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Odbywaj¹ce siê ju¿ po raz szósty Œwiêto Powiœla D¹browskiego w tym roku goœci³o w gmi-
nie Radgoszcz. W niedzielê, 24 sierpnia br. na terenie zalewu w Naro¿nikach mieszkañcy powiatu 
mogli uczestniczyæ w dorocznych do¿ynkach powiatowych i targach gospodarczych gmin powiœla 
d¹browskiego, które zawsze ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. Nie inaczej by³o w tym roku. Pomimo 
niesprzyjaj¹cej pogodowej aury (padaj¹cy deszcz i niska temperatura), liczne grono mieszkañców 
naszego powiatu oraz zaproszonych goœci postanowi³o ten dzieñ spêdziæ na wspólnym œwiêto-
waniu. Obchody rozpoczê³y siê w koœciele parafialnym p.w. Œw. Kazimierza w Radgoszczy, 
uroczyst¹ msz¹ œw. w intencji rolników, któr¹ sprawowa³ ks. prof. dr hab. Marek Kluz - Prodziekan 
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, sekcja w Tarnowie. 
Wyg³osi³ on równie¿ do wszystkich zgromadzonych w œwi¹tyni okolicznoœciow¹ homiliê. Mszê 
Œwiêt¹ koncelebrowali: proboszcz Parafii w Radgoszczy ks. dr Marek £abuz i ks. prof. dr hab. 
Bogdan Wêgrzyn, profesor Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II       
w Krakowie, sekcja w Tarnowie. Tradycyjnie w trakcie nabo¿eñstwa dokonano uroczystego 
poœwiêcenia przyniesionych do œwi¹tyni wieñców ¿niwnych.

Dokoñczenie na str. 25

VI ŒWIÊTO POWIŒLA  ZA NAMI
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MODLITW¥ UCZCZONO PAMIÊÆ POLEG£YCH 
00W niedzielê, 31 sierpnia br. o godz. 12  pod pom-

nikiem poleg³ych w czasie II wojny œwiatowej miesz-
kañcy Ujœcia Jezuickiego wspóln¹ modlitw¹ uczcili 75 
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Modlitwê za po-
leg³ych poprowadzi³ ks. dr Ryszard Banach, a listê po-
mordowanych mieszkañców Opatowca, Ujœcia Je-
zuickiego, Grêboszowa i Biskupic odczyta³ Marian 
Sambor. 

29 lipca 1944 r. oddzia³ ekspedycyjny sk³adaj¹cy siê 
z w³asowców (Kosaken-Schuma-Batalion) pod 
dowództwem niemieckich oficerów spod znaku SS, 
penetruj¹c teren partyzanckiej tzw. Republiki Piñczow-
skiej wkroczy³ do Opatowca. Pomiêdzy si³ami ukraiñ-
skich nacjonalistów i SS, a partyzantami AK i BCH 
wywi¹za³a siê walka. Partyzanci wycofali siê, a w³asowcy 
w odwet za stawiany im opór spacyfikowali Opatowiec, 

00po czym oko³o godz. 16  rozpoczêli w sile oko³o 480 
osób i 40 podwód przeprawê przez Wis³ê do Ujœcia 
Jezuickiego. W Opatowcu polegli: Pietraszewski Antoni 
- lat 48, Krajewska Lidia - lat 18, Madej Zbysiu - lat 6, 
Pluciñska Alfreda- lat 17, Gabrusiñska Teresa - lat 75, 
Wojcikowska Eleonora - lat 88, Baczyñska Teofila - lat 
85, £ukasik Irena - lat 45, Wcis³o Karolina - lat 43, 
Wid³ak Maria - lat 61, Wid³ak Franciszek - lat 66, 
Wê¿owicz Stanis³aw - lat 83, Wasilew Stefan - lat 60.

Tymczasem dru¿yny Armii Krajowej z placówki 
„Gienia” obsadzi³y nadrzeczne wa³y przeciwpowodzio-
we po drugiej stronie i zaczê³y ostrzeliwaæ wroga. 
Nieprzyjaciel zmuszony by³ do przerwania przeprawy      
i wycofania siê. Przez ca³¹ noc w³asowcy ostrzeliwali 
Ujœcie Jezuickie granatnikami. W dzieñ partyzanci zmu-
szeni zostali do odwrotu. W³asowcy zaœ, po przerzuceniu 
wszystkich swych si³ przez Wis³ê dokonali krwawej 
pacyfikacji wsi, pal¹c m.in. 32 gospodarstwa. 

Na miejscu zastrzelono Mariê Lawiñsk¹ i jej synka, 
Franciszka. Ciê¿ko trafiony kul¹ zosta³ urzêdnik pocz-
towy Jan Sokó³. Zmar³ on nastêpnego dnia. Tych mê¿- Pluciñski Stanis³aw - lat 56
czyzn, których uda³o siê wy³apaæ powyci¹ganych z piw- Rumas Tadeusz ps. „sêp” - lat 27
nic i strychów powi¹zano kolczastym drutem i popêdzo- Szarota Edward ps. „góral” - lat 33
no przez Grêboszów do D¹browy. W trakcie przemarszu Stankiewicz Wojciech - lat 35
przez Grêboszów w³asowcy zastrzelili na miejscu dwóch Unolt Edmund - lat 67
napotkanych mê¿czyzn: Tomasza Ga³ê i weterynarza Witek Franciszek - lat 45
Jana Œliwê. Zmasakrowanych od tortur, umêczonych Zossel Tadeusz ps. „wicher”- lat 21
ludzi dowleczono do lasku Danielnik i tam, na rozkaz z Ujœcia Jezuickiego:
niemieckich oficerów SS rozstrzelano. G¹dek Józef - lat 50

Œmieræ ponieœli wówczas: Sambor Micha³ - lat 43
z Opatowca: z Biskupic:
Baczyñski Bronis³aw - lat 18 Rogoziñski Jakub - lat 25
Baczyñski Ignacy - lat 54 Razem straci³o ¿ycie na skraju Danielnika       
Duszyñski Bronis³aw - lat 33 18 osób. Zw³oki pochowano na miejscu egzekucji. 
Kasza Adam - lat 60 Nastêpnego dnia cz³onkowie Ruchu Oporu ekshu-
Koñ Walery - lat 58 mowali je i pod os³on¹ nocy przewieŸli na cmentarze 
Kuciêba Franciszek - lat 49 w Opatowcu i Grêboszowie.
£abêdŸ Jakub - lat 54
Maciejewski Lucjan - lat 18 Wies³aw Lizak
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OD WYDAWCY W 66. numerze naszego lokalnego kwartalnika 
mog¹ Pañstwo znaleŸæ obszerny wywiad z Wójtem 
Gminy Grêboszów Pani¹ Krystyn¹ Œwiêtek, która 

W XVIII roku naszej wydawniczej dzia³alnoœci podsumowuje okres 4 lat swojej kadencji. Wspo-
oddajemy do Pañstwa r¹k 66. numer Gazety Grêbo- mina m. in. o tym jakie inwestycje i dzia³ania w tym 
szowskiej. W najnowszym wydaniu tradycyjnie czasie uda³o siê zrealizowaæ, co pozostaje w planach 
pragniemy udokumentowaæ wydarzenia spo³eczne, na najbli¿sze lata oraz jak wygl¹da obecna sytuacja 
kulturalne i sportowe oraz wa¿niejsze przedsiêwziê- finansowa naszej gminy.
cia z terenu gminy jakie mia³y miejsce w przeci¹gu W minionym kwartale mia³o miejsce wiele cie-
ostatnich trzech miesiêcy. Miniony kwarta³ to kawych i istotnych wydarzeñ o których piszemy     
przede wszystkim czas wakacji i okres ¿niw. Trzeba w naszym periodyku, m. in. w Bieniaszowicach 
przyznaæ, ¿e w tym roku pogoda by³a niestety odby³o siê kolejne spotkanie familijne przy figurze 
bardzo kapryœna. Najlepszym tego przyk³adem by³o Serca Jezusowego; w parafii Borusowa mia³y 
tegoroczne Œwiêto Powiœla D¹browskiego, które miejsce uroczystoœci poœwiêcenia zabytkowej figury 
odby³o siê w niesprzyjaj¹cej aurze pogodowej (niska i msza œw. dziêkczynna za kap³anów, którzy w tym 
temperatura i opady deszczu). Jednak nie przesz- roku obchodz¹ swoje jubileusze pos³ugi duszpa-
kodzi³o to we wspólnym œwiêtowaniu mieszkañcom sterskiej (ks. pra³at W³adys³aw Bulanda, ks. pra³at 
powiatu d¹browskiego, którzy licznie zgromadzili W³adys³aw Szyrszeñ oraz ks. Marian Kujda);          
siê 24 sierpnia br. na terenie zalewu w Naro¿nikach w parafii Grêboszów odby³ siê uroczysty odpust ku 
k. Radgoszczy. W numerze mog¹ Pañstwo znaleŸæ czci Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny; 
relacjê z tego wydarzenia, w którym aktywnie wziêli gimnazjum im. Stefanii £¹ckiej w Grêboszowie 
udzia³ równie¿ i przedstawiciele naszej gminy. obchodzi³o œwiêto patrona; w GCKiCz odby³ siê 

Pocz¹tek wrzeœnia to tradycyjnie inauguracja koncert uczniów szkó³ki gry na instrumentach 
roku szkolnego w placówkach oœwiatowych dzia- muzycznych. W numerze zamieszczamy tak¿e 
³aj¹cych na terenie naszej gminy. W numerze mog¹ podsumowanie wakacyjnych aktywnoœci przygo-
Pañstwo znaleŸæ informacjê nt. rozpoczêcia roku towanych dla dzieci i m³odzie¿y przez gminn¹ 
szkolnego w Zespole Szkó³ w Grêboszowie. We bibliotekê i wioskê internetow¹. Tradycyjnie pre-
wrzeœniu wszyscy obchodziliœmy równie¿ niezwykle zentujemy równie¿ sprawozdanie z sesji absolu-
bolesn¹ rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. toryjnej Rady Gminy Grêboszów. 
Wspomnienie tych wydarzeñ, oddanie ho³du i wy- Warto równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e w sierpniu 
razu pamiêci o ofiarach odbywa siê na ró¿ne spo- br. dziêki Panu Józefowi Karczmarczykowi, Gminna 
soby, m. in. poprzez uroczyste akademie, apele pa- Biblioteka Publiczna oraz Zespó³ Szkó³ w Grêbo-
miêci, jak równie¿ modlitwê wspólnotow¹ w koœ- szowie powiêkszy³y swoje zasoby biblioteczne o wy-
cio³ach i miejscach pamiêci. W tym roku spo- j¹tkowe pozycje ksi¹¿kowe, zwi¹zane z postaciami 
³ecznoœæ gminy zebra³a siê na modlitwie w Ujœciu Jakuba Bojki i mjr Henryka Sucharskiego. 
Jezuickim przy pomniku poleg³ych w czasie II wojny Bezp³atnie przekaza³ on zgromadzone przez siebie 
œwiatowej. W artykule pt. „Modlitw¹ uczczono zbiory na rzecz placówek, o czym piszemy na 
pamiêæ poleg³ych” znajd¹ Pañstwo równie¿ ³amach gazety. Tradycyjnie w numerze mog¹ 
informacje dot. wydarzeñ jakie mia³y miejsce na Pañstwo znaleŸæ dzia³ poœwiêcony kulturze fizy-
terenie gminy Grêboszów w lipcu 1944 roku. Warto cznej, gdzie zamieszczamy informacje nt. gminnego 
równie¿ wspomnieæ, ¿e przedstawiciele Rady turnieju m³odzików i juniorów w pi³ce no¿nej, 
Gminy Grêboszów Wies³aw Wytrwa³ i Jerzy Wcis³o turnieju pi³ki siatkowej, jak równie¿ publikujemy 
podczas tegorocznych wakacji z³o¿yli w imieniu wyniki rozgrywek klasy A i B oraz tabele rozgrywek 
samorz¹du gminy Grêboszów wi¹zankê kwiatów pi³karskich, w których wystêpuj¹ zespo³y pi³karskie  
oraz zapalili znicze na Monte Cassino i Loretto we z terenu naszej gminy. Ponadto Pan Marek Ziajor 
W³oszech, oddaj¹c ho³d polskim ¿o³nierzom uczest- kontynuuje swój cykl artyku³ów poœwiêconych 
nicz¹cym w walkach o to wzgórze w czasie II wojny tematyce zdrowia, tym razem odnosz¹c siê do 
œwiatowej. Ponadto w dziale poœwiêconym historii problematyki osteoporozy.
ks. dr Ryszard Banach wspomina ks. pra³ata Maria- Na koniec pragnê ¿yczyæ Pañstwu mi³ej lektury 
na Jachowicza w 10. rocznicê jego œmierci oraz najnowszego numeru naszej Gazety Grêboszow-
zamieszczamy kazanie bp Jerzego Ablewicza wyg³o- skiej.
szone 15 lutego 1969 roku podczas peregrynacji 
obrazu w Grêboszowie. Wies³aw Lizak
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26.06. 2014 r. XXXI sesja Rady Gminy Grêboszów Nr 608/1 i 608/3 po³o¿onych w obrêbie miejsco-
woœci Grêboszów z Zak³adem Przetwórstwa Miês-
nego „ROL-PEK” Zbylitowska Góra, SESJA ABSOLUTORYJNA

- wyra¿enia poparcia dla inicjatywy Stowarzyszenia 
na Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju Kraju       

W lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa „Eko-rozwój”,
w Grêboszowie odby³a siê XXXI sesja Rady Gminy - poparcia projektu Uchwa³y Sejmowej w sprawie 
Grêboszów, której przewodniczy³ Wies³aw Wytrwa³. ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wis³y,
G³ównym tematem obrad by³o absolutorium za 2013 - przyjêcia informacji na temat oceny zasobów po-
rok. W ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali mocy spo³ecznej za rok 2013 dla gminy Grêboszów.
siê ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu oraz spra- Podczas sesji pad³o wiele wniosków i zapytañ, które 
wozdaniem finansowym za ubieg³y rok, opini¹ Regio- zg³aszali radni oraz so³tysi.
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu - Czy bêd¹ wykonywane jakieœ prace przy moœcie 
z wykonania bud¿etu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej na Kanale Zyblikiewicza, gdy¿ jest tam teren rozko-
oraz opini¹ RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie pany i nie ma jak dojechaæ do pól? - pyta³ radny z Woli 
absolutorium. Podczas g³osowania nad uchwa³¹ doty- ¯elichowskiej, Stanis³aw Wytrwa³. 
cz¹c¹ absolutorium, radni Rady Gminy wiêkszoœci¹ - Jest dokumentacja na przebudowê mostu na Ka-
g³osów opowiedzieli siê za udzieleniem Wójtowi Gminy nale Zyblikiewicza, jak bêd¹ œrodki zadanie to bêdzie 
Grêboszów Krystynie Œwiêtek absolutorium za 2013 rok. realizowane - oznajmi³a wójt Krystyna Œwiêtek.
Jego udzielenie jednoznacznie wyra¿a akceptacjê dzia- - Radny Stanis³aw Misiaszek zwróci³ uwagê, ¿e miesz-
³alnoœci finansowej prowadzonej przez organ wykonaw- kañcy nie maj¹ zap³acone za dzia³ki przy budowanej prze-
czy gminy oraz uznanie jej za prawid³ow¹ i nie budz¹c¹ pompowni.
zastrze¿eñ. - Jeœli chodzi o grunty pod przepompownie to Ma-

- Czasy nie s¹ ³atwe, ale udaje siê realizowaæ bardzo ³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Kra-
du¿o zadañ i inwestycji. Dziêkujê Radzie Gminy za kowie prowadzi postêpowanie z rolnikami w sprawie 
wspóln¹ realizacjê zadañ, a tak¿e: sekretarzowi gmi- wykupu dzia³ek - odpowiedzi udzieli³a wójt Krystyna 
ny, skarbnikowi oraz wszystkim kierownikom za do- Œwiêtek.
br¹ pracê - mówi³a wójt Krystyna Œwiêtek, po otrzyma- Zbigniew Dudek  zwróci³ siê z proœb¹, o ile jest to mo¿-
niu absolutorium. liwe, aby utwardziæ asfaltem plac przy remizie OSP        

Na XXXI sesji radni zatwierdzili tak¿e sprawozdania w Ujœciu Jezuickim. Radny pyta³ równie¿ - Czy bêdzie 
finansowe za rok 2013 Gminnego Centrum Kultury        budowany chodnik przy drodze powiatowej w Ujœciu 
i Czytelnictwa w Grêboszowie oraz Gminnego Zak³adu Jezuickim?
Opieki Zdrowotnej w Grêboszowie. Radny Eugeniusz Wójtowicz z Borusowej, zwróci³ 

W dalszej czêœci radni podjêli uchwa³y dotycz¹ce: uwagê, ¿e na wielu filtrach przydomowych oczyszczalni 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji œcieków brakuje roœlinnoœci. Radny doda³, ¿e jest wyko-

celowej Powiatowi D¹browskiemu, nany przepust pod drog¹ „na kopanki”, ale nadal nie da 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji siê tam przejechaæ, gdy¿ jest zachwaszczony i zaroœniêty.

celowej Gminie Olesno, - Proszê zg³aszaæ takie oczyszczalnie do Urzêdu 
- przyznania dotacji z bud¿etu Gminy dla Ochotniczej Gminy. Zostanie wezwany wykonawca  oczyszczalni,  

Stra¿y Po¿arnej Borusowa, celem uzupe³nienia tej roœlinnoœci - oznajmi³a wójt 
- zmian bud¿etu Gminy Grêboszów na 2014 r., zmian gminy.

w bud¿ecie Gminy Grêboszów, Tadeusz Adamczyk mówi³ o potrzebie za³o¿enia ba-
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy rierek przy rowie, od strony uliczki w Grêboszowie i na 

Grêboszów na lata 2014-2019, koñcu chodnika przy posesji p. Knagi.
- zmiany wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty za gos- Jan Gawe³ wnioskowa³, aby w okresie po¿niwnym 

podarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej wykosiæ maszynowo „Zawirówkê”. Radny pyta³ równie¿: 
przez w³aœciciela nieruchomoœci, - Czy s¹ ju¿ jakieœ ustalenia z wykonawc¹ przepom-

- wyra¿enia zgody na nabycie w formie darowizny od powni, dotycz¹ce odbudowy drogi dojazdowej do niej, 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Karsy nieruchomoœci która podczas prowadzonych prac zosta³a ca³kowicie 
oznaczonej jako dzia³ka nr 55/2, po³o¿onej w obrê- „rozjechana”? Jednoczeœnie radny Gawe³ podziêkowa³ 
bie miejscowoœci Karsy, Gmina Grêboszów, wójtowi gminy za „pilotowanie” budowy parkingu przy 

- nabycia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gmi- koœciele w Borusowej.
ny Grêboszów, - Zasadne jest koszenie zg³oszonych przepustów     

- nabycia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gmi- i rowów. W okresie letnim zostanie to wykonane - za-
ny Grêboszów zajêtych pod drogi przez komuna- pewni³a wójt Krystyna Œwiêtek.
lizacjê,

- wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
punktu skupu ¿ywca usytuowanego na dzia³kach   Dokoñczenie na str. 5

Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak
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Dokoñczenie ze str. 4

Radny Franciszek Dymon podziêkowa³ Bogdanowi 
Bigosowi, radnemu powiatowemu, za remont 8 km drogi 
powiatowej Ujœcie Jezuickie - Borusowa. Zwróci³ siê z proœ-
b¹, aby ziemia sk³adowana przez wykonawcê drogi przy 
remizie OSP Karsy zosta³a zabrana, gdy¿ nie ma tam 
mo¿liwoœci przejazdu. 

- Czy w najbli¿szym czasie planowany jest remont 
drogi wojewódzkiej w ¯elichowie? - pyta³ radny Piotr 
Polanowski.

Radny Wies³aw Wytrwa³ mówi³ o potrzebie udro¿nienia 
rowu przy nowo wyremontowanej drodze obok p. Cabaja.

- Rów w Bieniaszowicach na pewno zostanie spraw-
dzony - zapewni³a wójt Krystyna Œwiêtek.

Czy bêdzie zrobiona zatoczka przy drodze „uskoska” 
w Woli ̄ elichowskiej? - pyta³ Franciszek Kaczówka, so³tys 
Woli ̄ elichowskiej.

- Œrodki finansowe na to zadanie by³y zabezpieczone    
w bud¿ecie gminy, jednak w³aœciciel dzia³ki nie wyrazi³ 
zgody na wykonanie zatoczki. Na dzieñ dzisiejszy nie ma 
œrodków na ten cel w bud¿ecie - oznajmi³a wójt.

Na wnioski skierowane do radnych powiatowych odpo-
wiedzi udzieli³ Bogdan Bigos, Wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Powiatu D¹browskiego. - Jest robiona dokumentacja na 
budowê chodnika w Ujœciu Jezuickim. Budowa ruszy 
jesieni¹ tego roku lub w przysz³ej kadencji. Barierki       
w Grêboszowie, byæ mo¿e uda siê za³o¿yæ jeszcze w tym 
roku - doda³ radny powiatowy. 

Informacjê na temat projektu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z³o¿y³ Adam 
Murczek, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w D¹bro-
wie Tarnowskiej. Poinformowa³ on, ¿e w nowym unijnym 
bud¿ecie zarezerwowano dla naszego rolnictwa 42,4 mld 
ero. I tak na: dop³aty bezpoœrednie przypadnie 23,7 mld 
euro, na PROW - 13,5 mld euro i na rozwój obszarów 
wiejskich - 5,2 mld euro z Funduszu Spójnoœci.      

W przypadku dop³at bezpoœrednich nowoœci¹ bêdzie 
zwiêkszenie ich wysokoœci dla rolników maj¹cych poni¿ej 
40 lat ¿ycia. Od 2015 roku przez kolejne 5 lat bêd¹ oni 
otrzymywaæ dop³aty bezpoœrednie o 25% wiêksze ni¿ 
pozostali. Bêdzie te¿ zmiana w dop³atach, która ma po-
legaæ na tym, ¿e od przysz³ego roku bêd¹ je otrzymywaæ 
tylko tzw. aktywni rolnicy, czyli tacy, którzy uprawiaj¹ zie-
miê, utrzymuj¹ j¹ w nale¿ytej kulturze i produkuj¹ na rynek. 
Kierownik Adam Murczek odpowiada³ na wiele pytañ 
zadawanych przez radnych i so³tysów.

Na zakoñczenie sesji Jerzy Misterka, dyrektor Zespo³u 
Szkó³ w Grêboszowie podziêkowa³ Wójtowi Gminy Krysty-
nie Œwiêtek i Radzie Gminy za dofinansowanie wycieczki 
dla dzieci nad morze. - Dzieci s¹ zachwycone, ¿e mog³y 
byæ w tym miejscu i zobaczyæ Westerplatte, gdzie walczy³ 
patron ich szko³y. Bez tego dofinansowania zorga-
nizowanie takiej wycieczki nie by³oby mo¿liwe - doda³ 
dyrektor Jerzy Misterka.
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Rozmowa z Wójtem Gminy Grêboszów - 

Krystyn¹ Œwiêtek

Koniec kadencji to doskona³y czas na podsu-
mowania. Co przez ten czas uda³o siê zreali-
zowaæ? Jak w tym czasie zmieni³a siê Pani zda-
niem gmina Grêboszów? Jakie uda³o siê zrea-
lizowaæ inwestycje?

Witam oraz pozdrawiam wszystkich czytelników Ga-
zety Grêboszowskiej. Tym samym za poœrednictwem 
naszego kwartalnika pozdrawiam mieszkañców gminy 
Grêboszów, a tak¿e wszystkich naszych Rodaków prze-
bywaj¹cych obecnie poza jej granicami. prostu praca i silne zaanga¿owanie oraz widoczne efekty, 

Istotnie koniec kadencji to odpowiedni czas, aby po- które same bêd¹ przemawia³y do spo³eczeñstwa.
rozmawiaæ o celach oraz zadaniach, jakie wyznaczy³am Pozwolê sobie przedstawiæ wykaz zadañ realizo-
sobie przed czterema laty, co zosta³o wykonane, co uda³o wanych w minionej kadencji.
siê zrealizowaæ. Inwestycje gminne i remonty dróg gminnych 

Chce na pocz¹tku zaznaczyæ, ¿e nie mam zamiaru realizowane w latach 2009 - 2014 prezentujemy 
wystêpowaæ w roli osoby, która promuje sam¹ siebie, ale w tabelkach na stronie 7 i 8.
skoro zostajê o pewne aspekty pytana, wiêc muszê na nie 
odpowiedzieæ, a tym samym z satysfakcj¹, pokrótce Chcê nadmieniæ, o czym kiedyœ pisa³am na ³amach 
opowiedzieæ Pañstwu o realizacji wyznaczonych celów. „Gazety Grêboszowskiej”, ¿e zadania, które zosta³y 

Mam œwiadomoœæ, ¿e najlepszym cenzorem mojej przedstawione w tabelarycznym zestawieniu by³y wczeœ-
pracy jest opinia spo³eczna. To w³aœnie Pañstwo jesteœcie niej planowane, a fakt, ¿e jest tych zadañ zrealizowanych 
w stanie wiarygodnie, rzetelnie i obiektywnie oceniæ wiêcej, to mój sukces osobisty, który ma s³u¿yæ miesz-
pracê Wójta, Rady oraz Urzêdu Gminy. kañcom oraz ich pokoleniom.

Syntezê dorobku minionych czterech lat chcê Uwa¿am, ¿e gmina ci¹gle siê rozwija, zmienia swój 
Pañstwu przedstawiæ w podobnej formie jak robi³am to wizerunek i wygl¹d. Nie jest to tylko moja opinia, ale 
przy analizie kadencji 2006 - 2010. Uwa¿am tym opinia wielu mieszkañców naszej gminy, jak równie¿       
samym, ¿e ró¿nego rodzaju wykresy, diagramy oraz z podobn¹ opini¹ spotykam siê wœród osób z poza 
tabele s¹ dla odbiorców oraz adresatów informacji obszaru naszej gminy, a to jest bardzo buduj¹ce i daj¹ce 
najbardziej czyteln¹ form¹ przedstawienia wielu rzeczy, obraz jak postrzegaj¹ nas inni. Jest potrzeba jeszcze 
tym bardziej, ¿e wszystkich Pañstwa najbardziej nadal wielu inwestycji. Ka¿dy bud¿et musi byæ realizo-
interesuj¹ inwestycje, ich miejsce realizacji, ca³oœciowy wany zgodnie z zapisanymi zadaniami inwestycyjnymi.
koszt oraz rzecz bardzo wa¿na - wysokoœæ œrodków Ju¿ niejednokrotnie podkreœla³am, ¿e bud¿et jed-
pozyskanych z zewn¹trz. nostki samorz¹du terytorialnego bez inwestycji jest 

Zanim przedstawiê Pañstwu zestawienie zadañ bud¿etem tylko na przetrwanie, inaczej mówi¹c jest tzw. 
realizowanych przez 4 lata, chcê na pocz¹tku podaæ „bud¿etem martwym”. Je¿eli przeanalizowalibyœmy 
informacjê, ¿e przez okres ca³ej kadencji w UG odby³o wszystkie wydatki na inwestycje (³¹cznie ze œrodkami 
praktykê zawodow¹ 16 uczniów oraz studentów. Sta¿ spoza bud¿etu) w przeliczeniu na jednego mieszkañca 
odby³o 44 osoby. Jest to tak¿e pewna forma pomocy dla gminy z pewnoœci¹ plasowalibyœmy siê na wysokiej 
mieszkañców, szczególnie osób w m³odym wieku, pozycji w skali powiatu, a nawet województwa. W wyniku 
którym trudno jest dzisiaj pozyskaæ miejsca pracy. podejmowanych dzia³añ w okresie dwóch minionych 

