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Dnia 19 wrzeœnia 2010 roku Stowarzyszenie Parafii Grêboszów w Chicago (USA), obchodzi³o 30-
lecie swego istnienia i dzia³alnoœci. Jubileuszowe uroczystoœci Zarz¹d i cz³onkowie Stowarzyszenia rozpo-
czêli msz¹ œw. w Bazylice Œw. Jacka na ulicy North Harlem Ave Niles. Mszê œw. odprawi³ ks. Wies³aw Ba-
biarz, proboszcz parafii p.w. WNMP w Grêboszowie, który przyby³ specjalnie do USA na zaproszenie Za-
rz¹du. W wyg³oszonej homilii ks. Wies³aw nawi¹za³ do piêknego dzie³a pomocy na rzecz rodzinnych stron, 
którego autorami s¹ zrzeszeni w chicagowskiej organizacji mieszkañcy Grêboszowa i okolic. Za cel swojej 
charytatywnej dzia³alnoœci wziêli sobie do serca przes³anie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, ¿e: „cz³owiek jest 
wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to , czym dzieli siê z innymi”.  W trakcie mszy 
œw. modlono siê w intencji zmar³ych cz³onków Stowarzyszenia i dziêkowano Panu Bogu za 30 lat swojej 
owocnej dzia³alnoœci. W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu naszych rodaków pochodz¹cych z naszej parafii, 
jak równie¿ wielu Polaków mieszkaj¹cych w Chicago. Wartê honorow¹ w œwi¹tyni pe³ni³y poczty 
sztandarowe.

Po uroczystej mszy œw. odby³ siê jubileuszowy bankiet w restauracji Lone Tree Manor w Niles, na któ-
ry przyby³o oko³o 160 osób. W trakcie przyjêcia g³os zabra³ ks. Wies³aw Babiarz, który w imieniu w³asnym 
jak i ca³ej spo³ecznoœci parafii Grêboszów wyrazi³ wdziêcznoœæ wszystkim cz³onkom Stowarzyszenia za 
wielkie wsparcie jakie okazali naszej lokalnej spo³ecznoœci w przeci¹gu tych 30 lat swojej owocnej dzia³al-
noœci. Wyrazi³ uznanie za ca³okszta³t charytatywnej dzia³alnoœci: „Minione trzy dekady s¹ wyj¹tkowym 
przyk³adem na to, ¿e opuszczaj¹c swoj¹ ojczyznê, serce pozostawiliœcie tutaj, w Grêboszowie. Dziêki 
waszemu wsparciu uda³o siê przeprowadziæ wiele inwestycji w naszym parafialnym koœciele, jak i w je-
go otoczeniu, co ubogaci³o krajobraz naszej ma³ej ojczyzny”.                        Dokoñczenie na str. 2

Jubileusz Stowarzyszenia Parafii Grêboszów w Chicago

Od 30 lat dzia³a i pomaga
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Jubileusz Stowarzyszenia Parafii Grêboszów w Chicago

GRÊBOSZOWSKA WIOSKO!

Wiosko kochana, Wiosko urocza
Wiosko przed laty zostawiona

Kiedy na chwilê przymknê oczy
To widzê grêboszowskie pola

 (...)
 Choæ wielu z nas Ciê opuœci³o

Poznawaæ wielki, obcy kraj,
To serce swoje zostawi³o

Dzieciñstwo, m³odoœæ, wspomnieñ raj.
 My wszyscy dziœ, tu na obczyŸnie

W jedn¹ rodzinê siê zbieramy
Pragniemy ma³ym, bratnim gestem
Daæ dowód, ¿e Ciê Pamiêtamy!!!

 Danuta Szkutnik

Dokoñczenie ze str. 1
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie ks. Wies³aw ¿yczy³ kolej-

nych tak wspania³ych jubileuszy i obfitoœci £ask Bo¿ych 
na dalsze lata dzia³alnoœci oraz zapewni³ o pamiêci i 
modlitwie. Obecny prezes W³adys³aw Wytrwa³ wspólnie 
z przewodnicz¹cym bankietu W³adys³awem Ga³¹ w swo-
ich wyst¹pieniach przypomnieli historiê i osi¹gniêcia 
Stowarzyszenia parafii Grêboszów. Na zakoñczenie 
czêœci oficjalnej zgromadzeni minut¹ ciszy uczcili pamiêæ 
zmar³ych cz³onków Stowarzyszenia i po odmówieniu 
wspólnej modlitwy zasiedli do obiadu. Po obiedzie roz-
poczê³a siê zabawa taneczna. Nad jej opraw¹ muzyczn¹ 
czuwa³ zespó³ „Pacyfic Band” pod kierunkiem Janusza 
Lizaka. By³ czas na niekoñcz¹ce siê wspólne rozmowy, 
wspomnienia, pytania co dalej i na pami¹tkowe zdjêcia.  

Stowarzyszenie Parafii Grêboszów w Chicago pow-
sta³o w 1980 r. w celu niesienia pomocy finansowej przy 
odbudowie i renowacji parafialnego koœcio³a w Grêbo-
szowie, który w latach osiemdziesi¹tych z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza ks. W³adys³awa Golca poddany by³ 
kapitalnemu remontowi. Z biegiem lat Stowarzyszenie 
pomaga³o nie tylko Koœcio³owi, ale tak¿e ró¿nym insty-
tucjom s³u¿¹cym lokalnej spo³ecznoœci. Przez 30 lat dzia-
³alnoœci cz³onkowie chicagowskiego Stowarzyszenia wy-
pracowali i przekazali dla parafii oraz ca³ej gminy ponad 
100 tysiêcy dolarów. Inicjatorami powstania Stowarzy-
szenia byli: Henryk Œliwa (pierwszy prezes), Ludwik 
Skowron (wiceprezes) i Mila Jagie³ko-£ucarz (sekretarz). 
W tym czasie funkcje skarbnika pe³ni³a Krystyna Ga³a. 
Po dwóch latach nast¹pi³y zmiany w Zarz¹dzie. Preze-
sem zosta³ wybrany W³adys³aw Ga³a, który pe³ni³ tê funk-
cjê 12 lat. Wiceprezesami byli: Barbara Grabiec, W³ady-
s³aw Izak, Henryk Œliwa, Ludwik Skowron, zaœ skarbni-
kiem i sekretarzem byli odpowiednio Stanis³awa Wierz-
bicka oraz W³adys³aw Wytrwa³. W latach 1994-95 pra-
cami Zarz¹du kierowa³ prezes - Micha³ Wytrwa³. Od 
1995 roku funkcjê prezesa - przez d³u¿szy czas - pe³ni³ 
W³adys³aw Moryl. Funkcjê wiceprezesów sprawowali: 
Barbara Grabiec i W³odzimierz D¹broœ. Warto odnoto-
waæ fakt, ¿e w d³ugoletniej historii Stowarzyszenia w Ko-
misji Rewizyjnej pracowali: Teresa Podgórska, Kazi-
mierz Szarek, Stanis³aw Kowal, Janina Geisler, £ucja 
WoŸniak, Stanis³aw Kaczówka i Zdzis³aw Ga³a. Po re-
zygnacji W³adys³awa Moryla pracami Stowarzyszenia 
Parafii Grêboszów w Chicago kieruje W³adys³aw 
Wytrwa³ (prezes), zastêpcami s¹ Barbara Grabiec i Da-
niel Cira, skarbnik - Janina Geisler, sekretarz - Zofia Bi-
gos. W tym roku sk³ad Zarz¹du znowu uleg³ zmianie na 
skutek rezygnacji Barbary Grabiec i Daniela Cira, funk-
cjê wiceprezesów obecnie pe³ni¹: Antoni Myœliñski i An-
na Cira, skarbnikiem jest Janina Wytrwa³, sekretarzem 
ponownie Zofia Bigos. Niezmiennie funkcjê prezesa 
Zarz¹du piastuje W³adys³aw Wytrwa³. Zaœ funkcjê 
kontroln¹ pe³ni Komisja Rewizyjna w sk³adzie: W³a-
dys³aw Moryl i W³adys³aw Ga³a. 

Wies³aw Lizak
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grzymek do ojczyzny. W wydaniu wspominamy równie¿ 
sylwetkê i dzia³alnoœæ zmar³ego przed kilkoma tygod-
niami abp Józefa ¯yciñskiego, niegdyœ biskupa ordyna-
riusza diecezji tarnowskiej. Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e ju¿ po raz 54. odda-

W numerze mog¹ Pañstwo znaleŸæ wywiad z probosz-jemy do Pañstwa r¹k nasz¹ Gazetê Grêboszowsk¹. 
czem parafii WNMP w Grêboszowie Wies³awem Babiarz, Aktualny numer to w g³ównej mierze podsumowanie 
który podsumowuje 5 lat pracy w tutejszej parafii oraz minionego kwarta³u, który obfitowa³ w wiele wydarzeñ 
opowiada o swoich wra¿eniach po niedawnej wizycie u wartych odnotowania oraz szereg innych materia³ów 
rodaków w USA. Ponadto zamieszczamy artyku³ doty-odnosz¹cych siê g³ównie do naszej gminy czy te¿ po-
cz¹cy Stowarzyszenia Parafii Grêboszów w zwi¹zku z nie-wiatu.
dawno obchodzonym jubileuszem 30. rocznicy powsta-Kwiecieñ to miesi¹c wspomnieñ tragicznych 
nia. Nie zabraknie w aktualnym numerze sta³ych rubryk wydarzeñ. Rok temu obchodziliœmy okr¹g³¹ bo ju¿ 70. 
jak chocia¿by: kalejdoskopu kulturalnego, sprawozdañ    rocznicê mordu katyñskiego a dzisiaj do³¹czy³a do tego 1. 
z prac Rady Gminy Grêboszów, informacji z terenu po-rocznica tragedii smoleñskiej. Zbrodnia Katyñska z 1940 
wiatu oraz sportu. roku to bolesna karta naszej historii, która pomimo up³y-

Dodatkowo zamieszczamy w numerze niezwykle cie-wu tylu lat, transformacji systemowej i rozpadu Zwi¹zku 
kawe oraz bardzo praktyczne materia³y dotycz¹ce zdro-Radzieckiego nadal skrywa w sobie wiele niejasnoœci, 
wia. Ta jak¿e wa¿na tematyka poruszana jest w artyku-które mo¿e kiedyœ uda siê rozwi¹zaæ po otwarciu ro-
³ach: Marka Ziajora „Jak ob³askawiæ przedwioœnie?” oraz syjskich archiwów. Nie zmienia to jednak faktu jak wielki 
Pauliny Zaleskiej „Waga zdrowia”. Mog¹ Pañstwo zna-by³ to cios dla Narodu Polskiego, który straci³ rzeszê tak 
leŸæ w nich wiele cennych i przydatnych porad, które     znamienitych rodaków. Ale to przede wszystkim równie¿ 
w okresie przesilenia wiosennego mog¹ byæ bardzo po-ból rodzin ofiar którym zabrano najbli¿szych. Przez lata 
mocnewalczyli o pamiêæ, prawdê i czeœæ poleg³ych, pomimo 

Tematyka historii bêdzie tym razem dotyczyæ okresu tego, ¿e po wojnie kazano im milczeæ. Wa¿ne byœmy zaw-
Polskiego Pañstwa Podziemnego o którym pisze £ukasz sze pamiêtali o tym tragicznym wydarzeniu, które jest 
M³yniec. Równie¿ ks. dr Ryszard Banach kontynuuje cykl istotnym elementem œwiadomoœci narodowej, budowa-
artyku³ów o ksiê¿ach wywodz¹cych siê z naszego terenu. nej przez tyle lat przez pokolenia naszych przodków.     
Tym razem bêdzie to artyku³ dotycz¹cy ksiê¿y Wcis³ów.W zesz³ym roku byliœmy œwiadkami innego zdarzenia,     

Koñcz¹c, pragnê z³o¿yæ w imieniu w³asnym oraz ca³ej o którym nie sposób zapomnieæ. Upadek samolotu z pol-
redakcji Gazety Grêboszowskiej ¿yczenia zdrowych, sk¹ delegacj¹ i nastêpuj¹ca po tym lawina wydarzeñ na 
spokojnych i weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych. d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci. Obraz wraku Tupo-

Redaktor Naczelnylewa, p³yta lotniska na której przedstawiciele w³adz oraz 
Wies³aw Lizakrodziny klêcz¹ przy trumnach ofiar czy choæby pogrzeb 

pary prezydenckiej to chwile przepe³nione smutkiem      
i bólem nad tym co tak naprawdê siê sta³o. Jednak wtedy 
nikt nie spodziewa³ siê, ¿e w rok po tym wydarzeniu nie 
bêdzie ju¿ tak zapowiadanej przez wszystkich jednoœci. 
To wydarzenie pierwotnie ³¹czy³o nas w bólu i smutku. 
Wszyscy czuliœmy to samo. Dzisiaj jednak t¹ jednoœæ prze-
s³aniaj¹ inne zupe³nie niepotrzebne wydarzenia. Na myœl 
oczywiœcie przychodzi historia krzy¿a spod pa³acu prezy-
denckiego czy k³ótnie wokó³ pochówku pary prezydenc-
kiej na Wawelu. Nie uwa¿am za celowe roztrz¹saæ na 
nowo te jak¿e zapalne tematy, które chyba na d³ugo bêd¹ 
pokutowaæ w naszych spo³ecznych relacjach. Po kata-
strofie smoleñskiej w podrêcznikach szkolonych bêd¹ 
widnia³y notatki o wielkiej tragedii, póŸniej „narodowych 
rekolekcjach” i wielkiej jednoœci Polaków w duchu patrio-
tyzmu, no i oczywiœcie wstydliwe informacje o wielkiej 
k³ótni i niekoñcz¹cych siê podzia³ach, które wydaj¹ siê 
nie daæ ju¿ rozwi¹zaæ. Przyznam ¿e obrazy k³ótni i nikomu 
nie potrzebnych rêkoczynów spod pa³acu prezydenckie-
go na d³ugo pozostan¹ w mojej pamiêci. A szkoda.

W maju zbli¿amy siê niecierpliwie do wa¿nego dla 
wszystkich Polaków dnia beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana 
Paw³a II. Nim jednak dojdzie do tego oczekiwanego wy-
darzenia w numerze prezentujemy tekst ks. Mariana Kuj-
dy - proboszcza parafii Borusowa, dotycz¹cy papieskiego 
dekalogu m³odych sformu³owanego w³aœnie przez nasze-
go rodaka, œp. Jana Paw³a II dla rodaków podczas piel-
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania siê wiary w si³ê 
Chrystusa i drugiego cz³owieka. 

¯yczymy, aby Œwiêta Wielkanocne 
przynios³y radoœæ oraz wzajemn¹ 

¿yczliwoœæ. 
By sta³y siê Ÿród³em 
wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie

nape³ni Was pokojem i wiar¹, 
niech da si³ê w pokonywaniu trudnoœci 

i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ 
w przysz³oœæ..

Przewodnicz¹cy Wójt Gminy 
Grêboszów

Grêboszów     
  mgr Krystyna Œwiêtek                                     

Rady Gminy 

Wies³aw Wytrwa³  



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

¯YCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY JE ZMARNOWAÆ…

Rozmowa z Ks. Wies³awem wielkiego, ciep³ego, wymagaj¹cego 
Babiarz, proboszczem parafii od siebie i od nas cz³owieka. Jest cz³o-
p.w. WNMP w Grêboszowie wiekiem przez du¿e „C”. Zapamiê-

ta³em Jego rozmodlenie i szukanie si³ 
u Jezusa. Te Jego niesamowite spot-
kania z m³odymi, chorymi, z ka¿dym, To ju¿ prawie 5 lat odk¹d 
którego Bóg postawi³ mu na drodze. ksi¹dz podj¹³ siê duszpas-
Ca³a Jego pos³uga by³a nastawiona na terskiej pracy w parafii Grê-
to, by wszystkich prowadziæ do Chrys-boszów. Co uwa¿a ksi¹dz za 
tusa, aby ludzie m³odzi i starsi otwarli swój najwiêkszy sukces a co 
drzwi swego serca, swego ¿ycia jeszcze pozostaje w sferze 
Chrystusowi. Chcia³ wszystkich w³o-planów na przysz³oœæ? Czy 
¿yæ w objêcia naszej Matki Maryi,       zdarza³y siê w tym czasie ja-
a swym nauczaniem wprowadza³      kieœ pora¿ki?
w ¿ycie postanowienia Soboru Waty-
kañskiego II.W pracy kap³añskiej nie ma suk-

cesów. Sukces to coœ jednorazo-
Obok wydarzeñ radosnych wego, a tu jest ci¹g³a praca. Jest 

nie zabrak³o i tych smutnych. W lutym br. radoœæ kiedy parafianie rozumiej¹, chc¹ coœ zmie-
po¿egnaliœmy arcybiskupa ks. prof. Józefa niæ, chc¹ pomóc. Na ile rozumiej¹, ¿e parafia to my 
¯yciñskiego. Jak wspomina ksi¹dz jego wszyscy, ka¿dy za ni¹ odpowiada i ka¿dy j¹ tworzy    
osobê?i od ka¿dego zale¿y tak wiele, ¿e nie mo¿emy staæ     

i siê przypatrywaæ, ¿e ktoœ inny za nas siê bêdzie 
Ks. abp. Józef ¯yciñski by³ jednym z najbardziej modli³, ¿e ktoœ inny pomo¿e, ¿e ktoœ inny coœ zrobi. 

znanych polskich biskupów. Kiedy przyszed³ do A ja kiedy siê w to wszystko w³¹czê? Kiedyœ bêdzie 
diecezji tarnowskiej, ja ju¿ by³em kap³anem. Przy-za póŸno. Jest „dziœ”, które ode mnie zale¿y. Jest za 
pominam sobie, jak listopadowego wieczoru ks. du¿o do przegrania, do straty, bo a¿ ca³a wiecznoœæ. 
abp odwiedza³ emerytowanych kap³anów; by³       To jest moje marzenie, ¿e nie bêdziemy patrzeæ, ¿e 
w Wietrzychowicach u ks. pra³ata Jakuba Dudka      to proboszcza sprawa, ale, ¿e to jest moja sprawa i ja 
i dowiedzia³ siê, ¿e jestem po wypadku - przyszed³ to mogê zrobiæ. Pora¿ki, jeœli ktoœ od nas odchodzi 
wówczas tak¿e do mego mieszkania, aby odwiedziæ nie pojednany z Bogiem. Pora¿ki, ¿e mo¿na by³o 
chorego kap³ana. Nigdy nikomu nie odmówi³ zrobiæ wiêcej.
wsparcia, zarówno duchowego jak i finansowego, 
zawsze stara³ siê znaleŸæ czas na rozmowê.Od naszej ostatniej rozmowy minê³o ju¿ 

sporo czasu, jednak jak mo¿na zauwa¿yæ 
Kilka miesiêcy temu goœci³ ksi¹dz z wi-nie spocz¹³ ksi¹dz na laurach. Czego za-

zyt¹ u naszych rodaków w USA. Jak wspo-tem uda³o siê dokonaæ w tym czasie? Ja-
mina ksi¹dz spotkanie z poloni¹ amery-kich podj¹³ siê ksi¹dz inwestycji?
kañsk¹?

