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W niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego wszyscy byliœmy œwiadkami niezwykle donios³ego i bardzo 
wa¿nego wydarzenia, jakim by³a kanonizacja S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Nasz wspania³y rodak, 
który goœci³ na naszej grêboszowskiej ziemi do³¹czy³ do grona œwiêtych. By uczciæ ten wyj¹tkowy 
moment, pragn¹c tym samym wyraziæ wdziêcznoœæ za kanonizacjê, jak i oddaæ ho³d tej wybitnej 
postaci Papie¿a Polaka, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zorganizowa³o w dniu 1 maja br. 
koncert dziêkczynny, w którym wyst¹pi³ tarnowski zespó³ „BETANIA". Zgromadzona w tym dniu 
publicznoœæ wys³ucha³a kilkunastu utworów o tematyce religijnej w przepiêknych klasycznych 
aran¿acjach. Solista - Marcin Walkowicz œpiewa³ utwory w jêzyku polskim, w³oskim i francuskim. 
Akompaniowa³ mu zespó³ w sk³adzie: Agnieszka Roman (pianino), Karolina Wrona (skrzypce I), 
Beata Chrobak (skrzypce II), Katarzyna Wrona (wiolonczela) i Dominik Chrobak (klarnet).

Podczas koncertu ks. dr Ryszard Banach podzieli³ siê swoimi niezwyk³ymi wspomnieniami       
o Karolu Wojtyle, jeszcze z czasów studiów w Lublinie. Ksi¹dz Pra³at wspomina³ równie¿ uroczys-
toœæ ods³oniêcia i poœwiêcenia epitafiów ku czci majora Henryka Sucharskiego i jego duchowego 
przewodnika ks. Piotra Halaka, która odby³a siê w grêboszowskim koœciele 14 listopada 1971 ro-
ku. Dokona³ tego ówczesny kardyna³ Karol Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II. 

Wies³aw Lizak

KONCERT DZIÊKCZYNNY ZA KANONIZACJÊ JANA PAW£A II
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"Œwiadomy praw i obowi¹zków... i przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, 
aby nasze ma³¿eñstwo by³o zgodne, szczêœliwe i trwa³e.”

17 maja 2014 r. mia³ miejsce Jubileusz 50 i 60-lecia 
po¿ycia ma³¿eñskiego par z terenu gminy Grêboszów. Z tej 
okazji Urz¹d Stanu Cywilnego zorganizowa³ w Zespole Szkó³ 
w Grêboszowie spotkanie przedstawicieli w³adz gminnych    
z jubilatami. Z poœród 18 par ma³¿eñskich, którym przyznano 
odznaczenia na spotkanie przyby³o 7 par. Uroczystoœæ jak 
przed laty rozpocz¹³ Marsz Mendelsona, a nastêpnie g³os 
zabra³ Zastêpca Kierownika USC Pan Grzegorz Kilian, który 
powita³ przyby³ych jubilatów, cz³onków ich rodzin oraz 
zaproszonych goœci w osobach: Pani Krystyny Œwiêtek - 
Wójta Gminy Grêboszów, Pana Wies³awa Wytrwa³a - prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Grêboszów, ksiêdza Mariana 
Kujdy - proboszcza parafii Borusowa, ksiêdza Jana Króla - 
proboszcza parafii ¯elichów. Po odczytaniu okolicznoœcio-
wego przemówienia i z³o¿eniu ¿yczeñ  Z-ca Kierownika USC 
odczyta³ nazwiska par odznaczonych Medalami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie”. Uroczystego wrêczenia medali, listów gratulacyjnych 
oraz kwiatów - dokona³a Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹-
cym Rady Gminy. Po dekoracji Jubilatów Pani Wójt skiero-
wa³a do zebranych kilka s³ów oraz z³o¿y³a im ¿yczenia jeszcze 
d³ugich i pogodnych lat ¿ycia w zdrowiu  i zadowoleniu. Uro-
czystoœæ uœwietni³ wystêp m³odzie¿y z Gimnazjum w Grêbo-
szowie przygotowany pod kierownictwem Pani Emilii Mister-
ka zakoñczony gromkimi oklaskami widowni. Na czeœæ Dia-
mentowych i Z³otych Jubilatów Pan Przewodnicz¹cy wzniós³ 
toast, odœpiewano 100 lat i tak jak przed laty dope³nieniem 
uroczystoœci by³a symboliczna  lampka szampana. Jubilatom 
wrêczono równie¿ skromne upominki od Samorz¹du Gminy 
Grêboszów oraz zorganizowano poczêstunek. W mi³ej atmo-
sferze up³ywa³y wspólnie spêdzone chwile, które przywo³a³y 
wspomnienia minionych lat.  Dla uwiecznienia uroczystoœci 
wykonano tak¿e pami¹tkowe fotografie.

Naszym Jubilatom ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci, d³u-
gich lat ¿ycia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych 
rocznic.

Pary ma³¿eñskie które wziê³y udzia³ 
w uroczystoœciach:
obchodz¹cy 60 rocznicê œlubu:
Pañstwo W³adys³awa i Tadeusz

      D¹broœ 
obchodz¹cy 51 rocznicê œlubu:
Pañstwo Wiktoria i Józef Boroniec
Pañstwo Janina i Zygmunt Gil
Pañstwo Anna i Franciszek Ruchwa
Pañstwo Maria i Stanis³aw
            Woziwoda
obchodz¹cy 50 rocznicê œlubu: 
Pañstwo Helena i Feliks Knaga
Pañstwo Aniela i Eugeniusz Nowak

Grzegorz Kilian
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OD WYDAWCY 3 maja . Tradycyjnie równie¿ prezentujemy materia³y 
dotycz¹ce historii. Tym razem ks. dr Ryszard Banach 
przybli¿a nam sylwetkê kolejnego kap³ana wywodz¹-

Oddajemy do Pañstwa r¹k 65. numer naszego cego siê z parafii Grêboszów w osobie œp. ks. Mie-
lokalnego kwartalnika. Tradycyjnie pragniemy w nim czys³awa Szarka oraz wspomina historiê Bractwa Œw. 
odnieœæ siê do najistotniejszych i najciekawszych wy- Anny. Ponadto £ukasz M³yniec w artykule “Wynik 
darzeñ, które mia³y miejsce w ostatnim kwartale. prawdziwy” podejmuje tematykê ¯o³nierzy Wyklê-
Przede wszystkim minione trzy miesi¹ce sta³y pod zna- tych.
kiem wyj¹tkowych i piêknych jubileuszy. 17 maja br.  Warto równie¿ wspomnieæ ¿e 25 maja odby³y siê 
w Zespole Szkó³ w Grêboszowie odby³a siê wyj¹tkowa wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym nume-
uroczystoœæ, w której wziê³o udzia³ 7 par ma³¿eñskich  rze prezentujemy najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce 
z terenu naszej gminy, obchodz¹cych jubileusze dia- wyników na szczeblu gminy, powiatu i w skali ca³ego 
mentowych i z³otych godów. Zosta³y one uroczyœcie kraju. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o sytuacji, jaka 
uhonorowane okolicznoœciowymi medalami nada- mia³a miejsce w po³owie maja tego roku. W skutek 
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za du¿ych opadów atmosferycznych w dniach 16-19 ma-
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie". Ponadto w czerwcu ja w naszej gminie og³oszono stan alarmowy na Wiœle. 
swoje wyj¹tkowe œwiêto 25-lecia pos³ugi duszpaster- Rzeka wyst¹pi³a z koryta i zbli¿y³a siê do wa³ów, jednak 
skiej obchodzi³ proboszcz parafii Grêboszów Wies³aw dziêki przychylnoœci aury w drugiej po³owie maja i na 
Babiarz. Licznie zgromadzeni na uroczystej mszy pocz¹tku czerwca nie by³o zagro¿enia porównywal-
œwiêtej 15 czerwca br. parafianie i w³adze gminy dziê- nego z poprzednimi latami. Jednak jak wiemy niestety 
kowa³y ks. jubilatowi za jego dotychczasow¹ pos³ugê nie oby³o siê bez lokalnych podtopieñ. 
duszpastersk¹ oraz ¿yczy³y dalszych lat równie owoc- Tradycyjnie ju¿ dr Marek Ziajor kontynuuje cykl 
nej pracy kap³añskiej. artyku³ów poœwiêconych naszej edukacji prozdrowot-

W ostatnim kwartale wszyscy w Polsce ¿yliœmy wy- nej sukcesywnie przybli¿aj¹c nam kolejne, niezwykle 
j¹tkowym wydarzeniem. Mianowicie 27 kwietnia br. istotne zagadnienia. Tym razem odnosi siê on do pro-
œp. Papie¿ Jan Pawe³ II zosta³ w³¹czony w poczet œwiê- blematyki oparzeñ. W Gazecie Grêboszowskiej tra-
tych koœcio³a katolickiego. By³o to niezaprzeczalnie dycyjnie mog¹ Pañstwo znaleŸæ relacje z XXX sesji 
wielkie wydarzenie i wyj¹tkowa chwila, kiedy wywo- Rady Gminy Grêboszów oraz informacje dotycz¹ce 
dz¹cy siê z Wadowic nasz rodak na uroczystej mszy œw. sportowych zmagañ na terenie gminy Grêboszów.
kanonizacyjnej zosta³ wraz z Papie¿em Janem XXIII Na zakoñczenie pragnê ¿yczyæ mi³ej lektury 65. 
wyniesiony do chwa³y o³tarzy. W zwi¹zku z tym numeru naszej Gazety Grêboszowskiej.
wydarzeniem Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Grêboszowie zorganizowa³o koncert dziêkczynny za 
kanonizacjê naszego rodaka. Tym samym 1 maja 

PODZIÊKOWANIEmogliœmy us³yszeæ wyj¹tkowy koncert tarnowskiego 
zespo³u Betania, który zaprezentowa³ recital muzyki 
religijnej. Ponadto w czasie koncertu ks. pra³at Ry- Pragnê wyraziæ wdziêcznoœæ wszyst-
szard Banach wspomina³ swoje osobiste spotkania     kim, którzy swoim zaanga¿owaniem, 
z ówczesnym kardyna³em Karolem Wojty³¹, póŸniej- udzielonym wsparciem i pomoc¹ przyczy-
szym Janem Paw³em II, w tym równie¿ jego wizytê     

nili siê do zorganizowania Gminnego Kon-
w 1971 roku w koœciele parafialnym w Grêboszowie. 

kursu Palm i Plastyki Obrzêdowej. W szcze-W aktualnym numerze prezentujemy relacjê z kon-
gólnoœci chcê podziêkowaæ sponsorom    certu i artyku³ poœwiêcony sylwetkom œwiêtych pa-
w osobach: Bogdana Bigosa, Marii i Jana pie¿y Jana Paw³a II i Jana XXIII oraz tekst dotycz¹cy 

uroczystoœci poœwiêcenia okolicznoœciowej tablicy Kowal, Janiny G¹dek, Jolanty i Micha³a 
upamiêtniaj¹cej wizytê ówczesnego kardyna³a Wojty³y Misiaszek, Ma³gorzaty Lizak, Wies³awa 
w Grêboszowie. Wytrwa³a, Emilii i Jerzego Misterków, gdy¿ 

Minione trzy miesi¹ce obfitowa³y równie¿ w liczne 
dziêki ich finansowemu wsparciu mogliœ-

wydarzenia kulturalne, o których mog¹ Pañstwo prze-
my nagrodziæ trud i zaanga¿owanie wszyst-czytaæ w aktualnym numerze naszej Gazety Grêbo-
kich uczestników konkursu, materialnie szowskiej, m.in. o: Gminnym Konkursie Palm i Plas-
doceniaj¹c ich pracê w³o¿on¹ w przygo-tyki Obrzêdowej zwi¹zanej z okresem Wielkanocy, 

festynie rekreacyjno-sportowym z okazji Dnia Dziec- towanie tych wyj¹tkowych palm i wspa-
ka, Dniu Stra¿aka po³¹czonym ze œwiêtem rodziny, nia³ej plastyki obrzêdowej.
konkursie wokalnym „na ludow¹ nutê" zorganizowa-
nym w Zespole Szkó³ w Grêboszowie, oraz uroczystej 
akademii zwi¹zanej ze œwiêtem uchwalenia konstytucji 

Wies³aw Lizak
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31.03.2014 r. XXX Sesja Rady Gminy Grêboszów Grêboszów,
- wyra¿enia zgody na nabycie w formie darowizny od 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Karsy nieruchomoœci RADA GMINY PRZYJÊ£A 
oznaczonej jako dzia³ka nr 55/1, zabudowanej bu-

STRATEGIÊ ROZWOJU dynkiem Remizy Stra¿ackiej na rzecz Gminy Grê-
GMINY GRÊBOSZÓW boszów,

- przyjêcia „Programu opieki nad zwierzêtami bez-
domnymi oraz zapobieganiu bezdomnoœci zwierz¹t Na XXX sesji Rada Gminy Grêboszów podjê³a uch-
na terenie gminy Grêboszów w 2014 r.wa³ê o przyjêciu kluczowego z punktu widzenia rozwoju 

Podczas sesji radni Rady Gminy Grêboszów zg³aszali gminy dokumentu pod nazw¹ „Strategia Rozwoju Spo-
wiele wniosków i zapytañ.³eczno-Gospodarczego Gminy Grêboszów na lata 2014-

Zbigniew Dudek wnioskowa³ o wykonanie remontu 2020", która zosta³a opracowana na zlecenie gminy Grê-
drogi gminnej w Ujœciu Jezuickim (do p. Szarka) oraz o boszów przez Stowarzyszenie „Media Polanie" z siedzib¹ 
za³o¿enie barierek na wale w Ujœciu Jezuickim.w Tarnowie. 

„Droga do p. Szarka jest drog¹ wewnêtrzna i nie W grêboszowskiej strategii zakres zadañ inwestycyj-
kwalifikuje siê, aby uzyskaæ na jej remont dofinan-nych ujêty jest w trzech blokach: infrastruktura drogowa, 
sowanie, dlatego jeœli siê znajd¹ œrodki finansowe      infrastruktura wodno-œciekowa i infrastruktura technicz-
w bud¿ecie gminy to zadanie bêdziemy realizowaæ" - no-spo³eczna. Wypracowano w niej kilka rozwi¹zañ z wy-
odpowiedzia³a wójt Krystyna Œwiêtek.korzystaniem maj¹tku gminy. Wartoœæ ujêtych zadañ 

„Czy s¹ planowane prace konserwacyjne kana³u inwestycyjnych wynosi 136 mln z³otych. Jest to bud¿et   
Zyblikiewicza i czy jest planowana przebudowa mostu z wykorzystaniem œrodków unijnych i partnerów prywat-
na tym kanale ?" - pyta³ Stanis³aw Wytrwa³. nych. Uchwalony jednog³oœnie dokument umo¿liwia apli-

Radny zg³osi³, i¿ na terenie Woli ¯elichowskiej i ¯eli-kowanie o œrodki zewnêtrzne, zarówno krajowe jak i za-
chowa pojawi³y siê stada saren, które mog¹ robiæ szkody graniczne.
w uprawach rolnych. Wnioskowa³, aby zwróciæ siê z tym Ponadto radni podjêli jeszcze 13 uchwa³, które doty-
problemem do ko³a ³owieckiego.czy³y:

„Most na kanale Zyblikiewicza jest na drodze gmin-- zmiany bud¿etu Gminy Grêboszów na 2014 r.,
nej i jego remont lub przebudowa nale¿y do gminy. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Zosta³ on wykazany w stratach powodziowych i bê-Grêboszów na lata 2014-2019,
dziemy chcieli pozyskaæ œrodki od wojewody, aby go - przyznania dotacji z bud¿etu Gminy dla Ochotniczej 
wyremontowaæ" - zaznaczy³a wójt gminy. Stra¿y Po¿arnej Bieniaszowice-Okrêg,

„Wspólnie z wójtem gminy Boles³aw czynimy sta-- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celo-
rania o przebudowê ca³ego kana³u Zyblikiewicza" - wej Powiatowi D¹browskiemu na realizacjê „Opra-
doda³a Krystyna Œwiêtek.cowanie dokumentacji projektowej na budowê cho-

„Prace, które zosta³y wykonane na wa³ach na tere-dnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 
nie naszej gminy to za ma³o, abyœmy mogli czuæ siê Nr 1301K Wola ¯elichowska-Grêboszów-Otfinów 
bezpiecznie. Nadal s¹ miejsca, gdzie wa³ nie jest szczel-w miejscowoœci Grêboszów",
ny" - mówi³ Jerzy Wcis³o. Radny wnioskowa³, aby wszyst-- nie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu so-
kie jednostki OSP znajduj¹ce siê wzd³u¿ wa³u Wis³y za-³eckiego w 2015 roku,
opatrzone zosta³y w ³odzie i kamizelki, tak by stra¿acy     - wyra¿enia opinii projektu Ustawy Sejmiku Woje-
w razie potrzeby mogli bezpiecznie walczyæ z ¿ywio³em. wództwa Ma³opolskiego w sprawie likwidacji aglo-
Radny z³o¿y³ wniosek o wykonanie remontu drogi powo-meracji Grêboszów,
dziowej  znajduj¹cej siê w JUNG-u od by³ej stacji do wa³u. - okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
Wnioskowa³ te¿ o zasypanie rowu na odcinku od Oœrod-spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Grêboszów,
ka Zdrowia w Grêboszowie do szko³y i wybudowanie       - wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie dzia³ki rolnej 
w tym miejscu chodnika.stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Grêboszów na okres 