W minionej kadencji pozyska³am œrodki finansowe na kadencji maj¹tek gminy z oko³o 5,6 mln PLN zwiêkszy³ 
110 stanowisk pracowników interwencyjnych, w ramach siê do oko³o 29 mln PLN, co daje obraz ogromu pracy      
programów: „Bezpieczne jutro”, „PowódŸ 2010”, i efektywnoœci podjêtych dzia³añ w tym okresie czasu. 
„Poszkodowani na skutek powodzi 2010”, „Pomocna G³ównym czynnikiem maj¹cym na to wp³yw by³a mo¿-
d³oñ”, „Zagro¿eni bo niedoceniani”, „Pokonaæ ¿ywio³”, liwoœæ pozyskania œrodków zewnêtrznych, g³ównie z Unii 
„Razem mo¿emy wiêcej”, „Dojrza³y pracownik”, Europejskiej, któr¹ to nasz samorz¹d uwa¿am bardzo 
„Aktywni i efektywni”, „Œwiate³ko we mgle”. S¹ to dobrze wykorzysta³. 
istotne informacje, poniewa¿ ka¿da forma pomocy m³o- Jak niektórzy z Pañstwa pamiêtaj¹ (b¹dŸ maj¹ 
dym osobom, a tak¿e osobom d³ugotrwale bezrobotnym zachowan¹ dla ró¿nych potrzeb) moj¹ ulotkê wyborcz¹   
z Powiatowego Urzêdu Pracy, gdzie organizatorem z koñca poprzedniej kadencji, o moich celach na obecn¹ 
praktyk, sta¿ów oraz programów by³a gmina, ma nie kadencjê (2010 - 2014) pisa³am:
ma³e znaczenie. Uwa¿am, ¿e najlepsz¹ form¹ docierania Dokoñczenie na str. 7
do ludzi oraz przekonywania ich o wielu rzeczach jest po 

UWA¯AM, ¯E GMINA CI¥GLE SIÊ ROZWIJA …



GAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKAGAZETA GRÊBOSZOWSKA

UWA¯AM, ¯E GMINA CI¥GLE SIÊ ROZWIJA …

7

Inwestycje Gminne 2009-2014
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Dokoñczenie ze str. 6

cyt: „Moim zamierzeniem jest rzetelna      
i solidna praca na miarê potrzeb oraz mo¿li-
woœci. 

G³ównymi moimi priorytetami na nastêp-
n¹ kadencjê s¹:

1. Dok³adna i szczegó³owa melioracja 
gminy (w tym temacie uda³o mi siê zainicjo-
waæ bardzo wa¿ny proces inwestycyjny doty-
cz¹cy budowy przepompowni na Kanale 
Hubenickim wraz z retencj¹ wodn¹).

2. Kolejnym, bardzo wa¿nym aspektem 
jest ochrona œrodowiska, w tym temacie 
opracowano program sanitacji gminy, poz-
walaj¹cy rolnikom, jako osobom fizycznym 
staraæ siê o mo¿liwoœæ pozyskiwania dop³at 
unijnych na rzecz inwestycji w gospodar-
stwach, s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

3. Inwestycje dotycz¹ce infrastruktury 
technicznej z mocnym akcentem na dalsz¹ 
poprawê sieci dróg gminnych.

4. Dbanie o wysoki standard kszta³cenia 
dzieci i m³odzie¿y oraz nale¿yt¹ bazê loka-
lowo - oœwiatow¹, 

5. Wspieranie rozwoju kultury. 
6. Pomoc w rozwi¹zywaniu problemów 

ludziom, którzy znaleŸli siê w trudnej sy-
tuacji ¿yciowej i materialnej. 

Pozosta³e cele i zadania bêd¹ pojawiaæ siê 
na bie¿¹co podczas pracy.

Te oraz inne zadania chcê realizowaæ,…”

O pozosta³ych tematach, które nie by³y 
ujête w powy¿szej odpowiedzi na pytanie Pana 
Redaktora, a które s¹ zwi¹zane z ulotk¹, jeszcze 
póŸniej wspomnê, ale ¿yczy³abym ka¿demu 
kandyduj¹cemu, który uzyska³ mandat zaufania 
spo³ecznego, aby ze swojej oferty programo-
wej zrealizowa³ taki procent zadañ, jaki mojej 
skromnej osobie uda³o siê zrealizowaæ. Nad-
mieniæ tutaj chcê, ¿e ka¿da zrealizowana in-
westycja, b¹dŸ inwestycja w fazie realizacji, 
spotka³a siê zawsze z przychylnoœci¹ i zapisem 
w uchwa³ach radnych, a tym samym z przezna-
czaniem z bud¿etu œrodków finansowych 
niezbêdnych jako wymagany udzia³ w³asny do 
ró¿nych programów pomocowych. 

Uwa¿am, ¿e lepiej jest mniej planowaæ i byæ 
mile zaskoczonym pozosta³ymi sukcesami, ni¿ 
zaplanowaæ bardzo du¿o i byæ niemile rozcza-
rowanym, ¿e nie uda³o siê niektórych rzeczy 
nie tylko nie zrealizowaæ, ale nawet ich nie za-
cz¹æ. Wiemy wszyscy, ¿e wyborcy obietnice pa-
miêtaj¹, i ja te¿ pamiêtam tych, którzy obiecy-
wali spo³eczeñstwu bardzo wiele, a w efekcie 
¿adnych rezultatów nie by³o i raczej nie bêdzie 
ich widaæ.                  Dokoñczenie na str. 9

Remont dróg gminnych 2009-2014
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Dokoñczenie ze str. 8 Mimo i¿ daje siê w niewielkim stopniu s³yszeæ krytykê, 
co do zasadnoœci tej inwestycji, to myœlê, ¿e podzielaj¹ 

Ile œrodków zewnêtrznych uda³o siê pozyskaæ na Pañstwo moj¹ opiniê, a mianowicie uwa¿am, ¿e chwile 
szczêœcia dziecka na obiektach sportowych (sala, orlik, ich dofinansowanie?
place zabaw) s¹ o wiele cenniejsze od wartoœci tych 
obiektów. To jest w³aœnie jeden z elementów tzw. wyrów-Zestawienie œrodków finansowych pozyskanych ze 
nywania barier w zakresie ró¿nic dostêpu do obiektów Ÿróde³ pozabud¿etowych na zadania realizowane przez 
sportowych pomiêdzy m³odzie¿¹ z wiosek, a m³odzie¿¹   gminê jest ujête w tabelach, ale przypomnê, ¿e jest to 
z miast. Takie szanse da³a samorz¹dom wiejskim Unia kwota 14 679 456,77 z³.
Europejska i uwa¿am, ¿e wykorzystaliœmy to w pozytyw-Uwa¿am, ¿e nale¿y dodaæ szacunkowe kwoty zadañ, 
nym aspekcie.których inwestorem na obszarze naszej gminy by³ samo-

Nale¿y wspomnieæ równie¿, ¿e mo¿liwoœæ realizacji rz¹d szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego. 
zajêæ z WF na naszym wspania³ym obiekcie da³a efekty   Powiat: kwota oko³o 10 762 780,22 - to zadania       
w postaci wspania³ych wyników sportowych uzyskiwa-z zakresu modernizacji dróg powiatowych oraz budowa 
nych przez naszych uczniów, czego im oraz ich nauczy-chodników.
cielom serdecznie gratulujê. Samorz¹d województwa: kwota oko³o 17 000 000 z³ 

Drugim niezwykle wa¿nym, znacz¹cym i strategicz-- g³ówne zadania to budowa przepompowni na Kanale 
nym zadaniem jest budowa przepompowni na kanale Hubenickim, konserwacja kana³ów melioracyjnych, kon-
Hubenickim. Jest to zadanie Marsza³ka, realizowane serwacja i modernizacja wa³ów przeciwpowodziowych. 
przez Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
w Krakowie, na obszarze naszej gminy. Jakie ma ono Co w ostatnich czterech latach uwa¿a Pani za 
znaczenie, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Niestety, swój najwiêkszy sukces?
mimo i¿ zadanie to by³o dawno wpisane w strategii 
województwa ma³opolskiego, to dopiero niedawne Ka¿de zadanie zrealizowane w tej kadencji uwa¿am, 
uruchomienie programu pomocowego ze œrodków Unij-¿e jest wa¿ne, ka¿de cieszy, dlatego, ¿e s³u¿y spo³ecznoœci 
nych pozwoli³o na rozpoczêcie procesu inwestycyjnego lokalnej. Nawet to, które kosztuje niewiele i udaje siê go 
przedmiotowego zadania. Dopiero po tej inwestycji szybko zrealizowaæ. 
nale¿y zaj¹æ siê melioracj¹ szczegó³ow¹ i innymi rowami, Nie mniej jednak Panie Redaktorze wyró¿ni³abym 
których gmina nie jest zarz¹dc¹. Wówczas ca³a idea dwa tematy, które uda³o mi siê z pomoc¹ ¿yczliwych ludzi 
procesu zwi¹zanego z modernizacj¹ tych urz¹dzeñ ma zrealizowaæ, a mianowicie: 
potrzebê i sens. Gdy bêdzie potrzeba reaktywowania Sala gimnastyczna dla dzieci i m³odzie¿y przy Zespole 
gminnej spó³ki wodnej lub wejd¹ w ¿ycie inne mo¿liwoœci Szkó³ w Grêboszowie. To wspania³y obiekt, który s³u¿y 
prawne zwi¹zane ze zmian¹ Ustawy Prawo Wodne to ze dzieciom, ale i wielu doros³ym mieszkañcom naszej gmi-
swej strony obiecujê wszelak¹ pomoc i zaanga¿owanie ny, chc¹cym uprawiaæ kulturê fizyczn¹. O tym jak wa¿-
siê w tym temacie. Budowa przepompowni i moderni-nym aspektem w wychowaniu pokolenia jest idea sportu, 
zacja kana³u oczywiœcie ca³oœciowego tematu melioracji nie muszê chyba Pañstwa przekonywaæ. O zapisach roli 
nie rozwi¹zuj¹, ale w tym temacie naprawdê zrobione jest zadaniowej naszego pañstwa w aspekcie sportu czytamy 
bardzo wiele, co by³o oczywiœcie wspomniane we miêdzy innymi w Konstytucji RP, a zadania z zakresu 
fragmencie mojej cytowanej ulotki sprzed czterech lat. propagowania i rozwijania kultury fizycznej przez samo-

rz¹dy s¹ ujête w zapisach ustawy o samorz¹dzie gmin-
W nawi¹zaniu do tematu inwestycji pn: „Budowa nym, jako zadania w³asne. Nasza wspania³a m³odzie¿, 
przepompowni melioracyjnej na kanale Hube-ucz¹ca siê w gimnazjum z pewnoœci¹ kszta³ciæ siê bêdzie 

póŸniej w szko³ach ponadgimnazjalnych, niektórzy z na- nickim”, prowadzona przez Ma³opolski Zarz¹d 
szych m³odych uczniów bêd¹ w przysz³oœci studentami,   Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, kiedy 
a mo¿e dziêki pracy i nauce uzyskaj¹ jeszcze wy¿sze tytu³y mo¿emy spodziewaæ siê zakoñczenia prac?
naukowe, czego im z ca³ego serca ¿yczê. Ale gdzie-
kolwiek siê pojawi¹, ich spotkanie z baz¹ lokalow¹ do Budowa przepompowni melioracyjnej na kanale 
zajêæ z wychowania fizycznego nie bêdzie zaskoczeniem. Hubenickim ma byæ zakoñczona do 31.10.2014 roku. 
Mam nadziejê, ¿e z dum¹ bêd¹ mówiæ do swoich ko- Przypomnê, ¿e wartoœæ zadania to 16 614 199,94 z³.
legów, ¿e mimo, i¿ pochodz¹ z ma³ej wiejskiej gminy, Jest to niew¹tpliwie du¿y sukces naszego samorz¹du, 
mieli wspania³e warunki do uprawiania æwiczeñ spor- tak pod wzglêdem celowoœci zadania jak równie¿ pod 
towych. Tych wspomnieñ im nikt nie zabierze. W ocenie wzglêdem jego wartoœci, bo wspomniana kwota zadania 
pracowników dydaktycznych z Akademii Wychowania robi niew¹tpliwie wra¿enie, a szczególnie je¿eli porówna-
Fizycznego w Krakowie, w obecnych czasach niektóre my j¹ do wysokoœci naszego rocznego bud¿etu. 
ma³e samorz¹dy wiejskie posiadaj¹ lepsze warunki do 
realizacji zadañ z zakresu wychowania fizycznego, ni¿ 
samorz¹dy miejskie. Dokoñczenie na str. 10
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Dokoñczenie ze str. 9 porozumieñ z samorz¹dem powiatowym, to tak¿e 
wynika z przeprowadzenia wczeœniej w gminie reform, 

S³yszê niekiedy od mieszkañców gminy, ¿e s¹ bez których na dzieñ dzisiejszy trudno by by³o posiadaæ 
jednostkowe przypadki osób, które w¹tpi³y w sukces tej taki poziom œrodków w³asnych i tym samym móc 
inwestycji, wrêcz wmawiano ludziom, ¿e ta inwestycja przeprowadzaæ procesy inwestycyjne. 
nigdy nie bêdzie mia³a szans powodzenia. Ja jestem Niektóre reformy nie s¹ ³atwe, trudno jest spo³e-
osob¹, która bardzo mocno dok³ada starañ, aby osi¹gn¹æ czeñstwo do nich przekonaæ, ale s¹ niestety nieunik-
zamierzone cele, tak wiêc t¹ inwestycjê dedykujê miêdzy nione. Jeszcze jedno chce w tej materii dodaæ, a mia-
innymi tym, którzy nie wierzyli w skutecznoœæ mojej nowicie pozytywnych skutków finansowych z tytu³u 
pracy i zaanga¿owania. przeprowadzenia ka¿dej reformy nie odczujemy zaraz na 

drugi dzieñ po jej przeprowadzeniu. Mechanizm 
wizualnych oszczêdnoœci reform widoczny jest zawsze po Z jakim najwiêkszym wyzwaniem spotka³a siê 
pewnym czasie. Pani w pracy samorz¹dowca?

