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POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDOWY MOSTU NA WIŒLE

Na promie w Nowym Korczynie (woj. œwiêtokrzyskie), 31 paŸdziernika br. odby³o siê uroczyste podpisanie 
porozumienia dotycz¹cego wspólnej budowy mostu na Wiœle przez marsza³ków: województwa ma³opolskiego Marka 
Sowê i œwiêtokrzyskiego Adama Jarubasa oraz wicemarsza³ka województwa ma³opolskiego Romana Ciepielê          
i cz³onka Zarz¹du Województwa Œwiêtokrzyskiego Jana Maækowiaka. Podpisane w Nowym Korczynie porozumie-
nie, otwiera przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na 
odc. Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budow¹ przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiœle”.

Przeprawa mostowa przez Wis³ê w ci¹gu drogi wojewódzkiej, ³¹cz¹ca miejscowoœci Borusowa i Nowy Korczyn 
bêdzie s³u¿yæ aktywizacji spo³eczno-gospodarczej i poprawie rozwoju powiatów d¹browskiego i buskiego oraz obu 
województw a tak¿e regionów. Poprzez podpisanie porozumienia oba województwa wyra¿aj¹ wolê wzajemnej 
wspó³pracy w podejmowaniu dzia³añ na rzecz przygotowania i realizacji zadania. Przed rozpoczêciem realizacji tego 
przedsiêwziêcia konieczne jest opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi i przepraw mostowych na 
Wiœle i Nidzie, pozyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, a tak¿e opracowanie programu 
funkcjonalno-u¿ytkowego i studium wykonalnoœci. 

Koszt opracowania dokumentacji zwi¹zanej z powstaniem mostu na Wiœle i jego budowê województwa podziel¹ 
po po³owie. Odcinek od mostu na Wiœle po stronie ma³opolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej  finansowany 
bêdzie w 100 proc. przez województwo ma³opolskie. Natomiast województwo œwiêtokrzyskie w 100 proc. 
sfinansuje odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiœle. Koszt realizacji ca³ej inwestycji szacuje siê na oko³o 200 mln 
z³otych.  Byæ mo¿e ju¿ w listopadzie uda siê og³osiæ przetarg na wy³onienie firmy, która zajmie siê przygotowaniem 
ca³ej dokumentacji niezbêdnej do rozpoczêcia inwestycji. Bêdzie ona mia³a na to prawdopodobnie 2 lata. 

Dokoñczenie na str. 4
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Mieszkañcom Gminy Grêboszów 
oraz goœciom, którzy zawitaj¹ do Waszych 

domów w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
sk³adamy serdeczne ¿yczenia

 prze¿ycia œwi¹tecznych tajemnic w cieniu 
szopki betlejemskiej,

w atmosferze polskiej wieczerzy wigilijnej, 
œpiewu radosnych kolêd 

i podnios³ej Pasterki.
£amiemy siê z Pañstwem op³atkiem 
- znakiem zgody i mi³oœci, ufaj¹c, 
¿e podzielenie siê chlebem wyra¿a

pragnienie nas wszystkich otwarcia siê 
na potrzeby innych ludzi.

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
i Szczêœliwego Nowego 2014 Roku

¿ycz¹
Wójt Gminy Grêboszów 
mgr Krystyna Œwiêtek

i Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów
Wies³aw Wytrwa³
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OD WYDAWCY

zamieszczamy Oddajemy do Pañstwa r¹k 63. numer naszej Gazety 
równie¿ relacjê z odbywaj¹cego siê we wrzeœniu w tar-Grêboszowskiej w szczególnym dla nas wszystkich 
nowskiej PWSZ sympozjum pod has³em: „Unieœæ ¿ycie - okresie. Za nami ju¿ listopad, czas kiedy podczas œwiêta 
Stefania £¹cka”. W ca³oœci by³o ono poœwiêcone tej wy-Wszystkich Œwiêtych pochylaliœmy siê nad grobami 
j¹tkowej postaci. Odby³o siê ono w ramach III Tygodnia naszych najbli¿szych, wspominaliœmy tych, których nie 
Wychowania.ma ju¿ wœród nas. My równie¿ pragniemy w tym numerze 

Ostatni kwarta³ by³ wyj¹tkowy równie¿ dla naj-naszej gazety przypomnieæ nazwiska tych, którzy kiedyœ 
m³odszych mieszkañców naszej gminy, którzy we wspó³pracowali z GCKiCz, a którzy odeszli ju¿ do 
wrzeœniu rozpoczêli rok szkolny. W aktualnym wydaniu wiecznoœci. Jesteœmy im bardzo wdziêczni za ¿yczliwoœæ, 
zamieszczamy materia³y poœwiêcone œlubowaniu przychylnoœæ oraz czas jaki poœwiêcili na wspólne 
przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szko³y przedsiêwziêcia realizowane na ró¿nych polach 
podstawowej i gimnazjum. W kalejdoskopie kulturalnym kulturalnej aktywnoœci. Ponadto przed nami wyj¹tkowy 
prezentujemy szereg materia³ów dotycz¹cych najcie-czas. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to okres w roku na który 
kawszych wydarzeñ kulturalnych, m.in.: z konkursu pn. czekamy z utêsknieniem aby wspólnie spotkaæ siê przy 
„Czarowny Œwiat Bajek i Poezji w oczach dziecka” czy te¿ wigilijnym stole, z³o¿yæ sobie najlepsze ¿yczenia, by       
z wystaw odbywaj¹cych siê w siedzibie Gminnego Cen-w gronie najbli¿szych cieszyæ siê z przyjœcia na œwiat 
trum Kultury. Zbawiciela. Jest to niew¹tpliwie magiczny czas, który 

pozwala nam choæ na chwilê oderwaæ siê od spraw, które 
na co dzieñ skupiaj¹ ca³¹ nasz¹ uwagê. Polska tradycja 
zwi¹zana ze œwiêtem Narodzenia Pañskiego w niezwyk³y 
sposób ubogaca nam ten czas. Wspólnie œpiewamy 
kolêdy, ³amiemy siê op³atkiem, modlimy siê na mszy 

     œwiêtej pasterskiej. Wa¿ne byœmy umieli jak najwiêcej 
W aktualnym numerze mog¹ Pañstwo równie¿ znaleŸæ czerpaæ z tego czasu, by pozwoli³ nam na d³u¿ej zachowaæ 
informacje dotycz¹ce, m.in. parafialnej pielgrzymki do w sobie t¹ radoœæ p³yn¹c¹ z przyjœcia na œwiat Bo¿ego 
Odporyszowa, mszy œwiêtej do¿ynkowej odbywaj¹cej siê Syna, byœmy nie zatracili w sobie tych wyj¹tkowych 
w Sanktuarium Matki Boskiej Odporyszowskiej (podczas wartoœci jakie niesie ze sob¹ Dobra Nowina o narodzi-
której zosta³ poœwiêcony wieniec przywieziony przez nach Chrystusa. Nieuchronnie zbli¿amy siê równie¿ do 
delegacjê z naszej gminy) oraz sesji rady gminy Grêbo-koñca roku kalendarzowego, kiedy to nast¹pi symbo-
szów. W rubryce poœwiêconej informacjom sportowym liczna zmiana daty i rozpocznie siê nowy 2014 rok. 
zamieszczamy aktualne wyniki i tabele rozgrywek pi³-Wszyscy zastanawiamy siê co przynios¹ nam kolejne 365 
karskich klas A i B, w których wystêpuj¹ kluby z terenu dni i czym zaskocz¹ nas najbli¿sze 12 miesiêcy? Miejmy 
naszej gminy. Tradycyjnie drukujemy równie¿ tekst nadziejê, ¿e nadchodz¹cy rok bêdzie dla nas wszystkich 
autorstwa dr Marka Ziajora, który ju¿ od kilku lat na ³a-pomyœlny, ¿e uda siê zrealizowaæ wszystkie plany i cele 
mach Gazety Grêboszowskiej dba o nasz¹ zdrowotn¹ jakie przed sob¹ stawiamy, byœmy za rok mogli z satysfak-
edukacjê tym razem pisz¹c o przeziêbieniach i bólu cj¹ i sentymentem wspominaæ ten czas.
g³owy. W numerze przygotowaliœmy podsumowanie 

najistotniejszych i najciekawszych wydarzeñ minionego 
Na zakoñczenie pragnê ¿yczyæ mieszkañcom kwarta³u oraz wiele interesuj¹cych materia³ów 
naszej gminy, wszystkim czytelnikom oraz dotycz¹cych m. in. tematyki historycznej. Przede wszyst-

sympatykom naszej Gazety Grêboszowskiej kim prezentujemy relacjê z podpisania 31 paŸdziernika 
zdrowych, spokojnych oraz pogodnych            br. porozumienia dotycz¹cego wspólnej budowy mostu 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, byœmy spêdzili je          na Wiœle. Jest to istotny dokument, który umo¿liwi 
w rodzinnej atmosferze, pe³ni wiary, nadziei przygotowanie w najbli¿szym czasie pe³nej dokumentacji 

i mi³oœci. Niech ten b³ogos³awiony czas przyjœcia inwestycyjnej a w przeci¹gu kilku lat budowê mostu, który 
na œwiat Bo¿ego Syna pozwoli nam odnaleŸæ            bêdzie ³¹czy³ województwo ma³opolskie i œwiêtokrzyskie 

w sobie prawdziw¹ radoœæ, by Chrystus na nowo (w miejscowoœciach Borusowa i Nowy Korczyn). 
narodzi³ siê równie¿  i w naszych sercach. W aktualnym numerze naszego kwartalnika 
W nadchodz¹cym 2014 roku ¿yczê wszelkiej zamieszczamy ciekawe materia³y o tematyce histo-

pomyœlnoœci, samych sukcesów  zarówno w ¿yciu rycznej. Tradycyjnie ju¿ ks. dr Ryszard Banach konty-
prywatnym jak i zawodowym, jak równie¿ nuuje cykl artyku³ów poœwiêconych ksiê¿om wywo-

spe³nienia wszystkich - nawet tych najskrytszych dz¹cym siê z terenów gminy Grêboszów, tym razem 
marzeñ. odnosz¹c siê do sylwetki ks. Adama Habla. Dla osób 

zainteresowanych postaci¹ Jakuba Bojki warte polecenia 
Wies³aw Lizaks¹ materia³y zwi¹zane z jego osob¹. W numerze pre-

zentujemy dalszy ci¹g cz¹stki 2. Okruszyn Grêboszowa 
oraz testament autorstwa naszego wybitnego rodaka. 

Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e w tym wydaniu naszej 
gazety mog¹ Pañstwo znaleŸæ list autorstwa mjr Henryka 
Sucharskiego, który napisa³ on do swojej siostrzenicy 
Natalii w sierpniu 1939 roku. Ponadto 

Ponadto w minionym kwartale wszyscy 
œwiêtowaliœmy 95. rocznicê odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci. Uczniowie szko³y podstawowej uczcili to 
wyj¹tkowe œwiêto uroczyst¹ akademi¹ po³¹czon¹ ze 
œwiêtem patrona. Zaœ m³odzie¿ gimnazjalna przedstawi³a 
monta¿ s³owno-muzyczny, który zosta³ zaprezentowany 
11 listopada w koœciele parafialnym w Grêboszowie.
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POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDOWY MOSTU NA WIŒLE
Dokoñczenie ze str. 1

Je¿eli budowa dróg i mostu ruszy w 2015 roku, po-
winna zakoñczyæ siê w roku 2018. Podpisane porozumie-
nie o wzajemnej wspó³pracy obu województw niew¹tpliwie 
otworzy mo¿liwoœæ finansowania przedsiêwziêcia przy 
udziale œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej. 

Parafowanie dokumentu przez obie strony na prze-
prawie promowej poprzedzone by³o spotkaniem, które 
mia³o miejsce w Urzêdzie Gminy w Nowym Korczynie. 
Oprócz marsza³ków wziêli w nim udzia³ przewodnicz¹cy 
Sejmiku Województwa Œwiêtokrzyskiego Tadeusz Kowal-
czyk, cz³onek Zarz¹du województwa Œwiêtokrzyskiego Ka-
zimierz Kotowski, radni Sejmiku Województwa Œwiêto-
krzyskiego Krzysztof Dziekan i Mieczys³aw Sas, radny Sej-
miku Województwa Ma³opolskiego Boles³aw £¹czyñski, 
starosta powiatu d¹browskiego Tadeusz Kwiatkowski, sta-
rosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz, Wiceprzewodnicz¹cy 
Rady Powiatu D¹browskiego Bogdan Bigos, wójtowie 
gmin: Krystyna Œwiêtek (Grêboszów), Pawe³ Zagaja (Nowy 
Korczyn), S³awomir Kowalczyk (Opatowiec).

Jak zaznaczy³ marsza³ek województwa œwiêtokrzys-
kiego Adam Jarubas, realizacja tego projektu jest du¿ym 
wyzwaniem i do jego finalizacji potrzebne jest zaanga¿o-
wanie w³adz obu województw: „Historia tego projektu ma 
swoj¹ bogat¹ genezê i ca³y przebieg prac dokumenta-
cyjnych jest wielokrotnie d³u¿szy ni¿ sama realizacja (…). 
Nam zale¿y ¿eby jak najsprawniej t¹ inwestycjê prze-
prowadziæ, bo jest to wa¿na inwestycja dla obu regionów. 
Cieszê siê i dziêkujê ¿e nasi koledzy samorz¹dowcy z ma-
³opolski s¹ bardzo konsekwentni w dzia³aniu na rzecz 
realizacji tej inwestycji. Zazwyczaj jest tak ¿e w przypad-
ku mostów korzystaj¹ obie strony.” Wspomnia³ równie¿ 
jak wa¿na jest realizacja tego przedsiêwziêcia: „Jest to bar-
dzo wa¿na inwestycja dla naszych województw. Nikogo 
nie trzeba przekonywaæ, ¿e budowa tego mostu wp³ynie 
na o¿ywienie gospodarcze, ale jednoczeœnie bêdzie ulg¹  
i szans¹ dla mieszkañców pobliskich powiatów. (…) Dla 
mnie ma ona sentymentalny charakter, gdy¿ Nowy 
Korczyn to moja rodzinna gmina.” Marsza³ek woj. ma³o-
polskiego Marek Sowa, wskaza³ cel jaki niesie za sob¹ rea-
lizacja tej inwestycji: „po pierwsze aby te miejscowoœci  na 
nowo móc po³¹czyæ, ¿eby mo¿na by³o wspó³pracowaæ na 
poziomie gmin i powiatów a dla nas jest to te¿ bardzo 
wa¿ny projekt w wymiarze gospodarczym, bardzo 
istotny dla powiatu d¹browskiego, dla powiatu tarnow-
skiego zw³aszcza jego pó³nocnej czêœci.” 

G³os zabra³a równie¿ Krystyna Œwiêtek, wójt gminy 
Grêboszów, która zaznaczy³a ¿e podpisanie umowy pozwo-
li przyst¹piæ do kolejnego etapu dzia³añ i wyrazi³a nadziejê, 
¿e dziêki zaanga¿owaniu samorz¹dów uda siê zrealizowaæ 
to jak¿e istotne przedsiêwziêcie. Podkreœli³a równie¿, ¿e 
podpisane porozumienie jest owocem wieloletnich starañ, 
szeregu rozmów i konsultacji, które w znacznym stopniu 
przybli¿aj¹ nas do realizacji tej inwestycji.

Wies³aw Lizak
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OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W GRÊBOSZOWIE
W dniu 95. rocznicy odzyskania przez Polskê nie-

podleg³oœci spo³ecznoœæ gminy Grêboszów spotka³a siê 
na wspólnej mszy œwiêtej w intencji ojczyzny. Eucha-
rystia, sprawowana w koœciele pw. WNMP w Grêboszo-
wie poprzedzona by³a monta¿em s³owno-muzycznym 
przygotowanym przez m³odzie¿ gimnazjum im. Stefanii 
£¹ckiej, pod kierunkiem Pani Jolanty Apryasz. W trak-
cie czêœci artystycznej mogliœmy us³yszeæ m. in. pieœni 
patriotyczne, które towarzyszy³y kolejnym pokoleniom 
Polaków w walce o niepodleg³oœæ. 

Mszê œw. koncelebrowali: ks. dr W³adys³aw Szew-
czyk, ks. dr Ryszard Banach, ks. Jan Król oraz ks. Wie-
s³aw Babiarz. Przed rozpoczêciem mszy œw. proboszcz 
grêboszowskiej parafii, ks. Wies³aw Babiarz, zaznaczy³, 
jak wa¿ne jest, ¿e w dniu narodowego œwiêta spotykamy 
siê na wspólnym nabo¿eñstwie, by dziêkowaæ Bogu za 
dar niepodleg³ej ojczyzny i modliæ siê za tych, którzy     
o wolnoœæ walczyli zarówno w czasie I jaki i II wojny 
œwiatowej: „Wszystkie sprawy z³ó¿my na o³tarzu 
Chrystusa. Pamiêtajmy o ofierze jak¹ z³o¿yli nasi 
przodkowie, abyœmy mogli ¿yæ dziœ w wolnoœci. Dziœ 
mi³oœæ do ojczyzny mo¿na wyraziæ tak jak Stefania 
£¹cka nasza kandydatka na o³tarze przez mi³oœæ 
bliŸniego w naszej dzisiejszej uroczystoœci.” Oko-
licznoœciow¹ homiliê wyg³osi³ ks. dr W³adys³aw Szew-
czyk. Punktem wyjœcia rozwa¿añ by³y s³owa b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II z 1980 r.: „Jestem synem 
narodu, który przetrwa³ najstraszliwsze doœwiadcze-
nia dziejów, który wielokrotnie by³ przez s¹siadów 
skazywany na œmieræ - a on pozosta³ przy ¿yciu i pozo-
sta³ sob¹. Zachowa³ w³asn¹ to¿samoœæ i zachowa³ 
poœród rozbiorów i okupacji w³asn¹ suwerennoœæ 
jako naród - nie w oparciu o jakiekolwiek inne œrodki 
fizycznej potêgi, ale tylko w oparciu o w³asn¹ kul-
turê, która okaza³a siê w tym wypadku potêg¹ 
wiêksz¹ od tamtych potêg.”

Dokoñczenie na str. 6 
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Dokoñczenie ze str. 5

Jak zaznaczy³ ks. Szewczyk „S³owa które wypo-
wiedzia³ Ojciec Œwiêty, wypowiedzia³ nie tylko        
w swoim imieniu ale w imieniu wszystkich Polaków 
patriotów, którzy przez ca³e wieki a szczególnie 
podczas zaborów walczyli o Polskê, poœwiêcali siê 
dla niej a nawet przelewali krew i skutkiem tego po 
123 latach niewoli mog³a odrodziæ siê nasza Oj-
czyzna.” Nawi¹za³ równie¿ do wybitnych postaci, któ-
re przyczyni³y siê do odzyskania przez Polskê niepod-
leg³oœci, do których zaliczy³ Józefa Pi³sudskiego, Ro-
mana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego oraz 
Wincentego Witosa, nazywaj¹c ich ojcami niepodle-
g³oœci. Ponadto odniós³ siê tak¿e do postaci wywodz¹-
cych siê z naszej „ma³ej ojczyzny”: mjr Henryka Su-
charskiego, Jakuba Bojki, Stefanii £¹ckiej czy te¿ ksiê-
dza Piotra Halaka, wskazuj¹c jak wa¿ne jest byœmy      
o nich pamiêtali i czerpali z nich wzór. Swoj¹ homiliê 
zakoñczy³ s³owami: „Proœmy dzisiaj wszyscy Wszech-
mog¹cego Boga, proœmy Nasz¹ Królow¹ Pani¹ z Jas-
nej Góry ¿eby w naszych sercach, myœlach i dzia³a-
niach zawsze wa¿ne by³o to co macie wypisane tutaj 
na tych sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna.”

