy choæ laz³y siê siê  Ola Januœ oraz Wiktoria Seruœ. III miejsce 
odrobinê magii i kolorów, jaki daj¹ nam bajki. Dzieci otrzymali Patryk Ordon oraz £ukasz Bociek. Wyró¿-
poprzez swoj¹ recytacjê niemal przenios³y nas do nione zosta³y Ola Mazur oraz Karolina Kaczówka.  
czarownego œwiata, gdzie wszystko jest mo¿liwe. Jury    W sobotê, 13 listopada br. w GCKiCz w Grêboszowie 
w sk³adzie Emilia Misterka, Krystyna Kozaka i Monika rozstrzygniêto równie¿ konkurs plastyczny. Dzieci i m³o-
Kilian najbardziej oczarowane by³o recytacj¹ przedszko- dzie¿ do dnia 9 listopada sk³ada³y przepiêkne prace 
laków, wœród których niekwestionowan¹ mistrzyni¹ oka- przedstawiaj¹ce bajkowe postacie. Na pocz¹tku sobot-
za³a siê Amelia Seruœ, zaj¹wszy I miejsce. W tej grupie niej imprezy zosta³y og³oszone wyniki konkursu plastycz-
wiekowej, wszystkie dzieci zachwyca³y, komisja mia³a nie nego. W tym roku do konkursu zg³oszonych zosta³o 80 
lada zadanie, aby wy³oniæ zwyciêzców. Na podium tu¿ za prac plastycznych. Wed³ug komisji jury naj³adniejsze 
Amelk¹, na zaszczytnym II miejscu stanêli: Antoni prace wykonali: Wiktoria Seruœ, Kamil Grabiec, Pa-
Adamczyk, Oliwia Garbarz oraz Wiktor Przewor- trycja Grabiec, Amelia Seruœ oraz klasa 0 i I SP 
ski. Nie mniej zaszczytne III miejsce zajêli Patrycja Gra- Borusowa (w kategorii klas 0-III), Dominik Majocha, 
biec, Aleksandra Mazur oraz Karolina Kaczówka. Klaudia Wcis³o, Natalia Koziara oraz Izabela        
Komisja przyzna³a ponadto wyró¿nienia: Natalii Du- i Klaudia Koziara (klasy IV-VI), Marzena i Andrzej 
biel, Dominice Trybulskiej oraz Konradowi Wytr- Badocha (gimnazjum). By³ to wyj¹tkowy dzieñ dla 
wa³. Najliczniejsz¹ recytuj¹c¹ grupê stanowili uczniowie wszystkich, którzy kochaj¹ niezwyk³y œwiat dzieciêcych 
klas I-III. Uczestnicy imprezy wys³uchali a¿ 24 osób, które bajek.  W tym dniu œwietlica GCKiCz by³a wype³niona 
z wielkim przejêciem poprzez recytacjê stara³y siê prze- liczn¹ gromad¹ dzieci wraz z najbli¿szymi (rodzice, bab-
nieœæ nas w magiczny œwiat bajek. Najlepiej uda³o siê to cie, dziadkowie), którzy przybyli by choæ na chwilê po-
Dawidowi Weso³owskiemu oraz Aleksandrze Mi- czuæ siê jak w bajkowym œwiecie i dopingowaæ swoje 
siaszek, którzy otrzymali ex aequo I miejsce.  II miejsce pociechy.
przyznano: Karolinie Bigos, Adamowi Misiaszek,  
Jakubowi Skowron, Natalii Maroszek, Jowicie 
Sojka, Ewelinie D¹broœ, Karolinie Sarat, Ka-
tarzynie Sarat, £ukaszowi Bociek oraz Kamili 
Januœ. Na III miejscu znaleŸli siê Anna £oboda, 
Karolina Misiaszek oraz Patryk Trela. Wyró¿nieni 
zostali: Kamil Grabiec, Patryk Ordon, Natalia Za-
wada, Agata Wytrwa³, Aleksandra Olearczyk, 
Adrianna D¹broœ, Natalia Klucz, Izabela Koziara 
oraz Angelika Kaczówka. Dzieñ ten by³ wyj¹tkowy dla 
wszystkich, którzy kochaj¹ niezwyk³y œwiat dzieciêcych 
bajek. W konkursie recytatorskim wys³uchaliœmy równie¿ 
uczniów klas IV-VI, którzy nie bez tremy i napiêcia, ale    
z wielkim sercem i du¿¹ odwag¹ deklamowali wybrane 
przez siebie utwory. W tej grupie wiekowej I miejsce 
zajê³y ex aequo Klaudia Zaród, Renata Kozieja oraz 
Anna Pawlina. II miejsce przyznano ex aequo Klaudii 
Wcis³o, Gabrieli Kachniarz, Marii £ata. III miejsce 
otrzyma³y: Kinga Bojko, Agnieszka Tomasik, Syl-
wia Cabaj, Adrian Kaczówka. W tej grupie wiekowej 
przyznano a¿ 7 wyró¿nieñ. Wyró¿nieni to: Wiktoria 
Œwiêtek, Paulina D¹broœ, Zuzanna Szkutnik, Iza-
bela Tyrcha, Klaudia Koziara, Patrycja Kach-
niarz, Anita Pabian. W tej edycji konkursu gimnazjum 
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Kalejdoskop kulturalnyKalejdoskop kulturalny
Redaguje

Monika Kilian

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa organizuje 
kursy tañca wed³ug œwiatowego programu tañców 
standardowych, latynoamerykañskich i dyskoteko-
wych. Kursy tañca I i II stopnia obejmuj¹ 16 godzin 
lekcyjnych (45 min.), koszt od uczestnika I i II 
stopnia wynosi 30 z³otych. Zajêcia taneczne 
organizowane bêd¹ dla uczniów klas V i VI szkó³ 
podstawowych, m³odzie¿y gimnazjalnej i szkó³ 
œrednich oraz dla doros³ych. Lekcje tañca odbywaæ 
siê bêd¹ w œwietlicy GCKiCz w Grêboszowie. 
Rozpoczêcie kursów nast¹pi po skompletowaniu 
co najmniej dwóch grup tanecznych. Zajêcia 
taneczne prowadziæ bêdzie pani mgr Teresa Gajda. 
Zapisy przyjmowane s¹: w siedzibie GCKiCz, 
bibliotece i Wiosce Internetowej w Borusowej. Iloœæ 
miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

Kursy tañca towarzyskiego
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Kalejdoskop kulturalnyKalejdoskop kulturalny
Redaguje