„Jednostki OSP Ujœcie Jezuickie i Hubenice-Koz-10 lat,
³ów s¹ w krajowym systemie ratownictwa i powinny - wyra¿enia zgody na zawarcie umowy dzier¿awy 
posiadaæ na wyposa¿eniu ³odzie. Obwarowane jest to dzia³ki nr 608/2 po³o¿onej w miejscowoœci Grêbo-
jednak odbyciem przez druhów szeregu szkoleñ, które szów wraz z budynkami na okres 10 lat w trybie 
s¹ bardzo drogie. Jednostka OSP Ujœcie Jezuickie bezprzetargowym,
przyst¹pi do tego zadania, natomiast Hubenice wol¹ - nabycia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gmi-
przeznaczyæ œrodki na inne zadania" - odpowiedzia³a ny Grêboszów zajêtych pod drogi przez komunali-
wójt. W sprawie wniosku dotycz¹cego zabudowy rowu     zacjê,
i budowy chodnika od szko³y w kierunku Oœrodka Zdro-- wyra¿enia zgody na nabycie w formie darowizny od 
wia Pani Wójt stwierdzi³a, ¿e nie jest do koñca przeko-Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Biskupice nierucho-
nana o zasadnoœci takiej inwestycji. „Remont drogi                                                moœci oznaczonej jako dzia³ka nr 118 zabudowanej 

                                      Dokoñczenie na str. 5budynkiem Remizy Stra¿ackiej na rzecz Gminy    

Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak
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Dokoñczenie ze str. 4 Mi³ocinie.
W dyskusji i wolnych wnioskach so³tys Stefan Œwiêtek 

w JUNG-u jest niemo¿liwy, gdy¿ jest to droga wew- zwróci³ uwagê, ¿e chodnik w centrum Grêboszowa koñ-
nêtrzna zak³adu i gmina nie mo¿e jej ze œrodków czy siê na skrzy¿owaniu. „Jeszcze nie widzia³em, aby 
bud¿etu gminy remontowaæ" - zaznaczy³a wójt Krystyna gdzieœ tak budowano chodniki. Mo¿na by³o dobu-
Œwiêtek.  dowaæ jeszcze ma³y odcinek, aby tym samym min¹æ 

Stanis³aw Misiaszek po raz kolejny wnioskowa³, aby skrzy¿owanie" - doda³ so³tys.
wzmocniæ odcinek miêdzy rampami w Hubenicach, gdy¿ Ma³gorzata Wcis³o, so³tys Okrêga pyta³a, czy remon-
jest tam bardzo zani¿ony teren. Apelowa³, aby w pier- towany bêdzie wa³ Dunajca na odcinku od Bieniaszowic 
wszej kolejnoœci przeprowadziæ remont drogi w Woli Grê- do Okrêga. 
boszowskiej na tzw. „lasy", gdzie jest bardzo nisko, ziemia „Ca³y odcinek wa³u ma byæ remontowany. Jest 
jest ilasta i w razie nawet niewielkich opadów deszczu nie opracowana dokumentacja, czekamy na stanowisko 
da siê t¹ drog¹ przejechaæ. melioracji w tej sprawie" - oznajmi³a Wójt Gminy 

„Odnieœliœmy ogromy sukces jeœli chodzi o budowê Krystyna Œwiêtek.
przepompowni, ale nale¿y czyniæ starania o konser- W sprawozdaniu z okresu miêdzysesyjnego wójt 
wacje kana³u Zyblikiewicza, który jest w fatalnym sta- Krystyna Œwiêtek mówi³a m.in. o:
nie i to powoduje zalewanie terenów naszej gminy" - - z³o¿onym wniosku na przyznanie dotacji z bud¿etu 
mówi³ Jan Gawe³. Radny proponowa³, aby zastanowiæ województwa na modernizacjê drogi transportu rolnego 
siê nad zakupem dzia³ki po³o¿onej przy Gminnym Za- w Hubenicach. Na wniosek Rady So³eckiej wsi Hubenice 
k³adzie Opieki Zdrowotnej w Grêboszowie, która jest zosta³ wytypowany odcinek drogi najbardziej zniszczonej 
zadrzewiona, zakrzaczona i psuje wizerunek gminy. na tzw. „Przykoñce-Stasiówka", o d³ugoœci 560 m. Koszt 

Franciszek Dymon wnioskowa³, aby dokonaæ prze- modernizacji wg kosztorysu inwestorskiego jest obliczo-
gl¹du dróg gminnych po zimie i za³ataæ w nich ubytki. ny na kwotê 10.375,29 z³. Planowana jest droga o na-

„W najbli¿szym czasie bêdziemy robiæ przegl¹d wierzchni t³uczniowej. Dofinansowanie mo¿e wynieœæ do 
dróg gminnych i ubytki w nich zostan¹ za³atane" - kwoty ok. 50 %,
oznajmi³a  p. Wójt. - przygotowywaniu dokumentacji projektowej na bu-

„Czy bêd¹ kontynuowane, rozpoczête na jesieni, dowê chodnika wraz z odwodnieniem w Grêboszowie 
prace przy pog³êbianiu rowu  w Grêboszowie, od SKR wzd³u¿ drogi powiatowej Wola ̄ elichowska - Grêboszów 
w kierunku posesji p. D¹brosia" - pyta³ Tadeusz Adam- na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ na Lubiczko w kie-
czyk. Radny wnioskowa³ o wykonanie przyczó³ków na runku Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
przepuœcie obok posesji Pana Kaczówki w Grêboszowie  w Grêboszowie.
i za³atanie 3 dziur w pasie drogowym obok Domu Para- - z³o¿onym wniosku do Urzêdu Marsza³kowskiego 
fialnego  Bractwa Œw. Anny w Grêboszowie oraz o wy- Województwa Ma³opolskiego w Krakowie za poœred-
równanie kamieniem  drogi „na Mi³ocinie" od posesji nictwem LGD „Per³y Ponidzia" na realizacjê zadania pn. 
Pani Szczawiñskiej do posesji Serusiów. Monta¿ witaczy oraz tablic informacyjnych na terenie 

Wies³aw Wytrwa³ zwróci³ uwagê, ¿e na terenie Bienia- gminy Grêboszów. Celem operacji jest polepszenie 
szowic i Okrêga jest 27 sztuk saren. Na razie nie s¹ gro- infrastruktury turystycznej oraz poprawa wizerunku gmi-
Ÿne, ale za chwilê stan¹ siê problemem rolniczym, robi¹c ny Grêboszów oraz obszaru LGD poprzez monta¿ jedna-
straty w uprawach. Wnioskowa³, aby w tej sprawie roz- kowych elementów spójnego systemu informacji wew-
mawiaæ z Ko³em £owieckim. nêtrznej. W ramach operacji zamierzamy ustawiæ 6 wi-

„Podejmiemy rozmowy z ko³em ³owieckim w tema- taczy na drogach wjazdowych na teren gminy Grêboszów 
cie saren" - odpowiedzia³a wójt. oraz 17 tablic informacyjnych z opisem miejscowoœci, 

Na interpelacje radnych, dotycz¹ce inwestycji realizo- histori¹ i danymi fizjograficznymi. Tablice ustawione bê-
wanych przez powiat na terenie gminy Grêboszów od- d¹ w ka¿dej miejscowoœci naszej gminy. Realizacja 
powiedzi udzieli³ Bogdan Bigos, Wiceprzewodnicz¹cy wniosku planowana jest do koñca bie¿¹cego roku.
Rady Powiatu, który powiedzia³, ¿e powiat d¹browski Koszt ca³kowity 63.545 z³.
planuje w tym roku wykonanie 4 zadañ na terenie gminy. - planowanym remoncie remizy stra¿ackiej OSP       
Bêdzie to: budowa chodnika w Grêboszowie (w kierunku w Biskupicach w ramach konkursu „Ma³opolskie Remizy 
SKR) i Ujœciu Jezuickim (od kapliczki do Gabinetu Reha- 2014 r." Przewidywany koszt remontu wg kosztorysu 
bilitacji), dokoñczenie zak³adania barier na wale w Ujœciu inwestorskiego wyniesie ok. 190 tys. z³. Planowane ro-
Jezuickim oraz wykonanie remontu drogi powiatowej od boty to: przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej     
Ujœcia Jezuickiego przez Biskupice, Zawierzbie, Karsy do i drzwiowej, wykonanie elewacji z dociepleniem, wymia-
Borusowej. £¹cznie wykonanych bêdzie 8244 m drogi, na zasilania energetycznego, wykonanie opaski chodni-
koszt inwestycji 2.380.000 z³. Radny powiatu doda³, ¿e kowej, remont schodów. Zadanie to finansowane bêdzie 
przyczó³ki na przepuœcie w Grêboszowie (przy posesji p. z dwóch Ÿróde³: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma-
Kaczówki) byæ mo¿e da siê wykonaæ przy okazji opraco- ³opolskiego  37.877,00 z³. i WFOŒiGW  56.558,00 z³.
wania dokumentacji na wykonanie chodnika w kierunku 
SKR, jak równie¿ dokoñczyæ pog³êbianie rowów na   
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Na pocz¹tku czerwca br. swój wyj¹tkowy jubileusz 25 Ksiêdza wspieraæ i nadal wspó³pracowaæ dla dobra te-
lat pos³ugi duszpasterskiej obchodzi³ ks. Wies³aw Babiarz go œrodowiska i tutejszej Parafii. Niech Bóg zawsze Ci 
- proboszcz parafii pw. WNMP w Grêboszowie. Æwieræ towarzyszy w drodze ¿yciowej, któr¹ sobie z Jego po-
wieku temu, 4 czerwca 1989 r. przyj¹³ z r¹k arcybiskupa moc¹ wyznaczy³eœ. Ponadto ¿yczymy równie¿ docze-

kania w zdrowiu i pogodzie ducha kolejnych rocznic ju-Jerzego Ablewicza œwiêcenia kap³añskie. Z tej okazji spo-
bileuszowych w Naszej Parafii. Szczêœæ Bo¿e na dalsze ³ecznoœæ parafii Grêboszów zebra³a siê w niedzielê 15 
lata!". czerwca na uroczystej mszy œwiêtej dziêkczynnej w koœ-

¯yczenia i okolicznoœciowe upominki z³o¿y³y równie¿ ciele parafialnym, by wspólnie dziêkowaæ Bogu za do-
delegacje w których znalaz³y siê osoby: Jerzy Misterka - tychczasowe lata duszpasterskiej dzia³alnoœci ks. Wies³a-
dyrektor Zespo³u Szkó³, W³adys³aw Deszcz, Stanis³aw wa oraz aby wypraszaæ potrzebne ³aski dla Jubilata. 
Niemczura, Jakub Sobota, Mariusz Kaczówka - przedsta-Uroczysta Eucharystia poprzedzona by³a monta¿em 
wiciele Rady Parafialnej, Danuta Zawodny i Anna Ko-s³owno-muzycznym, w którym to m³odzie¿ parafii Grêbo-
chañczyk - przedstawicielki ró¿y matek z parafii Grêbo-szów pod kierownictwem Pani Emilii Misterka wspomi-
szów. Ponadto Bogdan Bigos z³o¿y³ ¿yczenia w imieniu na³a czym jest powo³anie, jak¹ wyj¹tkow¹ i przede 
w³asnym jak i Andrzeja Kosiniaka-Kamysza - Honorowe-wszystkim wa¿n¹ rolê w ka¿dej spo³ecznoœci spe³nia ka-
go Obywatela Gminy Grêboszów, oraz odczyta³ okolicz-p³an oraz jak odpowiedzialne i nie³atwe jest to zadanie. 
noœciowe adresy skierowane do jubilata przez: W³adys³a-Wiersze przeplatane by³y piosenkami religijnymi i oko-
wa Kosiniaka-Kamysza - Ministra Pracy i Polityki Spo-licznoœciowymi w wykonaniu zespo³u „Impresjon" pod 
³ecznej oraz Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostê Powia-kierunkiem Wies³awa Lizaka. Na zakoñczenie czêœci ar-
tu D¹browskiego. tystycznej przyszed³ czas na ¿yczenia dla Jubilata. Dele-

Mszê œw. za Jubilata sprawowa³ ks. dr Ryszard Ba-gacje z³o¿one z parafian i przedstawicieli w³adz samorz¹-
nach, który wyg³osi³ równie¿ okolicznoœciow¹ homiliê, dowych kolejno sk³ada³y ksiêdzu jubilatowi ¿yczenia, 
nawi¹zuj¹c do przypadaj¹cego na ten dzieñ œwiêta Trójcy wyrazy uznania oraz wdziêcznoœci za jego wk³ad w rozwój 
Przenajœwiêtszej, jak równie¿ wyraŸnie zaznaczaj¹c jak duchowy grêboszowskiej parafii. G³os zabra³a równie¿ 
wa¿ne jest modlitewne wsparcie duszpasterskiej pos³ugi Wójt Gminy Grêboszów Krystyna Œwiêtek, która 
ka¿dego kap³ana przez cz³onków spo³ecznoœci para-podkreœli³a jak niezwyk³y jest dar powo³ania: „Kap³añ-
fialnej. Na zakoñczenie uroczystej Eucharystii g³os zabra³ stwo, to powo³anie, to odpowiedzialnoœæ, to niew¹tpli-
sam Jubilat. Podziêkowa³ wszystkim za wspóln¹ modlit-wie zaszczyt, ale tak¿e œwiadomoœæ czym ono napraw-

dê jest (…). 25 lat kap³añskiej drogi bêd¹cej realizacj¹ wê, dotychczasow¹ wspó³pracê oraz za piêkne s³owa i ¿y-
¿yciowego powo³ania - to czas odpowiedzi na Chrystu- czenia jakie w tym dniu do niego skierowano. Wdziêcz-
sowe s³owa „PójdŸ za mn¹", bêd¹cy czasem b³ogos³a- noœæ wyrazi³ równie¿ swoim najbli¿szym  w szczególnoœci 
wionej pracy, która przynosi obfite owoce". Podkreœli³a swojej mamie,  na których wsparcie zawsze móg³ liczyæ. 
równie¿, jak istotny wk³ad w rozwój duchowy naszej Ze wzruszeniem wspomina³ wyj¹tkowy dzieñ 4 czerwca 
parafii ma ksi¹dz Jubilat: „Dziœ razem z Tob¹ bêdziemy 1989 r., w którym to przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i roz-
dziêkowaæ najwy¿szemu za te 25 lat radoœci ale tak¿e  pocz¹³ swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹. Mottem, które to-
i trudu, wielu doœwiadczeñ i zmagañ. Twoje zaanga¿o- warzyszy³o od pocz¹tku jego drogi kap³añskiej i zosta³o 
wanie oraz praca maj¹ niezwykle pozytywny wp³yw na umieszczone na obrazku prymicyjnym by³ fragment 
œrodowisko zwi¹zane bezpoœrednio z t¹ Parafi¹. Swoj¹ Pierwszego Listu Œw. Paw³a Aposto³a do Koryntian:     
postaw¹ i osobowoœci¹ potrafisz skupiæ wokó³ siebie „Z £aski Bo¿ej jestem tym, czym jestem" /1 Kor 15,10/. 
wielu ludzi, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿ szkoln¹, któ- Nawi¹za³ równie¿ do dnia 30 czerwca 2006 r., w którym 
rzy ciesz¹ siê zabaw¹, a jednoczeœnie poznaj¹ naukê    otrzyma³ od ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora 
o Bogu i o znaczeniu wiary. Praca, zaanga¿owanie Skworca nominacjê na proboszcza grêboszowskiej pa-
oraz postawa Ksiêdza Wies³awa wp³ywa niezwykle bu- rafii oraz wspomina³ swoj¹ pierwsz¹ wizytê w naszym pa-
duj¹co na wspólnotê parafialn¹. Dostrzegamy to po- rafialnym koœciele. Ka¿dy, kto w tym dniu uczestniczy³   
przez rozwój i kszta³cenie duchowe nas wszystkich ja- w liturgii otrzyma³ pami¹tkowy obrazek, na którym zna-
ko Koœcio³a, a tak¿e Koœcio³a  jako budowli wraz z jego laz³y siê s³owa œwiêtego Jana Paw³a II: „Cz³owiek jest 
otoczeniem. Wyra¿amy za to g³êbok¹ wdziêcznoœæ, wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; 
szacunek, a tym samym sk³adamy wyrazy wielkiego nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z in-
podziêkowania." Na zakoñczenie skierowa³a ¿yczenia nym." oraz s³owa Jubilata: „w roku Kanonizacji Jana 
do ksiêdza Wies³awa: „Czcigodny Jubilacie! Z okazji 25 Paw³a II ludziom, którym winienem wdziêcznoœæ wy-
rocznicy pos³ugi kap³añskiej w imieniu ca³ej wspólno- praszam: zmar³ym niebo, ¿yj¹cym b³ogos³awieñstwo".
ty Parafii Grêboszów pragniemy z³o¿yæ serdeczne gra- Ks. Wies³aw Babiarz urodzi³ siê 12 sierpnia 1963 
tulacje oraz ¿yczyæ Ksiêdzu wszelkiej pomyœlnoœci, roku w Dêbicy. Do szko³y podstawowej uczêszcza³ w Bor-
zdrowia i wielu ³ask Bo¿ych na dalsz¹ drogê ¿ycia       ku Wielkim. Nastêpnie naukê kontynuowa³ w Technikum 
w pe³nieniu tej wspania³ej misji. Niech Bóg b³ogos³awi Elektryczno-Mechanicznym w Sêdziszowie Ma³opol-
Ksiêdzu w dalszej drodze pos³ugiwania, niech otaczaj¹ skim. W 1983 roku wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium 
Ksiêdza sami dobrzy i uczciwi ludzie, a my wszyscy dziœ Duchownego w Tarnowie. 
tutaj zgromadzeni deklarujemy, ¿e bêdziemy osobê Dokoñczenie na str. 24

SREBRNY JUBILEUSZ KS. WIES£AWA BABIARZA
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W tym roku festyn z okazji Dnia Stra¿aka po³¹czony 
ze Œwiêtem Rodziny odby³ siê w Borusowej. Organi-
zatorami imprezy byli: Wójt Gminy Grêboszów, Jed-
nostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Borusowej, Pub-
liczne Przedszkole w Grêboszowie, Zespó³ Szkó³ w Grê-
boszowie oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Grêboszowie. Festyn poprzedzi³a msza œw. o godz. 
14.00 w kaplicy w Borusowej w intencji stra¿aków, 
koncelebrowana przez: ks. Mariana Kujdê, ks. Wies³awa 
Babiarza i ks. Jana Króla. Zaraz po niej rozpoczê³y siê 
uroczystoœci przed budynkiem Domu Stra¿aka. Na 
pocz¹tku g³os zabra³a Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy 
Grêboszów - inicjatorka tego przedsiêwziêcia, która 
z³o¿y³a najlepsze ¿yczenia druhom stra¿akom i zaprosi³a 
wszystkich przyby³ych do wspólnej zabawy. 

Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ odznaczenia 
zas³u¿onych dzia³aczy OSP z³otymi i srebrnymi medala-
mi za zas³ugi dla po¿arnictwa oraz wyró¿nieniami: 
odznak¹ „Stra¿ak Wzorowy” i br¹zow¹ odznak¹ „M³o-
dzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej”. 

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódz-
kiego ZOSP RP z³otym medalem za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa odznaczeni zostali: Bogus³aw Wójtowicz i Ry-
szard Grodecki. 

Srebrne medale otrzymali: Jan D¹broœ, Andrzej 
Wytrwa³, Krystyna Œwiêtek i Józef D¹broœ. Aktu odzna-
czenia druhów medalami dokonali: marsza³ek Woje-
wództwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak i Komendant 
PSP w D¹browie Tarnowskiej Adam Rzemiñski. 

Ponadto Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiato-
wego ZOSP odznak¹ „Stra¿ak Wzorowy” wyró¿ni³o: 
Karola Lisowskiego, Przemys³awa D¹brosia, Paw³a Gi-
la, Grzegorza Wójtowicza, Stanis³awa Gila, Roberta 
Wcis³ê, Roberta Gila, Rafa³a WoŸniaka, Henryka Klocz-
kowskiego, Bart³omieja Gila i Dominika Madeja.

Prezydium Zarz¹du Gminnego ZOSP br¹zow¹ 
odznak¹ „M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej” uhono-
rowa³o: Agatê Wytrwa³, Ma³gorzatê Cira, Paulinê D¹-
broœ, Iwonê Woziwoda, Adriannê D¹broœ, Nikoletê 
Wytrwa³, Klaudie Wytrwa³, Justynê Noga, Aleksandrê 
Olearczyk i Patrycjê Kowal.

¯yczenia i podziêkowania dla druhów stra¿aków z³o¿y³ obecny na 
uroczystoœci Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak. 
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz przes³a³ 
na rêce Wójta Gminy Krystyny Œwiêtek i Prezesa OSP w Borusowej 
Andrzeja Ruty okolicznoœciowy list, który zosta³ odczytany przez 
Wies³awa Lizaka prowadz¹cego ca³¹ uroczystoœæ.

Kolejnym punktem programu by³a czêœæ artystyczna, w której wyst¹-
pi³y dzieci z Publicznego Przedszkola w Grêboszowie oraz uczniowie Zes-
po³u Szkó³ w Grêboszowie. Wystêpy zarówno tych najm³odszych jak i nie-
co starszych artystów spotka³y siê z ciep³ym przyjêciem widowni, która po 
wystêpie nagrodzi³a ich gromkimi brawami. Uroczystoœæ uœwietni³a 
swoim wystêpem orkiestra dêta z Boles³awia.

Wies³aw Lizak

FESTYN Z OKAZJI DNIA STRA¯AKA W BORUSOWEJ
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Czeœæ Œw. Anny siêga po- 16 lipca 1731 roku w liczbie 26 po prawej stron ie, postawi³       
cz¹tków chrzeœcijañstwa. Œwiad- osób pochodzili z innych miejsco- w 1866 roku przed koœcio³em na 
czy o tym koœció³ Œw. Anny w Je- woœci m.in. z D¹browy, Tarno- wysokiej kolumnie figurê Œw. 
rozolimie (z kaplic¹ narodzenia wa, ¯arek, ¯elichowa, D¹bró- Anny i podj¹³ wiele innych in-
Najœw. Maryi Panny) i pisma wek, czy Smêgorzowa.  Zapisy westycji, a szczególnie rozwin¹³ 
wczesnochrzeœcijañskie tzw. apo- cz³onków bractwa pod koniec dzia³alnoœæ oœwiatow¹ dla dobra 
kryfy. W Europie i w Polsce kult XVIII wieku obejmuj¹ przede parafii.
Œw. Anny rozwin¹³ siê w okresie wszystkim mieszkañców z parafii W³aœnie na kanwie tej dzia-
wypraw krzy¿owych. Ju¿ w 1263 Grêboszów. Bractwo mia³o swoje ³alnoœci oœwiatowej ks. Otow-
r. a wiêc za czasów Œw. Kingi spo- w³adze, tzw. starszych, przeorów skiego poprzez bractwo Œw. An-
tyka siê w kalendarzu francisz- i przeorysze, jak równie¿ protek- ny wyrós³ Jakub Bojko. Bractwo 
kañskim œwiêto obchodzone 26 torów. Z zapisków brackich wy- pod jê³o równie ¿ dzi a³a lnoœæ 
lipca - Œw. Anny. W XIV wieku   nika, ¿e protektorem bractwa za- charytatywn¹, wspomagaj¹c np. 
w koœcio³ach polskich spotykamy zwyczaj bywa³ proboszcz lub wi-
wiele obrazów i rzeŸb Œw. Anny. kariusz w Grêboszowie. Coty-
W tym czasie zaczêto te¿ zak³adaæ godniowe nabo¿eñstwo do Œw. 
pierwsze bractwa Œw. Anny. By³y Anny odbywa³o siê w ka¿dy wto-
to wspólnoty o charakterze reli- rek. Œpiewano hymn o Œw. An-
gijnym. Ich bujny rozkwit w Pol- nie, godzinki, litaniê i inne mod-
sce przypada na czasy króla Ste- litwy. W czasie nabo¿eñstwa 
fana Batorego i Anny Jagiellonki. przed o³tarzem Œw. Anny palono 
Wielkim propagatorem bractwa woskowe œwiece, które cz³onko-
Œw. Anny sta³ siê arcybiskup wie bractwa trzymali w rêkach, 
lwowski Jerzy Dymitr Smoli- zachowa³y siê te¿ wykazy, za 
kowski. Dziêki jego staraniom kogo bractwo ma siê modliæ.      
powsta³o w roku 1578 takie Z listy tzw. d³u¿ników wynika, ¿e 
bractwo przy koœciele bernardy- bractwo w XVIII wieku pe³ni³o te¿ 
nów pod wezwaniem Œw. Anny rolê kasy zapomogowej (np. po-
w Warszawie. Równie¿ w diecezji ¿yczano na buty).
krakowskiej pod koniec XVI wie- Niestety I rozbiór Polski 
ku powstawa³y takie bractwa  sp ra w i³, ¿e Grêboszów znalaz³ siê 

pogorzelców, gdy ich dom lub 
w parafiach miejskich i wiejskich, w zaborze austriackim, gdzie ce-

zabudowania gospodarcze uleg³y 
które najczêœciej pozostawa³y sarz Józef II zlikwidowa³ na za-

spaleniu w czasie po¿aru.
pod opiek¹ franciszkanów - ber- jêtym obszarze wszystkie bractwa 

Na charakter religijny bract-
nardynów. Bractwa te podejmo- koœcielne. Kasata objê³a  równie¿ 

wa Œw. Anny zwróci³ znów wiêk-
wa³y siê obrony wiary katolickiej bractwo Œw. Anny w Grêboszo-

sz¹ uwagê ks. Piotr Halak (1907-
wobec innowierców oraz walki   wie, które jednak a¿ do 1806 

1931), który poprzez bractwo 
z wadami o charakterze spo³ecz- roku, na przekór zakazom, rozwi-

pragn¹³ formowaæ oblicze reli-
nym (np. z pijañstwem). ja³o swoj¹ dzia³alnoœæ, wpisuj¹c 

gijno-moralne parafii. Jego na-
Kiedy powsta³o w Grêboszo- nowych cz³onków. Prawdopo-

stêpca ks. Zygmunt Jakus znów 
wie? dobnie bractwo istnia³o nadal, ale 

zwróci³ uwagê na dzia³alnoœæ spo-
Niestety nie ma ¿adnych Ÿró- nie dbano o zapisy w ksiêgach, 

³eczn¹ i kulturaln¹. Bractwo       
de³ pozwalaj¹cych odpowiedzieæ skoro oficjalnie bractwa nie by³y 

w tym czasie mia³o dobr¹ kon-
na to pytanie. Najstarsza  ksiêga mile  widz iane przez w³adze 

dycjê finansow¹ (proboszcz 
bractwa siêga roku 1731, ale nie austriackie. 

pilnowa³, by bracia zapisywali 
ma pierwszych kart i mo¿na siê Ponowny rozkwit Bractwa 

dok³adnie sk³adki roczne od 
domyœlaæ, ¿e nie by³a pierwsz¹. Œw. Anny nast¹pi³ dopiero w II 

cz³onków), tote¿ ks. Jakus móg³ 
Stanowi³a jakby kontynuacjê po³owie XIX wieku, za czasów 

doprowadziæ do wystawienia 
ksiêgi, która siê nie zachowa³a. proboszcza ks. Henryka Otow-

imponuj¹cego budynku bractwa 
Bractwo Œw. Anny w Grêboszo- skiego (1859-1893), który przy 

w pobli¿u koœcio³a. 
wie mia³o zasiêg ponadlokalny  p o mocy bractwa dokona³ rozbu-
i nie tylko ch³opski, skoro przyjêci dowy koœcio³a z kaplic¹ œw. Anny 

Dokoñczenie na str. 9

BRACTWO ŒW. ANNY W GRÊBOSZOWIE
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BRACTWO ŒW. ANNY W GRÊBOSZOWIE
Dokoñczenie ze str. 8 ce przed œwiêtym obrazem po raz  organizowa³o imprezy 

artystyczne, nie mówi¹c ju¿ o ja- zapaliæ, abym do ostatniego 
Budynek ten spe³nia³ wiele s¹du dnia ogniem mi³oœci twojej se³kach na Bo¿e Narodzenie. 

funkcji i by³ jakby centrum kultury gorza³ i zgorza³. O wybrana Pamiêtam z opowiadañ star-
dla Grêboszowa nie tylko w la- Jezusa Chrystusa Babko, szych, ¿e Stefania £¹cka przy-
tach miêdzywojennych, ale te¿   któraœ na ziemi jakby gorej¹ca wioz³a z Tarnowa tekst utworu 
w okresie PRL-u, kiedy podobnie œwieca cnotami y œwi¹tobli-scenicznego pt. Gwiazda Ludu,  

woœci¹ œwieci³a y teraz tak¿e jak za czasów austriackich napisanego przez Franciszka Bie-
przed tronem Maiestatu Bos-bractwa by³y zakazane. Tam od- dronia, zaœ m³odzie¿ KSM pod-
kiego jakoby zapalona pochod-bywa³y siê wszystkie akademie jê³a siê odegrania na scenie tego, 
nia œwiecisz  y swoim œwiat³em szkolne, tam mieœci³o siê pierw- co dzia³o siê w Zabawie w 1914 
wszystko niebo oœwiecasz y zdo-sze kino w Grêboszowie, tam te¿ roku. I tak m³odzie¿ parafii grêbo-
bisz, niech ci siê podoba ten ma-by³ posterunek Milicji Obywatel- szowskiej ju¿ wtedy g³osi³a chwa³ê 
³y y lichy prezent moi y gor¹ca skiej, któr¹ wikariusze grêbo- i mêczeñstwo B³. Karoliny! 
mi³oœæ ku Tobie y iak d³ugo ta szowscy nazywali z przek¹sem Zakoñczê te refleksje o brac-
œwieca gorzeæ bêdzie tak d³ugo „braæmi œw. Anny". Z rozrzew- twie Œw. Anny w Grêboszowie 
u Boga wszechmog¹cego przy-nieniem wspominam równie¿, modlitw¹ z XVIII wieku, zacho-
czyniai siê za mn¹, aby Ten jak wielk¹ uroczystoœci¹ dla ca³e- wan¹ w ksiêgach brackich w Grê-
serce moie ogniem mi³oœci swo-go regionu by³y odpusty na Œw. boszowie:
jej zapaliæ y rozum œwiat³em Annê w lipcu. Obecnie odpusty 
poznania swoiego ³askawie straci³y na znaczeniu,  szko³a nie „O nays³odsza Matko, 
oœwieciæ raczy³. Amen." korzysta ju¿ ze sceny w budynku Anno Œwiêta ¿yczy³bym sobie, 

Bractwa, by urz¹dzaæ imprezy aby siê cia³o moie w wosk, serce 
szkolne, kina w ogóle nie ma,   w  l ampê y dusza moia w p³o-

          Ks. dr Ryszard Banacha policja te¿ nie jest zaintereso- mieñ obróci³a, chcia³bym mnie 
wana porz¹dkiem i dyscyplin¹  s amego miasto gorej¹cey œwie-
w Grêboszowie, skoro 
zlikwidowano zupe³nie 
posterunek. Apelujê 
wiêc do mieszkañców 
Grêboszowa i innych 
miejscowoœci okolicz-
nych, by do Bractwa 
Œw. Anny zapisali siê ci, 
którzy maj¹ zamiar coœ 
dobrego w ¿yciu zrobiæ, 
jak to niegdyœ bywa³o,   
a m³odzie¿ by odnowi³a 
tradycje przedwojenne 
Katolickiego Stowarzy-
szenia M³odzie¿y, które 
w budynku Bractwa raz 

GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA - kwartalnik spo³eczno-kulturalny

Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie
Redaktor naczelny: Wies³aw Lizak                 Zdjêcia: Wies³aw Lizak          
e-mail:  gckgreboszow@interia.pl www.gckgreboszow.pl
Adres redakcji:    Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 33-260 Grêboszów 143, tel. /014/ 641-60-16
Druk:       Drukarnia POINTS, 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30,  tel. /014/ 627-34-30
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej .
Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Teksty felietonów stanowi¹ wyraz pogl¹dów autora i nie 

powinny byæ inaczej interpretowane.



10

GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

l wrzeœnia 1962 r. pracowa³ jako wikariusz w Zala-Ks. Mieczys³aw Szarek                                               
sowej. W roku 1964 zosta³ administratorem, a na-
stêpnie proboszczem w Zalasowej. A trzeba pod-(1928-2010)
kreœliæ, ¿e w diecezji tarnowskiej nie zdarza³o siê to 
czêsto, ¿eby maj¹c dopiero 7 lat kap³añstwa zostaæ Ksiêdza Mieczys³awa wspominam zawsze ze 
proboszczem. W 1967 roku dziêki jego ¿yczliwoœci wzruszeniem, gdy¿ stan¹³ u pocz¹tków mojego 
mog³em w Zalasowej spe³niaæ pierwsze pos³ugi kap³añstwa. To w³aœnie on, jeszcze jako kleryk,       
kap³añskie przy o³tarzu  i w konfesjonale, a tego siê w  1956 r. przywióz³ do Grêboszowa wiadomoœæ, ¿e 

nie zapomina. Pamiêtam, ¿e w Zal-w Tarnowie przyjmuj¹ kandyd-
asowej parafianie cenili probosz-atów do klasy VIII Ma³ego Semi-
cza. By³ dobrym gospodarzem narium, dziêki czemu mog³em siê 
parafii. Jego Msze œw. by³y spra-zg³osiæ tam w czasie wakacji, a we 
wowane z dostojeñstwem, g³osi³ te¿ wrzeœniu rozpocz¹æ naukê. To 
piêknie kazania. Ale zdarza³y siê te¿ w³aœnie u niego w Zalasowej        
w Zalasowej chwile trudne, bo-w 1967 roku spêdzi³em „miodo-
lesne.wy" tydzieñ miêdzy œwiêceniami  

W lipcu 1974 r. wyjecha³ do ro-w Tarnowie (4.06) i prymicjami   
dziny w Detroit. Tam odczuwano w Grêboszowie (11.06). Jestem 
brak kap³anów. Zwróci³ siê wtedy   jego wielkim d³u¿nikiem.
z proœb¹ do Kurii w Tarnowie o wy-Ks. Mieczys³aw Szarek urodzi³ 
ra¿enie zgody, aby móg³ na sta³e siê 20 grudnia 1928 roku w Woli 
pozostaæ i pe³niæ pos³ugê kap³añ-¯elichowskiej w rodzinie Jana       
sk¹ na ziemi amerykañskiej. Ks. bis-i Agnieszki z domu Boduch. Po-
kup Jerzy Ablewicz wyrazi³ na to chodzi³ z licznej rodziny, by³ trze-
zgodê. Spe³nia³ pos³ugê kap³añsk¹ cim dzieckiem spoœród siedmiorga 

w kilku parafiach w archidiecezji Detroit (m.in.       rodzeñstwa. Mia³ 4 braci i 2 siostry. Du¿y wp³yw na 
w parafii œw. Stanis³awa Kostki i parafii œw. Kune-jego wychowanie mia³a g³êboka wiara rodziców,     
gundy). By³ równie¿ kapelanem w szpitalu w De-a zw³aszcza umi³owanie nabo¿eñstwa do Matki Bos-
troit. W 2007 r. obchodzi³ z³oty jubileusz ka-kiej Grêboszowskiej przez matkê.
p³añstwa. Po przejœciu na emeryturê jako rezydent Maj¹c 7 lat zacz¹³ uczêszczaæ do szko³y podsta-
w parafii pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a pe³ni³ wowej w Woli ¯elichowskiej. W okresie II wojny 
pos³ugê kap³añsk¹ do ostatnich chwil swojego ¿ycia. œwiatowej, jako m³ody ch³opiec, zosta³ powo³any do 
Zmar³ w 53 roku swego kap³añstwa w kilka chwil po przymusowych prac na rzecz okupantów. Po wojnie 
odprawionej mszy œw. w Niedzielê Mi³osierdzia uczêszcza³ do szko³y œredniej w Tarnowie. Po zdaniu 
Bo¿ego, 11 kwietnia 2010 r. Najprawdopodobniej matury w 1950 r. podj¹³ studia na wydziale matema-
szokiem dla niego by³a wiadomoœæ o strasznej ka-tyki i fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krako-
tastrofie samolotu i œmierci prezydenta Polski wraz  wie. Po dwóch latach przerwa³ studia czuj¹c pew-
z ma³¿onk¹ i 94 innymi osobami w Smoleñsku. noœæ powo³ania kap³añskiego. Wst¹pi³ wiêc (w roku 

Zosta³ pochowany w dniu 16 kwietnia zgodnie   1952) do seminarium duchownego w Tarnowie.   
z jego wol¹, w miejscowoœci Wyandotte,  gdzie by³ W czasie studiów seminaryjnych nauka nie sprawia-
uprzednio proboszczem. ³a mu k³opotu, owszem wyró¿nia³ siê zdolnoœciami, 

Redakcja Gazety Grêboszowskiej w numerze 51 a poniewa¿ mia³ dobry g³os i s³uch prowadzi³ w se-
w 2010 r. zamieœci³a wspomnienie o Ks. Mieczys-minarium chór gregoriañski. Po piêciu latach semi-
³awie oraz wydrukowa³a jego testament, pe³en narium dnia 23.06.1957 r. z r¹k biskupa Karola Pê-
wiary, pogody ducha i wielkiej wdziêcznoœci za dar kali otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie wraz z 39 kole-
kap³añstwa. Ukaza³y siê równie¿ krótkie nekrologi gami, wœród których by³ równie¿ biskup W³adys³aw 
lub wzmianki w innych pismach lokalnych, polonij-Bobowski.
nych oraz w Piœmie Urzêdowym Diecezji Tarnow-Od 31 lipca 1957 roku zosta³ skierowany do po-
skiej Currenda.s³ugi kap³añskiej w Ochotnicy Dolnej, jako wikariusz 

Podgórski M., ks., Kap³ani zmarli w 2010 i katecheta. Po dwóch latach od 20 lipca 1959 r.  
roku, Currenda 1 (2011), s. 147-148. przeniesiono go do parafii £¹czki Kucharskie, gdzie 

PG) Ÿród³o: www.diecezja.tarnow.pljego proboszczem by³ ks. Józef Toporek, dawny 
katecheta w Grêboszowie.