Na zakoñczenie mszy œwiêtej w imieniu rodziny 
Stefanii £¹ckiej g³os zabra³ wywodz¹cy siê z Ziemi Grê-
boszowskiej Zenon Kosiniak-Kamysz. Wspomnia³, jak 
wa¿ne jest, ¿e dla wielu pojêcie patriotyzmu ³¹czy siê   
w sposób naturalny z religijnoœci¹. Odniós³ siê równie¿ 
do fenomenu naszej wyj¹tkowej rodaczki: „Czasami 
my cz³onkowie rodziny jesteœmy pytani sk¹d siê 
wzi¹³ fenomen Stefanii £¹ckiej. Ja myœlê, ¿e odpo-
wiedŸ jest prosta. Z tej ziemi z takimi bogatymi tra-
dycjami, z takimi twardymi ch³opskimi zasadami, tej 
ziemi, która wyda³a tylu wspania³ych ludzi.” Odniós³ 
siê równie¿ do niepokoj¹cego zjawiska zak³amywania 
historii, gdzie pojawiaj¹ siê g³osy neguj¹ce m. in. pa-
triotyzm ch³opski, z czym nie mo¿na siê zgodziæ i na 
takie dzia³ania nie mo¿e byæ przyzwolenia. Jak zau-
wa¿y³: „Chce siê nam odebraæ nasz¹ dumê, ale myœ-
lê, ¿e naszym obowi¹zkiem jest strzec tej dumy        
i przypominaæ takie postaci jak Stefania £¹cka, jak 
wybitni przedstawiciele ruchu ch³opskiego, którzy 
zawsze trafiali tutaj do œwi¹tyni Bo¿ej.” Na zakoñ-
czenie podkreœli³ jak wa¿na jest œwiadomoœæ swoich 
korzeni, wiernoœæ zasadom jakie siê wyznaje i w jakich 
siê wyros³o oraz pielêgnowanie poczucia przynale¿-
noœci do ziemi, na której siê wychowywa³o: „Starajmy 
siê byæ dumni z tego, ¿e jesteœmy z tej wspania³ej zie-
mi, tak jak ja najbardziej sobie ceniê, ¿e jestem Ho-
norowym Obywatelem Gminy Grêboszów. To honor 
równie¿ nas wszystkich, którzy jesteœmy z tej ziemi. 
Nie wstydŸmy siê tej ziemi, nie wstydŸmy siê tych, 
którzy byli przed nami!” 

W uroczystoœci wziê³y udzia³ poczty sztandarowe 
OSP, Szko³y Podstawowej, Gimnazjum oraz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.               Wies³aw Lizak

OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W GRÊBOSZOWIE
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

XXV SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW
W sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Czy- dotuj¹cej to przedszkole,

telnictwa w Grêboszowie, 26 wrzeœnia br., odby³a siê XXV - powo³ania na now¹ kadencjê Rady Spo³ecznej Gmin-
sesja Rady Gminy Grêboszów, której przewodniczy³ nego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Grêboszowie w sk³adzie: 
Wies³aw Wytrwa³. Po przyjêciu porz¹dku obrad i protoko³u  Pani Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów - Przewod-
z ostatniej sesji, Wójt Gminy Grêboszów Krystyna Œwiêtek nicz¹ca Rady, Pan dr Andrzej Kosiniak-Kamysz - przedsta-
zapozna³a radnych ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci miêdzy- wiciel Wojewody Ma³opolskiego, Pan Wies³aw Wytrwa³ - 
sesyjnej. Pani wójt mówi³a m.in. o: Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów, Pan Franciszek 

- otrzymanej promesie w wysokoœci 160.000 z³ z przez- Dymon - radny Rady Gminy Grêboszów i Pan Eugeniusz 
naczeniem na remont drogi gminnej „Przez wieœ” w Lubicz- Wójtowicz - radny Rady Gminy Grêboszów,
ku o d³ugoœci 600 mb (droga k. M. Grabca), - zmiany Bud¿etu Gminy na 2013 rok, zmiany w Bud¿e-

- zakoñczonym remoncie drogi transportu rolnego (ko³o cie Gminy Grêboszów na 2013 rok.
p. Sêka) w Woli ¯elichowskiej finansowanej w 50% przez Dyskusja na sesji zdominowana by³a sprawami: wy-
FOGR, którego dysponentem jest Urz¹d Marsza³kowski dzier¿awienie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy 
Województwa Ma³opolskiego. Dotacja wynios³a 29.878,83 Grêboszów dla firmy EDU RES i powstania M³odzie¿owego 
z³, zaœ œrodki w³asne 29.878.84 z³, co da³o sumê 59.757,67 Oœrodka Wychowawczego w Woli ¯elichowskiej w budynku 
z³. D³ugoœæ drogi: 280 m., po by³ym gimnazjum.

- rozstrzygniêtym przetargu na zadanie pn. „Remont     R adni Stanis³aw Wytrwa³ i Jan Gawe³ proponowali, aby 
i Wyposa¿enie Placówki Wsparcia Dziennego w Grêbo- przed podjêciem uchwa³y intencyjnej o wydzier¿awieniu bu-
szowie”. Wykonawc¹ zosta³ Andrzej Pude³ko, Zak³ad Budo- dynku odbyæ zebrania z mieszkañcami w miejscowoœciach 
wlano- Remontowy z ̄ abna, kwota 146.858,19 z³, dotacja Wola ̄ elichowska, ¯elichów i Zapasternicze, tak aby mieli 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej do kwoty oni mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê w tym temacie.
123.680 z³., Obecny na sesji przedstawiciel firmy „EDU RES” Pawe³ 

- zakoñczonej realizacji budowy przydomowych oczysz- Wêgrzyn powiedzia³, ¿e wiele takich M³odzie¿owych Oœrod-
czalni œcieków finansowanych przez PROW oraz Gminê ków Wychowawczych funkcjonuje zarówno w miastach jak  
Grêboszów. Wykonano ³¹cznie 94 oczyszczalnie œcieków. i na wsi, i dobrze komponuj¹ siê z tymi miejscowoœciami.     
Koszt wg umowy: 1.103.134,86 z³ (ostateczna kwota po Z istnienia takiego oœrodka mo¿na mieæ tylko korzyœci. „Nie 
rozliczeniu). ma siê tutaj czego obawiaæ, gdy¿ m³odzie¿ w tym oœrodku 

- podpisaniu umowy z Urzêdem Marsza³kowskim Woje- podzielona jest na grupy 12 osobowe, którymi opiekuje 
wództwa Ma³opolskiego na dofinansowanie remontu kapli- siê wychowawca i bez niego nigdzie nie wychodz¹. Jeœli 
cy mszalnej w Borusowej. Dotacja wyniesie 89.300 z³, war- któryœ z wychowanków nie dostosuje siê do regulaminu 
toœæ ca³kowita 159.476 z³., to wysy³any jest do innego oœrodka” - zapewni³ p. 

- pomocy Urzêdu Gminy w realizacji projektów sk³ada- Wêgrzyn.
nych przez Stowarzyszenia i Parafie z naszej gminy w ra- Wypowiadaj¹c siê w tej sprawie wójt Krystyna Œwiêtek 
mach programu Leader, finansowanych poprzez LGD Per³y oznajmi³a, ¿e  „My jako gmina chcemy obiekt zagospoda-

rowaæ, dlatego jak przedstawiciel firmy „EDU RES”        Ponidzia. S¹ to nastêpuj¹ce projekty: renowacja figur w ele-
z Bielska Bia³ej zwróci³ siê z propozycj¹ wynajêcia budyn-wacji frontowej koœcio³a w Grêboszowie, renowacja figurki 
ku po gimnazjum w Woli ¯elichowskiej, rozeznaliœmy te-œw. Nepomucena i œw. Miko³aja w Koz³owie, wyposa¿enie 
mat i przygotowaliœmy stosown¹ uchwa³ê. Po podjêciu œwietlicy wiejskiej w Woli Grêboszowskiej, utworzenie si³ow-
uchwa³y intencyjnej kolejnym etapem bêd¹ zebrania       ni w szatni LZS Stra¿ak Karsy, oraz „Trening czyni mistrza” - 
z mieszkañcami, aby mogli siê wypowiedzieæ w tej spra-warsztaty szkoleniowe dla mieszkañców gminy Grêboszów,
wie. Jeœli bêdzie zgoda spo³eczeñstwa to wtedy podejmie-- zagospodarowaniu budynku szko³y po by³ym gim-
my kolejne kroki”  doda³a wójt gminy .nazjum w Woli ̄ elichowskiej. 

Drugim wa¿nym tematem poruszonym na sesji, któremu Podczas XXV sesji radni podjêli 8 uchwa³ w sprawach:
poœwiêcono wiele uwagi i czasu by³y sprawy melioracji. - przyznania dotacji z bud¿etu Gminy dla Ochotniczej 
Omówi³ je Kierownik Rejonu Nadzoru Urz¹dzeñ Melioracyj-Stra¿y Po¿arnej Ujœcie Jezuickie,
nych w Tarnowie Józef Domino. Kierownik Rejonu wspom-- zmian Statutu Gminy Grêboszów,
nia³ o rozpoczêciu d³ugo oczekiwanych robót zwi¹zanych     - przejêcia od Powiatu D¹browskiego zadania publiczne-
z budow¹ przepompowni w Hubenicach. Przetarg na wyko-go zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego 
nanie tej inwestycji wygra³a firma SKANSKA S.A (kwota utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 
z³o¿onej oferty wynios³a 13.507.479,63 z³). Pierwsze uru-2013/2014 na obszarze gminy Grêboszów,
chomienie pomp nast¹pi na wiosnê 2015 roku. Przygo-- zabezpieczenia œrodków finansowych na wspó³finanso-
towana jest koncepcja na modernizacjê Potoku Hubenic-wanie inwestycji pn. „Budowa Stra¿nicy Komendy Powia-
kiego a tak¿e og³oszono przetarg na wykonanie koncepcji towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w D¹browie Tarnowskiej 
modernizacji Zyblikiewicz 1 i Zyblikiewicz 2. Ta koncepcja z magazynem przeciwpowodziowym”,
poka¿e w jaki sposób zminimalizowaæ podtopienia. Aktual-- wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie nieruchomoœci 
nie prowadzone s¹ prace uszczelniaj¹ce wa³ przeciwpowo-stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Grêboszów,
dziowy na Wiœle. Równie¿ zosta³o zlecone wykonanie - wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia dotycz¹-
dokumentacji technicznej na przeprowadzenie modernizacji cego finansowania przez Gminê Grêboszów kosztów zwi¹-
wa³u Dunajca.zanych z uczêszczaniem dziecka bêd¹cego mieszkañcem 

Gminy Grêboszów do przedszkola na terenie innej gminy 
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ŒWIÊTO PATRONA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W GRÊBOSZOWIE

We wtorek, 12 listopada br. w Zespole Szkó³    
w Grêboszowie mia³a miejsce wa¿na uroczystoœæ. 
Spo³ecznoœæ szkolna obchodzi³a Œwiêto Patrona 
Szko³y Podstawowej po³¹czone z 95-rocznic¹ 
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji 
uczniowie klas V i VI pod kierunkiem pañ: Anny 
Potêpa i Jadwigi WoŸniak, przedstawili monta¿ 
s³owno-muzyczny poœwiêcony osobie patrona 
majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego 
obroñcy Westerplatte oraz wydarzeniom I i II wojny 
œwiatowej.

Po zakoñczeniu akademii g³os zabra³ dyrektor 
szko³y Jerzy Misterka, który podziêkowa³ uczniom 
za piêkne wiersze, piosenki oraz przypomnienie 
sylwetki patrona, wywodz¹cego siê z Grêboszowa, 
majora Henryka Sucharskiego. Wspomnia³ rów-
nie¿ jak wa¿na i wyj¹tkowa jest postaæ patrona 
placówki, który powinien byæ przyk³adem dla 
m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szko³y podstawowej: 
„Jest to postaæ nietuzinkowa. Zwi¹zana z nasz¹ 
ziemi¹, daj¹ca nam przyk³ad w jaki sposób na-
le¿y broniæ swojej ojczyzny, swojej niepod-
leg³oœci”. Zaznaczy³ równie¿, jak istotna jest pa-
miêæ o naszych przodkach, którzy walczyli o wol-
noœæ i niepodleg³oœæ naszego narodu oraz jak 
wa¿na jest równie¿ pamiêæ o wydarzeniach I i II 
wojny: „Pokazaliœcie, ¿e pamiêtacie o historii, 
pamiêtacie o bohaterze i mam nadziejê, ¿e to co 
dzisiaj przedstawiliœcie zabierzecie ze sob¹         
w przysz³oœæ w ¿ycie doros³e i bêdziecie pamiêtaæ 
o tym sk¹d pochodzicie poniewa¿ ró¿ne losy 
mog¹ was spotkaæ w ¿yciu.”

W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, 
wœród których znaleŸli siê: Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Wies³aw Wytrwa³ oraz dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie 
Wies³aw Lizak. W imieniu samorz¹du gminy 
Grêboszów g³os zabra³ przewodnicz¹cy Wies³aw 
Wytrwa³, który mówi³ o naszym obowi¹zku pamiêci 
o tych, którzy przyczynili siê do odzyskania 
niepodleg³oœci. Zaznaczy³ równie¿, ¿e niezwykle 
istotne jest byœmy pamiêæ t¹ przekazywali 
nastêpnym pokoleniom. „Narodowe Œwiêto 
niepodleg³oœci i dzieñ patrona szko³y to dni nie 
tylko podnios³e, ale tak¿e dni radosne. 
Powinniœmy siê tym bardziej cieszyæ i szczyciæ, bo 
patron szko³y podstawowej mjr Henryk 
Sucharski i gimnazjum Stefania £¹cka s¹ 
naszymi rodakami, którzy ¿yli i chodzili po 
grêboszowskiej ziemi”- doda³ przewodnicz¹cy 
Wytrwa³.

Wies³aw Lizak
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póŸniej zosta³ zniszczony. Wiêcej wiadomoœci o tamtej-KS. ADAM HABEL
szym koœciele, w tym zdjêcie znajduj¹ siê w serii Materia³y 
do dziejów sztuki sakralnej - Koœcio³y i klasztory rzymsko-

Kap³ani rodacy z parafii grêboszowskiej, których katolickie dawnego województwa ruskiego, Tom I/18.  
opisywa³em dotychczas byli synami ch³opskich rodzin W internecie znalaz³em zdjêcie dwóch pozosta³ych frag-
mieszkaj¹cych w wioskach nale¿¹cych do parafii Grê- mentów spalonego w czasie wojny koœcio³a. Szerzej te 
boszów. Jedynie ks. Franciszek G³¹b by³ wydarzenia s¹ opisane w publikacjach „Lu-
synem organisty z Grêboszowa. Ale dobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
równie¿ w rodzinie nauczycielskiej wzro- ukraiñskich na Polakach w województwie 
s³o powo³anie kap³añskie. I choæ nie uro- tarnopolskim”, oraz „Ludobójstwo ludnoœci 
dzi³ siê w Grêboszowie, sam przyznawa³ polskiej w województwie stanis³awow-
siê do tego, ¿e jest rodakiem grêbo- skim”. Po wojnie Ks. Adam Habel pracowa³ 
szowskim. A by³ nim w³aœnie Ks. Adam zarówno na pó³nocy, na Mazurach (parafia 
Habel. Rychliki w diecezji elbl¹skiej), jak i na Œl¹sku 

Urodzi³ siê 21 lipca 1910 r. w Paw³o- Opolskim (m. in. w £ambinowicach /deka-
wie nale¿¹cym do parafii Boles³aw. By³ nat Skoroszyce/ w latach 1959- 1961), by 
synem - Marii (z domu Ciêciwa) i Piotra. wreszcie przejœæ na emeryturê i wróciæ do 
Ojciec - Piotr Habel by³ nauczycielem    diecezji tarnowskiej, na teren, gdzie siê 
w szkole w Paw³owie. Wkrótce rodzina urodzi³ i spêdzi³ pierwsze lata ¿ycia. Po-
Adama przenios³a siê do Ujœcia Jezuic- niewa¿ rodzice pochodzili z parafii Lisia Gó-
kiego, gdzie Piotr Habel zosta³ kierow- ra ( Piotr pochodzi³ z czêœci Zaczarnia, która 
nikiem szko³y. Mieszkali w domu pod nu- dziœ nale¿y do parafii Brzozówka, a matka   
merem 77. W tym czasie w parafii grê- z Krzy¿a), zamieszka³ blisko rodziny w Krzy-
boszowskiej by³o 14 wsi. Wsie o wiêk- ¿u ko³o Tarnowa. Ale podkreœla³ swe zwi¹z-
szych ambicjach mia³y w³asn¹ szko³ê. Do 
takich wsi nale¿a³o Ujœcie Jezuickie. 
Wszystkich szkó³ w parafii by³o szeœæ. Hablowie przy-
jaŸnili siê z rodzin¹ organisty G³¹ba, skoro wzajemnie 
zapraszali siê na chrzciny swoich dzieci. W Ujœciu urodzi³y 
siê nastêpne dzieci: Józef Marcin (1911), Franciszek 
Micha³ (1913), Wiktor Antoni (1916), Kazimiera Maria 
(1919). Po I wojnie œwiatowej, kiedy Ujœcie Jezuickie by³o 
zniszczone dzia³aniami wojennymi /front by³ na linii 
Dunajca/,  Piotr Habel wraz z ca³¹ rodzin¹ przeniós³ siê 
na wschód i pracowa³ jako nauczyciel w miejscowoœci 
Pobu¿any /nale¿¹cej do parafii rzymskokatolickiej  
Busk/ w pow. Kamionka Strumi³owa (dziœ Kamionka 
Buska). Nic wiêc dziwnego, ¿e syn Adam, kiedy us³ysza³ 
wewnêtrzne wezwanie do s³u¿by kap³añskiej, zg³osi³ siê 
do Seminarium we Lwowie. Œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ w 1935 roku. Po œwiêceniach zosta³ wikariuszem    
w parafii Zab³otów w dekanacie Ko³omyja, w woj. sta-
nis³awowskim. W tym samym dekanacie by³ te¿ ks. Mie-
czys³aw Moryl z Zawierzbia. W 1936 roku by³ ju¿ w Dzi-
kowie Starym, a w 1937 r. zosta³ przeniesiony do parafii 
Kopyczyñce. Od 1938 roku by³ ju¿ katechet¹ w Tyœmie-
nicy. II wojna œwiatowa sprawi³a, ¿e ks. Adam musia³ 
opuœciæ archidiecezjê lwowsk¹. Prze¿y³ tam straszne 
doœwiadczenia. Rodziców wywieziono w styczniu 1940 
roku w g³¹b Rosji. Zmarli podobno obydwoje w Uzbe-
kistanie na tyfus. On sam jako proboszcz parafii Chmie-
liska ko³o Ska³atu, a nastêpnie od 21.II 1943 do 19.III 

ki z parafi¹ grêboszowsk¹. W³aœnie wtedy spotkaliœmy siê 1944 r. jako administrator parafii Bohorodyczyn prze¿y³ 
w Tarnowie. Brakowa³o mu jednak pracy duszpaster-straszne wydarzenia ludobójstwa dokonane przez nacjo-
skiej. Podj¹³ wiêc na jakiœ czas obowi¹zki kapelana nalistów ukraiñskich. Wpierw 25.07.1943 r. uprowa-
szpitala w Gorlicach, na ile mu si³y pozwala³y. Têsknota dzono i zamordowano Mieczys³awa Pieczonkê, brata po-
za diecezj¹, w której przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie spra-przedniego ksiêdza administratora, a nastêpnie 19 mar-
wi³a, ¿e w latach 80-tych przeniós³ siê do Oleszyc ko³o ca 1944 r. w czasie zorganizowanego ataku na wioskê 
Lubaczowa.  zastrzelono 29 Polaków i jednego Ukraiñca. Spalono 