Uda³o nam siê - wszystkim parafianom - za³o¿yæ 
Ta wizyta na zawsze pozostanie w mej pamiêci. w koœciele nowe nag³oœnienie, postawiæ nowy krzy¿ 

Spotka³em siê z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i goœcinnoœci¹. misyjny, uporz¹dkowaæ cmentarz i odnowiæ na nim 
Mog³em razem z naszymi rodakami œwiêtowaæ 30- dwie du¿e figury z 1750 r., za³o¿yæ nowy wentylator 
lecie Stowarzyszenia Parafii Grêboszów w Chicago. do organów, zmieniæ okna w skarbcu i zakrystii.
Mogliœmy razem dziêkowaæ Panu Bogu za wszelkie 
dobro jakie przez te lata czynili dla Koœcio³a, parafii  Zbli¿a siê dzieñ beatyfikacji Ojca Œwiê-
i ca³ej naszej ma³ej Ojczyzny. Wielkie dziêki Panu tego Jana Paw³a II. Co zapamiêta³ ksi¹dz  
prezesowi W³adys³awowi Wytrwa³, zastêpcom Pani z jego pontyfikatu, duszpasterskiej dzia-
Basi Grabiec, Danielowi Cira, by³ym prezesom Pa-³alnoœci oraz jak ocenia wp³yw jaki wywar³ 
nu Henrykowi Œliwa, W³adys³awowi Ga³a, Micha-Jan Pawe³ II na naukê Koœcio³a?
³owi Wytrwa³, W³adys³awowi Moryl, wszystkim 

Dokoñczenie na str. 5Jan Pawe³ II jest dla mnie ca³y czas wzorem 
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¯YCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY JE ZMARNOWAÆ…

Dokoñczenie ze str. 4 choæ niektórych na lepsze, a to ju¿ jest du¿o i na 
pewno by³o warto.

cz³onkom zarz¹du i wszystkim naszym parafianom z 
USA. Nasi rodacy w Chicago s¹ bardzo wra¿liwi, s¹ Jakie dalsze wyzwania duszpasterskie 
wielkimi patriotami i wiele myœl¹ o nas i naszej Oj- stawia ksi¹dz przed sob¹ i ca³¹ spo³ecz-
czyŸnie. Wszystkie te spotkania pozostan¹ w moim noœci¹ naszej parafii w Roku Eucharystii, 
sercu i w moich myœlach. Za okazane mi serce, prze¿ywanym pod has³em „W komunii      
¿yczliwoœæ i wszelk¹ pomoc wszystkim serdecznie z Bogiem"?
dziêkujê.

Wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê i okazjê, aby zbli¿yæ 
Ksiêdza wizyta zbieg³a siê z wyj¹tkowym parafian do Boga. ¯ycie jest zbyt krótkie, aby je 

jubileuszem 30-lecia dzia³alnoœci Stowa- zmarnowaæ, ale jest i piêkne, ¿e warto ¿yæ i trudziæ 
rzyszenia Parafii Grêboszów w Chicago. siê. Dobrze przygotowaæ dzieci, m³odzie¿ do sakra-
Jak ocenia ksi¹dz takie wyj¹tkowe inicja- mentów œwiêtych. Jak najlepiej przygotowaæ siê do 
tywy oraz jak do tej pory uk³ada³a siê odpustów. W tym roku 14 XI bêdziemy obchodziæ 
wspó³praca z przedstawicielami i cz³on- 40 - lecie pobytu kardyna³a Karola Wojty³y w naszej 
kami Stowarzyszenia? parafii, w koœciele parafialnym. Chcia³bym, abyœmy 

tê uroczystoœæ piêknie prze¿yli.
Jestem bardzo krótko w parafii, ale wspó³praca 

uk³ada siê bardzo dobrze. Jesteœmy w sta³ym kon- Koñcz¹c chcia³em zapytaæ jak uk³ada 
takcie. Stowarzyszenie myœli nie tylko o parafii, ale   siê ksiêdzu wspó³praca zarówno z Rad¹ 
i o ca³ej naszej ma³ej ojczyŸnie. Na stronach tej Parafialn¹ jak i parafianami z którymi 
gazety wielokrotnie pisa³ Pan Wies³aw o inicjaty- spotyka siê ksi¹dz ka¿dego dnia oraz czego 
wach i pomocy jakie udziela³o Stowarzyszenie Pa- ¿yczy³by sobie na dalsze lata pos³ugi 
rafii Grêboszów nam tu wszystkim. Pomaga³o i na- duszpasterskiej?
dal pomaga ca³ej naszej spo³ecznoœci, jest otwarte 
na wszystkie proœby. Nasi rodacy to ludzie zako- Chcê dziêki uprzejmoœci Pana Wies³awa Lizaka 
chani w OjczyŸnie, bardzo têskni¹cy za Grêbo- podziêkowaæ wszystkim za ka¿de dobro, które czy-
szowem i parafialn¹ œwi¹tyni¹. ni¹ dla siebie nawzajem. Bo to jest parafia, oby tego 

dobra by³o jak najwiêcej. Obyœmy równie¿ w s³o-
Ostatnie lata to równie¿ wytê¿ona dzia- wach umieli i chcieli czyniæ dobro, mówi¹c dobro    

³alnoœæ duszpasterska. Oprócz œwi¹t stric- o innych i ciesz¹c siê dobrem innych. 
te wynikaj¹cych z kalendarza liturgicz- Na zakoñczenie chcia³bym z okazji Œwi¹t Wiel-
nego prze¿ywaliœmy równie¿ czas misji kanocnych wszystkim parafianom i naszym roda-
œwiêtych oraz ich renowacjê czego sym- kom z poza granic naszej Ojczyzny z³o¿yæ serdeczne 
bolem jest krzy¿ misyjny, znajduj¹cy siê   ¿y czenia: zdrowia, szczêœcia, uœmiechu oraz wielu 

³ask Bo¿ych. Niech Chrystus Zmartwychwsta³y bê-w otoczeniu koœcio³a. Jak¹ rolê powinny 
dzie dla Was wzorem i pomoc¹ w codziennym ¿yciu.wiêc pe³niæ w ¿yciu spo³ecznoœci para-

Szczêœæ Wam Bo¿e !fialnej misje œwiête? Czy jest ksi¹dz za-
dowolony z duchowego prze¿ycia tego cza-

Dziêkujê za rozmowê.su przez nasz¹ parafiê? Czy uwa¿a ksi¹dz, 
¿e ten okres zosta³ nale¿ycie wykorzystany 

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubi-przez nas wszystkich?
leuszem 5 lat pos³ugi duszpasterskiej       
w parafii Grêboszów w imieniu ca³ej re-Misje œwiête to bardzo wa¿ne wydarzenie w pa-
dakcji pragnê ¿yczyæ ksiêdzu wytrwa³oœci rafii. Maj¹ za zadanie odnowiæ oblicze duchowe 

parafian. Czy siê uda³y? Myœlê, ¿e ka¿dy z nas musi w dalszej dzia³alnoœci duszpasterskiej, 
sobie sam odpowiedzieæ na ile odnowi³ swe ¿ycie, sukcesów i satysfakcji z podjêtych zadañ 
¿ycie swojej rodziny i na ile tymi wartoœciami jeszcze oraz zdrowia i pogody ducha.
¿yje. Ka¿dy mo¿e mieæ swoje zdanie, ale dla 
wszystkich by³a to wielka i piêkna okazja. Chcê Wies³aw Lizak
wierzyæ, ¿e misje i ich renowacja pomog³y zmieniæ 
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

06.12.2010 r. II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, Bo¿ena Furga³ - Skarbnik Gminy, dyrektorzy 
Gminy Grêboszów jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów UG 

oraz so³tysi. 
Obrady otworzy³ i przewodniczy³ im Wies³aw 

ŒLUBOWANIE WÓJTA Wytrwa³  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów. 
Po przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u z poprzedniej 

W nadzwyczajnej sesji wziê³o udzia³ 15 radnych, sesji, sprawozdanie wójta z pracy gminy w okresie 
Wójt Gminy Krystyna Œwiêtek, skarbnik Bo¿ena Fur- miêdzysesyjnym przedstawi³a Krystyna Œwiêtek.
ga³, sekretarz Bronis³aw B³ach i Przewodnicz¹cy Podczas sesji radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
Gminnej Komisji Wyborczej Stanis³aw Niemczura. Po - w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2010 r., 
otwarciu i przyjêciu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy zmian w bud¿ecie Gminy na 2010 r.
Rady Gminy Grêboszów Wies³aw Wytrwa³ poprosi³ - Uchwa³a Bud¿etowa Gminy Grêboszów na rok 
Stanis³awa Niemczurê, Przewodnicz¹cego Gminnej 2011,
Komisji Wyborczej w Grêboszowie o wrêczenie Pani - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
Krystynie Œwiêtek zaœwiadczenia Gminnej Komisji nansowej Gminy Grêboszów na lata 2011-2014.
Wyborczej o wyborze na funkcjê Wójta Gminy Grê- - w sprawie ustalenia wysokoœci diet i zwrotu kosz-
boszów. Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej zazna- tów podró¿y dla radnych Rady Gminy Grê-
czy³, ¿e Pani Wójt zosta³a wybrana w pierwszej turze boszów,
chocia¿ nie by³o to ³atwe ze wzglêdu na to, ¿e w wy- - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
borach startowa³o 4 kandydatów. ¯yczy³, aby ta ka- Grêboszów,
dencja nie by³a gorsza od poprzedniej i by uda³o siê - w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
zrealizowaæ wszystkie planowane inwestycje. Z³o¿y³ Miejscowoœci Borusowa na lata 2009-2016,
te¿ serdeczne gratulacje nowo wybranym radnym. Po - w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy 
czym stosownie do art. 29a ustawy o samorz¹dzie dzier¿awy na czas nieokreœlony,
gminnym, Pani Wójt w obecnoœci rady z³o¿y³a œlubo- - w sprawie trybu i sposobu powo³ywania i odwo³y-
wanie o nastêpuj¹cej treœci: wania cz³onków Gminnego Zespo³u Interdyscy-

„Obejmuj¹c Urz¹d Wójta Gminy uroczyœcie œlu- plinarnego w Grêboszowie oraz szczegó³owych 
bujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, a powierzony warunków jego funkcjonowania,
mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicz- - w sprawie sprzeda¿y dzia³ki mienia komunalnego,
nego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy Grêbo- - w sprawie stwierdzenia wygaœniêcia mandatu rad-
szów. nego,

Tak mi dopomó¿ Bóg”. - w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Sa-
Po wyg³oszeniu roty œlubowania Przewodnicz¹cy morz¹dów Powiatu D¹browskiego.

Rady Gminy Wies³aw Wytrwa³ z³o¿y³ Pani Wójt ser- Zapytania, wnioski i interpelacje radnych dotyczy³y 
deczne gratulacje z racji wyboru na to stanowisko. m.in. spraw: melioracji, remontu dróg, budowy prze-
Równie¿ radny Franciszek Dymon pogratulowa³ Pani pompowni i wyników badania gleb.
Wójt wyboru. ¯yczy³ jej i wszystkim obecnym, aby na Radny Franciszek Dymon - wnioskowa³ aby udro¿-
sk³adane wnioski zawsze uda³o siê pozyskiwaæ œrodki niæ przepusty, które zosta³y zniszczone przez ciê¿ki 
finansowe. Po odebraniu licznych gratulacji i ¿yczeñ sprzêt pracuj¹cy przy wale. Pierwszy przepust znajduje 
Wójt Gminy Krystyna Œwiêtek podziêkowa³a za obda- siê przy drodze gminnej do tzw. „Fisiowej rampy”, zaœ 
rzenie jej zaufaniem. dwa pozosta³e - za wa³em, przy rowie odprowadzaj¹-

cym wodê od œluzy. Jednoczeœnie radny podkreœli³, ¿e 
jest to pilna potrzeba, gdy¿ ludzie nie maj¹ mo¿liwoœci 

30.12.2010 r. III sesja Rady Gminy Grêboszów wjazdu na swoje pola. 
Radny Jan Gawe³ pyta³ czy s¹ zarezerwowane œrod-

ki w Urzêdzie Marsza³kowskim na budowê przepom-UCHWALONO BUD¯ET 
powni w Hubenicach oraz czy mamy opracowany GMINY GRÊBOSZÓW
plan melioracji gminy?

Radny Stanis³aw Wytrwa³ wnioskowa³ o dokoñcze-
W dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej 

nie remontu drogi tzw. „uskoski” w Woli ̄ elichowskiej 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêbo-

oraz  o wykonanie remontu dróg do p. Sêka do p. Bor-
szowie odby³a siê III sesja Rady Gminy Grêboszów, 

ka i w kierunku p. Mosia. Radny Wytrwa³ proponowa³, 
podczas której uchwalony zosta³ bud¿et Gminy Grêbo-

aby na zebraniach wiejskich poruszyæ temat spó³ki 
szów na rok 2011. W posiedzeniu wziêli udzia³: Bog-

wodnej.
dan Bigos - radny Rady Powiatu, Krystyna Œwiêtek - 

Dokoñczenie na str. 15
Wójt Gminy Grêboszów, Bronis³aw B³ach - Sekretarz 

6



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

Firma Sêkpol z terenu na-

szej gminy otrzyma³a w 2010 r. 

wyj¹tkowe wyró¿nienie.           
W grudniu zosta³a laurea-

tem konkursu „Srebrny Laur 
Ma³opolski”, który od niespe³na 
10 lat jest organizowany przez 
Ma³opolskie Biuro Promocji 
przy Wojewódzkim Klubie 
Techniki i Rozwoju w Krakowie 
pod honorowym patronatem 
Wojewody Ma³opolskiego oraz 
Prezesa WKTiR. Nagrodê z r¹k 
Wojewody Stanis³awa Kracika 
odebra³ Janusz Kowal wraz       

z ma³¿onk¹ Mari¹. Uroczysta gala odby³a siê 9 grudnia 
2010 r. w restauracji „U Ziyada” w Krakowie.

Jak wspomina³ w wywiadzie na ³amach Gazety Grê-
boszowskiej (nr 49) Jan Kowal  w³aœciciel firmy  „Myœlê, 
¿e za swój sukces mogê uznaæ fakt, ¿e w rodzinnej 
gminie uda³o siê zbudowaæ i prowadziæ firmê licz¹c¹ 
siê na rynku krajowym. Istotne dla mnie jest to, ¿e     
w prowadzenie firmy zaanga¿owana jest ¿ona i córki, 
bez których nie uda³o by mi siê tak wiele osi¹gn¹æ. 
Uda³o siê równie¿ zbudowaæ zgrany zespó³ pracow-
ników, którzy chêtnie podejmuj¹ nowe wyzwania, za 
co im serdecznie dziêkujê”. Zatem w wyraŸny sposób 
procentuje i jest zauwa¿alny przez fachowców sposób 
prowadzenia dzia³alnoœci przez w³odarzy firmy oraz 
wysoka jakoœæ oferowanych produktów. Nagroda ta jest 
potwierdzeniem tego, jak profesjonaln¹, dojrza³¹ i nie 
boj¹c¹ siê innowacyjnoœci firm¹ jest Sêkpol. 

Firma Sêkpol jest producentem stolarki budowlanej 
od 1984 roku. G³ównym asortymentem produkcji s¹ 
skrzyd³a drzwiowe i oœcie¿nice wewn¹trzlokalowe. Pro-
dukuje najwy¿szej jakoœci drzwi wewnêtrzne przylgowe    
i przesuwne. Firma wspó³pracuje z wieloma znanymi      
i cenionymi kontrahentami, hurtowniami materia³ów 
budowlanych oraz profesjonalnymi firmami monta¿o-
wymi. Wyroby produkowane w Grêboszowie mo¿na ku-
piæ w ka¿dym polskim mieœcie oraz poza granicami 
kraju.

„Laury Ma³opolski” s¹ nie tylko du¿ym presti¿em dla 
zwyciêzców ale jednoczeœnie dobrym wyznacznikiem 
jakoœci, solidnoœci i kierunków rozwoju dla wszystkich 
przedsiêbiorców. Gratulujemy zatem tak wspania³ych 
osi¹gniêæ ca³ej firmie Sêkpol i ¿yczymy kolejnych 
sukcesów.  