                                Ks. dr Ryszard BanachPo trzech latach zosta³ znów przeniesiony i od    
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Kanonizacja dwóch wielkich swoim ¿yciem i nauczaniem ukaza³, objawi³ œw. Stanis³aw i b³. Maksy-
milian Maria Kolbe czyli mocni mi-papie¿y 27 kwietnia 2014 roku ¿e ostatnie s³owo zawsze nale¿y do 

Boga, czyli Jego mi³osierdzia. Uczy³ ³oœci¹ p³yn¹ca z krzy¿a". Sprawuj¹c to jedno z najwiêkszych wyda-
mi³oœci do ojczyzny. Nigdy siê tego Eucharys ti ê pod znamiennym rzeñ w historii wspó³czesnego 
nie wstydzi³. Boleœnie prze¿ywa³ woj- krzy¿em na placu zwyciêstwa, nikt Koœcio³a powszechnego. Byliœ-
nê, któr¹ wypowiedzia³ narodowi nie przypuszcza³, ¿e ten krzy¿ stanie my œwiadkami pierwszej pod-
gen.  Wojciech Jaruzelski. Gdy siê symbolem Jego wielkiego ponty-wójnej kanonizacji papie¿y      
odzyskaliœmy wolnoœæ - cieszy³ siê fikatu. Ca³y bowiem pontyfikat kon-w XXI wieku. Pierwszy raz pa-
razem z nami i naucza³ jak z niej m¹- sekwentnie wskazywa³ w³aœnie na pie¿ kanonizowa³ dwóch swoich 
drze korzystaæ: „Chcia³bym, abyœcie krzy¿. Wzywa³ zw³aszcza Polaków do poprzedników i kiedy to na 
pamiêtali, i¿ myœl¹ i sercem jestem zwyciê¿ania z³a dobrem, do przeba-jednej uroczystoœci przewodni-
przy Was i sprawy mojej ojczyzny czania i pojednania. Uczy³: „Prze-czy³o dwóch papie¿y-emeryto-
niezmiennie traktujê jako w³asne. baczenie nie jest s³aboœci¹. Prze-wany i obecny.
Wasze radoœci s¹ mymi radoœciami baczaæ nie oznacza rezygnowaæ „Jan Pawe³ II i Jan XXIII byli 
a Wasze niepokoje - mymi niepo- z prawdy i sprawiedliwoœci. Ozna-kap³anami, biskupami i papie¿ami 

cza: zmierzaæ do prawdy i spra-XX wieku. Poznali jego tragedie, 
wiedliwoœci drog¹ Ewangelii".ale nie byli nimi przyt³oczeni. Sil-

Podczas pielgrzymki w 1997 ro-niejszy by³ w nich Bóg; silniejsze 
ku spogl¹daj¹c na krzy¿ na Giewon-by³o w nich mi³osierdzie Boga" - 
cie, stwierdzi³: „Ten krzy¿ tam stoi   mówi³ papie¿ Franciszek w czasie 
i trwa. Ogarnia ca³¹ nasz¹ Ziemiê homilii wyg³oszonej podczas mszy 
od Tatr po Ba³tyk. (…) Umi³owani, kanonizacyjnej w Watykanie.Papie¿ 
nie wstydŸcie siê tego krzy¿a. Sta-Franciszek podczas konsystorza na 
rajcie siê na co dzieñ podejmowaæ dzieñ kanonizacji wyznaczy³ nie bez 
krzy¿ i odpowiadaæ na mi³oœæ powodu - Niedzielê Mi³osierdzia 
Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie Bo¿ego 27 kwietnia 2014 roku. 
pozwólcie, aby Imiê Bo¿e by³o Jan Pawe³ II zainicjowa³ bowiem jego 
obra¿ane w waszych sercach, w ¿y-kult i tak w³aœnie zostanie zapamiê-
ciu spo³ecznym czy rodzinnym…". tany jako Aposto³ Bo¿ego mi³osier-
Przejmuj¹ce by³o Jego wo³anie o od-dzia. Papie¿ Franciszek zaznaczy³, ¿e 
nowê ¿ycia ma³¿eñstw i rodzin, do „Wyniesieni na o³tarze papie¿e 
poszanowania ¿ycia rodzinnego.    mieli odwagê ogl¹dania ran 
W czasach kryzysu wartoœci, auto-Jezusa, dotykania Jego zranionych 
rytetów, trudnoœci jakie prze¿ywa r¹k i Jego przebitego boku. Te rany kojami" (Skoczów 1995). wspó³czesna rodzina wo³a³ do nas jak Chrystusa znajduj¹ce siê w cen- W 1983 roku na Jasnej Górze zatroskany Ojciec i cierpi¹cy opie-trum Bo¿ego Mi³osierdzia s¹ zgor- mówi³: „Nie pragniemy takiej Pol- kun. W homilii w czasie mszy kano-szeniem dla wiary, ale s¹ równie¿ ski, która by nas nic nie koszto- nizacyjnej w Watykanie Papie¿ Fran-jej sprawdzianem". Ojciec Œwiêty wa³a!". Walczy³ o nasz¹ wolnoœæ ciszek powiedzia³, ¿e „W pos³udze Jan Pawe³ II w swoim nauczaniu mówi¹c do nas, ale i za nas. Jan Pa- Ludowi Bo¿emu Jan Pawe³ II by³ du¿o miejsca poœwiêca³ g³oszeniu we³ II by³ wspania³ym darem polskiej papie¿em rodziny". Kiedyœ sam tak prawdy o Bo¿ym mi³osierdziu, kultury, wiary, naszej chrzeœcijañ- powiedzia³, ¿e chcia³by zostaæ zapa-dostrzegaj¹c jednoczeœnie ogromn¹ skiej historii, walki o wolnoœæ i ot- miêtany jako papie¿ rodziny - si³ê z³a, które wywo³uje niepokój      warcia siê na œwiat - zaznaczy³ me- podkreœla³ papie¿ Franciszek.u wspó³czesnych ludzi. Bardzo mart- tropolita lubelski abp Stanis³aw "Nowi œwiêci brali ¿ywy udzia³ w wi³y go zagro¿enia œwiatowych kon- Budzik. W osobie Jana Paw³a II Koœ- ¿yciu ludzi i narodów. Dali œwia-fliktów, os³abienie rodziny, kryzys ció³ uczci³ wizjonersk¹ osobowoœæ, dectwo obecnoœci Koœcio³a we prawdy w stosunkach miêdzyludz- która odwa¿nie wystêpowa³a prze- wspó³czesnym œwiecie" - zaznaczy³ kich, brak odpowiedzialnoœci za ciwko komunistycznej dyktaturze - arcybiskup Monachium w oœwiad-s³owo czy utylitarny stosunek do podkreœla Kardyna³ Reinhard Marx. czeniu opublikowanym przez Konfe-cz³owieka, o czym pisa³ w swojej Ka¿da pielgrzymka do Polski, to rencjê Episkopatu Niemiec w Bonn. pierwszej encyklice Redemptor wielka radoœæ spotkania z rodakami, Zarówno Jan XXIII jak i Jan Pawe³ II Hominis. W swoim nauczaniu czêsto ale jednoczeœnie g³êboki ból rozsta- uczyli wiernych jednoœci, wolnoœci i podkreœla³, ¿e mi³osierdzie to Bo¿a nia z Matk¹ Ziemi¹. Podczas pierw- pokoju. Swoim ¿yciem pokazali jak odpowiedŸ na z³o. Ukoronowaniem szej pielgrzymki w 1979 pad³y zna- ¿yæ w Chrystusie, z Chrystusem i dla jej by³a Jego œmieræ na krzy¿u mienne s³owa: „Musicie byæ mocni. Chrystusa. z mi³oœci do cz³owieka, który zada³ Mocni moc¹ mi³oœci, która jest Dokoñczenie na str. 24Mu tak bolesne rany. Karol Wojty³a potê¿niejsza ni¿ œmieræ jak to 

ŒWIÊCI PAPIE¯E JAN PAWE£ II I JAN XXIII
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ŒWIÊTO 3 MAJA

Spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ w Grêboszowie, 
pragn¹c uczciæ 223 rocznicê uchwalenia konsty-
tucji 3 maja z 1791 roku, przygotowa³a uroczyst¹ 
akademiê poœwiêcon¹ temu wyj¹tkowemu 
wydarzeniu w dziejach naszej ojczyzny. M³odzie¿ 
ucz¹ca siê w gimnazjum zaprezentowa³a monta¿ 
s³owno-muzyczny poœwiêcony nie tylko temu do-
nios³emu wydarzeniu, ale odnosz¹cy siê równie¿ 
do wielop³aszczyznowego dorobku okresu I Rzecz-
pospolitej. Tym samym w czasie akademii mo¿na 
by³o us³yszeæ wiersze, piosenki oraz podziwiaæ 
tañce nawi¹zuj¹ce do tego okresu. Ca³oœæ zosta³a 
przygotowana przez Pani¹ Jolantê Apryasz. Do-
datkowo m³odzie¿ wyst¹pi³a w piêknych, 
historycznych strojach pochodz¹cych z Teatru im. 
Ludwika Solskiego w Tarnowie.Widaæ by³o du¿e 
zaanga¿owanie m³odych artystów, którzy w³o¿yli 
wiele pracy i energii, by choæ na chwilê przywo³aæ 
atmosferê i ducha tego wyj¹tkowego okresu, pre-
zentuj¹c przy tym szeroki wachlarz swoich umie-
jêtnoœci. Ca³oœæ zosta³a z uwag¹ wys³uchana przez 
dyrektora Zespo³u Szkó³ Jerzego Misterkê, grono 
pedagogiczne, spo³ecznoœæ placówki oraz zapro-
szonych goœci, wœród których by³ równie¿ dyr. 
GCKiCz Wies³aw Lizak. Na zakoñczenie akademii 
Jerzy Misterka i Wies³aw Lizak pogratulowali 
wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w przygoto-
wanie tej uroczystoœci. Ponadto zaznaczyli rów-
nie¿ jak istotne w naszej historii by³y wydarzenia     
z 1791 roku oraz jak wa¿na jest pamiêæ o historii 
naszej ojczyzny.                                      WL
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NA LUDOW¥ NUTÊ

Aby tradycja i pamiêæ o piêknej i jak¿e bogatej polskiej 
sztuce ludowej pozosta³a wci¹¿ ¿ywa, biblioteka szkolna 
dzia³aj¹ca w strukturach Zespo³u Szkó³ w Grêboszowie 
zorganizowa³a szkolny konkurs piosenki pod has³em „Na 
ludow¹ nutê". W konkursie, który odby³ siê 27 marca 
2014 r., mogli wzi¹æ udzia³ uczniowie placówki uczêsz-
czaj¹cy do szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Ka¿dy 
uczestnik musia³ zaprezentowaæ wybran¹ przez siebie tra-
dycyjn¹ piosenkê ludow¹, pochodz¹c¹ z dowolnego re-
gionu Polski. Wystêpy podlega³y ocenie Komisji Jury      
w sk³adzie: Anna Ruta, Anna Dêbiñska oraz Wies³aw Li-
zak (przewodnicz¹cy).W Konkursie wziê³o udzia³ 24 solis-
tów i zespo³ów, którzy rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych.

W kategorii klas I-III Szko³a Podstawowa
I miejsce ex aequo: 
- Patrycja Grabiec
- Izabela Gawe³, Amelia Seruœ, Natalia Wielgus
- Karolina Kaczówka, Gabriela Misiaszek, Aleksandra
 Loraj, Oliwia Zagól, Natalia Dubiel, Aleksandra Januœ
II miejsce ex.: - Martyna Wojciechowska,
- Antoni Adamczyk, Bart³omiej Garbarz
III miejsce:  Filip Zgorza³y
Klasy IV - VI Szko³a Podstawowa
I miejsce ex.: 
- Nikola Wytrwa³
- Angelika Kaczówka, Adrianna D¹broœ, 
  Aleksandra Olearczyk
II miejsce ex.:
- Karolina Sarat, Laura Chruœcicka
- Karolina Bigos, Ewelina Rumas, Katarzyna Sarat
III miejsce ex.:
- Natalia Zawada, Ewelina D¹broœ
- Adrian Ciepiela
Klasy I-III Gimnazjum
I miejsce ex.: 
- Maria £ata, Wiktoria Œwiêtek
II miejsce ex.: 
- Sylwia Cabaj
- Natalia Koziara, £ucja Przeworska,
  Klaudia Wielgus
- Angelika Karyta, Paulina Mosio,
  Adrian Kaczówka
Zwyciêscy zostali uhonorowani dyplo-

mami i nagrodami rzeczowymi.
Konkurs „Na ludow¹ nutê" mia³ na celu 

przede wszystkim ukazaæ piêkno i ró¿no-
rodnoœæ polskiego folkloru wywodz¹cego 
siê z terenu naszego kraju, ale równie¿ 
przybli¿yæ problematykê edukacji regio-
nalnej i zwiêkszyæ zainteresowanie naj-
m³odszych mieszkañców naszej gminy 
rodzimym folklorem. Zorganizowany kon-
kurs wpisuje siê w obchody Roku Oskara 
Kolberga, przypadaj¹ce w czasie wyj¹tko-
wego jubileuszu 200. rocznicy urodzin te-
go wyj¹tkowego kompozytora, folklorysty 
i etnografa.                    Wies³aw Lizak
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W œrodê, 16 kwietnia br. w Zespole Szkó³ w Grê-
boszowie odby³a siê uroczysta akademia z okazji  
Œwi¹t Wielkanocnych. Uczniowie gimnazjum pod 
kierunkiem nauczycieli: ks. Jana Króla i Anny Ruta 
przedstawili monta¿ s³owno - muzyczny pt. „Czas 
zmartwychwstania, mi³oœci, dobroci i przebaczenia". 
Wszyscy obecni na uroczystoœci ws³uchiwali siê        
w utwory literackie oraz piosenki nawi¹zuj¹ce swoj¹ 
tematyk¹ do okresu zmartwychwstania, czyli wyj¹t-
kowego dla nas czasu mi³oœci, dobroci i przeba-
czenia. Obecni na poranku wielkanocnym: Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Grêboszów Wies³aw Wytrwa³, 
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Jerzy Misterka oraz Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêbo-
szowie Wies³aw Lizak z³o¿yli ca³ej spo³ecznoœci szkol-
nej ¿yczenia dobrego i pe³nego prze¿ycia tych naj-
wa¿niejszych œwi¹t.