Wies³aw Lizak

Ju¿ po raz siódmy 13 paŸ- te 27 lat pontyfikatu. 
dziernika 2010 roku w kinie W rocznicê wyboru 16 paŸdzier-

nika br. w Sali Lustrzanej w Tarno-Marzenie odby³ siê Festiwal 
wie odby³o siê uroczyste rozdanie na-Chrzeœcijañskiej Muzyki M³o-
gród. Wœród trzech wyró¿nionych dzie¿owej, Tarnów w ho³dzie 
laureatów znalaz³ siê zespó³ „Impre-Janowi Paw³owi II - Barka 
sjon” z GCKiCz. w Grêboszowie. Na 2010. Tegoroczny przegl¹d 
festiwalu zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: chrzeœcijañskich zespo³ów m³o-
Katarzyna Lizak (vocal), Piotr Bo-dzie¿owych odby³ siê pod has-
gacz (vocal) oraz Tomasz Lizak (vocal ³em: „Odwaga œwiêtoœci”. Ce-
i instrumenty klawiszowe). Grupa za-lem festiwalu by³a: populary-
prezentowa³a dwa utwory: „Czekam zacja m³odzie¿owej muzyki 
chwili” oraz „Do ko³yski”. Dla zespo-chrzeœcijañskiej, przegl¹d zes-
³u Impresjon jest to ju¿ trzecie wyró¿-po³ów i grup muzycznych oraz 
nienie na tym festiwalu. Jest on lau-oddanie ho³du Papie¿owi Jano-
reatem festiwalu Barka w roku 2005 czas przes³uchañ. Cz³onkowie jury wi Paw³owi II. 
i 2007. Wyró¿nienia otrzyma³y rów- wyrazili podziêkowania wszystkim Najistotniejsze jest ukazanie 
nie¿ zespo³y: „Cantate Amore” z pa- kierownikom i opiekunom zespo³ów m³odym ludziom przyk³adu heroicz-
rafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Tarno- za rzetelne przygotowanie m³odzie¿y nego ¿ycia S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a 
wie oraz „No Objection” z I LO       do festiwalu oraz wysoki poziom II oraz przypomnienie nauczania Pa-
w Tarnowie i Zespo³u Szkó³ Muzycz- startuj¹cych zespo³ów. Po uroczys-pie¿a, w którym uœwiadamia³ nas, ¿e 
nych w Tarnowie. Jurorzy wyrazili tym wrêczeniu nagród odby³o siê powo³anie do œwiêtoœci ka¿dego 
s³owa uznania wobec wszystkich zes- Oratorium w wykonaniu chórów     cz³owieka, nie jest tylko zwyk³¹ mo¿-
po³ów za ich pracê, trud prób i æwi- z Brzeska. Patronat medialny nad liwoœci¹, ale obowi¹zkiem wyp³ywa-
czeñ, a zw³aszcza za przygotowanie festiwalem objê³o radio RDN Ma-j¹cym z istoty naszego cz³owie-
programu zaprezentowanego pod- ³opolska.czeñstwa. Organizatorem festiwalu 

by³o: Katolickie Stowarzyszenie 
M³odzie¿y, I Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. Kazimierza Brodziñskiego 
oraz Fundacja „Dzie³o Nowego Ty-
si¹clecia”. Patronat nad festiwalem 
objêli: Biskup Tarnowski Wiktor 
Skworc i Prezydent Miasta Tarnowa 
Ryszard Œciga³a. Inauguracja festi-
walu rozpoczê³a siê o godzinie 9.00 
w tarnowskim kinie Marzenie. Za-
prezentowana zosta³a multimedialna 
prezentacja upamiêtniaj¹ca wybór 
Karola Wojty³y na stolicê piotrow¹. 
Po prezentacji rozpocz¹³ siê przegl¹d 
zespo³ów m³odzie¿owych. Uczestni-
ków ocenia³o jury konkursowe       
w sk³adzie: ks. dr Grzegorz Piekarz - 
przewodnicz¹cy, mgr Ewa Drwal 
oraz mgr Tomasz Kubis. Festiwal 
spotka³ siê z du¿ym zainteresowa-
niem m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i grup chrzeœci-
jañskich. Sala kinowa w tym dniu 
by³a po brzegi wype³niona m³odymi 
ludŸmi, którzy przybyli, aby oddaæ 
ho³d Janowi Paw³owi II w rocznicê 
Jego wyboru na papie¿a, dziêkuj¹c 
za m¹droœæ, jak¹ im przekaza³ przez 

ZESPÓ£ IMPRESJON 
LAUREATEM FESTIWALU BARKA 2010

Œwietlica ” Wioska Internetowa” w Borusowej            
zaprasza na:

KURS Z ZAKRESU PODSTAW OBS£UGI 
KOMPUTERA  

I OBS£UGI INTERNETU DLA DOROS£YCH 

Powy¿szy kurs rozpocznie siê 20.01.2011r., 
przeprowadzony zostanie bezp³atnie przez pracownika 

Œwietlicy „Wioska Internetowa”, która mieœci siê 
w budynku szkolnym w Borusowej i trwa³ bêdzie 5 dni 

w wymiarze dwóch godzin dziennie.                                 
Osoby chêtne do wziêcia udzia³u w przedmiotowym kursie 

mog¹ zg³aszaæ siê na  listê uczestników:                                                                                                                                 
- w Œwietlicy „Wioska Internetowa” w Borusowej 

Tel. 510064178 
- w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Grêboszowie 14 6416016

KURS ROZPOCZNIE SIÊ PO SKOMPLETOWANIU 
GRUPY CHÊTNYCH OSÓB.
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Kalejdoskop kulturalnyKalejdoskop kulturalny
Redaguje