Oprócz Sêkpolu laureatami zostali:
- AXPAL Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-
  Handlowe z Roczyn,
- JAR - KAM s.c. Technika Grzewcza i Sanitarna 
  z Choczni,
- REM - BUD Zak³ad Remontowo - Budowlany 
  z Pcimia
- Zak³ad Instalacji Sanitarnych i Budow-
  nictwa Sp. z o.o. z Myœlenic.              W.Lizak

SREBRNY LAUR DLA SÊKPOLU
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10.II.2011 r. dotar³a do nas szego Seminarium Duchownego.   
wstrz¹saj¹ca informacja o œmierci W swojej pasterskiej pos³udze w die-
s³ugi Bo¿ego Arcybiskupa Józefa ̄ y- cezji tarnowskiej nade wszystko 
ciñskiego. Odszed³ nagle prze¿ywszy pragn¹³ budowaæ koœció³ ¿ywy, wi-
63 lata, wspania³y filozof, teolog,   zy to wa³ parafie i wzywa³ wiernych 
a przede wszystkim niestrudzony œwieckich do anga¿owania siê        
pasterz Ludu Bo¿ego. w dzie³o ewangelizacji oraz podej-

Ks. Abp. Prof. dr hab. Józef mowania odpowiedzialnoœci za koœ-
¯yciñski urodzi³ siê 1.IX.1948 roku ció³. Wœród jego inicjatyw, które na 
w Nowej Wsi ko³o Piotrkowa Try- trwa³e wpisa³y siê w ¿ycie diecezji 
bunalskiego. Po ukoñczeniu studiów tarnowskiej, s¹ Parafialne Rady 
w Wy¿szym Czêstochowskim Se- Duszpasterskie, powo³ane na drodze siê je traktowaæ jako pozosta³oœæ 
minarium Duchownym w Krakowie wyborów, i pos³uga nadzwyczajnych œwiata, który ostatecznie przemin¹³. 
przyj¹³ w dniu 21.V.1972 roku  s za far zy  K omunii Œw. Jako pasterz Tylko wtedy nasze ¿ycie stanie siê 
w Czêstochowie œwiêcenia kap³añ- diecezji bardzo dba³ o kszta³cenie autentycznie ludzkie, kiedy znajdzie 
skie z r¹k bp. Stefana Bary³y. Jako duchowieñstwa, przygotowuj¹c pro- siê w nim wartoœci absolutne, które 
wikariusz parafialny pracowa³  fe so ró w  i p rac owników naukowych, nie poœwiêcilibyœmy dla ¿adnych 
w Wieluniu i w Gidlach. W 1974 którzy pracuj¹ na wielu uczelniach   innych wartoœci” (Elementarz ksiê-
roku zosta³ mianowany prefektem   w  kraju i z za granic¹. Kontynuowa³ dza ¯yciñskiego dla biskupa i œwiec-
i wyk³adowc¹ w Wy¿szym Semina- zaanga¿owanie misyjne diecezji tar- kiego). W trosce o zacieœnienie wiêzi 
rium Duchownym w Krakowie.  n ow sk iej , posy³a³ kap³anów do pracy miêdzy rodzinami, które pragn¹ 
W 1976 roku na Wydziale Teolo- misyjnej, odwiedza³ misjonarzy. Z je- ukszta³towaæ swoje ¿ycie na funda-
gicznym w Krakowie uzyska³ stopieñ go inicjatywy powsta³ w Tarnowie  mencie wartoœci ukazywanych       
naukowy doktora teologii. Drugi Ins tytut Teologiczny  k szta³c¹cy  w Ewangelii powo³a³ do istnienia 
stopieñ doktora  filozofii  uzyska³   œ w ieckich teologów, nastêpnie do- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
w Akademii Teologii Katolickiej  k on an o  jego agregacji do Wydzia³u Diecezji Tarnowskiej. W jednym ze 
w Warszawie. Habilitowa³ siê w roku Teologicznego Papieskiej Akademii swoich kazañ podkreœli³, ¿e droga 
1980 na podstawie pracy „Prostota  Teologicznej w Krakowie. Bp Józef Œwiêtej Rodziny jest drog¹ ka¿dego 
i dyskonfirmowalnoœæ jako kryteria niezwyk³¹ trosk¹ otoczy³ równie¿ cz³owieka. Tak jak Œwiêta Rodzina 
heurystyczne w kosmologii relaty- rodziny. W swoich listach i kazaniach dzielimy radoœæ i ból, nadzieje, trudy 
wistycznej”. W 1981 roku zosta³ wielokrotnie stawa³ w obronie ¿ycia codziennego ¿ycia i cierpienia. Mu-
profesorem nadzwyczajnym, a w ro- poczêtego, pisa³: „jeœli ktoœ ma ja- simy wiêc patrzeæ oczami wiary na 
ku 1988 profesorem zwyczajnym. kiekolwiek obiekcje, czy p³ód nale¿y Œwiêt¹ Rodzinê, szukaæ u niej ³aski    
W latach 1982-1985 pe³ni³ funkcjê uwa¿aæ za istotê ludzk¹, powinien i pomocy w kszta³towaniu dobrej 
prodziekana, a od 1988 do 1990 wstrzymaæ siê od œmiercionoœnych atmosfery naszych rodzin oraz zno-
dziekana Wydzia³u Filozoficznego dzia³añ. Regu³a ta obowi¹zuje w wie- szeniu trudów codziennego ¿ycia. 
Papieskiej Akademii Teologicznej  lu  a spektach naszego ¿ycia. Jeœli ka¿- Bp Józef, podkreœli³, „¿e cz³owiek 
w Krakowie. By³ inicjatorem wielu d¹ wartoœæ bêdziemy przeliczaæ na jako istota posiadaj¹ca têskni za 
pism filozoficznych. Wyk³ada³ m.in.: wartoœci wymierne wtedy nasze ¿y- odrobin¹ czu³oœci. Niestety mo¿e te 
w Berkeley, Oxfordzie, Waszyng- cie utraci znamiê cz³owieczeñstwa”. uczucia zag³uszyæ i zepchn¹æ do pod-
tonie i Sydney. Opublikowa³ kil- Bp ¯yciñski nawo³ywa³ rodziny die- œwiadomoœci, ale one i tak bêd¹ da-
kadziesi¹t ksi¹¿ek i kilkaset artyku- cezji tarnowskiej, aby naœladowa³y wa³y o sobie znaæ. Musimy podej-
³ów. ¿ycie Jezusa, Maryi i œw. Józefa. mowaæ pytania o hierarchiê wartoœ-

29.XI.1990 roku Ojciec Œwiêty Apelowa³ o to, aby rodzice znaleŸli ci, o sens ¿ycia, o duchowe wartoœci. 
Jan Pawe³ II mianowa³ Go biskupem czas na wychowawcz¹ rozmowê      Musimy troszczyæ siê o g³êbie na-
tarnowskim. Pos³ugê pasterza koœ- z dzieæmi, wiêŸ uczuciow¹, wspólne szego œwiata wewnêtrznego” (Ele-
cio³ a ta rn owsk iego  pe ³n i³  od  prze¿ywanie radoœci i trosk. Bp mentarz ksiêdza ¯yciñskiego dla bis-
4.IX.1990 roku do 14.VI.1997 zwraca³ uwagê na to, i¿ rodziny, kupa i œwieckiego). Biskup apelowa³ 
roku. W tym czasie podj¹³ m.in. de- które pragn¹ urzeczywistniæ idea³y o pracê nad sob¹, cz³onków rodziny, 
cyzjê o za³o¿eniu rozg³oœni diecezji Œwiêtej Rodziny pozostaj¹ czêsto prosi³ o chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ, czu-
tarnowskiej Radio Dobra Nowina osamotnione w swych d¹¿eniach. ³oœæ i ¿yczliwoœæ w rodzinach. Mówi³: 
(obecnie Diecezjalne Radio RDN Pisa³: „W tworzonym klimacie oœ- „Jest tu tak wiele do zrobienia, aby 
Ma³opolska) i Wydawnictwa Diecezji mie sza  siê  czê sto  pat rio tyzm, nasze rodziny nie by³y rodzinami 
Tarnowskiej „Biblos” jak równie¿  a lt ruistyczne poœwiêcenie siê innym, œmiertelnie znudzonymi, które maj¹ 
o utworzeniu tarnowskiego oddzia³u ofiary podejmowane w imiê wy¿- ju¿ doœæ siebie, a ¿yczliwoœæ demon-
tygodnika katolickiego „Goœæ Nie- szych wartoœci. Pomimo to wartoœci struj¹ tylko czasem na wynos, gdy 
dzielny”. Zadecydowa³ równie¿  te  o dg ryw a j¹ zasadnicz¹ rolê w roz- przyjd¹ goœcie. 
o rozbudowie tarnowskiego Wy¿- woju kultury europejskiej, próbuje Dokoñczenie na str. 9

„ARCYBISKUPIE JÓZEFIE - DZIÊKUJEMY!”
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Dokoñczenie ze str. 8 w Lublinie (w 2004 roku) oraz ¯yciñskiego rozpoczê³o siê czuwanie 
Uniwersytet Jagielloñski (w 2005 ro- modlitewne przy trumnie, które po-

Nawo³ywa³ do tego, aby w ka¿- ku). trwa³o do godziny 22.00. Kondukt 
dym poczêtym dziecku widzieæ dar Odszed³ od nas wybitny cz³o- ¿a³obny wyruszy³ z Tarnowa do 
samego Boga, który przychodzi  w iek ,  k ap³an wielkiego formatu, Lublina w œrodê oko³o godziny 9.00. 
w nasz¹ codziennoœæ i potrzebuje wra¿liwy duszpasterz zatroskany  G ³ó wn e uroczystoœci pogrzebowe 
os³ony, opieki tak jak Jezus przy- o swój lud. odby³y siê w sobotê. Msza œw. 
chodz¹c na œwiat potrzebowa³ opieki Jednym z punktów trzydniowych pogrzebowa zosta³a odprawiona o 
Maryi i Józefa (Currenda 1990). uroczystoœci pogrzebowych by³ Tar- godz. 11 w archikatedrze lubelskiej. 

14.VI.1997 roku bp. Józef zo- nów, miejsce gdzie przez siedem lat W liturgii pogrzebowej uczestniczy³o 
sta³ mianowany przez Ojca Œwiêtego Arcybiskup Józef kierowa³ swym blisko 50 tysiêcy wiernych. Podczas 
Jana  Paw³a I I A rcyb iskupem umi³owanym Ludem Bo¿ym sprawu- homilii kardyna³ Kazimierz Nycz 
Metropolit¹ Lubelskim. Pe³ni³ rów- j¹c funkcjê biskupa. We wtorek 15 powiedzia³: „Towarzyszenie wier-
nie¿ urz¹d Wielkiego Kanclerza lutego w godzinach popo³udniowych nych biskupowi w jego ostatniej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel- trumna z cia³em œp. Arcybiskupa drodze powinno nam daæ wiele do 
skiego. By³ konsultantem Kongre- zosta³a przywieziona do bazyliki ka- myœlenia. ̄ egnamy dobrego paste-
gacji Wychowania Katolickiego  te dr aln ej  w  T arnowie. O godzinie rza, który kocha³ ludzi, kocha³ 

Koœció³. Zale¿a³o mu na zbawieniu i cz³onkiem Papieskiej Rady ds. 18.00 zosta³a odprawiona Msza 
wszystkich. Pozostaje wdziêcznoœæ Kultury. Wchodzi³ w sk³ad Rady Œwiêta ¿a³obna, której przewodni-
Bogu za ten niezwyk³y dar dla Sta³ej Konferencji Episkopatu i Rz¹- czy³ ordynariusz tarnowski bp Wik-
Koœcio³a, Polski i œwiata”. Zamiast du RP. Nale¿a³ do Europejskiej tor Skworc przy koncelebrze kilku-
wieñców i kwiatów wierni sk³adali Akademii Nauki i Sztuki w Salzbur- dzies iêciu  ksiê¿y spoœród 300, 
datki na stypendia dla zdolnej m³o-gu, Rosyjskiej Akademii Nauk Przy- których wyœwiêci³ ówczesny biskup 
dzie¿y pochodz¹cej z ubogich ro-rodniczych oraz Komitetu Nauk Filo- tarnowski Józef ¯yciñski. Do œwi¹-
dzin, tak jak pragn¹³ tego arcybiskup zoficznych Polskiej Akademii Nauk. tyni przyby³y t³umy wiernych z ca³ej 
Józef ̄ yciñski.Tytu³ami doktora honoris causa uho- archidiecezji tarnowskiej. Po mszy 

Katarzyna Lizaknorowa³y Go Akademia Rolnicza  œ w iê tej w intencji zmar³ego abp. 

„ARCYBISKUPIE JÓZEFIE - DZIÊKUJEMY!”

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa     II miejsce ex aequo: Pawe³ Kaczówka,
w Grêboszowie by³o organizatorem eliminacji £ukasz Bociek.
gminnych XIII edycji Ogólnopolskiego III miejsce ex aequo: Wiktoria Sierak,
Konkursu Plastycznego pod has³em „PowódŸ, Bartosz Zaj¹c.
po¿ar, dniem czy noc¹ - stra¿ przychodzi ci     
z pomoc¹”. G³ównym celem konkursu jest II grupa œrednia 9-12 lat
uœwiadomienie dzieciom i m³odzie¿y I miejsce ex aequo:
ró¿norodnoœci dzia³añ zawodu stra¿aka pod- Zuzanna Szkutnik, Izabela Tyrcha, Izabela
czas pe³nienia s³u¿by. Istotne jest pokazanie i Klaudia Koziara.
znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeñstwa 
ka¿demu cz³owiekowi. Konkurs promuje i poszerza III grupa starsza 13 -16 lat 
wiedzê o szeroko rozumianym bezpieczeñstwie, o trud- I miejsce ex aequo:
nej i bardzo potrzebnej pracy stra¿aka. Pokazuje, ¿e      Aneta Boroniec, Karolina Tyrcha, 
w dzisiejszych czasach stra¿ak nie tylko gasi po¿ar, ale II miejsce Dorota Kaczówka
tak¿e ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach III miejsce Justyna Tomasik
drogowych, podczas klêsk ¿ywio³owych, usuwa skutki 
katastrof chemicznych i ekologicznych. Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali 

Komisja jury powo³ana przez organizatora dokona³a dyplomy i nagrody, ufundowane przez Gminn¹ Komisjê 
oceny prac plastycznych i postanowi³a przyznaæ   ds .  P ro fi l ak ty ki  i Rozwi¹zywan ia  Prob lemów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych nastêpuj¹ce Alkoholowych w Grêboszowie. 
miejsca:

I grupa m³odsza 6-9 lat: Najlepsze prace z eliminacji gminnych bior¹ udzia³    
I miejsce ex aequo: Patryk Potoczny, £ukasz Tyrcha, w konkursie powiatowym. 
Konrad Szkutnik, Patryk Ordon WL
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Kiedy umieraj¹cy Jan Pawe³ II dowiedzia³ siê, ¿e nego, pamiêtajcie, ¿e ten kszta³t zale¿y od tego, jaki bê-
m³odzi modl¹ siê pod oknami Pa³acu Apostolskiego, dzie cz³owiek. A wiêc czuwajcie!  
napisa³ do nich ostatni list: „Szuka³em was... a teraz wy Czêstochowa, 18.06.1983
przyszliœcie do mnie. Za to wam dziêkujê”. Papie¿ do 2. Nie zag³uszam sumienia…
ostatnich chwil myœla³ o tych, którzy bêd¹ budowaæ Co to znaczy: „czuwam”? To znaczy, ¿e staram siê 
nowy, lepszy, bardziej sprawiedliwy œwiat. Kilka chwil byæ cz³owiekiem sumienia. ¯e tego sumienia nie zag³u-
póŸniej m³odzie¿ przez sms-y, Internet, na transparen- szam, nie zniekszta³cam. Nazywam po imieniu dobro      
tach odpowiedzia³a Ojcu Œwiêtemu: „Szuka³eœ nas, a my i z³o, a nie zamazujê. Wypracowujê w sobie dobro, a ze 
przyszliœmy do Ciebie i za to Ci dziêkujemy”. A inni z³a staram siê poprawiæ, przezwyciê¿aj¹c je w sobie. To 
krócej: „Znalaz³eœ nas”. Zawsze mu zale¿a³o na m³o- taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie mo¿na 
dych. „Wy jesteœcie moj¹ nadziej¹” - mówi³ w pierw- pomniejszyæ, zepchn¹æ na dalszy plan. Nie. Ona jest 
szym oficjalnym wyst¹pieniu, podczas inauguracji ponty- wszêdzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaœ tym wa¿-
fikatu. Troska o m³odych to zasadniczy motyw tego pon- niejsza, im wiêcej okolicznoœci zdaje siê sprzyjaæ temu, 
tyfikatu. Rozmawiaj¹c z m³odymi, przekroczy³ wszystkie abyœmy tolerowali z³o, abyœmy ³atwo siê z niego rozgrze-
bariery. Nawet barierê œmierci, która sta³a siê zaskaku- szali. Zw³aszcza, jeœli tak postêpuj¹ inni. Czuwam - to zna-
j¹c¹ wiosn¹ odnowienia. Ostatnie chwile Papie¿a na zie- czy tak¿e: czujê siê odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 
mi to wielkie rekolekcje dla ca³ego œwiata, ale przede dziedzictwo, któremu na imiê Polska. To imiê nas wszyst-
wszystkim dla m³odych, którzy na naszych oczach zajrzeli kich okreœla. To imiê nas wszystkich zobowi¹zuje. To imiê 
w g³¹b siebie. Zjednoczeni przez Papie¿a, nie id¹ na woj- nas wszystkich kosztuje.  Nie pragnijmy takiej Polski, któ-
nê, id¹ tworzyæ pokój... Co sprawia³o, ¿e m³odzi Go s³u- ra by nas nic nie kosztowa³a. Natomiast czuwajmy przy 
chali? Nie mówi³ do nich: „Jesteœ zerem”, lecz „Jesteœ wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleñ, 
kimœ najwa¿niejszym, darem od Boga”. Czuli Jego staraj¹c siê wzbogaciæ to dziedzictwo. Naród zaœ jest 
œwiêtoœæ, przezroczystoœæ. By³ oknem, przez które pa- przede wszystkim bogaty ludŸmi. Bogaty cz³owiekiem. 
trzyli na Boga. By³ szczery, autentyczny, dynamiczny. Bogaty m³odzie¿¹! Bogaty ka¿dym, który czuwa w imiê 
Potrafi³ z nimi rozmawiaæ. Potrafi³ ich s³uchaæ. W czasie prawdy, ona bowiem nadaje kszta³t mi³oœci.              
jednego ze spotkañ m³odzie¿ skandowa³a, by przyszed³  Czêstochowa, 18.06.1983
bli¿ej. Papie¿ spyta³: „Mam zejœæ ni¿ej? Mówcie wyraŸ- 3. Walczê o w³asn¹ s³uszn¹ sprawê…
nie”. Zszed³ z podestu do m³odych i spyta³: „Jakie jeszcze Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu 
macie ¿yczenia?” Taki by³ ten Papie¿. Zna³ ich cierpie- jakieœ swoje „Westerplatte”. Jakiœ wymiar zadañ, które 
nia, trudnoœci, dylematy, pytania. Uczy³ ich mi³oœci do musi podj¹æ i wype³niæ. Jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie 
Chrystusa. Ale przede wszystkim ich kocha³ i stawia³ jas- mo¿na nie walczyæ. Jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od któ-
ne wymagania, przypominaj¹ce Dekalog. Wybra³em rej nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na zdezerterowaæ. 
dziesiêæ papieskich drogowskazów skierowanych do Wreszcie - jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba 
m³odych, które poka¿¹ im jak ¿yæ, a rodzicom i nauczy- utrzymaæ i obroniæ, tak jak to Westerplatte, w sobie i wo-
cielom pomog¹ w wychowaniu. kó³ siebie. Tak, obroniæ - dla siebie i dla innych.                                                         

Papieski Dekalog M³odych:   Westerplatte, 18.06.1983
1. Wymagam od siebie, nawet gdy inni nie 4. Dbam o moj¹ Ojczyznê i moje ¿ycie…
    wymagaj¹ Ta moc ducha, moc sumieñ i serc, moc ³aski i charak-

terów, jest szczególnie nieodzowna w waszym pokoleniu. 2. Nie zag³uszam sumienia
Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, 3. Walczê o w³asn¹ s³uszn¹ sprawê
obojêtnoœci, zw¹tpienia czy wewnêtrznej, jak to siê mó-4. Dbam o moj¹ Ojczyznê i moje ¿ycie
wi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od œwiata, od 5. Budujê cywilizacjê mi³oœci
spo³eczeñstwa, od ¿ycia, tak¿e ucieczki w znaczeniu do-6. Tworzê kulturê i jestem przez ni¹
s³ownym - opuszczania Ojczyzny; pokusie beznadziejnoœ-    tworzony
ci, która prowadzi do samozniszczenia w³asnej osobo-7. Nie jestem niewolnikiem rzeczy ani
woœci, w³asnego cz³owieczeñstwa poprzez alkoholizm,     namiêtnoœci
narkomaniê, nadu¿ycia seksualne, szukanie doznañ, wy-8. Szukam pomocy u rodziców
¿ywanie siê w sektach czy innych zwi¹zkach, które s¹ tak 9. Wiem, ¿e wiedza otwiera horyzonty
obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu.         10. Nie lêkam siê g³osiæ Ewangelii.