WL

PORANEK WIELKANOCNY W ZESPOLE SZKÓ£ 
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W niedzielê 18 maja br. podczas uroczystej mszy œwiêtej 
o godz. 10.30 w koœciele parafialnym pw. WNMP w Grê-
boszowie poœwiêcono wyj¹tkow¹ tablicê. Upamiêtnia ona 
wizytê ówczesnego kardyna³a Karola Wojty³y, póŸniejszego 
papie¿a Jana Paw³a II, w Grêboszowie 14 listopada 1971 r. 
Uroczystego aktu poœwiêcenia dokona³ ks. dr Ryszard Ba-
nach w asyœcie ks. Wies³awa Babiarza, proboszcza grêbo-
szowskiej parafii. Fundatorami tej wyj¹tkowej pami¹tki s¹ 
rodzice dzieci, które w tym roku oraz w 2013 r. po raz 
pierwszy przyst¹pi³y do I komunii Œwiêtej. Na tablicy znaj-
duje siê napis o treœci: „DNIA 14 XI 1971 R. W TUTEJSZYM 
KOŒCIELE MSZÊ ŒWIÊT¥ Z OKAZJI PRZENIESIENIA 
DOCZESNYCH SZCZ¥TKÓW MJR HENRYKA 
SUCHARSKIEGO Z CASAMASSIMA WE W£OSZECH 
NA WESTERPLATTE ODPRAWI£ KARDYNA£ KAROL 
WOJTY£A, PÓZNIEJSZY PAPIE¯ JAN PAWE£ II. W RO-
KU KANONIZACJI 27 IV 2014 R." Przed rozpoczêciem 

mog³y uczestniczyæ w powitaniu. Kardyna³owi Wojtyle uroczystej Eucharystii ks. proboszcz przypomnia³ jak wy-
bardzo spodoba³o siê to szczere powitanie, a s³owa tego gl¹da³a wizyta kardyna³a Wojty³y w naszej parafii, odczytuj¹c 
tekstu zechcia³ wzi¹æ ze sob¹. Nastêpnie witali prze-tekst oparty na wspomnieniach osób, które uczestniczy³y    
wielebnych goœci chlebem i sol¹ Janina Kochanek i Józef w tym wyj¹tkowym wydarzeniu, które mia³o miejsce niespe³-
Obartuch. Bardzo prze¿ywali to, ¿e w imieniu ca³ej parafii na pó³ wieku temu. Poni¿ej publikujemy tekst opracowany 
witaj¹ tak znamienitych goœci. Nie spodziewali siê, ¿e w na-przez ks. Wies³awa Babiarza.
szej parafii witaj¹ póŸniejszego papie¿a Jana Paw³a II.                                TL

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ uroczystoœci grêboszowskich by³a 
Msza œwiêta pontyfikalna pod przewodnictwem ks. 14 listopada na godz. 15.00 zebra³a siê niemal ca³a 
kardyna³a metropolity krakowskiego Karola Wojty³y.parafia na wielk¹ uroczystoœæ, w której brali udzia³ biskupi, 

Na koniec uroczystoœci przemówi³ Ksi¹dz Kardyna³ kap³ani i chyba wszyscy parafianie. By³o zimno, czasem 
Karol Wojty³a. Zwróci³ on uwagê na ogromny wp³yw pada³ deszcz. Najdostojniejszym goœciem by³ metropolita 
wychowawczy Koœcio³a, którego nauka i zasady etyczne le¿¹ krakowski kardyna³ Karol Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan 
u podstaw bohaterstwa wielu synów naszego narodu, oraz Pawe³ II. Ksi¹dz kardyna³ Karol Wojty³a przyjecha³ do nas 
wezwa³ m³ode pokolenie do wzorowania siê na wielkich wprost z Wadowic, gdzie do po³udnia œwiêtowa³ 25 rocznicê 
przyk³adach mjr Sucharskiego i ksiêdza proboszcza Halaka. swoich œwiêceñ kap³añskich. Do tej uroczystoœci przygoto-
Przemówienie mia³o przede wszystkim aspekt praktyczny. wywali siê wszyscy: sprz¹tano koœció³, czyszczono mury 
Ukaza³ tak¿e wiêŸ tych dwóch postaci, wyci¹gaj¹c koœcio³a na zewn¹trz i wewn¹trz, dekorowano koœció³ 
konkretne wnioski: „Te dwie postaci Opatrznoœæ Bo¿a wieñcami uplecionymi z zieleni. Zielonym wieñcem przy-
zwi¹za³a przed dziesi¹tkami lat. Opromienieni blaskiem strojono bramê wejœciow¹ koœcio³a. Jak wspomina Pan 
swego ¿ycia na naszej ziemi, blaskiem wielkich zas³ug i he-Roman G¹dek razem z nie¿yj¹cym ju¿ Janem Boduchem 
roicznego mêstwa. To wspomnienie, to siêganie w przesz-przypina³ œwiate³ka choinkowe do wieñca w g³ównej bramie 
³oœæ jest zwi¹zane z jak¹œ nauk¹ dla nas, którzy dziœ ¿yjemy. koœcio³a, które w tamtych czasach by³y rzadkoœci¹. Pr¹d 
Œwiadcz¹ nam te postacie o g³êbokim zwi¹zku jaki zachodzi dostarczony by³ bezpoœrednio ze s³upa, ale pech chcia³, ¿e 
miêdzy pos³ug¹ kap³ana, a ¿yciem œwieckiego. I to ¿ycie jedna lampka siê spali³a. W wielkim poœpiechu szukaliœmy 
œwieckiego jest tak¿e apostolstwem. Odczytujemy w tych wadliwej lampki. Jeden z mê¿czyzn (nie pamiêtam nazwiska 
kartach œwiadectwo dawane Chrystusowi. My jesteœmy wszed³ na wie¿ê, z której œp. Stanis³aw Lizak gra³ hejna³ 
pokoleniem, które Opatrznoœæ Bo¿a wezwa³a do dawania "Chwalcie ³¹ki umajone" przez ca³y maj) i obserwowa³          
œwiadectwa Chrystusowi. ¯¹da tego œwiadectwa Chrystus w jakim miejscu znajduje siê pojazd z kardyna³em Karolem 
od wszystkich. Uczy nas to wspomnienie jak wiele znaczy Wojty³¹. Krzykn¹³, ¿e dopiero s¹ na opatowskiej stronie 
funkcja wychowawcza Koœcio³a, nauka religii i moralnoœci Wis³y. Zebrani przed bram¹ nas popêdzali. Jedn¹ lampkê za 
chrzeœcijañskiej. Popatrzcie  spod troskliwego, ojcowskie-drug¹ zmienia³em i nic. Nastêpnie mê¿czyzna krzykn¹³, ¿e 
go, duszpasterskiego serca kap³anów wychodz¹ bohate-ju¿ s¹ w Ujœciu Jezuickim. Pod bram¹ panika, ¿e nic nie 
rowie, œwietlane charaktery.wyjdzie z pomys³u. Mê¿czyzna z wie¿y krzyczy, ¿e s¹ ju¿ pod 

Z przesz³oœci wydobywamy wielkie œwiat³a, wielkie Jankiem Ga³¹ w Grêboszowie. Wtenczas œwiate³ka 
prawdy,wielkie drogowskazy - abyœmy ich nie pogubili, zaœwieci³y. Piêkne kolory lampek czerwone, ¿ó³te i fioleto-
aby one nie pogas³y."we. Kardyna³ Karol Wojty³a wysiad³ z samochodu i jak 

dochodzi³ do bramy przystan¹³ popatrzy³ w górê na 
Zebra³ i opracowa³ œwiate³ka, uœmiechn¹³ siê i ruszy³ dalej. Na placu koœcielnym 

Ks. Wies³aw Babiarzsta³o bardzo du¿o ludzi, gdy¿ koœció³ wszystkich tego dnia nie 
pomieœci³. Zosta³ uroczyœcie w procesji wprowadzony do 
koœcio³a. W koœciele najpierw wita³y go w strojach 
krakowskich dzieci Bo¿enka Sokó³ i Basia Kalafarska. 
Mimo, ¿e dzieci troszkê zmarz³y, to bardzo cieszy³y siê, ¿e 

PAMI¥TKOWA TABLICA W GRÊBOSZOWSKIEJ ŒWI¥TYNI
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Urazy oparzeniowe zdarzaj¹ siê najczêœciej u powate, niewra¿liwe na dotyk i bez bolesnoœci. 
dzieci i s¹ one wynikiem kontaktu z gor¹cymi Takie rany czêsto wymagaj¹ przeszczepów i po-
przedmiotami lub p³ynami, gdy dziecko siêga woduj¹ powstanie przykurczów po wygojeniu, 
go przedmiot z kuchenki lub blatu. które czêsto wymagaj¹ kolejnych operacji.

U starszych dzieci i doros³ych czêstsze s¹ Oparzenia czwartego stopnia, s¹ najg³êbsze  
oparzenia zwi¹zane z dzia³aniem p³omieni. i obejmuj¹ wszystkie warstwy skóry, miêœnie, 
Wiêkszoœci oparzeñ mo¿na zapobiec, dlatego œciêgna, a nawet koœci, tu konieczne s¹ przesz-
wa¿ne jest stosowanie pewnej profilaktyki czepy i wieloetapowe leczenie operacyjne. 
przeciwoparzeniowej. Zawsze sprawdzaæ tem- Kiedy obejmujê leczeniem oparzonego staram 
peraturê wody do k¹pieli, jeœli w kuchni s¹ siê przywróciæ szybkie zagojenie rany, w³¹czam 
dzieci gotowaæ na tylnych palnikach, nie zo- leczenie przeciwbólowe i staram siê przywróciæ 
stawiaæ dzieci bez opieki blisko ognia w ko- pe³n¹ czynnoœæ i funkcjê oparzonych obszarów, 
minku. Zawsze zapa³ki, petardy, benzynê i inne a tak¿e od pocz¹tku pamiêtaæ, by po wyle-
materia³y ³atwopalne trzymaæ z dala od dzieci. czeniu uzyskaæ jak najlepszy efekt kosmetyczny 
Nigdy nie nale¿y trzymaæ dziecka na rêku z minimalnymi bliznami. Natychmiastowe le-
pracuj¹c w pobli¿u gor¹cych przedmiotów,  c ze n ie  oparzeñ termicznych zaczynamy od 
a temperaturê grzejna wody nastawiæ poni¿ej sch³adzania zimn¹ wod¹ nawet do 20 minut po 

o48 C. oparzeniu. Ma³e pêcherze oparzeniowe zosta-
O ciê¿koœci oparzenia decyduje g³êbokoœæ wiamy bez przek³uwania, a du¿e lub po³o¿one  

uszkodzenia skóry i powierzchnia oparzenia.   w miejscach zgiêæ przek³uwamy i stosujemy na 
W szybkiej ocenie rozmiaru oparzenia u¿ywa nie opatrunki. Wszystkie oparzenia g³êbsze ni¿ 
siê d³oni oparzonego, zak³ada siê ¿e d³oñ tak pierwszego stopnia wymagaj¹ profilaktyki 
dziecka jak i doros³ego ma powierzchnie oko³o przeciwtê¿cowej. Rany oparzeniowe najlepiej 
1 % jego cia³a. W zale¿noœci od g³êbokoœci goj¹ siê w wilgotnym, ale nie mokrym œrodo-
uszkodzenia skóry oparzenia dzielimy na wisku, bo to sprzyja ziarninowaniu i naskór-
stopnie: kowaniu w miejscach zniszczonych warstw 

Oparzenia pierwszego stopnia, to oparze- skóry. Takie œrodowisko wilgotne najlepiej 
nie, które obejmuje tylko naskórek. Tu typo- osi¹gn¹æ pod opatrunkiem okluzyjnym, który 
wym przyk³adem jest oparzenie s³oneczne, zapobiega wysuszeniu rany. Najtrudniejsze 
gdzie skóra jest zaczerwieniona, bolesna i su- oparzenia jakie pamiêtam to oparzenia twarzy, 
cha, i leczenie nawet samoistne nastêpuje  i  tu   za w sze staram siê kierowaæ chorego do 
w ci¹gu 7 dni. Takie oparzenie nie jest wliczone specjalisty, chirurga i okulisty, by nie przeoczyæ 
do szacunkowej oceny rozmiaru oparzenia tak urazu i oparzenia ga³ki ocznej. Skóra twarzy 
u doros³ych jak i u dzieci. uszkodzona na trwale i zeszpecona bliznami 

Oparzenia drugiego stopnia, zajmuj¹ ca³y potrafi daæ du¿e urazy psychiczne i problemy    
naskórek oraz czêœæ le¿¹cej pod nim skóry z to¿samoœci¹ osoby, która po oparzeniu widzi 
w³aœciwej. Charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ pê- w lustrze inna ni¿ sw¹ twarz. Najwa¿niejszym    
cherzy z przejrzystym p³ynem. Przy dotyku w oparzeniach jest to, by ich po prostu unikn¹æ, 
pêcherze te bledn¹, a zawsze daj¹ piek¹cy ból. co prawie zawsze jak siê póŸniej okazuje jest 
Goj¹ siê one w ci¹gu 2  3 tygodni i czêsto wi¹¿¹ mo¿liwe. 
siê z bliznowaceniem i powstawaniem przy- Przy czym tym razem „prawie" niech nie 
kurczów. stanowi du¿ej ró¿nicy.

Oparzenia trzeciego stopnia, czyli oparzenia 
Z powa¿aniempe³nej gruboœci, niszcz¹ wszystkie warstwy skó-

Lek. med. Marek Ziajorry, w tym le¿¹c¹ pod ni¹ warstwê t³uszczow¹ 
podskórn¹. S¹ to obszary jasnobr¹zowe, chro-

OPARZENIA MOG¥ ZDARZYÆ 
SIÊ WSZÊDZIE
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w marcu 1948 r.WYNIK PRAWDZIWY
Rehabilitacja
Œmieræ dopad³a ich w ro¿nych miejscach: w lesie, areszcie, Potrafimy nie tylko piêtnowaæ z³o i stawiaæ pom-

na progu domu, nieraz w zapomnieniu wiele lat potem, niki tragedii. Od kilkunastu lat sukcesywnie wskrze-
niekiedy zaœ ju¿ w wolnej Polsce. Po 1989 roku podjêto szereg szamy pamiêæ o przeciwnikach komunizmu z okresu 
dzia³añ na rzecz rehabilitacji „niez³omnych". Niektórych uda³o kiedy zawita³ do granic Polski. Kim byli i dlaczego 
siê oczyœciæ z wyroków wydanych przez socjalistyczne s¹dy koniec wojny nie oznacza³ kresu walki.
jeszcze przed ich œmierci¹. Innym ta ³aska nie zosta³a dana.

Procesem Danuty Siedzikówny zaj¹³ siê IPN. Wyrok 
Polskie podziemie zbrojne po kampanii wrzeœniowej 

wobec dziewczyny uniewa¿niono. W efekcie przed s¹dem 
koncentrowa³o siê na walce z Rzesz¹ Niemieck¹. Nie 

stan¹³ Wac³aw Krzy¿anowski, prokurator wojskowy zajmuj¹cy 
zapomniano, ¿e do upadku II RP w rzeczywistoœæ przyczyni³ siê 

siê spraw¹ Inki. Do dzisiaj jednak nie zapad³ wi¹¿¹cy werdykt w 
tandem Hitler - Stalin. Zwiastuny pora¿ki Niemiec w póŸniej-

jego sprawie. Rewizja sprawy rotmistrza Pileckiego tak¿e 
szej wojnie z sowietami, wzbudzi³y uzasadnione podejrzenia, ¿e 

przynios³a uniewa¿nienie wyroku wydanego w 1948 r. 
czerwonoarmiœci nie zatrzymaj¹ siê na linii Bugu. 

Nastêpne lata przynios³y poœmiertne odznaczenia oraz proces 
Na styku ustrojów totalitarnych zrodzili siê ¿o³nierze 

Czes³awa £apiñskiego, oskar¿yciela w procesie Pileckiego, 
wyklêci. Czêsto wrzucani do szerokiej kategorii „partyzantów", 

przerwany jednak przez jego póŸniejsz¹ œmieræ.
powoli przedzieraj¹ siê do œwiadomoœci wspó³czesnego miesz-

Oddanie sprawiedliwoœci zachodzi jednak nie tylko w sfe-
kañca Polski jako symbol niez³omnoœci. Wschodz¹cy socja-

rze prawa. Do mediów coraz czêœciej przebijaj¹ siê inicjatywy 
lizm, bez eufemizmów, niós³ ze sob¹ kolaboranck¹ przesz³oœæ 

odnajdywania grobów poleg³ych ¿o³nierzy wyklêtych, orga-
po³¹czon¹ z bandyck¹ aktywnoœci¹ stawian¹ niemal na równi  

nizowania pogrzebów z pe³nymi honorami oraz tworzenia 
z hitlerowskim okupantem. Nic dziwnego skoro motywacja 

miejsc pamiêci. Czêsto wydŸwiêk ogranicza siê do lokalnej 
antykomunistów sta³a oœci¹ w gardle nowym w³adzom, a te 

spo³ecznoœci co jednak nie umniejsza wagi samych akcji. Ulice  
skutecznie têpi³y wszystko, co odcina³o siê od czerwonego 

i pomniki sta³y siê naturalnym sposobem kultywowania postaci 
sztandaru. ¯o³nierze wyklêci otwarcie wystêpowali w obronie 

antykomunistycznego podziemia. W 2011 roku po raz pierw-
niepodleg³oœci Polski od 1944 roku oraz przeciwko 

szy obchodzono Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wy-
komunizmowi i wp³ywom radzieckim. Widmo nowego zagro-

klêtych" jako œwiêto pañstwowe. 
¿enia powo³a³o do ¿ycia organizacjê NIE. Po interwencji ZSRR 
mia³a utrzymaæ walkê o niezale¿noœæ. Na jej czele stan¹³ 

Cz³owiek obecny
legendarny gen. Nil, wtedy p³k., Augustyn Emil Fieldorf.