Monika Kilian

Staraj¹c siê aby tych drzwi by³o jak najwiêcej ka¿dego biografia polityczna”, "Bo¿y bojownicy”, „Bóg imperator 
roku GBP kupuje nowe pozycje ksi¹¿kowe. W 2010  Diuny”, „Cieplarnia”, „Cz³owiek, którego brano za 
roku ksiêgozbiór biblioteki wzbogaci³ siê o 177 wolu- kogoœ innego”, „Diuna”, „Extensa”, „G³os bogów”, 
miny. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Naszych „Grombeladzka legenda”, „Historie z lewej rêki”, „Klucz 
m³odych czytelników, którzy stanowi¹ najliczniejsz¹ gru- do zaœwiatów”, „Kobiety z czerwonych bagien”, „Król 
pê odwiedzaj¹cych bibliotekê, zakupionych zosta³o 71 bezmiarów”, „Lód”, „Lux perpetua”, „Narrenturm”, 
pozycji przeznaczonych w³aœnie dla nich. S¹ wœród nich „Ostatnie twierdzenie”, „Pani dobrego znaku”, 
przepiêknie ilustrowane bajki dla tych najm³odszych, „Pó³nocna granica”, „Walkirie”, „W³adca much”, 
ksi¹¿ki przygodowe, podró¿nicze, fantastyka dla tych „Wyrwany z piek³a”, „Wzgórza Toskanii”
nieco starszych, ale tak¿e pomoce naukowe, takie jak Dla dzieci: „Ch³opiec, który spa³ pod pierzyn¹ ze 
s³owniki, encyklopedie czy lektury. Biblioteka wzbogaci³a œniegu”, „Kiedy zegar wybije dziesi¹t¹”, „Legenda o 
siê o 42 pozycje popularnonaukowe. Nie zapomnieliœmy Sigurdzie i Gudrun”, "Miko³ajek”, „Miko³ajek i inne 
równie¿ o doros³ych czytelnikach, z myœl¹ o nich zaku- ch³opaki”, „Miko³ajek ma k³opoty”, „Nieznane przygody 
pione zosta³y 64 woluminy. S¹ to ksi¹¿ki sensacyjne, Miko³ajka”, „Nowe przygody Miko³ajka”, „Opowiadania 
historyczne, fantastyka, krymina³y. z doliny Muminków”, „Pakameria”, „Przygody Tomka 

Poni¿ej przedstawiamy niektóre tylko tytu³y nowych Sawyera”, „Rekreacje Miko³ajka”, „Wakacje Miko³ajka”, 
ksi¹¿ek ju¿ dostêpnych w bibliotece. „B³êkitna godzina”, „Franklin bierze udzia³ w zawodach”, 

Popularnonaukowe: „Baby blues. To bêdzie trud- „Franklin i noc pod namiotem”, „Kosmiczny galimatias”, 
niejsze ni¿ myœleliœcie”, „Kapuœciñski non-fiction”, „Lap- „Moje polskie rymowanki”, „Pe³nokrwiste przygody”, 
top po piêædziesi¹tce”, „Zwierz w ³ó¿ku”, „153 prze- „Przyjació³ki na krew i ¿ycie”, „Alicja w Krainie Czarów”, 
twory i dania miêsne siostry Anastazji”, „123 sa³atki i su- „Drugie ¿ycie Bree Tanner”, „Esterhazy- historia o za-
rówki siostry Anastazji”, „Apteka natury”, Ilustrowana j¹cu”, „Jak narysowaæ Chopina”, „Krawcowe”, 
encyklopedia Polski”, „Oni byli pierwsi”, „Orze³ bia³y, „Lukrecja”, „Mój m³odszy brat”, „Powrót do stumilo-
czerwona gwiazda”, „Sztuka mówienia, sztuka pisania”, wego lasu”, „Reality show”, „Rodzinna herbatka”, 
„Tablice humanistyczne”, „Wielka ksiêga przyrody”, „Tupcio Chrupcio. Dbam o zêby”, „Tupcio Chrupcio. 
„Zdrowa kuchnia”, „Zwierzêta chronione w Polsce”, ¯egnaj pieluszko”, „Uk³adanka”, „W³osy mamy”, 
„Droga do niepodleg³oœci”, „Epoki literackie- Antyk”, „Zaj¹c”, „Byk jak byk”, „Gwiazdka”, „Smok”, „Dewaj-
„Epoki literackie- Œredniowiecze”, „Epoki literackie- tis”, „Diabe³ek”, „Dolina Issy”, „Domek”, „Ja razy dwa”, 
Renesans”, „Epoki literackie- Barok”, „Epoki literackie- „Lusterko z futra”, „Po¿oga”, „Spory malutek i s³o-
Oœwiecenie”, „Epoki literackie- Romantyzm”, „Epoki neczko”, „Tu i tam z Kub¹ i Bub¹”, „Wiersze ¿e a¿ 
literackie- Pozytywizm”, „Epoki literackie- Modernizm”, strach”, „Wystarczy ¿e jesteœ”, „Zapa³ka na zakrêcie”
„Epoki literackie- Dwudziestolecie Miêdzywojenne”, Z pewnoœci¹, ka¿dy, kto zechce przyjœæ odwiedziæ 
„Epoki literackie- Wspó³czesnoœæ”, „Koœció³ dla œrednio nasz¹ gminn¹ bibliotekê znajdzie coœ interesuj¹cego dla 
zaawansowanych”,  „Miêdzy wierszami- s³ownik poezji”, siebie. Nie dajmy siê zwieœæ dzisiejszemu przekonaniu, ¿e 
„S³ownik motywów literackich”, „Smakowanie raju”, czytanie ksi¹¿ek jest ju¿ nie modne, nie ciekawe, ¿e lepiej 
„Aran¿acje kwiatowe”, „Co mi dolega”, „Cuda z papie- ogl¹daæ telewizjê, surfowaæ po Internecie. ¯aden 
ru”, „Lekarz ogrodowy”, „£atwe majsterkowanie”, program telewizyjny, a ju¿ na pewno Internet, nie 
„Origami zabawa dla ka¿dego”, „Stroiki na cztery pory rozwinie naszej wyobraŸni. Owszem podsunie obrazy 
roku”, „Œwiêtowanie w rodzinie”, „Trzecia rzesza”, wykreowane ju¿ przez kogoœ innego. Czemu nie stwarzaæ 
„Uwierzcie w koniec œwiata” w³asnych wyobra¿eñ przy pomocy ksi¹¿ek? Gwarantujê, 

