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„Ojczyzna to ziemia i groby
Narody trac¹c pamiêæ, trac¹ ¿ycie"            - Ferdynand Foch

 Granitow¹ tablicê z nazwiskami mieszkañców Powiœla D¹browskiego, rozstrzelanych 
przez hitlerowców w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze ufundowa³ samorz¹d powiatu 
d¹browskiego, aby upamiêtniæ te historyczne wydarzenia z 1939 roku. Ods³oniêcie        
i poœwiêcenie pami¹tkowej tablicy odby³o siê 2 maja br. w Dniu Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dokoñczenie na str. 5
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Foto: archiwum Starostwa Powiatowego w D¹browie Tarnowskiej
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103 URODZINY MIESZKANKI GMINY GRÊBOSZÓW
Ludzkoœæ od wieków zastanawia siê nad recept¹ na zas³u¿y³a siê pomoc¹ w odnowieniu kaplicy pod wezwaniem 

d³ugowiecznoœæ, nad tym jak ¿yæ d³ugo i szczêœliwie bêd¹c Macierzyñstwa Najœwiêtszej Marii Panny, która zosta³a 
wiecznie m³odym. Nad odkryciem tej tajemnicy pracowa³y zniszczona w czasie powodzi w 1960 r. Sfinansowa³a odno-
wielkie umys³y, naukowcy, magicy wymyœlaj¹c cudowne wienie o³tarza i dwóch okien od po³udnia oraz malowanie 
medykamenty, diety, eliksiry m³odoœci. Jednak recepta ta sklepienia nad drzwiami. Zakupi³a tak¿e lichtarze stoj¹ce na 
pozostaje ci¹gle nie odkryta. Mo¿na zastanawiaæ siê, dla- o³tarzu oraz oœwietlenie  kaplicy. W dniu 103 urodzin w³aœ-
czego jedni ludzie ¿yj¹ krótko, a inni przekraczaj¹ magiczne nie w tej kaplicy zosta³a odprawiona msza œwiêta w intencji 
100 lat. Mo¿emy siê doszukiwaæ powodu tak d³ugiego ¿ycia Jubilatki, któr¹ odprawi³ ksi¹dz proboszcz Marian Kujda. 
w sposobie od¿ywiania, usposobieniu i charakterze tych Pani Wiktorii ¿yczymy przede wszystkim du¿o zdrowia, 
osób, aktywnoœci fizycznej, genach odziedziczonych po nieustaj¹cego uœmiechu na twarzy oraz si³ i wytrwa³oœci 
przodkach, ale tak naprawdê nie mamy pewnoœci od czego niezbêdnych do œwiêtowania kolejnych Jubileuszy.
to zale¿y i czym ta d³ugowiecznoœæ jest uwarunkowana. 
Darem d³ugiego ¿ycia zosta³a obdarowana Pani Wiktoria 
Pytka, mieszkanka wsi Borusowa, która 22 maja 2012 r. Grzegorz Kilian
œwiêtowa³a swoje 103 urodziny. Jest Ona najstarsz¹ 
mieszkank¹ gminy Grêboszów i jedn¹ z najstarszych osób  
w powiecie d¹browskim. Tego dnia Szacowna Jubilatka nie 
kry³a wzruszenia i cieszy³a siê z odwiedzin licznych  goœci. 
Wœród nich nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ delegacji Sa-
morz¹du Gminy Grêboszów. Z ¿yczeniami, bukietem kwia-
tów oraz koszem s³odyczy przybyli Wójt Gminy Krystyna 
Œwiêtek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw Wytrwa³ 
oraz Z-ca Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego Grzegorz 
Kilian. Jubilatkê odwiedzi³ równie¿ so³tys wsi Borusowa 
Sylwester Gawe³ wraz z ma³¿onk¹. Pani Wiktoria podczas 
rozmowy zapytana o receptê na d³ugowiecznoœæ, mówi, ¿e 
takowej nie posiada, ale mimo, ¿e nogi ju¿ nie te to chêtnie 
by zatañczy³a. Cieszy siê Ona nadal dobrym zdrowiem i dos-
konale pamiêta najwa¿niejsze wydarzenia ze swojego ¿ycia 
oraz fakty historyczne. Jest osob¹ uœmiechniêt¹ i pozytyw-
nie nastawion¹ do ¿ycia. 

Pani Wiktoria Pytka urodzi³a siê 22 maja 1909 r. w Bo-
rusowej. Wychowa³a siê w licznej rodzinie, mia³a jede-
naœcioro rodzeñstwa. Urodzi³a siê jako dziewi¹te dziecko 
Zofii i Józefa Tarka. Ukoñczy³a czteroklasow¹  Szko³ê Pod-
stawow¹  w Borusowej i tu od najm³odszych lat mieszka³a    
i ciê¿ko pracowa³a w gospodarstwie rolnym.  Wiêkszoœæ 
prac wykonywa³a rêcznie i w trudnych warunkach. Prze¿y³a 
dwie wojny œwiatowe. Jak wspomina, czasy te by³y trudne, 
ale mimo to wieczorami m³odzie¿ i doroœli spotykali siê na 
majówkach, œpiewano piosenki, odbywa³y siê potañcówki    
i tak toczy³o siê trudne, lecz barwne ¿ycie. Przysz³ego mê¿a 
Stanis³awa Pytkê pozna³a w rodzinnej wsi i jako dwudziesto-
piêcioletnia dziewczyna 14 listopada 1934 r. wysz³a za m¹¿. 
Zamieszka³a z mê¿em na jego ojcowiŸnie i tam urodzi³a 
piêcioro dzieci, z których wychowywa³a 3 poniewa¿ dwoje 
zmar³o. Obecnie ¿yje córka Stefania i syn Zdzis³aw. W czasie 
II wojny œwiatowej  m¹¿ Stanis³aw zosta³ wcielony do woj-
ska, ale zaraz dosta³ siê do niewoli. Uda³o mu siê jednak 
zbiec z transportu i wróciæ pieszo do domu. Musia³ siê 
ukrywaæ, dziêki czemu uda³o mu siê prze¿yæ wojnê. Wspie-
ra³ Wiktoriê, pomaga³ w wychowaniu dzieci i obrabia³ pole, 
by wy¿ywiæ rodzinê. W czasie wojny Wiktoria pomaga³a 
partyzantom. Po wojnie pracowa³a w gospodarstwie i wy-
chowywa³a dzieci. 1 czerwca 1969 r. zmar³ jej m¹¿ Sta-
nis³aw, a Wiktoria  mimo, ¿e zosta³a sama, nadal prowadzi³a 
gospodarstwo. W 1975 r. córka Stefania wyjecha³a za 
granicê, a syn Zdzis³aw zamieszka³ w Krakowie. Obecnie 
opiekuje siê ni¹ córka  Stefania, która  stworzy³a swojej 
matce bardzo dobre warunki do ¿ycia i do dzisiaj troszczy siê 
o jej zdrowie. Dla mieszkañców Borusowej Jubilatka 
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OD WYDAWCY której nie uda³o by nam siê wspólnie doczekaæ 
tego jubileuszu. Miejmy nadziejê, ¿e uda siê 
kiedyœ jeszcze wspólnie œwiêtowaæ podobn¹, 

Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e ju¿ po raz 58. mo¿e ju¿ okr¹g³¹ rocznicê.
goœcimy w Pañstwa domach za poœrednictwem Wracaj¹c jednak do bie¿¹cych spraw, to 
naszej Gazety Grêboszowskiej. W tym roku przy- aktualny numer wydawany jest w wyj¹tkowym 
pada nasz wyj¹tkowy jubileusz. W czerwcu, 15 lat dla wszystkich czasie. Tegoroczny czerwiec mija 
temu oddaliœmy w Pañstwa rêce pierwszy numer pod znakiem œwiêta futbolu, którego stolic¹ sta³a 
naszego lokalnego kwartalnika. By³y to pocz¹tki siê Polska wraz z Ukrain¹, jako gospodarze 
naszej wydawniczej dzia³alnoœci, któr¹ kontynuu- Mistrzostw Europy. Wszyscy czekamy jaki bêdzie 
jemy do dzisiaj z nie mniejszym zaanga¿owa- ten turniej, nie tylko ze wzglêdów sportowych, 
niem. Od tego czasu wiele siê zmieni³o, od zespo- ale i organizacyjnych. Na podsumowania 
³u redakcyjnego po szatê graficzn¹ gazety. Ca³y przyjdzie czas ju¿ po turnieju, zatem póki co 
czas jednak staramy siê, aby Gazeta Grêboszow- cieszmy siê piêknem futbolu. Jednak to nie pi³ka 
ska by³a ciekaw¹ lektur¹ dla wszystkich zainte- no¿na zdominuje aktualne wydanie naszej 
resowanych sprawami naszej lokalnej spo³ecz- Gazety Grêboszowskiej. My jak zwykle skupimy 
noœci. Zdobyte przez ten czas doœwiadczenie sta- siê na wydarzeniach, które s¹ nam najbli¿sze. W 
ramy siê wykorzystaæ do tego, by jak najlepiej   n u  me r z e  zna j d¹  Pañ s two  re l a c j e  z  
i w sposób interesuj¹cy przedstawiæ najistotniej- najwa¿niejszych wydarzeñ jakie dotyczy³y naszej 
sze wydarzenia, jak równie¿ by sukcesywnie po- gminy, relacji m.in. z poœwiêcenia samochodu 
szerzaæ spektrum tematyczne o sprawy wa¿ne   st r a¿ackiego dla OSP Ujœcie Jezuickie oraz 
i ciekawe, wykraczaj¹ce poza nasze „lokalne po- festynu zorganizowanego z okazji „Œwiêta 
dwórko”. Nie zmienia to faktu, ¿e ka¿dy kolejny Rodziny”, konkursu palm i plastyki obrzêdowej, 
numer oddajemy w nadziei, ¿e spe³ni oczekiwa- 103. urodzin mieszkanki gminy Pani Wiktorii 
nia, zaspokoi ciekawoœæ i bêdzie doskona³¹ lek- Pytka z Borusowej. Ponadto nie zabraknie 
tur¹ dla wszystkich czytelników. informacji dotycz¹cych historii, tj. stulecia 

W ci¹gu tych 15-lat z nasz¹ redakcj¹ obrazu Matki Bo¿ej Grêboszowskiej, 70. rocznicy 
wspó³pracowa³o wiele osób, i nie sposób ich œmierci ks. Paw³a Szczyg³a czy artyku³u 
wszystkich w tym miejscu wymieniæ. Jednak¿e odnosz¹cego siê do uroczystoœci ods³oniêcia 
chcia³bym podziêkowaæ wszystkim tym, którzy tablicy ku czci zamordowanych w Lesie Buczyna z 
przez te lata publikowali swoje teksty na ³amach okresu II  wojny œwiatowej.  Ponadto w 
naszego periodyku, tworz¹c tym samym jego kalejdoskopie kul turalnym bêdzie  mo¿na 
historiê. Dziêkujê za ich bezinteresownie przeczytaæ  informacje  dotycz¹ce wystawy 
poœwiêcony czas, zaanga¿owanie i pasjê z jak¹ malarstwa Stanis³awy Ziaja, wernisa¿u wystawy 
udzielali siê w nasz¹ wydawnicz¹ dzia³alnoœæ. fotografii Marka Ziajora, akademii jaka odby³a 
Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e przez ten czas uda³o siê w SP w Grêboszowie z okazji œwiêta 3 maja. 
siê nam wspólnie zachowaæ choæ czêœæ Tradycyjnie ju¿ na tematy zwi¹zane z naszym 
wspomnieñ,  przypomnieæ wiele histor ii , zdrowiem bêdzie pisa³ dr Marek Ziajor, który tym 
udokumentowaæ mnóstwo wydarzeñ jak i razem publikuje artyku³ poœwiêcony cukrzycy. W 
przedstawiæ sylwetki naszych wyj¹tkowych numerze znajd¹ Pañstwo jeszcze wiele innych 
rodaków. Niektórych autorów niestety nie ma ju¿ ciekawych artyku³ów i informacji, m.in. artyku³ 
wœród nas, ale zawsze bêd¹ obecni w naszej £ukasza M³yñca dotycz¹cy strefy euro (Euro, 
pamiêci, równie¿ jako Ci, którzy pragnêli lodówki i sprawa polska), relacjê z Festiwalu 
zachowaæ od zapomnienia i przekazaæ kolejnym Smaku czy te¿ dzia³ poœwiêcony tematyce 
pokoleniom swoje wspomnienia i obraz naszej sportowej. Tradycyjnie zamieszczamy równie¿ 
lokalnej spo³ecznoœci sprzed wielu lat. Nie informacje z prac Rady Gminy Grêboszów.
zapomnê wspólnych rozmów, historii ich ¿ycia, Koñcz¹c pragnê ¿yczyæ wszystkim mi³ej 
szczeroœci, autentycznego zaanga¿owania i lektury naszego pisma i wszelkiej pomyœlnoœci na 
radoœci z efektów wspó³pracy. czas zbli¿aj¹cych siê du¿ymi krokami wakacji, by 

Czas ucieka i trudno sobie wyobraziæ, ¿e tak by³y one okresem zas³u¿onego wypoczynku i re-
szybko minê³o ju¿ 15-lat odk¹d do druku trafi³ laksu, a przebieg³y w spokojnej atmosferze, bez 
pierwszy numer. Dlatego chcia³bym ¿yczyæ niepotrzebnego stresu. I przede wszystkim by 
wszystkim wspó³pracownikom, wspó³twórcom i by³y bezpieczne. 
sympatykom naszej Gazety Grêboszowskiej Wies³aw Lizak
wszelkiej pomyœlnoœci, wytrwa³oœci i pasji, bez 
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W niedzielê, 20  maja br. odby³ siê Gminny Zjazd 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grêboszowie. 
Przybyli cz³onkowie PSL spotkali siê, aby dokonaæ 
podsumowania minionych czterech lat i wybraæ no-
we w³adze na kolejn¹ kadencjê. Obrady rozpoczê³y 
siê wspólnym odœpiewaniem hymnu pañstwowego. 
Po tej uroczystej chwili Bogdan Bigos, prezes Za-
rz¹du Gminnego PSL otworzy³ Gminny Zjazd, przy-
wita³ zaproszonych goœci i wszystkich zebranych. 
Goœæmi obrad byli: Tadeusz Kwiatkowski, Prezes 
Zarz¹du Powiatowego PSL w D¹browie Tarnow-
skiej, Krystyna Œwiêtek, Wójt Gminy Grêboszów, 
Wojciech Kwiecieñ, kierownik OT/KRUS w D¹-
browie Tarnowskiej i Jerzy Misterka, dyrektor 
Szko³y Podstawowej w Grêboszowie. Dalsz¹ czêœæ 
obrad prowadzi³ wybrany na Przewodnicz¹cego 
obrad  Eugeniusz Wójtowicz. 

O minionych 4 latach pracy Zarz¹du mówi³         
w swoim sprawozdaniu prezes Bogdan Bigos. - Du¿o 
uwagi poœwiêciliœmy sprawom spo³eczno - gospo-
darczym gminy i rolnictwa. Temat op³acalnoœci 
produkcji rolnej omawiano niemal na ka¿dym 
spotkaniu podnosz¹c postêpuj¹cy wzrost cen pa-
liw, opa³u, noœników energii, artyku³ów do pro-
dukcji rolnej jak nawozy, œrodki ochrony roœlin 
przy równoczesnych niskich cenach zbó¿ i ¿ywca - 
wymienia³ Bogdan Bigos. Niepokój budzi sprawa 
bytu i niebytu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo³ecznego. Mimo przeprowadzonej nowelizacji 
sk³adki KRUS nadal jest atakowany przez wielu 
prominentów za dofinansowanie go z bud¿etu 
pañstwa. A przecie¿ nie tylko KRUS jest dofinan-
sowany, tak¿e ZUS i wiele innych dziedzin gospo-
darki - podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu prezes Bog-
dan Bigos. W sprawozdaniu zawarte zosta³y wszyst-
kie najistotniejsze wydarzenia i dokonania jakie by³y 
efektem dzia³alnoœci Zarz¹du podczas trwania ostat-
niej kadencji. Podczas dyskusji g³os zabierali: 
Stanis³aw Œwiêtek, Dominik Szczawiñski, Tadeusz 
Kwiatkowski i Krystyna Œwiêtek.