Weryfikacja ich postaw w ramach wspó³czesnych realiów 
zdaje siê byæ lekko pozbawiona szans na jednoznacznoœæ. No 

Krwawa Inka
bo w jaki sposób oceniæ walkê zakoñczon¹ ofiar¹, bez szansy, 

Wspó³czesnym symbolem „niez³omnych"sta³a siê 17 -let-
bez rezultatu w postaci bitewnego zwyciêstwa, pobicia wroga    

nia dziewczyna z okolic Bia³egostoku. Danuta Siedzikówna, bo 
i przejêcia kraju? Mimo to do³¹czenie ich do konduktu wiod¹-

o niej mowa, ochotniczo dzia³a³a jako sanitariuszka w oddziale 
cego pod sztandarem „Gloria Victis" zdaje siê nie byæ dobrym 

Armii Krajowej. Podczas potyczek udziela³a pomocy nie tylko 
rozwi¹zaniem.

cz³onkom swojego oddzia³u, ale tak¿e funkcjonariuszom nowe-
Krótkie przedstawienie losu ¿o³nierzy wyklêtych daje 

go systemu. Zdekonspirowan¹ i pojman¹ przeprowadzono 
szansê na bli¿sze ich poznanie, zrozumienie ich motywacji i lo-

przez piek³o komunistycznego wiêzienia. W trakcie œledztwa 
su jaki przysz³o im dzieliæ w powojennej Polsce. Widzimy 

nawet sfabrykowane dowody nie potwierdzi³y jej udzia³u        
szereg osób, które przez kilka lat walczy³y z faszyzmem. W cza-

w egzekucjach funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa (UB). 
sie II wojny œwiatowej broni³y swojej teraŸniejszoœci i przysz-

Nie stanê³o to na przeszkodzie wydania na ni¹ wyroku œmierci. 
³oœci pozosta³ych przy ¿yciu, ludzi podobnych im z pocho-

Zastrzelona w 1946 roku przez Polaków z radzieckich kara-
dzenia i miejsca zamieszkania. Zarówno dla tych z karabinami 

binów wraz z Feliksem Selmanowiczem, aktywnym cz³onkiem 
jak i nieuzbrojonych ka¿dy akt sprzeciwu wobec Rzeszy móg³ 

zbrojnego podziemia, nie popad³a w zapomnienie. Propa-
oznaczaæ tortury i wyrok œmierci. Na koñcu odebrana zosta³a 

ganda nowego systemu wykreowa³a k³amliwy wizerunek Inki, 
im nadzieja powrotu do codziennoœci. Po zakoñczeniu wojny 

przydatny w manipulowaniu emocjami mas: rz¹dnej krwi 
przysz³o im stan¹æ wobec drugiego wielkiego wroga, ZSRR, 

morderczyni, zdrajcy kraju i ciemiê¿ycielki spo³eczeñstwa. 
paradoksalnie przyjaciela naszych sojuszników. Nowa Polska 
sta³a siê krajem spêtanym ideologi¹ skrajnej lewicy.

Na przekór biernoœci
Co w takim razie nakaza³o im nie wracaæ do domów, 

Streszczenie historii ¿o³nierzy wyklêtych nosi imiê rot-
zakopaæ karabiny i przygl¹daæ siê komunizmowi w powi-

mistrza Witolda Pileckiego, jednego z najwiêkszych bohaterów 
jakach? Œwiadomoœæ pozornoœci wyzwolenia, myœl o pozosta-

II wojny œwiatowej. Uznany poza granicami, przez dziesiê-
wionym domu i ¿ywa obawa przed nadchodz¹cym terrorem. 

ciolecia pozostawa³ w kraju niemal zapomniany. Nie pozo-
Byæ mo¿e przes¹dzi³a odwaga. Mo¿e nie potrafili dopuœciæ 

staj¹c biernym wobec holocaustu w 1940 r. przedosta³ siê do 
innego wyboru. Prawdopodobnie niektórych przeszy³a wizja 

obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po zorganizowaniu 
chciwych ramion terroru i œmierci mimo kapitulacji. A mo¿e 

ruchu oporu zdo³a³ uciec, przedostaæ siê do Aliantów i prze-
przewa¿y³o, tak kiedyœ dziwnie wspólne dla mieszkañców 

kazaæ informacje o zbrodniach Rzeszy. Na w³asne ¿yczenie do 
Polski, poczucie buntu?

miejsca zag³ady przedostawa³ siê jeszcze kilkukrotnie.
¯o³nierz wyklêty staje siê projekcj¹ Polaka. Zestawieniem 

Po udziale w Powstaniu Warszawskim trafi³ do niewoli 
wartoœci, buntu, przezwyciê¿enia strachu, kontynuacj¹ 

niemieckiej. Po powrocie na wolnoœæ kontynuowa³ dzia³alnoœæ 
zadziornoœci podziwianej przez naszych wrogów, spêtania 

konspiracyjn¹ na rzecz niezale¿nego kraju. Hart ducha nie 
histori¹. Wy³ania siê cz³owiek tragiczny, ale i œwiadomy.

pozwoli³ mu przystaæ do jawnie k³amliwego komunizmu, nawet 
za cenê w³asnego ¿ycia. Dwa lata po wojnie trafi³ do komu-

£ukasz M³yniec
nistycznego aresztu. W przemyconym liœcie nie daje z³udzeñ: 
„Oœwiêcim to by³a igraszka". Zgin¹³ od strza³u w ty³ g³owy        
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Wdra¿anie lokalnych strategii sztaty szkoleniowe dla mieszkañców 2. Wyposa¿enie œwietlicy wiej-
rozwoju realizowane jest poprzez gminy Grêboszów - LZS Stra¿ak skiej w Karsach - OSP Karsy. Plano-
nastêpuj¹ce dzia³ania: Karsy, wany jest zakup nastêpuj¹cego wy-

- „Ma³e projekty” - skierowane * Remont Domu Wiejskiego  p os a¿ enia: rolety materia³owe do 
g³ównie do stowarzyszeñ i organi- w Bieniaszowicach - Gmina Grêbo- okien œwietlicy, komplet kina do-
zacji pozarz¹dowych, instytucji kul- szów. mowego, telewizor, tarcza elek-
tury i samorz¹du terytorialnego, Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku tryczna (dart), stó³ do ruletki, stó³ do 

- „Odnowa i rozwój wsi” skiero- ukoñczono realizacjê projektu pn. tenisa sto³owego, stó³ bilardowy, 
wane g³ównie do jednostek samo- “Zakup wyposa¿enia do œwietlicy meble kuchenne, piekarnik z p³yt¹ 
rz¹du terytorialnego i parafii, wiejskiej w Woli Grêboszowskiej” gazow¹, zlewozmywak, lodówka, 

- Ró¿nicowanie w kierunku dzia- przez OSP Wola Grêboszowska.  o ka p,  kuchenka mikrofalowa,  
³alnoœci nierolniczej  dla rolników, W ramach operacji zakupiono nastê- ekspres do kawy, termos konfe-

- Tworzenie i rozwój mikro- puj¹ce wyposa¿enie: sto³y œwiet- rencyjny, czajnik i opiekacz. Wartoœæ 
przedsiêbiorstw dla podmiotów gos- licowe - 4 szt., krzes³a œwietlicowe - projektu 19.466,33 z³, w tym 
podarczych. 30 szt., szafê, bilard z blatem bie- wnioskowana dotacja 15.000,00 z³.

Urz¹d Gminy Grêboszów koor- siadnym, pi³karzyki, stó³ do tenisa 3. Zagospodarowanie terenu 
dynuje i udziela pomocy przy sk³a- sto³owego i cymbergaj. przy Domu Ludowym w Borusowej - 
daniu i realizacji wniosków przez sto- Wartoœæ projektu 10.678,87 z³, OSP Borusowa. W ramach operacji 
warzyszenia, organizacje pozarz¹- uzyskana dotacja 8.370,00 z³. wnioskodawca zamierza wykonaæ 
dowe i parafie z terenu naszej gminy. W chwili obecnej realizowane s¹ utwardzenie czêœci dzia³ki o pow. 

2Do chwili obecnej zrealizowano 2 projekty: 208 m  oraz renowacjê p lacu 
2ju¿ 9 projektów (nie wliczam tutaj 1.  Wyp osa¿enie  gast rono- rekreacyjnego o pow. 5400 m . 

projektów rea lizowanych przez miczne œwietlicy wiejskiej w Boru- Wartoœæ kosztorysowa projektu 36 
GCKiCz), w trakcie realizacji s¹ 2 sowej przez OSP Borusowa. Celem 552,81 z³, w tym wnioskowana 
projekty, a na kolejne 3 z³o¿ono projektu jest aktywizacja mieszkañ- dotacja 25.000,00 z³.
wnioski w pierwszych dniach ców wsi Borusowa. W ramach pro- Projekty realizowane w ramach 
czerwca br. Czêœæ projek tów jektu zakupiono: taboret gazowy ze dzia³añ prowadzonych przez Lokal-
zrealizowanych w latach ubieg³ych stali nierdzewnej, szafa ch³odnicza n¹ Grupê Dzia³ania s¹ bardzo ko-
omawiano ju¿ na ³amach tego pis- dwudrzwiowa i piekarnik elektryczny rzystne poniewa¿ wartoœæ pomocy 
ma, dla przypomnienia podam, ich z termoobiegiem. Wartoœæ zakupów wynosi do 80% kosztów kwalifiko-
tytu³y i beneficjentów: 20.533,62 w z czego dotacja wanych zadania. Dlatego ciesz¹ siê 

* „Po¿egnanie lata” - impreza wynosiæ bêdzie: 16.426,00 z³. one  du¿ ym zainte res owaniem.       
integracyjna w Borusowej OSP Bo- 2. Zakup wyposa¿enia  do W ok re s i e  p rog ramowan i a  
rusowa, œwietlicy wiejskiej w Bieniaszowi- 2014 - 2020 warunki realizacji 

* Powstanie miejsca integracji   ca ch - przez OSP Bieniaszowice - projektów maj¹ byæ jeszcze lepsze. 
i aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej Okrêg. Celem operacji jest pod- W chwili obecnej nie znamy zasad 
wsi Bieniaszowice i Okrêg poprzez niesienie standardu us³ug œwiadczo- f i nansowan ia  LGD-ów,  a l e  
wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej w nych przez œwietlicê wiejsk¹. W ra- planowane jest przeznaczenie wiêk-
Bieniaszowicach i wykonanie altany mach projektu zakupione bêdzie szych œrodków finansowych na rea-
grillowej - OSP Bieniaszowice - 100 szt. krzese³ œwietlicowych oraz lizowane zadania, zwiêkszony bêdzie 
Okrêg, 12 szt. sto³ów bankietowych. War- równie¿ kr¹g beneficjentów, maj¹ 

* Powstanie miejsca integracji   to œæ  projektu 8.009,76 z³ w tym byæ tak¿e finansowane remonty dróg 
i aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej dotacja: 6.407,80 z³. lokalnych, co nie by³o mo¿liwe do tej 
wsi Grêboszów poprzez wyposa¿e- Jak wspomniano wczeœniej z po- pory. 
nie œwietlicy wiejskiej w Grêboszowie cz¹tkiem czerwca br. z³o¿ono 3 Najwiêkszym problemem dla be-
- OSP Grêboszów, wnioski do LGD „Per³y Ponidzia”: neficjentów, którymi s¹ stowarzy-

* Urz¹dzenie si³owni w budynku 1. Remont pomieszczeñ Domu szenia, jest koniecznoœæ posiadania 
LZS „Stra¿ak” Karsy - LZS Stra¿ak Ludowego w Woli Grêboszowskiej  œrodków finansowych na ca³oœæ za-
Karsy, przez Gminê Grêboszów. W ramach dania, poniewa¿ dotacja udzielana 

* Remont konserwatorski 5-ciu projektu planowane jest wykonanie jest po zakoñczeniu i sfinansowaniu 
figur kamiennych na elewacji fron- remontu pomieszczeñ œwietl icy zadania jako refundacja czêœci po-
towej (wejœciowej) Koœcio³a Para- wiejskiej m.in. u³o¿enie p³ytek na niesionych kosztów. Przewiduje siê, 
fialnego p.w. Wniebowziêcia Naj- klatce schodowej, wymiana drzwi, ¿e w obecnym PROW 2014-2020 
œwiêtszej Maryi Panny w Grêboszo- monta¿ parapetów wewnêtrznych, mo¿liwe bêdzie wczeœniejsze uzys-
wie - Parafia Grêboszów, monta¿ oœwietlenia sal, malowanie kanie dotacji w celu sfinansowania 

* Remont konserwatorski kap- pomieszczeñ i wydzielenie pomiesz- projektu. Jeœli tak siê stanie projekty 
liczki s³upowej zwieñczonej rzeŸbami czenia pod WC. Wartoœæ koszto- rea lizowane za poœ rednic twem 
Œw. Jana Nepomucena i Œw. Mi- rysowa prac wynosi 50.352,79 z³,   L GD-ów bêd¹  jeszcze bardziej  
ko³aja - Parafia Borusowa, w tym wn io skowana do ta cj a atrakcyjne.

* „Trening czyni mistrza” - war- 30.100,00 z³ Mieczys³aw Mamulski

Informacja na temat realizacji dzia³ania 
“Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013”, 

za poœrednictwem Lokalnej Grupy Dzia³ania „Per³y Ponidzia” 
z siedzib¹ w Skalbmierzu
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25 maja br. odby³y siê wybory do Parlamentu Razem) - 25 g³osów. W naszej gminie na 2964 osoby 

Europejskiego, w których to decydowaliœmy, kto uprawnione do g³osowania wziê³o udzia³ 660, w tym 

bêdzie nas reprezentowa³ w organie przedstawi- g³osów wa¿nych oddano 644. Frekwencja wiêc 

cielskim Unii Europejskiej. O 51 mandatów walczy³o wynios³a 22.27%.

12 komitetów wyborczych. W skali kraju rywalizacja W powiecie d¹browskim zdecydowanie najwiêksze 

toczy³a siê miêdzy dwoma komitetami wyborczymi poparcie uzyska³o Prawo i Sprawiedliwoœæ - 41,3% 

(partiami) i by³a wyj¹tkowo wyrównana. Ostatecznie g³osów, drugie miejsce zajê³a Solidarna Polska 

zwyciê¿y³a Platforma Obywatelska, na któr¹ g³o- Zbigniewa Ziobro z 14% poparciem, trzecie miejsce 

sowa³o 2.271.215 wyborców, uzyskuj¹c 32.13% i 19 PSL - 12%, czwarte miejsce Platforma Obywatelska - 

mandatów. Minimalnie mniejsze poparcie uzyska³o 10,5% g³osów. Polska Razem Jaros³awa Gowina 

Prawo i Sprawiedliwoœæ, na które g³osowa³o 2 246 uzyska³a na terenie Powiatu D¹browskiego nieco 

870 wyborców, tj. 31.78% i otrzyma³o tak¹ sam¹ iloœæ ponad 9%, a Nowa Prawica 7,5%. Frekwencja 

mandatów. Wœród komitetów, które bêd¹ mia³y wyborcza wynios³a 19,49% .

swoich przedstawicieli w parlamencie znalaz³y siê Majowe wybory do europarlamentu by³y swoist¹ 

jeszcze: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy rozgrzewk¹ przed wyborami samorz¹dowymi, które 

Demokratycznej i Unii Pracy - 5 mandatów (9.44%), odbêd¹ siê w listopadzie br.

Komitet Wyborczy Nowej Prawicy Janusza Korwina- Wies³aw Lizak

Mikke - 4 mandaty (7.15%) i Komitet Wyborczy 

Polskiego Stronnictwa Ludowego - 4 mandaty 

(6.80%). Poza 5-cio procentowym progiem 

wyborczym znalaz³y siê: Solidarna Polska Zbigniewa 

Ziobro (3.98%), Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa 

Plus -Twój Ruch (3.57%), Komitet Wyborczy Polska 

Razem Jaros³awa Gowina (3.16%), Komitet 

Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy (1.39%). Mniej 

ni¿ jeden procent uzyska³y: Komitet Wyborczy Partia 

Zieloni (0.32%), Komitet Wyborczy Demokracja 

Bezpoœrednia (0.23%) oraz Komitet Wyborczy 

Samoobrona (0.04%). Ogólna frekwencja by³a niska i 

w tym roku wynios³a zaledwie 23.83% g³osów.

Procentowy podzia³ wyników w gminie Grêboszów 

ró¿ni³ siê znacz¹co od trendów dominuj¹cych w 

krajowym zestawieniu. Najwiêcej g³osów otrzyma³ 

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 254 

g³osy tj. 39.44 %, Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwoœæ - 225 g³osów tj. 34.94%, Komitet 

Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 59 

g³osów tj. 9.16%, Komitet Wyborczy Polska Razem 

Jaros³awa Gowina - 35 g³osów tj. 5.43%, Komitet 

Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 25 g³osów tj. 

3.88%, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza 

Korwin-Mikke - 23 g³osy tj. 5.57%. Najwiêksz¹ liczbê 

g³osów w gminie Grêboszów otrzymali: Wojciech 

Kozak (PSL) -186 g³osów, Andrzej Duda (PiS) - 54 

g³osy, Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) - 54 g³osy, 

Czes³aw Siekierski (PSL) - 50 g³osów, Ryszard 

Legutko (PiS) - 45 g³osów, Jaros³aw Gowin (Polska 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

JAK G£OSOWANO W KRAJU, POWIECIE I GMINIE

Zabierz mnie …

Zabierz mnie mi³y ze sob¹ daleko -
tam, gdzie wschodzi gorej¹ce s³oñce, gdzie 
rw¹ca mi³oœæ nad cich¹ rêk¹.
I gdzie wieczory d³ugie, wieczory bez koñca.
ProwadŸ mnie proszê przez szczêœcia 
bramy, rêka za rêkê, w ciszy bez s³owa,
gdzie ka¿dy ranek w szczêœcia bramy, 
gdzie ¿ycie zaczyna siê od nowa.
Zabierz mnie proszê w bezpieczne kraje, 
gdzie z gwiazd siê sypi¹ z³ote pere³ki.
A wœród nich oczy twoje kochane, 
a w oczach twoich blask iskierki.
One rozkrusz¹ najtwardsze ska³y, 
zmieniaj¹ serca w p³on¹ce ró¿e.
I z nich u³o¿¹ poemat ca³y, 
czytany w nocne sierpniowe burze.
Zabierz, lecz nie mów o tym nikomu 
- tam zwyciê¿ymy wszystkie cierpienia.
W tamtej krainie i w naszym domu 
spe³niaj¹ siê wszystkie marzenia.