Dla doros³ych: „Bingo”, „Czarny pi¹tek”, „Czerwona ¿e jest to du¿o ciekawsze. Wystarczy spróbowaæ!
ró¿a, bia³a ró¿a”, „Dzieci ze schowka”, „Honor albo 
œmieræ”, „Instalacja Idziego”, „Kamieñ cierpliwoœci”, Zapraszam do Gminnej Biblioteki Publicznej 
„Madame Sadayakko”, „Niewola i dola Adama w Grêboszowie:
Poremby”, „Ogród letni”, „Pieœñ s³oneczna ró¿y Poniedzia³ek 8.00-16.00
bluszcz”, „Podró¿ w œwiat”, „Rewers”, „Rozejm”, Wtorek 7.30-15.30
„Serenada”, „Tatiana i Aleksander”, "Wszystko siê Œroda 7.30-15.30
rozpada”, „Metro 2033”, „Pierwszy dzieñ”, „Zielone Czwartek 7.30-15.30
drzwi”, „Dziewczyna, która igra³a z ogniem”, Pi¹tek 8.00-16.00
„Hiszpañskie oczy”, „Julia”, „Koniec tygodnia”, 
„Lolita”, „Lot nad kuku³czym gniazdem”, „Miasto 
cudów”, „Niemy œmiech”, „Ostatnia z dzikich”, „Pod 
kopu³¹”, „Rozmowa w katedrze”, „Siedem po¿arów 
mademoiselle”, „Sprawa Niny S.”, „W pajêczej sieci”, 
„Wielki Gatsby”, „Wojna i pokój”, „Wybór Anny”, 
„Zamek z piasku, który run¹³”, „¯mija”, „Jakub Bojko- 

„Ksi¹¿ka otwiera drzwi do œwiata magicznego”
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DZIENNIKARZE MEDIÓW 
LOKALNYCH W BRUKSELI

Na zaproszenie deputowanego do Parlamentu 
Europejskiego Czes³awa Siekierskiego przedstawi-
ciele mediów lokalnych udali siê do Brukseli, by tam 
poznaæ nie tylko uroki stolicy kraju Waloñczyków     
i flamandów, ale przede wszystkim przyjrzeæ siê jak 
wygl¹da praca w najwa¿niejszych instytucjach Unii 
Europejskiej. Wœród zaproszonych dziennikarzy 
znalaz³ siê równie¿ przedstawiciel Gazety Grêbo-
szowskiej. 

mo¿liwe i jak najbardziej realne nie tylko dla Polski, ale i ca³ej Od maja 2004 roku Polska sta³a siê pe³nopraw-
Europy. Podwaliny pod upadek muru berliñskiego pod³o¿y³ nym cz³onkiem wspólnoty dziêki czemu zyska³a 
przecie¿ polski sierpieñ i „karnawa³ solidarnoœci”. Pose³ nowy oœrodek legislacyjny. Wp³yw Parlamentu Euro-
zaznaczy³ równie¿, ¿e „ka¿dy kraj chce wnieœæ swój dorobek pejskiego jest coraz bardziej zauwa¿alny i dotyka ró¿nych 
intelektualny, coœ Europie zaproponowaæ, ¿eby pozosta³a dziedzin naszego ¿ycia. O pracy i obowi¹zkach euro-
jakaœ wa¿na idea, wa¿ny dokument, wa¿ne przes³anie (…)”. deputowanego opowiada³ na specjalnie zorganizowanym 
Jednoczeœnie zapewni³ ¿e równie¿ i w tej kwestii Polska nie spotkaniu pomys³odawca wyjazdu Czes³aw Siekierski. Ka¿-
jest tylko bierna, ale pragnie zaszczepiæ Europie swoje naj-dy móg³ zapytaæ deputowanego o najbardziej nurtuj¹ce 
lepsze cechy i pochwaliæ siê swoimi osi¹gniêciami oczy-sprawy dotycz¹ce zarówno zjednoczonej Europy, jak           
wiœcie z po¿ytkiem dla wspólnoty.i przysz³oœci Polski w strukturach unijnych. Europose³ 

Ponadto dziennikarze mieli okazjê na w³asne oczy zo-przedstawi³ pokrótce jak funkcjonuje Parlament Europejski 
baczyæ jak wygl¹daj¹ obrady i przys³uchaæ siê poruszanym oraz jaki wp³yw na jego kompetencje ma wejœcie w ¿ycie 
dyskusjom goszcz¹c na posiedzeniu plenarnym. Jednym     Traktatu Lizboñskiego. Czes³aw Siekierski jednak nie ogra-
z punktów wycieczki by³a równie¿ wizyta w Sta³ym Przed-niczy³ siê tylko do tematów stricte zwi¹zanym ze wspólnot¹ 
stawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, które w przededniu europejsk¹ jako organizacj¹. Wspomnia³ równie¿ o re-
objêcia przez Polskê prezydencji w UE spe³nia wa¿n¹ rolê. lacjach miêdzy poszczególnymi krajami cz³onkowskimi,      
Pracownicy placówki przedstawili aktualny stan przygo-o potrzebie dyskusji dotycz¹cej przysz³oœci stosunków 
towañ. politycznych, których nie da siê budowaæ bez ogl¹dania siê 

Nie zabrak³o równie¿ i samego zwiedzania. Rozpoczê³o wstecz na przesz³oœæ historyczn¹. Zwróci³ uwagê na nie-
siê ono od wspomnianych siedzib najwa¿niejszych organów zwykle istotn¹ rzecz, mianowicie „chc¹c budowaæ wspóln¹ 
UE na czele z Parlamentem Europejskim. PóŸniej przyszed³ przysz³oœæ to trzeba j¹ budowaæ na prawdzie historycznej. Ta 
czas na zapoznanie siê z centrum jak i okolicami Brukseli. prawda historyczna musi byæ zapisana i zapieczêtowana 
Dziennikarze mieli te¿ okazjê odwiedziæ Brugiê i podziwiaæ miêdzy Polsk¹ a Niemcami, Polsk¹ a Ukrain¹, Polsk¹ i Cze-
centrum miasta. Kolejnym chami, Polakami i ¯ydami (…)”. Jest to bardzo istotne, ¿e 
punktem wycieczki krajo-nasi przedstawiciele maj¹ œwiadomoœæ tego jak wa¿na jest 
znawczej by³o malowniczo to¿samoœæ narodowa i prawda historyczna, w budowaniu 
po³o¿one miasteczko porto-wzajemnych stosunków z krajami, z którymi teraz wspó³-
we Ostenda. Ta urokliwa dzia³amy w strukturach unijnych, jak i tymi dopiero pu-
miejscowoœæ, z której roz-kaj¹cymi do bram wspólnoty, a które w ró¿noraki sposób 
ci¹ga siê widok na Morze wp³ywa³y na nasze losy historyczne. Daje to pewnoœæ ¿e nie 
Pó³nocne z pewnoœci¹ zach-zapomnimy naszej przesz³oœci  tej chlubnej ale i wstydliwej, 
wyci ka¿dego swoimi zabyt-oraz bêdziemy umieæ wyci¹gn¹æ z tego wnioski i uczyæ siê na 
kami oraz wspania³ymi kra-b³êdach. W dyskusji z europos³em zosta³ poruszony równie¿ 
jobrazami.temat Solidarnoœci jako ruchu, który zmieni³ oblicze Europy. 