Po z³o¿eniu i przyjêciu sprawozdania z dzia³alnoœci 
gminnej organizacji wybrano nowe w³adze. W wyni-
ku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarz¹du 
Gminnego PSL na kadencjê 2012-2016 ponownie 
wybrano Bogdana Bigosa. Cz³onkami Zarz¹du 
Gminnego PSL wybrani zostali: Stanis³aw Dubiel, 
Józef Dudek, Zbigniew Kochañczyk, Jozef 
Moryl, Stanis³aw Niemczura, Andrzej Ruta, 
Marian Sambor, Franciszek Seruœ, Dominik 
Szczawiñski, Stanis³aw Œwiêtek, Kazimierz 
Œwiêtek, Leszek Tarka, Stanis³aw Wytrwa³, 
Wies³aw Wytrwa³. Wybrano równie¿ 12 delega-

Zjazd zakoñczy³ siê wspólnym odœpiewaniem tów na Zjazd Powiatowy PSL w D¹browie Tarnow-
Roty.skiej. Na koniec prezes Bogdan Bigos podziêkowa³ 

za zaufanie, wspó³pracê i ponowny wybór. Wies³aw Lizak

ZJAZD GMINNY PSL W GRÊBOSZOWIE
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ODS£ONIÊTO TABLICÊ KU CZCI 
ZAMORDOWANYCH W LESIE BUCZYNA

Dokoñczenie ze str. 1 deusz Kwiatkowski w swoim okolicz-
W latach 1942-1945 hitlerowcy noœciowym wyst¹pieniu nawi¹za³ do 

rozstrzelali w Zbylitowskiej Górze,  t am tych historycznych ju¿ wydarzeñ 
w Lesie Buczyna, od 8-10 tys. oby- z grudnia 1939 r. „Ta mogi³a, nad 

któr¹ pochylamy siê dzisiaj upa-wateli polskich. W miejscu zbrodni    
miêtnia 42 osoby rozstrzelane       i zbiorowych mogi³ ofiar, wybudowa-
w grudniu 1939 r. Wœród nich jest no symboliczne mauzoleum. Spoczy-
34 mieszkañców Powiœla D¹brow-wa tu 34 mieszkañców powiatu d¹-
skiego. Na tablicy znajduj¹ siê naz-browskiego, którym hitlerowskie 
wiska miêdzy innymi m³odych Niemcy, na podstawie donosów, po-
ch³opców, matki i ojców, którzy po-stawili zarzuty posiadania broni. Naj-
zostawili swoje rodziny, ¿o³nierzy m³odszy z rozstrzelanych mia³ praw-
Wojska Polskiego, którzy brali dopodobnie 18 lat, najstarszy - 62 la-
udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej" - ta. Wœród tych, którzy zginêli byli 
mówi³ Starosta. Do tragicznych wy-mieszkañcy gminy Grêboszów: Sta-
darzeñ, które mia³y miejsce w lasku nis³aw Gil (26 lat), Zygmunt Gil 
„Buczyna" nawi¹zywali równie¿ Wójt (22 lata) obaj z Hubenic oraz Sta-
Gminy Tarnów Grzegorz Kozio³, Po-nis³aw Drewniany (58 lat) i jego 
se³ na Sejm RP Józef Rojek, Wice-syn Franciszek (19 lat) z ̄ elichowa. 
wojewoda Ma³opolski Andrzej Ha-Historie tych osób zebra³a pani Fe-
rê¿lak, Radny Sejmiku Województwa licja Skwirut, siostra dwóch braci 
Ma³opolskiego Boles³aw £¹czyñski.Gilów z Hubenic, którzy zostali zabra-

Pragn¹c oddaæ czeœæ pomordo-ni z rodzinnego domu i wywiezieni do 
wanym wszystkim Polakom narodo-lasu w Buczynie na rozstrzelanie. 
woœci polskiej i ¿ydowskiej, którzy Ona równie¿ by³a inicjatork¹ upa-
spoczywaj¹ w lesie Buczyna na tar-miêtnienia tych wydarzeñ poprzez 
nowskiej ziemi, Starosta D¹browski wmurowanie tablicy. 
zaprosi³ Starostê Powiatu Tarnow-Uroczystoœæ ods³oniêcia i poœwiê-
skiego Mieczys³awa Krasa i Wójta cenia symbolicznej tablicy rozpoczê³a 
Gminy Tarnów Grzegorza Kozio³a do siê Msz¹ Œw. koncelebrowan¹, której 
z³o¿enia wspólnej, symbolicznej wi¹-przewodniczy³ Proboszcz Parafii      
zanki kwiatów i zniczy pod pomni-w Zbylitowskiej Górze Ksi¹dz Józef 
kiem ku czci obywateli Polski pomor-Karczmarski. W koncelebrze uczest-
dowanych przez re¿im hitlerowski. niczyli równie¿: ks. Pra³at Stanis³aw 
Starosta poprosi³ równie¿ delegacje  Cyran - Proboszcz Parafii w D¹bro-
z samorz¹du Powiatu D¹browskiego wie Tarnowskiej, ks. Zygmunt Wa-
o z³o¿enie symbolicznych kwiatów     rzecha - Proboszcz Parafii w Szczuci-
i zniczy pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ nie oraz ks. W³adys³aw Szyrszeñ.     
rozstrzelanych w latach 1939 - 1945 W wyg³oszonej homilii Ks. Pra³at Sta-
Polaków, m.in. Synów Ziemi Tar-nis³aw Cyran nawi¹za³ do historycz-
nowskiej i Tuchowskiej oraz pod ta-nych na Powiœlu tragedii rodzin po-
blic¹ upamiêtniaj¹c¹ rozstrzelanych mordowanych w Buczynie. Nazwiska 
w dniu 28 czerwca 1944 r. Polaków wszystkich pomordowanych znajdu-
m.in. Synów Ziemi S¹deckiej.j¹cych siê na tablicy odczyta³ przed-

Nastêpnie delegacje samorz¹do-stawiciel rodzin pomordowanych, a 
we i zaproszeni goœcie z³o¿yli kwiaty zarazem Wiceprzewodnicz¹cy Rady 
pod tablicami upamiêtniaj¹cymi Powiatu D¹browskiego Bogdan Bi-
ofiary hitlerowców. Uroczystoœæ za-gos.
koñczy³ okolicznoœciowy program Uroczystego ods³oniêcia pami¹t-
artystyczny.kowej tablicy ku czci rozstrzelanych   

Majowe uroczystoœci uzupe³ni w grudniu 1939 roku, wœród których 
konferencja, która zostanie zorgani-spoczywaj¹ Synowie Ziemi Powiœla 
zowana na pocz¹tku wrzeœnia tego D¹browskiego dokonali: przedstawi-
roku i poœwiêcona bêdzie wydarze-cielka rodzin pomordowanych Felicja 
niom z wrzeœnia 1939 r. podczas II Skwirut, Starosta D¹browski Tadeusz 
wojny œwiatowej w nawi¹zaniu do Kwiatkowski, Burmistrz XVIII Dziel-
wydarzeñ jakie mia³y miejsce na tere-nicy Budapesztu dr. Lévai Istvan, Po-
nie powiatu d¹browskiego.s³owie na Sejm RP Edward Czesak    

Mariola Smolorz i Wies³aw Lizaki Józef Rojek. Starosta D¹browski Ta-

A oto pe³na lista  
rozstrzelanych z Powiœla 

D¹browskiego:

Æwików
Kozaczka Maciej lat 60
D¹brówki Breñskie
Chmura Stanis³aw lat 47
Machaj Tadeusz lat 18
Hubenice
Gil Stanis³aw lat 26
Gil Zygmunt lat 22
Kanna
Jurczyk Mieczys³aw lat 21
Kaczówka Franciszek lat 59
Kochanek Stanis³aw lat 46
Skóra Jan lat 55
Z¹bek Micha³ lat 45
K³y¿
Owca Tadeusz lat 24
Kupienin
Babiarz Czes³aw lat 32
Bia³ek Franciszek lat 45
Bia³ek Stanis³aw lat 29
Cury³o Józef lat 33
Kowal Pawe³ lat 62
Laskówka Delastowska
Liguz Jan lat 47
Mêdrzechów
Kleszczyñska Zofia lat 47
Odmêt
S³omiak Stanis³aw lat 35
Samocice
Kurpaska Karol lat 22
£ata Stanis³aw lat 27
Skrzynka
£os Józef lat 46
Suchy Grunt
Mikus Antoni lat N
¯urek Franicszek lat 22
Tonia
Kowal Marcin lat 30
Wola Mêdrzechowska
Bzdu³a W³adys³aw lat 20
Dudek Tadeusz lat 22
Krajewski Stefan lat 29
Zalipie
Janeczek Józef lat 26
Lizak W³adys³aw lat 28
£os  Antoni lat 64
Mastalerz Zygmunt lat 30
¯elichów
Drewniany Franciszek lat 19
Drewniany Stanis³aw lat 58
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

w zwi¹zku z planowan¹ reorganizacj¹, godziny ja-SESJA ZDOMINOWANA 
kie wynikaj¹ z siatki godzin bêd¹ realizowane     

SPRAWAMI OŒWIATY
w przysz³ym roku i latach kolejnych - zapewni³a 
wójt Krystyna Œwiêtek. Cecylia Trela, przedstawiciel 

W dniu 23 stycznia br. mia³a miejsce kolejna, rodziców z Borusowej uzna³a, ¿e szko³a w Boruso-
dwunasta ju¿ sesja Rady Gminy Grêboszów. Jej po- wej mimo tego, ¿e ma tak¹ ma³¹ liczbê uczniów po-
rz¹dek by³ zdominowany przez sprawy oœwiatowe. winna zostaæ utrzymana. Jest to dobra szko³a, a te-
Z piêciu uchwa³ jakie podjêli radni podczas sesji trzy raz tak jakoœ siê przyjê³o, aby to co dobrze funk-
dotyczy³y spraw oœwiaty. Podjêcie decyzji o zamia- cjonuje zamykaæ. Czy s¹ to trafne decyzje czas 
rze likwidacji Szko³y Podstawowej w Borusowej       poka¿e. Do wypowiedzi tej odniós³ siê przewodni-
i przeniesienie siedziby gimnazjum wywo³a³o wiele cz¹cy Wies³aw Wytrwa³ stwierdzaj¹c, ¿e likwidacja 
dyskusji wœród niektórych radnych i przedstawicieli szkó³, pozbawienie ludzi pracy to s¹ bardzo trudne 
rodziców, obecnych na sesji. Niezadowolenia nie decyzje, ale niestety rada niewiele tu mo¿e. Rz¹d na-
kry³ radny Rady Powiatu Robert K¹dzielawa, który k³ada na samorz¹dy wykonywanie ró¿nych zadañ, 
jest zdania, ¿e podjecie takiej decyzji szybko i po- niestety w œlad za tym nie id¹ pieni¹dze. Oœwiata jest 
chopnie jest b³êdem.  Nagle w gminie Grêboszów bardzo wa¿nym elementem w samorz¹dzie, ale nie-
bêd¹ dwa du¿e niezagospodarowane obiekty, 
gdy¿ zapewne do wrzeœnia nie znajd¹ siê inwesto-
rzy, którzy coœ by w tych budynkach zrobili - uzna³ 
radny K¹dzielawa. Radni Stanis³aw Misiaszek i Je-
rzy Wcis³o zaapelowali do Urzêdu Gminy, aby czy-
niæ starania w celu zagospodarowania budynku po 
likwidowanej szkole w Borusowej. Radny Jan Ga-
we³ wnioskowa³, aby œrodki finansowe zaoszczê-
dzone w zwi¹zku z likwidacj¹ tej placówki przez-
naczyæ na zabezpieczenie budynku w tym okresie 
przejœciowym, dopóki nie zostanie on na coœ wyko-
rzystany. Radny Gawe³ wnioskowa³ te¿, aby harmo-
nogram dowozu dzieci by³ tak u³o¿ony, by te naj-
mniejsze jeŸdzi³y póŸniej, a nie tymi najwczeœniej-
szymi kursami. Przewodnicz¹cy Rady Wies³aw Wy-
trwa³ zapewni³, ¿e wykorzystanie budynków po by-

stety utrzymywanie placówki z tak¹ ma³¹ liczb¹ ucz-³ych szko³ach bêdzie zadaniem priorytetowym. Nie 
niów jak w Borusowej nie jest mo¿liwe. pozostan¹ one na pewno na pastwie losu, tylko od-

Radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli uchwa³ê       powiednio zabezpieczone, aby nie niszcza³y. Jeœli 
w sprawie zamiaru utworzenia Zespo³u Szkó³ w Grê-ktoœ mia³by pomys³ lub kogoœ chêtnego na ich wy-
boszowie. Propozycja utworzenia Zespo³u Szkó³     korzystanie bêdzie to mile widziane - doda³ Prze-
w Grêboszowie ma g³ównie uzasadnienie demogra-wodnicz¹cy Rady. Nie jesteœmy dzisiaj w stanie 
ficzne. Z analizy demograficznej obwodu obu szkó³ z³o¿yæ zobowi¹zania co w danym budynku bê-
wynika, ¿e liczba uczniów maleje przyczyniaj¹c siê dzie, na co zostanie przeznaczony. Wszystkim 
do zmniejszenia liczby oddzia³ów w gimnazjum. jest wiadome, ¿e na gminie ci¹¿y obowi¹zek two-

Podczas sesji radni podjêli równie¿ uchwa³ê      rzenia mieszkañ socjalnych i byæ mo¿e bêdzie to 
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania taryfy pomys³ na pozyskanie œrodków i wykorzystanie 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie któregoœ z obiektów - powiedzia³a wójt Krystyna 
gminy Grêboszów w miejscowoœciach zaopatrywa-Œwiêtek. So³tys wsi Zawierzbie Andrzej Wcis³o wy-
nych przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹-powiadaj¹c siê jako rodzic dziecka uczêszczaj¹cego 
gów i Kanalizacji w D¹browie Tarnowskiej. do gimnazjum stwierdzi³, ¿e jest zadowolony z po-

Ponadto Rada uchwali³a Gminny Program Pro-ziomu nauczania w nim. Nie chcia³bym, aby prze-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-niesienie tego gimnazjum spowodowa³o zmniej-
wych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii Gminy szenie iloœci godzin np. na naukê jêzyków. Chcia³-
Grêboszów na 2012 rok.bym, aby dalej by³ podzia³ na grupy - doda³ 

Na sesji radni oprócz spraw oœwiaty poruszali A.Wcis³o. Pyta³ te¿ czy wszyscy nauczyciele bêd¹ 
sprawy melioracji i reaktywowania spó³ki wodnej.uczyæ w nowej siedzibie szko³y? Nie ma podstaw, 

Dokoñczenie na str. 7aby rodzice byli zaniepokojeni dobrem dziecka   
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Dokoñczenie ze str. 6 XIII SESJA RADY GMINY 
GRÊBOSZÓW

Radny Eugeniusz Wojtowicz wnioskowa³ o za³o-
¿enie œluzy na rowie gminnym w Borusowej, gdy¿ 

W dniu 27 marca 2012 r. odby³a siê XIII sesja Zarz¹d Dróg Wojewódzkich odmówi³ wykonania jej 
Rady Gminy w Grêboszowie. Obrady prowadzi³ na drodze wojewódzkiej. Œluza jest bardzo po-
Wies³aw Wytrwa³  Przewodnicz¹cy Rady Gminy. Po trzebna, gdy¿ chroni budynki przed zalaniem 
przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u z ostatniej sesji wod¹ cofaj¹c¹ siê od wa³u - oznajmi³ radny Wój-
Wójt Gminy Krystyna Œwiêtek z³o¿y³a sprawozdanie towicz. Jeœli bêd¹ odpowiednie warunki i œrodki 
z okresu miêdzysesyjnego, w którym poinformo-finansowe w tym roku zostanie to zrealizowane  - 
wa³a radnych o podjêtych zarz¹dzeniach, pozyska-odpowiedzi udzieli³a wójt Krystyna Œwietek. Sta-
nych œrodkach finansowych na remonty dróg gmin-nis³aw Misiaszek pyta³ czy planowane s¹ w najbli¿-
nych, o budowie kompleksu sportowo-rekreacyjne-szym czasie prace zwi¹zane z melioracj¹ rowów 
go w Grêboszowie w ramach programu „Ma³e bois-
ko - Orlik 2012 wraz z infrastruktur¹ techniczn¹”.

Obecny na sesji prezes Zarz¹du RPWiK Grze-
gorz Niedba³a mówi³ o sprawach zwi¹zanych ze 
zmian¹ cen i stawek za dostarczan¹ wodê, która ma 
obowi¹zywaæ od 1 maja br. Sprawy zwi¹zane z re-
form¹ ubezpieczeñ rolników omówi³ Wojciech 
Kwiecieñ, kierownik Placówki Terenowej KRUS    
w D¹browie Tarnowskiej.

Podczas sesji radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Grêboszów na lata 2011-2019,
- w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej na 2012 r.,
-  w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Grêboszów na 

2012 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Powiatowi D¹browskiemu,gminnych i na jakim etapie jest reaktywacja spó³ki 
- w sprawie likwidacji filii Szko³y Podstawowej          wodnej w naszej gminie? Wójt Gminy Krystyna 

w Borusowej,Œwiêtek wyjaœni³a, i¿ w bud¿ecie gminy na melio-
- w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Grêboszowie racje zabezpieczona jest kwota 30 tys. z³otych. Na 

i nadania Zespo³owi pierwszego statutu,
kolejnych posiedzeniach komisji sta³ych przeanali-

- w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ 
zujemy wszystkie rowy stanowi¹ce w³asnoœæ gminy  podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
i zostanie ustalona kolejnoœæ prac przy tych rowach. Gminê Grêboszów oraz granic ich obwodów,
Jednoczeœnie przypomnia³a, ¿e w ubieg³ym roku na - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
poziomie dobrym zosta³y wyczyszczone kana³y zaopatrzenia w wodê na terenie Gminy Grêboszów,

- w sprawie przyjêcia „Programu opieki nad zwierzê-Hubenicki i Zublikiewicza. Sekretarz Gminy Broni-
tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnoœci s³aw B³ach udzieli³ odpowiedzi na temat wniosku do-
zwierz¹t na terenie gminy Grêboszów w 2012 r”,tycz¹cego reaktywowania spó³ki wodnej na terenie 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania naszej gminy wyjaœniaj¹c, ¿e w temacie tym odby³y 
finansowego Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej siê zebrania wiejskie. Nie wszystkie miejscowoœci 
w Grêboszowie za 2011 r,,

jednak wyrazi³y zgodê na przyst¹pienie do tej spó³ki. 
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Tam, gdzie mieszkañcy byli chêtni i wyrazili zgodê Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w 
na jej reaktywacjê wybrani zostali delegaci do reak- Grêboszowie,
tywowanej spó³ki wodnej. Zosta³ te¿ opracowany - w sprawie nie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie 
statut, który na dzieñ dzisiejszy jest do przyjêcia. funduszu so³eckiego w 2013 r.
Radny Franciszek Dymon apelowa³, aby ponowiæ 
zebrania w sprawie reaktywowania spó³ki wodnej. 