 Westerplatte, 12.06.1987                 
5. Budujê cywilizacjê mi³oœci…1. Wymagam od siebie, nawet gdy inni nie
„B¹dŸcie w tym œwiecie nosicielami wiary i nadziei     wymagaj¹…

chrzeœcijañskiej, ¿yj¹c mi³oœci¹ na co dzieñ. (...) Zna³em Moi drodzy przyjaciele! Do was nale¿y po³o¿yæ zde-
m³odzie¿ polsk¹. Nie zawiod³em siê nigdy na niej. Œwiat cydowan¹ zaporê demoralizacji. (...) Musicie od siebie 
was potrzebuje. (...) Budujcie i umacniajcie na polskiej wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Do-
ziemi 'cywilizacjê mi³oœci': w ¿yciu osobistym, spo³ecz-œwiadczenia historyczne mówi¹ nam o tym, ile koszto-
nym, politycznym, w szko³ach, uniwersytetach, pa-wa³a ca³y naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy 
rafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyœ zmagamy siê o przysz³y kszta³t naszego ¿ycia spo³ecz-

Papieski Dekalog M³odych
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Dokoñczenie ze str. 10 czêsto dziêkowaæ. Szanujcie i mi³ujcie waszych rodziców. 
utworzycie. Nie ¿a³ujcie na ten cel m³odzieñczego Oni was zrodzili i wychowuj¹. Oni s¹ dla was zastêpcami 

entuzjazmu wysi³ku ani ofiary. (...) Mi³owaæ - to znaczy: Boga Stwórcy i Ojca. S¹ te¿, najbli¿szymi przyjació³mi,    
byæ przy Osobie, któr¹ siê mi³uje. A mi³owaæ - to znaczy: u których mo¿ecie szukaæ pomocy i rady w waszych ¿y-
pamiêtaæ. Chodziæ niejako z obrazem Umi³owanej ciowych problemach. W tej chwili myœlê z bólem i wielk¹ 
Osoby w sercu. To znacz: rozwa¿aæ tê mi³oœæ, jak¹ jestem trosk¹ o tych waszych rówieœnikach, którzy nie maj¹ do-
mi³owany.        Poznañ, 3.06.1997 mu rodzinnego i pozbawieni s¹ mi³oœci i ciep³a rodziców. 

6. Tworzê kulturê i jestem przez ni¹ Powiedzcie im, ¿e Papie¿ o nich pamiêta w swoich mod-
litwach.           £owicz, 14.06.1999    tworzony…

9. Wiem, ¿e wiedza otwiera horyzonty…Czym jest kultura? Kultura jest potwierdzeniem cz³o-
„Wiek wasz jest najbardziej korzystny dla zasiewów   wieczeñstwa. Cz³owiek j¹ tworzy - i cz³owiek przez ni¹ 

i przygotowania gruntu pod przysz³e zbiory. Im ¿ywsze tworzy siebie. Tworzy siebie wewnêtrznym wysi³kiem du-
bêdzie zaanga¿owanie, z jakim podejmiecie swe obo-cha: myœli, woli, serca. I równoczeœnie cz³owiek tworzy 
wi¹zki, tym skuteczniej bêdziecie spe³niaæ wasze pos³an-kulturê we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem 
nictwo w przysz³oœci. Przyk³adajcie siê do nauki, uczcie miêdzyludzkiej komunikacji, wspó³myœlenia i wspó³dzia-
siê poznawaæ coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem ³ania ludzi...Kultura jest przede wszystkim dobrem wspól-
sprzyja rozwojowi cz³owieka. Prawdziwie wielki jest ten nym narodu... Kultura polska od pocz¹tku nosi bardzo 
cz³owiek, który chce siê czegoœ nauczyæ”.  wyraŸne znamiona chrzeœcijañskie.. I tak jest do dzisiaj. 

£owicz, 14.06.1999Inspiracja chrzeœcijañska nie przestaje byæ g³ównym Ÿród-
³em twórczoœci polskich artystów... W dziejach kultury 10. Nie lêkam siê g³osiæ Ewangelii…
polskiej odzwierciedla siê dusza narodu. ̄ yj¹ w nich jego „Na ciebie, droga m³odzie¿y europejskiego Wschodu 
dzieje. Jest ona nieustaj¹c¹ szko³¹ rzetelnego i uczciwego i Zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego 
patriotyzmu... Moi drodzy! Te s³owa mówi do was cz³o- 'wspólnego domu', od którego oczekujemy przysz³oœci 
wiek, który swoj¹ duchow¹ formacjê zawdziêcza od po- zbudowanej na solidarnoœci i pokoju. Na was liczy Koœ-
cz¹tku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej mu- ció³. (...) Dla dobra przysz³ych pokoleñ konieczne jest, 
zyce, plastyce, teatrowi - polskim tradycjom chrzeœcijañ- aby nowa Europa opar³a siê na fundamencie tych war-
skim, polskim szko³om, polskim uniwersytetom.     toœci duchowych, które stanowi¹ sam wewnêtrzny rdzeñ 

 Gniezno, 3.06.1979 jej tradycji kulturalnej. Serce moje nape³nia siê radoœci¹, 
7. Nie jestem niewolnikiem rzeczy ani gdy widzê was razem, drodzy m³odzi przyjaciele ze 

Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy i Po³udnia, gdy widzê was     namiêtnoœci…
zjednoczonych wiar¹ w Chrystusa, który jest 'wczoraj      „Cz³owiek musi wejœæ w ten œwiat, poniek¹d musi siê 
i dziœ, ten sam tak¿e na wieki'. Wy jesteœcie m³odoœci¹ w nim zanurzyæ, poniewa¿ otrzyma³ polecenie od Boga, 
Koœcio³a (...). Jesteœcie Koœcio³em jutra, Koœcio³em na-aby przez pracê - studia, ca³y twórczy trud - czyni³ sobie 
dziei!  „ziemiê poddan¹” (por. Rdz 1,28). Z drugiej strony nie 

VI Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y, mo¿na zamkn¹æ cz³owieka wy³¹cznie w obrêbie œwiata 
Czêstochowa, 15.08.1991materialnego z pominiêciem Stwórcy. Jest to bowiem 

Oddajcie czeœæ jedynemu prawdziwemu Bogu, przeciwko naturze cz³owieka, przeciw wewnêtrznej jego 
przyznaj¹c Mu pierwsze miejsce w waszym ¿yciu. Ba³wo-prawdzie, gdy¿ serce ludzkie - jak powiedzia³ œw. Augus-
chwalstwo jest ci¹g³¹ pokus¹ cz³owieka. Niestety s¹ lu-tyn - jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. (...) 
dzie, którzy rozwi¹zania problemów szukaj¹ w prak-Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieñstwo Boga, 
tykach religijnych niezgodnych z wiar¹ chrzeœcijañsk¹. nie mo¿e staæ siê niewolnikiem rzeczy, systemów ekono-
Jest du¿y nacisk, aby wierzyæ w ³atwe mity sukcesu i w³a-micznych, cywilizacji technicznej, ³atwego sukcesu. Cz³o-
dzy; niebezpieczne jest uleganie mrocznym koncepcjom wiek nie mo¿e staæ siê niewolnikiem swoich ró¿nych 
sacrum, które przedstawiaj¹ Boga jako formê energii sk³onnoœci i namiêtnoœci, niekiedy celowo podsycanych. 
kosmicznej, b¹dŸ w inny sposób nie do pogodzenia z nau-Przed tymi niebezpieczeñstwami nale¿y siê broniæ. Trze-
k¹ katolick¹. (...) Drodzy m³odzi, nie ulegajcie fa³szywym ba umieæ u¿ywaæ swojej wolnoœci, wybieraj¹c to, co jest 
iluzjom i przelotnym modom, które nierzadko pozo-prawdziwym dobrem. Nie dajcie siê zniewoliæ! Nie dajcie 
stawiaj¹ tragiczn¹ pustkê duchow¹! (...) S³uchanie Chrys-siê skusiæ pseudo-wartoœciami, pó³-prawdami, urokiem 
tusa i oddawanie Mu czci prowadzi do dokonywania mira¿y, od których póŸniej bêdziecie siê odwracaæ z roz-
odwa¿nych wyborów, do podejmowania decyzji niekiedy czarowaniem, poranieni, a mo¿e nawet ze z³amanym 
heroicznych. Jezus jest wymagaj¹cy, gdy¿ pragnie nasze-¿yciem. Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest 
go prawdziwego szczêœcia. (...) Koœció³ potrzebuje œwiê-wychowanie cz³owieka. A w wychowaniu chodzi g³ównie 
tych. Wszyscy jesteœmy wezwani do œwiêtoœci i tylko o to, a¿eby 'cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej 
œwiêci mog¹ odnowiæ ludzkoœæ.cz³owiekiem.                                Poznañ, 3.06.1997

                                    Z orêdzia na XX 8. Szukam pomocy u Rodziców…
Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Kolonii, Tak bardzo bym pragn¹³, abyœcie wszyscy mieli       

Castel Gandolfo, 6.8. 2004.w waszych domach atmosferê prawdziwej mi³oœci. Bóg 
da³ wam rodziców i za ten wielki dar winniœcie Panu Bogu Zebra³ i opracowa³ ks. Marian Kujda

Papieski Dekalog M³odych
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Zawierzbie nie tylko da³o parafii grêboszowskiej mranicach prze¿y³ I wojnê œwiatow¹. Po spaleniu szko³y 
Franciszka Moryla, którego syn Mieczys³aw zosta³ ka- zaj¹³ siê jej odbudow¹. W 1921 roku przeniós³ siê na 
p³anem archidiecezji lwowskiej, a ostatnie lata ¿ycia probostwo do Nawojowej, gdzie obok koœcio³a by³ dwór 
spêdzi³ w Krakowie. Z Zawierzbia wysz³o dwóch braci, s³ynnego rodu Stadnickich. 16 II 1932 roku przeniós³ siê 
kap³anów, którzy zapisali siê znacz¹co w dziejach diecezji na probostwo do Tuchowa. Tu wkrótce zosta³ dzie-
tarnowskiej. Pochodzili ze znanej na Zawierzbiu rodziny kanem. Otrzyma³ te¿ godnoœæ kanonika honorowego 
Andrzeja i Marii Wcis³ów. kapitu³y katedralnej w Tarnowie. Cieszy³ siê szacunkiem 

Pierwszym, który wybra³ kap³añstwo by³ Walenty. zarówno ze strony kap³anów jak i parafian. Du¿o czyta³. 
Urodzi³ siê 7 stycznia 1867 roku na Zawierzbiu. Szko³ê Podziwiano jego wspania³¹ bibliotekê. Tuchów by³ ju¿ 
podstawow¹ skoñczy³ w Grêboszowie. Nastêpnie uda³ siê ostatni¹ placówk¹ duszpastersk¹ ks. Walentego. W Tu-
do Tarnowa, gdzie uczy³ siê w Gimnazjum, a po jego chowie prze¿y³ powódŸ w 1934 roku, w roku nastêpnym 
ukoñczeniu przeniós³ siê do budynku stoj¹cego obok czyli œmieræ swojego m³odszego brata  ks. Jana a potem grozê 
rozpocz¹³ studia teologiczne w Seminarium Duchow- II wojny œwiatowej. Okupacja odbi³a siê mocno na jego 
nym, którym kierowa³ wówczas s³ynny za³o¿yciel Mu- zdrowiu. Zmar³ tu¿ przed zakoñczeniem wojny 11 
zeum Diecezjalnego w Tarnowie, uwielbiany przez kwietnia 1944 roku. Pogrzeb jego by³ bardzo skromny    
kleryków ks. dr Józef B¹ba. By³ to rok 1889. Kleryka z powodu warunków wojennych. Spoczywa na 
Walentego otoczy³ te¿ niew¹tpliwie troskliw¹ ojcowsk¹ cmentarzu tuchowskim. 
opiek¹ miejscowy proboszcz grêboszowski i dziekan Jego m³odszy brat Jan szed³ œladami brata z wy-
d¹browski, ks. pra³at Henryk Otowski, budziciel j¹tkiem koñcówki ¿ycia. Zmar³ prawie 9 lat wczeœniej od 
œwiadomoœci narodowej i wychowawca ch³opów ks. Walentego. Urodzi³ siê 26 sierpnia 1870, gdy jego 
Powiœla.  9 lipca 1893 roku Walenty przyj¹³ œwiêcenia brat Walenty mia³ ju¿ ponad trzy lata. Do szko³y chodzi³ 
kap³añskie z r¹k biskupa Ignacego £obosa. Mia³ 26 lat, podobnie jak brat w Grêboszowie a nastêpnie do 
gdy stan¹³ jako prymicjant w koœciele parafialnym         gimnazjum w Tarnowie. Do Seminarium wst¹pi³ tylko 
w Grêboszowie. W parafii grêboszowskiej atmosfera by³a rok póŸniej ni¿ Walenty czyli w 1890. Rok po prymicjach 
wtedy bardzo trudna. Rok wczeœniej (1892) zrezygnowa³ Walentego odby³y siê w Grêboszowie prymicje ks. Jana  
z probostwa niezwykle zas³u¿ony dla parafii kap³an ks. w lipcu 1894 roku i podobnie jak ks. Walentemu urz¹dza³ 
Pra³at Henryk Otowski, który mia³ doœæ z³oœliwoœci i os- je ks. Janowi dawny jego prze³o¿ony z Seminarium, ks. 
kar¿eñ ze strony zwolenników ruchu ludowego z Jaku- Franciszek Kahl. Dok³adnie wype³niaj¹c polecenia 
bem Bojk¹ na czele. Proboszczem zosta³ wicerektor Biskupa £obosa ks. Kahl zakaza³ w parafii czytaæ pisma 
Seminarium Duchownego w Tarnowie, a wiêc wycho- ludowe, co sta³o siê przyczyn¹ ostrego konfliktu z Ja-
wawca ks. Walentego Wcis³y, ks. Franciszek Kahl. On te¿ kubem Bojk¹. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e ks. Jan Wcis³o, 
urz¹dza³ uroczystoœæ prymicyjn¹ ks. Walentemu. jeszcze jako kleryk wyg³osi³ w Grêboszowie kazanie,      

Po œwiêceniach m³ody ks. Walenty zosta³ wika- w którym te¿ atakowa³ pisma ludowe. J. Bojko z prze-
riuszem w Szczucinie, gdzie proboszczem by³ ks. k¹sem pisa³ w liœcie do redakcji Przyjaciela Ludu, ¿e co to 
Augustyn Nowicki (1821-1895). Poniewa¿ ks. za szczêœcie dla kaznodziei, ¿e takie gazety wychodz¹, bo 
proboszcz by³ schorowany i s³abowity, ks. Walenty jako coby gadali ludowi takie Wcis³y. Napisa³ te¿, ¿e dziêki 
wikariusz szczuciñski ju¿ w pierwszym roku kap³añstwa temu kazaniu przyby³o w Grêboszowie czytelników 
g³osi³ kazanie odpustowe w s¹siedniej parafii S³upiec. Po Przyjaciela Ludu. Pracê kap³añsk¹ rozpocz¹³ ks. Jan       
œmierci ks. Nowickiego  i przyjœciu nowego proboszcza w Szczepanowie, rodzinnej miejscowoœci œw. Stanis³awa 
Tomasza £¹czewskiego (1895) zosta³ przeniesiony na Biskupa. Po dwóch latach przeniesiony zosta³ do parafii 
samodzielne stanowisko wikariusza eksponowanego      Lubzina ko³o Ropczyc, gdzie pracowa³ jako wikariusz  
w Ochotnicy  Dolnej, sk¹d w 1897 roku przeszed³ na przez nastêpne dwa lata. W roku 1900 znalaz³ siê w Rad-
stanowisko katechety w Mielcu. Oczywiœcie uczy³ religii   ³owie a nastêpnie w Muszynie, by ju¿ w 1902 roku 
w szkole podstawowej, gdy¿ gimnazjum w Mielcu by³o przybyæ do Chomranic. Tam proboszczowa³ do 1912 
dopiero w marzeniach mieszkañców. Gdy gimnazjum roku czyli przez 10 lat, po czym przekaza³ tê parafiê bratu 
powsta³o, do Mielca przyby³ drugi katecheta, ks. Roman Walentemu, sam zaœ przeniós³ siê do Witkowic ko³o 
Sitko, dziœ b³ogos³awiony, który przez jakiœ czas wspó³- Ropczyc. By³a to ostatnia jego stacja ¿ycia. By³ cenionym 
pracowa³ z ks. Walentym. W Mielcu ks. Walenty spotyka³ duszpasterzem. Jako proboszcz Witkowic by³ rów-
siê te¿ z dawnym swoim prze³o¿onym z Seminarium i by- noczeœnie dziekanem ropczyckim. Zmar³ w drugi dzieñ 
³ym proboszczem z Grêboszowa, ks. Franciszkiem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 26.XII.1935 roku. Pocho-
Kahlem (+1911), który po przykrych doœwiadczeniach  wany zosta³ na cmentarzu w Witkowicach.
w Grêboszowie zamieszka³ jako emeryt w Mielcu.          Bezpoœrednim nastêpc¹ jego na probostwie w Wit-
1 marca 1911 roku ks. Walenty zosta³ administratorem kowicach zosta³ równie¿ jego rodak z parafii grê-
parafii w Tuszowie Narodowym, zaœ 3 marca 1913 roku  boszowskiej ks. Jan Jarosz z Kars. 
obj¹³ parafiê Chomranice, gdy jego brat przeniós³ siê       
z tych¿e Chomranic na probostwo do Witkowic. W Cho- Ks. dr Ryszard Banach

                              DWAJ KSIÊ¯A WCIS£OWIE Z ZAWIERZBIA

12



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

HISTORIAHISTORIA

M³oda, zaledwie dwudziestoletnia odrodzona uchodzi³a Warszawa, co przypieczêtowa³ wybuch powstania 
w stolicy w 1944 r. Od pocz¹tku wojny zainicjowano Polska w 1939 r. stanê³a w obliczu groŸby likwidacji 
tworzenie wojskowych i cywilnych struktur administracji. ze strony III Rzeszy i Zwi¹zku Radzieckiego. 