Czego przez ten czas jeszcze nie uda³o siê Ka¿de wyzwanie by³o dla mnie jednakowo wa¿ne i do 
zrealizowaæ? Co pozostaje w sferze planów na ka¿dego podchodzi³am z tak¹ sama powag¹. Nie by³y 

one dla mnie trudne, ale wymaga³y pe³nego zaanga¿o- najbli¿sze lata?
wania i pracy, a ich braku myœlê, ¿e nie jest w stanie mi 
nikt zarzuciæ. Niestety nie wszystkie sprawy by³y w mojej Nie uda³o siê zrealizowaæ do koñca procesu melioracji 
kompetencji, a za brak œrodków finansowych na niektóre na obszarze ca³ej gminy, ale ju¿ wczeœniej wspomina³am 
zagadnienia nie bêd¹ce w sferze zadañ gminy nie mogê dlaczego i co by³o tego powodem, oraz jaka powinna byæ 
odpowiadaæ. kolejnoœæ je¿eli chodzi o etapowanie zadañ melio-

Mo¿e najwiêkszym wyzwaniem by³a inwestycja zwi¹- racyjnych. Nadmieniam jeszcze raz - przepompownia, to 
zana z budow¹ przepompowni, gdy¿ nie by³o to zadanie bardzo du¿y sukces, a reszta zadañ nale¿y do nas 
gminy, a Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego o celowoœ- wszystkich. Swoj¹ osob¹ deklaruje pe³ne zaanga¿owanie 
ci tego zadania - du¿ego dla tak ma³ej gminy musia³ prze- w przedmiotowym temacie, a jak wiemy w tej sprawie jest 
konaæ radnych szczebla wojewódzkiego. Mo¿e istnia³a jeszcze wiele do zrobienia. Umiejmy wiêc wykorzystaæ 
gdzieœ tam w myœlach mgie³ka czarnej wizji tej inwestycji, nowopowsta³e, bardzo wydajne urz¹dzenie melioracyjne 
ale stara³am siê jej do wyobraŸni nie dopuszczaæ i efekt i zmodernizujmy wspólnie melioracjê szczegó³ow¹. Choæ 
starañ oraz zaanga¿owania mamy widoczny. ja ¿yczê Pañstwu i sobie, aby silniki zamontowane w prze-

pompowni pracowa³y tylko w charakterze dotarcia siê lub 
uruchamiane by³y tylko cyklicznie zgodnie z ich koniecz-Gmina Grêboszów realizuj¹c kolejne inwestycje 
noœci¹ pracy wynikaj¹c¹ z Dokumentacji Techniczno- korzysta ze œrodków zewnêtrznych (UE, UM). Jak 
Ruchowej, a nie podczas zagro¿eñ wynikaj¹cych z gwa³-doskonale wiemy gmina jest zobowi¹zana 
townych podtopieñ. zabezpieczyæ wk³ad w³asny. Na ile absorpcja 

Do zrealizowania jest jeszcze obszar dotycz¹cy œrodków unijnych i realizacja kolejnych inwestycji 
sanitacji gminy. W tym temacie jest jeszcze wiele do przek³adaj¹ siê na sytuacjê finansow¹ naszej 
zrealizowania. Zadania te okreœlone zosta³y w przyjêtej gminy?
Uchwa³¹ Nr XXX/187/2014 z dnia 31.03.2014 r. 
Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego na lata W tej sprawie nale¿y siê oprzeæ na dwóch g³ównych 
2014-2020, w której zaprezentowano dwa warianty sprawach, a mianowicie na strategii rozwoju gminy oraz 
uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej.na pomocowych programach Unijnych, jakie bêd¹ 

wdra¿ane przez kolejne lata. Oczywiœcie, ¿e ma³e samo-
Co Pani zdaniem wyró¿nia nasza gminê na tle rz¹dy chc¹ce realizowaæ du¿e zadania musz¹ bud¿ety 
innych samorz¹dów?równowa¿yæ kredytem, tak te¿ i by³o w przypadku 

inwestycji realizowanych przez gminê Grêboszów. Na 
Ka¿da gmina jest w jakiœ sposób dla siebie szczególna obecny czas posiadamy pe³n¹ p³ynnoœæ finansow¹. Na 

na tle innych samorz¹dów. dzieñ dzisiejszy skala zad³u¿enia wynosi 2 633 990 z³. S¹ 
Nasza gmina to niew¹tpliwie znacz¹ce dziedzictwo to dwa kredyty o przewidywanym terminie sp³aty do 

kulturowo- historyczne, to osoby, o których mówi histo-piêciu lat, roczne obci¹¿enie bud¿etu sp³at¹ rat nie 
ria, a wiêc major Henryk Sucharki, Jakub Bojko, Stefania zagra¿a finansom gminy. Gmina posiada zdolnoœæ 
£¹cka, major Marcin Borek, Gabriel Dubiel. kredytow¹ i tym samym jest w stanie w najbli¿szym czasie 

Na uwagê zas³uguje z pewnoœci¹ po³o¿enie geogra-realizowaæ kolejne inwestycje w oparciu o œrodki w³asne   
ficzne, bezpoœrednio przy ujœciu Dunajca do Wis³y. z ewentualn¹ koniecznoœci¹ zaci¹gniêcia preferen-

cyjnego zobowi¹zania kredytowego. Przypomnê, ¿e to, 
i¿ mogliœmy i mo¿emy nadal realizowaæ ró¿ne inwestycje, 

Dokoñczenie na str. 11tak samodzielnie, jako gmina oraz wspólnie na podstawie 
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Dokoñczenie ze str. 10 naszej gminie. Nigdy nie spotka³am siê z odmow¹, je¿eli 
chodzi o pomoc w zakresie inwestycji dla naszej gminy. 

Oczywiœcie, jest to zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ zagro- Przypomnê, ¿e otrzymywaliœmy pomoc na zadania z za-
¿enia powodziowego,  ale  mie jmy nadzie jê,  ¿e kresu oœwiaty, obiektów sportowych, modernizacji remiz 
modernizacja wa³ów powodziowych oraz przepom- stra¿ackich, odnowy centrów wsi, zadañ z zakresu melio-
pownia, o której ju¿ by³o wspomniane bêd¹ gwarantem racji, które to s¹ w ca³oœci prowadzone przez woje-
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z zagro¿eniem powo- wództwo. Niejednokrotnie wspiera³ moj¹ pracê Hono-
dziowym. rowy Obywatel naszej gminy Pan Andrzej Kosiniak- 

Analizuj¹c porównanie do gmin oœciennych, z dum¹ Kamysz jak równie¿ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej 
mo¿na powiedzieæ, ¿e bardzo du¿y, o ile nie najwiêkszy Pan W³adys³aw Kosiniak - Kamysz.
odsetek ludnoœci naszej gminy w porównaniu do innych Wszystkim za okaza³e wsparcie i poœwiêcanie cenne-
gmin to stra¿acy ochotnicy. To ludzie, na których go czasu w sprawy gminy serdecznie dziêkujê. Wielu       
zaanga¿owanie i pomoc zawsze mo¿na liczyæ, to grupa z Pañstwa oprócz mojej osoby tak¿e anga¿owa³o siê dla 
ludzi ciesz¹ca siê nadal najwiêkszym zaufan iem dobra spo³eczeñstwa. Je¿eli mówiê o swoich sukcesach, 
spo³ecznym w naszym kraju i jak znam, a znam niemal to s¹ to równie¿ i sukcesy Pañstwa.
wszystkich stra¿aków z naszej gminy - ca³kowicie nale¿y Wszystkim jeszcze raz za wszelkie zaanga¿owanie 
siê z t¹ opini¹ zgodziæ. oraz pomoc serdecznie dziêkujê i za poœrednictwem 

Nie ma na naszej gminie oœrodków przemys³owych, Gazety Grêboszowskiej gor¹co pozdrawiam. 
ale nie trudno nie wspomnieæ o firmie „Sêkpol” Pana 
Jana Kowala. Jest to firma prosperuj¹ca na rynku wiele Dziêkujê za rozmowê. 
lat, dobrze zarz¹dzana, znana nie tylko w gminie czy 
powiecie, ale równie¿ na obszarze kraju, a tak¿e poza Rozmawia³:
jego granicami. Nie pozostaje nic innego jak ¿yczyæ Wies³aw Lizak
dalszych sukcesów i rozwoju, co stworzy mo¿liwoœæ 
powstania dodatkowych miejsc pracy, a to w dzisiejszych 
czasach ma ogromne znaczenie. 

Jak uk³ada siê wspó³praca z innymi samorz¹-
dami, zarówno na tym samym szczeblu jak i po-
wiatu oraz województwa?

Wspó³praca z samorz¹dami gminnymi uk³ada siê 
dobrze. Niew¹tpliwie ka¿dy z kolegów burmistrzów czy 
wójtów ma swoje okreœlone cele, tak indywidualne jak     
i wynikaj¹ce z zapisów w swoich bud¿etach. Raczej nie 
mówi siê o konkurencji miêdzy nami. Jesteœmy powia-
tem, gdzie nasze potrzeby widzi i pomaga w ich realizacji 
województwo, dziel¹c œrodki wed³ug zasadnoœci i celo-
woœci potrzeb spo³ecznych. 

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z samorz¹dem powia-
towym to oceniæ j¹ mo¿na bardzo dobrze, czego dowo-
dem jest wartoœæ inwestycji powiatowych realizowanych 
na obszarze naszej gminy. Nie odby³oby siê to bez przy-
chylnoœci Zarz¹du Powiatu na czele z Panem Tadeuszem 
Kwiatkowskim - starost¹ d¹browskim. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e bardzo du¿y wk³ad w realizacjê tych inwestycji ma Pan 
Bogdan Bigos - radny powiatowy z naszej gminy, a jed-
noczeœnie zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Powiatu. 
Jego bardzo du¿e zaanga¿owanie, pracowitoœæ, poœwiê-
canie du¿ej iloœci w³asnego czasu w sprawy samorz¹du, 
tak gminnego jak i powiatowego daj¹ obraz zadañ 
powiatowych na naszej gminie. 

Na szczeblu samorz¹d gminy Grêboszów - samorz¹d 
województwa ma³opolskiego, wspó³praca uk³ada siê 
znakomicie i to ju¿ od dwóch kadencji. To takie osoby jak 
Marsza³ek Województwa Wojciech Kozak, Cz³onek 
Zarz¹du Stanis³aw Sorys, dyrektorzy departamentów, 
miêdzy innymi funduszy Unijnych s¹ bardzo przychylni 

GMINNE CENTRUM 
KULTURY I CZYTELNICTWA 

W GRÊBOSZOWIE
organizuje

Konkurs Piosenki
¯o³nierskiej i Patriotycznej

w dniu7 listopada 2014r. o godz. 17.00
Konkurs ma na celu uczczenie 
75 - rocznicy wybuchu II wojny 

œwiatowej i Œwiêta Niepodleg³oœci.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia     
5 listopada br. w siedzibie GCKiCZ    

tel. 14 6416016 lub poczt¹ 
elektroniczn¹: e-mail: 

gckgreboszow@interia.pl

Wykonawcy oceniani s¹ w trzech 
kategoriach wiekowych:

* Uczniowie klas I - VI 
         szko³y podstawowej

* Uczniowie klas I - III gimnazjum

* Szko³y ponadgimnazjalne 

   i doroœli

Szczegó³owe informacje o konkursie 
mo¿na znaleŸæ na stronie: 

www.gckgreboszow.pl
Zapraszamy
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WYJ¥TKOWE KSI¥¯KI PRZEKAZANE W DARZE 
Gminna Biblioteka Publiczna dzia³aj¹ca w struktu- wyd. 1974 r.

rach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz 18. Obroñcy Westerplatte, aut. Zofia Maisner,
Zespó³ Szkó³ w Grêboszowie powiêkszy³y swoje zasoby wyd. 1957 r.
biblioteczne o wyj¹tkowe pozycje ksi¹¿kowe, zwi¹zane    19. Lwy z Westerplatte, aut. Stanis³awa
z postaciami Jakuba Bojki i mjr Henryka Sucharskiego. Górnikiewicz, wyd. 1983 r.
Jest to zas³uga Józefa Karczmarczyka - pochodz¹cego     20. Major Henryk Sucharski, ̄ ycie i sylwetka 
z Samocic (gmina Boles³aw), a na co dzieñ mieszkaj¹cego Duchowa, aut. Ks. Jan Witek
w Kêdzierzynie-KoŸlu, który 18 sierpnia br. w siedzibie 21. Kl¹twa, aut. Stanis³aw Wyspiañski, wydanie
GCKiCz na rêce dyrektora placówki, bezp³atnie prze- Trzecie z 1905 r.
kaza³ 22 ksi¹¿ki, 2 archiwalne czasopisma oraz 2 okolicz- 22. Dramaty, aut. Stanis³aw Wyspiañski
noœciowe medale. Kolekcja ksi¹¿ek autorstwa Jakuba Czasopisma z 1932 r., które s¹ uzupe³nieniem relacji 
Bojki i tych, które odnosz¹ siê do jego dzia³alnoœci oraz z pobytu Wincentego Witosa, na wiecu w Grêboszowie, 
zestaw publikacji odnosz¹cych siê do postaci mjr zawartych w ksi¹¿ce, pt.; O Wincentym Witosie. 
Henryka Sucharskiego by³y gromadzone przez kilka lat Medale:
przez Pana Józefa. Dziêki jego zaanga¿owaniu, Major Henryk Sucharski, wyd. 1984 r.
mieszkañcy naszej gminy oraz osoby zainteresowane Major Henryk Sucharski, wyd. 1995 r.
sylwetkami tych wybitnych postaci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ Pragnê serdecznie podziêkowaæ Panu Józefowi 
zapoznaæ siê z wiêkszoœci¹ publikacji jakie zosta³y w tej Karczmarczykowi za przekazanie w/w publikacji ksi¹¿-
materii wydane. S¹ to niezwykle cenne pozycje ksi¹¿- kowych, czasopism oraz okolicznoœciowych medali 
kowe, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w du¿ej mierze s¹ to naszym placówkom. Jesteœmy wdziêczni, ¿e dziêki Pana 
wydania oryginalne. Stanowi¹ przede wszystkim staraniom nasze zbiory biblioteczne zosta³y rozszerzone  
rozszerzenie zasobów bibliotecznych wskazanych o tak istotne pozycje ksi¹¿kowe i tym samym ka¿dy zain-
placówek, które do tej pory w swoich zbiorach nie teresowany bêdzie móg³ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê o wy-
posiada³y wiêkszoœci tych publikacji. Ksi¹¿ki dot. Jakuba j¹tkowych dla nas postaciach Jakuba Bojki i mjr Henryka 
Bojki bêd¹ dostêpne w Gminnej Bibliotece Publicznej, Sucharskiego.
zaœ odnosz¹ce siê do mjr Henryka Sucharskiego w Zes- Wies³aw Lizak
pole Szkó³ w Grêboszowie.