Obradom przewodniczy³ Wies³aw Wytrwa³, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów.
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œwiêto.
ochoczo w³¹czaj¹ siê do koro-Ogl¹daj¹c ostatnio telewizjê Wróæmy jednak na chwilê do 
wodu niezadowolenia do koñca   jak i siêgaj¹c po s³owo pisane czy- wspomnianego motywu symboli, 
i w zupe³noœci zdaj¹ sobie sprawê li ro¿nego rodzaju periodyki mo¿- w których z reszt¹ tak siê lubuje-
czego tak naprawdê chc¹ i przed na zauwa¿yæ, ¿e œwiatowe spo³e- my. Zarówno w mass mediach jak 
czym wystêpuj¹, czy tylko trak-czeñstwa (g³ównie krêgu cywili- i potocznym u¿yciu mo¿na zau-
tuj¹ to jako swego rodzaju przy-zacji z tradycjami demokratycz- wa¿yæ doœæ czêste nadu¿ywanie 
godê. Bardzo czêsto wystarcza im nymi) przypomnia³o sobie jaki zarówno symboli czy te¿ znacze-
tylko symbol, który jest doskona-faktyczny wp³yw i jakim silnym nia wielu s³ów w okreœlonych 
³ym spójnikiem, wspólnym mia-narzêdziem mo¿e byæ zorganizo- sytuacjach. Tutaj nale¿a³o by siê 
nownikiem dla wszystkich. Ale wane spo³eczeñstwo obywatel- jak zwykle zwróciæ w kierunku 
warto zastanowiæ siê czy mo¿e skie, które umie korzystaæ wyni- chocia¿by sceny politycznej, któ-
nie jest on tylko skrzêtnym mar-kaj¹cych z demokracji przywi- ra dot¹d dzier¿y³a w tej kwestii 
ketingowym zagraniem? W ka¿-lejów. Inna sprawa na ile prze³o- palmê pierwszeñstwa, bardzo 
dym razie bardzo czêsto siê ¿y siê to na skutecznoœæ egzekwo- czêsto pope³niaj¹c ów grzech 
sprawdza. W tym aspekcie ostat-wania wznoszonych postulatów nadu¿ycia. Ale to nie chodzi wy-
nio prym wiedzie maska stylizo-przez w³adzê, ale nie w tym rzecz. ³¹cznie o nich, bo wy¿ej wymie-
wana na twarz Guy'a Fawkes'a, Dzisiaj coraz czêœciej s³yszy siê, nione przyk³ady ka¿¹ nieco zwe-
niczym ta z filmu „V jak Vendet-jak obywatele wspólnie ³¹cz¹ siê ryfikowaæ ten pogl¹d. Wa¿ne jest 
ta” braci Wachowskich. Nurtuje wokó³ jakiejœ idei, a nastêpnie    by te nasze symbole nie by³y pus-
mnie, ile w takiej maskaradzie w doœæ zdecydowany sposób wy- te, by nie by³y zwyk³¹ wydmusz-
jest szczerych intencji i realnej krzykuj¹ swoje racje w³adzy. k¹, ale czymœ co poza piêknym 
chêci zmian, czy te¿ gotowoœci na Mam na myœli w g³ównej mierze opakowaniem ma w œrodku jak¹œ 
dialog czy te¿ kompromis? ruch tzw. oburzonych, wzorowa- treœæ. Jest czymœ wa¿nym, istot-

W ka¿dym razie takie zdjêcia ny na proteœcie przeprowadzo- nym, a nie tylko efektown¹ za-
s¹ póŸniej ozdob¹ wielu serwisów nym w Hiszpanii. Jest to swego bawk¹ u¿ywan¹ wg jakiegoœ „wi-
czy l¹duj¹ na rozk³adówkach wie-rodzaju fenomen, ciekawe zjawi- dzimisiê” osób, które pod piêk-
lonak³adowych gazet czym jesz-sko spo³eczne, które zyska³o du- nymi has³ami i wznios³ymi idea-
cze zwiêkszaj¹ popularnoœæ. Jed-¿¹ popularnoœæ równie¿ i w na- ³ami w rzeczywistoœci mijaj¹ siê   
nak dlaczego tak czêsto manifes-szym kraju. Nie chodzi mi tutaj z prawd¹, albo co gorsza  pod-
tacje koñcz¹ siê dewastacj¹ mie-stricte o charakter postulatów, stêpnie realizuj¹ swoje w³asne in-
nia i ulicznymi bijatykami (jak ich zasadnoœæ ale o samo zjawis- teresy. Zabawne, ¿e nieraz nawo-
chocia¿by tymi, które mia³y miej-ko. Teraz ju¿ nie trzeba silnej ³uj¹c o jednoœæ - jednoczeœnie 
sce na ulicach Wlk. Brytanii czy organizacji zwi¹zkowej, zrzesza- mo¿na tak bardzo dzieliæ, pod 
Francji). Nie trzeba szukaæ tak j¹cej szerokie grono pracowni- has³em szerzenia pokoju w rze-
daleko. Mamy na to doskona³e ków odprowadzaj¹cych regular- czywistoœci generowaæ tak du¿e 
przyk³ady z naszego rodzinnego nie sk³adki, aby móc siê zmobili- pok³ady z³a, ¿¹daj¹c prawdy  za-
podwórka. Przyznam, ¿e brak mi zowaæ w realn¹ si³ê i odmaszero- traciæ siê w k³amstwie. Dzisiaj 
s³ów po tym co sta³o siê w War-waæ pod pa³ac prezydencki lub wielu sprawom nadaje siê war-
szawie 11 listopada ubieg³ego ro-zablokowaæ ulicê w pobli¿u gma- toœæ nadrzêdn¹ w stosunku do 
ku. Zamieszki na ulicach Warsza-chu sejmu. Teraz wystarczy profil innych. Tym samym bardzo czê-
wy, p³on¹ce samochody, oddzia-na portalu spo³ecznoœciowym, sto stawia siê na piedestale spra-
³y policji walcz¹ce z chuliganami, chwytliwe has³o i w mgnieniu oka wy naprawdê b³ahe, drugorzêd-
przepychanki, bijatyka i kilka mo¿na zwerbowaæ szerokie au- ne. Przyznam, ¿e nieraz w³asnym 
rannych osób, a to wszystko       dytorium „myœl¹cych tak samo”. oczom nie wierzê, jakie sprawy 
w dniu, w którym wspólnie po-Szczególnie ten trend sta³ siê po- mog¹ trafiæ do g³ównych wydañ 
winniœmy œwiêtowaæ rocznicê pularny u m³odzie¿y. Analogicz- serwisów informacyjnych albo ja-
odzyskania niepodleg³oœci. Jak na sytuacja wyst¹pi³a przy pro- kie sprawy s¹ nieraz nag³aœniane. 
tak maj¹ wygl¹daæ obchody na-testach przeciwko ACTA (choæ Wiele osób znanych z mediów da-
szych narodowych rocznic, to a¿ tutaj zapewne swoje zrobi³y spek- je wielokrotnie popis swoich 
bojê siê pomyœleæ co czeka nas    takularne ataki hackerów na mo¿liwoœci aby tylko daæ siê 
w tym roku. Na szczêœcie takie strony rz¹dowe i szeroka fala dys- zauwa¿yæ, mno¿¹c absurdy 
zachowania s¹ jednak incyden-kusji, która przetoczy³a siê przez ocieraj¹c siê niejednokrotnie      
talne bo zdecydowana wiêkszoœæ Internet). o œmiesznoœæ. 
naszych rodaków umia³a w tym Przyznam, ¿e zawsze zastana-
dniu godnie uczciæ to wyj¹tkowe wia mnie czy wszyscy, którzy 

Dokoñczenie na str. 9

FelietonFelietonMEDIALNY SZUM
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Dokoñczenie ze str. 8 polskich tytu³ach prasowych czy Jednak problem ten jest o wie-
£akomi na tego rodzaju po- te¿ by³ tematem doœæ eksploato- le g³êbszy. Dzisiaj chc¹c wys³u-

pularnoœæ s¹ niekiedy i politycy. wanym w rozwa¿aniach naszych chaæ wszystkich politycznych 
A telewizja tylko im przyklaskuje rodzimych satyryków. To najwy- stron mo¿na naprawdê straciæ 
bo jak wiadomo s³upki ogl¹dal- raŸniej nie ostudzi³o zapa³u wielu orientacjê - gdzie le¿y granica 
noœci te¿ s¹ wa¿ne. Kolejn¹ pro- rzutkich parlamentarzystów, prawdy a gdzie zaczyna siê ju¿ 
blematyk¹, o której pewnie mo- którzy za nic maj¹ fakt, i¿ nie populistyczna fikcja, co przyj¹æ 
g³aby powstaæ ju¿ niejedna praca wystêpuj¹ w parlamencie jako za pewnik, a co z du¿ym margine-
magisterska, jest kwestia doty- osoby prywatne, ale jako repre- sem b³êdu. Dzisiaj nie wiadomo 
cz¹ca „jêzyka”, jakiego u¿ywaj¹ zentanci narodu, który niekiedy czy ju¿ jest tak Ÿle, czy dopiero 
nasi politycy. Granica przyzwoi- musi siê za nich wstydziæ. Nie bêdzie, bo pewne jest chyba tylko 
toœci czy te¿ elegancji a nieraz   c ho d zi tutaj o zwyk³y populizm to, ¿e dobrze to ju¿ by³o. I chyba 
i zwyklej grzecznoœci wyraŸnie siê do jakiego z reszt¹ przywykliœmy, w tym miejscu bezcelowym jest 
przesunê³a. Niestety w z³¹ stro- szczególnie w okresie przedwy- podejmowanie tego tematu, bo 
nê. Kultura jêzyka naszych poli- borczym, ale nieraz o zwyk³y co do przysz³oœci, to jedno jest 
tycznych or³ów z ulicy wiejskiej brak kultury s³owa, szacunku dla pewne, ¿e nigdy do koñca nie 
pozostawia du¿o do ¿yczenia. innych czy wrêcz o zwyk³e cham- wiadomo co nas w³aœciwie jeszcze 
Problem ten zosta³ ju¿ wielokrot- stwo (choæ przyznam, ¿e bardzo czeka. 
nie zauwa¿ony w wielu ogólno- chcia³em unikn¹æ tego s³owa). Tomasz Lizak

FelietonFelietonMEDIALNY SZUM

Od kilkunastu miesiêcy sta³ym punktem co- walutowej pozwala na likwidacje kilku barier stoj¹cych 
na drodze do zwiêkszenia produkcji i tym samym zaist-dziennej dawki informacji jest sytuacja Unii Eu-
nienia tak¿e poza krajowym rynkiem. Wystarczy wy-ropejskiej i strefy euro. Kryzys zad³u¿enia z wy-
obraziæ sobie sytuacjê, gdy cena jakiegoœ dobra, za-bijaj¹c¹ siê na czo³o niechlubn¹ grup¹ nieodpo-
³ó¿my lodówki, roœnie w którymœ z pañstw strefy euro. wiedzialnoœci Po³udnia Europy, niewyp³acaln¹ 
Krajowy producent widzi niebywa³¹ okazjê, czyli de facto Grecj¹ i kontrowersyjnymi planami 
sprzeda¿ wiêkszej iloœci swoich lodówek, które jest     przebudowy Unii tworz¹ raczej ponure t³o dla 
w stanie wyprodukowaæ taniej ani¿eli konkurenci. wizji przyjêcia euro w Polsce. Czy poczucie 
Zwiêksza zysk i wzmacnia swoj¹ pozycjê na wspólnym strachu przed wspóln¹ europejsk¹ walut¹ jest 
rynku. Szkopu³ w tym, ¿e …uzasadnione?

Wspólna waluta zapewnia likwidacjê kosztów tran-Dzisiaj wœród badaczy problematyki dominuje prze-
sakcyjnych, a wiêc swoistej op³aty za korzystanie        konanie, ¿e w œredniej i d³ugiej perspektywie Polska 
z obcej waluty. Przez pozbycie siê tej „pustej straty” skorzysta na dzieleniu waluty z unijnymi partnerami. 
uwalniamy tak¿e pewn¹ czêœæ osób pracuj¹cych        W krótkim okresie szalê na niekorzyœæ mog¹ przewa-
w kantorach itp. i kierujemy do innej, bardziej produk-¿yæ jednak koszty wprowadzenia nowego pieni¹dza do 
tywnej aktywnoœci. Wiadomo jednak, ¿e euro to nie je-obiegu. Ale po kolei. 
dyna waluta na œwiecie, wiêc co najwy¿ej dojdzie do Bezpoœrednie korzyœci z uczestnictwa w unii walu-
zmniejszenia rozmiarów tej dzia³alnoœci. Ponadto towej maj¹ przysporzyæ wiêkszej integracji jeœli chodzi 
op³aca siê to tak¿e osobom wyje¿d¿aj¹cym z kraju. o rynki finansowe oraz intensyfikacji wymiany handlo-

Ka¿dy z nas nieraz wpada³ pewnie w szczególny wej miêdzy cz³onkami unii. Przedsiêbiorcy nie napoty-
rodzaj irytacji porównuj¹c ceny towarów w Polsce i za kaj¹ barier poszukuj¹c zagranicznego kapita³u, a w do-
granic¹. Jedna waluta pozwala zwiêkszyæ przejrzys-datku jest on „tañszy”. Jeœli chodzi o inwestycje to na 
toœæ cen i u³atwia ich porównanie. £atwiej przez to zlo-tym polu swoje dzia³ania wzmog¹ rodzime przedsiê-
kalizowaæ miejsca gdzie dobra s¹ dro¿sze, co kieruje biorstwa. Trzeba tak¿e liczyæ siê ze wzrostem inwes-
tam produkty. Wiêksza dostêpnoœæ rynków przek³ada tycji zagranicznych. Patrz¹c na poœrednie plusy znaj-
siê na zaostrzenie konkurencji, na poprawê wydajnoœ-dujemy to co le¿y na sercu (albo chocia¿ powinno) 
ci, i uk³ad cen korzystny dla zwyczajnego konsumenta. szeroko pojêtej machinie pañstwa, czyli lepszy wzrost 
Trudniej zarazem napotkaæ tutaj niekorzystne prak-gospodarczy i pomno¿enie dobrobytu, w tym wypad-
tyki, jak dyskryminacjê cenow¹. Ujednolicenie cen ku oczywiœcie mieszkañców strefy euro. Nowe inwes-
ominie ¿ywnoœæ i takie towary lub us³ugi, których nie tycje i rozwój handlu mog¹ przyspieszyæ przyrost wy-
mo¿na wymieniaæ, jak wizyta u fryzjera. dajnoœci pracy i wykorzystanie nowych technologii. 

Czy op³acalnym wydaje siê przewóz p¹czków przez Oba te elementy to serce wzrostu gospodarczego.
pobliskiego piekarza nad Adriatyk? Umiejscowienie przedsiêbiorstw w kontekœcie unii 

Dokoñczenie na str. 10

EURO, LODÓWKI I SPRAWA POLSKA.
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EURO, LODÓWKI I SPRAWA POLSKA.

Dokoñczenie ze str. 9 Polska mo¿e napotkaæ tak¿e na zagro¿enie w po-
staci spadku konkurencyjnoœci. Jak to wobec wczeœ-

Swój udzia³ w cenie maj¹ przecie¿ koszty trans- niejszych argumentów w ogóle mo¿liwe? Przed wpro-
portu. Ceny maszyn, sprzêtu RTV, AGD i podobnych wadzeniem euro musi dojœæ do ustalenia kursu wymia-
dóbr, ³atwo wymienialnych, stan¹ siê z kolei wygod- ny z³otówki na euro, który mo¿e byæ nieoptymalny. 
niejsze w porównywaniu. Zbyt s³aby grozi przegrzaniem gospodarki i wzrostem 

Podejmowanie decyzji w warunkach zmiennego cen. Zbyt mocny prze³o¿y siê na obni¿enie konkuren-
kursu walutowego zawsze wi¹¿e siê z ryzykiem. Wy- cyjnoœci krajowej gospodarki, a tym samym na spadek 
starczy by z³otówka umocni³a siê za bardzo, a nasze eksportu i niekorzystny bilans handlowy.
towary staj¹ siê zbyt drogie i nie osi¹gamy zamierzo- Przyst¹pienie do strefy jest równoznaczne z wype³-
nych zysków. Z³oty w ostatnich miesi¹cach pokaza³ siê nieniem warunków nazywanych kryteriami konwer-
jako najbardziej nabieraj¹ca na sile waluta œwiata. gencji. Odnosz¹ siê do stabilnoœci cen, stanu d³ugu 
Wskazuje to na wa¿n¹ kwestiê, jak¹ jest niestabilnoœæ publicznego i deficytu finansów publicznych w relacji 
naszej waluty. Niestabilne warunki nie czyni¹ dzia³al- do PKB, stóp procentowych, kursu walutowego oraz 
noœci gospodarczej bu³k¹ z mas³em. Wiêkszoœæ przed- uregulowañ prawnych. Efekt dostosowania do 
siêbiorców woli oprzeæ siê na jasnych regu³ach ani¿eli wymogów mo¿e przybraæ postaæ przejœciowego spad-
na ocieraj¹cej siê o hazard grze. Ryzyko kursowe wy- ku szybkoœci wzrostu gospodarczego i bezrobocia.
musza na firmach posiadanie rezerw, które mog³yby Spore obawy wywo³uje kwestia zaokr¹glania cen   
wykorzystaæ chocia¿by na inwestycje. Nieobecnoœæ w górê przez przedsiêbiorców. Konfederacja Praco-
wspólnej waluty powoduje, i¿ przedsiêbiorca widz¹c dawców Prywatnych "Lewiatan" zapewnia³a jednak, 
szansê podejmie dzia³ania tylko wtedy, gdy potencjal- ¿e takie dzia³ania maj¹ charakter jednorazowy. W do-
ny zysk bêdzie w stanie wynagrodziæ koszty transak- œwiadczeniach obecnych cz³onków strefy pojawiaj¹ siê 
cyjne wraz z wahaniami kursu walutowego. kampanie informacyjne, œcis³e kontrole, a nawet kary. 