Wa¿ne jest byœmy nie pozwolili zapomnieæ Europie jak 
Wies³aw Lizakwa¿ny by³ to okres kiedy zwi¹zkowcy pokazali wszystkim, ¿e 

czas na zmiany, które pomimo niesprzyjaj¹cego kursu s¹ 
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W pi¹tek 10 wrzeœnia br., w œwietlicy OSP Grêbo-
szów odby³a siê rozprawa administracyjna w sprawie pla-
nowanego przedsiêwziêcia p.n. „Budowa przeprawy 
mostowej (z dojazdami) przez Wis³ê w ci¹gu drogi 
wojewódzkiej 973 ³¹cz¹cej miejscowoœci Borusowa-
Nowy Korczyn” w ramach prowadzonego postêpowania 
dotycz¹cego oceny oddzia³ywania na œrodowisko. W roz-
prawie wziêli udzia³ przedstawiciele wielu instytucji i urzê-
dów, inwestor oraz mieszkañcy so³ectw: Borusowa, Hu-
benice, Koz³ów i Wola ¯elichowska. Zainteresowani 
mieszkañcy z³o¿yli szereg wniosków pisemnych zawie-
raj¹cych uwagi i zastrze¿enia dotycz¹ce planu drogi 
wytyczonej przez ich dzia³ki.

Rozprawê otworzy³a Wójt Gminy Grêboszów Krysty-
na Œwiêtek, zaœ Sekretarz Gminy Bronis³aw B³ach, po 
przedstawieniu zasad dotycz¹cych przebiegu postêpo-
wania, poprowadzi³ ca³¹ rozprawê. 

Pani Zofia Litera, Kierownik Referatu Rolnictwa, 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przedstawi³a 
dotychczasowy przebieg postêpowania oraz odczyta³a 
treœci pisemnych wniosków i uwag planowanego przed-
siêwziêcia, z³o¿one przez mieszkañców do Urzêdu Gmi-
ny. Prezentacji przez inwestora planowanego przed-
siêwziêcia dokona³a Pani Marta Kozynacka reprezentu-
j¹ca Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Ryszard Chliszcz z Biura Doradztwa Analiz Opraco-
wañ i Projektów przedstawi³ dotychczasowy raport, do-
tycz¹cy oddzia³ywania na œrodowisko projektowanego 
przedsiêwziêcia. Ponadto w tej wa¿nej dla mieszkañców 
sprawie g³os zabrali: Wies³aw Krajewski - Starosta 
D¹browski, Tadeusz Kwiatkowski - Wicestarosta, Ma³go-
rzata Matusik - Zastêpca Wójta Nowy Korczyn, Krystyna 
Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, Andrzej Garpiel - 
wykonawca projektu i Bogdan Bigos - radny Rady 
Powiatu. 

Nastêpnie odby³a siê dyskusja z uczestnikami rozpra-
wy. Pad³o wiele pytañ, wniesiono wiele uwag i zastrze-
¿eñ, które na bie¿¹co by³y omawiane przez przedstawi-
cieli wszystkich stron.

Na rozprawie obecni byli tak¿e m. in. Robert 
K¹dzielawa - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Franciszek 
Dymon - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów, Jó-
zef Tynski i Magdalena Budzyn -  RDOŒ WST Tarnów.

Wies³aw Lizak

ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA
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dzieñ, kiedy to ka¿dy p¹tnik czuje ju¿ bliskoœæ ukochanej Wspomnienia z XXVIII 
Matki. Wie ile trudu, bólu, czêsto licznych wyrzeczeñ 
kosztowa³a go ta droga, ale te cierpienia zostan¹ przez Pieszej Pielgrzymki 
Pani¹ Jasnogórsk¹ nagrodzone. Moment ods³oniêcia 

Tarnowskiej na Jasn¹ Górê. Cudownego Obrazu Pani Czêstochowskiej to dla ka¿-
dego wielkie prze¿ycie, pe³ne duchowych emocji. Kto raz 

XXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska odby³a siê     wybierze siê, aby pielgrzymowaæ, poczuje wspania³¹  
w dniach 17-25 sierpnia 2010 roku. Uroczysta Msza wprost rodzinn¹ atmosferê - ju¿ zawsze bêdzie marzyæ     
Œwiêta na Placu Katedralnym rozpoczê³a Pielgrzymkê - o ponownym uczestniczeniu. Ka¿dy cz³owiek powinien 
wyruszaj¹c¹ w  trudn¹ 9-dniow¹ drogê w 26 grupach.   choæ raz w swoim ¿yciu podj¹æ ten b³ogos³awiony trud, 
W tym roku pielgrzymom towarzyszy³y s³owa „B¹dŸmy aby oczyœciæ duszê i prze¿yæ prawdziw¹ przemianê. To 
œwiadkami mi³oœci”. W ka¿dej grupie jest Œwiêty - Patron czas, aby przemyœleæ swoje dotychczasowe ¿ycie i dalej 
grupy. Parafia pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Bo- ponieœæ swój Krzy¿, czasem okupiony ³zami i 
rusowej pielgrzymuje z grup¹ nr 9 dekanaty; D¹browa cierpieniem. 
Tarnowska i ¯abno, a Patronem jest Œw. Maksymilian 
Maria Kolbe. Ka¿dy pielgrzym niesie w swym sercu - Przez dziewiêæ dni szlakiem brn¹æ, 
pe³nym obaw - przed tron Jasnogórskiej Pani intencjê, Duchowo krok po kroku wspieraæ siê,
czêsto zawierzaj¹c Matce siebie i swoj¹ rodzinê, I z dnia na dzieñ oczyszczaæ serce swe!
podziêkowania, proœby, modl¹ siê o wybór w³aœciwej Potykaæ siê na kamieniach i powstawaæ znów,
drogi i o zmianê ¿ycia. Mieæ nadziejê na lepsze chwile i dnie…

Pielgrzymka to czas skupienia i duchowej przemiany, Zasypiaæ, wstawaæ i dalej brn¹æ!
dlatego jest modlitwa. Codzienne ofiarowanie Ku Tobie Matko iœæ,
pielgrzymowania w porannych Godzinkach ku czci NMP, Intencje w swoim sercu nieœæ, 
rozwa¿anie szczegó³u z ¿ycia Œwiêtego Patrona, Bo wiem, ¿e Ty- Matka wys³uchasz mnie!