W³adze emigracyjne nie pozostawa³y bierne wobec Odosobniona na tle okupowanej Europy, nie 
spraw pañstwa. Wp³ywa³y na sytuacjê w kraju przez przesta³a istnieæ, kszta³towana przez obywateli, 
Delegaturê Rz¹du na Kraj, a potem Krajow¹ Radê sprowadzaj¹c funkcjonowanie pañstwa do kon-
Ministrów. W warunkach wojny priorytetem by³a jednak spiracji.
walka i organizacja podziemnych struktur wojskowych. 
Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a od 1942 r. Armia Krajowa, Cel Polskiego Pañstwa Podziemnego by³ jasny: 
wchodzi³y w sk³ad Si³ Zbrojnych RP, razem z polskimi kontynuowaæ funkcjonowanie II RP na dotychczasowym 
oddzia³ami walcz¹cymi u boku aliantów. Ogólne wyliczenia terytorium kraju w zgodzie z prawem, a zw³aszcza kon-
mówi¹ o ok. 250-300 tys. osób w strukturach krajowych stytucj¹ kwietniow¹ z 1935 r. Polska nie przesta³a istnieæ, 
formacji.zarówno na arenie miêdzynarodowej, ale i w wykonywaniu 

Realizuj¹c zadania pañstwa podziemnego pañstwo zadañ pañstwa wobec obywateli w okupowanym kraju, 
konsekwentnie dotyka³o wszelkich aspektów ¿ycia spo-pozostaj¹c w tym niezale¿na od Niemiec i ZSRR. Na tej 
³ecznego. Oddzielnie dla wojska i spraw cywilów funkcjo-podstawie Polska, a w konsekwencji PPP zachowa³a trzy 
nowa³ konspiracyjny wymiar sprawiedliwoœci. Sprawy klasyczne atrybuty pañstwa: w³adzê, terytorium i ludnoœæ. 
rozpatrywali zawodowi sêdziowie, a orzeczenia zapada³y na Rozpoczynaj¹c II wojnê re¿imy totalitarne zamierza³y 
podstawie przedwojennego prawa. Wyroki wykonywano    wyeliminowaæ faktycznie, ale i prawnie pañstwo polskie. 
z pe³n¹ surowoœci¹, zw³aszcza za kolaboracjê, tchórzostwo Okreœlane jako pokraczny twór miêdzynarodowego 
czy grabie¿ mienia.porz¹dku ustalonego po I wojnie œwiatowej, podzielone 

Skuteczne wykonywanie zadañ pañstwa zapewnia³a zosta³o 23.IX.1939, w pakcie Ribbentropp-Mo³otow. Bez-
podziemna sieæ administracji, odnosz¹cej siê do ca³oœci prawna agresja Rzeszy i ZSRR, a tak¿e klêska kampanii 
¿ycia obywateli. Zaanga¿owanych bezpoœrednio w jej spra-wrzeœniowej ustali³y podzia³ wp³ywów miêdzy okupantów na 
wy by³o ok. 50 tys. ludzi. Po wybuchu powstania mia³a linii rzek Pisa-Narew-Bug-San. Z punktu widzenia agre-
niezw³ocznie przej¹æ w³adzê. Pora¿ka Powstania War-sorów, terytorium II Rzeczypospolitej zosta³o zajête w dro-
szawskiego wymusi³a tymczasem koncentracjê na pomocy dze zawojowania, z równoczesnym koñcem pañstwa pol-
dla uchodŸców ze stolicy. W kontakcie z ludnoœci¹ nie mog³o skiego.
obyæ siê bez obrazowania sytuacji w kraju i na œwiecie. Naruszaj¹c niezale¿noœæ Polski, agresorzy z³amali 
Przep³yw informacji do spo³eczeñstwa odbywa³ siê g³ówne jednak podstawowe zasady prawa miêdzynarodowego,     
przez wydawan¹ w konspiracji prasê m.in. „Rzeczpospolit¹ w tym zakazuj¹ce przyw³aszczania si³¹ obszarów innego 
Polsk¹” i „Agencjê Radiow¹”. Szeroko zakrojon¹ akcjê pañstwa. Sprzeniewierzyli siê równie¿ dwustronnym umo-
podjê³a Tajna Organizacja Nauczycielska, skupiaj¹ca 15 tys. wom z Polsk¹ o nieagresji. 
osób ze zwi¹zków nauczycielskich. Na wszystkich pozio-Dzia³ania na ziemiach polskich wykracza³y tak¿e poza 
mach, od szkó³ podstawowych po uniwersytety, kszta³ci³o ramy i zasady okupacji. Zgodnie z nimi okupant nie móg³ 
siê ponad 200 tys. osób.m.in. rozporz¹dzaæ okupowanymi obszarami, a tym bardziej 

Niczym odkrywczym bêdzie przytoczenie losów w³¹czaæ ich do swojego pañstwa,  zmieniaæ sytuacji ludnoœci 
pamiêci PPP po wojnie. Rz¹dz¹cy komuniœci nie dopusz-i wprowadzaæ w³asnego prawa. W rzeczywistoœci Zwi¹zek    
czali nawet takiego pojêcia. W zamian wykreowano i  Rzesza przy³¹czy³y do swych pañstw obszary ze swoich 
okreœlenia „rz¹d/obóz emigracyjny”, które umniejsza³y stref wp³ywów. Niemcy dodatkowo utworzy³y Generaln¹ 
znaczeniu alternatywnego wobec wasali ZSRR oœrodka Guberniê, czyli zale¿ny od siebie organizm pañstwowy. 
w³adzy pod koniec drugiej wojny œwiatowej. Powojenna Osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie przymuszano do 
propaganda i historiografia przedstawia³y Podziemn¹ jego porzucenia, a wytrwa³ych sprowadzono do kategorii 
Polskê jako niezorganizowan¹ grupê ludzi wspó³winn¹ podludzi. Ustanowiono tak¿e inne ni¿ polskie porz¹dki 
wiêkszoœci krzywd spo³eczeñstwa. Znane jest oczerniaj¹ce prawne i struktury administracji. 
has³o, obrazuj¹ce AK jako „zaplutego kar³a reakcji”.Za narodziny PPP przyjmuje siê powo³anie S³u¿by 

Fenomen Polskiego Pañstwa Podziemnego zdaje siê Zwyciêstwu Polsce w momencie kapitulacji Warszawy 
po trosze t³umaczyæ synteza dwóch cech narodowych 27.IX.1939 r. przez gen. Micha³a Karasiewicza-Tokaszew-
Polaków. Z jednej strony ducha walki i pragnienia prze-skiego. Z za³o¿enia zjednoczenie ca³oœci konspiracji na-
ciwstawienia siê kolejnemu zniewoleniu. Z drugiej zaœ nie st¹pi³o w jednej organizacji o wojskowo-cywilnym profilu. 
podnoszonych czêsto przedsiêwziêciach pracy organicznej. Organizacja PPP ostatecznie wykszta³ci³a siê w postaci 
Obie mocno wyros³y z tradycji XIX wieku-romantycznych pionu cywilnego, wojskowego i politycznego, formalnie od 
podstaw powstañ narodowych i zachowaniu polskoœci       siebie niezale¿nych, lecz ci¹gle i œciœ³e wspó³pracuj¹cych.
w spo³eczeñstwie. Odrodzona z tego i przez to miêdzy-Sferê cywiln¹ od wojskowej odseparowano przez 
wojenna Polska znalaz³a kontynuatorkê nie tylko pod utworzenie ZWZ(AK) oraz funkcji Delegata Rz¹du na Kraj, 
wzglêdem prawnym, ale i w sensie niepodleg³ego pañstwa    jako przedstawiciela w³adz wykonawczych. W kraju istnia³a 
i Polski jako idei.ponadto Rada Jednoœci Narodowej, reprezentuj¹ca ugru-

powania polityczne. Podstaw¹ dla ró¿norodnoœci 
£ukasz M³yniecaktynowoœci by³y wydawane przez w³adzê akty prawne. Po-

mimo braku formalnych decyzji za centrum podziemia 
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FelietonFelieton
¯ycie potrafi nas zaskakiwaæ,   bi er a nieraz wrêcz karykaturalny noœci. Z jednej strony wydawaæ by 

i to niezmiennie. Drogowców zima, wymiar. W³os na g³owie siê je¿y jak siê mog³o, i¿ stajemy siê coraz bar-
studentów egzaminy czy polityków nieraz mo¿na przeczytaæ (lub  d zie j i sto ta m i spo³ecznymi, maj¹c 
dziura bud¿etowa. Ka¿dego dnia o zgrozo! zobaczyæ) jakie rzeczy przecie¿ setki przyjació³ on-line,    
budzimy siê nieraz pe³ni niepew- ludzie s¹ gotowi upubliczniæ na z drugiej jednak strony paradok-
noœci niejednokrotnie przesyconej swój temat i ze swoim udzia³em. salnie zdaje siê, ¿e ci¹gle narze-
ciekawoœci¹ co te¿ nowego przy- Nie jest to bynajmniej zarzut w kie- kamy na samotnoœæ czy wrêcz za-
niesie kolejny dzieñ. Jednak czas runku portali spo³ecznoœciowych, mykamy siê w sobie. Bardzo czêsto 
wydaje siê jakby nieustannie przys- z których przecie¿ wiêkszoœæ z nas zauwa¿alny jest sukcesywny zanik 
pieszaæ nie daj¹c chwili wytchnie- korzysta, ale zwrócenie uwagi na g³êbszych relacji miêdzyludzkich 
nia. Mo¿e to jakaœ niepokoj¹ca niepokoj¹cy fakt rosn¹cego proble- czy te¿ postêpuj¹ce ich sp³ycanie. 
oznaka naszych czasów? Zwyk³ej mu. Tracimy poczucie granicy miê- Wracaj¹c jednak do wspomnia-
teraŸniejszoœci, absorbuj¹cej w ca- dzy tym co prywatne, co dot¹d by³o nego powolnego relatywizowania 
³oœci nasz cenny czas, narcystycz- zarezerwowane tylko dla nas lub norm i wartoœci zauwa¿amy jakby 
nie skupiaj¹cej na sobie nasz¹ uwa- w¹skiego grona najbli¿szych, a tym spo³eczn¹ anomiê naszych czasów, 
gê. Mo¿e to jednak zwyk³a przesa- co mo¿na upubliczniæ. Wielu nie czêste zagubienie jednostek, usilne 
da? Mo¿e faktycznie sami urz¹dza- odczuwa ju¿ dyskomfortu i ¿ad- poszukiwanie atrakcyjnego punk-
my sobie tak œwiat woko³o, by nie nych oporów przed epatowaniem tu odniesienia czy wrêcz moralne-
mieæ czasu na wytchnienie. Rze- na swoich profilach treœciami, de- go wzorca. Z³e zogniskowanie po-
czywiœcie zawsze jest coœ do zrea- likatnie rzecz ujmuj¹c, niestosow- czucia uznania mo¿e byæ brzemien-
lizowania, zdobycia, osi¹gniêcia. nymi. Tylko w³aœciwie po co? Dla- ne w skutkach. Ale chyba nigdy nie 
Trzeba jednak byæ ostro¿nym, by czego? Bo taka jest moda? ¯e niby wyeliminujemy tego zjawiska. Nie 
siê zbytnio nie zagalopowaæ, by nie wszyscy tak robi¹? A co bêdzie jeœli mo¿emy z góry narzucaæ autory-
straciæ „gruntu pod nogami” w po- moda siê zmieni? Przyjdzie inny, tetów bo nie spe³ni¹ one ju¿ swojej 
staci w³asnych zasad, przekonañ   p rzeciwleg³y trend? Czy kiedyœ nie roli . Zawsze mo¿emy jednak 
i postaw, które poddawane s¹ wie- bêdziemy tego ¿a³owaæ czy wrêcz ostrzegaæ, widzieæ awers ale i re-
lorakim próbom w nat³oku co- po prostu taka nadmierna, Ÿle po- wers tego lub innego zachowania 
dziennych wyzwañ. jêta otwartoœæ nie zemœci siê na nas czy te¿ wspomnianego punktu od-

Dzisiejszy œwiat nieustannie na- albo na naszych bliskich? Zastana- niesienia. Ponadto coraz czêœciej 
rzuca nam maski, które nieraz wiaj¹ce jest przecie¿ to, ¿e przy- mo¿emy zauwa¿yæ trend redefinio-
wbrew w³asnej woli zak³adamy, by k³ady indywidualnych dramatów wania i poszerzania granic tego co 
spe³niæ oczekiwania innych. Wy- nie temperuj¹ „otwartoœci” kolej- mo¿na i wypada. Co powinniœmy  
maga od nas byœmy dostosowali siê nej rzeszy œmia³ków id¹cych prze- a czego nie wolno. Co bulwersuje  
do wiêkszoœci. Do obowi¹zuj¹cych cie¿ tymi samymi œladami. Dla- a co wzbudza ju¿ tylko uœmiech na 
trendów i norm. Czy zatem na co czego „moda” mo¿e tak zawa¿yæ twarzy. Teraz nawet doros³ym, wy-
dzieñ nie mo¿emy byæ do koñca so- nad zdrowym rozs¹dkiem? Nie dawaæ by siê mog³o nale¿ycie 
b¹? Czy mo¿e po prostu nie chce- wiem. Niepokoj¹ce jest równie¿ to, ukszta³towanym jednostkom ciê¿-
my? Dlaczego tak czêsto ulegamy ¿e bardzo czêsto niestety coraz ko siê odnaleŸæ w tym zagmat-
„owczemu pêdowi”, modzie i tym m³odsze pokolenia prezentuj¹ wanym i niejednoznacznym œwie-
podobnym fanaberiom wspó³czes- doœæ wyzwolone i odwa¿ne po- cie. A co dopiero nam m³odym. 
nej kultury masowej, która nie- dejœcie do organizowania swojego Czy bêdzie lepiej? Oby tak. 
stety z kultur¹ ma ju¿ stosunkowo ¿ycia towarzyskiego za pomoc¹ sie-
niewiele wspólnego? Zabawne, ¿e ci. Tomasz Lizak
nieraz ta chêæ bycia zauwa¿onym  Pojawia siê tutaj i inny doœæ cie-
w imiê pod¹¿ania za mod¹, przy- kawy aspekt wirtualnych spo³ecz-
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

Dokoñczenie ze str. 6 gdzie jest najwiêksze zagro¿enie. Radny wnioskowa³, 
by zwróciæ siê do powiatu o za³o¿enie barierek przy 
drogach powiatowych: Wola Grêboszowska  Koz³ów, 
na wale w Ujœciu Jezuickim oraz w Grêboszowie, obok 
posesji Pana Kaczówki. 

Radny Tadeusz Adamczyk wnioskowa³ w imieniu 
p. Deszcza o wywiezienie kamienia na drogê prowa-
dz¹c¹ do jego posesji.

Radny Zbigniew Dudek z³o¿y³ wniosek, aby w bu-
d¿ecie gminy zabezpieczyæ œrodki na remont dróg 
transportu rolnego.

Radny Wies³aw Wytrwa³ pyta³ o wyniki badania 
Radny Jerzy Wcis³o ponowi³ wniosek, aby w dal- gleb oraz czy szko³y z terenu naszej gminy uczestnicz¹            

szym ci¹gu monitowaæ do Ma³opolskiego Zarz¹du Me- w programach Agencji Rynku Rolnego „Owoc         
lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych temat koszenia wa³ów   w   S zkole” czy „Szklanka Mleka”? 
i uszczelnienie wa³ów zw³aszcza w tych miejscach, 

Radny Jan Bojko proponowa³, aby w Urzêdzie 
Gminy by³a osoba odpowiedzialna za rowy, by w sy-
tuacjach kryzysowych mieszkañcy mieli do kogo zwró-
ciæ siê o pomoc. Radny Bojko pyta³ równie¿ czy bêdzie 
kontynuowana budowa chodnika w Grêboszowie od 
„centrum” do apteki. Ponadto proponowa³, aby zor-
ganizowaæ spotkanie z w³aœcicielami „Busów”, by jeŸ-
dzi³y one tak, by mieszkañcy z terenu ca³ej gminy mieli 
mo¿liwoœæ dojazdu do gabinetu rehabilitacji w Ujœciu 
Jezuickim.

6. Uczestnicy:Regulamin
Do udzia³u w konkursie zapraszamy dzieci, m³odzie¿   i 
doros³ych twórców ludowych oraz placówki 

1. Organizator:
oœwiatowe z terenu gminy Grêboszów, którzy po 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêbo-
dzieñ dzisiejszy podtrzymuj¹ i kultywuj¹ tradycje 

szowie.
obrzêdowe Œwi¹t Wielkanocnych

2. Wspó³organizator:
7. Przepisy ogólne: 

Szko³a Podstawowa w Grêboszowie
Ka¿dy uczestnik mo¿e przed³o¿yæ dowoln¹ iloœæ eks-

3. Cel imprezy:
ponatów.

- Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepiêknej, 
Dodatkowych informacji dotycz¹cych konkursu udzie-

ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wyt-
laj¹: 

warzanie przedmiotów tradycyjnej i wspó³czesnej 
Wies³aw Lizak  dyr. GCKiCz w Grêboszowie,  

plastyki wielkanocnej.
tel. 6416016, 

- Zaszczepienie szacunku i umi³owania kultury ludo-
Monika Kilian  Biblioteka tel. 6416026, 

wej poprzez zainteresowanie spo³eczeñstwa trady-
Joanna Cabaj  Wioska Internetowa w Borusowej 

cjami wielkanocnymi.
tel. 510064178,  e-mail:gckgreboszow@interia.pl

4. Przedmiot konkursu:
8. Ocena i nagrody:

Palmy, pisanki zdobione ró¿nymi technikami, pla-
Komisja konkursowa powo³ana przez organizatorów 

styka obrzêdowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta) oraz 
dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: pal-

wszystkie przejawy plastyki obrzêdowej, zwi¹zanej     
ma wielkanocna i plastyka obrzêdowa. Palmy i plasty-

z dan¹ miejscowoœci¹, a powstaj¹ce w okresie Wiel-
ka obrzêdowa powinny byæ wykonane z tradycyjnych 

kanocy.
materia³ów i technik¹ charakterystyczn¹ dla danego 

5. Termin i miejsce imprezy:
regionu. Wyklucza siê u¿ycie materia³ów wspó³czes-

Pisanki i plastyka obrzêdowa bêd¹ przyjmowane do 
nych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wst¹¿ki z two-

oceny w dniu 13.04. 2011 r. (œroda) w godzinach 
rzywa sztucznego, druty itp.)00 00 11  - 17 w Domu Œw. Anny w Grêboszowie.
Najlepszym pracom zostan¹ przyznane nagrody rze-

Palmy w dniu 17.04. br. (niedziela) w godzinach 
czowe lub pieniê¿ne, których wysokoœæ uzale¿niona  00  009  - 13    w Domu Œw. Anny w Grêboszowie.
bêdzie od pozyskanych œrodków finansowych.

Uwaga. Po up³ywie terminów wyznaczonych przez 
Interpretacja postanowieñ niniejszego regulaminu na-

organizatora prace nie bêd¹ podlega³y ocenie. 
le¿y wy³¹cznie do organizatora.

Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie siê 
00 w dniu 20.04. br.(œroda) o godz. 15 w GCKiCz         

w Grêboszowie.
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PROGRAM 
MIKO£AJKOWY 

W CENTRUM KULTURY

Wszystkie dzieci z terenu gminy Grêboszów 
mog³y spotkaæ siê ze œwiêtym Miko³ajem, który 11 
grudnia 2010r. zagoœci³ w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Wizyta œwiêtego spotka³a 
siê z du¿ym zainteresowaniem i aplauzem 
najm³odszych mieszkañców naszej gminy oraz ich 
najbli¿szych, którzy zostali hojnie obdarowani 
s³odyczami przez wyczekiwanego goœcia. Nim 
jednak dosz³o do tego kulminacyjnego momentu 
wszyscy obecni mogli uczestniczyæ w ró¿nego 
rodzaju konkursach, grach i zabawach za które 
mo¿na by³o otrzymaæ s³odk¹ niespodziankê. 
Wœród konkurencji z jakimi zmagali siê najm³odsi 
by³y: „Jaka to melodia?” - gdzie trzeba by³o wyka-
zaæ siê znajomoœci¹ nie tylko piosenek rozryw-
kowych ale i kolêd, ró¿nego rodzaju konkursy 
wiedzy o bajkach czy te¿ wydarzeniach i postaciach 
zwi¹zanych ze sportem, znajomoœci¹ instru-
mentów muzycznych czy atrybutów bajkowych 
postaci. Ca³a impreza przebieg³a w rodzinnej 
atmosferze radoœci i zabawy. Ponadto swoim wy-
stêpem czas umila³ dzia³aj¹cy przy GCKiCz zespó³ 
Impresjon, w sk³adzie Beata Loraj, Katarzyna 
Lizak i Tomasz Lizak z goœcinnym udzia³em Piotra 
Bogacza. 

S³odycze, które wrêcza³ œwiêty Miko³aj 
wszystkim przyby³ym ufundowa³a Gminna Komisja 
ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Gminie Grêboszów oraz Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa.

WL
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przypomnia³y nam dzieci z Przedszkola Publicznego w SPOTKANIE OP£ATKOWE 
Grêboszowie w swoim wyst¹pieniu pt. „Jest grud-

U PRZEDSZKOLAKÓW niowa pora”. Na motywach baœni Andersena „Dziew-
czynka z zapa³kami”, dzieci wyrazi³y sens prze¿ywania 

Czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to nie tylko Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
oczekiwanie na przyjœcie Zbawiciela, ale to równie¿ Honorowymi goœæmi w tym dniu byli: pani 
wspania³a chwila na wspólne spotkania rodzinne, Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, pan 

Wies³aw Wytrwa³ - Przewodnicz¹cy Rady Gminy, pani 
Helena Jasiñska - by³a wizytator Kuratorium Oœwiaty, 
ks. Wies³aw Babiarz - Proboszcz Parafii Grêboszów, 
pani Halina Grodecka - kierownik GZEASiP, pani 
Helena Szabla - ksiêgowa GZEASiP, pan Wies³aw 
Lizak - dyr. GCKiCz, przedstawiciele Rady Rodziców.
Spotkanie op³atkowe przebiega³o w niezwykle ciep³ej 
choæ grudniowej atmosferze. Wszyscy podzielili siê 
op³atkiem przy brzmieniu piêknych polskich kolêd 
oraz z³o¿yli sobie wzajemne œwi¹teczne ¿yczenia:

„Aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
By³y bliskoœci¹ i spokojem,

którym zawsze towarzyszy atmosfera ciep³a A Nowy Rok  Dobrym Czasem”
rodzinnego, zgody oraz mi³oœci tej danej nam od 
nowonarodzonego Dzieci¹tka Bo¿ego. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy.

W ten radosny nastrój œwi¹teczny 
poprzedzony wspólnym op³atkiem wprowadzili nas Ma³gorzata G¹dek
najm³odsi parafianie w dniu 22 grudnia 2010 r. 
Wigilijny dzieñ s³u¿y zawsze wzmocnieniu wiêzi 
emocjonalnych miêdzy nie tylko najbli¿szymi, ale 
równie¿ miêdzy pracownikami, wychowankami. Jest 
te¿ kontynuacj¹ tradycji œwi¹tecznej oraz integracj¹ 
œrodowiska lokalnego. Aby ka¿de œwiêta by³y 
prze¿ywane radoœnie, aby wszyscy samotni zostali 
zauwa¿eni. ¯eby nikt z nas nie pozosta³ obojêtny 
wobec biednych i zatroskanych od najm³odszych lat 
musimy zaszczepiaæ i pielêgnowaæ w dzieciach te 
wartoœci moralne, które powinny nam towarzyszyæ 
przez ca³e ¿ycie daj¹c szczêœcie innym. O tym 

GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA
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poczêstunek przygotowany przez rodziców i ser-DZIEÑ BABCI I DZIADKA 
deczne rozmowy przy stole.

U PRZEDSZKOLAKÓW Spotkanie z naszymi goœæmi by³o wspania³ym 
prze¿yciem i doœwiadczeniem dla wszystkich 

Babci i dziadka nie da siê przeceniæ, wiedz¹     uczestników. Dla dzieci - bo nauczy³y siê lepiej pano-
o tym nie tylko dzieci i rodzice, ale tak¿e pracownicy waæ nad emocjami, utrwali³y zasady kulturalnego za-
przedszkola. chowania siê, bardziej uwierzy³y w siebie, ¿e s¹ 

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa wspania³e, wyj¹tkowe i przede wszystkim kochane 
w Grêboszowie w dniu 24.01.2011 r. odby³o siê przez swoich najbli¿szych. Dla babæ i dziadków - bo 
spotkanie przedszkolaków ze swoimi babciami i dziad- uœwiadomili sobie, jak bardzo s¹ potrzebni swoim 
kami. Przedszkolacy mieli okazjê wykazaæ siê przed wnukom i jak s¹ przez nich kochani. Dla przedszkola  
swoimi dziadkami recytuj¹c wiersze, œpiewaj¹c pio- bo dobrze wywi¹za³o siê ze swojej pracy, której na-
senki i sk³adaj¹c pe³ne mi³oœci i wdziêcznoœci ¿yczenia. czelnym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i przy-
Wnuczkowie, swoimi wystêpami wyrazili swoje g³ê- gotowanie ich do ¿ycia spo³ecznego, a to spotkanie 
bokie uczucia  mi³oœæ i szacunek  ¿ywione dla rodziców by³o tego sprawdzianem.
swoich rodziców, a tak¿e pog³êbili wiarê we w³asne 
mo¿liwoœci. Po czêœci „oficjalnej” nadszed³ czas na 

Ma³gorzata G¹dek
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Œwiêta to czas wspólnych spotkañ. Okres 
kiedy razem œpiewamy kolêdy, ³amiemy siê op³atkiem 
i sk³adamy sobie ¿yczenia. Ta wspania³a tradycja jest 
wci¹¿ ¿ywa i nadaje wyj¹tkow¹ atmosferê tym 
wspania³ym œwi¹tecznym dniom. Spo³ecznoœæ Szko³y 
Podstawowej w Grêboszowie jak co roku zebra³a siê 
wraz z zaproszonymi goœæmi by wspólnie kolêdowaæ   
i w przedstawieniu jase³kowym nawi¹zaæ do wydarzeñ 
sprzed ponad dwóch tysiêcy lat, kiedy na œwiat 
przyszed³ Bo¿y Syn. Szkolna uroczystoœæ rozpoczê³a 
siê powitaniem wszystkich przyby³ych przez Jerzego 
Misterkê  dyrektora szko³y. Wœród goœci, oprócz 
grona pedagogicznego, uczniów i pracowników 
placówki, znaleŸli siê: Wójt Gminy Grêboszów 
Krystyna Œwiêtek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Wies³aw Wytrwa³, Proboszcz Parafii Grêboszów ks. 
Wies³aw Babiarz oraz dyr. GCKiCz Wies³aw Lizak. 
Kolejnym punktem by³y oczywiœcie jase³ka, w których 
to dzieci wciela³y siê w postacie, które towarzyszy³y 
narodzinom Zbawiciela w Betlejem. Uwagê 
przykuwa³y piêkne stroje i gra aktorów przeplatana 
œpiewem piêknych polskich kolêd, oddaj¹cych 
wyj¹tkowy klimat tamtych dni. Po przedstawieniu 
ponownie g³os zabra³ dyr. tutejszej placówki sk³adaj¹c 
¿yczenia wszystkim zebranym. W tym dniu g³os zabrali 
równie¿: Wies³aw Wytrwa³, który w swoim imieniu jak 
i ca³ego samorz¹du Gminy Grêboszów z³o¿y³ ¿yczenia 
œwi¹teczno-noworoczne wszystkim najm³odszym 
mieszkañcom naszej gminy i pracownikom oœwiaty, 
oraz Wies³aw Lizak, który równie¿ wyrazi³ swoje 
uznanie dla wszystkich wystêpuj¹cych za pracê i zaan-
ga¿owanie oraz z³o¿y³ ¿yczenia. Zanim dosz³o do 
wspólnego ³amania siê op³atkiem ksi¹dz proboszcz 
odmówi³ modlitwê. Zakoñczeniem spotkania by³a 
chwila, kiedy ka¿dy móg³ z³o¿yæ sobie nawzajem 
¿yczenia.

Wies³aw Lizak
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KIEDY ŒPIEWACIE 

STAJECIE SIÊ JAK ANIO£Y…

W sobotnie popo³udnie 5.02.2011 roku w Gminnym 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie odby³ siê 

III Przegl¹d Kolêd i Muzyki Religijnej „Weso³a Nowina”. 

Przegl¹d, który mia³ formu³ê konkursow¹, kierowany by³ 

do solistów, grup i zespo³ów dzia³aj¹cych przy parafiach 

oraz szko³ach. Celem przegl¹du jest propagowanie wœród 

m³odzie¿y tradycji œpiewania kolêd i muzyki religijnej oraz 

rozwijanie uzdolnieñ muzycznych. Tegoroczne wystêpy 

uczestników spotka³y siê z wyj¹tkowo entuzjastycznym     

i mi³ym przyjêciem przez publicznoœæ. Soliœci, instrumen-

taliœci i zespó³ muzyczny zostali ocenieni w dwóch 

kategoriach: debiutantów oraz uczestników, którzy po raz 

kolejny wystêpowali na scenie GCK. Dla debiutantów 

by³o to nie lada prze¿ycie zaprezentowaæ siê przed swoimi 

najbli¿szymi oraz publicznoœci¹. 
Jury pracuj¹ce w sk³adzie: Aneta Skowron, Katarzyna 

Lizak i Wies³aw Lizak postanowi³o przyznaæ w I kategorii 

trzy równorzêdne pierwsze miejsca: Ewelinie Dziubla 

(za utwory: „Przybie¿eli do Betlejem”, Lulaj¿e Jezu-

niu), Karolinie Stok³osa („O gwiazdo Betlejemska”, 

„Nie by³o miejsca dla Ciebie”) i Oli Misiaszek („Lulaj¿e 

Jezuniu”, „Przybie¿eli do Betlejem”). Drugie miejsce 

przypad³o Angelice Niejadlik („PojdŸmy wszyscy do 

stajenki”, „Przybie¿eli do Betlejem”). W II kategorii 

pierwsze miejsca ex aequo zdobyli: Anna Pawlina („Œpij 

mój maleñki”), Beata Loraj („Ko³ysanka dla Tomka”), 

Szczepan Królikowski („Uciekali, uciekali”) i Dziew-

czêca S³u¿ba Maryjna z Borusowej („Ach ubogi 

¿³obie”, „Jezusa Narodzonego”). Drugie miejsce zajê³a 

Sylwia Cabaj („Jakaœ œwiat³oœæ”), trzecie Katarzyna 

Misiaszek („Maleñka mi³oœæ”). 
Wyró¿nienie w tej kategorii otrzyma³a Natalia 

Przeworska („Cicha noc”).
Symbolem tegorocznego przegl¹du by³y anio³y, które 

znalaz³y siê na dyplomach laureatów. Bóg stwarzaj¹c 

duchy niebieskie da³ im przepiêkne, nieskazitelnie czyste 

g³osy aby wychwala³y chwa³ê i wspania³oœæ swego Stwór-

cy. Cz³owiek po grzechu pierworodnym utraci³ zdolnoœæ 

czystego i nieskazitelnego g³osu. Zadaniem ka¿dego z nas 

jest rozwijanie talentów, umiejêtnoœci, kszta³towanie        

i praca nad swoim g³osem. Praca niezwykle trudna i wy-

magaj¹ca wielu poœwiêceñ. Dziêki tej pracy-œpiewaj¹c - 

stajemy siê podobni do anio³ów. Udowodnili to 

tegoroczni laureaci Przegl¹du „Weso³a Nowina”, którzy 

zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejêtnoœci 

muzycznych i wysok¹ kulturê osobist¹.
Nagrodzeni otrzymali pami¹tkowe statuetki oraz 

nagrody rzeczowe w postaci ksi¹¿ek i œpiewników. 

WL
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Bal by³ udany, dzieciom dopisywa³y humory i zapa³ do W KARNAWALE TO S¥ BALE...
tañca. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ karnawa³owy atrybut - 
kotylion i odnalaz³ partnera lub partnerkê do tañca.

Dnia 20 stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej        
Co jakiœ czas tañce przeplatane by³y ró¿nymi 

w Grêboszowie odby³ siê bal karnawa³owy dla uczniów    
zabawami i konkursami, w których chêtnie uczestniczyli 

z klas I - III. Szczególnie wiele emocji wywo³a³ on u dzieci    
nasi uczniowie. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê 

z klasy pierwszej, bo jak wiadomo na bal powinno siê 
zabawa „Lot na balonie” oraz konkurs „Bajkowe 

przebraæ - Ale za kogo? To pytanie spêdza³o sen z oczu 
zagadki” i „Zimowa zgaduj - zgadula”. Zwyciêzców 

nie jednego pierwszaka. Z pomoc¹ przyszli rodzice, 
nagrodzono s³odyczami i owocami.

którzy przygotowali dla swoich pociech wyj¹tkowo 
Punktem kulminacyjnym imprezy by³o wybranie króla 

okaza³e stroje. I tak oto, do piêknie przystrojonej sali 
i królowej balu z ka¿dej klasy. Po wyczerpuj¹cych tañcach 

balowej przyby³y: Ksiê¿niczki, Wró¿ki, Król, Batman, 
dzieci chêtnie korzysta³y z posi³ku przygotowanego przez 

Zorro, Policjanci, Stra¿acy, Ania z Zielonego Wzgórza, 
kochane mamusie. Bal prowadzi³y wychowawczynie      

Harry Potter, Pipi i wiele innych postaci. Wszystkich 
z klas I - III, natomiast p. W.Lizak zadba³ o oprawê 

zebranych powita³y uczennice z klasy III, one tak¿e 
muzyczn¹ .

przypomnia³y pojêcie karnawa³ i zapozna³y nas z tradycj¹ 
Marta Sokó³

zabaw karnawa³owych.
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i Natalia Klucz ('Merry Christmas Everyone'), miejsce „MERRY CHRISTMAS 
III przypad³o ex aequo dla uczniów klasy II: £ukasza 

EVERYONE” Boæka ('Christmas tree') oraz duetu  Eweliny Surdel    
i Anny D¹broœ ('Jingle Bell Rock').

W II kategorii wiekowej duet z klasy VI:  Anna Bo¿e Narodzenie jest czasem cudownym, 
Pawlina oraz Justyna Armatys utworem 'Last magicznym, innym ni¿ pozosta³e dni w roku. Przy 
Christmas' wywalczy³y I miejsce, miejsce II zaj¹³ wigilijnym stole rozbrzmiewaj¹ kolêdy w ró¿nych 
zespó³ Just 4 z klasy IV: £ucja Przeworska, Wiktoria jêzykach œwiata. Polskie kolêdy znamy doskonale, 
Kawa, Adrian Morawiec oraz Adrian Kaczówka postanowiono, zatem zg³êbiæ wiedzê na temat kolêd     
('Merry Christmas Every One'), miejsce III uzyska³a i bo¿onarodzeniowych piosenek mieszkañców krajów 
uczennica z klasy VI Sylwia Cabaj ('Silent night'), anglojêzycznych organizuj¹c I Konkurs Kolêd i Piose-
natomiast miejsce IV przypad³o duetowi równie¿        nek Œwi¹tecznych w Jêzyku Angielskim pt. „Merry 
z klasy VI - Renacie Kozieja i Klaudii Zaród Christmas Everyone”.  Konkurs odby³ siê 19 stycznia 
('Something about Christmas Time'). Fundatorami 2011 r. w Szkole Podstawowej w Grêboszowie.
nagród by³o wydawnictwo Oxford University Press Uczniowie przygotowali i zaprezentowali na tle 
oraz organizator konkursu. Nagrody zostan¹ œwi¹tecznej dekoracji, kolêdy i bo¿onarodzeniowe 
wrêczone podczas uroczystoœci zakoñczenia piosenki w jêzyku angielskim, które dostarczy³y 
bie¿¹cego roku szkolnego.zgromadzonej publicznoœci wspania³ych prze¿yæ 

Pamiêtajmy jak wa¿na jest tradycja œpiewania artystycznych. Wykonanie utworów ocenia³o 
kolêd. Œpiewajmy radoœnie, co roku, kolêdy w gronie czteroosobowe Jury, któremu przewodniczy³ dyrektor 
naszych bliskich. Wszak w tym wyj¹tkowym dniu, nie szko³y mgr Jerzy Misterka. Nale¿y przyznaæ, ¿e ko-
talent muzyczny jest najwa¿niejszy, ale zapa³ i serce. misja konkursowa nie mia³a ³atwego zadania... Wszys-
My zaœpiewamy na pewno. Do us³yszenia za rok! cy uczestnicy kolêdowych zmagañ zaskoczyli po-

prawnoœci¹ jêzykow¹, muzykalnoœci¹ i ciekaw¹ pre-
Katarzyna Wêgielzentacj¹ artystyczn¹ wykonywanych utworów. Przy 

dŸwiêkach œwi¹tecznych piosenek, na 
scenie pojawi³y siê elfy, œnie¿ynki, 
choinka oraz miko³ajki. 

Praca, wysi³ek oraz trud w³o¿ony   
w przygotowanie do wystêpu w kon-
kursie zosta³y docenione. W I kategorii 
wiekowej uczennice klasy III: Kamila 
Januœ ('Mistletoe and Wine') i Karo-
lina Bigos ('Jingle bells') zachwyci³y 
wszystkich zebranych piêknym g³osem 
zdobywaj¹c ex aequo I miejsce, na 
miejscu drugim uplasowa³ siê duet rów-
nie¿ z klasy III - Aleksandra Misiaszek    

Kalejdoskop kulturalnyKalejdoskop kulturalny
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BAL U PRZEDSZKOLAKÓW

W karnawale wszyscy urz¹dzaj¹ bale.
To tradycja bardzo stara,
Strojów piêknych co niemiara.
Niech siê bawi¹ duzi, mali
zgromadzeni na tej Sali.

Uœmiech malowa³ siê na twarzach wszystkich 
uczestników naszej zabawy.

Dyrektor i nauczyciele przedszkola dziêkuj¹ 
dyrektorowi GCKiCz, rodzicom za pomoc w zorga-
nizowaniu balu i przygotowaniu wspania³ych strojów dla 
swoich pociech.

Ma³gorzata G¹dek

Dnia 12 stycznia 2011r. dla dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Grêboszowie, w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa odby³ siê bal karnawa³owy.