Korzystanie z tego samego pieni¹dza jest w stanie W przewidywaniach wi¹¿¹cy siê z tym wzrost inflacji 
zwiêkszyæ stabilnoœæ i wiarygodnoœæ pañstw w skali mieœci siê poni¿ej 0,4 punktu procentowego. Niewie-
makro. Tym samym zagraniczni inwestorzy mog¹ le. Mocniej mog¹ odcisn¹æ siê zmiany cen, które       
przychylniejszym okiem patrzeæ na Polskê przy poszu- w poszczególnych krajach uk³ada³y siê nieco odmien-
kiwaniu miejsca na ulokowanie swoich zasobów. Taki nie. Na S³owacji na przyk³ad nieco podro¿a³a ¿ywnoœæ, 
stan przek³ada siê pozytywnie na tempo wzrostu gos- a spadki zanotowa³y ceny w komunikacji publicznej.
podarczego. Tyle z ogólnej perspektywy ekonomii. Gra, jak 

Za najwiêkszy uszczerbek zwi¹zany z wejœciem Pol- zazwyczaj, jest szerzej zakrojona. Unia znajduje siê      
ski do strefy euro uchodzi strata niezale¿nej polityki w  trakcie procesu gruntownej przebudowy, nawet 
pieniê¿nej. Najogólniej mowa o mo¿liwoœci samodziel- kilkuletniej. G³os w kluczowych kwestiach, na ca³ej 
nego prowadzenia przez Narodowy Bank Polski zabie- p³aszczyŸnie integracji, maj¹ tylko partnerzy zaanga-
gów utrzymuj¹cych stabilne ceny.  Dziêki narzêdziom ¿owani we wszystkie jej formy. Kryzys pokaza³ gdzie 
jakimi dysponuje w ramach polityki pieniê¿nej i kurso- szukaæ si³y i witalnoœci Europy i na czym warto oprzeæ 
wej jest w stanie ³agodziæ szoki wystêpuj¹ce w gospo- nowe plany. W tym rozdaniu nie warto postrzegaæ 
darce. Dla ca³ej strefy euro zadania te przejmuje Euro- siebie jako ofiary losu. Polska to ci¹gle kraj na dorob-
pejski Bank Centralny. Rodzi to ryzyko nieadekwat- ku, ale z ambicjami. W postawionej na nogi Unii wspa-
noœci podjêtych dzia³añ z perspektywy poszczegól- niale by³oby zobaczyæ bia³o-czerwone barwy na jed-
nych pañstw, a tak¿e ewentualnych znacz¹cych roz- nym z jej filarów.
bie¿noœci pomiêdzy ich aktualnymi potrzebami. Trze- £ukasz M³yniec
ba pamiêtaæ, ¿e Polska dalej bêdzie posiada³a wp³yw Wykorzysta³ Raport na temat pe³nego uczestni- 
na wspomniane polityki, tyle ¿e wpisany w treœæ dzia- ctwa Rzeczypospolitej Polskiej w Trzecim Etapie 
³añ EBC, gdzie obok nas wyst¹pi¹ przedstawiciele Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 
innych banków centralnych Eurosystemu. 2011.
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W sierpniu 2012 roku mija sto lat ma³, sanie wraz  z koñmi wpad³y rum Inspector, Albus (?) vicarius et 
od ponownego umieszczenia obrazu miêdzy kry i nie by³o mo¿liwoœci ra- Officialis Generalis Crac. Consecra-
Matki Bo¿ej Grêboszowskiej w g³ów- tunku. Wtedy Pani  Konstancja  vit Ecclesiam hanc parochialem 
nym o³tarzu koœcio³a. Niewiele o nim us³ysza³a jakiœ g³os wewnêtrzny: Gremboszoviensem in honorem 
wiemy. Wiemy, ¿e jest piêkny i du- „Chwyæ siê œciany koœcio³a grêbo- Assumptionis Beat issimae M.V. 
¿ych rozmiarów oraz ¿e otaczany jest szowskiego”. Pos³uchawszy tego Altaria in ea fixa quattuor: Maius in 
czci¹ ju¿ od wielu pokoleñ jako kopia wewnêtrznego natchnienia chwyci³a B.M.V. Assumptae, 2-dum in Sancti 
cudownego obrazu Matki Bo¿ej siê w myœli œciany koœcio³a grêbo- Josephi Confessoris , 3-tium in 
Œnie¿nej z Rzymu. szowskiego i zaczê³a odmawiaæ ró¿a- Sancti Francisci Conf. 4-tum in 

niec. Jaroszewicz  pisze, ¿e szczêœ- Sanctae Annae honorem. Reliquias 
liwie wydosta³a siê ze s³u¿b¹ z Wis³y   in eis Sanctorum Benigni et Justinae Obraz Matki Bo¿ej Œnie¿nej
i nikomu nic siê nie sta³o. W pisemku V. Martyr./um/ inclusit, et diem w Grêboszowie
„Chata” dla ludu wydawanym przez anniversariam dedicationis Domini-Grêboszów by³ prebend¹ prepo-
ks. Ottona Ho³yñskiego, (do którego ca post octavam Assumptionis zytury wiœlickiej. Prepozytura wiœlic-
chêtnie pisa³ ks. Henryk Otowski, B.M.V. proximam quotannis cele-ka by³a jednostk¹ koœcieln¹ na wzór 

1* proboszcz z Grêboszowa), jest arty- brandam assignavit . Procurante  archidiakonatu . Prepozytura obej-
ku³, który przypisuje to cudowne eadem Consecrationem I.M et Adm. mowa³a kilka dekanatów. Grêbo-
ocalenie Matce Bo¿ej Grêboszow- R-ndo Domino Balthasaro Prze-szów nale¿a³ do dekanatu boles³aw-

8skiej . Podaje on, ¿e Pani  Bu¿yñska rembski de Przeremb. Ecclesiae Col-skiego czyli opatowieckiego. Ju¿ 
z wdziêcznoœci za to uczyni³a hojne legiatae Neosandecensis Decano, przed rokiem 1323 w Grêboszowie 

2 zapisy koœcio³owi grêboszowskiemu, Parocho Gremboszov iens i.  In  by³ koœció³ i zamek . W³aœcicielami 
odnowi³a go, wyposa¿y³a w kosztow- quorum fidem anno die quibus wsi byli Grêboszowscy herbu Nie-
ne naczynia i sprzêt liturgiczny, wy- supra. Nicolaus Oborski Eppus czuja. Podpisywani byli ró¿nie 

12budowa³a wspania³¹ wie¿ê (dzwon- Laod. Suffr.Crac. .Gremboszowscy, z Gramboszowa,   
nicê), a nastêpnie poczyni³a przygo- Jakub Bojko podaje takie t³uma-z Gremboszowa lub z Graboszowa. 
towania do budowy nowego koœ- czenie w jêzyku polskim: W Imiê Oni prawdopodobnie postawili 

93 cio³a . Pañskie. Amen. Roku Pañskiego drewniany koœció³ek i uposa¿yli . 
Obecnie istniej¹cy koœció³ wybu- 1675, w samo œwiêto Narodzenia Uposa¿enie koœcio³a w Grêboszowie 

4 dowany zosta³ przez Franciszka Dê- N.M.P. ósmego wrzeœnia Jaœnie opisuje D³ugosz . Widocznie to upo-
biñskiego /herbu Rawicz/, nazywa- Oœwiecony i Najprzewielebniejszy sa¿enie by³o ma³e, albo je koœció³ 
nego wnukiem Konstancji Bu¿yñ- Pan, Pan Miko³aj Oborski, z ³aski wnet utraci³, gdy¿ w roku 1497 Piotr 

10skiej . Istnieje tradycja, ¿e do budo- Boga i Stolicy Apostolskiej biskup i Eustachy Grêboszowscy czyni¹ no-
5 wy koœcio³a u¿yto czêœciowo mate- Laodycejski, Sufragan Krakowski, we zapisy . Najwiêksz¹ dobrodziejk¹ 

ria³u ze starego zamku Konstancji Inspektor Szkó³ i Oficja³ Krakowski, koœcio³a i probostwa w Grêboszowie 
Bu¿yñskiej. S¹ te¿ przekazy Ÿród³o- konsekrowa³ ten koœció³ parafialny jest bezsprzecznie Konstancja Beata 
we podaj¹ce, ¿e zamek grêboszow- Grêboszowski , pod wezwaniem Bu¿eñska (Bu¿yñska), œwi¹tobliwa 
ski zosta³ zniszczony w czasie najaz- Wniebowziêcia N.M.Panny. W koœ-Pani, która w 1617 roku wst¹pi³a do 
du Szwedów /1655/. Konsekracji  ciele tym s¹ cztery sta³e o³tarze: Karmelitanek i jako zakonnica za-
koœcio³a dokona³ 8 wrzeœnia 1675 /Pierwszy/ Wielki pod wezwaniem koñczy³a swe ¿ycie w 1627 roku     
roku ks. bp Miko³aj Oborski, sufra- Wniebowziêcia  N.M.P. drugi ku czci w Krakowie w opinii œwiêtoœci.  ¯y-
gan krakowski. Czeka³ wiêc koœció³ œw. Józefa Wyznawcy, trzeci ku czci cie jej opisa³ o. Florian Jaroszewicz,  
na konsekracjê dwadzieœcia piêæ lat œw. Franciszka wyznawcy, czwarty z zakonu reformatów, w swym dziele 

6 „propter pavimentum” - jak podaj¹ ku czci œw. Anny. W o³tarzach tych „Matka œwiêtych Polska” . 
„Acta visitat ionis Opatovecensis z³o¿y³ i zamkn¹³ relikwie œw. Benigna Koœció³ grêboszowski ju¿ wtedy 
decanatus anno domini 1664 diebus i Justyny dziewicy i mêczenniczki       posiada³ obraz Matki Bo¿ej ³askami 

11 i przeznaczy³ jako rocznicê poœwiê-januariis expedita . Po konsekracji s³yn¹cy. O tym obrazie wspomina   
cenia koœcio³a najbli¿sz¹ niedzielê po nad zakrysti¹ umieszczono /dziœ nie-o. Wac³aw z Sulgostowa /Nowakow-
oktawie Wniebowziêcia N.M.P. ma-istniej¹cy/ napis, którego treœæ przy-ski/ w dziele pt „ O cudownych obra-
j¹c¹ byæ uroczyœcie obchodzon¹. tacza Jakub Bojko: Anno domini zach w Polsce Przenajœwiêtszej Mat-

7 Zajmowa³ siê przygotowaniem do tej 1675 ipso festo Nativitatis B.M.V. ki Bo¿ej” . Przytacza on opis o. Flo-
konsekracji wielce czcigodny i prze-die octava Septembri Perillustris et riana Jaroszewicza o cudownym 
wielebny  Pan Baltazar Przerembski Reverendissimus Dominus, Domi-ocaleniu Konstancji Beaty Bu¿yñ-
z Przeremb dziekan kolegiaty         nus Nicolaus Oborski Dei et Aposto-skiej w czasie  przeprawy przez Wis³ê 
w Nowym S¹czu proboszcz licae Sedis Gratia Episcopus Lao-saniami pod Korczynem. Kiedy 

Dokoñczenie na str. 12dicensis Suffr. Cracoviensis, Schola-nieszczêœliwym  trafem lód siê za³a-

NA STULECIE OBRAZU MATKI BO¯EJ 
GRÊBOSZOWSKIEJ



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

12

NA STULECIE OBRAZU MATKI BO¯EJ 
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Dokoñczenie ze str. 11 w G rê bo sz ow ie . B y³  o t ym  parafiê przez kilkudniowe misje, czy 
przekonany, choæ ¿adnego dowodu raczej rekolekcje, które przeprowa-

Grêboszowski. Na dowód tego  - na to, ¿e obraz zosta³ spalony nie dzi³ prawdopodobnie jezuita o. Feliks 
w roku i w dniu jak wy¿ej, Miko³aj mia³. Kiedy w 1907 roku przyby³ do Cozel . Niestety nie ma dok³adnych 
Oborski biskup Laod., sufr. kra- Grêboszowa ks. Piotr Halak zale¿a³o informacji, kto g³osi³ misje. J. Bojko 
kowski. mu, by parafiê uspokoiæ i rozbudziæ pisze o jezuitach, inni parafianie pi-

Koœció³ ulega³ czêstym przerób- w niej mi³oœæ Bo¿¹. By ten cel osi¹g- sz¹ o redemptorystach. We wspom-
kom. Obecnie, niewiele posiada rze- n¹æ, stara³ siê najpierw przybli¿yæ nieniach wielu parafian czytamy, ¿e 
czy zabytkowych. Uleg³y zniszczeniu parafian do Matki Najœwiêtszej. ods³oniêcia i poœwiêcenia dokona³ 
nie tylko przez po¿ary i wojny, ale  o.Góral  redemptorysta z Tuchowa. 
jak skar¿y³ siê J. Bojko - na skutek  Ale pisz¹cy wspomnienia byli wtedy Nowy obraz Matki Boskiej
samowoli  ksiê¿y, którzy usuwali ma³ymi dzieæmi albo ich jeszcze nie Grêboszowskiej
stare rzeczy zastêpuj¹c je nowymi, by³o na œwiecie, wiêc pisali na Nie lubili parafianie grêboszow-

13nie zawsze wartoœciowymi . podstawie relacji bliskich osób, które scy figury Matki Bo¿ej w g³ównym 
Gruntown¹ przebudowê prezby- nie musia³y mieæ dok³adnych infor-o³tarzu, choæ by³o to dzie³o o wyso-

terium koœcio³a podj¹³ ks. Henryk macji. Byæ mo¿e nazwisko Góral jest kiej wartoœci artystycznej, mówi¹c, 
Otowski, proboszcz grêboszowski   przekrêconym nazwiskiem jezuity o. „taka ta Matka Boska ... ¿e ani na 
w latach 1859- 1893. Dobudowa³ Feliksa Cozela (w oryginalnym nie-nas nie chce spojrzeæ”. Têsknili do 
drug¹ czêœæ prezbyterium a tak¿e mieckim zapisie Zosel + 1928), któ-dawnego o³tarza, do starego, s³yn¹-
ogromn¹ nastawê wielk iego ry wed³ug Ÿróde³ archiwalnych za-cego ³askami obrazu.

14o³tarza . Stary o³tarz zosta³ usuniêty chowanych u jezuitów w Krakowie Ks. Halak postanowi³ przywróciæ 
wraz z obrazem Matki Bo¿ej Œnie¿- g³osi³ wtedy nauki w Grêboszowie. obraz, który by³ przed przebudow¹ 
nej ³askami s³yn¹cym, ale ju¿ wyma- On te¿ przypuszczalnie u³o¿y³ pieœñ koœcio³a. By jednak nowy obraz do-
gaj¹cym konserwacji. do Matki Bo¿ej Grêboszowskiej. stosowaæ do œrodkowej wnêki o³ta-

Zamiast obrazu w nastawie wiel- Misje te przygotowaæ mia³y parafiê rza wielkiego, w której by³a figura 
kiego o³tarza umieszczono alabastro- do wizytacji biskupiej ks. biskupa Matki Bo¿ej, musia³ byæ wiêkszych 
w¹ figurê Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Leona Wa³êgi pod koniec sierpnia rozmiarów ni¿ dawny obraz. Nie ma 
/w œrodku o³tarza/, a obok figury 1912 roku. W czasie tych misji niestety zapisane, czy ks. Halak po-
Aposto³ów, œw. Piotra po prawej      uroczyœcie przyniesiono w procesji   s³u¿y³ siê starym obrazem, czy zamó-
i œw. Paw³a po lewej stronie. RzeŸby z plebanii do koœcio³a obraz Matki wi³ ca³kiem nowy obraz, a jeœli tak, to 
te wykona³ Leon Otowski rzeŸbiarz, Boskiej Grêboszowskiej . Najpierw kto go malowa³ i sk¹d zosta³ przy-
przy pomocy Micha³a Korpala z Kra- nieœli go przedstawiciele Komitetu wieziony. Byæ mo¿e nie by³ to nowy 

15kowa . Jakub Bojko podaje, ¿e przy Koœcielnego: Bart³omiej Wcis³o, Jó-obraz, gdy¿ jego format nie jest 
usuwaniu starego o³tarza w 1871 r. zef  Menel, Wojciech Koziara i Jakub dostosowany do wnêki w wielkim 
wraz z piêknym, starym, obrazem Bojko. Przy przejœciu z ogrodu ple-o³tarzu w Grêboszowie. Rozwi¹za-
Matki Bo¿ej, znaleziono srebrn¹ banii na plac koœcielny uczestnicy niem mia³o byæ umieszczenie pod 
tabliczkê z wizerunkiem postaci klê- wys³uchali kazania. Nastêpnie pro-obrazem tablicy na wota. J. Bojko 