Za rok wyruszê znów, aby byæ blisko Ciebie, rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca Œwiêtego, Koronka do 
Iœæ i z pok³onem przed Twym obliczem,Mi³osierdzia Bo¿ego i Nowenna do Matki Boskiej 
Pokazaæ mi³oœæ m¹!Czêstochowskiej. Wa¿nym momentem jest „Strefa 
Tobie- Matko Narodu, ciszy”, aby w milczeniu porozmawiaæ z Bogiem i ws³u-
Ten wielki oddaæ ho³d, chaæ siê w Jego g³os. Ka¿dego wieczoru Apel z rozwa-
Pok³on prosto z serca,¿aniem i œpiewem pieœni. To czas, aby dziêkowaæ Bogu za 
Na Ziemiê Œwiêt¹,kolejny dzieñ trudu i po¿egnaæ siê z Nim udaj¹c siê na 
I z wiar¹, wielk¹ wiar¹,nocleg. Jak tradycja uczy, pielgrzymuj¹cy po raz pierwszy 
Uca³owaæ j¹!           musz¹ przejœæ tzw. „chrzest”- czyli chwilê  dobrej zabawy 

i rozrywki. Oczywiœcie - Pielgrzymka to tak¿e czas zaba-
Pielgrzym z parafii Borusowa             wy. Œpiewanie pieœni i piosenek, rozmowy z braæmi i sio-

Agnieszka Skowron strami, tañce. Podczas drogi jest czas aby podziwiaæ 
piêkno krajobrazu i otaczaj¹c¹ przyrodê. 

Ka¿dy pielgrzym prze¿ywa równie¿ trudne chwile - 
przychodzi czas kryzysu. Pojawiaj¹ siê myœli i s³owa „nie 
mogê”, „za trudne”, „jeszcze tak daleko”…. W takich 
chwilach wielkim oparciem s¹ wspó³siostry i wspó³bracia 
pielgrzymuj¹cy. Ale najwiêksz¹ pomoc¹ i wsparciem jest 
sam Zbawiciel - Jezus oraz  Jego i nasza ukochana Matka 
Jasnogórska. 

Wielu pielgrzymów boryka siê z trudnoœciami 
zdrowotnymi; liczne otarcia stóp, odparzenia lub zwyk³e 
omdlenia - wtedy pomoc niesie bezinteresowna s³u¿ba 
medyczna z pielgrzymkowych sanitarek. 

Pielgrzymi  to ludzie w ró¿nym wieku; wiêkszoœci¹ s¹ 
m³odzi, uczniowie, studenci. Czêsto do Pani Czêsto-
chowskiej pielgrzymuj¹ ca³e rodziny. Zawsze istnieje 
mo¿liwoœæ poznania nowych ludzi, podczas 9 dniowego 
trudu rodz¹ siê przyjaŸnie a nawet mi³oœci, które po-
zostaj¹ na ca³e ¿ycie. 

Jednego dnia podczas Mszy Œw. osoby, które pozna-
³y siê na pielgrzymim szlaku- wyznaj¹ sobie mi³oœæ, 
zawieraj¹c sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Ka¿dy 
dzieñ jest owiany wieloma tajemnicami; jaka bêdzie dziœ 
pogoda, co ciekawego zobaczê, gdzie i jaki bêdzie 
nocleg.

Najwa¿niejszym momentem pielgrzymki jest ostatni 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Woli ¯elichowskiej 

sk³ada podziêkowania Polonii w USA

 za wsparcie finansowe na poœwiêcenie sztandaru 

w dniu 14.09.2010 r. dla:
Genowefy i Józefa Izak, Sylwii i Marcina Szarek, 
Heleny i Kazimierza Szarek, Wies³awa Boduch, 

Anny i Andrzeaj Skowron, Anieli Skowron, 
Ewy Kalinowska, Jana Janowiec, 

Moniki K¹dzielawa, Antoniny i Zygmunta Kowalski, 
Stanis³awa Sêk, Janiny i Wies³awa Muszalski, 

Macieja Skowron, Janiny Szarek, 
Alicji i Andrzeja Szarek, Krystyny i Andrzeja Plewa, 
Bernadety i Emila Halama, Marii i Stanis³awa Zych, 

Krystyny i Zygmunta Boduch, 
Zofii i Zygmunta Papciak, Marii i Józefa Ciukaj, 

Józefa £oboda, 
Alfredy i W³adys³awa Kasza, 

Dariusza i Jolanty Kasza. 
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia i Nowego 
Roku 2011 sk³adamy t¹ drog¹ 

moc wszelkich ¿yczeñ 
i pomyœlnoœci.
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„Przeciwdzia³anie przemocy 
w rodzinie w Gminie 

Grêboszów”

Zadania w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie oraz zasady postêpowania wobec osób 
dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie i wobec osób 
stosuj¹cych przemoc w rodzinie reguluje ustawa z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdzia³aniu przemocy w ro-
dzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póŸn. zm.). 
Zgodnie z t¹ ustaw¹, przemoc w rodzinie  to jednorazowe 
albo powtarzaj¹ce siê umyœlne dzia³anie lub zaniechanie 
naruszaj¹ce prawa lub dobra osobiste osób w rodzinie, 
wspólnie zamieszkuj¹cych lub gospodaruj¹cych, w szcze-
gólnoœci nara¿aj¹ce te osoby na niebezpieczeñstwo 
utraty ¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce ich godnoœæ, nie-
tykalnoœæ cielesn¹, wolnoœæ, w tym seksualn¹, powodu-
j¹ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,   
a tak¿e wywo³uj¹ce cierpienie i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie nie zawsze jest ³atwa do roz-
poznania.

W zale¿noœci od tego jakich obszarów i sfer ¿ycia 
dotyka mo¿na podzieliæ na przemoc: fizyczn¹, psy-
chiczn¹, ekonomiczn¹ i seksualn¹, a ze wzglêdu na wiek 
osób dotkniêtych tym zjawiskiem: przemoc wobec 
doros³ych cz³onków rodziny i przemoc wobec dzieci. 