Poni¿ej pe³na lista przekazanych zasobów:
1. Okruszyny z Gremboszowa 

- wyd. 1911 r. - orygina³,
2. Dwie dusze - wyd. 1911 r. - orygina³, 
3. Dwie dusze - wyd. 1949 r. - orygina³,
4. Ze wspomnieñ - z 1959 r.  orygina³,
5. Okruszyny z Gremboszowa 

- wyd. 1911 r.  kopia,
6. Pod trzeciego króla  z 1908 r. - kopia,
7. Pisma i mowy  z 1904 r. - kopia,
8. Spi¿: wra¿enia z wycieczki do s¹siadów na Spi¿u

z 1914 r. - kopia. 
9. Jakub Bojko - gor¹ce s³owa - z 2002 r.

orygina³, 
10. Jakub Bojko 1857 - 1943  

autor B. Kasperek - z 1998 r.  Kopia 
(byæ mo¿e orygina³), 

11.  O Wincentym Witosie  z 1984 r. - orygina³, 
12.  Honor Mjr Henryk Sucharski  

z 1989 r.  orygina³,  
13. Piast, nr. 37 - z 1932 r. - orygina³,
14. Henryk Sucharski, List z Westerplatte do

siostry z 1.09.1939 r., notatki z obrony
Westerplatte, autor: Lidia Pszczó³kowska,
wyd. 1989 r.

15. Major Henryk Sucharski, aut. Andrzej
Drzycimski, wyd. 1990 r. 

16. Honor Mjr Henryk Sucharski, 
aut. o. W³adys³aw Kluz, wyd. 1989 r. 

17. Westerplatte, aut. Zbigniew Flisowski, 
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PARAFIALNY ODPUST W GRÊBOSZOWIE

W pi¹tek, 15 sierpnia br. Grêboszowscy pa-
rafianie, przybyli goœcie, bracia stra¿acy, pocz-
ty sztandarowe, a przede wszystkim rolnicy 
zebrali siê u stóp swej Matki Boskiej Grêbo-
szowskiej, aby wspólnie dziêkowaæ za tego-
roczne plony. Na ten dzieñ przypad³ parafialny 
odpust ku czci Wniebowziêcia NMP zwanej 
Matk¹ Bosk¹ Zieln¹. Tego dnia wierni od wie-
ków przynosz¹ do koœcio³a wi¹zanki zió³, kwia-
tów i zbó¿ dziêkuj¹c Matce Bo¿ej za plony         
i wszystko to co wyda³a ziemia.

Uroczystej sumie odpustowej przewodni-
czy³ i homiliê wyg³osi³ ks. dr Stanis³aw Burzawa, 
w koncelebrze: ks. dr Ryszarda Banacha, ks. 
Romana Deszcza oraz ks. Krzysztofa Misiasz-
ka. Ksi¹dz celebrans w swojej homilii nawi¹za³ 
do wyj¹tkowego kultu Maryi i licznych œwi¹t ku 
Jej czci w kalendarzu liturgicznym. Nie bez 
powodu, maryjne œwiêta w niezwyk³y sposób 
³¹cz¹ siê bowiem z nasz¹ ziemsk¹ egzystencj¹ 
wyznaczaj¹c cykliczny rytm natury. Maryjne 
œwiêta oraz nabo¿eñstwa towarzysz¹ nam 
przez ca³y rok, jak zmieniaj¹ce siê pory roku, 
wyznaczaj¹c kolejno czas zasiewu, wzrostu       
i ¿niw.

W uroczystej procesji odpustowej wœród 
feretronów, sztandarów i chor¹gwi niesiony by³ 
przez m³odzie¿ wieniec ¿niwny, wykonany 
przez Katarzynê Szostak-Wójtowicz. Delegacja 
wieñcowa w sk³adzie: Wiktoria Œwiêtek, Ewe-
lina Dziubla, Krzysztof Noga i Damian Wdo-
wiak ubrana by³a w tradycyjne ludowe stroje 
krakowskie.

UROCZYSTOŒCI W PARAFII BORUSOWA

W pi¹tek, 27 czerwca br. w dzieñ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy poœwiêcono odnowion¹ figurê z 1734 roku 
Œwiêtego Jana Nepomucena i Œwiêtego Miko³aja, która znajduje siê na posesji Pañstwa Agnieszki i Grzegorza 
Wójtowiczów  w Koz³owie, parafia Borusowa. Poœwiêcenia w obecnoœci ksiê¿y, w³adz samorz¹dowych gminy oraz 

mieszkañców Koz³owa i Hubenic dokona³ ks. biskup dr Stanis³aw 
Salaterski. Po uroczystym poœwiêceniu wszyscy wierni udali siê do 
koœcio³a parafialnego w Borusowej, aby wzi¹æ udzia³ w mszy œw. 
dziêkczynnej za kap³anów, którzy w tym roku obchodz¹ jubileusze 
kap³añstwa: ks. pra³at W³adys³aw Bulanda (72 lata kap³añstwa) 
ksi¹dz pra³at W³adys³aw Szyrszeñ (50 lat kap³añstwa),i ks. Marian 
Kujda (30 lat kap³añstwa). Mszê œwiêt¹ koncelebrowali: ks. pra³at 
dr Jan Sambor, proboszcz parafii pw. Œw. Judy Tadeusza w Czê-
stochowie, ks. Kazimierz Œwiêtek, proboszcz parafii pw. œw. Piotra 
i Paw³a w £ososinie Dolnej, ks. Marian Kujda, proboszcz parafii 
Borusowa. Mszy œw. koncelebrowanej przewodniczy³ ks. biskup  
dr Stanis³aw Salaterski. Uroczystoœæ uœwietni³y poczty sztanda-
rowe jednostek OSP Hubenice-Koz³ów i Borusowej.
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Tradycyjnie ju¿ pod koniec czerwca spo³ecz-
noœæ naszej gminy wraz z zaproszonymi goœæmi 
gromadzi siê pod figur¹ Serca Jezusowego w Bie-
niaszowicach na dorocznym spotkaniu familijnym. 
W tym roku odby³o siê ono 29 czerwca, w dniu 
uroczystoœci Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 
Spotkanie rozpoczê³o siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ 
polow¹ w intencji fundatorów figury Franciszka       
i Marii Kosiniaków oraz ca³ej rodziny Kosiniaków. 
Eucharystii przewodniczy³ proboszcz parafii Siedli-
szowice ks. Józef Ciejka, zaœ okolicznoœciow¹ ho-
miliê wyg³osi³ ks. Kazimierz Sowa, dyrektor kana³u 
telewizyjnego Religia.tv. W spotkaniu wziêli udzia³ 
m. in.: El¿bieta Bieñkowska  wicepremier, minister 
infrastruktury i rozwoju, W³adys³aw Kosiniak-Ka-
mysz - minister pracy i polityki spo³ecznej, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych, wœród których zna-
leŸli siê m. in.: Marek Sowa - Marsza³ek Woje-
wództwa Ma³opolskiego, Wojciech Kozak i Sta-
nis³aw Sorys - wicemarsza³kowie, Andrzej Harê¿lak 
- wicewojewoda ma³opolski, Roman £ucarz - Sta-
rosta Powiatu Tarnowskiego, Robert Pantera - wi-
cestarosta Powiatu D¹browskiego oraz burmistrzo-
wie i wójtowie gmin. W uroczystoœci uczestniczy³y 
równie¿ poczty sztandarowe: jednostek OSP z tere-
nu gminy Grêboszów, Zespo³u Szkó³ w Grêboszo-
wie oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uro-
czystoœæ uœwietni³a orkiestra dêta z Zielenic (powiat 
proszowicki). Po zakoñczeniu mszy œw. w imieniu 
organizatorów g³os zabra³ W³adys³aw Kosiniak-Ka-
mysz, który w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wyj¹tkowej 
uroczystoœci. Odniós³ siê równie¿ do istoty samego 
spotkania familijnego:
 - „Kolejny raz przychodzi zadumaæ siê nad istot¹ 
tego spotkania. Bo czy to jest tylko msza œwiêta 
niedzielna? Czy to jest tylko spotkanie familijne? 
Czy to jest tradycja, kultura i mi³oœæ do tej ziemi? 
To jest to wszystko razem, to siê uzupe³nia, nie da 
siê jednego od drugiego oddzieliæ. Tak jak nie da 
siê oddzieliæ w naszym narodzie historii chrzeœ-
cijañstwa i kultury katolickiej, tak nie da siê od-
dzieliæ wiêzów rodzinnych i przyjacielskich i nie 
da siê zapomnieæ o ma³ej ojczyŸnie, która jest 
tutaj”.

Tegoroczne spotkanie przy figurze Serca 
Jezusowego w Bieniaszowicach odby³o siê ju¿ po 
raz 16. Co roku cieszy siê ono niezmiennie du¿ym 
zainteresowaniem spo³ecznoœci lokalnej, która spo-
tyka siê na wspólnej modlitwie przy figurze Serca 
Jezusowego.

Wies³aw Lizak

SPOTKANIE FAMILIJNE W BIENIASZOWICACH
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UROCZYSTA INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
W Zespole Szkó³ w Grêboszowie rozpoczêto nowy rok 

szkolny 2014/2015. Uroczysta inauguracja w placówce 
poprzedzona by³a msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. WNMP         
w Grêboszowie, w intencji uczniów, grona pedagogicznego 
i pracowników Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum.

Punktualnie o godz. 9.00 na dziedziñcu grêboszowskiej 
placówki dyrektor Zespo³u Szkó³ Jerzy Misterka wraz z gro-
nem pedagogicznym, w³adzami samorz¹dowymi oraz za-
proszonymi goœæmi powita³ wszystkich uczniów, którzy 
bêd¹ teraz uczêszczaæ do placówki. W szczególnoœci zwróci³ 
siê do tych najm³odszych, którzy dopiero rozpoczynaj¹ 
swoj¹ edukacjê w klasie I Szko³y Podstawowej. Wspomnia³ 
tak¿e o 75. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, która 
przypada na dzieñ 1 wrzeœnia.

Wœród zaproszonych goœci, którzy przybyli na uro-
czystoœæ znaleŸli siê: Wójt Gminy Grêboszów Krystyna 
Œwiêtek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wies³aw Wytrwa³ 
oraz dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa          
w Grêboszowie Wies³aw Lizak. 

Wójt gminy Grêboszów Krystyna Œwiêtek, w swoim 
wyst¹pieniu ¿yczy³a wszystkim uczniom Szko³y Podstawo-
wej i Gimnazjum wytrwa³oœci w zdobywaniu wiedzy w nad-
chodz¹cym roku szkolnym, podkreœlaj¹c jak wa¿na dzisiaj 
jest edukacja kolejnych pokoleñ. 

Na zakoñczenie g³os zabra³ równie¿ dyr. GCKiCz, który 
skierowa³ s³owa podziêkowania dla m³odzie¿y Zespo³u 
Szkó³, która podczas tegorocznych wakacji reprezentowa³a 
nasz¹ gminê podczas VI Œwiêta Powiœla D¹browskiego. 
Wyrazy wdziêcznoœci skierowa³ równie¿ do Pani Emilii 
Miesterka, która poœwiêci³a swój czas w okresie wakacji na 
przygotowanie zespo³ów na tegoroczne powiatowe œwiêto.

Po czêœci oficjalnej uroczystoœci uczniowie udali siê do 
klas, by tam spotkaæ siê ze swoimi wychowawcami i poznaæ 
nowe rozk³ady zajêæ na najbli¿sze tygodnie.