Aneta Kowynia
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Bogu, OjczyŸnie, cz³owiekowi - tymi wartoœciami niegdyœ dla wiêŸniów z Auschwitz by³a Stefania. Potrafi³a ona 
kierowa³a siê Stefania £¹cka. Przysz³a ona na œwiat 6 stycznia w najciemniejszej i najsmutniejszej godzinie rozpaliæ p³omieñ 
1914 roku w Woli ¯elichowskiej jako trzecie, a zarazem szczêœcia. To ona by³a jasnoœci¹ w ciemnoœci; such¹ kropl¹       
ostatnie dziecko Agnieszki i Antoniego £¹ckich. Od pocz¹tku w deszczu. Patrz¹c na dzisiejsze czasy bardzo brakuje nam takiej 
swoich dzieciêcych, a nastêpnie nastoletnich lat by³a niezwykle postawy ¿yciowej, od której moglibyœmy siê uczyæ co znaczy, ¿e 
pracowit¹ i pobo¿n¹ dziewczyn¹. Zawsze chêtnie pomaga³a na wa¿ne jest by „byæ, a nie mieæ". Stefania £¹cka powinna byæ 
roli, czy te¿ w innych obowi¹zkach domowych. Gdy mia³a czas wzorem zarówno dla m³odych, jak i starszych w tym czasie, gdy 
spêdza³a go w Koœciele na modlitwie. Nigdy na nic siê nie tak trudno o prawdziwe autorytety. W XXI wieku jest na odwrót 
skar¿y³a. Jej najcenniejsz¹ cech¹ charakteru, któr¹ sobie i to siê zmienia na gorsze w zatrwa¿aj¹cym tempie. 
wykreowa³a w oparciu o przyjaŸñ z Bogiem by³a skromnoœæ. Dla wspó³czesnego nastolatka liczy siê to co ma, a nie to kim 
Stefania by³a piln¹ uczennic¹, o czym œwiadczy³y jej oceny, jest. 
aczkolwiek nigdy nie wywy¿sza ³a siê ponad swoich Nie odczuwa radoœci spêdzaj¹c wspólnie z rodzin¹ dzieñ; 
rówieœników. Zawsze chêtnie s³u¿y³a pomoc¹ w ka¿dej jest z³y bo nie zawsze wszystko idzie po jego myœli. Szuka 
dziedzinie. ¯ycie jednak nigdy nie jest proste i kolorowe; pocie szenia w u¿ywkach, lub uzale ¿nia siê od gier 
doœwiadcza³a tego od najm³odszych lat, lecz najdotkliwiej komputerowych itd. Im wczeœniej to mo¿na zauwa¿yæ, tym 
zrozumia ³a to  maj¹c 28 l at, gdy trafi³ a do obozu  wiêksze s¹ szanse na pomoc takiemu m³odemu cz³owiekowi, 
koncentracyjnego Auschwitz. By³a tam „Anio³em Dobroci". ale najczêœciej to nie on sam sobie tê krzywdê zrobi³. 
Wszystko co robi³a, robi³a dla innych, tak¿e wszystko co mia³a, Prawdopodobnie od najm³odszych lat by³ wychowywany 
równie¿ im oddawa³a. Zmar³a rok po ucieczce z obozu przez beztrosko, mia³ co chcia³. Nie zawsze te¿ tak mog³o to 
chorobê i wycieñczenie. 15 czerwca 2003 roku Stefania £¹cka wygl¹daæ. Czy jesteœmy w stanie nagle w jednej chwili 
zosta³a patronem Publ icznego Gimnaz jum w Wol i zrezygnowaæ ze wszystkiego co posiadamy? Odejœæ i zostawiæ 
¯elichowskiej, które aktualnie znajduje siê przy Zespole Szkó³   za sob¹ swoje dotychczasowe ¿ycie? Na pewno ka¿demu by³o 
w Grêboszowie. by ciê¿ko to zrobiæ. £atwiej jest myœleæ, ¿e nam to nie grozi. 

Czy Stefania £¹cka mo¿e byæ wzorem dla wspó³czesnego Zastanówmy siê co mog³a czuæ patronka gimnazjum, gdy 
nastolatka? Owszem, mo¿e, a wrêcz powinna. ¯yj¹c w dobie w³aœnie nikczemnie oderwano j¹ ze swojego spokojnego ¿ycia    
k³amstw, fa³szu oraz zaawansowanej technologii czêsto i przeniesiono do innego - o wiele brutalniejszego. Musia³a siê     
zapominamy, co tak naprawdê powinno byæ wa¿ne dla z tym zmierzyæ; nawet w najmniejszej chwili nie przysz³o jej do 
wspó³czesnego cz³owieka. Stefania £¹cka pisa³a kiedyœ  g ³ow y , b y  pr ze sta æ  w alc zy æ  o  si³ê  d u cha  i  b y  zrezygnowaæ 
„Co zasiejemy w sercu m³odoœci to otrzymamy w dalszym z modlitwy. Powiedzia³a kiedyœ „M³odzie¿y! Czy w waszym 
¿yciu", co wprowadzimy w ¿ycie m³odego cz³owieka, bêdzie sercu kwitnie gor¹ce uczucie ku Polsce? Czy zdajecie sobie 
mia³o swój odzew w doros³ym ¿yciu. Przyk³adem takiej wartoœci sprawê ze swojego ogromnego szczêœcia ¿e ¿yjecie w Polsce?". 
mo¿e byæ mi³oœæ do Boga, o której coraz rzadziej s³yszymy, No w³aœnie, zdajemy? Ró¿nie nam siê ¿ycie uk³ada. Nigdy nie 
mówimy czy te¿ praktykujemy. Ka¿dy w swoim ¿yciu ma jakiœ liczmy na to, ¿e nasze ¿ycie bêdzie us³ane p³atkami ró¿, a droga 
cel i wzór do naœladowania. Na pocz¹tku naszych lat takimi w nim bêdzie prosta, bez do³ków i zakrêtów. To jest nierealne. 
wzorami s¹ rodzice, a w póŸniejszym ¿yciu sami sobie Powinniœmy znaleŸæ dla siebie z³oty œrodek, który sprawi, ¿e      
wybieramy na kim siê bêdziemy wzorowaæ. Zacznijmy od tego, z wszystkich przeciwnoœci losu wyci¹gniemy ¿ywicê smutku      
¿e postaæ Stefanii £¹ckiej nie jest popularyzowana tak i przemodelujemy j¹ w bursztyn szczêœcia tak jak to robi³a          
dosadnie, by ka¿dy nastolatek j¹ zna³. Owszem, istnieje ksi¹¿ka w swoim ¿yciu Stefania £¹cka.
o Stefanii, lecz kto po ni¹ siêgnie skoro teraz najwa¿niejsze jest „Ka¿dy cz³owiek powinien oddaæ posiadane klejnoty: 
posiadanie najnowszych telefonów i innych gad¿etów. dobroæ, zdolnoœæ, m¹droœæ dla dobra drugich". M³ody 
Czytanie zanika i jesteœmy tego œwiadomi, ale warto siê cz³owieku! Nie jest wa¿ne ile masz, ale kim jesteœ. Szukaj 
zastanowiæ, czy na pewno technologia jest winna? Zarówno dla autorytetu poœród ludzi tego wartych. Stefania mo¿e byæ takim 
osób doros³ych, jak i dla dzieci szczególn¹ rolê w ¿yciu odgrywa autorytetem, lecz wybór nale¿y do Ciebie. Pierwszym krokiem 
zdanie innych. Zapewne ka¿dy nastolatek nieraz myœla³ co jakim zrobisz niech bêdzie zastanowienie siê jakimi wartoœciami 
zrobiæ, by zdobyæ uznanie rówieœników. Kierowa³ siê wtedy nie siê kierujesz, a nastêpnie jeœli myœlisz, ¿e Twoje ¿ycie jest trudne 
tymi wartoœciami, które s¹ zarazem normami prawnymi czy i ciê¿kie powierz siê Bogu i zanurz siê w modlitwie - to pomaga. 
koœcielnymi, lecz wybiera³ je wed³ug w³asnego uznania, patrz¹c Widaæ to na przyk³adzie ¿ycia Anio³a Dobroci. To, ¿e 
i podziwiaj¹c np. starszych kolegów, którzy tym samym stawali gimnazjum w Grêboszowie jest pod patronatem Stefanii 
siê jego wzorem do naœladowania. Nie zawsze próby popisu £¹ckiej to dla nas prawdziwy zaszczyt. Obecnoœæ tej jak¿e 
koñczy³y siê wyznaczonym celem; zazwyczaj wrêcz przeciwnie. wspania³ej osoby w ¿yciu szko³y nie ogranicza siê tylko do 
Stefania ¿yj¹c ubogo i skromnie pokazuje ka¿demu cz³owiekowi nazwy, lecz tu jesteœmy pojeni wartoœciami Stefanii. W naszej 
jak wygl¹daæ powinno ¿ycie dobrego cz³owieka; staje siê szkole czuæ jej obecnoœæ; my wiemy, ¿e ona nad nami czuwa      
wzorem dla ka¿dego katolika. i pragnie byœmy wyroœli na wartoœciowych ludzi i kiedyœ           

Czêsto s³yszy siê o tym, ¿e ktoœ ma depresje przez problemy w przysz³oœci osi¹gnêli tak wiele w sferze duchowej jak ona.
w pracy, w szkole, przez odrzucenie ze œrodowiska, w którym „Szukajcie prawdy jasnego p³omienia! Szukajcie 
¿yje; coraz czêœciej s³yszy siê o tym, ¿e ktoœ targn¹³ siê na swoje nowych, nie odkrytych dróg... Za ka¿dym krokiem w tajniki 
¿ycie. Nigdy nie zapominajmy, ¿e ¿ycie to najwiêkszy dar ze stworzenia, coraz siê dusza ludzka rozprzestrzenia i wiêk-

szym staje siê Bóg!”         [A. Asnyk]wszystkich jakie otrzymaliœmy. Powinno byæ wyj¹tkowe i jest, 
Marcelina Woziwodabo jest jedno. Ka¿dy znajdzie w koñcu pocieszenie, które 

 Gimnazjum w Grêboszowiesprawi, ¿e œwiat siê do niego uœmiechnie; takim pocieszeniem 

„CZY STEFANIA £¥CKA MO¯E BYÆ WZOREM DLA 
WSPÓ£CZESNEGO NASTOLATKA?"

Praca nagrodzona w gimnazjalnym konkursie literackim
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WIELKANOCNE TRADYCJE II miejsce ex aequo: Sylwia Ordon, Kacper 
i Karol Maliga 
III miejsce ex aequo: Rafa³ Œwiat³owski, 

Wyj¹tkowa tradycja wielkanocnego zdobnictwa palm Adrian Œwiat³owski, Pawe³ Brzyœ
i plastyki obrzêdowej na terenie gminy Grêboszów jest Kategoria klasy IV - VI 
wci¹¿ ¿ywa. Wymiernym tego przyk³adem by³a tego- I miejsce ex aequo: Karolina i Katarzyna Sarat,
roczna edycja gminnego konkursu palm i plastyki obrzê- Ewelina i Krzysztof Rumas, Konrad Topór,
dowej. Wspania³a œwi¹teczna ornamentyka oraz kunszt Aleksandra Olearczyk, Wiktoria Seruœ, 
przygotowania palm spotka³y siê z du¿ym uznaniem Natalia Maroszek
wszystkich, którzy mieli okazjê podziwiaæ efekty pracy II miejsce: Kamila Januœ
uczestników konkursu. Uroczyste og³oszenie wyników    III miejsce ex aequo: Patryk Ordon, Agata Wytrwa³.
i wrêczenie nagród odby³o siê 16 kwietnia br. o godz. Kategoria gimnazjum i doroœli
16.00 w GCKiCz. Komisja oceniaj¹ca prace konkur- I miejsce ex aequo: Barbara Szczebak, 
sowe w sk³adzie: Emilia Misterka, Anna Ruta, Joanna Klaudia Wytrwa³, Paulina Mosio, £ucja Przeworska 
Cabaj oraz Wies³aw Lizak, postanowi³a przyznaæ nastê- i Angelika Karyta,
puj¹ce nagrody i wyró¿nienia: II miejsce: Justyna Wcis³o

Palmy wysokie III miejsce ex aequo: Maria £ata, Natalia Koziara,
I miejsce ex aequo: Konrad Wytrwa³, Agata Wytrwa³, Izabela Tyrcha i Zofia Kaczówka.
Natalia Zawada, Patryk Trela Trzeba przyznaæ, ¿e ocena i klasyfikacja tylu piêknych 
II miejsce ex aequo: Bart³omiej Garbarz, Antoni prac nie by³a rzecz¹ ³atw¹, st¹d tak wiele równorzêdnych 
Adamczyk, Anna D¹broœ, Konrad Topór oraz miejsc i wyró¿nieñ. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e celem 
Publiczne Przedszkole w Grêboszowie. konkursu jest przede wszystkim podtrzymywanie, kulty-
III miejsce ex aequo: Aneta Kowynia i Barbara Miku³a, wowanie i ochrona przepiêknej, ludowej tradycji zdobie-
Karolina D¹broœ, Ewelina i Krzysztof Rumas. nia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów trady-
Palmy œrednie cyjnej i wspó³czesnej plastyki wielkanocnej. Tym samym 
I miejsce ex aequo: Kacper Zaj¹c, Wiktoria Seruœ, niezmiernie cieszy fakt, ¿e tak liczne grono mieszkañców 
Natalia Koziara, Monika Zawada, Paulina Trela, uczestniczy w przygotowywaniu konkursowych prac oraz 
Dominika Trybulska to, ¿e bardzo czêsto anga¿owane s¹ do tego nieraz          
II miejsce ex aequo: Maria £ata, Adrian Ciepiela, i wszystkie pokolenia domowników. Jak zaznaczy³a Emi-
Natalia Wdowiak, Martyna Ciepiela, Katarzyna Sarat lia Misterka, przewodnicz¹ca komisji konkursowej, na 
i Karolina Sarat. przestrzeni kilkunastu kolejnych edycji konkursu mo¿na 
III miejsce ex aequo: Oliwia Kloczkowska, Kacper ju¿ zauwa¿yæ charakterystyczny styl zdobnictwa i przygo-
i Karol Maliga, Eryk Kloczkowski towywania palm w naszej gminie, nieco inny ni¿ cho-
Palmy niskie cia¿by styl charakterystyczny dla palm lipnickich, b¹dŸ te¿ 
I miejsce ex aequo: £ucja Przeworska i Paulina Mosio, kaszubskich. 
Amelia Seruœ, Rafa³ Œwiat³owski, W uroczystym podsumowaniu i wrêczeniu nagród 
Milenka Weso³owska, Adrian Œwiat³owski. wziêli udzia³: Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów 
II miejsce ex aequo: Kacper Dudek, £ukasz Tyrcha, Wies³aw Wytrwa³, Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Grêboszo-
Dariusz Niejadlik wie Jerzy Misterka, Dyrektor Oddzia³u Banku Spó³dziel-
III miejsce ex aequo: Andrzej Garbarz, Wiktoria czego w Grêboszowie Janina G¹dek, Pe³nomocnik ds. 
i Nikodem Œwiêtek, Sylwia Ordon, Patryk Ordon, Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie 
Kinga Trela, Pawe³ Marcinkowski, Dominik Koziara. Grêboszów Bo¿ena Landowska, fundatorzy nagród Jo-
Palmy miniaturki lanta Misiaszek i Ma³gorzata Lizak, cz³onkowie Komisji 
I miejsce ex aequo: Katarzyna Kmiecik, Martynka Jury: Emilia Misterka, Anna Ruta i Joanna Cabaj.
Wytrwa³ oraz Publiczne Przedszkole w Grêboszowie Nagrody zosta³y ufundowane ze œrodków w³asnych 
II miejsce ex aequo: Wiktoria Kawa, Julia Dudek, organizatora oraz dziêki wsparciu finansowemu spon-
Edyta Niejadlik sorów, którymi byli:
III miejsce ex aequo: Sylwia Dziubla, Wojciech Sarat, Bank Spó³dzielczy w D¹browie Tarnowskiej,
Anna Trybulska. Bogdan Bigos - Firma „AGRIA",
Wyniki konkursu plastyki obrzêdowej zwi¹- Maria i Jan Kowal - Firma Sêkpol z Grêboszowa,
zanej z okresem Wielkanocy Jolanta i Micha³ Misiaszek - sklep „Delikatesy" 
Prace przestrzenne - kategoria przedszkole i klasy I - III w Grêboszowie
I miejsce ex aequo: Julia i Kacper Dudek, Martyna Wies³aw Wytrwa³ - Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
i Konrad Wytrwa³ oraz Publiczne Przedszkole w Grêboszowie,
w Grêboszowie  grupa II Ma³gorzata Lizak  Firma „Real" - Delikatesy Centrum
II miejsce ex aequo: Kinga Trela, Sylwia Ordon, w Grêboszowie,
Publiczne Przedszkole w Grêboszowie - grupa Emilia i Jerzy Misterka,
m³odsza. Gminna Komisja ds. Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi
III miejsce Gabriela WoŸniak i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
Prace p³askie - kategoria przedszkole i klasy I - III i Narkomani w Grêboszowie.                      W.Lizak
I miejsce ex aequo: Paulina Trela, Amelia Seruœ, 
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ŒWIÊCI PAPIE¯E JAN PAWE£ II I JAN XXIII
Dokoñczenie ze str. 11 ostatnich dni ¿ycia. W lipcu 1992 Jasnogórskiego, w pierwsz¹ sobotê 

roku przeszed³ operacjê usuniêcia miesi¹ca, a zarazem Wigiliê Œwiêta 
Ukazali jak kochaæ, cierpieæ, guza jelita grubego. Jego d³ugoletnie Bo¿ego Mi³osierdzia. W ostatnich 

przebaczaæ i godnie odejœæ do domu zmagania z ciê¿k¹ chorob¹ i dole- dniach ¿ycia swoj¹ modlitw¹ i obec-
Ojca - nie wstydz¹c siê swych u³om- gliwoœciami zwi¹zanymi z wiekiem noœci¹ na Placu Œwiêtego Piotra 
noœci. Obaj Papie¿e zmagali siê  b y³ y œ w iad e ctwem g³oszonych na ten towarzyszyli Mu wierni z ca³ego 
z ciê¿kimi chorobami i umierali na temat pogl¹dów, w którym pod- Œwiata. Obecnie obaj Œwiêci Papie¿e 
oczach ca³ego œwiata. Jan XXIII by³ kreœla³ godnoœæ ludzkiego cierpienia spoczywaj¹ w nawie g³ównej waty-
pierwszym papie¿em, który œmieræ i odnosi³ je do mêki Chrystusa. 13 kañskiej bazyliki. Nie ma ich ju¿ 
prze¿ywa³ œwiadomie, uczestnicz¹c maja 1992 roku ustanowi³ Œwiatowy wœród nas, ale ¿yj¹ w sercach i umys-
w wielkiej modlitwie, która by³a  dzieñ chorego, by³a to zarazem 11 ³ach swoich wiernych. Nie s¹ ju¿ cier-
prowadzona przez wiernych we rocznica zamachu na Jego ¿ycie na pi¹cymi, ograniczonymi schorowa-
wszystkich polskich koœc io³ach. placu Œw. Piotra. W 2002 roku nym cia³em, które odmawia pos³u-
Informacje o jego ciê¿kiej chorobie czuliœmy, ¿e to mo¿e byæ ostatnie szeñstwa. To œwiêci, którzy patrz¹ na 
by³y przekazywane systematycznie spokanie z naszym ukochanym Oj- nas z nieba, b³ogos³awi¹ i wys³uchuj¹ 
od koñca maja 1963 roku. Kiedy naszych próœb. W czasach kultu 
Ojciec Œwiêty by³ ju¿ w agonii ser- m³odoœci piêknych, m³odych cia³ 
wisy radiowe z godziny na godzinê pokazali jak kochaæ i szanowaæ bliŸ-
przekazywa³y smutne informacje niego! Papie¿ Franciszek zaznaczy³, 
z Watykanu. Wiadomoœæ o œmier- ¿e obaj œwiêci przewodnicy Koœcio³a 
telnej chorobie spad³a na Papie¿a mieli odwagê byæ blisko cz³owieka    
Jana XXIII w czasie dramatycznych i jego trudnoœci. G³osili Bo¿¹ dobroæ   
chwil kryzysu kubañskiego w paŸ- i mi³osierdzie dostrzegaj¹c w ka¿dym 
dzierniku 1962 roku, kiedy œwiat sta- cierpi¹cym Jezusa: „Nie wstydzili 
n¹³ na progu III wojny œwiatowej. siê cia³a Chrystusa, nie gorszyli siê 