Gmina Grêboszów sukcesywnie realizuje zadania 
dotycz¹ce przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, miêdzy 
innymi:

1) zosta³ opracowany i jest realizowany Gminny 
Program Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie na lata 
2 0 1 0 - 2 0 1 4  z a t w i e r d z o n y  U c h w a ³ ¹  N r  
XXXVIII/215/2010 Rady Gminy Grêboszów z dnia 29 
kwietnia 2010 roku,

2) prowadzona jest kampania informacyjna 
dotycz¹ca zjawiska przemocy (zorganizowano 3 spot-

browie Tarnowskiej dzia³a Punkt Interwencji Kryzysowej, kania z mieszkañcami Gminy), zakupiono plakaty i ulotki 
który swoim dzia³aniem obejmuje teren ca³ego Powiatu, zawieraj¹ce dane kontaktowe Gminnego Oœrodka 
dlatego te¿ mieszkañcy naszej Gminy dotkniêci proble-Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie, który koordynuje 
mem przemocy w rodzinie, mog¹ w nim korzystaæ z po-zadania przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
rad: psychologa, prawnika, pedagoga.3) Zarz¹dzeniem Nr 58/2010 Wójta Gminy Grê-

Zgodnie z przyjêtymi przez Gminny Program boszów z dnia 14 czerwiec 2010 r. powo³ano Zespó³ 
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie za³o¿eniami  na-Interdyscyplinarny. W sk³ad tego Zespo³u wchodz¹: 
le¿y d¹¿yæ do zmian postaw, przekonañ i zachowañ Kierownik GOPS, Pracownik Socjalny GOPS, 
mieszkañców Gminy wobec zjawiska przemocy, pro-Dzielnicowy Powiatowej Komendy w D¹browie Tarnow-
mowaæ wartoœci rodziny i wychowania bez przemocy skiej, Pracownik S³u¿by Zdrowia  GZOZ Grêboszów, 
oraz prowadziæ edukacjê dzieci , m³odzie¿y, doros³ych    Pedagog Szkolny, Przedstawiciel GKRPA. 
w zakresie konsekwencji wynikaj¹cych ze stosowania Zespó³ interdyscyplinarny to zespó³ osób zain-
przemocy.teresowanych rozwi¹zaniem problemu konkretnej 

Wszystkie wymienione dzia³ania instytucji pañstwo-rodziny. Sk³ad osób uczestnicz¹cych w pracy danego 
wych i samorz¹dowych daj¹ mo¿liwoœæ przeciwdzia³ania i zespo³u uzale¿niony jest w szczególnoœci od rodzaju 
ograniczania przemocy w rodzinie, a ofiarom tego problemu oraz kompetencji i mo¿liwoœci poszczególnych 
zjawiska mo¿liwoœæ uzyskania profesjonalnej pomocy i s³u¿b, instytucji i organizacji. 
wsparcia ze strony tych instytucji.Przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie 

dzia³a równie¿ Punkt Informacyjny dla Osób Dotkniêtych 
Przemoc¹ w Rodzinie. Dy¿ury w Punkcie pe³ni¹ Pracow-

Bernadeta B³achaniecnicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - telefon kontaktowy 
(14) 6416027.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w D¹-
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n NIKT NIE MA PRAWA ZNÊCAÆ SIÊ NAD TOB¥ 
I TWOIMI BLISKIMI

n NIE JESTEŒ SAM/-A Z PROBLEMEM PRZEMOCY- 
ZG£OŒ SIÊ DO SPECJALISTÓW, KTÓRZY CZEKAJ¥ 

ABY CI POMÓC
nMASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO 

TRAKTOWANIA 
nMASZ PRAWO CZUÆ SIÊ BEZPIECZNIE 

W SWOIM DOMU, NIE MA 
USPRAWIEDLIWIENIA DLA PRZEMOCY

n ZWRÓCENIE SIÊ O POMOC JEST OZNAK¥ 
DOJRZA£OŒCI I ODPOWIEDZIALNOŒCI,     
A NIE S£ABOŒCI CZY TCHÓRZOSTWA
n NIGDY NIE JEST ZA PÓ•NO ABY 

POWIEDZIEÆ „NIE”

PAMIÊTAJ!!!

PRZERWIJ MILCZENIE

JESTEŒMY, ABY CI POMÓC: OŒRODKI POMOCY 
SPO£ECZNEJ:

MGOPS D¹browa Tarnowska 33-200, ul. Rynek 34, tel. 14 
642-29-15

GOPS Boles³aw 68, 33-200, tel. 14 641-50-18
GOPS Mêdrzechów 434, 33-221, tel. 14 644-24-23

GOPS Olesno 33-210, ul. Jagie³³y 1, tel. 14 641-10-82
GOPS Grêboszów 144, 33-260, tel. 14 641-60-27

GOPS Radgoszcz 33-207, Plac Œw. Kazimierza 7-8, 
tel. 14 641-46-60

GOPS Szczucin 33-230, ul. Wolnoœci 3, tel. 14 644-31-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. B. Joselewicza 5, 33-200 D¹browa Tarnowska

,
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Redaguje Wies³aw LizakSP RTO

Nr. kol. Gospodarze Goœcie             Wyniki
I £ukovia Dunajec Ujœcie Jez. 10:0

LKS Ilkowice Stra¿ak Karsy 2:3
II Stra¿ak Karsy MLKS II ¯abno 1:2

Brzezówka Dunajec Ujœcie Jez. 3:2
III D¹brovia II Dunajec Ujœcie Jez. 8:0

Lisia Góra Stra¿ak Karsy 6:2
IV LZS Mêdrzechów Stra¿ak Karsy 0:0

Gorzyce Dunajec Ujœcie Jez. 3:2
V Ava Gr¹dy Dunajec Ujœcie Jez. 2:1

Stra¿ak Karsy Ikar Odporyszów 1:6
VI Dunajec Ujœcie Jez. LKS Ilkowice 1:3

LKS Szarwark Stra¿ak Karsy 5:3
VII Stra¿ak Karsy Dunajec Ujœcie Jez. 2:0
VIII Dunajec Ujœcie Jez. Lisia Góra 3:7

LKS Wietrzychowice Stra¿ak Karsy 1:2
IX Stra¿ak Karsy Spartakus Radgoszcz 4:3

LSZ Mêdrzechów Dunajec Ujœcie Jez. 2:1
X Dunajec Ujœcie Jez. Ikar Odporyszów 0:2

LZS Olesno Stra¿ak Karsy 5:3
XI Stra¿ak Karsy £ukovia 1:2

LKS Szarwark Dunajec Ujœcie Jez. 7:5
XII MLKS II ¯abno Dunajec Ujœcie Jez. 5:2

LZS Brzezówka Stra¿ak Karsy 2:1
XIII Stra¿ak Karsy D¹brovia II 0:5

Dunajec Ujœcie Jez. LKS Wietrzychowice 2:1
XIV Spartakus Radgoszcz Dunajec Ujœcie Jez. 4:3