Wies³aw Lizak
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CZES£AW SIEKIERSKI PRZEWODNICZ¥CYM KOMISJI 
ROLNICTWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

W dniu 7 lipca br. cz³onkowie Ko- Kluczow¹ rolê odgrywa w tym obszarze 
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrali nowy unijny program w obszarze badañ  
jednog³oœnie pos³a Czes³awa Siekier- i innowacji Horyzont 2020. Roœnie rów-
skiego na stanowisko Przewodnicz¹ce- nie¿ rola badañ naukowych w zakresie 
go tej¿e komisji. Jest tym samym pierw- rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i wy¿y-
szym Polakiem sprawuj¹cym tê funkcjê. wienia, na co przeznaczono wiêksze pie-

- Przewodnictwo w Komisji Rol- ni¹dze. 
nictwa i Rozwoju Wsi to dla mnie du- 5. Wiele miejsca w pracy Komisji 
¿e wyró¿nienie i sukces, poniewa¿ Rolnictwa PE bêdzie poœwiêcone wspar-
stara³y siê o ni¹ tak¿e inne du¿e kraje ciu organizacji rynku rolnego, jego ró¿-
UE. Równoczeœnie jest to równie¿ nym instytucjom w tym grupom produ-
spore wyzwanie - rolnictwo to ponad cenckim i organizacjom bran¿owym.   
40% wydatków z bud¿etu i UE, a od W ostatniej reformie czêœciowo ograni-
czasu wejœcia w ¿ycie Traktatu z Liz- czono formy interwencji bezpoœredniej 
bony w tym obszarze obowi¹zuje na rynku rolnym (m.in. poprzez brak 
zwyk³a procedura ustawodawcza daj¹ca równe prawa aktualizacji cen referencyjnych na niektóre produkty 
legislacyjne eurodeputowanym i Radzie Ministrów rolne, likwidacjê kwotowania mleka i cukru itd.). Dlatego 
Rolnictwa. Cieszê siê równie¿, ¿e w naszej komisji interwencjê nale¿y uzupe³niæ poprzez instrumenty ubez-
bêdzie pracowaæ wielu pos³ów z du¿ym - czêsto kilku- pieczeniowe i finansowe.  
kadencyjnym doœwiadczeniem i wiedz¹, a znaczna 6. Analiza prac WTO w zakresie liberalizacji handlu 
czêœæ z nich to praktykuj¹cy rolnicy - stwierdzi³ po œwiatowego oraz udzia³ w przygotowywaniu nowego 
wyborze pose³ Siekierski. porozumienia handlowego UE-USA (TTIP - 

Czes³aw Siekierski w kampanii wyborczej do parla- Transatlantic Trade and Investment Partnership 
mentu europejskiego odwiedzi³ gminê Grêboszów w dniu Agreement), które zak³ada znacz¹ce ograniczenie ce³       
6 kwietnia br.. W sali konferencyjnej GCKiCz w Grê- i œrodków pozataryfowych w wymianie handlowej. Dziêki 
boszowie spotka³ siê  z w³adzami samorz¹dowymi i z wy- temu mo¿e powstaæ wielki wspólny rynek UE-USA, który 
borcami, gdzie udziela³ informacji i odpowiada³a na py- mo¿e przynieœæ ogólne korzyœci, ale te¿ du¿e zagro¿enia 
tania wyborców. dla europejskiego rolnictwa, gdzie gospodarstwa s¹ 

Praca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu znacznie mniejsze, ceny paliw i energii wy¿sze ni¿           
Europejskiego w nowej kadencji bêdzie siê skupiaæ wokó³ w USA. Nale¿y równie¿ mieæ na uwadze, ¿e rolnictwo 
nastêpuj¹cych zagadnieñ: amerykañskie korzysta ze wsparcia rz¹dowego w skali 

1. Kontynuacja bie¿¹cej dzia³alnoœci legislacyjnej. Jest nie mniejszej ni¿ europejskie.  
szereg rozpoczêtych prac. Czekaj¹ te¿ nowe projekty 7. Rolnictwo jako miejsce produkcji ró¿nych surow-
aktów legislacyjnych przygotowane przez Komisjê ców dla przemys³u i odnawialnych Ÿróde³ energii. Wyma-
Europejsk¹ - m.in. w sprawie klonowania zwierz¹t dla ga to nowego podejœcia, które w wiêkszym stopniu 
celów rolniczych, emisji zanieczyszczeñ z rolnictwa czy uwzglêdnia³oby istotny wp³yw sektora rolnego w zapew-
te¿ rolnictwa ekologicznego. nianie bezpieczeñstwa surowcowego i energetycznego.  

2. Przyjmowanie prawodawstwa niezbêdnego dla 
wdra¿ania WPR w latach 2015-2020. Rok 2014 jest 
rokiem przejœciowym. Komisja rolnictwa bêdzie moni-
torowaæ proces wdra¿ania reformy, tak aby w 2016 r. 
przeprowadziæ przegl¹d WPR i dokonaæ pewnych 
korekt.

3. Poprawa bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ywnoœci, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê zdrowia 
ludzi i przeciwdzia³anie zagro¿eniom epidemiologicznym 
oraz kwestiom dobrostanu zwierz¹t i zdrowia roœlin. 
Przegl¹d procedur dla dzia³añ w sytuacjach trudnych jak 
np. ostatnie przypadki wyst¹pienia afrykañskiego 
pomoru œwiñ.

4. Wdra¿anie nowych technologii w procesie 
produkcji rolnej i przemys³u ¿ywnoœciowego oraz inno-
wacyjny i inteligentny rozwój produkcji ¿ywnoœci. Dokoñczenie na str. 20
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CZES£AW SIEKIERSKI PRZEWODNICZ¥CYM KOMISJI 
ROLNICTWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Dokoñczenie ze str. 19 wody oraz innych dóbr publicznych bêd¹ decydowaæ o 
poziomie ¿ycia na naszej planecie. 

8. Problemy wp³ywu rolnictwa i procesu wytwarzania Wejœcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony w 2009 r., który 
¿ywnoœci na stan œrodowiska naturalnego i zmiany klima- rozszerzy³ tzw. procedurê wspó³decyzji m.in. na obszar 
tyczne. Przy przestrzeganiu odpowiednich standardów Wspólnej Polityki Rolnej znacz¹co podnios³o rangê Ko-
wp³yw ten mo¿e byæ bardzo pozytywny, a przy ich braku misjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na jego mocy europos³o-
mo¿e mieæ negatywne skutki. Ju¿ na samym pocz¹tku wie bior¹ udzia³ w tworzeniu prawa UE w obszarze rol-
prac komisja rolnictwa zajmie siê kwesti¹ emisji zanie- nictwa na równi z Rad¹ Ministrów Rolnictwa. Pierwszym 
czyszczeñ przez rolnictwo. testem dla tej formu³y ustawodawczej by³a reforma WPR 

9. Szczególnie niebezpieczne jest utrzymuj¹ce siê wy- na lata 2015-2020, na której ostateczny kszta³t znacz¹cy 
sokie bezrobocie na obszarach wiejskich. Powiêkszy³o siê wp³yw mieli europos³owie.
ono, zw³aszcza w nowych pañstwach cz³onkowskich,     K omisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje siê szerokim 
w wyniku restrukturyzacji przemys³u. Dla jego ogranicze- wachlarzem spraw, m.in. z obszaru nauk rolniczych, bio-
nia nale¿y stworzyæ warunki dla rozwoju przedsiêbior- logii, chemii, technologii, ekonomii czy marketingu. Dla-
czoœci na obszarach wiejskich, zapewniæ odpowiedni¹ tego jej cz³onkowie powinni charakteryzowaæ siê inter-
infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczno-edukacyjn¹. dyscyplinarn¹ wiedz¹ i du¿ym doœwiadczeniem. Kluczo-

10. Sytuacja spo³eczna i demograficzna na wsi, roz- wym obszarem prac Komisji jest produkcja ¿ywnoœci, 
wój obszarów wiejskich oraz start m³odych rolników   kt ó ra  m  a znacz¹cy wp³yw na stan spo³eczeñstwa i jego 
i kwestia kobiet na wsi, proces starzenia siê mieszkañców zdrowie. 
wsi, odp³yw m³odzie¿y z obszarów wiejskich, brak wystar- WPR by³¹ jedn¹ z pierwszych polityk wspólnotowych 
czaj¹cej liczby m³odych rolników, czy trudna sytuacja - powsta³a jeszcze na bazie Traktatów Rzymskich            
kobiet na wsi, to wyj¹tkowo wa¿ne wyzwania.  i funkcjonuje ju¿ ponad 50 lat. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 

11. Nowego podejœcia wymaga wycena dóbr pu- przed jej powstaniem Europa doœwiadcza³a trudnych lat 
blicznych: m.in. krajobrazowych, œrodowiskowych czy powojennego g³odu i niedoboru ¿ywnoœci, st¹d idea zjed-
tych zwi¹zanych z bioró¿norodnoœci¹, dostarczanych noczonej Europy zrodzi³a siê wokó³ projektów uwspól-
przez sektor rolny, za które rolnicy nie otrzymuj¹ wyna- notowienia bazy surowcowej i zapewnienia bezpieczeñ-
grodzenia. Dochody rolników to nadal tylko 2/3 œred- stwa ¿ywnoœciowego. 
nich dochodów innych grup zawodowych. WPR przesz³a szereg zmian o charakterze ewolucyj-

12. Nie mo¿na zapominaæ równie¿ o wsi jako miejscu nym, poniewa¿ tego wymaga³a specyfika sektora rolne-
podtrzymywania piêknych tradycji, zwyczajów, kultury go. Doœwiadczy³a m.in. ró¿nych form wsparcia docho-
oraz wielkiego dorobku kulinarnego i produkcji wyrobów dów i interwencji na rynkach rolnych, co znajdywa³o 
regionalnych, które musz¹ byæ chronione i kultywowane odzwierciedlenie w udziale wydatków na rolnictwo        
dla nastêpnych pokoleñ. Wieœ staje siê miejscem za- w bud¿ecie UE - wskaŸnik ten ewoluowa³ przez lata ze 
mieszkania dla wielu ludzi i roœnie zainteresowanie miesz- szczytowego poziomu prawie 80% w latach 80. do nieco 
kañców miast przeprowadzk¹ na wieœ. ponad 40% obecnie. Mimo malej¹cych œrodków bud¿e-

S¹ to tylko niektóre propozycje dzia³añ. Dynamika towych ci¹gle poszerza siê zakres zadañ WPR. Obecnie 
zmian w rolnictwie i w obszarze bezpieczeñstwa ¿ywnoœ- to ju¿ nie tylko produkcja ¿ywnoœci i zapewnianie docho-
ciowego jest tak du¿a, ze zapewne pojawi siê szereg no- dów rolników, ale równie¿ ochrona œrodowiska natural-
wych zadañ dla komisji. O pracach i funkcjach komisji nego, kszta³towanie krajobrazu oraz produkcja innych 
rolnictwa bêdzie dyskusja na jednym z pierwszych po- dóbr publicznych. Równoczeœnie to równie¿ bardzo sze-
siedzeñ. roka tematyka zwi¹zana ze zrównowa¿onym rozwojem 

Szacuje siê, ¿e w 2050 r. bêdzie nas 9-10 miliardów, obszarów wiejskich, które w znacznym stopniu zamiesz-
co oznacza wzrost zapotrzebowania na ¿ywnoœæ o ok. kuje ludnoœæ niezwi¹zana z rolnictwem. 
85%. Problemy dostêpnoœci dobrej jakoœci ¿ywnoœci, 

ród³o: Biuro Pos³a C.Siekierskiegoochrony œrodowiska naturalnego, dostêpnoœci energii, 
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KS. PRA£AT MARIAN JACHOWICZ

By³ rok 1973. Rozpoczyna³y siê placówk¹ duszpastersk¹ by³a Kol- utworzonej diecezji rzeszowskiej. 
wakacje. 30 czerwca w sobotê buszowa, gdzie pracowa³ jako wi- Zas³ugi ks. Mariana Jachowicza dla 
przyjecha³em z Lublina do Grê- kariusz i prowadzi³ lekcje religii  K o œ cio³a zosta³y nale¿ycie doce-
boszowa. Wysiad³em z autobusu   w  kilku punktach katechetycznych. nione. Ojciec Œwiêty nada³ mu pra-

(4)i poszed³em do koœcio³a /wtedy by³ Po pracy w Kolbuszowej trafi³ do ³aturê pierwszego stopnia . Zosta³ 
ca³y dzieñ otwarty/, a nastêpnie do D¹browy Tarnowskiej, a nastêpnie te¿ powo³any przez biskupa rze-
Ks. Dziekana Stanis³awa Kurka na by³ wikariuszem w Nowym S¹czu   szowskiego w sk³ad Diecezjalnej 
plebaniê. Przed plebani¹ by³y fun- i w ¯abnie. Bêd¹c katechet¹ szkó³ Rady Kap³añskiej i do Kolegium 

(5)damenty rozpoczêtej budowy œrednich i wikarym w parafii ̄ abno Konsulatorów . By³ cz³owiekiem 
nowej plebani, ale ¿adnych prac (od 1962), pe³ni³ te¿ (od 1972) skromnym i bardzo wra¿liwym. 
budowlanych w tym dniu nie pro- funkcjê wicedziekana tamtejszego Szczególn¹ wagê przywi¹zywa³ do 

(2)wadzono. Ks. Dziekan nie by³ roz- dekanatu . 30 czerwca 1973 roku krzewienia  ¿ycia duchowego 
mowny. Powiedzia³ mi, ¿e ju¿ nie zosta³ proboszczem parafii Grêbo- wœród parafian.
jest proboszczem. Kto jest jego szów. Jakkolwiek nie mia³ upodo- W roku 1997 przeszed³ na eme-

(6)nastêpc¹ nie wiedzia³. W kuchni bania do spraw gospodarczych  r ytu rê  . Pozosta³ jednak w kolbu-
atmosfera roz¿alenia. W tym dniu i budowlanych, musia³ podj¹æ wyz- szowskiej parafii, nadal intensyw-
do Mielca wyjecha³ ks. Adam Mar- wanie, jakie stanê³o przed nim  n ie  p racuj¹c. Wykonywa³ czynnoœ-
deusz, wikariusz  i prawa rêka ks. w Grêboszowie, gdzie rozpoczêta ci kancelaryjne, zajmowa³ siê pras¹ 
Dziekana, inicjator budowy nowej by³a  budowa nowej plebanii . katolick¹, g³osi³ kazania, wiele go-
plebanii, bardzo lubiany przez pa- Mieszkaj¹c w starej, ponad stu- dzin spêdza³ w konfesjonale. Stan 
rafian. Kto mia³ byæ nowym wika- letniej plebanii, wybudowa³ now¹ jego zdrowia ci¹gle ulega³ pogor-
rym te¿ by³o zagadk¹. plebaniê i po kilku latach przeniós³ szeniu. Zmar³ 15 sierpnia 2004 