16 cesja trzy razy okr¹¿y³a koœció³. Od cz¹cej przed Matk¹ Bo¿¹ . pisze, ¿e to na jego proœbê nama-
drzwi koœcielnych do o³tarza nieœli Pousuwane przez ks. Otowskie- lowano nowy obraz u ojców bazylia-
obraz kap³ani przy œpiewie pieœni.  go stare sprzêty koœcielne i przed- nów we Lwowie wed³ug fotografii 
W koœciele kazanie wyg³osi³ znów ks. mioty kultu prawdopodobnie kaza³ starego obrazu, któr¹ umieœci³        
Piotr Halak, który nie ukrywa³ swo-spaliæ jego nastêpca, ks. Franciszek w swej ksi¹¿ce „Okruszyny z Grem-
jego wzruszenia. Ogromne wzrusze-Kahl, który zanim przyby³ do Grê- boszowa”. Inni parafianie nic nie 
nie ogarnê³o wtedy wszystkich para-boszowa wczeœniej by³ kapelanem pisz¹, czy to by³ stary obraz odno-
fian. Niektórzy le¿eli krzy¿em. Pra-Biskupa Ignacego £obosa a nastêp- wiony, czy ca³kiem na nowo wyma-
wie wszyscy p³akali. Ks. Halak odt¹d nie wicerektorem Seminarium Du- lowany. Trzeba przyznaæ, ¿e kunszt 
modli³ siê czêsto do Matki Bo¿ej Grê-chownego w Tarnowie. Palenie malarski budzi uznanie i wskazuje na 
boszowskiej i gor¹co zachêca³ para-przedmiotów usuniêtych z kultu nie dobr¹ szko³ê. Byæ mo¿e by³ to obraz 
fian, by mieli do Niej szczególne na-by³o wymys³em Ks. F.Kahla, lecz namalowany wed³ug wzoru obrazu 
bo¿eñstwo. Czêsto mówi³ o Matce zwyczajn¹ praktyk¹ Koœcio³a. Ks. ciesz¹cego siê wielk¹ czci¹ w koœ-
Bo¿ej w kazaniach. Na ¿yczenie ks. Kahl czyni³ to z jak najlepsz¹ intencj¹  ciele jezuitów we Lwowie, bêd¹cego 
P.Halaka wykonano jeszcze drugi - jak siê wyra¿a ks. Z. Jakus - z pie- jedn¹ z najstarszych i najpiêkniej-

25 obraz M. Bo¿ej Ro¿añcowej. tyzmu dla przedmiotów kultu . Boj- szych kopii na terenie Polski. Ks. 
ko jednak nie móg³ mu tego daro- Halak jako by³y nowicjusz utrzymy-

Dokoñczenie na str. 17waæ. By³o to jedn¹ z przyczyn wa³ kontakty z wieloma jezuitami.  
zawziêtej walki Bojki z proboszczem Na przyjêcie obrazu przygotowa³ 
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6F. Jaroszewicz, Matka Œwiêtych S³u¿y on jako zas³ona obrazu szowa, s.28. Wiele szczegó³ów doty-
Polska ... , Piekary Niem.1850, Matki Bo¿ej Grêboszowskiej. Oczy- cz¹cych gen. J. Za³uskiego, tam¿e 
s.272-284. O pocz¹tkach Karmelu wiœcie we wnêce nadal te¿ istnieje s.60.

16w Polsce i zwi¹zkach z Grêboszo-figura Matki Bo¿ej sprawiona na J. Bojko, Okruszyny z Grem-
wem pisz¹ kroniki zakonne. Zob. te¿ ¿yczenie ks. Henryka Otowskiego. boszowa, s.28. Byæ mo¿e votum B. 
P. Sczaniecki, Z Grêboszowa w œwiat K. Bu¿eñskiej /?/.

25PK R. 1971 Ks. Z. Jakus, Kronikarskie no-
7Wac³aw z Sulgostowa [Nowa- tatki /mps/, s.5

kowski], O cudownych obrazach     Pieœñ do Matki Bo¿ej Arch. Par.w Grêboszowie, 
w Polsce Przenajœwiêtszej Matki Grêboszowskiej Wspomnienia o Ks. Halaku, Aniela 
Bo¿ej, Kraków 1902, s.( u³o¿ona w 1912 roku)

Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e te infor-
macje przekaza³ ks. H. Otowski       O Maryjo nieb Królowo, Matko
z Grêboszowa, który prenumerowa³ nasza witaj nam
to pisemko dla swoich parafian. Zob. Tyœ Patronk¹ Grêboszowa,
„Chata” R.1875prowadŸ nas do nieba bram

9W Archiwum Parafialnym        Tyœ obra³a znowu sobie w tym
w Grêboszowie by³ dokument spi-koœciele nowy tron,
sany na pergaminie, potwierdzony  Niech¿e Czêœæ oddajê Tobie,
przez bpa krakowskiego Bernarda w ¿yciu ca³ym a¿ po zgon.
Maciejowskiego w roku 1600 o na-Niech obrazu Twego chwa³a w
stêpuj¹cej treœci: „Konstancja          okolicy wszêdzie brzmi 
z Myszkowskich na Mirowie ur.14 Niech parafia nasza ca³a
kwietnia 1563 roku, wdowa po uwielbia Ciê, ¿yciem czci 
Piotrze Bu¿yñskim kasztelanie Jak w obrazie Ciebie czcimy,
oœwiêcimskim, staroœcina brzeŸnicka tak niech ujrzym Ciebie tam 
i dobczycka, podówczas dziedziczka I na wieki Ciê wielbimy, gdy do
Grêboszowa, oddaje zapis na grunty nieba dojdziem bram!
dziesiêciny, pañszczyznê, rybo³ów-
stwo i wolny wyr¹b lasu Wojciechowi _______________ Mazur
Kaprycjuszowi dziekanowi opato- Archiwum Jezuitów w Krakowie. 

1 wieckiemu i plebanowi grêboszow-E.Wiœniowski, Rozwój sieci Wed³ug informacji o. Ludwika Grze-
skiemu na utrzymanie po wieczne parafialnej prepozyturze wiœlickiej w bienia z Krakowa g³osi³ wtedy nauki 
czasy proboszcza i dwóch wikarych œredniowieczu, Warszawa 1965; w Grêboszowie o. Feliks Cozel. By³ 
przy tym koœciele grêboszowskim Ten¿e, Prepozytura wiœlicka do kaznodziej¹, wydawc¹ popularnych 
R.P.1599”. koñca XVIII wieku, Lublin 1976 broszurek”G³osy Katolickie”, ale te¿ 

102 Jako datê rozpoczêcia  budowy Ju¿ w roku 1287 Miko³aj i Woj- profesorem teologii u bazylianów      
koœcio³a najczêœciej podaje siê rok ciech z Grêboszowa procesowali siê i jezuitów. 
1650. Zob.  S³ownik Geograficzny z klasztorem miechowskim o wieœ J. Bojko pisze, ¿e na jego proœbê 
Królestwa Polskiego, t.2, Warszawa Smroków,któr¹ ich stryj, proboszcz namalowano nowy obraz  u ojców 
1881, s.808. podobnie Jakub Boj-u œw. Floriana w Krakowie da³ klasz- bazylianów we Lwowie wed³ug foto-
ko, Okruszyny z Gremboszowa, torowi w zastaw. W 1351 r. kano- grafii starego obrazu, ale nie pisze, 
Lwów 1911, s.14.nikiem u œw. Micha³a w Krakowie by³ czy ks. P. Halak mia³ w tym udzia³. 

11Archiwum Kurii Metrop. w Kra-Siegniew Gramboszowski, któremu Trzeba przyznaæ, ¿e kunszt malarski 
kowie, Acta Visitationis, 8 k.338papie¿ Klemens w 1343 kaza³ wraz  budzi uznanie i wskazuje na dobr¹ 

12J.Bojko, Okruszyny z Grêbo-z Jakubem i Witkiem Grêboszow- szko³ê. 
szowa, Lwów 1911, s.20-21. skim zwróciæ proboszczowi wiœlickie- J. Bojko, Gor¹ce s³owa.Wybór 

13
mu wieœ Koz³ów.Por. A.Boniecki, Tam¿e, s.27 pism. Kraków 2002, s. 123-124 

14
Herbarz, t.7, s.60 Tam¿e, s. 28: Nastawê Wielkie- (Dziennik (1911-1919).

3A. Theiner, Liber rationis deci- go O³tarza wykona³ Rotter ze Szczu- Arch. Paraf. w Grêboszowie, 
mae, cina. Wspomnienia o œp. Ks. Halaku nr 

4 15
J.D³ugosz, Liber Beneficiorum t. Ten sam rzeŸbiarz wykona³ 36 (Józefa Deszcz  Ujœcie Jezuickie), 

1 ,s.406 pomnik gen. Józefa Za³uskiego      nr 14 (Józef Kuciêba)
5 w dobudowanej kaplicy œw. Józefa. Ks. Z. Jakus, Kronikarskie notat-

Zob. J. Bojko, Okruszyny z Grembo-ki, s.3 Ks. dr Ryszard Banach

NA STULECIE OBRAZU MATKI BO¯EJ 
GRÊBOSZOWSKIEJ
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ZDROWIEZDROWIE

Gatunek ludzki przemierzaj¹c czas napotka³ na doboru insuliny. Do tego typu cukrzycy zaliczamy 
swej drodze wiele chorób, teraz w dwudziestym cukrzycê typu Lada. Gdzie u doros³ych na skutek 
pierwszym wieku jedn¹ z najgroŸniejszych chorób jest autoagresji dochodzi do zniszczenia komórek pro-
cukrzyca. Jest to przewlek³y stan wyniszczaj¹cy dukuj¹cych insulinê i choroba zaczyna siê jak cukrzyca 
organizm, a jego g³ównym objawem jest podniesiony typu II, ale bez oty³oœci, zaczynamy j¹ leczyæ bez 
poziom glukozy czyli cukru w surowicy krwi. Wed³ug insuliny, ale szybko w ci¹gu kilku miesiêcy dochodzi do 
WHO cukrzyca to grupa chorób metabolicznych ca³kowitego zniszczenia komórek B - trzustki i ko-
charakteryzuj¹ca siê hiperglikemi¹ czyli podwy¿szo- nieczne jest leczenie insulin¹.
nym poziomem glukozy we krwi. Podwy¿szony 
poziom glukozy wynika albo z obni¿onego poziomu 2. Cukrzyca typu II
insuliny, albo ze zmniejszonej wra¿liwoœci tkanek na Tutaj dominuje insulinoodpornoœæ, czyli stan, gdzie 
insulinê. Tutaj poziom insuliny, a wiêc  iloœæ insuliny poziom insuliny jest prawid³owy, ale obni¿ona jest 
produkowana przez wyspy B trzustki jest prawid³owa, iloœæ receptorów reaguj¹cych na insulinê w tkankach. 
ale w tkankach jest obni¿ona iloœæ receptorów na St¹d w tym typie cukrzycy d³ugie lata prowadzimy 
insulinê i mimo, ¿e poziom insuliny we krwi jest leczenie bez insuliny.
prawid³owy to jej dzia³anie jest obni¿one w tkankach 
co powoduje wzrost glukozy, czyli cukru we krwi. 3. Inne typy cukrzycy 
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ trzecia najgorsza czyli stan, gdy Cukrzyca typu Mody - jest to cukrzyca uwarun-
iloœæ insuliny wyrzucana do krwi jest minimalna i do- kowana genetycznie, ma cechy cukrzycy typu II, ale 
datkowo w tkankach jest ma³o receptorów dla insuliny wystêpuje u m³odych i nie wi¹¿e siê z oty³oœci¹.
co powoduje, ¿e tak ma³a iloœæ insuliny i tak nie mo¿e 
zadzia³aæ, tu przebieg cukrzycy jest najbardziej dra- 4. Cukrzyca ciê¿arnych
matyczny. Przewlek³e podwy¿szenie poziomu glukozy Tutaj podwy¿szony poziom glukozy we krwi wy-
w surowicy krwi powoduje uszkodzenie wielu ró¿nych stêpuje tylko w ci¹¿y i po rozwi¹zaniu ci¹¿y poziom 
narz¹dów w organizmie cz³owieka, szczególnie oczu, glukozy wraca do normy, choæ nale¿y zachowaæ 
nerek, nerwów obwodowych, serca i naczyñ krwio- szczególn¹ ostro¿noœæ, bo to oznacza sk³onnoœæ do 
noœnych. Przy rozpoznaniu cukrzycy najwa¿niejsze s¹ ujawnienia siê cukrzycy w przysz³oœci. Jeœli chodzi      
badania poziomu glukozy w surowicy krwi. St¹d  o czêstotliwoœæ zachorowañ na cukrzycê, to wzrasta 
wa¿ne s¹ konkretne granice poziomu cukru. Od tych  ona w sposób zastraszaj¹cy i przez 10 ostatnich lat 
poziomów zale¿y bowiem stan choroby lub stan wzros³a o115%, bo w roku 2000 na œwiecie by³o 171 
zdrowia. Przyjête jest sztywno, ¿e jeœli poziom glukozy milionów ludzi chorych na cukrzycê, a w roku 2010 
na czczo mieœci siê w granicach 66 - 99 mg%, to jest  by³o ich ju¿ 366 milionów. Po tym wstêpie pewnie 
stan prawid³owy  prawid³owa glukoza na czczo. Jeœli ka¿dy z nas myœli sobie jak ustrzec siê przed t¹ 
poziom glukozy na czczo mieœci siê od 100 - 125 mg% chorob¹? Co robiæ ¿eby nie zachorowaæ ? Otó¿         
to jest nieprawid³owa glikemia na czczo, zwana te¿ w przypadku cukrzycy typu I nie istnieje obecnie ¿adna 
stanem cukrzycowym. Cukrzycê rozpoznajemy, gdy skuteczna metoda zapobiegania cukrzycy tak             
poziom glukozy zbadany dwukrotnie w ró¿nych w populacji nas wszystkich jak i u osób z grupy ryzyka 
dniach na czczo wynosi 126mg% lub wiêcej ni¿ np. gdy ktoœ choruje z rodziny. Natomiast w cukrzycy 
126mg%. Rozpoznamy te¿ cukrzycê , gdy przygodnie typu II zapobieganie ma olbrzymie znaczenie i tu 
zbadamy poziom glukozy niezale¿nie od posi³ku i wy- niestety przez wiele lat ta cukrzyca przebiega bez 
nik bêdzie wynosi³ 200 lub wiêcej ni¿ 200mg%. objawowo, st¹d w momencie rozpoznania u po³owy 
Trzeci¹ mo¿liwoœci¹ rozpoznania cukrzycy jest chorych  stwierdza siê ju¿ powik³ania. By uchroniæ siê 
wykonanie testu doustnego tolerancji glukozy wed³ug od cukrzycy typu II musimy zapobiegaæ nadwadze        
zaleceñ WHO i uzyskanie wyniku 200 lub wiêcej ni¿ i oty³oœci. Najwiêksze znaczenie ma w³aœciwe od¿y-
200 mg%. Tak jak w tytule napisa³em cukrzyca ma wianie, aktywnoœæ fizyczna i prowadzenie zdrowego 
wiele postaci. St¹d WHO dokona³o doœæ precyzyjnego stylu ¿ycia. W  tym miejscu przerywam opis cukrzycy 
podzia³u na wiele ró¿nych postaci cukrzycy. Podzia³ zapraszaj¹c Was do przeczytania kolejnego artyku³u    
ten zosta³ dokonany w roku 1999 i nadal jest aktualny. w nastêpnym wydaniu „ Gazety Grêboszowskiej”.
Wyró¿nia on nastêpuj¹ce typy cukrzycy:

1. Cukrzyca typu I Lek. med. Marek Ziajor
Tu nastêpuje zniszczenie komórek B  trzustki na tle 

immunologicznym, co prowadzi do ca³kowitego nie-

CUKRZYCA - JEDNA CHOROBA 

WIELE POSTACI.  Czêœæ I
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Ks. Pawe³ Szczygie³ by³ kap³a- i za³o¿y³ cmentarz. do nich fachowe nauczycielki - sio-
nem, którego myœli i dzia³ania dusz- W dniu 24 maja 1910 r. zosta³ stry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi 
pasterskie wyprzedza³y czas. By³ mianowany proboszczem parafii Ja- ze Lwowa. Wed³ug zeznania tutej-
cz³owiekiem myœl¹cym i nie bawi³ siê kubkowice (dziœ parafia nosi nazwê szego organisty - W³adys³awa Sola-
w drobnostki, ale zawsze zwraca³ £ososina Dolna). Uroczystego wpro- ka - zakupi³ wspania³e organy dla 
uwagê w swojej pracy na to, co wadzenia na probostwo dokona³  k oœ ci o³a parafialnego w Jakubkowi-
bêdzie motorem rozwoju ¿ycia  w czasie odpustu parafialnego ku cach. Organy te pochodzi³y ze s³yn-
chrzeœcijañskiego i co bêdzie decy- czci œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a nej fabryki w Szczyrzycu, której w³aœ-
dowa³o o przysz³oœci koœcio³a i pa- dziekan nowos¹decki - ks. Alojzy cicielem by³ Tomasz Fali. W ka¿dy 
rafii. 31.10.2012 przypada 70-ta Góralik, w towarzystwie ks. infu³ata pierwszy dzieñ Nowego Roku ks. 
rocznica œmierci Ks. Paw³a Szczyg³a Józefa Baby i 46 kap³anów. proboszcz wygrywa³ na tych orga-
zmar³ego w obozie w Oœwiêcimiu. nach skoczne kolêdy.
Pragnê przypomnieæ jego postaæ Proboszcz, gospodarz i spo- W czasie I wojny œwiatowej przez 
tym, którzy byæ mo¿e jeszcze go pa- teren parafii przechodzi³y walcz¹ce ³ecznik w Jakubkowicach.
miêtaj¹ i tym, którzy jedynie z opo- ze sob¹ wojska pañstw zaborczych . W Jakubkowicach ks. Pawe³ 
wiadañ znaj¹ historiê jego ¿ycia. 17 listopada 1914 r. wkroczyli do Szczygie³ zaj¹³ siê gorliwie prac¹ 

parafii Rosjanie, którzy zaraz przyszli duszpastersk¹. Wizytacje dziekañ-
Pierwsze lata kap³añstwa na plebaniê, lecz po krótkim pobycie skie pozytywnie oceniaj¹ dzia³al-

musieli siê wycofaæ. Ponownie przy-Urodzi³ siê 10 stycznia 1878 r.    noœæ. Na podstawie ksiêgi „Wizytacji 
byli 23 listopada i pozostali tam do w Borusowej ko³o Grêboszowa. Je- dziekañskich dekanatu Nowy S¹cz 
13 grudnia 1914 r. W tym w³aœnie go ojciec s³u¿y³ w tym czasie jako kar- do 1939 r." dowiadujemy siê, ¿e     
roku od 12 do 17 grudnia na równi bowy w dobrach hrabiego Potockie- w 1913 r., a wiêc nied³ugo po objê-
³ososiñskiej zosta³a stoczona bitwa. go. Rodzice jego byli religijni i od ciu parafii, rozwija³y siê w Jakubko-
Szczêœliwie ocala³ koœció³, i budynki dzieciñstwa posy³ali go do szko³y.   wicach nastêpuj¹ce bractwa koœciel-
probostwa. Proboszcz i jego wika-W roku 1889 rozpocz¹³ naukê        ne: Adoracja Najœwiêtszego Sakra-
riusz - ks. Józef Waleñ - przez ca³y w Tarnowie i tam ukoñczy³ 5 klas mentu, Apostolstwo modlitwy, 
czas bitwy znajdowali siê na plebani, gimnazjum, mieszkaj¹c w tym czasie Szkaplerz. Regularnie by³y odpra-
na której w tych niebezpiecznych w bursie Œw. Kazimierza, której dy- wiane w parafii nabo¿eñstwa majo-
dniach przechowywali Najœwiêtszy rektorem by³ ks. W. Chendyñski. we i ró¿añcowe. Odbywa³y siê one  
Sakrament. Proboszczowi uda³o siê Ostatnie 3 klasy ukoñczy³ w Rzeszo- w dni powszednie rano, po Mszy 
tak¿e ocaliæ przed zarekwirowaniem wie, zdaj¹c w 1897 r. egzamin matu- Œwiêtej, a w marcu 1913 r. ojcowie 
przez rz¹d austriacki dzwon i organy. ralny i wstêpuj¹c w tym samym roku redemptoryœci przeprowadzili w pa-

O solidnej pracy katechetycznej do Seminarium Duchownego w Tar- rafii Misje Œwiête, a w paŸdzierniku 
ks. proboszcza œwiadczy przeprowa-nowie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ tego samego roku ich renowacjê.
dzona w Jakubkowicach przez bis-7 lipca 1901 r. z rak biskupa Leona Nie mo¿na w¹tpiæ, ¿e skutkiem 
kupa E. Komara, sufragana tarnow-Wa³êgi. Mszê Œwiêt¹ prymicyjn¹ gorliwej pracy duszpasterskiej ks. 
skiego, w dniach 15 do 17 czerwca odprawia³ w Boles³awiu 10 lipca Szczyg³a by³o zachowanie w parafii 
1924 roku, wizytacja kanoniczna. 1901 r. w³aœciwej postawy moralnej w naj-
Dzieci dobrze odpowiada³y na pyta-Na pierwsz¹ posadê jako wika- trudniejszym okresie, o czym sam 
nia z katechizmu. Ks. bp. wybierz-riusz uda³ siê 1 sierpnia 1901 r. do tak pisze: „Parafianie zachowali siê 
mowa³ ok. 1500 osób.Szczepanowa. Potem, od 1904 r. w czasie wojny i w czasie inwazji 

Na wielkie uznanie zas³uguje te¿ pracowa³ w parafii Borzêcin, oddele- moralnie dobrze, bardzo ma³o by³o 
dzia³alnoœæ spo³eczna proboszcza    gowany do nowo tworz¹cej siê pa- wypadków niewiernoœci ma³¿eñskiej 
z Jakubkowc. Jako delegat rady po-rafii Bielczy. Tam w ci¹gu czterech ze strony pozosta³ych w domu ¿on. 
wiatowej w Nowym S¹czu postara³ lat dokoñczy³ budowê budynków Dopiero po wojnie przysz³o wiêksze 
siê w latach 1915-1917 o wybudo-parafialnych i wybudowa³ nowy koœ- rozluŸnienie obyczajów, i rozbest-
wanie drogi gminnej od mostu w £o-ció³ pod wezwaniem Matki Bo¿ej wienie polityczne w skutek agitacji 
sosinie Dolnej do Bilska i drogi bitej  Anielskiej. Koœció³ ten zosta³ poœwiê- rozmaitych demagogów" Ks. Pawe³ 
z Jakubkowic do ¯bikowic. Drogi te cony 2 sierpnia 1908 r. W nastêp- Szczygie³ by³ znakomitym gospoda-
wybudowali jeñcy rosyjscy pod na-nym dniu po poœwiêceniu uda³ siê do rzem parafii. Ju¿ w 1911 r. powiêk-
dzorem techników powiatowych. Laskowej w parafii £ososina Górna, szy³ o 28 arów ziemi, darowanej 
£ososiñski proboszcz pisze o tym aby zorganizowaæ now¹ parafiê. przez kolatorkê Mariê Dunikowsk¹, 
wydarzeniu tak: „Niech nastêpne Swoj¹ misjê rozpocz¹³ od wybudo- cmentarz parafialny. W roku 1913 
pokolenia o tym pamiêtaj¹ i za to za wania prowizorycznego koœcio³a    dokoñczy³ w³asnym kosztem budo-
moj¹ duszê paciorek zmówi¹" .w Laskowej i zakupienia gospodar- wê ochronki w ̄ bikowicach. Zmieni³ 

stwa na budynki plebañskie. Wybu- ochronkê w Michalczowej i ̄ bikowi-
Dokoñczenie na str. 20dowa³ tam równie¿ organistówkê,    cach na szko³y ludowe i sprowadzi³ 

W 70-T¥ ROCZNICÊ MÊCZEÑSKIEJ ŒMIERCI 
KS. PAW£A SZCZYG£A
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W 70-T¥ ROCZNICÊ MÊCZEÑSKIEJ ŒMIERCI 
KS. PAW£A SZCZYG£A

Dokoñczenie ze str. 19 - (Kronika parafialna Jakubkowice, t. Na miejscowym cmentarzu w £o-
l, strona 74-77.) sosinie Dolnej w roku 1954 posta-Od 1917 r. Stanis³aw Lisiewicz - 

wiono wielki Krzy¿ na pami¹tkê jego kierownik publicznej szko³y pow- Po rezygnacji z probostwa utrzy-
mêczeñskiej œmierci. Na bocznej ta-szechnej - wspólnie z ks. probosz- mywa³ siê z prowadzonego przez sie-
blicy krzy¿a umieszczono napis: „Pa-czem postanowili podnieœæ poziom bie gospodarstwa w Roæmirowej.   
miêci Ksiêdza Kanonika Paw³a oœwiaty mieszkañców w zakresie sa- W miarê si³ pomaga³ trochê w pracy 
Szczyg³a, który by³ tu proboszczem downictwa i pszczelarstwa. Na prze- duszpast ersk iej g³osz¹c kazania      
od 1910 do 1926 r. Zgin¹³ w Oœwiê-znaczonym przez proboszcza polu w koœciele parafialnym. 5 grudnia 
cimiu w 1942 roku. Prosi o Zdrowaœ ustawiono ule i za³o¿ono szkó³kê 1929 r. otrzyma³ przywilej odpra-
Mario". drzewek owocowych. W nastêpnych wiania Mszy Œw. w kaplicy domowej, 

latach w ramach stowarzyszeñ m³o- któr¹ sam urz¹dzi³. Kaplicê tê - jak Ks. Pawe³ Szczygie³ by³ kap³a-
dzie¿owych prowadzone by³y kursy zaznaczy³ w kronice parafialnej ks. nem, którego myœli i dzia³ania dusz-
przez inspektora z Nowego S¹cza   Józef Fasuga - nastêpca ks. Szczyg³a pasterskie wyprzedza³y czas. By³ 
w zakresie sadownictwa, szkó³kar- - zabra³ ks. kan. Gwi¿d¿ ze Zbylitow- cz³owiekiem myœl¹cym i nie bawi³ siê 
stwa, pszczelarstwa i wikliniarstwa. skiej Góry „za 250 intencji Mszal- w drobnostki, ale zawsze zwraca³ 
M³odzie¿ pracowa³a w znajduj¹cej siê nych w styczniu 1949 r." W Roæmi- uwagê w swojej pracy na to, co bê-
na polu plebañskim szkó³ce drzewek rowej zasta³ go wybuch II wojny œwia- dzie motorem rozwoju ¿ycia chrzeœ-
owocowych, zdobywaj¹c dziêki te- towej, podczas której popad³ w kon- cijañskiego, i co bêdzie decydowa³o 
mu wiedzê praktyczn¹. Zyski ze flikt z volksdeutschem Józefem Gott- o przysz³oœci koœcio³a i parafii. Po-
sprzeda¿y drzewek dzielono miêdzy friedem, organist¹ w Têgoborzy  tw ie rd ze nie m jego zmys³u organizu-
siebie. Zapocz¹tkowa³o to rozwój sa- i równoczeœnie wójtem. Gottfried j¹cego, jest miêdzy innymi to, ¿e ks. 
downictwa i pszczelarstwa na terenie bowiem chcia³ sobie przyw³aszczyæ bp. Leon Wa³êga zaraz po dwóch  
parafii, a tak¿e w okolicznych miej- gospodarstwo ks. Paw³a Szczyg³a. latach pracy katechety pos³a³ go do 
scowoœciach. Korzystaj¹c do dziœ  N ie   mog¹c uskuteczniæ swojego Bielczy, aby tam wybudowa³ nowy 
z owoców akcji sadownictwa mo¿e- niecnego zamiaru oskar¿y³ ksiêdza   koœció³ i dokoñczy³ budowê budyn-
my nazwaæ ks. Paw³a Szczyg³a jej o handel ¿ywnoœci¹ w getcie, w No- ków parafialnych. Nastêpnie po po-
prekursorem na tych terenach. wym S¹czu, co grozi³o natychmias- œwiêceniu koœcio³a -  ks. bp. Leon 

towym aresztowaniem przez Niem- Wa³êga pos³a³ go do Laskowej, k. Rezygnacja z probostwa 
ców. Miary oskar¿enia dope³ni³o pa- £ososiny Górnej, aby tam utworzy³ w Jakubkowicach 
triotyczne kazanie wyg³oszone w Tê- now¹ parafiê. Ks. Szczygie³ wybudo-i mêczeñska œmieræ
goborzy podczas pogrzebu Omba- wa³ prowizoryczny koœció³, za³o¿y³ Niezwykle czynny i bardzo cenio-
cha. A wed³ug relacji W³adys³awa cmentarz, i prowizoryczn¹ plebaniê  ny przez parafian ks. Szczygie³ dot-
Wolaka, by³ego organisty, powie- i wikarówkê. Gdy to utworzy³, prze-kliwie prze¿ywa³ okrucieñstwo 
dzia³ tak: „Teraz widzimy na niebie niós³ go do Jakubkowic (czyli £ososi-pierwszej i drugiej wojny, tym bar-
samoloty, ze z³amanym krzy¿em, ale ny Dolnej). Podczas objêcia parafii  dziej, ¿e toczy³y siê one na równinie 
nadejdzie czas, ¿e zwyciê¿y Krzy¿ w Jakubkowicach by³o dwóch ksiê¿y ³ososiñskiej. Oto pisa³ w swojej kro-
Chrystusowy". Policja granatowa Infu³atów i 46 kap³anów. Ta liczba nice: „Okropnoœci tych wojen opisali 
uprzedzi³a ks. Szczyg³a o gro¿¹cym kap³anów jest dowodem szacunku ju¿ i opisz¹ pewnie fachowi history-
mu aresztowaniu, ale on nigdzie siê do niego, przez kap³anów. By³ cz³o-cy. Ja od siebie notujê w tej ksi¹¿ce 
nie ukry³, mówi¹c: „ Gdzie ja z tak¹ wiekiem jak niektórzy mówi¹ „nie-to, ¿e dopiero w czasie wojny zrozu-
chorob¹ mogê uciekaæ? Ja nikomu pokornym" bo mówi³ to, co myœla³. mia³em dobrze znaczenie s³ów su-
nic nie jestem winien." Zosta³ aresz- Nie przez wszystkich by³ dobrze zro-plikacji:' Od powietrza, g³odu, ognia 
towany we w³asnym domu przez zumiany. By³ oskar¿ony o to, ¿e jako i wojny, zachowaj nas Panie'... Ja 
dwóch policjantów granatowych 14 ksi¹dz by³ ojcem dziecka. Ale jeœli sam przejmowa³em siê wypadkami 
kwietnia 1942 r. nawet by³ Dawidem w grzechu, to tak bardzo, ¿e nabawi³em siê choro-

tak¿e by³ Dawidem w ¿alu za grzech. Przez pewien czas by³ przetrzy-by nerwów i serca, a potem jeszcze 
Po du¿ych dokonaniach w Jakubko-mywany w wiêzieniu w Nowym S¹-ruptury pachwinowej dwustronnej    
wicach - jako emeryt, ¿y³ w przyja-czu, póŸniej w Tarnowie, sk¹d wy-i sta³em siê niezdolny do pracy para-
cielskiej za¿y³oœci ze swoim nastêpc¹ wieziono go do obozu koncentracyj-fialnej, wtedy przeszed³em na emery-
ks. J. Fasug¹. Ks. Szczygie³ tak¿e nego w Oœwiêcimiu. Parafianin Ste-turê, z dniem 01.04.1926 r. i osiad-
mówi³ prawdê Niemcom i nie ba³ siê fan Firlej, pochodz¹cy z Michalczo-³em w swojej posiad³oœci na folwarku 
œmierci. Krzy¿ postawiony na pa-wej, wiêzieñ Oœwiêcimia, który prze-w Roæmirowej." (Jest to ma³y przy-
mi¹tkê jego œmierci, jest dowodem ¿y³ obóz, opowiada³ po powrocie, ¿e sió³ek wioski Bilsko.). Nale¿y dodaæ, 
wdziêcznoœci parafian Jakubkowic". parokrotnie widzia³ ks. Paw³a Szczy-¿e powodem rezygnacji by³y praw-
Za jego duszê parafianie modl¹ siê g³a przy pracy w obozowej kuchni. dopodobnie inne jeszcze problemy 
ka¿dego roku w rocznicê jego œmier-Udrêczony obozowym ¿yciem ks. osobiste m.in. oskar¿enie o niemo-
ci, a co wiêcej, modl¹ siê w czasie Szczygie³ zmar³ w Oœwiêcimiu 31 ralne czyny. Koñczy swoj¹ kronikê 
tzw. „ wypominek" za zmar³ych.paŸdziernika 1942 r. prawdopodob-s³owami: „Bogu Najwy¿szemu niech 