Zmar³ 2 paŸdziernika w 1987 roku, czyli 26 lat temu. wiele budynków, w tym plebaniê, oraz przynale¿ne do 
Dokoñczenie na str. 14niej zabudowania gospodarcze. Koœcio³a nie tkniêto. Ale 
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SUMA DO¯YNKOWA W ODPORYSZOWIE
Ósmy dzieñ odpustu w Sanktuarium Matki 

Boskiej Zwyciêskiej w Odporyszowie poœwiêcony 
by³ rolnikom. Wszyscy obecni na uroczystej sumie 
odpustowej, która mia³a miejsce 14 wrzeœnia        
o godz. 11.00, wspólnie dziêkowali za tegoroczne 
plony i wypraszali ³aski dla osób pracuj¹cych na roli. 
Podczas Eucharystii mia³o miejsce poœwiêcenie 
wieñców do¿ynkowych  symboli koñca czasu ¿niw. 
Wœród 7 wieñców ¿niwnych jakie zosta³y zapre-
zentowane na dziedziñcu koœcio³a w Odpory-
szowie, znalaz³ siê równie¿ wieniec z naszej gminy, 
autorstwa Katarzyny Szostak. Zosta³ on przy-
wieziony na uroczystoœæ przez delegacjê w sk³adzie: 
Monika i Grzegorz Kilian oraz Wies³aw Lizak. Na 
wspóln¹ Eucharystiê licznie przyby³a spo³ecznoœæ 
powiatu d¹browskiego i tarnowskiego.

Na uroczystej sumie do¿ynkowej ks. Marcin 
Zawiœlak skierowa³ do wszystkich zebranych 
okolicznoœciow¹ homiliê w której odniós³ siê do 
istoty i trudu pracy na roli, której zawsze powinien 
towarzyszyæ Chrystus, gdy¿: „Nie wolno nam 
zapomnieæ, ¿e choæ to cz³owiek pochyla siê nad 
rol¹, na niej pracuje i siê trudzi, to jednak Bóg 
daje wzrost i b³ogos³awieñstwo. Dlatego w tym 
dniu modlitwy za rolników zastanówmy siê 
wspólnie nad sensem ludzkiej pracy. Nad jej 
godnoœci¹ oraz zas³ugami tych, którzy pracuj¹ na 
roli.” Nawi¹za³ równie¿ do starego powiedzenia, 
które przypomina nam, ¿e „je¿eli Bóg na 
pierwszym miejscu to wszystko na swoim miej-
scu”. Dlatego ta maksyma powinna towarzyszyæ 
nie tylko rolnikom, ale wszystkim pracuj¹cym 
szczególnie teraz, gdzie wydaje siê, ¿e sprawy 
duchowe s¹ spychane na dalszy plan, a tempo 
¿ycia, poœpiech i codzienna praca relatywizuj¹ 
nasze podejœcie do spraw zwi¹zanych z wiar¹ i ¿y-
ciem wg dekalogu. Za przyk³ad wskaza³, jak¿e teraz 
czêst¹ pracê w niedzielê. W swojej homilii zwróci³ 
siê do wszystkich zebranych s³owami: „B¹dŸcie 
wiêc stra¿nikami tego piêknego dziedzictwa 
polskiej wsi. Trwajcie przy Bogu. Trwajcie przy 
Chrystusowym krzy¿u, którego œwiêto 
podwy¿szenia dziœ obchodzimy. Trwajcie przy 
nim jak Maryja, do której przychodzicie i w któr¹ 
siê wpatrujecie. Kochajcie ziemiê na której pra-
cujecie. A wiara i przykazania Bo¿e niech bêd¹ 
zawsze waszym drogowskazem.”

KALEJDOSKOP KULTURALNY Opracowa³:
Wies³aw Lizak
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KALEJDOSKOP KULTURALNY Opracowali:
Monika Kilian i Wies³aw Lizak

SYMPOZJUM PT. „UNIEŒÆ ¯YCIE - STEFANIA £¥CKA” 
W TARNOWIE

W pi¹tek, 20 wrzeœnia br., w ramach III Tygodnia 
Wychowania odby³o siê sympozjum pt. „Unieœæ ¿ycie - 
Stefania £¹cka”, zorganizowane przez Katolickie Sto-
warzyszenie Wychowawców w Tarnowie, przy wspó³udziale 
Wydzia³u Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie     
i Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli. Sympozjum, 
które odby³o siê w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawo-
dowej w Tarnowie zgromadzi³o wielu znakomitych goœci, 
ludzi nauki, ksiê¿y, nauczycieli i wychowawców. Obecna 
by³a m.in. bratanica Stefanii £¹ckiej  Mieczys³awa Tarka     
(z domu £¹cka) oraz dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, by³y 
minister zdrowia, pochodz¹cy z rodziny Stefanii ze strony jej 
matki. 

Wprowadzeniem do dyskusji panelowej by³y dwa 
wyk³ady, które wyg³osili: ks. dr W³adys³aw Szewczyk 
„Przekraczaæ siebie?!” oraz ks. dr Ryszard Banach, który 
przybli¿y³ postaæ Stefanii £¹ckiej i wartoœci, którymi ¿y³a. 
Dyskusjê panelow¹ „Wychowywaæ do wartoœci”, popro-
wadzi ks. dr Bogus³aw Po³eæ, dyrektor Wydzia³u Kate-
chetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z udzia³em 
Ma³gorzaty Wêgiel, nauczyciela Gimnazjum im. Stefanii 
£¹ckiej w Grêboszowie, Ryszarda Ostrowskiego, 
przedstawiciela Kuratorium Oœwiaty Delegatury w Tarnowie 
i ks. dr W³adys³awa Szewczyka. 

Koñcowym akcentem sympozjum by³a msza œw. odprawiona w koœciele ksiê¿y Filipinów.
Stefania £¹cka  nauczycielka, wiêŸniarka obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau to niez³omny autorytet 

dla m³odego pokolenia ¿yj¹cego w czasach, w których coraz trudniej o wzór ¿ycia w prawdzie, mi³oœci, s³u¿bie              
i poœwiêceniu drugiemu cz³owiekowi.

Krzysztof Kawa to wybitny pisze sam o sobie i swoich dzie- kolenia. Ka¿dy projekt wycho-
³ach na stronie internetowej dz¹cy z pod rêki Krzysztofa Kawy artysta tworz¹cy od ponad 30 lat. 
www.a r tma lkawa .p l -m imo jest wykonywany rêcznie -od na-Dziêki uprzejmoœci artysty i za-
stoickiego podejœcia do ¿ycia,  c i¹g n iêcia p³ótna, czy wyciêcia biegom Gminnego Centrum Kul-
a w³aœciwie wrêcz "mimo woli" bloku drewna, a¿ po sygnaturê. tury i Czytelnictwa w Grêboszo-
ma na koncie liczne wystawy. Dziêki temu artysta ma pe³n¹ wie mieszkañcy Gminy Grêbo-
Nawet jego najwczeœniejsze pro- kontrolê nad jakoœci¹, a tak¿e na-szów mieli okazjê poznaæ jego 
jekty zachowane s¹ w doskona- wi¹zuje osobist¹ relacje ze swoim dzie³a. W dniach 7 do 31 paŸ-
³ym stanie, poniewa¿ w przeci- dzie³em. Ka¿da praca Krzysztofa dziernika 2013 r. odby³a siê wy-
wieñstwie do wiêkszoœci dostêp- ma w sobie u³amek jego duszy.    stawa malarstwa oraz rzeŸb 
nego na rynku rêkodzie³a, prace I ta dusza w³aœnie nadaje charak-Krzysztofa Kawy „Kawana”. 
„Kawana” zawsze wykonywane ter nawet prostym formom. Tych Wystawa cieszy³a siê nies³abn¹-
s¹ z prawdziwych, solidnych, a co którzy nie zd¹¿yl i odwiedziæ cym zainteresowaniem nie tylko 
za tym idzie trwa³ych materia³ów. wystawy odbywaj¹cej w Gmin-doros³ych ale równie¿ dzieci        
Prawdziwej sztuki nie da siê "pro- nym Centrum Kultury i Czytel-i m³odzie¿y, którzy w tych dniach 
dukowaæ"- dlatego proces twór- nictwa zapraszamy na stronê in-licznie przybyli do œwietlicy 
czy jest czaso i pracoch³onny,  t er n etow¹ artysty, gdzie równie¿ GCKiCz aby przez chwilê móc 
a efekty zachwycaj¹ kolejne po- prezentowane s¹ jego dzie³a.obcowaæ ze sztuk¹.  Artysta- jak 

WYSTAWA PRAC KRZYSZTOFA KAWY W CENTRUM KULTURY
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KALEJDOSKOP KULTURALNY Opracowa³:
Wies³aw Lizak

W konkursie wziêli udzia³: Sylwia 
Ordon, Ola Januœ, Monika Zawada, 
Zuzanna Wcis³o, Martyna Misiaszek, 

Œwiat bajek, baœni oraz poezji rzata G¹dek oraz Monika Kilian.    Kacper Zaj¹c, Bartek Szczepañski, 
skierowanej do najm³odszych od- W trzech kategoriach wiekowych Wojtek Sarat. Wszyscy uczestnicy 
biorców tworzy wyj¹tkow¹ prze- wziê³o udzia³ 28 uczestników. Ko- konkursu na bajkowe przebrani 
strzeñ do której z wielkim sentymen- misja Jury w poszczególnych kate- otrzymali nagrody i pami¹tkowe 
tem wracaj¹ równie¿ i doroœli. goriach przyzna³a nastêpuj¹ce miej- dyplomy.
Niezwykle bogaty dorobek literatury sca: Na konkurs plastyczny nap³ynê³o 
pozwala ju¿ od najm³odszych lat po- 43 prace. A oto wyniki w poszcze-

Przedszkole i klasy „0”budzaæ dzieciêc¹ wyobraŸniê, kszta³- gólnych kategoriach wiekowych:
I miejsce Martyna Misiaszektowaæ wiele pozytywnych cech oraz 
II miejsce ex aequo: Monika Zawada, Przedszkola i klasy „0”przede wszystkim uczyæ wra¿liwoœci 
Kacper Zaj¹c, Sylwia Ordon, I miejsca ex aequo: Kacper Maliga, na otaczaj¹cy nas œwiat. Jak co roku 
Damian Szczawiñski Kacper Zaj¹c, Monika Zawada,Gminne Centrum Kultury i Czytel-
III miejsce Patryk Kulig Publiczne Przedszkole w Grêboszo-nictwa przygotowa³o wyj¹tkowy 

wie - grupa starszakonkurs pod has³em: „Czarowny 
Szko³a Podstawowa klasy I-III II miejsce Publiczne Przedszkole      œwiat bajek i poezji w oczach dziec-
I miejsce ex aequo: Gabriela Misia- w Grêboszowie - grupa m³odszaka”, który ma na celu zwrócenie 
szek, Nikodem Sobota, Amelia Se- III miejsca ex aequo: Sylwia Ordon, uwagi jak wyj¹tkowa i ró¿norodna 
ruœ, Magdalena Misiaszek, Patrycja Kinga Trelajest literatura dedykowana najm³od-
Grabiec, Aleksandra Mazur.szym odbiorcom, jak równie¿ propa-
II miejsce ex aequo: Oliwia Suro- Szko³a Podstawowa klasy I-IIIgowaæ wspania³e bogactwo treœci 
wiec, Paulina Trela, Anna Kawa, An- I miejsca ex aequo: Gabriela Misia-p³yn¹cej z ró¿nych form literackich. 
toni Adamczyk, Wiktor Przeworski, szek, Paulina Trela, Kacper Dudek, W sobo tn i e  p r z edpo ³ udn i e  
III miejsce ex aequo: Pawe³ Marcin- Martyna Ciepiela.26.10.2013 r., salê GCKiCz po 
kowski, Bart³omiej Szczepañski, II miejsca ex aequo: Aleksandra Ja-brzegi wype³nili najm³odsi mieszkañ-
Pawe³ Brzyœ nuœ, Ola Mazur, Amelia Seruœ, Pawe³ cy naszej gminy, którzy przybyli wraz 

Marcinkowski, Konrad Wytrwa³, z najbli¿szymi, aby wzi¹æ udzia³       
Klasy IV-VI i Gimnazjum Pawe³ Brzyœ, Zuzanna Wcis³o.w konkursach przygotowanych spe-
I miejsce ex aequo: Patryk Ordon, III miejsca ex aequo: Martyna Sojka, cjalnie na ten dzieñ. Impreza roz-
£ukasz Bociek, Maria £ata Gabriela WoŸniak oraz praca zespo-poczê³a siê od wrêczenia nagród 
II miejsce ex aequo: Jowita Sojka, ³owa Klaudia Mosio, Antoni Adam-laureatom konkursu plastycznego,  
Anna £oboda, Mateusz Starsiak, czyk, Wiktor Przeworski,w którym to najm³odsi mogli wyka-
III miejsce ex aequo: Natalia Zawada, 

zaæ siê umiejêtnoœciami manualny-
Kamil Grabiec Klasy IV-VI i Gimnazjum

mi, przedstawiaj¹c swoje ulubione 
I miejsca ex aequo: Wiktoria Seruœ, 

postacie z literatury dzieciêcej. PóŸ- Ka¿dy uczestnik zosta³ uhonoro- Anna £oboda, Aleksandra Olear-
niej przyszed³ czas na poezjê, któr¹ wany nagrodami, których fundato- czyk, Patryk Trela, Adrian Ciepiela, 
prezentowa³y wszystkie chêtne dzie- rami byli: GCKiCz oraz Gminna Ko- Natalia Zawada.
ci w konkursie recytatorskim. Dla misja ds. Rozwi¹zywania Problemów II miejsca ex aequo: Natalia Klucz     
wielu uczestników, szczególnie tych Alkoholowych. Na zakoñczenie od- i Angelika Kaczówka, Natalia 
najm³odszych, by³o to wielkie prze- by³ siê równie¿ konkurs na bajkowe Maroszek, Patryk Ordon, Ewelina     
¿ycie i nie lada wyzwanie by stan¹æ przebranie. Dziêki niemu ka¿dy i Krzysztof Rumas. 
na scenie przed mikrofonem            móg³ poczuæ siê jak w prawdziwym III miejsca ex. Agata Wytrwa³, 
i w obecnoœci tak licznej publicznoœci bajkowym œwiecie, w którym mo¿na Karolina Szczawiñska, Kamila Ja-
deklamowaæ literackie strofy swoich spotkaæ wyj¹tkowe postacie wywo- nuœ, Mateusz Starsiak, Micha³ 
ulubionych wierszy. Ka¿dy uczestnik dz¹ce siê z niezwykle bogatej i prze- Kaczówka, Adrianna D¹broœ, Jowita 
móg³ jednak liczyæ na ciep³e przy- de wszystkim wyj¹tkowo ró¿norod- Sojka, Grzegorz Januœ, Pawe³ 
jêcie i gromkie brawa, których nie nej plejady literackich osobowoœci. Starsiak, Justyna Wcis³o, Maria £ata
szczêdzi³y wszystkim uczestnikom Nie zabrak³o kota w butach, czer-
osoby znajduj¹ce siê na widowni. Nagrodê specjaln¹ Komisji Jury wonego kapturka, smoka wawel-
Umiejêtnoœci uczestników by³y za pracê przestrzenn¹ otrzymali: skiego czy te¿ ksiê¿niczki, a to prze-
oceniane równie¿ przez konkursowe Wojciech, Karolina i Katarzyna cie¿ tylko czêœæ postaci jakie mo¿na 
jury, w którego sk³ad wesz³y: Emilia Sarat.by³o podziwiaæ tego dnia w GCKiCz. 
Misterka (przewodnicz¹ca), Ma³go-

CZAROWNY ŒWIAT BAJEK
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KALEJDOSKOP KULTURALNY

PASOWANIE NA 
PRZEDSZKOLAKA

W poniedzia³ek  28 paŸdziernika 2013 
r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Grêboszowie odby³o siê uro-
czyste pasowanie na przedszkolaka. 

Impreza rozpoczê³a siê uroczystym wejœ-
ciem wszystkich przedszkolaków i powita-
niem Pani dyrektor. Dzieci wyst¹pi³y przed 
licznie zgromadzonymi rodzicami, niektóre 
z nich po raz pierwszy przed tak du¿¹ pu-
blicznoœci¹. W uroczystoœci wziê³y udzia³ 
dwie grupy. Ka¿da zaprezentowa³a swój 
program. Dzieci prezentowa³y swoje umie-

jêtnoœci, z dum¹ 
œpiewa³y, recyto-
wa³y i tañczy³y.

Dla najm³od-
szych by³ to pier-
wszy tak wa¿ny   
i powa¿ny debiut, 
do którego dzieci 
podesz³y z entu-
zjazmem, ucz¹c 
s iê  p iosenek,  
wierszy i tañców 

oraz cierpliwie znosz¹c próby. Upora³y siê  
z tym doskonale, czego efekt rodzice i za-
proszeni goœcie mogli podziwiaæ.

G³ówn¹ czêœci¹ tej uroczystoœci by³o 
z³o¿enie Œlubowania. Wszystkie maluchy 
z³o¿y³y uroczyst¹ przysiêgê powtarzaj¹c 
g³oœno s³owo „Przyrzekamy!". 

Uroczystoœæ pasowania na przedszko-
laka by³a imprez¹ niezwykle udan¹. Jej 
g³ównym zadaniem by³o w³¹czenie naj-
m³odszej grupy dzieci do spo³ecznoœci 
przedszkolnej. Tak te¿ siê sta³o. Wszyscy - 
zarówno przedszkolaki jak i personel przed-
szkolny uczestniczyli w przygotowaniach, 
jak i w przebiegu samej imprezy. Od tego 
momentu dzieci sta³y siê pe³noprawnymi 
cz³onkami wielkiej przedszkolnej gromady.