(7)By³em zaskoczony t¹ sytuacj¹. siê do niej. Ale przede wszystkim r. . Jego pogrzeb odby³ siê 3 dni 
(8)W tym momencie wszed³ do kuch- by³ wspania³ym duszpasterzem. póŸniej . Spocz¹³ na kolbuszow-

ni Ksi¹dz Marian Jachowicz, do- Wprowadzi³ w Grêboszowie œro- skim cmentarzu.
tychczasowy katecheta szkó³ œred- dow¹ nowennê do Matki Bo¿ej. Mimo up³ywu lat zas³u¿y³ na pa-
nich w ¯abnie. Przyjecha³ jakby    Przygotowa³ w³asnym sumptem miêæ. Grêboszów powinien o nim 
w odwiedziny. W rêce trzyma³ bre- ksi¹¿eczki z nabo¿eñstwem do pamiêtaæ.
wiarz. Na moje pytanie, co tu siê Matki Bo¿ej, œw. Anny oraz z mod-
dzieje, kto ma byæ proboszczem    litwami za zmar³ych. Bardzo sta- Ks. Ryszard Banach
w Grêboszowie, odpowiedzia³        rannie przygotowywa³ kazania, 
z pewn¹ nut¹ melancholii: „No ja którymi zachwyca³a siê moja Ma-

1 ) J .  C h m u r a ,  U m i ³ o w a ³  mam byæ tu proboszczem”.  Oka- ma. Jednym s³owem dba³ o wysoki 
Chrystuso-we Kap³añstwo. Refleksje za³o siê, ¿e by³o kilku kandydatów poziom duszpasterstwa. Po sied-
o kap³añ-stwie przy trumnie ks. pra³. na Grêboszów, ale siê wycofali,     mioletniej pracy w Grêboszowie    
Mariana Jachowicza, Zwiastowanie, a ks. Marian Jachowicz nie œmia³ w 1980 roku poszed³ na pro-
2004, nr 3, s. 86.ju¿ odmówiæ Biskupowi Able- bostwo do Kolbuszowej, gdzie za-

2) Tam¿e.wiczowi. I tak Grêboszów otrzyma³ czyna³ przed laty pracê kap³añ-
3)

(3)  Tam¿e.nowego proboszcza, a ¯abno nie sk¹ . Jego niekwestionowan¹ 4) P.M. Gajda, Wspomnienie o œp. mog³o prze¿a³owaæ wspania³ego zas³ug¹ by³o przyczynienie siê do 
ks. pra³acie Marianie Jachowiczu, katechety i duszpasterza. powstania na terenie kolbuszo-
Zwiastowanie, 2004, nr 3, s. 116.

wskiej parafii nowych koœcio³ów    5) Tam¿e.
Kim by³ nowy proboszcz i parafii. To za jego proboszczo- 6)i J. Chmura, s. 87
w Grêboszowie? wania wybudowano œwi¹tynie   7)    Tam¿e, s. 85.

8)w Domatkowie, Kolbuszowej Gór-  Tam¿e. Zobacz te¿: Wojciech 
nej, Kolbuszowej - œw. Brata Alber-Ks. Marian Jachowicz - uro- Mroczka, Biogramy kolbuszowskich 
ta, Weryni oraz kaplicê w Kolbu-dzi³ siê 31 sierpnia 1926 r. w Gry- proboszczów z lat 1786-1997,ss. 

(1) szowej Dolnej. Powsta³y te¿ nowe bowie w rodzinie nauczycielskiej . 300=301, nr 10
parafie w Domatkowie, Kolbu-W roku 1946 wst¹pi³ do semi-
szowej - œw. Brata Alberta i Kolbu-narium duchownego w Tarnowie, 
szowej Górnej. W 1992 roku Kol-gdzie po piêcioletnich studiach 29 
buszowa zosta³a w³¹czona przez kwietnia 1951 r. otrzyma³ œwiê-
œw. Jana Paw³a II do nowo-cenia kap³añskie. Pierwsz¹ jego 

( kilka refleksji na 10 rocznicê œmierci)
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ZDROWIEZDROWIEOSTEOPOROZA  
PODSTÊPNY PRZEBIEG I NAG£E Z£AMANIA

Osteoporoza, to choroba tej  st¹d dominuj¹ z³amania Tutaj pierwszym dzia³aniem jest 

powszechna, a jej istot¹ jest trzonów krêgów w odcinku pier- leczenie ruchem, odpowiednio 

zmniejszenie masy kostnej i taka siowym lub lêdŸwiowym krêgo- dobrane æwiczenia, które pobu-

mikroprzebudowa tkanki kost- s³upa. dzaj¹ wytwarzanie nowej tkanki 
Drugim taki czynnikiem jest nej, ¿e koœæ staje siê bardziej kru- kostnej, ale dobrane tak by nie 

wiek, otó¿ po 70 r. ¿ycia wy-cha i bardziej sk³onna do z³amañ. spowodowa³y przeci¹¿eñ i z³a-
Przez ca³e ¿ycie u cz³owieka   st êpuje pozosta³e 20 % osteo- mañ. Po drugie odpowiednia 

w koœciach wystêpuj¹ dwa prze- porozy, jako osteoporoza star- dieta, bogata w wapñ, witaminy   
ciwstawne procesy z jednej cza, tutaj dominuje zanik tak i mikroelementy  w tym najwa¿-
strony ci¹g³a budowa nowej warstwy korowej jak i g¹bczastej, niejsz¹ dla koœci witaminê D        
koœci, a z drugiej strony ci¹g³a st¹d dominuj¹ z³amania szyjki z ograniczeniem alkoholu, kawy 
resorpcja, niszczenie dotychcza- koœci udowej i koœci promie- oraz zaprzestaniem palenia pa-
sowej tkanki kostnej. W sumie niowych koñczyn górnych, pow- pierosów jest konieczna dla 
da je  to  pr zebudowê, czyl i staj¹ one nawet po niewielkich leczenia. Po trzecie leki stosowa-
ochronê kostn¹ przez ca³e ¿ycie. urazach. Rzadko osteoporoza ne przez lekarza powoduj¹ pobu-
Jest to szczególnie korzystne przy mo¿e byæ spowodowana innymi dzenie procesów odnowy koœci   
z³amaniach, bo wówczas w³¹- stanami lub chorobami orga- i daj¹ wyleczenie. Z moich obser-
czaj¹ siê natychmiast procesy nizmu, g³ównie nadczynnoœci¹ wacji wiem jak wa¿ne jest œwiat³o 
tworzenia nowej koœci, a to daje tarczycy, stosowaniem leków, s³oneczne przy leczeniu i zapo-
szybki nadlew kostny w miejscu niedoborem estrogenów u kobiet bieganiu osteoporozie, a bierze 
z³amania. i testosteronu u mê¿czyzn. Ale siê to st¹d, i¿ witamina D3 

Ale w pewnych sytuacjach najczêœciej osteoporoza wystê- u cz³owieka jest syntetyzowana 
dochodzi do przewagi resorpcji, puje przy braku ruchu  ci¹g³y sie- prawie w 100 % w skórze pod 
czyli niszczenia koœci nad pro- dz¹cy tryb ¿ycia, przy nadu¿y- wp³ywem promieni ultrafioleto-
cesami tworzenia nowej koœci       waniu alkoholu i paleniu papie- wych, jak Wam kiedyœ pisa³em 
i wtedy powstaje osteoporoza. rosów, przy jednostronnej diecie  przy dzia³aniach promieniowania 
Koœæ staje siê rozrzedzona i war- i nadu¿ywaniu leków, to pewnik s³onecznego. Obserwujê jak lu-
stwa korowa koœci ulega œcieñ- k³opotów z osteoporoz¹. dzie starsi, którzy przebywaj¹ 
czeniu. Taka koœæ ma mniejsz¹ Rozpoznanie choroby stawia- tylko wewn¹trz pomieszczeñ i nie 
wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ i ³at- my po wykonaniu densytometri, wychodz¹ na s³oñce zapadaj¹ na 
wiej ulega z³amaniu. To co po- która bada gêstoœæ mineraln¹ osteoporozê, bo przez szyby nie 
wy¿ej nazwa³em „pewnymi sy- koœci BMD. Gdy wartoœci BMD przechodzi promieniowanie 
tuacjami” teraz okreœlê jako czyn- wynosz¹ od -1 do -2,5 rozpoz- ultrafioletowe s³oñca, a wiêc nie 
niki ryzyka powstania osteo- najemy osteopeniê, czyli stan ma wytwarzania witaminy D3    
porozy. przedosteoporotyczny, tutaj or- w skórze. St¹d jeszcze raz mogê 

Pierwszym takim czynnikiem ganizm jeszcze zregeneruje tkan- powtórzyæ, ¿e i w tym sensie 
jest p³eæ cz³owieka, przyjmuje siê, kê kostn¹ przy odpowiedniej   cz³owiek jest dzieckiem s³oñca,    
¿e wystêpuje ona cztery razy diecie i æwiczeniach fizycznych,  a wiêc s³oñca i jego promieni 
czêœciej u kobiet, ni¿ u mê¿czyzn, a gdy BMD jest powy¿ej - 2,5 serdecznie Wam ¿yczê jak 
najczêstsza jest osteoporoza po- rozpoznajemy osteoporozê i tu najwiêcej tej jesieni.
menopauzalna i stanowi ona ok. konieczne jest ju¿ leczenie farma-
80 % wszystkich przypad³oœci. kologiczne. W leczeniu osteopo-
Wystêpuje ona ok. 65 r. ¿ycia, Z powa¿aniem  rozy musimy hamowaæ procesy 

dr Marek Ziajorczyli ok. 15 lat po menopauzie     resorpcji czyli niszczenia koœci    
i dotyczy g³ównie koœci g¹bczas- a pobudzaæ koœciotworzenie. 
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Drogi Ksiê¿e Proboszczu! umniejszaæ”, tak okreœla Jan Chrzci- Ducha Œwiêtego. I przez to ich wy-
Ukochani Bracia Kap³ani! ciel swoj¹ postawê wobec Zbawicie- chowywa³. Tym cz³owiekiem by³ 
Najmilsi Parafianie Grêboszowa! la. Mia³ on swoich uczniów, chodzili proboszcz niegdyœ grêboszowskiej 

za nim, ale któregoœ dnia ci ucznio- parafii  ks. Piotr Halak.  Kiedyœ prze-
Co dzieje siê od 15 grudnia wie poczêli chodziæ za Jezusem z Na- gl¹da³em rozmaite materia³y - spra-

ubieg³ego roku w diecezji tarnow- zaretu. Doniesiono o tym Janowi. wozdania, zeznania dotycz¹ce jego 
skiej? Co ma miejsce dzisiaj w Grê- Jak on na to odpowiada? - Nic ¿ycia i miêdzy innymi wyczyta³em, ¿e 
boszowie? Odpowiem tak, jak ju¿ dziwnego, ja jestem tylko poprzedni- pierwsze swoje kroki w parafii zacz¹³ 
odpowiedzia³em w tylu parafiach. kiem Zbawiciela œwiata, On ma róœæ od specjalnego uczczenia Matki Naj-
Od 15 grudnia ubieg³ego roku w die- a ja siê umniejszaæ. Co za wspania³y œwiêtszej. Oto zaraz na pocz¹tku, 
cezji tarnowskiej powtarza siê Ewan- cz³owiek. A jaki¿ by³ jego koniec ? swojego duszpasterzowania wpro-
gelia. Dzisiaj w Grêboszowie pow- Ponosi œmieræ mêczeñsk¹, Herod wadzi³ tutaj do parafii, do koœcio³a 
tarza siê Ewangelia. Bo Ewangelia to œcina mu g³owê. Za co? Za to, ¿e mia³ zniszczony obraz Matki Bo¿ej, który 
taka ksi¹¿ka, która ci¹gle ¿yje, której odwagê stan¹æ przed nim i powie- jego staraniem zosta³ odnowiony. 
wydarzenia ustawicznie siê powta- dzieæ: „nie wolno ci mieæ za ¿onê, ¿o- Jak¿e uroczyœcie wygl¹da³o wprowa-
rzaj¹. nê brata twego”. Wspania³a postaæ. dzenie tego obrazu. Ze stacji wieŸli 

1. Dzisiaj w Grêboszowie powta- Najmilsi! My wszyscy lubimy po- wasi ojcowie ten obraz na wozie 
rza siê drodzy bracia i siostry ta chwa³y, ale zapytam siê was, czy jest wspaniale przystrojonym, zaprzê¿o-
Ewangelia, któr¹ przed chwil¹ od- taki cz³owiek, czy by³ taki cz³owiek, nym w trzy pary siwych koni. 
œpiewa³ wasz rodak, kap³an. Oto   kt ór ego pochwali³ sam Bóg? By³, oto Wszyscy byli wzruszeni - klêkali, 
w góry judzkie do Ain Karim idzie Jana Chrzciciela, syna El¿biety, padali na twarz; proboszcz œwi¹to-
Maryja. Archanio³ Gabriel zwiasto- uœwiêconego w ³onie matki wtedy, bliwy przyrzeka³ Matce Bo¿ej przed 
wa³ Jej, ¿e Ona porodzi Odkupiciela gdy ona zosta³a nawiedzona przez jej obrazem, ¿e tutaj w Grêboszowie 
œwiata, a Jej krewna El¿bieta stanie Maryjê, pochwali³ sam Bóg - Cz³o- bêdzie Jej dobrze. Ukochani i ten ks. 
siê matk¹ Jego poprzednika. Idzie   wiek, Jezus Chrystus, M¹droœæ Naj- P. Halak wyczu³, ¿e on nie spe³ni 
w góry z poœpiechem. Zaledwie Ma- wy¿sza. Kiedyœ Pan Jezus mówi³ do swo jego zadania proboszczow-
ryja przekroczy³a próg domu Zacha- ¯ydów: „Coœcie wyszli widzieæ na skiego, je¿eli jego parafian nie pocz-
riasza, El¿bieta zosta³a nape³niona puszczy, trzcinê chwiej¹c¹ siê od nie wychowywaæ Matka Bo¿a; je¿eli 
Duchem Œwiêtym. Nie tylko El¿bieta wiatru, cz³owieka w miêkkie szaty jego parafianom nie bêdzie nios³a 
lecz równie¿ jej syn, którego nosi³a odzianego. Ci, którzy w miêkkie sza- Matka Bo¿a Ducha Œwiêtego. I on 
pod swoim sercem - Jan Chrzciciel. ty odziewaj¹ siê w domach królew- przez Ni¹, trzymaj¹c siê Jej wycho-
Dom Zachariasza zosta³ nape³niony skich s¹. Coœcie wyszli widzieæ na wywa³ grêboszowsk¹ parafiê. Moi 
Duchem Œwiêtym, tym Duchem puszczy proroka? Powiadam wam drodzy, tutaj poprzez Grêboszów 
Œwiêtym, którego my wzywamy wiêcej ni¿ proroka. Zaprawdê, za- nad Wis³¹, obok Wis³y p³ynê³y roz-
œpiewaj¹c:  ”Veni Creator Spiritus”  prawdê powiadam wam miêdzy na- maite pr¹dy spo³eczne, gospodar-
„PrzyjdŸ Duchu Stwórco”. rodzonymi z niewiast nie powsta³ cze, polityczne. Tutaj w Grêboszo-