nie z powodu epidemii duru brzusz-bêd¹ dziêki, za lata spêdzone w jego 
nego. Ks. W³adys³aw Pi¹teks³u¿bie, proszê aby mi Bóg da³ niebo" 
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Gminne Centrum Kultury i Czy- Gawe³ i Tomasz Lizak. W zwi¹zku   n owi³a przyznaæ w poszczególnych 
telnictwa w Grêboszowie oraz Szko- z tym, ¿e podsumowanie mia³o kategoriach nagrody i wyró¿nienia. 
³a Podstawowa w Grêboszowie na miejsce podczas prze¿ywania Wiel- A oto wyniki konkursu palm. 
prze³omie marca i kwietnia zorga- kiego Tygodnia, czasu przygotowa-
nizowa³y Gminny Konkurs Palm  n ia  d o  M isterium Mêki Pañskiej, Palmy wysokie
i Plastyki Obrzêdowej Zwi¹zanej  z esp ó ³ z aprezentowa³ utwory o spo- I miejsce ex aequo
z Okresem Wielkanocy. Celem kon- kojnej, refleksyjnej tematyce w wersji Katarzyna Misiaszek
kursu by³o podtrzymywanie, kulty- akustycznej. Imprezê poprowadzi³ Krzysztof Misiaszek
wowanie i ochrona przepiêknej lu- dyrektor GCKiCz Wies³aw Lizak. Agata Misiaszek
dowej tradycji zdobienia palm, W uroczystym wrêczeniu nagród II miejsce
pisanek oraz wytwarzania przed- Karolina i Izabela Tyrcha
miotów tradycyjnej i wspó³czesnej III miejsce
plastyki wielkanocnej. Tradycja to Antoni Adamczyk
wed³ug s³ownika jêzyka polskiego Wyró¿nienie
"zasady postêpowania, obyczaje, Pawe³ Kaczówka
pogl¹dy, wiadomoœci przechodz¹ce 
z pokolenia na pokolenie, przecho- Palmy œrednie
wywanie tych zasad, obyczajów na- I miejsce ex aequo
stêpnym pokoleniom". Jak siê oka- Oliwia Kloczkowska
za³o mieszkañcy gminy Grêboszów Dawid Weso³owski
doskonale znaj¹ to pojêcie, o czym Patrycja Kowal
mog³o siê przekonaæ jury oceniaj¹ce II miejsce ex aequo
prace oddane na konkurs oraz Patryk Trela
mieszkañcy, którzy podziwiali prace Natalia Zawadapodsumowuj¹cym konkurs wziêli 
podczas wystawy pokonkursowej     Konrad Wytrwa³udzia³ m.in.: Tadeusz Adamczyk - 
w siedzibie Gminnego Centrum Kul- III miejsce ex aequowiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy 
tury i Czytelnictwa. W 2012 roku, Urszula MisiaszekGrêboszów, Ma³gorzata G¹dek - 
podobnie, jak w roku poprzednim Eryk Kloczkowskidyrektor Publicznego Przedszkola    
konkurs kierowany by³ tylko do Wyró¿nienie:w Grêboszowie, Janina G¹dek - 
mieszkañców gminy Grêboszów,      Patryk Ordon i Sylwia Ordondyrektor oddzia³u Banku Spó³dziel-
i roz³o¿ony zosta³ na 3 dni. Pierw- Anna D¹broœczego w Grêboszowie, Jerzy Mister-
szym dniem pracy komisji konkur- ka - dyrektor Szko³y Podstawowej   
sowej by³ 28 marca, kiedy to ocenia- Palmy niskiew Grêboszowie, Bo¿ena Landowska 
na by³a plastyka obrzêdowa, 1 kwiet- I miejsce ex aequo- Pe³nomocnik ds. Przeciwdzia³ania 
nia oceniano palmy. Fina³ imprezy Paulina TrelaAlkoholizmowi i Narkomanii w Gmi-
odby³ siê w dniu 3 kwietnia br. kiedy Monika Zawadanie Grêboszów.
to w Gminnym Centrum Kultury       II miejsce ex aequoFundatorami nagród rzeczowych 
i Czytelnictwa w Grêboszowie pod- Edyta Niejadliki pieniê¿nych konkursu byli:
sumowano XIX edycjê Konkursu Angelika NiejadlikStarostwo Powiatowe w D¹browie 
Palm i Plastyki Obrzêdowej zwi¹- III miejsceTarnowskiej, Bank Spó³dzielczy     
zanej z okresem Wielkanocy. W tym Karolina D¹broœw D¹browie Tarnowskiej, Pan Bog-
dniu zosta³y wrêczone nagrody oraz dan Bigos i Firma "AGRIA" z Tar-
okolicznoœciowe dyplomy dla Palmy miniaturki nowa, Pan Wies³aw Wytrwa³ Prze-
wszystkich uczestników. Licznie ze- I miejsce ex aequowodnicz¹cy Rady Gminy w Grê-
brani mieszkañcy naszej gminy Dariusz Niejadlikboszowie, Gminna Komisja ds. Prze-
mogli ponadto podziwiaæ wybrane Justyna Apryasz i Marlenaciwdzia³ania Alkoholizmowi i Roz-
prace konkursowe, które zdobi³y sa- Soleckawi¹zywania Problemów Alkoholo-
lê GCKiCz. Opraw¹ muzyczn¹ im- £ukasz Bociekwych w Grêboszowie, Gminne 
prezy podsumowuj¹cej konkurs by³ Kacper Zaj¹cCentrum Kultury i Czytelnictwa       
wystêp zespo³u wokalno-instrumen- w Grêboszowie. 
talnego "Impresjon" w sk³adzie: Ane- Wszystkie wyniki na stronie Komisja po dokonaniu oceny 
ta Skowron, Katarzyna Lizak, Sylwia www.gckgreboszow.plpalm i plastyki obrzêdowej posta-

PALMY, BARANKI, PISANKI... 
WIELKANOCNA TRADYCJA W GCKICZ
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AKADEMIA Z OKAZJI 
ŒWIÊTA 3 MAJA

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê uroczystym 
œwiêtem narodowym, 30 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej w Grêboszowie odby³a siê uroczysta 
akademia z okazji Œwiêta 3 Maja, przygotowana 
przez uczniów klasy III pod kierunkiem pañ: Beaty 
Bro¿ek i Sabiny Kuta. Utrzymana w podnios³ym 
tonie uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewaniem 
hymnu narodowego. Nastêpnie uczniowie w krót-
kim monta¿u s³owno-muzycznym przedstawili 
okolicznoœci uchwalenia przez Sejm Czteroletni 
pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja, która by³a 
ustaw¹ prze³omow¹ w historii naszego pañstwa. 
Specjalnie na tê okazjê zadbano o odpowiedni¹ 
scenografiê oraz wyeksponowano symbole naro-
dowe Polski. Uroczysta akademia wzbogacona 
by³a pokazem obrazów zwi¹zanych z tym wyj¹t-
kowym dniem, które wyœwietla³y siê w tle podczas 
recytacji wierszy. Wa¿ne jest, by ju¿ od najm³od-
szych lat uczyæ dzieci szacunku dla symboli naro-
dowych oraz œwiadomoœci historycznej naszego 
narodu.

WYSTAWA MALARSTWA 
STANIS£AWY ZIAJI

W dniach od 20.04. do 12.05. 2012 r. w œwiet-
licy GCKiCz mo¿na by³o zobaczyæ wyj¹tkow¹ wy-
stawê malarstwa „Barwne kwiaty i jasne krajobra-
zy” Pani Stanis³awy Ziaji z Tarnowa. Maluj¹ca od 
2006 roku dojrza³a artystka zaprezentowa³a piêkne 
krajobrazy, kolorowe bukiety oraz zabytkowe bu-
dowle sakralne. Pani Stanis³awa zaszczyci³a nas 
swoj¹ obecnoœci¹, to niezwykle skromna, pe³na 
ciep³a i ¿yczliwoœci osoba. Malarce towarzyszy³a 
córka-na co dzieñ instruktorka- plastyk, doskona-
l¹ca techniki artystyczne mamy i innych podopiecz-
nych artystów- amatorów w Pa³acu M³odzie¿y       
w Tarnowie. „Te spotkania, pasjonatów i hobbys-
tów sztuki organizowane przez córkê sta³y siê dla 
mnie inspiracj¹. Dziêki tym zetkniêciom z innym 
wymiarem rzeczywistoœci, zobaczy³am wokó³ sie-
bie magiê kolorów i piêkno przyrody”- wspomina 
Pani Stanis³awa. Podczas rozmowy z dyr. GCKiCz 
Pani Stanis³awa podkreœli³a, ¿e ma ogromn¹ sa-
tysfakcjê z tego, i¿ jej obrazy zdobi¹ œciany mieszkañ 
w wielu domach prywatnych u znajomych i cz³on-
ków rodziny. 

Wystawê prac Pani Stanis³awy podziwia³o wielu 
mieszkañców naszej gminy.

KOMPUTEROWY KURS 
ANGIELSKIEGO 
W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Grêboszowie zaprasza 
wszystkich chêtnych na bezp³atny komputerowy kurs jêzyka 
angielskiego dla doros³ych angielski123.pl. Kurs jest przezna-
czony dla osób, które dopiero zaczynaj¹ uczyæ siê angielskiego 
lub znaj¹ jego podstawy.

Kurs angielski123.pl jest skonstruowany tak, aby jego 
u¿ytkownik uczy³ siê myœleæ po angielsku. Sk³ada siê z czterech 
poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysi¹c 
interaktywnych æwiczeñ, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. 
System weryfikuje poprawnoœæ ich wykonania i pozwala na 
bie¿¹co monitorowaæ postêpy w nauce. Osoba korzystaj¹ca z 
kursu ma tak¿e mo¿liwoœæ samodzielnego sprawdzania po-
prawnoœci wypowiadanych s³ów  do obs³ugi wystarczy mikro-
fon i s³uchawki. 

Przejœcie ca³ego kursu zajmuje rok  zak³adaj¹c, ¿e uczestnik 
bêdzie uczy³ siê w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest 
najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. W przy-
padku poprawnego wykonania ponad 80% poleceñ dostêp-
nych w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje 
certyfikat osi¹gniêcia danego poziomu bieg³oœci wed³ug Rady 
Europy.

Ka¿dy, kto przyjdzie do biblioteki, mo¿e skorzystaæ z kursu 
samodzielnie. Je¿eli nigdy nie uczy³ siê angielskiego, mo¿e 
rozpocz¹æ naukê od pocz¹tku, od pierwszego poziomu. Je¿eli 
zna podstawy, mo¿e wybraæ poziom trzeci lub czwarty  dla 
œredniozaawansowanych. 

Biblioteka otrzyma³a dostêp do kursu bezp³atnie, dziêki 
udzia³owi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspól-
ne przedsiêwziêcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju 
Bibliotek. 

Informacji na temat kursu  angielski123.pl udziela:    
Monika Kilian, email: bibgreb@wp.pl, tel. 146416026
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³y przygotowania do dal- w Grêboszowie Pani Ma³gorzata G¹-
szej czêœci festynu. Po go- dek, która podkreœli³a jak wa¿n¹ rolê 
dzinie 16 uwagê wszyst- w ¿yciu mieszkañców pe³ni¹ stra-
kich zgromadzonych przy- ¿acy: "W dniu 4 maja obchodzimy 
ku³ dŸwiêk kogutów na wo- "Dzieñ Stra¿aka", œwiêto tych, któ-
zach stra¿ackich, które  rz y  pe ³ni ¹ niebezpieczn¹, pe³n¹ za-
z impetem wjecha³y na gro¿eñ, ale te¿ w swoisty sposób 
teren boiska. Uroczystoœci piêkn¹ s³u¿bê. Œwiêto bohaterów 

ukrywaj¹cych siê pod he³mami otworzy³a Pani Wójt Kry-
oraz ciê¿kimi ubraniami. Bo czy¿ styna Œwiêtek. Po powita-
mo¿e byæ coœ piêkniejszego w ¿yciu niu wszystkich osób przy-
cz³owieka ni¿ dawanie siebie bliŸ-by³ych na uroczystoœæ z³o-
niemu? A w³aœnie takie idee przy-Stra¿acy towarzysz¹ nam pod- ¿y³a ¿yczenia stra¿akom: 
œwiecaj¹ stra¿akom, idee czerpane czas wielkich œwi¹t oraz obchodów "Niech Œwiêty Florian b³ogos³awi 
bezpoœrednio od patrona stra¿a-pañstwowych, uœwietniaj¹c swoj¹ 
ków œw. Floriana". Po tych s³owach obecnoœci¹ wa¿ne uroczystoœci. 
Pani dyrektor z³o¿y³a stra¿akom po-Prowadz¹ dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu 
dziêkowania za ofiarnoœæ i trud po-zapobieganie po¿arom oraz wspó³-
noszony w wype³nianiu ich obowi¹z-dzia³aj¹ w tym zakresie z Pañstwow¹ 
ków oraz wykazywanie pe³nej goto-Stra¿¹ Po¿arn¹ oraz innymi podmio-
woœci i zdecydowanej postawy        tami, bior¹ udzia³ w akcjach ratow-
w trudnych do pokonania zada-niczych przeprowadzanych w czasie 
niach. ̄ yczy³a im, aby s³u¿ba drugie-po¿arów, zagro¿eñ ekologicznych 
mu cz³owiekowi by³a Ÿród³em oso-zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska 
bistej satysfakcji i spo³ecznego uzna-oraz innych klêsk i zdarzeñ np. po-
nia. Z okazji œwiêta rodziny Pani dy-wodzi. Informuj¹ mieszkañców o ist-
rektor skierowa³a kilka s³ów równie¿ niej¹cych zagro¿eniach po¿arowych 
do rodziców: "Niech rozpiera Pañ-i ekologicznych oraz sposobach 
stwa duma- Wasza mi³oœæ i zaanga-ochrony przed nimi. 
¿owanie procentuj¹. Wychowuje-W naszej spo³ecznoœci z pewnoœ-
cie wspania³ych m³odych ludzi, ci¹, ka¿dy zdaje sobie sprawê jak 
którzy z pasj¹ odkrywaj¹ œwiat       wa¿na jest rola Stra¿aków Ochotni-
i swoje mo¿liwoœci." ¯yczy³a rodzi-ków. Dnia 6 maja Wójt Gminy Grê-
com radoœci z rodzicielstwa, dumy     boszów, Urz¹d Gminy w Grêboszo-
z tego, ¿e ich dzieci zmieniaj¹ siê       wie, Publiczne Przedszkole w Grêbo-
i zdobywaj¹ nowe umiejêtnoœci. szowie, Szko³a Podstawowa w Grê-

wam wszystkim w codziennym ¿y- Dzieci przedszkolne do³¹czy³y do po-boszowie, Parafia pod wezwaniem 
ciu, a wasza postawa, jak¹ pre- dziêkowañ dla braci stra¿ackiej       Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi 
zentujecie tak w uroczystoœciach w formie " Kabaretu Stra¿ackiego". Panny w Grêboszowie oraz Gminne 
koœcielnych, patriotycznych, jak Wœród licznych wierszyków i piose-Centrum Kultury i Czytelnictwa      
równie¿ podczas nag³ych zagro- nek najwiêkszy zachwyt publicznoœci w Grêboszowie chc¹c podziêkowaæ  
¿eñ, niesie uznanie i szacunek wa- wzbudzi³ fina³owy kankan. Umie-i zadoœæuczyniæ stra¿akom za ich 
szych bliskich, znajomych i ro- jêtnoœci aktorskie pokazali uczniowie ciê¿k¹ pracê zorganizowa³y Festyn   
dzin." Zwróci³a uwagê i¿ wartoœci klasy VI Szko³y Podstawowej w Grê-z okazji Dnia Stra¿aka po³¹czony ze 
jakie posiadaj¹ stra¿acy przekazy- boszowie, którzy pod kierownict-Œwiêtem Rodziny. 
wane s¹ najm³odszemu pokoleniu, wem Pani Emilii Misterka przygoto-Pierwsza czêœæ uroczystoœæ roz-
wychowuj¹cemu siê w rodzinie,       wali monta¿ s³owno-muzyczny. poczê³a siê od poœwiêcenia nowego 
a "rodzina  to odpowiedzialnoœæ, Zarówno wystêpy przedszkolaków samochodu stra¿ackiego zakupione-
praca, nauka, wychowanie w wie- jak i m³odzie¿y szkolnej nagrodzone go dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
rze katolickiej, nauka szacunku dla zosta³y gromkimi brawami. w Ujœciu Jezuickim oraz Mszy œw.     
innych i samego siebie. Pochodna Jak sama nazwa imprezy wska-w Koœciele p.w. WNMP w Grêbo-
tych wartoœci to silne, mocne du- zywa³a festyn przeznaczony by³ nie szowie odprawionej w intencji stra-
chowo i patriotycznie spo³eczeñ- tylko dla stra¿aków, ale równie¿ by³ ¿aków. Równoczeœnie na boisku 
stwo." Nastêpnie g³os zabra³a Dy- Œwiêtem Rodziny.  Dokoñ.na str. 24sportowym w Ujœciu Jezuickim trwa-
rektor Publicznego Przedszkola      

WIELKIE ŒWIÊTOWANIE W UJŒCIU JEZUICKIM

Bije dzwon na alarm,
ju¿ œpiesz¹ stra¿acy.
Czasem w nocy  ze snu,
czasem w dzieñ  do pracy.
Œpiesz¹ na ratunek:
tam p³onie zagroda!
Gra tr¹bka  a czerwieñ
lœni na samochodach.
Pierwsi na miejscu,
choæby szmat by³ drogi.
Pryska woda z wê¿a,
syczy ¿ar i ogieñ.
Gaœnie groŸny po¿ar,
dym ku niebu pnie siê.
Dzielna stra¿ po¿arna
ludziom pomoc niesie.

          Czes³aw Janczarski
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WIELKIE ŒWIÊTOWANIE W UJŒCIU JEZUICKIM

Dokoñczenie ze str. 23 mi zorganizowanymi przez Gminne popcornu s³odkoœci oraz napojów.
Centrum Kultury i Czytelnictwa. Po- Dziêki niedzielnej imprezie rodzi-

Jednym z g³ównych celów by³a mimo niesprzyjaj¹cej pogody ra- ny mia³y okazjê do wyjœcia z domu, 
integracja rodzin, stworzenie im doœci i œmiechu nie by³o koñca. Dzie- wspólnego spêdzenia czasu, zaba-
okazji do wspólnego spêdzenia czasu ci wraz z rodzicami odgadywa³y tytu- wy. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci 
oraz zabawy i œmiechu. Pomys³ oka- ³y piosenek, odpowiada³y na trudne by³y wozy stra¿ackie, które mogli 
za³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Dzieci pytania dotycz¹ce Euro 2012, bra³y ogl¹daæ z bliska. Teraz pozostaj¹ ju¿ 
tañczy³y i œpiewa³y w rytm skocznych udzia³ w konkursach sprawnoœcio- tylko dobre wspomnienia i pragnie-
piosenek razem z zespo³em Im- wych, jednak najwiêcej œmiechu i do- nie, aby impreza ta nie by³a jedno-
presjon, podczas gdy rodzice mogli brej zabawy by³o podczas fina³owego razowa, ale by sta³a siê pocz¹tkiem 
skorzystaæ z poczêstunku ufundowa- konkursu "Rodzinka". Dzieci mia³y cyklu imprez i lata pod "znakiem 
nego przez sponsorów. Wystêpy dodatkowe atrakcje w formie nie- rodziny". 
zespo³u przeplatane by³y konkursa- odp³atnego dmuchanego zamku, 

"Krajobrazy bliskie i dalekie" to tytu³ wystawy, jak¹ do 
10 czerwca br. mo¿na podziwiaæ w siedzibie Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie.