Spotkanie zakoñczy³o siê poczêstun-
kiem. S³odki poczêstunek przy wspólnym 
stole sprzyja³ integracji wszystkich uczest-
ników. Kolorowe dyplomy, drobne prezen-
ty oraz wspólne zdjêcie bêd¹ pami¹tk¹ 
pierwszej przedszkolnej uroczystoœci tego 
roku.                          Sabina Koziara

PARAFIALNE PIELGRZYMOWANIE

7 wrzeœnia br. na czele z proboszczem Wies³awem Babiarz 51 
parafian z Grêboszowa wyruszy³o na piesz¹ Pielgrzymkê do Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Odporyszowskiej. Na p¹tniczy szlak, piel-
grzymi ruszyli o godz. 10.00 pok³oniwszy siê swej ukochanej Matce 
Bo¿ej Grêboszowskiej, zawierzaj¹c swój trud pielgrzymowania do 
Odporyszowskiej Pani. Ka¿dy pielgrzym zabra³ ze sob¹ baga¿ 
intencji, próœb, poœwiêcaj¹c czas, trud drogi, wyrzeczenia, mo¿e 
nawet cierpienie aby zanieœæ je przed Tron Odporyszowskiej Pani. 
W ¯elichowie do pielgrzymów do³¹czyli tamtejsi parafianie a na 
trasie pielgrzymki równie¿ wierni z Borusowej i Zalipia. Z modlitw¹ 
na ustach, ze œpiewem religijnych piosenek oraz pieœni Maryjnych 
dotarli do Odporyszowskiego Sanktuarium na Msze Œw. o godz. 
17.00, aby tam modliæ siê za siebie, swoje rodziny i ca³¹ parafiê 
przed Cudownym O³tarzem Odporyszowskiej Matki

DOTACJA DLA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Grêboszowie otrzyma³a dotacjê 
w wysokoœci 1990 z³ z Biblioteki Narodowej. Dotacja ta przezna-
czona jest na zakup nowoœci wydawniczych. Zgodnie z za³o¿eniami 
programu zakupiono do biblioteki ³¹cznie 129 pozycji ksi¹¿-
kowych. Jednym z wymogów umowy by³o aby 1/3 dotacji prze-
znaczyæ na zakup nowoœci dla dzieci i m³odzie¿y. W³aœnie dla tej 
grupy czytelników zakupiono najwiêcej pozycji bo a¿ 81. S¹ wœród 
nich kolorowe bajki dla najm³odszych, ksi¹¿eczki o zwierzêtach, 
lektury oraz powieœci dla m³odzie¿y.  Ponadto zakupiono ze œrod-
ków w³asnych 123 pozycje ksi¹¿kowe. Planuj¹c zakupy nowoœci 
do biblioteki brane s¹ pod uwagê sugestie czytelników, aby w jak 
najwiêkszym stopniu ksiêgozbiór im odpowiada³, i aby jak naj-
czêœciej wracali do biblioteki. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zw³aszcza tych którzy jeszcze nie mieli okazji zawitaæ do naszej 
palcówki, poniewa¿ z roku na rok ksiêgozbiór wzbogaca siê o no-
woœci dla ka¿dej grupy czytelników.  W bibliotece znajduje siê 
równie¿ komputer na którym mo¿na bezp³atnie korzystaæ z Inter-
netu oraz ³¹cze Wi-Fi. Serdecznie zapraszamy w godzinach pracy 
biblioteki:

Poniedzia³ek 8.00-16.00 Wtorek 8.00-16.00
Œroda 9.00-17.00 Czwartek 9.00-17.00
Pi¹tek 11.00-19.00

Opracowali:
Monika Kilian i Wies³aw Lizak
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„Lekcja Patriotyzmu w 150 rocznicê Powstania wiêkszym polskim powstaniem narodowym, 
Styczniowego” to kolejna z cyklu wystaw jakie w bie- spotka³o siê z poparciem miêdzynarodowej opinii 
¿¹cym roku organizowa³o Gminne Centrum Kultury publicznej. Mia³o charakter wojny partyzanckiej, 
i Czytelnictwa w Grêboszowie. Wystawa prezento- w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. 
wana by³a w dniach 4-14 listopad. Zdjêcia autor- Mimo  pocz¹tkowych sukcesów zakoñczy³o siê 
stwa Pani Marii Gadzia³y powsta³y w ramach pro- klêsk¹ powstañców, z których kilkadziesi¹t tysiê-
jektu realizowanego przez SCKiB w Szczucinie. cy zosta³o zabitych w walkach, blisko 1 tys. stra-
Zdjêcia plenerowe do wystawy wykonano 18 czer- conych, ok. 38 tys. skazanych na katorgê lub ze-
wca we wsi Delastowice, 20 czerwca w Radwanie  s³anych na Syberiê, a ok. 10 tys. wyemigrowa³o. 
w przydro¿nym sklepie z antykami, gdzie powsta³y Zdarza³y siê przypadki, ¿e Rosjanie zabijali 
sceny we wnêtrzach, dokumentuj¹ce po¿egnania, 

pojmanych powstañców, dobijali rannych, mor-
smutek ¿egnaj¹cych i ¿egnanych. We wsi D¹bro-

dowali lekarzy spiesz¹cych im z pomoc¹, ob-
wica, przed dworkiem rodziny Zawadów, aran¿owa-

dzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie 
no sceny nie tylko po¿egnañ ale i powitañ. Fotogra-

palili miejscowoœci, które udzieli³y schronienia 
fie zosta³y wykonane w kolorze czarno-bia³ym i s¹ 

powstañcom, dokonywali rzezi ludnoœci cywilnej. zapisem inscenizacji powstañczych prezentowa-
Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum nych przez m³odzie¿, dzieci i doros³ych. Do fotogra-
Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyñcu. Wilno zo-fii do³¹czone s¹ autentyczne dokumenty i zdjêcia     
sta³o specyfikowane przez oddzia³y Murawjowa z okresu powstania. Warto przy okazji wystawy 
Wieszatiela, na Litwie zginê³o 10 000 szlachty przyjrzeæ siê bli¿ej akcji powstañczej:
polskiej na ogóln¹ liczbê 40 000 to jest co  czwar-„Powstanie styczniowe- polskie powstanie 
ty Polak. Powstanie przyczyni³o siê do korzyst-narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 
niejszego ni¿ w dwóch pozosta³ych zaborach og³oszone manifestem 22 stycznia 1863 wyda-
uw³aszczenie ch³opów. Pozostawi³o trwa³y œlad  nym w Warszawie przez Tymczasowy Rz¹d Naro-
w polskiej literaturze (m.in. Orzeszkowa - Nad dowy, spowodowane narastaj¹cym rosyjskim ter-
Niemnem, D¹browska - Noce i dnie, ¯eromski - rorem wobec polskiego biernego oporu. Wy-
Wierna rzeka) i sztuce (Grottger - Polonia i Lit-buch³o 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim    
huania, Matejko  Polonia) XIX i XX wieku.”i 1 lutego 1863 na Litwie, trwa³o do jesieni 1864. 

•ród³o: Pilikowski Jerzy, Projekt: matura Zasiêgiem objê³o tylko ziemie zaboru rosyjskiego: 
Historia, Zielona Sowa, Kraków 2010Królestwo Polskie oraz ziemie zebrane. By³o naj-

KALEJDOSKOP KULTURALNY Opracowa³:
Monika Kilian

KS. ADAM HABEL

Dokoñczenie ze str. 9

W testamencie za¿yczy³ sobie, by pochowano 
go na cmentarzu parafii Jod³ówka- Wa³ki, gdzie 
proboszczem by³ ks. dr Tadeusz Wolak, zaprzy-
jaŸniony z ks. Adamem od  lat, gdy poznali siê      
w £ososinie Dolnej u ks. Franciszka Mazura, któ-
rego ks. Adam odwiedza³. Niestety nie zdo³a³em 
ustaliæ, czy magisterium uzyska³ ks. Habel jeszcze 
we Lwowie, czy ju¿ w latach powojennych w Kra-
kowie, Lublinie albo Warszawie. 

Powo³anie do kap³añstwa z rodziny nauczy-
cielskiej w parafii Grêboszów, jakiego przyk³adem 
jest ks. mgr Adam Habel, by³o jedyne tego rodzaju. 
A mo¿e jeszcze doczeka siê parafia grêboszowska  
nastêpnego  powo³ania z rodzin nauczycielskich? 

                          Ks. Ryszard Banach

LEKCJA PATRIOTYZMU W GCKICZ
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HUBERTUS W WOLI ¯ELICHOWSKIEJ

Listopad jest miesi¹cem, na który przypada zakoñczenie sezonu jeŸdzieckiego. Z tej okazji organizowane s¹ 

hubertusy, zawody bêd¹ce sercem obchodów œwiêta myœliwych, leœników i jeŸdŸców. W tym roku w Woli ̄ elichowskiej 

11 listopada odby³y siê zawody jeŸdzieckie, których 

organizatorem byli Ma³gorzata K¹dzielawa Prezes 

Terenowego Ko³a Hodowców Koni w D¹browie 

Tarnowskiej oraz Robert K¹dzielawa. W ramach zawodów 

odby³y siê 2 konkursy skoków przez przeszkody 

(zawieszonych na wysokoœci odpowiednio 80 cm i 100 cm) 

oraz konkurs zaprzêgów. Zwieñczeniem imprezy by³a 

tradycyjna pogoñ za lisem. W tym roku w konkursowych 

zmaganiach wziê³o udzia³ 25 uczestników. W konkurencji 

skoków przez przeszkody zawieszonych na wysokoœci 80 

cm najlepsi okazali siê:

1. Piotr Urban  na koniu Remington, reprezentuj¹cy 

Szwadron Podkarpacie

2. Marcin Goraus  na koniu Wolivia, Wola Rad³owska

3. Pawe³ Urban  na koniu Indus, Szwadron Podkarpacie

W zmaganiach o miano najlepszego w konkurencji, 

gdzie przeszkody na parkurze zawieszone by³y na wysokoœci 

100 cm, zwyciê¿yli:

1. Grzegorz Wojtaczka  na koniu Zament, Szwadron 

Podkarpacie

2. Marcin Steczkowicz  Zewester, Szwadron Podkarpacie

3. Pawe³ Urban  Remington, Szwadron Podkarpacie

Wœród zaprzêgów triumfowa³ W³adys³aw D¹broœ przed 

Stanis³awem Skowronem. Zawody cieszy³y siê du¿ym 

zainteresowaniem publicznoœci, wœród której znalaz³o siê 

wielu wielbicieli i znawców koni. Na zakoñczenie imprezy 

odby³a siê symboliczna pogoñ za lisem (którym by³ Pawe³ 

Urban), którego z³apa³ Piotr Staniszewski. Nad poprawnym 

przebiegiem imprezy czuwa³ sk³ad sêdziowski, w sk³adzie: 

Andrzej i Ewa Goraus oraz Krzysztof Kuku³ka. Za parkur zaœ 

odpowiada³ Robert Kuku³ka. W zawodach nie zabrak³o 

równie¿ reprezentanta gospodarzy, gdy¿ w zmaganiach 

konkursowych wziê³a udzia³ Krystyna K¹dzielawa na koniu 

Wolivia.

Tomasz Lizak
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literaturze, sztuce, filmie czy bodaj w ka¿dej dziedzinie CZAS WSPOMNIEÑ
ludzkiej twórczej aktywnoœci. Mo¿na zatem odwo³aæ 
siê chyba do najbardziej znanych przyk³adów gdzie 

Pocz¹tek listopada to czas, który nierozerwalnie artyœci wskazywali swoje sposoby by nieœmiertelnoœæ 
zwi¹zany jest ze œwiêtem Wszystkich Œwiêtych. Jest sta³a siê udzia³em cz³owieka. Horacy zaprezentowa³ 
okresem kiedy udajemy siê na groby osób nam blis- tezê, w myœl której dziêki sztuce cz³owiek pozostanie 
kich, wspominamy wszystkich tych, którzy kiedyœ byli nieœmiertelny, gdy¿ jego cz¹stka bêdzie zawsze obecna 
dla nas wa¿ni, a których nie ma ju¿ wœród nas. To wy- w jego dzie³ach (ujmuj¹c to w s³ynnym stwierdzeniu 
j¹tkowy, nieraz trudny czas, kiedy pochylamy siê nad „nie wszystek umrê”). William Szekspir zaœ w swojej 
mogi³ami osób które czêsto znaliœmy osobiœcie, maj¹c twórczoœci da³ do zrozumienia, ¿e czynnikiem, który   
œwiadomoœæ, ¿e nie ma ich ju¿ wœród nas. Œwiêto w pewnym sensie daje namiastkê nieœmiertelnoœci jest 
zmar³ych jest g³êboko zakorzenione w naszej kulturze, posiadanie potomstwa. Mo¿na w tym miejscu mno¿yæ 
wynika z naszej wewnêtrznej potrzeby uczczenia przyk³ady, czy te¿ cytowaæ szereg aforyzmów, które 
wszystkich œwiêtych i wspomnienia w modlitwie tych, tym samym wyraŸnie potwierdzaj¹, ¿e tematyka po-
którzy odeszli ju¿ do wiecznoœci. Niew¹tpliwie staje szukiwania sposobu na nieœmiertelnoœæ jest istotna      
ono w opozycji do zachodnich wzorców nachalnie i wci¹¿ ¿ywa. Abstrahuj¹c jednak od literackich wizji     
lansuj¹cych „œwiêto duchów” jako popkulturow¹ i sposobów na nieœmiertelnoœæ warto jednak przy-
alternatywê dla naszego œwiêta. Halloween z grotes- pomnieæ, ¿e o nieœmiertelnoœci mówi nam wyraŸnie 
kowym symbolem dyni i plejad¹ najró¿niejszych posta- jedna z prawd wiary. Wskazuje, ¿e „dusza ludzka jest 
ci rodem z amerykañskich filmów, pomimo niew¹t- nieœmiertelna”.
pliwego potencja³u marketingowego nie wypar³o na- Okres 1 i 2 listopada to równie¿ czas w którym 
szego niepowtarzalnego œwiêta. Mam nadziejê, ¿e ju¿ wspominamy wszystkich tych których znaliœmy, którzy 
skutecznie uodporniliœmy siê na tego typu marketin- byli dla nas bliscy, a których nie ma ju¿ wœród nas. 
gowe manipulacje, które coraz odwa¿niej próbuj¹ Tradycj¹ sta³y siê równie¿ zaduszkowe koncerty w któ-
ingerowaæ w nasze zwyczaje, tradycje i przekonania. rych prezentowana jest twórczoœæ nie¿yj¹cych ju¿ ar-

W okresie œwiêta zmar³ych przychodzi czas na tystów, serwisy informacyjne w których przypomi-
refleksjê nad niezaprzeczalnym faktem przemijalnoœci nane s¹ sylwetki znanych twórców, dziennikarzy, czy 
naszego ziemskiego ¿ycia, jego celowoœci i istoty. te¿ sportowców. My równie¿ pragniemy wspomnieæ 
Warto zauwa¿yæ, ¿e temat œmierci czy te¿ przemi- osoby, które przez lata wspó³pracowa³y z Gminnym 
jalnoœci jest eksplorowany na wszelkie sposoby w fi- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie anga-
lozofii, religii, medycynie, literaturze czy te¿ filmie ¿uj¹c siê w ¿ycie kulturalne naszej gminy, inicjuj¹c wie-
(choæ w tym przypadku nieraz zosta³ on sp³ycony do le przedsiêwziêæ kulturalnych, poœwiêcaj¹c bezintere-
granic mo¿liwoœci). W naturalny sposób pojawia siê sownie swój cenny czas, dziel¹c siê talentami, wiedz¹   
pytanie co dalej? Czy nasze ziemskie bytowanie jest i umiejêtnoœciami, ubogacaj¹c nasz¹ codziennoœæ. Ich 
tylko pewn¹ drog¹, w³aœciwie jakimœ jej odcinkiem czy aktywnoœæ przejawia³a siê w wielu sferach. Polem 
mo¿e celem, swoistym zamkniêtym i skoñczonym wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ by³a wspó³praca 
zbiorem zdarzeñ, którego kres przypada na chwilê przy tworzeniu Gazety Grêboszowskiej z wieloma 
œmierci. ¯ycie w przekonaniu, ¿e ostateczny koniec osobami, których ju¿ nie ma wœród nas. Aktywnie 
istnienia nastêpuje z chwil¹ naszej œmierci mo¿e pro- w³¹czali siê do redagowania naszego kwartalnika 
wadziæ do przekonania o bezsensownoœci naszego by- dziel¹c siê swoimi spostrze¿eniami, pragn¹ ocaliæ od 
towania tu na ziemi. Jednak œwiêto Wszystkich Œwiê- zapomnienia wydarzenia, których przed laty byli 
tych ma nam przypominaæ, ¿e z chwil¹ œmierci koñczy œwiadkami, podzieliæ siê historiami równie¿ i ze swo-
siê tylko pewien etap. To w³aœnie w tych dniach czêsto jego ¿ycia. Nie mo¿na zapomnieæ równie¿ i o osobach, 
s³yszymy pokrzepiaj¹ce s³owa ¿e umieraj¹c rodzimy siê które aktywnie w³¹cza³y siê w organizowane przez nas 
by jeszcze œciœlej zjednoczyæ siê z Bogiem. Dziêki na- przedsiêwziêcia kulturalne, jak chocia¿by uœwietniaj¹c 
szej wierze mo¿emy inaczej spojrzeæ na nasze ¿ycie,     wiele imprez graj¹c w dzia³aj¹cych przez lata kapelach 
z innej szerszej perspektywy. Pe³ni wiary i nadziei. czy ró¿nego rodzaju zespo³ach. Nie ma ich ju¿ wœród 

Niezwykle ciekawym zagadnieniem, jakie mimo- nas ale pamiêæ o nich pozostaje wci¹¿ ¿ywa a ich wk³ad 
wolnie przywo³ywane jest wraz z pocz¹tkiem listopada w kulturalny rozwój  istotny i zauwa¿alny. Nie sposób 
to nadzieja nieœmiertelnoœci. Problematyka ta towa- wymieniæ w tym miejscu wszystkich nazwisk bo i pa-
rzyszy ludzkoœci przez wieki, a same rozwa¿ania zdaj¹ miêæ bywa nieraz zawodna, jednak pragnê wyraziæ 
siê nie dawaæ wystarczaj¹cej, satysfakcjonuj¹cej odpo- swoj¹ wdziêcznoœæ: Stanis³awowi Obartuchowi, Jerze-
wiedzi. Ludzie poszukuj¹ sposobu, by tu na ziemi po- mu Rzeszuto Boles³awowi Szloskowi i Eugeniuszowi 
zostawiæ po sobie choæby jak¹œ cz¹stkê, w jakiœ sposób Szarkowi.
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ. Dzisiaj mo¿emy znaleŸæ 
wiele odnoœników zarówno w tekstach piosenek, Wies³aw i Tomasz Lizak
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RENOWACJA FIGUR KOŒCIO£A W GRÊBOSZOWIE
W miesi¹cu wrzeœniu br. ukoñ- wykonanych uzupe³nieñ.boszowie” by³a Parafia Grêboszów 

czono renowacjê piêciu figur kamien- W chwili obecnej z³o¿ony zosta³ pod przewodnictwem ks. proboszcza 
nych w elewacji wejœciowej koœcio³a   wniosek do Œwiêtokrzyskiego Biura Wies³awa Babiarza. 
w Grêboszowie. Prace realizowane by- Rozwoju Regionalnego w Kielcach     W ramach projektu odnowione 
³y w ramach unijnego projektu wspó³- o refundacjê czêœci kosztów poniesio-zasta³y nastêpuj¹ce figury znajduj¹ce 
finansowanego przez PROW 2007- nych na odnowienie zabytkowych siê we wnêkach elewacji wejœciowej 
2013 poprzez Lokaln¹ Grupê Dzia³a- rzeŸb.  koœcio³a: Matka Bo¿a Niepokalanie 
nia „Per³y Ponidzia” z siedzib¹ w Skal- Prace konserwatorskie wykona³ Poczêta, œw. Józef, œw. Joachim, œw. 
bmierzu. Gmina Grêboszów jest jedn¹ Grzegorz Lasota - Konserwacja Za-Stanis³aw Kostka i œw. Kazimierz. 
z oœmiu gmin nale¿¹cych do tego bytków z Rzeszowa.  Uk³ad wszystkich œwiêtych na elewacji 
stowarzyszenia. Realizatorem projektu przedstawia rysunek zamieszczony 

poni¿ej tekstu. Odnawiane rzeŸby 
wykonane s¹ z wapienia piñczow-
skiego przy u¿yciu narzêdzi kamie-
niarskich. Wapieñ, ze wzglêdu na 
dostêpnoœæ, stanowi³ przez d³ugie 
lata podstawowy surowiec kamie-
niarski na naszym terenie. 