Nim, Jego krzy¿em. Nie wstydzili Wystosowane przez Niego orêdzie 
siê cia³a swego brata (…)". Czêsto doprowadzi ³o do negocjacj i ,
widzieliœmy Naszego Ojca Œwiêtego a w rezultacie do wycofania rakiet    
Jana Paw³a II pochylaj¹cego siê i z Kuby. Jednoczeœnie Amerykanie 
przytulaj¹cego do serca chorych, zapewnili, ¿e nie bêdzie inwazji na 
cierpi¹cych na tr¹d, nie zwa¿aj¹cego Kubê. Kiedy onkolodzy zdiagnozo-
na zaduch rozk³adaj¹c siê cia³, wali rozwiniête stadium raka ¿o³¹dka 
podczas gdy inni nie potrafili tego Papie¿ gor¹co modli³ siê w grotach 
znieœæ. Warto w tym miejscu posta-watykañskich przy grobie swego 

cem Œwiêtym. £zy cisnê³y siê do wiæ sobie pytanie -poprzednika Piusa XII po czym po-
oczu, kiedy ¿egna³ siê z Nami. prosi³, aby tam w³aœnie Go pocho-
W Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia wano. Po beatyfikacji Nasz Papie¿ Czy umiem byæ wdziêczny 
mówi³: „Ojczyzno moja kochana, Jan Pawe³ II spocz¹³ w tym samym Bogu za to, ¿e ¿y³em w czasie 
Polsko, (…) Bóg Ciê wywy¿sza        miejscu. Jan Pawe³ II tak¿e „odcho- kiedy wielki cz³owiek Jan Pawe³ 
i wyszczególnia, umiej byæ dzi³ do domu Ojca na naszych II ¿y³, cierpia³, uzdrawia³ i uczy³ 
wdziêczna!".Ostatnie s³owa przed oczach". jak piêknie kochaæ Boga, 
odlotem: „¯al odje¿d¿aæ!" niezwykle Od 1992 roku cierpia³ na po- ojczyznê i drugiego cz³owieka? 
mocno zapisa³y siê w naszych stêpuj¹c¹ chorobê Parkinsona. Mi-
umys³ach i sercach. Zmar³ 2 kwietnia mo spekulacji i namów o rezygnacji   
2005 roku po zakoñczeniu Apelu Katarzyna Lizakz funkcji trwa³ w swej pos³udze do 

SREBRNY JUBILEUSZ KS. WIES£AWA BABIARZA
Dokoñczenie ze str. 6 pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Dêbicy w latach 1993-1996; 

pw. Wniebowziêcia NMP w Wietrzychowicach w latach 
Studia Filozoficzno-Teologiczne ukoñczy³ obron¹ 1996-2000; pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Tarnowie        

pracy magisterskiej z zakresu prawa kanonicznego pt. w latach 2000-2006. Funkcjê proboszcza parafii pw. 
„Nieprawid³owoœci i przeszkody do œwiêceñ WNMP w Grêboszowie sprawuje od 20 sierpnia 2006 
kap³añskich". W dniu 4 czerwca 1989 roku z r¹k roku.
Biskupa Jerzego Ablewicza przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W imieniu ca³ej redakcji Gazety Grêboszowskiej 
Pracowa³ jako wikariusz w parafiach: pw. Œw. Micha³a pragnê ¿yczyæ ks. Jubilatowi wszelkiej pomyœlnoœci, 
Archanio³a w Ropie w latach 1989-1991; pw. wytrwa³oœci oraz wielu £ask Bo¿ych na dalsze lata pos³ugi 
Wszystkich Œwiêtych w Sobolowie w latach 1991-1993; duszpasterskiej.                      Tomasz Lizak
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W œrodê, 30 kwietnia w Hali Sportowej im Agaty Gabriela Marek, Agata Wytrwa³, Liwia Wcis³o, zajê³a       
Mróz  Olszewskiej odby³y siê Powiatowe Zawody Szkó³ I miejsce i bêdzie reprezentowa³a powiat na zawodach 
Podstawowych w Pi³ce Rêcznej dziewcz¹t w ramach rejonowych w Tarnowie. Bramki zdoby³y: Angelika 
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. Do zawodów przyst¹pi³o Kaczówka - 11, Ewelina Rumas - 3, Gabriela Marek - 2, 
szeœæ dru¿yn, które zosta³y podzielone na dwie grupy: Ewelina Surdel - 2. Dru¿yna otrzyma³a puchar, dyplom 
Grupa A: SP Olesno, SP Nr 2 D¹browa Tarnowska, SP oraz pami¹tkowe medale ufundowane przez Starostê 
Nieczajna Górna. Grupa B: SP Grêboszów, SP D¹browskiego.
Radgoszcz, SP Boles³aw.

Mecze w grupach rozegrano w systemie ka¿dy    W   Po w ia to wy c h Zawodach Szkó³ Podstawowych w 
z ka¿dym. Pi³ce Rêcznej ch³opców, w których startowa³o 5 dru¿yn, 

reprezentacja szko³y z Grêboszowa zajê³a II miejsce.
Wyniki rywalizacji w grupach: Zawody odby³y siê 29 kwietnia br .w Hali Sportowej w  
SP Olesno - SP Nr 2 D¹browa Tarnowska 2:1 D¹browie Tarnowskiej.
SP Grêboszów - SP Radgoszcz 9:1 A oto wyniki:
SP Olesno - SP Nieczajna Górna 2:2 SP Grêboszów - SP Radgoszcz 4:7
SP Grêboszów - SP Boles³aw 1:1 SP Olesno -  SP Boles³aw 3:1
SP Nr 2 D¹browa Tarnowska - SP Nieczajna Górna SP Grêboszów - SP Smêgorzów 3:2

 1:2 SP Radgoszcz - SP Olesno 8:0
SP Radgoszcz - SP Boles³aw 0:9 SP Grêboszów - SP Olesno 7:2

SP Smêgorzów - SP Boles³aw 6:1
Pó³fina³y: SP Grêboszów - SP Boles³aw 7:4
SP Olesno - SP Boles³aw 0:3 SP Smêgorzów - SP Radgoszcz 1:5
SP Nieczajna Górna - SP Grêboszów 3:6 SP Radgoszcz - SP Boles³aw 13:1

SP Smêgorzów - SP Olesno 3:2
Mecz o I miejsce Reprezentacja szko³y podstawowej z Grêboszowa 
SP Boles³aw - SP Grêboszów 1:2 wyst¹pi³a w sk³adzie: Miko³aj Ciombor, £ukasz Bociek, 
W koñcowej klasyfikacji dru¿yna naszych dziewczyn w Patryk Krupa, Krzysztof Rumas, Patryk Trela, Jakub 

sk³adzie: Angelika Kaczówka, Ewelina Surdel, Ewelina Szczepañski, Dawid Weso³owski, Pawe³ Starsiak, Daniel 
Rumas, Karolina Bigos, Klaudia Œwiêtek, Adrianna Twardzik, Grzegorz Januœ, Adam Misiaszek. Najwiêcej 
D¹broœ, Aleksandra Olearczyk, Klaudia Ciombor, bramek zdoby³: Miko³aj Ciombor - 17 

28 maja w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowie Sportowego z Krakowa. Ostatecznie zajê³y bardzo dobre 

odby³ siê Wojewódzki Turniej dziewcz¹t „Szczypiorniak II miejsce. Przywioz³y puchar i medale. Zagra³y œwietnie, 

na Orlikach 2014". W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny, wykaza³y siê du¿ymi umiejêtnoœciami i wspania³¹ posta-

które zwyciê¿y³y w rejonach, czyli: w¹ sportow¹. Serdecznie gratulujemy naszym bohater-

Szko³a Podstawowa nr 15 Tarnów, kom i dziêkujemy za wspania³¹ promocjê szko³y i gminy. 

Szko³a Podstawowa nr 23 Tarnów,

Szko³a Podstawowa Tuchów, Wyniki spotkañ;

Szko³a Mistrzostwa Sportowego nr 91 Kraków, SP Tuchów - SP 15Tarnów 10:5

Szko³a Podstawowa Grêboszów. SP Grêboszów - SP 23 Tarnów 7:5

SP 15 Tarnów - SP 23 Tarnów 7:3

W tym elitarnym gronie dru¿yna naszych dziewcz¹t  SP 91 Kraków - SP Tuchów 10:2

w sk³adzie: Angelika Kaczówka, Ewelina Rumas, SP 23 Tarnów -  SP 91 Kraków 5:14

Karolina Bigos, Ewelina Surdel, Aleksandra SP Grêboszów - SP 15 Tarnów 8:4

Olearczyk, Gabriela Marek, Klaudia Œwiêtek, SP Tuchów - SP23 Tarnów 11:4

Adrianna D¹broœ, Liwia Wcis³o, Claudia SP Grêboszów - SP Tuchów 8:5

Ciombor,  Laura Chruœcicka spisa³a siê znakomicie. SP 15 Tarnów - SP 91 Kraków 3:10

Dziewczyny pokona³y dru¿yny z Tarnowa i Tuchowa. SP Grêboszów - SP 91 Kraków 3:10

Przegra³y tylko walkê o I miejsce i mo¿liwoœæ udzia³u       

w Turnieju Ogólnopolskim ze Szko³¹ Mistrzostwa 

Z£OTO DLA DZIEWCZ¥T, SREBRO DLA CH£OPCÓW

ZNAKOMITY WYSTÊP NASZYCH SZCZYPIORNISTEK
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Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie Wynik
XVI       30.03.14  LZS Luszowice    Stra¿ak Karsy   1:2
XVII      06.04.14  Stra¿ak Karsy       Dunajec Konary 2:2
XVIII     13.04.14 D¹brovia II           Stra¿ak Karsy    3:1
XIX        21.04.14 Stra¿ak Karsy       LUKS Wola Rad³. 1:1
XX         26.04.14 Wietrzychowice    Stra¿ak Karsy    5:1
XXI        01.05.14 Stra¿ak Karsy        Unia Gorzyce   4:4
XXII       04.05.14 LZS Brzezówka    Stra¿ak Karsy 2:3
XXIII     11.05.14  Rad³ovia Rad³ów   Stra¿ak Krasy 3:2
XXIV     18.05.14  Stra¿ak Karsy       Spartakus Radgoszcz 

(mecz prze³o¿ony na 24.06.)
XXV      25.05.14 Powiœle Boles³aw   Stra¿ak Karsy 2:2
XXVI     01.06.14 Stra¿ak Karsy        MLKS II ¯abno 1:0
XXVII    07.06.14 Mêdrzechów          Stra¿ak Karsy 1:1
XXVIII   15.06.14 Stra¿ak Karsy        £ukovia £ukowa 2:4
XXIX 18.06.14 £egovia                  Stra¿ak Karsy 3:2
XXX      29.06.14 Stra¿ak Krasy        LZS Olesno

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie Wynik
X 26.04.14  Siedliszowice   Wolania Wola ¯el.    2:0
X         27.04.14   Dunajec Ujœcie Jez. Wis³a Borusowa 1:2
XI        04.05.14     Siedliszowice     Wis³a Borusowa       4:2
XI         04.05.14    Polonia K³y¿    Dunajec Ujœcie Jez.  3:2
XI         04.05.14  Wolania Wola ¯el.  LUKS Zalipie        2:1
XII        11.05.14   LUKS Zalipie       Wis³a Borusowa       2:2
XII        11.05.14   Dunajec Ujœcie Jez.  Miechowice M.  3:7
XIII      18.05.14   Biskupice R.      Dunajec Ujœcie Jez. 

(mecz prze³o¿ony na 22.06)
XIII        18.05.14  Wis³a Borusowa   Wolania Wola ¯el. 

(mecz prze³o¿ony na 22.06)
XIV       25.05.14   Wolania Wola ¯el.  Polonia K³y¿ 1:0
XIV       25.05.14   Dunajec Ujœcie Jez.  LKS Ilkowice  3:2
XV       01.06.14  Miechowice M.      Wolania Wola ¯el. 1:1
XV    13.04.14  Polonia K³y¿       Wis³a Borusowa  1:1
XVI      08.06.14  Wis³a Borusowa        Miechowice M.   3:2
XVI 08.06.14   Wolania Wola ¯el.    Biskupice Rad³. 2:2
XVI 08.06.14  Siedliszowice   Dunajec Ujœcie Jez.   0:3
XVII 15.06.14   Dunajec Ujœcie Jez.   LUKS Zalipie    0:2
XVII 15.06.14  LKS Ilkowice       Wolania Wola ¯el. 1:1
XVII 15.06.14   Biskupice Rad³.    Wis³a Borusowa 6:1
XVIII 29.06.14   Wis³a Borusowa   LKS Ilkowice
XVIII 29.06.14   Wolania Wola ¯el.  Dunajec Ujœcie Jez.

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „A”
Podokrêg ¯abno

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Podokrêg ¯abno

                  Tabela klasy A
1. Olesno 26 63 68-18
2. D¹brovia II 26 62 77-37
3. Wietrzychowice 26 56 83-44
4. £ukovia 26 56 71-45
5. Wola Rad³owska 26 46 50-39
6. Polan II 26 40 61-45
7. Rad³ovia 26 40 49-49
8. Dunajec 26 39 45-48
9. Stra¿ak Karsy 26 35 49-53
10. Powiœle 26 32 44-55
11. £êgovia 26 30 59-59
12. Luszowice 26 28 58-64
13. Mêdrzechów 26 22 44-74
14. Gorzyce 26 19 45-74
15. Brzezówka 26 13 29-70
16. Radgoszcz 26 12 22-80

                  Tabela klasy B
1. Biskupice Rad³. 15 34 44-17
2. LUKS Zalipie 15 33 38-23
3. LKS Ilkowice 15 24 39-27
4. Wis³a Borusowa 15 22 23-22
5. Wolania Wola ¯el. 15 19 14-21
6. Polonia 15 18 19-24
7. Dunajec Ujœcie Jez. 15 17 26-29
8. Siedliszowice 15 12 28-43
9. Orze³ Miechowice Ma³e 16 9 25-50

DZIEÑ DZIECKA NA 
SPORTOWO

Tradycyjnie ju¿ pierwszy dzieñ czerwca jest œwiê-
tem wszystkich dzieci. Równie¿ i najm³odsi miesz-
kañcy naszej gminy mogli w tym dniu liczyæ na 
wiele niespodzianek i atrakcji. W tym roku Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie 
przygotowa³o szereg propozycji dla dzieci oraz ich 
rodziców, by mogli oni wspólnie i przede wszyst-
kim aktywnie spêdziæ ten wyj¹tkowy dzieñ. Ca³oœæ 
aktywnoœci jakie mia³a miejsce 1 czerwca w ra-
mach festynu rekreacyjno-sportowego spotka³a siê 
z du¿ym zainteresowaniem wszystkich, którzy      
w tym dniu tak licznie zgromadzili siê na komplek-
sie sportowym „Orlik" w Grêboszowie. Wœród 
najciekawszych atrakcji warto wskazaæ turniej 
pi³karskich „czwórek", dedykowany uczniom klas 

IV-VI Szko³y Podstawowej. W zawodach wziê³y udzia³ 4 dru-
¿yny. Najlepszy zespó³ otrzyma³ puchar, który uroczyœcie 
wrêczy³ dyr. Zespo³u Szkó³ w Grêboszowie Jerzy Misterka.    
W tym dniu nikt jednak nie by³ przegrany, gdy¿ wszystkie 
zespo³y otrzyma³y nagrody rzeczowe w postaci s³odyczy. 
Podczas festynu ka¿dy móg³ uczestniczyæ w szeregu ró¿nych 
zabawach i konkurencjach sprawnoœciowych, zarówno naj-
m³odsi mieszkañcy naszej gminy jak i ich rodzice, którzy z nie 
mniejszym zaanga¿owanie rywalizowali w najró¿niejszych 
konkurencjach. W tym dniu nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ 
s³odyczy, którymi zosta³y obdarowane wszystkie dzieci. 
Fundatorem s³odkoœci by³ Urz¹d Gminy w Grêboszowie. 
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