Unia Gorzyce Stra¿ak Karsy 2:0
XV Stra¿ak Karsy Ava Gr¹dy 3:1

LSZ Olesno Dunajec Ujœcie Jez. 1:2

Nr. kol. Gospodarze Goœcie             Wyniki
I LZS Wójcina Wis³a Borusowa 2:7

LUKS Zalipie Wolania Wola ¯elich. 4:1
II Dunajec Konary Wolania Wola ¯elich. 4:1

Wis³a Borusowa Przybys³awice 5:2
III LUKS Wola Rad³. Wolania Wola ¯elich. 3:0

LKS Smêgorzów Wis³a Borusowa 2:0
IV Unia II Niedomice Wolania Wola ¯elich. 4:0

Wis³a Borusowa Siedliszowice 2:2
V £êgovia Wis³a Borusowa 2:1

Wolania Wola ¯elich. Polonia K³y¿ 2:0
VI Wolania Wola ¯elich. LKS Smêgorzów 1:4

LZS Luszowice Wis³a Borusowa 4:1
VII Wis³a Borusowa Wolania Wola ¯elich. 2:2
VIII Wolania Wola ¯elich Siedliszowice 2:3

Powiœle Boles³aw Wis³a Borusowa 4:2
IX Wis³a Borusowa K³os S³upiec 4:2

£êgovia Wolania Wola ¯elich. 6:1
X Wolania Wola ¯elich Przybys³awice 1:4

LKS Æwików Wis³a Borusowa 1:4
XI Wis³a Borusowa LUKS Wola Rad³. 5:0

LZS Luszowice Wolania Wola ¯elich. 2:2
XII LUKS Zalipie Wis³a Borusowa 1:3

LZS Wójcina Wolania Wola ¯elich. 2:3
XIII Wis³a Borusowa Unia II Niedomice 4:1

Wolania Wola ¯elich. Powiœle Boles³aw 0:4
XIV K³os S³upiec Wolania Wola ¯elich. 0:3(vo)

Polonia K³y¿ Wis³a Borusowa 2:2
XV Wis³a Borusowa Dunajec Konary 3:2

Wolania Wola ¯elich. LKS Æwików 3:1

Tabela Klasy A 

1.  £ukovia 15 40 70:17
2. D¹brovia II 15 38 59:17
3. MLKS II ¯abno 15 30 36:22
4. Unia Gorzyce 15 28 29:24
5. Ikar Odporyszów 15 26 36:23
6. Orze³ Lisia Góra 15 26 42:28
7. LZS Brzezówka 15 21 27:32
8. LKS Szarwark 15 18 42:53
9. Spartakus Radgoszcz 15 18 37:51
10. LSZ Olesno 15 17 24:27
11. Ava Gr¹dy 15 17 26:29
12. Stra¿ak Karsy 15 16 26:42
13. LKS Ilkowice 15 15 24:40
14. LKS Wietrzychowice 15 15 24:34
15. LZS Mêdrzechów 15 10 14:41
16. Dunajec Ujœcie Jez. 15 6 24:60

Tabela Klasy B

1. Powiœle Boles³aw 15 43 57:14
2. Dunajec Konary 15 37 41:16
3. LKS Smêgorzów 15 36 41:17
4. Siedliszowice 15 30 58:29
5. £êgovia 15 27 49:19
6. Wis³a Borusowa 15 27 45:29
7. Unia II Niedomice 15 20 34:28
8. LZS Luszowice 15 19 29:2
9. LUKS Wola Rad³. 15 17 19:39
10. LUKS Zalipie 15 15 28:39
11. Wolania Wola ̄ elich. 15 14 22:43
12. Przybys³awice 15 14 34:74
13. Polonia K³y¿ 15 14 19:31
14. LKS Æwików 15 14 28:46
15. LZS Wójcina 15 11 29:61
16. K³os S³upiec 15 11 28:52

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „A”
Cykl rozgrywkowy 2010/2011 (jesieñ 2010)

Podokrêg ¯abno
WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”

Cykl rozgrywkowy 2010/2011 (jesieñ 2010)
Podokrêg ¯abno

Piêæ medali przywieŸli gimnazjaliœci.

Na stadionie Oœrodka Sportu w D¹browie Tarnow-
Misiaszek, Szymon Misiaszek, Sebastian Surdel, To-

skiej 4.10. 2010 r. zosta³y przeprowadzone zawody - 
masz Szczepañski zdobyli I miejsce. A dziewczêta w sk³a-

szkolna indywidualna liga lekkoatletyczna - Mistrzo-
dzie: Izabela Rumas, Ewelina Drewniany, Aneta Zaj¹c   

stwa Powiatu. Do rywalizacji przyst¹pili uczniowie ze 
i Malwina £oœ zdoby³y II miejsce. Zwyciêzcy otrzymali 

szkó³ gimnazjalnych z terenu  powiatu d¹browskiego. 
medale, dyplomy i statuetki ufundowane przez Starostê Powia-

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Stefanii £¹c-
tu D¹browskiego oraz awansowali do fina³u wojewódzkiego, 

kiej w Woli ̄ elichowskiej reprezentowali nasz¹ gminê. 
który odby³ siê w dniu 8.10 2010r. na stadionie Akademii Wy-

PrzywieŸli ze sob¹ piêæ medali. Uczeñ klasy trzeciej 
chowania Fizycznego w Krakowie. Tam równie¿ mogliœmy byæ 

Konrad Misiaszek zdoby³ z³oty medal i tytu³ mistrza po-
dumni z naszych podopiecznych, którzy godnie i walecznie re-

wiatu w biegu na 100 m. Uczniowie klasy pierwszej Agata 
prezentowali powiat d¹browski.

Noga i Szymon Misiaszek zdobyli II miejsca w rzucie osz-
Gimnazjalistom gratulujemy tak wysokich wyników 

czepem w swoich kategoriach. Na medal spisa³y siê równie¿ 
i ¿yczymy dalszych sukcesów.  Ma³gorzata Woziwoda

nasze sztafety. W biegu 4x100 m ch³opcy w sk³adzie: Konrad 



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

27

Czarowny œwiat bajek zagoœci³ w GCKiCz
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UROCZYSTE OBCHODY 
ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI 

W GRÊBOSZOWIE
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