G³ówne prace wykonane w ra-
mach renowacji to: oczyszczenie 
figur z nawarstwieñ, czarnej patyny, 
mchów i glonów oraz farb olejnych  
i emulsyjnych, pokrycie rzeŸb sub-

pn: „Remont konserwatorski 5-
stancj¹ glono- i grzybobójcz¹, uzu-

ciu figur kamiennych w elewacji Opracowa³:  Mieczys³aw Mamulski
pe³nienie ubytków, hydrofobizacja po-

frontowej (wejœciowej) Koœcio³a Fot. Grzegorz Lasota
³¹czona ze strukturalnym wzmocnie-

Parafialnego p.w. Wniebowziêcia 
niem kamienia, scalenie kolorystyczne 

Najœwiêtszej Maryi Panny w Grê-

W paŸdzier niku  br. zakoñczona figury, które zosta³o zablokowane przez in. szczerej spowiedzi, dobrej s³awy i to-
zosta³a realizacja projektu pn: Remont dwie metalowe obejmy. Ze wzglêdu  na n¹cych oraz orêdownikiem podczas po-
konserwatorski kapliczki s³upowej  tak du¿e zniszczenia prace konserwa- wodzi. Jest tak¿e patronem mostów. 

torskie by³y bardzo skomplikowane. Ko- Wed³ug tradycji chroni pola i zasiewy zwieñczonej rzeŸbami  œw. Jana Ne-
nieczne by³o rozebranie kapliczki, prze- przed powodzi¹. Dlatego figury œw. Jana pomucena i œw. Miko³aja  usytuowa-
wiezienie jej do pracowni konserwa- Nepomucena mo¿na spotkaæ przy dro-nej na dzia³ce nr 290/1 w Koz³owie, 
torskiej i dalsze prowadzenie specjalis- gach w s¹siedztwie mostów i rzek. Na-bêd¹cej w³asnoœci¹ p. Agnieszki Wój-
tycznych prac renowacyjnych. Miesz- tomiast œw. Miko³aj  jest patronem m.in. towicz. 
kañcy parafii wnieœli w realizacjê pro- dzieci, marynarzy, rybaków, ¿eglarzy i fli-Projekt jest wspó³finansowany ze 
jektu swój wk³ad w postaci pracy przy saków, pielgrzymów i podró¿nych  oraz œrodków PROW 2007-2013 za po-
wykonaniu nowego fundamentu, pomoc z³odziei.œrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania 
przy demonta¿u i monta¿u kapliczki oraz Ze  wzglêdu „Per³y Ponidzia”, do której nale¿y m.in. 
prace porz¹dkowe w obrêbie kapliczki. na swoje usy-gmina Grêboszów. Celem projektu by³o 
Podczas prac pomagali m. in: Grzegorz tuowanie, przy zachowanie lokalnego dziedzictwa kul-
Wójtowicz, Edward Wójtowicz, Rad³o dr od ze  wo je -turowego i historycznego poprzez reno-
S³awomir, Sambur Jan, MoŸdzierz Woj- wódzkiej ̄ abno - wacjê zabytkowej  kapliczki s³upowej      
ciech i Gil Robert. Bu s ko -Zd ró j ,  z  rzeŸbami  Œw. Jana Nepomucena       

RzeŸba jest rzadkim przyk³adem, gdy odnowiona ka-i Œw. Miko³aja z 1744 r. Realizatorem 
na jednym cokole ustawiono z³¹czone pliczka stanowiæ projektu by³a parafia pw. Podwy¿szenia 
plecami dwa pos¹gi œw. Jana Nepo- bêdzie atrakcjê Krzy¿a Œwiêtego w Borusowej pod prze-
mucena i œw. Miko³aja. Wed³ug strony turystyczn¹ oraz wodnictwem  ks.  proboszcza  Mariana 
internetowej s³u¿yæ jako œwia-Kujdy, który czuwa³ nad ca³oœci¹ wyko-
http://nepomuki.pl/nepomuk/index.ht dectwo wiary na-nywanych prac. 
ml istniej¹ w Polsce tylko 3 takie ka- szych przodków, Kapliczka przed renowacj¹ by³a bar-
mienne figury: w miejscowoœciach a œwiêci patroni wspomagaæ bêd¹ nas dzo zniszczona, widaæ by³o na niej up³yw 
Skotniki Dolne (gm. Wiœlica, pow. buski) nadal w potrzebie. ponad 250 lat. Postaæ œw. Miko³aja mia³a 
z 1765 r., w miejscowoœci Podraje (gm. Renowacjê kapliczki przeprowadzi³a utr¹cone obie rêce, brakowa³o  ca³ej twa-
Nowy Korczyn, pow. buski) z po³. XVIII Pracownia Konserwacji Zabytków p. Ja-rzy, fragmentu mitry. Œw. Jan Nepomu-
w., i Koz³ów (gm. Grêboszów, pow. kuba Olszyñskiego z Przeworska.cen mia³ utr¹cona lew¹ d³oñ, nos, bra-
d¹browski) oraz drewniana figura w miej-kowa³o g³owy Chrystusa na krzy¿u, frag-
scowoœci Kraków-Przewóz z 1723 r. Oprac. Mieczys³aw Mamulskimentu prawego ramienia krzy¿a i buta 

W miejscu tym przypomnieæ nale¿y, Fot. Jakub Olszyñskiprawej nogi. Najpowa¿niejszym uszko-
¿e œw. Jan Nepomucen jest patronem m. dzeniem by³o pêkniêcie kapitela i trzonu  

RENOWACJA ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W KOZ£OWIE
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W dniu 7 sierpnia 2013 r. dokonano odbioru  i odda- Drogowych Staszów sp. z o.o. w Staszowie, ul. Ra-
no do u¿ytkowania, po wykonanym  remoncie, drogê kowska 40, 28-200 Staszów, z którym w dniu 11 kwiet-
gminn¹ nr K180081  Bieniaszowice-Lubiczko  na odcin- nia 2013 r. Gmina Grêboszów podpisa³a  umowê na 
ku  0,970 km. wykonanie robót.

W ramach remontu usuniêto kilkanaœcie wierzb, Roboty  wykonywane by³y w trudnym okresie, gdy¿ 
wzmocniono podbudowê drogi, odmulono rowy oraz Gmina Grêboszów znowu  prze¿ywa³a powódŸ. Na ten 
wykonano  nawierzchniê asfaltow¹. Koszt remontu czas roboty zosta³y przerwane, a termin ich wykonania 
wyniós³ 487 tys. z³, z czego 475 tys. z³. stanowi³a dotacja przed³u¿ono. Nowa nawierzchnia asfaltowa zosta³a 
z bud¿etu Pañstwa na usuwanie skutków klêsk wykonana solidnie, na solidnej podbudowie,  i zapewne  
¿ywio³owych, a wiêc wartoœæ uzyskanej pomocy wynios³a  s³u¿yæ bêdzie przez d³ugie lata jej u¿ytkownikom. 
ponad 97 %. Poni¿ej widok wyremontowanej drogi gminnej  nr 

Powodem  remontu tej drogi by³y du¿e zniszczenia K180081  Bieniaszowice-Lubiczko  gmina Grêboszów
drogi przez wody powodziowe w 2010 r. Powo³ana przez 
Wojewodê Ma³opolskiego Komisja Wojewódzka uzna³a Mieczys³aw Mamulski
straty na tej drodze.  Na wniosek  mieszkañców wsi  Bie-
niaszowice oraz dziêki wsparciu radnego Rady Gminy 
Grêboszów Wies³awa Wytrwa³a remont drogi  zosta³ 
przyjêty do realizacji w bud¿ecie Gminy Grêboszów na 
rok 2013. Dziêki staraniom  Wójta Gminy  Grêboszów  
Krystyny Œwiêtek, na pocz¹tku roku 2013, uzyskano 
promesê na finansowanie przez bud¿et Pañstwa remon-
tu wymienionej drogi. Projekt remontu wykona³a firma: 
Projektowa Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Space-
rowa 14, 33-140 Lisia Góra. Wykonawcê remontu 
wybrano w drodze postêpowania przetargowego.

Wykonawc¹ by³a firma: Przedsiêbiorstwo Robót 

NOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA TERENIE 
GMINY GRÊBOSZÓW

chodnikowej wokó³ budynku, wykonanie elewacjiREMONT REMIZY 
 z dociepleniem, docieplenie stropu, wymianê stolarki 
okiennej i drzwiowej.STRA¯ACKIEJ OSP KARSY

Roboty budowlane nadzorowa³a  firma:  „NOT-
BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obs³ugi Inwestycji Zosta³ zakoñczony remont budynku remizy 
Budowlanych z Tarnowa., ul. Moœcickiego 33. Projekt stra¿ackiej OSP w miejscowoœci Karsy gmina 
architektoniczny remontu opracowa³a firma: Pracownia Grêboszów. Wykonawc¹ robót budowlanych by³a firma: 
Projektowa GRAF, ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów.Zak³ad Murarsko-Tynkarski Stanis³aw Wa³aszek, 

Pomocy w realizacji remontu ze strony samorz¹du Kobierzyn 34, 33-140 Lisia Góra, który wykona³ roboty 
wiejskiego wsi Karsy udziela³ na bie¿¹co so³tys wsi budowlane za kwotê brutto 139 470,94 zl. Prace 
Franciszek Dymon, a ze strony Jednostki OSP Karsy jej remontowe obejmowa³y: remont dachu, w tym wymianê 
prezes druh Andrzej Boroniec i druh Pawe³ Wolañski.    pokrycia dachu, wymianê rynien i rur spustowych, 
W staraniach o wyremontowanie budynku remizy wymianê instalacji odgromowej, remont kominów, 
stra¿ackiej OSP Karsy zabiega³  radny gminy Grêboszów remont drzwi gara¿owych, renowacjê balustrad, 
Franciszek Dymon.wydzielenie pomieszczenia WC, remont posadzek, 

Dziêki staraniom Wójta Gminy Grêboszów Krystyny malowanie œcian i sufitów, wykonanie opaski 
Œwiêtek, w br. uzyskano mo¿liwoœæ dofinansowania 
remontu budynku OSP Karsy ze œrodków bud¿etu 
Województwa w kwocie 39 478 z³ i ze œrodków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie w kwocie 36 832 z³. Pozosta³e 
koszty remontu zosta³y pokryte z bud¿etu Gminy 
Grêboszów.

Eugeniusz Borek
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ZDROWIEZDROWIEPOROZMAWIAJMY O PRZEZIÊBIENIACH
Pora jesienna i zimowa, to pory roku w czasie których poniewa¿ w stanach gor¹czkowych organizm traci wiêcej 

wzrasta poziom zachorowañ na przeziêbienia. Dzieje siê tak na wody. Wykazano, ¿e ¿ele zio³owe i z olejkami eterycznymi 
wskutek ró¿nicy temperatur, ciep³o wewn¹trz pomieszczeñ   z m n ie jszaj¹ nasilenie kaszlu i kataru oraz poprawiaj¹ jakoœæ snu, 
a zimno na zewn¹trz, infekcje ³atwiej rozwijaj¹ siê na ale ze wzglêdu na intensywny zapach nie s¹ dobrze tolerowane 
œluzówkach górnych dróg oddechowych, st¹d postaram siê przez dzieci. Podobnie miód gryczany redukuje kaszel i popra-
jeszcze raz przybli¿yæ problem infekcji. wia jakoœæ snu u chorego. Wszystkie produkty zawieraj¹ce 

Zacznijmy od pocz¹tku, od definicji: przeziêbienie to ostre witaminê C rutynê i cynk ³agodz¹ objawy przeziêbienia, jak te¿ 
zaka¿enie górnych dróg oddechowych wywo³ane przez wirusy, stosowane profilaktycznie zmniejszaj¹ sk³onnoœæ do przeziê-
jest to najczêstsza przyczyna wizyt u lekarza. Przeziêbienie bieñ. Podobnie dzia³a wyci¹g z je¿ówki pod postaci¹ Echinacea, 
leczymy objawowo, przy czym najbardziej musimy byæ ostro¿ni czy wyci¹g z aloesu i aronii pod postaci¹ Bioaronu C. Pomocne 
u dzieci poni¿ej 4-ego roku ¿ycia, gdy¿ leki dostêpne bez recepty dla zwalczania kataru s¹ preparaty w postaci kropli lub aerozoli 
na kaszel i przeziêbienie mog¹ byæ potencjalnie szkodliwe. zmniejszaj¹ce obrzêk i przekrwienie b³ony œluzowej nosa przez 
Wirusy gromadz¹ siê w wydzielinie z nosa, ³atwo rozprzestrze- co nastêpuje poprawa oddychania przez nos i zmniejszenie 
niaj¹ siê poprzez kichanie, kaszel  oraz wydmuchiwanie nosa. kaszlu. Niesterydowe leki przeciwzapalne skutecznie ³agodz¹ 
Podczas rozwijania siê procesu infekcji wystêpuje gor¹czka, bóle g³owy, miêsni oraz stawów, a tak¿e obni¿aj¹ temperaturê 
kaszel, wyciek z nosa i niedro¿noœæ nosa, ból gard³a i g³owy oraz chorego. Wa¿ne jest by dbaæ o  ogólny stan zdrowia, tak ¿eby 
bóle miêœni. Przeziêbienie jest samo ograniczaj¹c¹ siê chorob¹  organizm mia³ dobr¹ odpornoœæ kiedy ju¿ wirusy wnikn¹ do 
i zwykle trwa do 10 dni, st¹d nasze postêpowanie skierowane jego wnêtrza. Wa¿ny jest prozdrowotny styl ¿ycia obejmuj¹cy 
jest raczej na z³agodzenie objawów ni¿ na leczenie zaka¿enia.  ruch na œwie¿ym powietrzu, odpowiednie od¿ywianie i ubie-
W celu zapobiegania oraz leczenia objawów przeziêbienia rania siê tak, by nie dochodzi³o do przegrzania ani do prze-
stosujemy wiele leków przepisywanych na receptê, leków marzniêcia. Natomiast najwa¿niejszym jest hart ducha i takie 
dostêpnych bez recepty oraz œrodków medycyny ludowej   po d ej œc ie  d o  zaka¿eñ, ¿e zwalczymy je na pewno i szybko zanim 
i alternatywnej. Wiemy, ¿e antybiotyki nie s¹ skuteczne w tych nast¹pi¹ powik³ania. I takiego hartu ducha ¿yczê Wam moi 
stanach dlatego ich nie stosujemy. Natomiast istniej¹ metody, drodzy czytelnicy w nadchodz¹cym Nowym Roku i przez 
które ³agodz¹ objawy. Poniewa¿ chory, a szczególnie chore wszystkie nastêpne lata. 
dziecko traci apetyt, staramy siê tylko by wypij¹ p³yny, Marek Ziajor

BÓLE G£OWY- ODWIECZNY TOWARZYSZ CZ£OWIEKA
Bóle g³owy nale¿¹ do najczêstszych dolegliwoœci cz³owieka i jonowych, czy zaburzenie receptorów serotonicznych lub 

towarzysz¹ nam od zarania dziejów. Przy czym u ka¿dego ja³owe oko³onaczyniowe zapalenie w obrêbie opon mózgowo- 
cz³owieka bóle g³owy przebiegaj¹ inaczej, lecz na zasadzie rdzeniowych, raczej zaciemnia obraz ni¿ daje odpowiedŸ na 
podobieñstwa ataku bólowego wyró¿nia siê obecnie 100 po- pytanie: sk¹d ta choroba? W ka¿dym razie zmiany w EEG 
staci bólów g³owy, a wiêc g³owa mo¿e boleæ na 100 sposobów. mózgu czêsto maj¹ charakter napadowy, czyli zbli¿one s¹ do 
Generalnie najwa¿niejszy jest podzia³ na bóle pierwotne, zwane obrazu jaki wystêpuje w padaczce. Nigdy siê nie zgodzê z tym, 
dawniej idiopatycznymi, czyli takie w których nie potrafimy ¿e nie da siê unikn¹æ kolejnych ataków, ¿e one musz¹ przyjœæ jak 
znaleŸæ przyczyny, s¹ to bóle samoistne i jest ich oko³o 90% ze z³a pogoda, ¿e nie ma sposobu by unikn¹æ bólu. I choæ wiem, ¿e 
wszystkich bólów u cz³owieka. Pozosta³e 10% to bóle wtórne migreny nie da siê wyleczyæ, bo jest tak g³êbok¹ cech¹ chorego, 
towarzysz¹ce innym chorobom, np.: zapaleniu zatok, jak jego kolor oczu, to zawsze próbujê j¹ opanowaæ, czyli 
infekcjom, urazom, zaburzeniom widzenia czy nowotworom. uzyskaæ stan, w którym napady bêd¹ rzadsze i ³atwe do 