Jest ju¿ tradycj¹, ¿e dzieci w okresie karnawa³u maj¹ 
swój bal. Dzieci z obu grup wyst¹pi³y w bajkowych 
przebraniach i bawi³y siê przy rytmach przebojów 
dzieciêcych. Dzieci z ogromn¹ ochot¹ bra³y udzia³ w kon-
kursach, szala³y z kolegami i kole¿ankami na parkiecie    
z wodzirejem  pszczó³k¹ Filipem.

S¹dz¹c po minach i zmêczeniu dzieci, zabawa by³a 
udana a wspomnienia na d³ugo pozostan¹ w pamiêci. 

„Wielki Bal Ksiê¿niczek” 
w Publicznym Przedszkolu 

w Grêboszowie

17 lutego 2011 roku dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Grêboszowie bra³y udzia³ w ogólno-
polskiej akcji bicia rekordu Disneya. Przedszkolaki 
bawi³y siê z bohaterami dwóch filmów: kinowej premie-
ry „Zapl¹tani” oraz klasyki disnejowskiej animacji 
„Piêkna i Bestia”

„Wielki Bal Ksiê¿niczek” to wyj¹tkowy bal, który 
przeniós³ dzieci w œwiat marzeñ i pozwoli³ wcieliæ siê     
w ulubione postacie z bajek Disneya i dostarczy³ im wiele 
wra¿eñ i uœmiechu. Dla zwyciêzców balowych zabaw     
i konkursów by³y nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy. 
Kronika z balu powêdruje do Warszawy.

Dyrektor oraz nauczycielki przedszkola serdecznie 
dziêkuj¹ panu Wies³awowi Lizak za wykonanie 
pami¹tkowych zdjêæ do kroniki z „Wielkiego Balu 
Ksiê¿niczek”.

Ma³gorzata G¹dek

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa 
w Grêboszowie organizuje kursy tañca 

towarzyskiego wed³ug œwiatowego programu 
tañców standardowych, 

latynoamerykañskich i dyskotekowych. 
Zajêcia taneczne organizowane s¹ 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. 

Osoby zapisane i chêtne proszone s¹          
o dokonanie wp³aty 30 z³otych w siedzibie 

GCKiCz lub w Wiosce Internetowej            
w Borusowej.

Zapraszamy!
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szpitala jest jednym z najnowoczeœniejszych w woje-POŒWIÊCENIE APARATURY 
wództwie ma³opolskim, co gwarantuje poprawê jakoœci MEDYCZNEJ I NOWEGO BLOKU 
leczenia dla mieszkañców Powiœla D¹browskiego. Zazna-

OPERACYJNEGO SZPITALA czy³ tak¿e, ¿e staraniem Samorz¹du Powiatowego oraz 
POWIATOWEGO Samorz¹dów Gminnych by³o, aby nowy blok operacyjny 

wyposa¿ony w nowoczesne sale operacyjne, salê wybu-
dzeñ, centraln¹ sterylizatorniê oraz inne niezbêdne zaple-W dniu 23 lutego br. odby³o siê uroczyste poœwiêcenie 
cza, zapewni³ optymalne warunki pracy dla personelu aparatury medycznej i nowego bloku operacyjnego przy 
oraz spe³nia³ najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa i kom-Zespole Opieki Zdrowotnej w D¹browie Tarnowskiej po-
fortu dla pacjentów. przedzone msz¹ œw. odprawian¹ w kaplicy szpitalnej,     

Na zakoñczenie czêœci oficjalnej wyst¹pi³ Boles³aw w intencji pracowników i pacjentów szpitala. Mszê œw. 
£¹czyñski, który odczyta³ list gratulacyjny od Marsza³ka koncelebrowa³ ks. Biskup Wies³aw Lechowicz w asyœcie 
Województwa Ma³opolskiego Marka Sowy, skierowany Proboszcza d¹browskiej parafii ks. Stanis³awa Cyrana 
na rêce Starosty D¹browskiego i Dyrektora Szpitala      oraz kapelana Szpitala ks. Zbigniewa Szewczyka. 
w D¹browie Tarnowskiej. W³adze Powiatu D¹browskiego reprezentowali: 

W liœcie, Marsza³ek Województwa z³o¿y³ gratulacje     Starosta D¹browski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta 
z okazji poœwiêcenia bloku operacyjnego oraz ¿yczenia D¹browski Robert Pantera oraz Przewodnicz¹ca Rady 
pomyœlnej realizacji kolejnych ambitnych planów Powiatu D¹browskiego Barbara Pobieg³o. 
inwestycyjnych.Na uroczystoœæ poœwiêcenia nowego bloku operacyj-

Budowa nowego bloku operacyjnego przy ZOZ w D¹-nego przybyli m.in.: ks. Pra³at Józef Poremba, ks. Pra³at 
browie Tarnowskiej jest najwiêksz¹ jak do tej pory in-Józef Przybycieñ, Radny Sejmiku Województwa Ma³o-
westycj¹ d¹browskiego szpitala. Pozwoli ona na wykony-polskiego Boles³aw £¹czyñski, Dyrektor Biura Posel-
wanie œwiadczeñ medycznych na wy¿szym, ni¿ dotych-skiego Aleksandra Grada - Tomasz Wójcik, Burmistrz 
czas poziomie. D¹browy Tarnowskiej Stanis³aw Pocz¹tek, Burmistrz 

Ca³y projekt pn.”Rozbudowa i wyposa¿enie sal ope-Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Wójt Gminy Grêbo-
racyjnych Zespo³u Opieki Zdrowotnej w D¹browie Tar-szów Krystyna Œwiêtek, Wójt Gminy Mêdrzechów 
nowskiej” o wartoœci ponad 15 mln z³ zosta³ zrealizo-Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.
wany dziêki dofinansowaniu ze œrodków Ma³opolskiego W uroczystoœci wziêli udzia³ równie¿: Przewodnicz¹cy 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-Rad Gminnych, Radni Rady Powiatu D¹browskiego, 
2013 oraz pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Dyrektorzy Instytucji i Jednostek Organizacyjnych Po-
D¹browski.wiatu i Gminy, Komendanci S³u¿b Mundurowych, Przed-

stawiciele Zwi¹zków Zawodowych ZOZ, Przedstawiciele 
Organizacji i Stowarzyszeñ, Ordynatorzy Oddzia³ów DEBATA GOSPODARCZA 
Szpitala oraz Przedsiêbiorcy z Powiatu D¹browskiego. Z WICEMARSZA£KIEM

Organizatorami uroczystoœci by³a dyrekcja szpitala    
w D¹browie Tarnowskiej: Dyrektor ZOZ Jerzy Orze³, Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Roman 
który powita³ goœci i prowadzi³ uroczystoœæ, Z-ca dyrek- Ciepiela, spotka³ siê z samorz¹dowcami powiatu d¹brow-
tora ZOZ ds. administracyjno-eksploatacyjnych £ukasz skiego na debacie gospodarczej. Starostowie, Wójtowie   
Wêgrzyn oraz Z-ca dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa Wal- i Burmistrz D¹browy Tarnowskiej, skierowali do Goœcia 
demar Weryñski. wiele pytañ i propozycji dotycz¹cych pilnych spraw wy-

Po powitaniu przyby³ych goœci Dyrektor Jerzy Orze³, magaj¹cych uregulowania w naszym powiecie. By³y to 
skierowa³ s³owa podziêkowañ dla bp. Wies³awa Lechowi- m.in. sprawy; budowa zbiornika retencyjnego w ¯ela-
cza za przybycie i poœwiêcenie bloku operacyjnego oraz zówce i ochrona powodziowa powiatu, budowa prze-
aparatury medycznej oraz wyrazi³ wdziêcznoœæ W³adzom prawy mostowej w Borusowej i ci¹gu drogowego do tego 
Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego oraz Samorz¹du mostu, finansowanie monitoringu rzek, modernizacja 
Powiatowego za pomoc finansow¹ i wsparcie w d¹¿eniu dróg wojewódzkich, dotowania ochrony zabytków, doto-
do realizacji ka¿dego etapu tej inwestycji. wania modernizacji remiz stra¿ackich, budowy dróg 

Nastêpnie g³os zabra³ Starosta D¹browski Tadeusz transportu rolnego, polityki transportowej województwa 
Kwiatkowski, który pogratulowa³ dyrekcji szpitala zakoñ- m.in. sprawa linii kolejowej Tarnów - Szczucin. 
czenia tak powa¿nego projektu oraz podziêkowa³: Zarz¹- Marsza³ek Ciepiela i Radny Sejmiku Województwa 
dowi Województwa Ma³opolskiego oraz obecnemu Po- Boles³aw £¹czyñski poinformowali o nowym bud¿ecie 
s³owi na Sejm RP Andrzejowi Sztorcowi za dofinanso- Województwa Ma³opolskiego w którym zapisano wydatki 
wanie tego przedsiêwziêcia a tak¿e Radnemu Sejmiku na dokumentacjê przysz³oœciow¹ w zakresie zabez-
Województwa Ma³opolskiego Boles³awowi £¹czyñskie- pieczenia powodziowego. Spore nak³ady przeznaczono 
mu za wspieranie dzia³añ Powiatu przy realizacji tego te¿ na drogi wojewódzkie. Gminy mog¹ liczyæ na dofi-
zadania. nansowanie remontów remiz i dróg transportu rolnego. 

Starosta w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ przekonanie, i¿ Niestety ,spad³y nak³ady na ochronê zabytków, ma³o te¿ 
nowo oddany do u¿ytku blok operacyjny d¹browskiego jest funduszy na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych.
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Dokoñczenie ze str. 22 Sorys. Wicemarsza³ek Stanis³aw Sorys, omawiaj¹c reali-
zacjê programu „Gospodarka Regionalnej Szansy”, za-

Marsza³ek mówi³, ¿e ju¿ przygotowywany jest wykaz chêci³ do wiêkszej aktywnoœci przedsiêbiorców w pozys-
zadañ kluczowych na okres 2014 - 2020 , które maj¹ byæ kiwaniu œrodków unijnych bêd¹cych w dyspozycji Ma³o-
dofinansowane z funduszy unijnych. Samorz¹dowcy z polskiego Centrum Przedsiêbiorczoœci. Przedstawi³ rów-
powiatu d¹browskiego za kluczowe zadanie uznali nie¿ zebranym harmonogram naboru wniosków w ra-
kompleksowe zabezpieczenie powodziowe. W ramach mach trwaj¹cych konkursów oraz poinformowa³ o termi-
tego zadania mieœci siê m.in. budowa zbiornika w nach kolejnych planowanych do og³oszenia w 2011 r. 
¯elazówce. Jeszcze w tym miesi¹cu samorz¹dy opracuj¹ konkursów, zachêcaj¹c jednoczeœnie samorz¹dy i przed-
wspólny wniosek w tej dziedzinie. siêbiorców do sk³adania wniosków. Ponadto zaprezen-

Spotkanie z Marsza³kiem zorganizowali; Boles³aw towa³ podjête dzia³ania maj¹ce usprawniæ wdra¿anie 
£¹czyñski - Radny Sejmiku WM, Tadeusz Kwiatkowski - PROW, uproœciæ procedury sk³adania wniosków o dofi-
Starosta D¹browski i Stanis³aw Pocz¹tek - Burmistrz nansowanie oraz wniosków o p³atnoœæ. 
D¹browy Tarnowskiej. Po prezentacji uczestnicy spotkania wziêli udzia³        

w dyskusji, która dotyczy³a m.in. stanu realizacji projektu 
"Ma³opolska Sieæ Szerokopasmowa", spraw zwi¹zanych Wykorzystanie funduszy unijnych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wspó³pracy  z w powiecie - spotkanie ze 
Ma³opolskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych. 

Stanis³awem Sorysem D. Jedynak

W dniu 26 stycznia 2011 r. w Sali Obrad Starostwa 
Powiatowego w D¹browie Tarnowskiej odby³o siê spot-
kanie Stanis³awa Sorysa - cz³onka Zarz¹du Województwa 
Ma³opolskiego z samorz¹dowcami Powiatu D¹browskie-
go. By³o to kolejne spotkanie z cyklu „Fundusze Euro-
pejskie w Ma³opolsce w latach 2011-2014”.

Na zaproszenie Starosty D¹browskiego - Tadeusza 
Kwiatkowskiego w konferencji wziêli udzia³: Robert Pan-
tera - Wicestarosta D¹browski, Barbara Pobieg³o - Prze-
wodnicz¹ca Rady Powiatu D¹browskiego, Stanis³aw Po-
cz¹tek - Burmistrz D¹browy Tarnowskiej, Jan Sipior  
Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Boles³aw £¹czyñski - 
Radny Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Marek Ko-
pia - cz³onek Zarz¹du Powiatu, Kazimierz Olearczyk - 
Wójt Gminy Boles³aw, Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy 
Grêboszów, Krzysztof Korzec - Wójt Gminy Mêdrze-
chów, Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno. 

W spotkaniu uczestniczyli równie¿: Alina Bagiñska - 
Kierownik Agendy Zamiejscowej UMWM w Tarnowie, 
Zbigniew Matu³a - Nadleœniczy Nadleœnictwa D¹browa 
Tarnowska, £ukasz Wêgrzyn - Zastêpca Dyrektora ZOZ 
w D¹browie Tarnowskiej ds. administracyjno - eksploata-
cyjnych, Maria Sztorc - Skarbnik Powiatu, Zdzis³aw Ko-
gut - Sekretarz Powiatu, Krzysztof Michalak oraz pracow-
nicy Starostwa Powiatowego w D¹browie Tarnowskiej. 

Konferencjê otworzy³ Starosta D¹browski  Tadeusz 
Kwiatkowski, który podziêkowa³ Wicemarsza³kowi 
oraz wszystkim obecnym goœciom za przybycie. 

Nastêpnie g³os zabra³ Wicemarsza³ek Stanis³aw So-
rys, który po przywitaniu siê z zebranymi przedstawi³ 
informacje na temat stanu wdra¿ania Ma³opolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) i Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). "W ra-
mach konkursów og³oszonych w ramach MRPO pod-
pisano 1662 umowy o wartoœci dofinansowania 
4.064.199.819 z³. Do dnia 20.01.2011 r. wyp³acono 
ponad 1,9 mld PLN pochodz¹cych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego" - wylicza³ Stanis³aw 

Tworzenia Lokalnego Systemu 
Przeciwdzia³ania Przemocy

W dniu 10 stycznia br., w sali konferencyjnej GCKiCz  
w Grêboszowie odby³o siê szkolenie pn. „Realizacja przez 
gminê ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz 
tworzenie lokalnego systemu przeciwdzia³ania przemocy      
w rodzinie i postêpowania w sytuacji wystêpowania przemo-
cy w rodzinie”. Szkolenie, które zorganizowa³ Gminny Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej w Grêboszowie prowadzi³a mgr Kin-
ga Wójcik - psycholog.

Program szkolenia obejmowa³:
- Omówienie zmian do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie,
- Przedstawienie za³o¿eñ przyjêtego Uchwa³¹ nr 

XXXVIII/215/2010 Rady Gminy Grêboszów z dnia 
29 kwietnia 2010 r. Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania Przemocy w rodzinie na lata 2010-2014,

- Udzia³ specjalistów w interwencjach domowych        
w przypadku stosowania przemocy,

- Tworzenie Lokalnego Systemu Przeciwdzia³ania 
Przemocy w Rodzinie  tworzenie Zespo³u Interdyscy-
plinarnego. Zadania Zespo³u,

- Analiza ankiet przeprowadzonych wœród m³odzie¿y 
szkolnej na temat zjawiska przemocy  w rodzinie.

W szkoleniu wziêli udzia³ pracownicy: GOPS, S³u¿by 
Zdrowia, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w D¹-
browie Tarnowskiej, dyrektorzy szkó³, Gminny Koordynator 
GKRPA, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego, dyr. 
GCKiCz w Grêboszowie.
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ZDROWIEZDROWIE
Poniewa¿ po raz pierwszy spotykam siê z Wami na tolerancja stresu to z kolei objawy depresji  jeszcze zimo-

³amach Gazety Grêboszowskiej; pozwólcie, ¿e siê Wam wej. Tutaj z kolei dobrze robi¹ kontakty z osobami, które 
przedstawiê. Nazywam siê Marek Ziajor, urodzi³em siê   d a rz¹ nas sympati¹, czy to z rodziny, czy z grona przy-
i spêdzi³em dzieciñstwo niedaleko Ropczyc, w Szkodnej. jació³, nie bójmy siê mówiæ o naszych emocjach i szu-

Bardzo mile wspominam czas nauki w Liceum kajmy pomocy w najbli¿szych. Dobrym œrodkiem, który 
Ogólnokszta³c¹cym w Ropczycach, wspominam moich wspiera nasz¹ psychikê jest s³oñce, nawet próby 
wspania³ych profesorów, którzy nie tylko pomagali mi sztucznych naœwietlañ daj¹ efekty, mamy prawo siêgn¹æ 
zdobyæ wiedzê, ale te¿ rozwijali moje pasje, które wtedy po zio³a i te œrodki wspomagaj¹ce nasze sterane nerwy, 
zaszczepione do teraz s¹  radoœci¹ mojego ¿ycia. które mo¿na zdobyæ w aptece bez recept, wczeœniej 

Wtedy zaszczepiona pasja krajoznawcza do dzisiaj zasiêgaj¹c rady u zawsze uœmiechniêtej i gotowej otoczyæ 
prowadzi minie po Polsce, Europie i Afryce. Wówczas nas opiek¹ farmaceutyczn¹ pani magister.
rozwiniêta pasja fotograficzna do dzisiaj kieruje mnie     Po trzecie stawy, koœci i system miêœniowy, a tutaj  
w coraz to nowe krajobrazy. Przede wszystkim jednak wiele przykrych niespodzianek. Z zimy wychodzimy 
Liceum przygotowa³o mnie do studiów w Akademii os³abieni, nasilaj¹ siê wszystkie choroby przewlek³e, 
Medycznej w Krakowie; bo to wspania³e przygotowanie odczuwamy wiêcej bólów i mamy zmniejszon¹ kondycjê. 
pozwoli³o mi bez trudu zdaæ egzaminy wstêpne, a tak¿e Tutaj jedyn¹ rad¹ jest leczenie przez ruch, a wiêc i czasem 
umo¿liwi³o mi w ramach indywidualnego programu ruch przez ³zy bólu. Mo¿na siê wspieraæ œrodkami we 
studiów ukoñczyæ je przed czasem. Po studiach szuka³em wcierkach i przeciwbólowymi, a tak¿e regeneruj¹cymi 
takiego miejsca wœród dyscyplin medycznych, by byæ jak chrz¹stkê stawow¹, które s¹ do zdobycia bez recepty      
najbli¿ej chorego. Najpierw by³em asystentem w Zak³a- w aptekach. Znowu odpowiedni ubiór bez oziêbiania 
dzie Farmakologii Akademii Medycznej, a póŸniej po stawów, szczególnie u osób starszych i nadmiernego 
wielu przeprowadzkach osiad³em we Frysztaku, gdzie po przegrzewania miêœni, szczególnie u dzieci.
zdobyciu tytu³u specjalisty chorób dzieciêcych prowa- Po czwarte przewód pokarmowy, œluzówki prze-
dzi³em Poradniê Chorób Dzieci. wodu pokarmowego, ¿o³¹dka, dwunastnicy i jelit s¹ 