Autorem zdjêæ jest Marek Ziajor, który  do tej pory 
znany by³ mieszkañcom naszej gminy jako lekarz medy-
cyny udzielaj¹cy porad zdrowotnych na ³amach Gazety 
Grêboszowskiej. W poprzednich numerach naszego 
kwartalnika ukaza³y siê artyku³y pt. "Magnez- pierwiastek 
¿ycia", "Dopalacze- dlaczego z³e?", "Tajemnicza choroba 
XXI wieku - spokojnie to tylko depresja" czy "Stres ci¹g³e 
wyzwanie".          

W sobotê 19 maja br., w Gminnym Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Grêboszowie odby³ siê wernisa¿ 
wystawy. W inauguracji wzi¹³ udzia³ autor zdj¹æ Marek 
Ziajor, Ks. Marian Kujda- proboszcz parafii Borusowa, 

w pracach kó³ka fotograficznego, które prowadzi³ nauczyciele, samorz¹dowcy i mieszkañcy gminy Grê-
profesor Stanis³aw Viscardi. Tutaj spotka³ siê po raz boszów. Wernisa¿ uœwietni³ wystêp zespo³u wokalno-
pierwszy z fotografi¹ kolorow¹.instrumentalnego Impresjon z GCKiCz w Grêboszowie. 

W roku 1978 autor podj¹³ studia na Wydziale Jak sam autor mówi³, zamierzeniem wystawy by³o zde-
Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Tutaj foto-rzenie krajobrazów dalekich, odleg³ych, wrêcz egzo-
grafia po³¹czy³a siê z drug¹ pasj¹, któr¹ sta³y siê wêdrówki tycznych, takich jak Ziemia Œwiêta - sk¹d pochodz¹ 
po górach. Od tego czasu zawsze by³y razem: góry i apa-pierwsze zdjêcia, Egipt, Turcja, z naszymi, rodzimymi 
rat fotograficzny. Po ukoñczeniu studiów i zdobyciu równie piêknymi krajobrazami: górami, morzem, ³¹kami. 
specjalizacji z chorób dzieciêcych i medycyny rodzinnej, Wystawa pokazuje ró¿ne zak¹tki œwiata, ale tak¿e 
lekarz medycyny Marek Ziajor osiad³ we Frysztaku, gdzie uœwiadamia jak piêkna jest nasza ojczyzna i ¿e wcale nie 
po wybudowaniu w³asnej przychodni zdrowia prowadzi trzeba jechaæ daleko, aby cieszyæ siê piêknem krajobrazu.
praktykê lekarsk¹ w podstawowej opiece zdrowotnej. Marek Ziajor urodzi³ siê w 1959 roku w miejsco-
Tutaj te¿ spotka³a go trzecia pasja- podró¿e. I znowu woœci Szkodna i tam te¿ uczêszcza³ do szko³y pod-
aparat fotograficzny ci¹gle mu towarzyszy, by doku-stawowej. Wtedy po raz pierwszy wzi¹³ do rêki aparat 
mentowaæ i oddawaæ radoœæ z utrwalania miejsc, do fotograficzny i zafascynowa³ siê fotografi¹. Jedno z jego 
których dociera. pierwszych zdjêæ pokazywa³o niezwyk³ej urody œwierk     

W roku 2006 Marek Ziajor mia³ indywidualn¹ i obieg³o dalsz¹ i bli¿sz¹ rodzinê. Choæ drzewo zosta³o ju¿ 
wystawê fotograficzn¹ we Frysztaku, a w 2009 wyda³ œciête, to jednak nastrój tamtego zdjêcia pozosta³. 
album fotograficzny ze swoich podró¿y. Nastêpnie podj¹³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym   

w Ropczycach, gdzie natychmiast zacz¹³ uczestniczyæ    

"KRAJOBRAZY BLISKIE I DALEKIE” 

Opracowa³a
Monika Kilian
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W ubieg³ym roku cztery gminy z powiatu d¹brow- ma³ych projektów mo¿na otrzymaæ dotacjê  w wysokoœci 
skiego Boles³aw, Grêboszów, Mêdrzechów i Olesno do 25 tys. z³. Ich przeznaczenie mo¿e byæ ró¿norodne.
podjê³y decyzje o do³¹czeniu do istniej¹cego ju¿ LGD W listopadzie ubieg³ego roku odby³ siê nabór wnios-
„Per³y Ponidzia” z siedzib¹ w Skalbmierzu. Lokalna ków aplikacyjnych na „Ma³e projekty” prowadzony przez 
Grupa Dzia³ania Per³y Ponidzia jest partnerstwem Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Per³y Ponidzia”. By³ to 
trójsektorowym, sk³adaj¹cym siê z przedstawicieli sekto- pierwszy nabór wniosków w tym dzia³aniu, gdzie o œrodki 
ra publicznego, gospodarczego i spo³ecznego z terenu mog³y aplikowaæ stowarzyszenia i instytucje dzia³aj¹ce na 
miasta i gminy Skalbmierz oraz gmin Bejsce, Boles³aw, terenie naszej gminy. Z gminy Grêboszów zosta³o 
Czarnocin, Grêboszów, Mêdrzechów, Olesno, Opa- z³o¿onych 5 wniosków, dwa z³o¿y³o Gminne Centrum 
towiec. LGD dzia³a jako Stowarzyszenie i jest dobrowol- Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie po jednym OSP 
nym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem osób fizycz- Grêboszów, OSP Bieniaszowice i OSP Borusowa. 
nych i osób prawnych, w tym jednostek samorz¹du Projekty grêboszowskiej instytucji kultury dotycz¹ 
terytorialnego, maj¹cym na celu dzia³anie na rzecz przyznania pomocy finansowej na zakup strojów 
rozwoju obszarów wiejskich a w szczególnoœci podejmo- ludowych i instrumentów muzycznych dla zespo³u folklo-
wanie inicjatyw i dzia³añ maj¹cych na celu pobudzenie rystycznego oraz wykonania folderu i pocztówek prezen-
aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych. tuj¹cych zabytki, pomniki oraz najciekawsze miejsca 

Ma³e projekty to mo¿liwoœæ otrzymania dofinanso- gminy Grêboszów. Ze wzglêdu na d³ugie procedury 
wania w wysokoœci 70% kosztów kwalifikowanych na oceny realizacja tych projektów rozpocznie siê w maju     
ró¿nego rodzaju inicjatywy przyczyniaj¹ce siê do po- i zakoñczy we wrzeœniu roku 2012. 
prawy jakoœci ¿ycia na obszarze dzia³ania Lokalnej Grupy 
Dzia³ania.  S¹ to pieni¹dze skierowane na tereny wiejskie  WL
z których korzystaæ bêd¹ mieszkañcy wsi. W ramach 

MA£E PROJEKTY  SZANS¥ NA ROZWÓJ

ŒWIÊTO NAJM£ODSZYCH

Œwiêto „Dnia Dziecka” jest obchodzone ju¿ od ponad 
pó³ wieku, przez co na trwa³e wpisa³o siê do kalendarza 
dni œwi¹tecznych. Jest niezwykle radosnym dniem dla 
wszystkich „ma³ych pociech”, które dopiero rozpoczy-
naj¹ poznawaæ œwiat. W gminie Grêboszów, doroczn¹ 
tradycj¹ sta³o siê ju¿ uroczyste œwiêtowanie „Dnia 
Dziecka”, które przygotowuje Gminne Centrum Kultury  
i Czytelnictwa wraz z Gminn¹ Komisj¹ ds. Profilaktyki     
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Grêbo-
szowie. W tym roku nasze pociechy wraz rodzicami 
zebra³y siê doœæ licznie, by braæ udzia³ w specjalnie 
przygotowanym na tê okazjê programie, który odby³ siê 
1 czerwca br. GwoŸdziem programu by³ pokaz iluzji       

w wykonaniu pana Kazimierza Kuczka, który przedstawi³ 
30 minutowe „show”. Publicznoœæ przyjê³a jego wystêp  
z uzasadnion¹ owacj¹. Nie zabrak³o oczywiœcie konku-
rencji sprawnoœciowych, które szczególnie upodobali 
sobie najm³odsi uczestnicy. Mo¿na by³o równie¿ spró-
bowaæ swoich si³ w konkursach: „Jaka to melodia”, 
„Wiedzy o ksi¹¿kach”, w zgaduj - zgaduli sportowej oraz 
innych równie ciekawych konkurencjach i zabawach. 
Imprezie ca³y czas towarzyszy³a muzyka i œpiew w wyko-
naniu Krystyny K¹dzielawa, Eweliny Drewniany, Izabeli 
Rumas i Tomasza Lizaka. Podczas wspólnej zabawy 
og³oszono wyniki i rozdano nagrody w konkursie plas-
tycznym i literackim pod has³em „B¹dŸmy sob¹ bez na-
³ogów”. S³odk¹ niespodziank¹, by³a du¿a iloœæ s³odyczy, 
ufundowana przez Gminn¹ Komisjê ds. Profilaktyki        
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Grêbo-
szowie.                                                              WL
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SP RTO

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki
X 15.04.12 Dunajec Ujœcie J. Polonia K³y¿ 1:1

Stra¿ak Karsy  pauza

XI 21.04.12 Orze³ Miechowice Dunajec Ujœcie J.   3:1
22.04.12 Stra¿ak Karsy Wola Rad³owska   2:2

XII 29.04.12 B³êkitni Siedliszow. Stra¿ak Karsy 1:4
29.04.12 Dunajec Ujœcie J. £êgovia 0:2

XIII 06.05.12 LUKS Zalipie Dunajec Ujœcie J.   1:2
06.05.12 Polonia K³y¿ Stra¿ak Karsy 1:6

XIV 13.05.12 Stra¿ak Karsy Orze³ Miechowice 3:2
13.05.12 Dunajec Ujœcie J. LKS Niwka 3:2

XV 19.05.12 £êgovia Stra¿ak Karsy 5:0
20.05.12 Dunajec Ujœcie J. Siedliszowice          5:1

XVI 27.05.12 Stra¿ak Karsy LUKS Zalipie 4:3
Dunajec Ujœcie J.  pauza

XVII 03.06.12 Dunajec Ujœcie J. Wola Rad³owska    1:1
03.06.12 LKS Niwka Stra¿ak Karsy 0:4

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki
X 14.04.12 D¹brówki B. Wis³a Borusowa 3:1

15.04.12 LZS Æwików Wolania Wola ¯el. 2:4

XI 22.04.12 Wis³a Borusowa LKS Æwików 3:0
22.04.12 Wolania Wola ¯el. LZS Wójcina 3:0

XII 29.04.12 LKS Smêgorzów Wolania Wola ¯el. 0:3
(wo)

29.04.12 LZS Wojcina Wis³a Borusowa 1:3

XIII 06.05.12 Wis³a Borusowa Wolania Wola ¯el. 1:1

XIV 13.05.12 LKS Smêgorzów Wis³a Borusowa 2:7
13.05.12 Wolania Wola ¯el. Nowa Jastrz¹bka II   -

XV 20.05.12 LZS Mêdrzechów Wolania Wola ¯el. 2:0
20.05.12 Nowa Jastrz¹bka II Wis³a Borusowa 4:0

XVI 27.05.12 Wis³a Borusowa LZS Mêdrzechów 1:1
27.05.12 Wolania Wola ¯el. LZS Luszowice 2:2

XVII 03.06.12 K³os S³upiec Wolania Wola ¯el. 3:1
03.06.12 LZS Luszowice Wis³a Borusowa 11:0

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Grupa III ¯abno

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Grupa IV ¯abno

Tabela Klasy B  
- grupa III

1. LUKS Wola Rad³owska 16 37 54-17
2.  Stra¿ak Karsy 15 32 46-29
3.  £êgovia £êg Tarnowski 15 31 36-23
4.  LUKS Zalipie 15 24 26-27
5.  Dunajec Ujœcie Jezuickie    15 23 28-27
6.  Orze³ Miechowice M.   15 13 23-41
7.  Polonia K³y¿ 15 12 21-32
8.  B³êkitni Siedliszowice   15 11 26-50
9.  LKS Niwka 15 10 23-37 

Tabela Klasy B  
- grupa IV

1. Iskra D¹brówki Breñskie 17  46  56-13
2. LZS Mêdrzechów 17  40  42:22
3. LKS II Nowa Jastrz¹bka 16  34  70:21
4. LZS Luszowice 17  30  56:35
5. Wis³a Borusowa 17  24  38:44
6. K³os S³upiec 17  17  32:48
7. Wolania Wola ¯el. 16  16  22:29
8. LKS Æwików   17  14  31:66
9. LZS Wójcina 17  10  25:58

TENISOWE 
ZMAGANIA

Podczas ferii zimowych w Gminnym Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie, 
odby³y siê turnieje tenisa sto³owego, których 
celem by³o zachêcenie do aktywnego spêdze-
nia czasu wolnego oraz upowszechnianie te-
nisa sto³owego w œrodowisku wiejskim. Zawo-
dy rozgrywane by³y w dniach 15, 16 i 20 luty 
br., w trzech kategoriach. W kategorii junio-
rów, zwyciê¿y³ Micha³ Zarzycki z Grêboszo-
wa. Drugie miejsce zaj¹³ Marek Kaczówka      
z Biskupic, trzecie Przemys³aw Gil, czwarte 
Pawe³ WoŸniak (obaj Hubenice). W kategorii 
seniorów najlepszym zawodnikiem okaza³ siê 
Mateusz Koziara z Woli ¯elichowskiej. Ko-
lejne miejsca zajêli: Pawe³ WoŸniak (Hube-
nice), Damian Koziara i Przemys³aw D¹broœ 
(obaj Wola Grêboszowska). 

Wœród dziewcz¹t zdecydowanie najlepsz¹ 
zawodnicz¹ okaza³a siê Justyna Apryasz     
z Borusowej, druga by³a Zofia Kaczówka, 
trzecia Izabela Tyrcha, czwarta Ewelina Rumas 
(wszystkie z Grêboszowa).



Ponad 40 wystawców z województw œwiêto-
krzyskiego i ma³opolskiego wziê³o udzia³ w Festi-
walu Smaków, który odby³ siê w 1 kwietnia br.,      
w auli Buskiego Samorz¹dowego Centrum Kultury. 
Celem konkursu „Festiwal Smaków” jest identy-
fikacja i promocja produktów wytwarzanych trady-
cyjnymi metodami na terenie: Buskiej Lokalnej 
Grupy Dzia³ania „S³oneczny Lider”, Stowarzy-
szenia „G5” oraz Lokalnej Grupy Dzia³ania „Per³y 
Ponidzia”, stanowi¹cych element dziedzictwa ku-
linarnego naszego regionu. W konkursie wziê³y 
udzia³: ko³a gospodyñ wiejskich, gospodarstwa 
agroturystyczne, restauracje, stowarzyszenia lo-
kalne, spó³dzielnie producenckie, przedsiêbiorcy 
bran¿y spo¿ywczej, uzdrowiska. Wœród wystawców 
efektownie prezentowa³o siê gospodarstwo rolno-
pasieczne Danuty i Tadeusza Zawodnych, znajduj¹-
ce siê na obszarze Lokalnej Grupy Dzia³ania „Per³y 
Ponidzia” z produktem pod nazw¹ Grêboszowski 
Miód Wielokwiatowy.

„Naszym celem by³o wykazanie, ¿e prezento-
wany przez nas produkt  posiada ponad 25-
letni¹ tradycjê wytwarzania” - podkreœlaj¹ Pañ-
stwo Danuta i Tadeusz Zawodni. „Tradycja hodow-
li pszczó³ w naszej rodzinie siêga ponad 50 lat. 
Rodzice jako prezent œlubny dostali pierwszy ul 
typ „s³owianin”. Ojciec rozwin¹³ pasiekê do 10 
uli. Kiedyœ za¿artowa³, ¿e on pomno¿y³ pasiekê 
dziesiêæ razy i ¿yczy³ mi, aby i mnie siê to uda³o. 
Teraz nasza pasieka liczy 300 uli, które rozmiesz-
czone s¹ w gminie Grêboszów na siedmiu stano-
wiskach. Typ ula „wielkopolski” - wspomina 
Tadeusz Zawodny.

Konkurs mia³ za zadanie wzmocnienie pozycji 
rynkowej tych produktów, wzbudzenie wiêkszego 
zainteresowania wœród potencjalnych konsumen-
tów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania 
rynku produktów wysokiej jakoœci. „W konkursie 
wziê³a udzia³ du¿a iloœæ wystawców. Podczas organizm cz³owieka. Zawartoœæ inhibiny i rutyny 
konkursu panowa³a mi³a, przyjazna atmosfera. sprawia, ¿e ma on wyraŸne dzia³anie bakteriobój-
Organizatorami byli kompetentni gospodarze - cze. Czêste spo¿ywanie miodu przez dzieci przyczy-
co zachêca do ponownych udzia³ów w tego rodza- nia siê do szybkiego przyrostu cia³a, wzmo¿onego 
ju konkursach - stwierdza Karolina Zawodna, córka rozwoju umys³owego i zwiêkszonej odpornoœci na 
Danuty i Tadeusza Zawodnych, która podczas festi- choroby. U osób doros³ych wyczerpanych prac¹, 
walu prezentowa³a rodzinny s³odki produkt, przy miód powoduje szybk¹ regeneracjê organizmu. Jest 
asyœcie Janiny Magiera. jedynym w swoim rodzaju œrodkiem od¿ywczym dla 

Miód pszczeli to produkt spo¿ywczy wytwarzany  serca, a tak¿e lekiem przy niedomaganiach tego 
przez pszczo³y z nektaru roœlin, spadzi lub obu tych  organu.
surowców naraz. Miód posiada walory od¿ywcze, 
prewencyjne, lecznicze i konserwuj¹ce. Jest ³atwo Wies³aw Lizak
przyswajalny przez organizm. ¯elazo zawarte        
w miodzie jest prawie ca³kowicie przyswajalne przez 
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