Zacznijmy wiêc od bólów pierwotnych, których jest naj- przetrwania.
wiêcej u cz³owieka, wœród nich najczêstsze s¹ dwa typy bólów: Czêœæ migreny ok 10% wystêpuje z objawami aury, to jest 
po pierwsze migrena i po drugie napiêciowe bóle g³owy. takim odmiennym stanem naszego organizmu, ¿e chory sam 
Zmierzmy siê wiêc z migren¹ bóle migrenowe to najczêstsza obserwuje u siebie niezwyk³e objawy, najczêœciej migocz¹ce 
choroba uk³adu nerwowego cz³owieka, bo cierpi na ni¹ 10 % mroczki przed oczami, jakby maleñkie sztuczne ognie w polu 
wszystkich ludzi na ziemi, czêœciej wystêpuje u kobiet, tak, ¿e na widzenia lub mrowienia jednej po³owy cia³a, albo tylko jednej 
3 kobiety choruje 1 mê¿czyzna. Istotê migreny stanowi¹ rêki lub drêtwienie twarzy, albo nag³e niemi³e zapachy bez 
napadowe bóle g³owy, czyli ataki migrenowe, têtni¹cych bólów ¿adnego Ÿród³a. Przyj¹³ siê pogl¹d, ¿e niektóre pokarmy, jak 
obejmuj¹ce tylko po³owê g³owy, przy czym mog¹ byæ naprze- czekolada, czy czerwone wino lub ogromne napiêcie 
mienne bóle raz jednej po³owy g³owy, a w drugim ataku drugiej powodowane stresem, czy miesi¹czk¹ u kobiet mo¿e wywo³aæ 
po³owy g³owy. Bóle g³owy s¹ tak silne, ¿e wywo³uj¹ wymioty, napad, jednak ostatnie badania nie potwierdzaj¹ wprost tych 
œwiat³owstrêt, a chory Ÿle znosi zapachy, nawet te, które kiedyœ zale¿noœci, st¹d ja dla moich chorych zalecam samoobserwacjê 
by³y dla niego mi³e. Teraz w ataku s¹ trudne do wytrzymania, bo nawet pod postaci¹ dzienniczka, by odpowiedzieæ sobie na 
tak s¹ nie mi³e i trudno przed nimi uciec. Dramatem s¹ dŸwiêki, pytanie, co innego, nowego zdarzy³o siê wokó³ mnie lub we 
które uderzaj¹ jak kule w obola³¹ g³owê, jeszcze trudniejszy jest mnie przed napadem migreny?, a wtedy czêsto uda nam siê 
ruch, ka¿dy krok powoduje ostre k³uj¹ce bóle, jakby mózg wykryæ ten mechanizm, który jak spust wyzwoli³ atak bólu. 
uderza³ w koœci czaszki, a chory próbuje w czasie chodzenia Generalnie trudny problem, choæ nigdy nie wolno traciæ 
g³owê nosiæ na rêkach. Ostatecznie w najciê¿szym ataku nadziei, ¿e bêdziemy o krok przed chorob¹, a kiedy nas 
cz³owiek le¿y w bezruchu zwiniêty w k³êbek w pozycji embrio- zaatakuje znajdziemy sposób, by ograniczyæ jej ostroœæ. Wœród 
nalnej w zaciemnionym pokoju i w ciszy. Mam paru tak cier- tych sposobów najwa¿niejszy jawi siê hart ducha i pe³nia 
pi¹cych pacjentów i wiem, ¿e gdy w takim ataku do nich optymizmu, którego niewyczerpanych pok³adów ¿yczê Wam 
podchodzê, nie mogê g³oœno mówiæ „dzieñ dobry”, ale cichutko na ca³y ten nowy rok, a o leczeniu napiszê Wam w nastêpnym 
podaæ w zastrzyku lek przeciwbólowy. Medycyna nie wie jaka artykule.
jest przyczyna migreny, bardzo naukowe okreœlenie, ¿e jest to Marek Ziajor
genetycznie uwarunkowane zaburzenie dotycz¹ce kana³ów 
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Œ.p. Józef Za³uski urodzi³ siê na zamku w Ojcowie szwole¿erów, a z nim œ.p. Józef do Hiszpanii, sk¹d 
w roku 1787 dnia 14 lipca z Teofila i Honoraty   d op i er o  1 4 /9  1811 wróci³ do Francji, gdzie ju¿ mocno 
z Stempkowskich Za³uskich i Kasztelana Buskiego, mówiono o swej kampanii w której by³ w roku 1812 
starosty Chêciñskiego, Kawalera Orderu Or³a Bia³ego pu³k, w którym œ.p. Józef sta³ olœniony morzem 
i œw. Stanis³awa. Nale¿a³ wiêc do rodziny Za³uskich, p³omieni pal¹cej siê Moskwy, tego grodu carów 
która spoœród siebie wyda³a biskupów i wielu innych, moskiewskich, który grzebi¹c siê w popiele i gruzach, 
wielkimi naukami i zas³ugami w OjczyŸnie s³awnych sta³ siê przyczyn¹ zguby armii i upadku dot¹d 
mê¿ów. ¯e zaraz w pocz¹tkach zacni rodzice wdro¿yli niezwyciê¿onego, a nader dumnego Napoleona.
w serce m³odocianego syna swego zasady wiary kato- Wskutek nieustannych przez 8 lat ponoszonych 
lickiej i wzorem praojców podniecali najgorêtsz¹ mi- trudów, nie w czasów i niewygód wœród strasznego 
³oœæ Ojczyzny, to nam dowodzi ca³y ¿ywot œ.p. Józefa. odwrotu z pod Moskwy, zapad³ œ.p. Józef w ciê¿k¹ 

Z jak¹ ochot¹ na pierwszy odg³os zawi¹zuj¹cego chorobê, z której przy szczególnej Opatrznoœci Bo¿ej 
siê pu³ku lekkokonnej jazdy polskich szwole¿erów, prawie cudem do zdrowia powróci³ i dalej obowi¹zki 
jako 20 letni m³odzian opuszcza dom rodzicielski, ciê¿kiej s³u¿by móg³ wype³niaæ! Przez ile trudów, 
spieszy do Warszawy i do tego¿ pu³ku wstêpuje w roku wstêpnych bojów i walk przeszed³ pu³k, w którym œ.p. 
1807 to nam dowodz¹ jego s³owa gdzie w œpiewie dla Jenera³ s³u¿y³ od sformowania tego¿ w roku 1807 a¿  
gwardyi i Napoleona u³o¿onym tak siê wyra¿a: "Bodaj w roku 1814, ³atwo sobie ¿a³obni s³uchacze wyobra-
Bóg dzieñ b³ogos³awi³ w którym ¿o³nierzem zosta³em, zicie gdy powiem, ¿e w przeci¹gu tego czasu, a wiêc     
u pu³kownikam siê stawi³, i w kontrol siê zapisa³em". w niespe³na 8-u latach 10000 ludzi potrzebowa³.      
Gdzie indziej znowu tak siê wyra¿a: "Zajaœnia³ dzieñ W tym to okresie czasu dos³u¿y³ siê œ.p. Józef stopnia 
po¿¹dany, znak marszu, tr¹ba wyda³a, niech ¿yje szefa szwadronu, a Napoleon ozdobi³ bohaterskie jego 
cesarz kochany, niech go wielbi ziemia ca³a!". Z takim piersi Krzy¿em Legii Honorowej.
usposobieniem ducha opuszcza œ.p. Józef Ojczyznê, Temu to pu³kowi zbudowa³ œ.p. Jenera³ Za³uski    
spieszy przez Niemcy, Francyê strudzone d³ugim po- w ostatnim dziesi¹tku lat swego ¿ycia wydaniem 
chodem konie poi w Atlantyku i 16 kwietnia 1808 Wspomnieñ o tym¿e pu³ku, pomnik, który wieki 
staje pod Samosier¹, pod t¹ Samosier¹, której zdoby- przetrwa.
cie Napoleon zostawi³ s³awie Polaków. Na rozkaz Na- Z jak¹ radoœci¹ ca³y kraj, a szczególnie ¿yj¹cy 
poleona pod dowództwem szefa Kozietalskiego, sfor- towarzysze broni te "Wspomnienia" powitali, to nam 
mowaæ siê w czwórki, lotem b³yskawicy przebiec w¹- dowodz¹ s³owa hr. Aleksandra Fredry do œ.p. Józefa   
wóz zrzuciwszy wszystkie zapory, zdobyæ 16 armat, w roku 1857 napisane:
wskutek czego 13 tysiêcy Hiszpanów pierzch³o i utwo- "Nad grobem braci, przyjació³ kolegów,
rzyæ wolne przejœcie armii francuskiej, to by³o czynem Mêstwa i s³awy zawiesi³eœ wianek,
38 go szwadronu tego pu³ku w którym œ.p. nie- Przed nim uklêkn¹ ostatki szeregów,
boszczyk s³u¿y³. W nim dla nich ¿ycia zawoni poranek.

Ten jeden bohaterski czyn by³ dostatecznym aby Jak g³os rzucony w bezludne zwaliska.
siê w skutek niego zawi¹za³a braterska mi³oœæ miêdzy Wraca samotny obieg³szy do ko³a, 
towarzyszami broni, d³ugiemi niespo¿y³a latami. Dla Jak kiedy serce kolegów zawo³a,
tego widzieliœmy, jak œ.p. Józef wita³ siê z Wincentym Pamiêæ ju¿ tylko powtarza nazwiska.
Dobieckim gdy go ten¿e po d³ugim niewidzeniu siê      Ju¿ za granic¹, wspomnieñ i pami¹tek,
w Siedliszowicach odwiedza³ i œciskali siê i p³akali nad coraz nam ciszej, coraz puœciej w ¿yciu
sob¹ polscy weterani jak dzieci, w nieopisanej radoœci. Gdzieniegdzie tylko jak k³os w gradobiciu, 

Po ca³orocznym prawie pobycie w Hiszpanii wœród z proporcem w rêku stoi jeszcze szcz¹tek.
nieustaj¹cych walk i potyczek, ju¿ w maju 1808 roku Lecz w k³osie ziarno nie mo¿e pójœæ marnie.
sta³ pu³k a z nim œ.p. Józef pod Wiedniem i tu uczest- Padnie powoli na Ojczyst¹ ziemiê
niczy³ w bitwie w której z obu stron czterysta tysiêcy A w Bogu wiara i w ziemi i w ziarnie,
¿o³nierza walczy³o, a tysi¹ce armat, pociski na wszyst- Polskich u³anów nie zaginie plemie!"
kie strony roznosi³o. "Mi³y to by³ widok (mawia³ œ.p. 
Józef) nacieraæ w kolumnie kilkunastu tysiêcy jazdy     Po zajêciu Pary¿a, przesz³y pu³ki polskie pod 
u podnó¿a tego Kachlenbergu z którego szczytu przed rozkazy cara Aleksandra, a œ.p. Józef zosta³ przybocz-
126 laty Jan III spuszcza³ swe pancerne chor¹gwie na nym jego adjutantem, któr¹ to s³u¿bê pe³ni¹c i pod Mi-
obronê Wiednia i chrzeœcijañstwa. W tej jednej bitwie ko³ajem sprowadzi³ zw³oki cara Aleksandra z Tagan-
pod Wagram, tyle poleg³o rycerzy, ¿em widzia³ mówi rogu a nastêpnie wys³any pod mury Sylistry i zdrad¹ 
œ.p. Józef- pagórki z r¹k i nóg amputowanych, które wœród bitwy opuszczony, prawie cudem przed 
okryte ziemi¹, ³atwo tworzy³y pagórki - mogi³y." niechybn¹ uszed³ œmierci¹.

W pocz¹tku roku 1810 powróci³ pu³k polskich Dokoñczenie na str. 21
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Dokoñczenie ze str. 20 gdzie sz³o o dobro powszechne. Drzwi jego domu dla 
szukaj¹cych pomocy, rady, lub poœrednictwa sta³y 

"Smutne to by³o (mówi³ zmar³y Józef do mnie) zawsze otworem, a ³aski œwiadczone w skrytoœci od-
po³o¿enie moje jako adjutanta carskiego, z którego kryli dopiero ci, którzy przy jego zw³okach op³akiwali, 
chc¹c mnie uwolniæ przyjaciele moi Zaj¹czek i Badeni, op³akuj¹c straconego dobrodzieja. Takim ¿ywotem 
wyrobili dla mnie posadê Kuratora Wszechnicy musia³ œ.p. Józef zas³u¿yæ sobie na szczêœliw¹ wiecz-
Jagielloñskiej w Krakowie". noœæ, takim ¿ywotem zas³u¿y³ na czeœæ i uwielbienie 

Na tym urzêdzie zasta³o powstanie 30 roku œ.p. ca³ego narodu. Tak jest czcigodny jenerale, chocia¿ we 
Jenera³a. Na pierwszy odg³os o powstaniu opuszcza chwili obecnej powierzamy zw³oki Twoje cieniom 
œ.p. Józef Kraków i spieszy do Warszawy, a jak myœla³ grobowym, to duch Twój olœniony cnotami i zas³ugami 
o rozpoczynaj¹cej siê wojnie to wyra¿a temi s³owy: ¿ywota Twojego, bêdzie nam zawsze obecny, dopóki     

Jad¹c samotny u³o¿y³em kilka zwrotek stosow- i my nie po³¹czymy siê z Tob¹ w krainie wiecznej 
nych do chwili, które da³em do druku w Kielcach,   o d p ³a ty, a zanim to nast¹pi, ¿egnamy siê polski boha-
a z których ostatni¹ temi zakoñczy³em s³owy: "Zgoda, terze! Oby wzrastaj¹ce pokolenia umia³y naœladowaæ 
porz¹dek niech ¿yje, na nich ca³oœæ narodowa. Sto Tw¹ mi³oœæ i poœwiêcenia dla Ojczyzny i by³o zawsze 
tysiêcy r¹k niech bije jedna niech prowadzi g³owa." gotowe w jej i wiary œwiêtej obronie, nieœæ ¿ycie w ofie-

Do koñca tej wojny by³ œ.p. Józef jako jenera³ rze. ¯egnamy Ciê wzorowy obywatelu. Oby ci, którzy 
brygady przy g³ównym sztabie, a nieszczêœliwe jej za- ciê prze¿yli, nauczyli siê od ciebie, ¿e mi³oœæ w³asnego 
koñczenie, by³o pocz¹tkiem przeœladowañ ze strony kraju nad wszystkie rozkosze zagraniczne przedk³adaæ 
rz¹du moskiewskiego. Wygnanemu z kraju car zabra³ nale¿y, aby siê uczyli, jak oszczêdzonym groszem nie 
ca³y jego maj¹tek i skaza³ zaocznie na œmieræ, z czego obcych bogaciæ, ale go na dobro biednej Ojczyzny 
nie móg³ zaraz dokonaæ, to usi³owa³ dopi¹æ w roku obracaæ nale¿y. ¯egnamy ciê przyk³adny mê¿u, oby 
1849. W tym bowiem roku na rozkaz cara porwany    m i³oœæ Twa, niczym do ostatniej chwili nie zachwiana 
z Siedliszowic, wsadzony w wiêzieniu w Warszawie, na w piêædziesiêcioletnim blisko po¿yciu z Tw¹ czcigodn¹ 
œmieræ skazany, a na koñcu przez wstawienie siê ma³¿onk¹, sta³a siê wzorem do podobnego zacho-
Ksiêcia Szwarcenberga u³askawiony. Mimo tylu klêsk, wania œlubów ma³¿eñskich. ¯egnaj¹ Ciê szlachetny 
tylu trudów i zawiedzionych nadziei zachowa³ œ.p. panie Twoi oficyaliœci i s³udzy i zapewniaj¹ Ciê w tej 
Józef hart duszy prawdziwie rycerski a¿ do ostatniej uroczystej chwili, ¿e serca ich nie do nich, ale do Ciebie 
chwili ¿ycia. Niczem dla niego by³y niebezpieczeñstwa nale¿¹, boœ je tw¹ wspania³omyœlnoœci¹, ³agodnoœci¹    
œmierci, bo czu³ zawsze i wierzy³ nie zachwianie w siln¹ i dobroci¹ pozyska³. B¹dŸ przekonany, ¿e ich nieustan-
opiekê Boga nad sob¹, wiara œwiêta wyparta na nym staraniem bêdzie, staraniem jednego z najgorêt-
czystem sumieniu, by³a dla niego tarcz¹, zas³aniaj¹c¹ szych Twoich ¿yczeñ dope³niaæ, aby zostaj¹c wiernym  
ducha od wszelkiej s³aboœci, w chwilach stanowczych, i Twej przezacnej ma³¿once wiêcej jej jak w³asnego 
rozstrzygaj¹cych. Tak w cytadeli przed og³oszeniem dobra strzegli. ¯egna Ciê ta œwi¹tynia Pañska grub¹ 
wyroku œmierci, sam mówi do siebie: "Zreszt¹, co mi przyodziana ¿a³ob¹ najlepszy z Patronów. Smutno jej, 
Bóg przeznaczy zniosê stale bez rozpaczy, Bo mam tê bo ju¿ wiêcej nie bêdzie widzieæ sêdziwego Twego 
pociechê wielk¹, ¿em spe³ni³ powinnoœæ wszelk¹". Zaœ oblicza, korz¹cego siê z prawdziwem nabo¿eñstwem 
po przeczytaniu wyroku, takimi wzmacnia³ siê myœla- przed majestatem Najwy¿szego. Smutno jej gdy¿ ju¿ 
mi: "Lecz nie ulegnê pod ciosem, bo miê ksiêgi wiêcej nie bêdzie mog³a wskazywaæ na Ciebie, i Twym 
nauczy³y, ¿e walka wybranych z losem, sprawia Bogu przyk³adem uczyæ innych, jak to i pan mo¿ny mimo 
widok mi³y. A kto siê Bogu oddaje, temu obca wszelka nadw¹tlonego póŸnym wiekiem zdrowia pada na ko-
trwoga, On jedn¹ bojaŸñ uznaje, bojaŸñ Boga, tylko lana przed Najœwiêtszym Sakramentem. To imiê Ma-
Boga." Takim by³ ten ¿o³nierz polski, którego zw³oki ryi wypisane na chor¹gwi zatkniêtej na wie¿y Tw¹ 
sk³adamy do grobu, a jakim ¿e by³ obywatelem? Gdy szczodrobliwoœci¹ wzniesionej ku niebu, bêdzie w póŸ-
ju¿ wiedzia³, ¿e orê¿em d³u¿ej s³u¿yæ OjczyŸnie nie ne wieki œwiadczy³o, ¿e koœcio³owi Chrystusowemu    
mo¿e, zamieni³ go na lemiesz. Mi³uj¹c wiêcej nad w Polsce, nigdy nie brak³o hojnych dobrodziejów.
obczyznê kraj rodzinny, nie wyje¿d¿a³ za granicê. Nie- ¯egnaj¹ Ciê ubodzy, którym nigdy nie odmawia³eœ 
znu¿ony pracownik przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê ja³mu¿ny. Oby mod³y ich, zasy³ane za duszê Tw¹ do 
sposobnoœci, do ostatniego uderzenia serca, gotów do niebios, w szpitalu Tw¹ hojnoœci¹ dla nich tu zbudo-
us³ug OjczyŸnie. Siedz¹c nieraz po ca³ych nocach nad wanym, wyjedna³ dla Ciebie ³askaw¹ odp³atê w Krai-
ksi¹¿kami i czasopismami, œledzi³ w nich rozwijaj¹cego nie wiecznoœci, a b³ogos³awieñstwo dla czcigodnej 
siê ducha narodu i czy to na usilne proœby wiernego Twej rodziny na ziemi. 
s³ugi, widz¹cego z si³ opadaj¹cego pana nad ranem 
udawa³ siê na spoczynek. Sam do nieba oszczêdnych Dokoñczenie na str. 22
do zaparcia, zawsze trzyma³ hojnie otwart¹ promisê, 
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Napisa³ do rodziny i ciekawych parafian Jakub Bojko w³oœcianin,

Grêboszów 25 listopada 1933 roku.