Przysz³y jednak czasy reform i podj¹³em nastêpn¹ nadwra¿liwe, st¹d nieprzypadkowo w sezonie wio-
specjalizacjê z medycyny rodzinnej, a tak¿e zacz¹³em sennym wystêpuje zaostrzenie choroby wrzodowej. 
budowaæ w³asn¹ Przychodniê Zdrowia. Teraz pracujê    Wa¿ne jest w³aœciwe od¿ywianie, wchodzimy w okres 
w mojej Przychodni Zdrowia w Frysztaku, gdzie w Po- œwie¿ych warzyw i tu uwaga na nowalijki  nigdy nie 
radni Medycyny Rodzinnej przyjmujê chorych w ramach wiemy ile w nich jest azotynów, generalnie dieta 
indywidualnego kontraktu z Narodowym Funduszem lekkostrawna jest podstaw¹ w³aœciwego zdrowego 
Zdrowia, a tak¿e prowadzê Specjalistyczny Gabinet od¿ywiania i siêgamy po wszystko co jest œwie¿e.
Prywatny, gdzie staram siê pomóc wszystkim, tak¿e wielu  I najwa¿niejsze si³a optymizmu, szczególnie       
mieszkañcom piêknej Ziemi Ropczyckiej i Sêdziszow- w tym okresie roku jest nasz¹ najwiêksz¹ broni¹. Nie po 
skiej. Niedawno otrzyma³em propozycjê, by na ³amach to pêkaj¹ lody i nie po to œpiewaj¹ ptaki wiosn¹, by nie 
Gazety Grêboszowskiej napisaæ parê s³ów o zdrowiu co cieszyæ siê radoœci¹ budzenia siê po raz kolejny do ¿ycia 
te¿ chêtnie uczyniê. wszystkiego wokó³ nas. A wiêc uœmiechnij siê, bo zanim 

A teraz o wioœnie, której pierwsze zwiastuny bêdzie zapomnisz ten artyku³, który w³aœnie przeczyta³eœ wiosna 
mo¿na dostrzec ju¿ za chwilê. Nied³ugo pojawi¹ siê Ciê wkrótce otoczy. 
pierwsze kwiaty, niepozorne, ale na nie w³aœnie 
czekamy, bo s¹ pierwsz¹ oznak¹ wiosny, budzenia siê Tak w³aœnie przygotowujê Was i siebie do mojej 
przyrody i one pierwsze wlewaj¹ w nasze serca nadziejê kolejnej w ¿yciu wiosny.
na wszystko co nast¹pi póŸniej. Ale zanim to nast¹pi 
musimy przejœæ przez parê trudnoœci. Z powa¿aniem 

Po pierwsze infekcje wczesnowiosenne, fale Marek Ziajor
zachorowañ szczególnie u dzieci i osób starszych o cha-
rakterze wirusowym i infekcyjnym. Bior¹ siê one st¹d, i¿ 
nasz system immunologiczny po trudnych zimowych 
przejœciach jest niewydolny, a ca³y organizm jest we 
w³adaniu tak zwanego os³abienia wiosennego. Co robiæ, 
by temu zapobiec? Ogólnie mówi¹c zachowaæ rozs¹dek 
w naszych dzia³aniach. Odpowiednio siê ubieraæ, nie 
oziêbiaæ siê, ale i nie przegrzewaæ, próbowaæ wy³apaæ ile 
to mo¿liwe promieni s³oñca i ruchu na œwie¿ym powie-
trzu. W jad³ospisie uwzglêdniæ jarzyny i owoce. W razie 
pierwszych objawów infekcji siêgaæ po witaminy i œrodki 
objawowe, które mo¿na kupiæ w aptece bez recepty :  na 
katar, na kaszel i na gor¹czkê.

Po drugie obni¿ony nastrój, zaburzenia snu i nie-

Jak ob³askawiæ przedwioœnie!

Gminna Biblioteka Publiczna              
w Grêboszowie pragnie serdecznie 
podziêkowaæ Pani Marioli Paœ oraz 
Pani Ewie Chlastawa za nieodp³atne 

przekazanie darów ksi¹¿kowych, dziêki 
którym wzbogaciliœmy ksiêgozbiór 
biblioteki. Wszystkie podarowane 

pozycje ksi¹¿kowe trafi¹ niebawem na 
nasze pó³ki.
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Drogi czytelniku, zapraszamy na cykl artyku³ów krwi¹ po ca³ym organizmie i stopniowo osiadaj¹ na 
poœwiêconych zdrowiu, zmianie nawyków ¿ywie- œciankach naczyñ krwionoœnych, w stawach. 
niowych, obalimy kilka mitów i postaramy siê wyjaœniæ W jelicie grubym znajduje siê ponad 500 gatun-
dlaczego nale¿y w dzisiejszych czasach przyk³adaæ tak ków bakterii. W zdrowym jelicie grubym te bakterie 
wiele uwagi do prawid³owego od¿ywiania, picia wody przetwarzaj¹ resztki pokarmu, niszcz¹ chorobotwór-
etc. Zapraszamy do przeœledzenia na pocz¹tku informacji cze bakterie, a takie wytwarzaj¹ niezbêdne dla orga-
o naszym uk³adzie trawiennym. nizmu witaminy, hormony, enzymy, aminokwasy.

Twój uk³ad trawienny jest jednym z najbardziej Jelito grube - bezpiecznik zdrowia
istotnych elementów ca³ego cia³a. Zgodnie z najnow-
szymi badaniami, ludzie s¹ ¿ywo zainteresowani pro-
blematyk¹ zdrowego trawienia. Ponad 50% badanych 
osób jest dziœ bardziej zainteresowana zdrowym 
trawieniem, jak jeszcze przed dwoma laty. A imponuj¹ce 
80% ma odczucie, i¿ potrzebuje poprawiæ trawienie, 
choæ jeszcze niewiele z tym robi. Trawienie mo¿e 
wp³ywaæ tak¿e na inne obszary naszego zdrowia - wagê, 
energiê, skórê i system immunologiczny w sposób, w jaki 
byœmy nie przypuszczali. Niezwykle istotne jest zrozu-
mienie powi¹zañ pomiêdzy zdrowym trawieniem,         
a ogólnym dobrym samopoczuciem.

FAKTY O TRAWIENIU
 Jelito cienkie jest miejscem, gdzie odbywa siê 

wiêkszoœæ procesów trawienia i wch³aniania sk³adników 
od¿ywczych.

Przyroda zaopatrzy³a organizm cz³owieka w moc- Jakoœæ funkcjonowania uk³adu trawienia mo¿e zna-
ny system obronny. Jelito grube spe³nia tu bardzo cz¹co wp³yn¹æ na odpornoœæ organizmu.
istotn¹ rolê. Ka¿dy odcinek jelita grubego stymuluje Wiêkszoœæ mieszkañców Ameryki i Europy Zachod-
odpowiedni organ w naszym ciele. Jeœli jelito grube niej spo¿ywa dziennie jedynie 14 gramów b³onnika, 
jest zdrowe, nie s¹ nam straszne ¿adne choroby, na-podczas gdy zaleca siê spo¿ywanie 30 - 40 gramów 
tomiast jeœli w jelicie grubym powstaje ,,osad" lub b³onnika dziennie.
naruszona jest jego mikroflora, to stan zdrowia jest Dr hab. Micha³ Tombak ( nale¿y do œwiatowej elity 
zagro¿ony. Na przedstawionym rysunku widoczne s¹ wybitnych specjalistów od naturalnych metod leczenia), 
choroby, które powstaj¹ w wyniku tworzenia siê w swojej ksi¹¿ce JAK ̄ YÆ D£UGO I ZDROWO da-
,,osadu" na jelicie grubym.je nam do zrozumienia, ¿e o higienie zewnêtrznej ka¿dy 

Niektóre oznaki chorego jelita grubego wed³ug dr wie z dzieciñstwa, natomiast o higienie wewnêtrznej  
hab. Micha³a Tombaka:wiemy niewiele. Podczas gdy stan naszych wew-

1. Wzdêcia brzucha, zaparcia, gazy.nêtrznych organów okreœla nasz wygl¹d zewnêtrzny. 
2. Czarny nalot na zêbach.Ma³o kto wie, ¿e u doros³ej osoby w jelicie grubym 
3. Szary, bia³y lub lekko ¿ó³ty nalot na jêzyku.znajduje siê od 4 do 15 kg kamieni ka³owych, które 
4. Pojawienie siê na ciele znamion, wisz¹cych cz³owiek nosi przez ca³e ¿ycie. Przewa¿nie po 40 roku 
       brodawek.¿ycia grube jelito jest na tyle zape³nione kamieniami, 

¿e wypiera ze swoich miejsc inne organy, utrudniaj¹c 
OCZYSZCZANIE I WCH£ANIANIE pracê w¹trobie, nerkom i p³ucom. To jest w³aœnie 
SK£ADNIKÓW OD¯YWCZYCHistotna przyczyna wiêkszoœci chorób. 

W ¿yciu codziennym twój organizm mo¿e byæ nara-Jelito grube dla nas - jest jak doniczka dla roœlin,   
¿ony na dzia³anie toksyn. Prawid³owo funkcjonuj¹cy a strawiony pokarm gra role dobrze nawiezionej gleby. 
uk³ad trawienny mo¿e pomóc organizmowi w neutralizo-Cz³owiek - to drzewo. Œcianki jelita grubego s¹ pokryte 
waniu i eliminowaniu toksyn. Wspieranie zdolnoœci orga-korzonkami, które podobnie jak korzenie roœliny, wsy-
nizmu do wch³aniania sk³adników od¿ywczych i elimino-saj¹ do krwi po¿yteczne substancje. Ka¿da grupa ko-
wania toksyn poprawia skutecznoœæ programów utraty rzonków od¿ywia odpowiedni organ. Zbyteczne pozo-
wagi. Popraw zdolnoœæ wch³aniania sk³adników od¿yw-sta³oœci s¹ wydalane. To jest zrozumiale. A co siê dzieje 
czych, a zobaczysz jak poprawi siê twoje zdrowie i waga. z niestrawion¹ bry³k¹?

Drogi czytelniku o tym w jaki sposób nale¿y opieko-Funkcjonuj¹cy nadal pod warstw¹ ,,brudów" 
waæ siê naszymi jelitami oraz jak¹ rolê ma b³onnik i woda uk³ad wch³aniaj¹cy jelita grubego dostarcza do cia³a 
dla naszego zdrowia bêdzie w nastêpnym numerze. ̄ yczê toksyny, substancje rakotwórcze, produkty gnicia. To 
zdrowia.                   siê rozumie samo przez siê, ¿e z tych substancji nie 

Paulina Zaleskazbuduje siê nowych komórek. Rozchodz¹ siê one z 
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Redaguje Wies³aw LizakSP RTO

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Boisko Godz./Wynik
 XVI 27.03.2011 Ujœcie Jez. £ukowa £ukowa        1:3

Karsy                  Ilkowice                Borusowa 5:3
XVII 03.04.2011 ¯abno II Karsy ¯abno  11,00

Ujœcie Jez. Brzezówka Brzezówka 16,30
XVIII 10.04.2011 Ujœcie Jez.   D¹brovia II           D¹browa Tarn. 17,00

Karsy Lisia Góra Borusowa 11,00
XIX 17.04.2011   Karsy Mêdrzechów Borusowa 11,00

Ujœcie Jez. Gorzyce Gorzyce 17,00
XX 23.04.2011 Ujœcie Jez.          Gr¹dy Gr¹dy 14,00

25.04.2011 Karsy Odporyszów Borusowa 11,00
XXI 01.05.2011 Karsy Szarwark Borusowa 11,00

Ilkowice Ujœcie Jez. Ilkowice 11,00
XXII 03.05.2011 Ujœcie Jez.          Karsy Borusowa 11,00
XXIII 08.05.2011 Karsy Wietrzychowice Borusowa 14,00

Lisia Góra Ujœcie Jez. Lisia Góra 11,30
XXIV 15.05.2011 Radgoszcz Karsy Radgoszcz 14,00

Ujœcie Jez. Mêdrzechów Mêdrzechów 17,00
XXV 22.05.2011 Karsy Olesno Borusowa 14,00

Odporyszów Ujœcie Jez. Odporyszów 17,00
XXVI 29.05.2011 £ukowa Karsy £ukowa 11,30

Ujœcie Jez. Szarwark Siedliszowice 17,00
XXVII 05.06.2011 Ujœcie Jez. ¯abno II ¯abno 11,00

Karsy Brzezówka Borusowa 11,00
XXVIII 11.06.2011 D¹brovia II Karsy D¹browa Tarn. 18,00

Wietrzychowice Ujœcie Jez. Wietrzychowice 18,00
XXIX 19.06.2011 Karsy Gorzyce Borusowa 17,00

Ujœcie jez. Radgoszcz Radgoszcz 17,00
XXX 26.06.2011 Gr¹dy Karsy Gr¹dy 14,00

Olesno Ujœcie Jez. Olesno 14,00

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Boisko Godz./Wynik
XVI 27.03.2011 Zalipie Wola ¯el. Zalipie 1:2

Borusowa Wójcina Borusowa 8:1
XVII 03.04.2011 Wola ¯el. Konary Wola ¯el. 14,00

Przybys³awice Borusowa Przybys³awice 11,00
XVIII 10.04.2011 Wola ¯el. Wola Rad³. Wola ¯el. 11,00

Borusowa Smêgorzów Borusowa 14,00
XIX 17.04.2011 Wola ¯el. Niedomice Niedomice 11,00

Siedliszowice Borusowa Siedliszowice 11,00
XX 25.04.2011 Borusowa £êg Tarnowski Borusowa 14,00

K³y¿ Wola ¯el. K³y¿ 17,00
XXI 01.05.2011 Borusowa Luszowice Borusowa 14,00

Smêgorzów Wola ¯elichowska Smêgorzów 14,00
XXII 03.05.2011 Wola ¯el. Borusowa Wola ¯el 17,00
XXIII 08.05.2011 Borusowa Boles³aw Borusowa 11,00

Siedliszowice Wola ¯el. Siedliszowice 11,00
XXIV 15.05.2011 Wola ¯el. £êg Tarn. Wola ¯el. 11,00

S³upiec Borusowa S³upiec 14,00
XXV 22.05.2011 Przybys³awice Wola ¯el. Przybys³awice 11,00

Borusowa Æwików Borusowa 11,00
XXVI 29.05.2011 Wola Rad³. Borusowa Wola Rad³. 11,00

Wola ¯el. Luszowice Wola ¯el. 17,00
XXVII 05.06.2011 Wola ¯el. Wójcina Wola ¯el. 14,00

Borusowa Zalipie Borusowa 14,00
XXVIII 11.06.2011 Niedomice Borusowa Niedomice 11,00

12.06.2011 Boles³aw Wola ¯el. Boles³aw 18,00
XXIX 19.06.2011 Wola ¯el. S³upiec Wola ¯el. 11,00

Borusowa K³y¿ Borusowa 11,00
XXX 26.06.2011 Konary Borusowa Konary 17,00

Æwików Wola ¯el. Æwików 17,00

TERMINARZ ROZGRYWEK Klasy „A”
Cykl rozgrywkowy 2010/2011 (wiosna 2011)

Podokrêg ¯abno

TERMINARZ ROZGRYWEK Klasy „B” Cykl rozgrywkowy 2010/2011 
(wiosna 2011)  Podokrêg ¯abno



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

27

POWIATOWA GIMNAZJADA W TENISIE 
STO£OWYM DZIEWCZ¥T 

W naszej szkole odbywa siê corocznie „Turniej 
tenisa sto³owego”. Celem konkursu jest rozwijanie 
zami³owania uczniów do zdrowego, sportowego stylu 
¿ycia w zwi¹zku z czym zachêcam ca³¹ spo³ecznoœæ 
szkoln¹ do udzia³u w tej aktywnej formie rozrywki. 
Turniej cieszy siê du¿ym powodzeniem. W tym roku 
uczestniczy³o w nim 34  gimnazjalistów. Laureaci etapu 
szkolnego reprezentowali nasz¹ gminê w zawodach 
powiatowych, które odby³y siê w dniach 13 i 14 stycznia 
2011 r. w Zespole Szkó³ w Borkach.

Uczennica Ewelina Drewniany zosta³a 
Mistrzyni¹ Powiatu zdobywaj¹c I miejsce w grze indywi-
dualnej. Uczennica Izabela Rumas zajê³a równie wysokie 
III miejsce w grze indywidualnej. Swoje umiejêtnoœci dziewczêta wykaza³y równie¿ w grze dru¿ynowej, gdzie zajê³y        
I miejsce. 

Na dalsze sukcesy naszych tenisistek czekamy ju¿ wkrótce na zawodach rejonowych gdzie bêd¹ 
reprezentowa³y nasz powiat.                                                                           Ma³gorzata Woziwoda

Redaguje Wies³aw LizakSP RTO

TENISOWE ZMAGANIA

W okresie ferii zimowych (7-9 luty br.) w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie odby³y siê turnieje tenisa sto³owego, 
których celem by³o zachêcenie do aktywnego spêdzenia czasu wolnego 
oraz upowszechnianie tenisa sto³owego w œrodowisku wiejskim. Zawody 
odby³y siê  w trzech kategoriach wiekowych: m³odzików, juniorów i se-
niorów. 

W kategorii m³odzików (szko³y podstawowe) zwyciê¿y³ Dominik 
Majocha z Woli Grêboszowskiej. Drugie miejsce zaj¹³ Pawe³ WoŸniak       
z Hubenic, trzecie Marcin Banach z ̄ elichowa,  czwarte  Andrzej Badocha 
z Niwek.

W kategorii juniorów (szko³y podstawowe i gimnazjum) najlep-
szym zawodnikiem okaza³ siê Marek Kaczówka z Biskupic. Kolejne miejsca zajêli: Przemys³aw Landowski 

(Biskupice), Micha³ Zarzycki (Grêboszów), Przemys³aw D¹broœ 
(Wola Grêboszowska). 

Wœród seniorów  zwyciê¿y³ Damian WoŸniak z Woli ̄ e-
lichowskiej. Drugie miejsce zaj¹³ Mariusz Kramarski z Woli Grê-
boszowskiej, trzecie Bogdan Badocha  z Niwek, czwarte Damian 
Koziara z Woli ̄ elichowskiej.

W indywidualnych turniejach tenisa sto³owego wziê³o 
udzia³ ³¹cznie 34 zawodników. W ka¿dej kategorii wiekowej 
zdobywcy miejsc I-III otrzymali pami¹tkowe statuetki i nagrody 
rzeczowe w postaci sprzêtu sportowego, ufundowane przez 
organizatora.
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W karnawale to s¹ bale...

Wielki bal ksiê¿niczekWielki bal ksiê¿niczek

W karnawale to s¹ bale...
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