Dokoñczenie ze str. 21 Pan Hrabia raczy³ nas przypuœciæ do ugody, by³oby 
naszym najsumienniejszym staraniem, aby warunki 

¯egnamy Ciê wszyscy wstêpuj¹cego w cienie przyjête, jak najœciœlej wype³niaæ. Poniewa¿ w przysz³y 
grobowe z tem zapewnieniem, ¿e pamiêæ o Tobie nie tydzieñ rozgraniczenie b³onia ma nast¹piæ, dlatego 
zaginie w duszach naszych, dopóki nas wyrok ostatni upraszamy najuprzejmiej, aby JW Pan hrabia raczy³ 
nie po³¹czy na zawsze z Tob¹ w wiecznoœci. Amen. nas jak tylko byæ mo¿e najrychlej o skutku naszej 
(30/4 1866 j¹ g³osi³.) proœby, przez W-go Pana Rz¹dcê Siedliszowskiego 

Z tej mowy widno, ¿e mówca niezwyk³y jegomoœæ,    n aj³askawiej zawiadomiæ, gdzie te¿ o odpowiedŸ 
i ¿e umia³ za probostwo hrabiemu podziêkowaæ nawet    d owiadywaæ siê bêdziemy.
i po zgonie dobrodzieja. Pochowano Za³uskiego przy Grêboszów 24 paŸdziernik 1860. 
koœciele od pó³nocnej strony, a ¿ona wybudowa³a kaplicê Prawdziwoœæ ¿yczeñ ca³ej gromady Grêboszow-
œw. Józefa, i genera³ le¿y w koœciele. skiej, w wy¿szej proœbie zawartych, pieczêci¹ nasz¹ 

Koœció³ atoli, dla przybytku ludnoœci by³ jeszcze mimo gromadzk¹ i przy³¹czonymi w g³êbokiej pokorze 
to za ciasny, to te¿ ks. Otowski zabra³ siê do przybudowy naszemi nazwiskami stwierdzamy: Franciszek Wytr-

wa³ wójt, Micha³ Dziubla Plenipotent, Floryan Szabla, prezbiterium. Kaza³ narobiæ obrazków Koœcio³a, z projek-
Wojciech Koziara, Antoni Menel."tem przybudowy, nad któr¹ unosi³ siê obraz Matki Bo¿ej 

Na tej pokornej proœbie œ.p. Jenera³ dopisa³: Grêboszowskiej, bêd¹cy w wielkim o³tarzu i sprzedawa³ 
"Wielmo¿nemu S.K. Komisarzowi Zielonce do go parafianom, gorszy gatunek po reñskiemu a lepszy 

opinii. Jasienica 26/10 1860, Józef Za³uski."du¿o wiêcej kosztowa³. Ludnoœæ w lot obrazy rozkupi³a    
Zielonka tak wykierowa³, ¿e dwór zabra³ najpiêk-a ch³op Dymon z Zalipia na ten cel ofiarowa³ 2 morgi 

niejszy grunt przy stodole, Otowskiemu dano du¿y pas gruntu. S³owem umia³ grosz zebraæ.
b³onia dobrego, a gminie nizinê, zwan¹ : "szerok¹ wod¹" By³a na cmentarzu g³ównym Kaplica, w której by³o  
do³ek. Zaraz ludzie mieli kapkê mleka wiêksz¹ dla dzieci. 2 grobowce na podwy¿szeniu. Kaplicê tê rozebrano       
Za to cesarski komisarz Zielonka, ma pomnik w kaplicy a ceg³y u¿yto do prezbyteryum. Da siê powiedzieæ ¿e      
Ano ryba ryb¹ ¿yje!w roku 1873 przybudowa by³a kompletnie zakoñczona. 

S.p. Otowski gospodarzy³ siê na szersz¹ skalê, Ale je¿eli ten kap³an dba³ o koœció³ i owce, umia³ galanto 
chowa³ dwie czwórki koni do pracy, jedn¹ parê do chodziæ i wedle siebie, czego mu za z³e braæ nie mo¿na. 
wyjazdów i coœ m³odzi do byd³a chowa³ dwie dziewki, Jeszcze za ¿ycia Za³uskiego, nie da³o mu spaæ b³onie 
kucharkê, ogrodnika i lokaja do us³ug. By³o komu jeœæ grêboszowskie, które czy by³o wspólne z dworem, nie 
daæ. Fornal bra³ rocznie 24 z³ i z³oty reñski kolendy, wiem. Co robiæ? Zrobi³ pismo do genera³a w imieniu 
dziewki du¿o mniej. Do takiej gospodarki, sprowadzi³ se gromady, takiej treœci, któr¹ to proœbê mam w oryginale:
brata Józefa z ¿on¹ jego Julci¹ i kilkorgiem drobnej, mi³ej "JW Panie Hrabio! W³oœcianie wsi Grêboszowa 
dziatwy. Brat, by³a ch³opina niezbyt wykszta³cona, mia³ sk³adaj¹ u stóp JW Pana hrabi najpokorniejsz¹ proœbê 
przys³owie: "Panie tego", a gdy by³ z³y, mawia³: "Panie w sprawie podzia³u b³onia, dotychczas wspólnie z dwo-

rem u¿ytkowanego, i to w nastêpuj¹cej osnowy. Jesteœ- tegp psiakrew mazgaj". Julcia by³a kobieta krêpa, pra-
my przekonani, ¿e czêœæ b³onia grêboszowskiego, cowita i dla ubogich bardzo mi³osierna. Dwór tutejszy 
przez Wysoki Rz¹d dworowi odci¹æ siê maj¹ca prawnie dzier¿awi³ wtedy Pan Felicyan Kisielewski, który siê 
i s³usznie siê temu nale¿y. Przez ten jednak¿e podzia³ o¿eni³ z siostr¹ Otowskiego Pani¹ Antosi¹ dobr¹ kobiet¹. 
b³onia gromada wsi Grêboszowa, zosta³a w tak Kisielewski wygl¹da³ znakomicie, nosi³ sie jak szlachcic 
op³akanym stanie, ¿e nawet trzeciej czêœci z byd³a   p o  s ta r o polsku, wywija³ dobrze palic¹, gdzie mu wypad³o 
i koni, które teraz chowa, utrzymaæ nie bêdzie mog³a. i lubi³ przeklinaæ wiele mawiaj¹c: "psiakrew regimentska 
Nadzbyt ma³e nasze grunta, oddalenie naszej wsi od duszo, Gospodarz by³ dobry mia³ paru synów dzielnych 
miast, a st¹d brak zarobków, a do tego jeszcze utrata m³odzieñców. Druga siostra ksiêdza Otowskiego, by³a 
naszego byd³a postawi nas w tak nêdznym stanie, ¿e wydana do Ujœcia Jezuickiego, za Sylwestra £uszczka, 
nie bêdziemy mogli spragnionych naszych dzieci naczelnika c³a na komorze, cich¹ cz³eczynkê.
nawet kapk¹ mleka posiliæ. W tej smutnej naszej W koñcu przyby³ mu brat najm³odszy Ludwik, 
przysz³oœci, nie pozostaje nam nic innego, jak pokorn¹ rzeŸbiarz, który w³aœnie wróci³ z Rzymu, gdzie siê æwiczy³ 
proœb¹ szukaæ ³aski JW-go [Jaœnie Wielmo¿nego] Pana w sztuce rzeŸbiarskiej. Pan ten przystojny z d³ugimi 
Hrabi dla nas i naszych dzieci. Nie oœmielamy siê w³osami, elegant, pokpiewa³ nieraz z gospodarki brata 
prosiæ o pozostawienie nam b³onia w ca³oœci bez wyna- Józefa, ale Ks. Otowski umia³ wszystko wy¿ywiæ i okryæ    
grodzenia, bo na tak wielk¹ ³askê nie zas³ugujemy, ale i pogodziæ. Dobrym by³ bardzo dla rodziny i koniec.
wnosimy nasz¹ najpokorniejsz¹ proœbê, aby JWny Pan Widz¹c, ¿e brak stacyi krzy¿owych, poleci³ takowe 
Hrabia raczy³ b³onie dworowi prawnie przypadaj¹ce, wykonaæ w Tarnowie, niezgorszemu malarzowi Adolfowi 
albo za roczne wynagrodzenie, albo za sp³at na Gucwie i zaraz w koœciele zrobi³o siê inaczej. 
wieczne czasy, przy gromadzie pozostawiæ. Gdyby JW. Dokoñczenie na str. 23
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HistoriaJakub Bojko, Okruszyny z Grêboszowa. Cz¹stka druga.
Napisa³ do rodziny i ciekawych parafian Jakub Bojko w³oœcianin,

Grêboszów 25 listopada 1933 roku.

Dokoñczenie ze str. 21 dzeniu po karczmach, nierozs¹dnych, a czêsto grzesz-
nych mowach, schodzimy siê razem i czytamy z onych 

Postara³ siê o kryszta³owy du¿y paj¹k któremu kule ksi¹g. Jednemu to, a drugiemu owo siê spodoba. Ten 
da³y radê, a gdy chor¹gwi prawie jakby nie by³o , a groszy to, a drugi co innego zapamiêta, i tak przybywa 
na takowe nie mia³, urz¹dzi³ kolendê w Grêboszowie   r oz u mu do g³owy, pobo¿noœci do serca, a miejsce 

dawnych grzechów, zajmuj¹ gwoli cnoty w domu i po-w roku 1862, któr¹ tak sam opisa³ w gazetce ludowej, 
za domem. Trzeba wam wiedzieæ i to Grzegorzu, ¿e wychodz¹cej we Lwowie, "Dzwonku", któr¹ dawa³ 
mimo czêstych "op³otków" co jeden po drugim lec¹ na ludziom do czytania:
nas, lud w naszej parafii nie ¿a³uje grosza na ksi¹¿ki. "O tegorocznej Kolendzie w Grêboszowie
Ledwo ksi¹dz pleban zapowie z ambony, ¿e ma ksi¹¿-Wojciech spod Opatowca do Grzesia z Mogi³y.
ki, a ju¿ lud siê ciœnie i takowe rozchwytuje. I tak Przyrzek³em wam mój Grzegorzu donieœæ o dal-
"Pielgrzymka Ks. Gondka do ziemi œwiêtej". Prawdy szych skutkach tegorocznej kolêdy naszej. Szósty to 
nad prawdami, bardzo do spowiedzi u¿yteczna ksi¹¿-ju¿ prawda mija miesi¹c od danego przyrzeczenia,       
ka, Opis ¿ywotów tych œwiêtych mêczenników, któ-i mo¿e tam ju¿ nieraz pomyœleliœcie: "Jako¿ Wojciech 
rych teraz Ojciec œwiêty kanonizowa³. "Podró¿ ch³opa zaspa³ gruszki w popiele, bo przyrzek³ pisaæ, a dot¹d 
Feliksa Borunia do Rzymu", powszechnie w naszej ani du-du. Lecz s³owo da³, przyrzek³ pisaæ, to i wype³-
parafii znajome. Ale to jeszcze nie wszystko o tej na-niæ musi, bo nie rzetelnoœci¹ Wojciech siê przestrasz-
szej kolendzie. Oto w tych dniach wprowadziliœmy do nie brzydzi, jako Polak z krwi  koœci i rodu." Je¿eliœcie 
naszego koœcio³a do poœwiêcenia ku s³u¿bie Bo¿ej z ko-tak o mnie myœleli, to wam za to bardzo dziêkujê i za-
lêdnych pieniêdzy sprawion¹ now¹ chor¹giew. Ponie-pewniam, ¿eœcie siê ani iskry nie omylili, bo to u mnie 
wa¿ ta chor¹giew jest na pami¹tkê tegorocznej kolêdy, prawie od dziecka taki zwyczaj, najprzód rozwa¿yæ 
dla tego na niej jest na jednej stronie obraz Narodzenia dobrze w swojej g³owie, tak i siak, na tê i na ow¹ stronê 
Pana Jezusa, oko³o którego mali kolêdnicy klêcz¹,     i dopiero s³owo wyrzec, no ale jak siê go wyrzek³o, to 
a na dole napis: "Wdziêczni kolêdnicy na pami¹tkê ju¿ chyba lepiej umrzeæ, jak go nie dotrzymaæ. Taki by³ 
kolêdy rok 1862, poœwiêcaj¹ parafianom." Na drugiej honorny nasz Polski naród z dawien dawna, ¿e przy-
stronie jest œwiêty Wojciech. Chor¹giew jest zrobiona  rzeczenie, chocia¿ bez œwiadków w cztery oczy dane 
z materyi jedwabnej zielonej i srebrnej. Kolor zielony drugiemu, sta³o siê przysiêg¹. Nie dotrzymaæ danej 
oznacza nadziejê. Bo czyje¿ serce nie by³o pe³ne na-obietnicy znaczy³o tyle co utraciæ na zawsze poczcie 
dziei lepszych czasów przed przyjœciem na œwiat Zbawi-imiê, i staæ siê w oczach innych na zawsze nie wierzy-
ciela naszego? Któ¿ i dziœ nie ¿yje nadziej¹ lepszych telnym. Sroga kara, ale zas³u¿ona. bo czegó¿ lepszego 
czasów, czasów takich, mi³oœæ wzajemna zajmie miej-wart k³amca, zdrajca, oszust, cz³ek fa³szywy?
sce tej nienawiœci, która siê teraz czêsto wœród nas wi-Cz³owiek, który dane przyrzeczenie nawet srogie-
dzieæ daje? Œwiêty Wojciech na drugiej stronie obrazu mu wrogowi dotrzymuje, to mi to dopiero m¹¿ jak siê 
przypomina nam pierwsze czasy wiary œwiêtej na na-patrzy, taki to dopiero wart byæ wójtem chocia¿by        
szej ziemi, przypomina nam, ¿e on by³ jednym z pierw-i nad kilkoma wsiami. Takiego to bym chyba w z³oto 
szych opowiadaczy ewangelii w Polsce. On to utwier-oprawi³, a tem bardziej, ¿e w naszych czasach cnota 
dzi³ Ojców naszych w œwiêtej wierze i zosta³ pierwszym rzetelnoœci dosyæ posz³a w poniwirkê, lecz w Bogu na-
patronem Polski. Bia³y krzy¿ na chor¹gwi uczy nas, ¿e dzieja, ¿e tak, jak inne obyczaje obce, nie nasze, nie 
tylko z czystym sercem i pokut¹ œwiêt¹, poœwiêcon¹ polskie powoli nas opuszczaj¹ i tak nierzetelnoœæ opuœ-
dusz¹, dla zas³ug uskarbionych przez Jezusa na tem ci nasz¹ polsk¹ ziemiê, a dawnych naszych ojców pros-
Krzy¿u mo¿na przyjœæ do onego nieba, które nam on tota, szczeroœæ i prawoœæ zamieszka w ka¿dej duszy, co 
Krzy¿ ponad chor¹gwi¹ wskazuje.siê tylko polsk¹ mianuje. Otó¿ mój Grzegorzu, dono-

I tak dziêkujemy Panu Bogu i za ten postêpek       szê wam, ¿e oprócz "Dzwonka, Gwiazdki Cieszyñskiej, 
u nas. Dawniej z kolendy korzystali ¿ydzi, z teraz my Przyjaciela Domowego i Narodowej gazety, mamy za 
korzystamy i nasze dzieci. Polecam was Panu Jezuso-uzbierane pieni¹dze po kolendzie 80-t  innych po¿y-
wi mi³y Grzegorzu, a zachowajcie w sercu i pamiêci na-tecznych ksi¹¿ek. Có¿ powiecie, czyli to nie dosyæ na 
szego Wojciecha, co choæ tu z dala, z pod Opatowca, pierwszy raz? Ksi¹¿ki one wypo¿yczamy, i zamiast jak 
czêsto o was myœli"to dawniej by³o, trawiæ i marnowaæ czas w niedzielê     

Dzisiaj tej chor¹gwi niema ju¿ w koœciele, stera³a siê i œwiêta po nabo¿eñstwie, na le¿eniu gnuœnem, sie-
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ODPIS TESTAMENTU 
JAKUBA BOJKI

W Imiê Boga w Trójcy Jedynego! Ja ni¿ej podpisany, 
prze¿ywszy z wielkim trudem osiemdziesi¹t lat, siedem miesiêcy i 
osiem dni czujê ¿e w me schorowane piersi ju¿ œmieræ ko³acze i wi-
dzê, ¿e trzeba bêdzie pójœæ do mogi³y za tymi towarzyszami, z któ-
rymi ¿ycie spêdzi³em, i dziœ to m³ode pokolenie jest mi wprost obce    
i nie mam we wsi rówieœnika. Prosz¹c Boga o zgon szczêœliwy chcê 
jeszcze tym ostatnim maj¹tkiem podzieliæ sw¹ dziatwê i czyniê to     
w nastêpuj¹cy sposób: Rozdawszy pierwej dzieciom co mog³em,     
z ciê¿ko zapracowanego mienia, wiêc tutaj t¹ m¹ ofiarnoœæ maj¹ 
jako dodatek do poprzedniej darowizny. Maj¹c jeszcze dwa i pó³ 
morga gruntu, który le¿y jeden morg za cmentarzem na tak zwanej 
„Górce”, a jeden i pó³ morga w tak zwanej „Kopaninie”, wiêc tak 
tem rozporz¹dzam: Ten mórg na „Górce” zapisujê synowi Gabrye-
lowi, z tem jednak, ¿e po dwóch latach po mej œmierci ma z tego 
wyp³aciæ 250 z³p dla wnuka Jakuba Bojki, a 50 z³p ma z³o¿yæ Ks. 
Plebanowi w Grêboszowie na potrzeby naszego koœcio³a. Zaœ temi 
pó³tora- morgami gruntami podziel¹ siê po mej œmierci po równej 
czêœci syn Zygmunt, Wiktoria Saratowa, Apolonia Miku³owa i Maria 
wnuczka Polakowa z tem jednak¿e warunkiem, ¿e po dwóch latach 
u¿ywania tego gruntu maj¹ siê z³o¿yæ po równej czêœci na kwotê 
150 z³p na Mszê Gregoriañsk¹ w Grêboszowie punktualnie za dusze 
rodziców i rodziny Bojków. Z gotówki jaka siê jeszcze znajduje po 
mym zgonie która jest na ksi¹¿eczce w kasie PKO w Grêboszowskiej 
poczcie, podziel¹ siê wy¿ej wspomniani z rodziny po równej czêœci z 
pewnym atoli warunkiem a mianowicie: „Gdyby ksi¹¿eczka opiewa-
³a na sumê 1500 z³p, to ci spadkobiercy musz¹ z tej kwoty daæ 300 
z³p Ks. Plebanowi w Grêboszowie na budowê wie¿y przy naszym 
koœciele, któr¹ tak osromoci³y kule Rosjan z Opatowca. Gdyby atoli 
na ksi¹¿eczce nie mia³a tej kwoty, ale ni¿sz¹ np. do 700 z³p wtedy 
odbiorcy tej kwoty dadz¹ na wie¿ê 200 z³p i to punktualnie bez 
„przyszuki”. Maj¹c jeszcze nieco sprzêtów domowych, to ³ó¿ko na 
którym sypiam, weŸmie sobie córka Saratowa, oraz pierzynkê        
z dwoma poduszkami, skrzyniê, gdzie chowam sw¹ garderobê 
weŸmie sobie córka Miku³owa Apolonia. Zaœ portret olejny mój 
weŸmie se syn Gabryel, obraz M. Bo¿ej Czêstochowskiej, dar 
Paulinów, weŸmie sobie te¿ córka Wikcia, a portret syna Romana, 
który pad³ na froncie w r. 1914 weŸmie sobie syn Zygmunt. Z gar-
deroby ko¿uszek krótki weŸmie sobie córka Apolonia a futerko 
d³ugie syn Zygmunt. Ordery, jakimi miê Rz¹d Polski obdarzy³ które 
s¹ w dwóch teczkach, proszê, by je zawieszono przed Matk¹ Bo¿¹  
w wielkim o³tarzu w koœciele moim na podziêkowanie Tej mojej 
najwiêkszej Dobrodziejce za wyœwiadczone mi ³aski. 

Na tem koñczê ten testament i proszê byœcie go dzieci zgodnie 
uszanowa³y i wype³ni³y punktualnie, bom ta ¿adnemu krzywdy nie 
uczyni³ i s¹dzê, ¿e bodaj paciorek za m¹ duszê czasem zmówicie. 
Niech was Pan Bóg b³ogos³awi, mi³ujcie siê wzajemnie, mi³ujcie 
swych bliŸnich, kochajcie drog¹ Ojczyznê Polskê, a Bóg i ludzie b³o-
gos³awiæ was bêd¹. Ja serdecznie dziêkujê Panu Bogu za ten cud, 
jaki On dla mnie uczyni³,  ¿e mnie biednego z gnoju wyprowadzi³      
i z ksi¹¿êtami na krzeœle posadzi³, ¿egnam siê z s¹siadami z ca³¹ 
rzesz¹ Grêboszowian, ¿ycz¹c im zgody i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. 
Grêboszów, dnia 14 marca 1939 r.

Jakób Bojko w.r.
N.b. ¿e to pisa³ sam w³asnorêcznie p. Jakób Bojko poœwiadczamy:
Jan Gawe³ w.r          Cabaj Piotr w.r.               Jan Barêdziakw.r.
Na wykonawcê tego testamentu uprosi³em Czcigodnego Ksiêdza 

Dziekana Jakusa, któremu odda³em i ksi¹¿eczkê PKO, któr¹ ma prawo 
wed³ug testamentu wykonaæ. Jakób Bojko w.r.

Za zgodnoœæ
Sekretariat S¹du godzkiego ̄ abno, dnia 9 kwietnia 1945
Sekretarz L. Borcz stm rej.

Westerplatte 4.VIII.1939

KOCHANA NATALCIU!

Po tej bardzo smutnej i przykrej wiadomoœci 

jak¹ wczoraj w nocy od wujka Romka 

otrzyma³em o œmierci Twojej Mamusi, piszê 

najpierw do Ciebie, bo Ty i Wandzia osta³yœcie 

sierotkami. Macie teraz tylko Tatusia.

Dlatego ¿al mi Was bardzo, jak równie¿ ¿al 

mi Mamusi Waszej a mojej siostry ¿e was tak 

wczas odesz³a i posz³a do Nieba. Ale Natalciu 

wierz Wujciowi, gdy Ci napisze ¿e Tam jej 

lepiej bêdzie ni¿ tu razem z nami, bo nie bêdzie 

ju¿ tak cierpia³a strasznie jak to widzia³aœ,       

a Ciebie serduszko bola³o, ¿e Jej nic pomóc 

nie mog³aœ, tak samo jak i my wszyscy nie 

potrafiliœmy Jej pomóc.

Widzisz Natalciu- tam gdzie Mamusia 

odesz³a, gdzie i my wszyscy te¿ odejdziemy- 

mamusia nie jest sama. Jest tam ju¿ Twój 

dziadziu którego przecie¿ pamiêtasz, jest 

Babcia z Lubiczka, jest Wujek Franek którego 

nie zna³aœ, jest Twoja siostrzyczka Kasia. Nie 

bêdzie siê wiêc Mamusi przykrzyæ. Trzeba 

tylko Natalciu kochana, abyœ co dzieñ za 

mamusiê paciorek mówi³a, to bêdzie Jej Tam 

u Bozi dobrze i mamusia bêdzie te¿ nad Wami 

czuwa³a. A jeœli czasem Natalciu pomodlisz siê 

abym ja jeszcze trochê po¿y³ i by³ zdrowy to ja 

te¿ o Tobie i o Wandzi bêdê pamiêta³ aby wam 

by³o dobrze. Mamusia gdy od was w ubieg³ym 

miesi¹cu odje¿d¿a³em prosi³a mnie o to, bo ju¿ 

widocznie przeczuwa³a ¿e to ju¿ koniec bêdzie 

jej ¿ycia.

Widzisz Natalciu- ja jestem od Was daleko 

nie mog³em przyjechaæ na pogrzeb mamusi. 

Poproszê Ciê wiêc, abyœ mi schowa³a jedn¹ 

grudkê ziemi z Jej grobu, a drug¹ grudkê z Wa-

szego ogródka. Jak znów kiedyœ do Was przy-

jadê to mi je dasz. Bo grudkê ziemi z grodu 

Dziadzia mam ju¿ tu ze sob¹.

Napisz mi Natalciu kilka s³ów od siebie        

i w³ó¿ do listu wujka Romka, albo Ciotki 

Hanki. Ciebie i Wandziê ca³ujê gor¹co a dla 

Tatusia zasy³am s³owa pocieszenia. Osobno 

przekazem przesy³am dla was 25 z³otych

Raz jeszcze œciskam Ciê Natalciu gor¹co

Twój Wujek Henryk
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Tradycj¹ ka¿dej  p lacówki zdobywaæ wiedzê, umiejêtnoœci  cz ys te  pa sowanie jest symbolicznym 
oœwiatowej jest szczególna uro- i bêdziecie pociech¹ dla waszych momentem w³¹czenia ucznia w po-
czystoœæ, w której nowi ucz- czet spo³ecznoœci szkolnej, która 
niowie s¹ przyjmowani w po- tworzy swego rodzaju rodzinê: 
czet spo³ecznoœci szkolnej.     „Drodzy pierwszoklasiœci ju¿ 
W Zespole Szkó³ w Grêboszo- od pocz¹tku wrzeœnia jesteœcie 
wie 7 listopada odby³o siê paso- uczniami tej szko³y ale dzi-
wanie na uczniów klas pierw- siejsze wasze œlubowanie sym-
szych. Uroczystoœæ mia³a wyj¹t- bolizuje przynale¿noœæ do tu-
kowy charakter gdy¿ w poczet tejszej szkolnej rodziny. Roz-
uczniów szko³y zosta³y w³¹czo- poczynacie kolejny etap wa-

szej edukacji. To tutaj wœród ne dzieci rozpoczynaj¹ce swoj¹ 
wychowawców, nauczycieli edukacjê w klasie pierwszej 
bêdziecie mogli zdobywaæ szko³y podstawowej i m³odzie¿, 
nowe doœwiadczenia, nowe która w tym roku rozpoczê³a 

rodziców, aby w efekcie wyrosn¹æ wiadomoœci. Dyrekcja, nauczy-naukê w gimnazjum. Zanim jednak 
na rozs¹dnych i porz¹dnych ludzi”. ciele, pracownicy i wy w pewnym z³o¿yli oni uroczyste œlubowanie 

Zwróci³ siê równie¿ do uczniów sensie macie tworzyæ jedn¹ wielk¹ odby³a siê czêœæ artystyczna, w której 
klasy I gimnazjum, zwracaj¹c uwagê rodzinê”. Wspomnia³a równie¿, jak pierwszaki mog³y zaprezentowaæ 
jak wa¿ne dla nich s¹ te najbli¿sze wa¿ny jest to dla nich czas i jak swoje umiejêtnoœci, jakie uda³o siê 
lata: „Wam droga m³odzie¿y na istotne jest by owocnie go wyko-im zdobyæ w trakcie dwóch miesiêcy 
progu gimnazjum ¿yczê abyœcie te rzystali: „Wierzê w to, ¿e czas spê-edukacji w Szkole Podstawowej. 
trzy lata, które s¹ przed wami, dzony w szkole pozytywnie zaowo-Tym samym ca³a spo³ecznoœæ szkol-
przepracowali bardzo solidnie. cuje wam w przysz³oœci. Do tego na wraz z zaproszonymi goœæmi, 
Owszem zabawa jest potrzebna ale potrzebna jest cierpliwoœæ, praco-wœród których znaleŸli siê Wójt Gmi-
jest to wasza „trzyletnia godzina witoœæ, ¿yczliwoœæ i chêæ do nauki. ny Grêboszów Krystyna Œwiêtek, 
prawdy” bo na pewno ka¿dy z was Ten dzieñ jest dniem uroczystym    Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wie-
ma jakieœ marzenia kim chcia³by i dniem szczególnym dla spo-s³aw Wytrwa³ oraz dyr. GCKiCz 

³ecznoœci szkolnej wiêc oprócz Wies³aw Lizak, mieli okazjê 
dobrego przes³ania jakie kie-us³yszeæ najpiêkniejsze wiersze  
ruje do was grono peda-i piosenki oraz zobaczyæ krótkie 
gogiczne za poœrednictwem uk³ady taneczne w wykonaniu 
pana dyrektora, proszê tak¿e nowych uczniów. Równie¿        
przyj¹æ przes³anie od samo-i m³odzie¿ klasy I gimnazjum 
rz¹du gminy Grêboszów. przedstawi³a krótk¹ czêœæ 
¯yczê Wam przede wszystkim artystyczn¹ prezentuj¹c swoje 
mi³ego pobytu w zespole zdolnoœci wokalne, taneczne     
szkó³, przyjacielskiej atmo-i aktorskie, ze spor¹ doz¹ 
sfery, by wiedza jak¹ bêdziecie humoru. 
zdobywaæ by³a nie tylko sa-Zaraz po czêœci artystycznej 
tysfakcj¹ w postaci najlep-odby³o siê uroczyste pasowanie. byæ i jaki zawód w przysz³oœci 

szych ocen na œwiadectwach ale by Dzieci i m³odzie¿ powtórzy³y formu³ê chcia³by wykonywaæ. W zwi¹zku    
s³u¿y³a wam jako mocna podstawa œlubowania po czym dyrektor pla- z tym trzeba mieæ solidne podsta-
w dalszych etapach kszta³cenia. cówki tradycyjnie dokona³ uroczys- wy aby wybraæ odpowiedni¹ szko³ê 
¯yczê wam tak¿e wielu dobrych tego pasowania na ucznia. Skie- i byæ w ¿yciu zadowolonym z tego, 
chwil i doœwiadczeñ, które bêdzie-rowa³ on równie¿ do uczniów krótkie ¿e chcia³em pracowaæ w tym za-
cie mogli wspominaæ na ca³e ¿y-wyst¹pienie w którym pogratulowa³ wodzie i pracujê. Dlatego na-
cie”.wystêpu jaki przygotowali oraz ¿y- prawdê z ca³ego serca ¿yczê wam 

czy³ satysfakcji oraz wytrwa³oœci      aby te trzy lata które dzisiaj tak 
Wies³aw Lizakw zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu oficjalnie rozpoczêliœcie doprowa-

swoich umiejêtnoœci: „Mam nadziej, dzi³o was do jak najlepszych 
¿e z takim entuzjazmem i zapa³em wyników”. G³os zabra³a równie¿ 
jak do tej pory przez najbli¿sze dni, Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy 
tygodnie, miesi¹ce i lata bêdziecie Grêboszów. Zaznaczy³a, ¿e uro-

„Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody,

Im wiêcej jej pijesz tym bardziej jesteœ spragniony”.

ŒLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
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Redaguje Mariola Smolorz
Redaguje Wies³aw LizakSP RTO

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki
I 04.08.13 Stra¿ak Karsy Luszowice 5:1
II 11.08.13 Dunajec Konary Stra¿ak Karsy 3:1
III 15.08.13 Stra¿ak Karsy D¹brovia II 3:1
IV 17.08.13 Wola Rad³owska Stra¿ak Karsy 2:2
V 25.08.13 Stra¿ak Karsy Wietrzychowice 1:3
VI 01.09.13 Unia Gorzyce Stra¿ak Karsy 1:2
VII 08.09.13 Stra¿ak Karsy Brzoza Brzezówka 3:0
VIII 15.09.13 Stra¿ak Karsy Rad³ovia 2:1
IX 22.09.13 Radgoszcz Stra¿ak Karsy 1:1
X 29.09.13 Stra¿ak Karsy Powiœle Boles³aw 2:2
XI 06.10.13 Polan ¯abno II Stra¿ak Karsy 1:0
XII 13.10.13 Stra¿ak Karsy Mêdrzechów 5:3
XIII 20.10.13 £ukovia £ukowa Stra¿ak Karsy 3:1
XIV 27.10.13 Stra¿ak Karsy £êgovia £êg Tarn. 3:2
XV 03.10.13 LZS Iskra Olesno Stra¿ak Karsy 3:0

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki
I 18.08.13 Wolania Wola ¯el. B³êkitni Siedliszowice 1:0

Wis³a Borusowa Dunajec Ujœcie Jez.  1:1
II 25.09.13 Wis³a Borusowa B³êkitni Siedliszowice 1:0

Zalipie Wola ¯elichowska 3:2
Dunajec Ujœcie Jez. Polonia K³y¿ 1:0

III 20.10.13 Wis³a Borusowa Zalipie 1:2
01.09.13 Orze³ Miechowice Dunajec Ujœcie Jez. 1:0

Wolania Wola ¯el pauzuje
IV 08.09.13 Dunajec Ujœcie Jez. Olimpia Biskupice R.  0:1

Wolania Wola ¯el. Wis³a Borusowa 0:4
V 15.09.13 Polonia K³y¿ Wolania Wola ¯el. 0:1

20.10.13 Ilkowice Dunajec Ujœcie Jez 3:3
Wis³a Borusowa pauzuje

VI 22.09.13 Wolania Wola ¯el. Orze³ Miechowice M. 1:1
Wis³a Borusowa Polonia K³y¿ 0:1
Dunajec Ujœcie Jez. - pauzuje

VII 29.09.13 Orze³ Miechowice M.Wis³a Borusowa 0:1
Olimpia Biskupice Wolania Wola ¯el. 4:0
Dunajec Ujœcie Jez. B³êkitni Siedliszowice 4:2

VIII 06.10.13 Wolania Wola ¯el. Ilkowice 0:0
Wis³a Borusowa Olimpia Biskupice 4:0
Zalipie Dunajec Ujœcie Jez. 1:1

IX 13.10.13 Dunajec Ujœcie Jez. Wolania Wola ¯el. 2:2
Ilkowice Wis³a Borusowa 0:3

Wyniki rozgrywek klasy „A”
Grupa I ¯abno

Wyniki rozgrywek klasy „B”
Grupa I ¯abno

Tabela Klasy A

1. Olesno 15 39 43-8
2. £ukovia 15 35 38-19
3. D¹brovia II 15 32 41-25
4. Wietrzychowice 15 30 40-26
5. Polan II ¯abno 15 27 38-23
6. Wola Rad³owska 15 26 27-20
7. Dunajec Konary 15 25 29-22
8. Luszowice 15 22 31-29
9. Stra¿ak Karsy 15 21 29-29
10. Rad³ovia 15 20 28-28
11. Powiœle Boles³aw 15 18 23-30
12. £êgovia 15 14 26-35
13. Brzezówka 15 12 17-37
14. Mêdrzechów 15 8 22-48
15. Unia Gorzyce 15 7 23-47
16. Radgoszcz 15 6   8-37

Tabela Klasy B 

1. Zalipie 8 22 21-11
2. Olimpia Biskupice R. 8 19 20-12
3 . Wis³a Borusowa 8 13 12-6
4. Ilkowice 8 11 15-13
5. Dunajec Ujœcie Jez. 8 10 13-12
6. Polonia K³y¿ 8 10 8-7
7. Wolania Wola ¯elich. 8 9 7-14
8. Orze³ Miechowice M. 8 4 9-23
9. B³êkitni Siedliszowice 8 3 15-22

bramkami na koncie. Pozosta³e kluby z naszej gminy na 
co dzieñ rywalizuj¹ w klasie rozgrywkowej B  grupa II 
¯abno. Tym samym w sezonie nie brakuje meczy 
derbowych, które zawsze ciesz¹ siê du¿ym zaintere-
sowaniem wœród kibiców. Najwy¿ej z dru¿yn B-klaso-
wych uplasowa³a siê Wis³a Borusowa, która z 13 punkta-
mi zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zespó³ z Borusowej   
z 8 rozegranych meczy wygra³ 4, jeden zremisowa³          
i 3 przegra³. Na 5. miejscu w tabeli B-klasowej uplasowa³a 
siê dru¿yna Dunajec Ujœcie Jezuickie, która zwyciê¿y³a    PÓ£METEK PI£KARSKICH w 2 meczach, w 4 remisowa³a i w 2 dozna³a pora¿ki, co 
da³o jej w sumie 10 pkt. Miejsce 7. w tabeli zajêli pi³karze ZMAGAÑ
reprezentuj¹cy zespó³ Wolani Wola ¯elichowska, którzy 
w trakcie sezonu uzbierali 9 pkt (z³o¿y³y siê na nie 2 zwy-

Dobieg³a ju¿ koñca runda jesienna pi³karskich 
ciêstwa i 3 remisy). Pi³karze z Woli ¯elichowskiej 3 razy 

zmagañ. Zespo³y reprezentuj¹ce nasz¹ gminê spisywa³y 
schodzi³ z boiska pokonani.

siê w swoich klasach rozgrywkowych ze zmiennym 
Przerwa w rozgrywkach potrwa do wiosny jednak     

szczêœciem. Bez w¹tpienia ostatni¹ rundê do udanych 
w tym czasie pi³karze bêd¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci 

mo¿e zaliczyæ zespó³ Stra¿aka Karsy, który po awansie 
w meczach rozgrywanych na hali sportowej. Miejmy 

do wy¿szej klasy rozgrywkowej (A-klasy), po 15 kolejkach 
nadziejê, ¿e runda wiosenna bêdzie dla naszych zespo³ów 

zaj¹³ wysokie 9. miejsce zdobywaj¹c w sumie 21 pkt. 
udana i tym samym na koniec sezonu 2013/2014 

Zespó³ zanotowa³ 6 zwyciêstw, 3 remisy i 6 pora¿ek 
osi¹gn¹ zamierzone cele, jakie przed sob¹ postawili. 

uzyskuj¹c przy tym bilans bramkowy 29:29. Najlepszym 
Czego oczywiœcie im ¿yczymy!

strzelcem zespo³u jest obecnie Micha³ Ga³a z 10 
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