Ten Duch nape³ni³ dom Zacha- wiêkszy nad Jana Chrzciciela.” wie i okolicach mia³y miejsce roz-
riasza. Przez kogo ? Przez Maryjê. 2. I ja siê teraz zapytam was dro- maite ruchy, jak powiedzia³em spo-
Ona Go przynios³a, Ona, Pneumato- dzy ojcowie, drogie matki, kto tego ³eczne, gospodarcze i polityczne - 
fora - Nosicielka Ducha Œwiêtego, Jana Chrzciciela wychowa³? Odpo- my je dzisiaj analizujemy, oceniamy. 
jak J¹ nazywa teologia katolicka od wiecie mi El¿bieta - dobrze. Odpo- Zdajemy sobie sprawê, ¿e one du¿o 
pierwszych wieków. I my widzimy od wiecie mi Zachariasz, jego ojciec - dobra zdzia³a³y dla Polaków, dla 
razu najmilsi, wspania³y owoc Ducha dobrze, ale ja wam dodam - tego narodu polskiego, dla spo³eczeñstwa 
Œwiêtego, którego przynios³a domo- Jana Chrzciciela wychowa³ przede polskiego, dla pañstwa polskiego. 
wi El¿biety i Zachariasza Maryja. wszystkim Duch Œwiêty, którego do Ale ja bym chcia³ zwróciæ wasz¹ uwa-
Tym owocem to Jan Chrzciciel. jego domu rodzicielskiego przynios³a gê tutaj dzisiaj w Grêboszowie 

Gdy Maryja nawiedza³a jego Maryja w dzieñ nawiedzenia. Ona zw³aszcza na jeden ruch, który szcze-
matkê, on by³ pod jej sercem. PóŸ- wielka wychowawczyni cz³owieka, gólnie du¿o dobra zdzia³a³ dla was. 
niej narodzi³ siê, przyszed³ na œwiat,    bo temu cz³owiekowi daje Ducha Zapytacie - ksiê¿e biskupie jaki to 
i widzimy jego wspania³e ¿ycie. Wi- Œwiêtego. I to nawiedzenie Maryi, ruch? Ruch Maryjny, ruch z ró¿añ-
dzimy tego Jana Chrzciciela jak idzie które przynosi Ducha Œwiêtego cem w rêku. To Maryja tutaj w Grê-
nad Jordan, tam nad tym Jordanem cz³owiekowi ci¹gle siê powtarza. boszowie wychowywa³a cz³owieka: 
wzywa do pokuty. Nad Jordanem I w tej parafii, w tym Grêboszo- mê¿czyznê, niewiastê; gdy on, ona 
g³osi przyjœcie Zbawiciela. W poko- wie, kiedyœ ¿y³ ktoœ, kto to zrozumia³. klêka³, klêka³a przed Jej obrazem      
rze wyznaje, ¿e on jest niegodny Tutaj w tej parafii ¿y³ ktoœ, kto g³ê- z ró¿añcem w rêku.
temu Zbawicielowi rzemyk u butów boko poj¹³, ze Maryja ci¹gle chce 
rozwi¹zaæ. „On ma róœæ, a ja siê nawiedzaæ ludzi, aby dawaæ im Dokoñczenie na str. 24

Peregrynacja, Grêboszów, 15 lutego 1969

MARYJA NIOS¥CA DUCHA ŒWIÊTEGO
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Peregrynacja, Grêboszów, 15 lutego 1969

MARYJA NIOS¥CA DUCHA ŒWIÊTEGO

Dokoñczenie ze str. 23 mimo wszystko, cz³owiek nie chce byæ gu lat wychowywa³a w Polsce - w Grê-
p³azem, chce szybowaæ wysoko. To boszowie i gdzie indziej Sucharskich - 
pragnienie wla³ mu Bóg, z tego prag- obroñców Westerplatte, rêkami ksiê¿y Najmilsi! Mówi³ Pan Jezus o Janie 
nienia nie mo¿na siê wyswobodziæ. Halaków, którzy rozumieli Jej misjê. Chrzcicielu: "Coœcie wyszli widzieæ na 
Nie tak dawno zmar³ tragicznie pisarz Chyba dobrze siê rozumiemy?puszczy trzcinê chwiej¹c¹ siê od wia-
ateista, niewierz¹cy, ale w jednej ksi¹¿-tru". Nie by³ Jan Chrzciciel trzcin¹. Najmilsi bracia i siostry! Przesz³a 
ce napisa³: "w³aœciwie dzisiaj na œwiecie Wia³y nad Jordanem wiatry, trzciny siê Maryja ju¿ przez dwanaœcie polskich 
jedno jest wa¿ne jak zostaæ cz³owie-giê³y, ale któregoœ dnia zawia³y te diecezji, przez dziesiêæ w obrazie, 
kiem œwiêtym, ale bez Boga”?wiatry z niezwyk³¹ si³¹ i by³ ktoœ, kto siê przez dwie bez obrazu. Ja siê pytam, 

nie ugi¹³ - Jan Chrzciciel. Ten, który za To znaczy, ¿e Ci ludzie dzisiejsi co ona robi³a w czasie tej swojej 
prawdê  Bo¿¹ da³ g³owê”- „nie wolno nawet niewierz¹cy chc¹ byæ œwiêtymi, wêdrówki? Wychowywa³a Polaków! 
ci mieæ ¿ony brata twego". I moi dro- chc¹ byæ dobrymi tylko maj¹ k³opot jak Ona nikogo, ¿adnego Polaka nie zgor-
dzy, tutaj w Grêboszowie i w ca³ej na- to zrobiæ bez ³aski Bo¿ej, jak to zrobiæ szy³a, nie zdemoralizowa³a. Ona tych 
szej Polsce to Maryja w³aœnie wycho- bez pomocy Bo¿ej. Bo moi drodzy, Polaków, wêdruj¹c w swoim obrazie, 
wywa³a ludzi dêby, nie trzciny. To ¿eby wychowaæ cz³owieka dobrego, wiod³a do wiary, do mi³oœci, do wier-
Maryja wychowywa³a ludzi nie trzciny, szlachetnego, cz³owieka, który siê nie noœci ma³¿eñskiej, do czystoœci, do 
k t ó r z y  p ó Ÿ n i e j  n a  trzeŸwoœci, a przecie¿ te-
Westerplatte, wœród kul,   go wszystkiego tak bardzo 
w sytuacji beznadziejnej po- po t r zebu j emy ,  t ego  
trafili trwaæ na posterunku wszystkiego tak bardzo 
do ostatniej chwili, do potrzebuje nasze pañ-
ostatniej kropli krwi, dla stwo, bo przecie¿ to pañ-
Boga i dla Ojczyzny. Bo stwo tyle musi p³aciæ za 
Ona tak wychowuje i dla- gr zechy swoi ch  oby-
tego my j¹ czcimy, dlatego wateli, a od tych grze-
ks. P. Halak wprowadza³ J¹ chów Maryja odwodzi. 
uroczyœcie do tego koœcio³a Ona, wielka wychowaw-
dlatego my J¹ dzisiaj wi- czyni. Dlatego Jej nawie-
tamy, wprawdzie z bólem, dzenie nie jest jakimœ ba-
bo w pustych ramach, ale    lastem, ciê¿arem dla spo-
z g³êbok¹ wiar¹ w Jej du- ³eczeñstwa. Jej nawiedze-
chow¹ obecnoœæ. nie to jest wielka ³aska dla 

polskiego narodu. I spo-3. Najmilsi! Nie chcê 
dziewamy siê, ¿e w koñcu przeci¹gaæ, ale chcia³bym 
to wszyscy Polacy zrozu-j e s z c z e  j e d n ¹  m y œ l  rz¹dzi przemoc¹ i zmys³owoœci¹ trzeba 

miej¹ i przestaniemy patrzeæ na te poruszyæ. Ludzie potrzebuj¹ Ducha Ducha Œwiêtego. Tego Ducha Œwiê-
puste ramy i zobaczymy obraz Matki Œwiêtego, chocia¿ ci ludzie nieraz tego, którego niesie Maryja. Najmilsi! 
Bo¿ej Czêstochowskiej, za którym grzêzn¹ w bagnie, to jednak Oni tego Wiele rzeczy udaje siê dzisiejszym lu-
têsknimy i do którego mamy prawo. Ducha Œwiêtego potrzebuj¹. Dopiero dziom. Siêgaj¹ po ksiê¿yc, szybuj¹     
Najmilsi! Przysz³a znowu do was dzisiaj wczoraj mia³em, mo¿noœæ zapoznaæ w przestworzach, nie wiadomo co jesz-
Matka Bo¿a. Przysz³a w sposób ducho-siê z nastêpuj¹cym wydarzeniem, o cze wymyœl¹, ale jest taka jedna rzecz, 
wy, ale w sposób rzeczywisty, po to, którym donios³a prasa szwajcarska, która siê dzisiejszym ludziom straszli-
¿eby wam nieœæ Ducha Œwiêtego, aby zw³aszcza jeden dziennik szwajcarski. wie nie udaje. Jaka to rzecz zapytacie? 
was wychowywaæ. Powiesz tak - ksiê¿e Wiadomo, ¿e film na zachodzie Wychowanie cz³owieka. Tyle siê dzisiaj 
biskupie ja ju¿ mam siwe w³osy. To prze¿ywa dzisiaj straszny upadek. Po mówi i pisze o wychowaniu, jak w ¿ad-
prawda, ale pamiêtajmy - wychowania prostu ten film jest zde-moralizowany i nym stuleciu. Jeszcze nie by³o nigdy 
potrzeba nam do koñca, do grobu. Do demoralizuje innych. Mówi siê ju¿ takiego rozwoju ca³ej literatury peda-
koñca ¿ycia do grobu, potrzeba nam dzisiaj, ¿e na Zachodzie film, kino gogicznej, mówi¹c proœciej nie by³o 
Tej Matki Najœwiêtszej nios¹cej nam szerz¹ tylko dwie wartoœci,   w tylu artyku³ów, ksi¹¿ek, piœmiennictwa 
Ducha Œwiêtego. I przez to czyni¹cej cudzys³owie wartoœci: przemoc i roz- o wychowaniu co dzisiaj. A ten cz³o-
nas na ka¿dy dzieñ prawdziwymi wi¹z³oœæ zmys³ow¹. I tego ten film uczy wiek coraz gorszy. I ch³opiec, dziew-
ludŸmi. ludzi, zw³aszcza m³odzie¿. Zosta³ za- czyna - jak siê to mówi - z dobrego 

mordowany Robert Kennedy. I co siê Drodzy parafianie Grêboszowa, domu gdzie dostatek, potrafi ten dom 
wtedy sta³o? Dwustu pracowników fil- otwórzcie swoje serca, swoje dusze na porzucaæ, iœæ na ulicê, ¿eby w brudzie, 
mu amerykañskiego wnios³o rezyg- przyjêcie Maryi. Niech Ona wasze do-w poniewierce, bez pracy, bez celu 
nacjê. Powiedzieli tak: „to jest wstrêtny my nape³ni tym Duchem Œwiêtym, ¿ycia spaæ pod kocem. Moi drodzy! 
mord i takiego mordu uczy kino, filmy. którego przynios³a domowi Zacharia-Dlaczego tak jest? Dlatego, ¿e nie 
My z takim filmem wspó³pracowaæ nie sza. I przez to te wasze domy, te wasze mo¿na wychowywaæ cz³owieka bez 
chcemy, poszukamy sobie innej pra- rodziny, te wasze serca uszczêœliwi. Ducha Œwiêtego. I dlatego nam 
cy”. Cz³owiek jednak chce Ducha Amen.potrzeba Matki Najœwiêtszej. Ona tego 
Œwiêtego, cz³owiek nie chce byæ        Ks. biskup Jerzy AblewiczDucha Œwiêtego niesie. To Ona w ci¹-
w b³ocie, cz³owiek chce iœæ do góry 
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VI ŒWIÊTO POWIŒLA  ZA NAMI
Dokoñczenie ze str. 1 postaciach, zabytkach historycznych, wyj¹tkowych 

walorach przyrodniczych. Wœród tematów jakie zosta³y 
Trzeba przyznaæ, ¿e na Œwiêcie Powiœla D¹brow- poruszone by³a równie¿ dzia³alnoœæ gospodarcza. 

skiego atrakcji na pewno nie zabrak³o. Tradycyjnie     Ty m   samym profil  swojego przeds iêbiorstwa 
w ramach powiatowych do¿ynek odby³y siê konkursy: przedstawi³ w³aœciciel najwiêkszej na terenie naszej gminy 
wieñca ¿niwnego (w dwóch kategoriach: tradycyjny  f ir m y  „S ê kpol” - Janusz Kowal. Na zakoñczenie prezen-
i wspó³czesny) oraz jego oœpiewania, zaœ w ramach tacji gminy, mogliœmy zobaczyæ i us³yszeæ nasz¹ 
targów gospodarczych oceniano stoiska wystawiennicze m³odzie¿, która ubrana w piêkne stroje krakowskie 
przeds iêbiorstw dzia³a j¹cych na terenie powiatu. zaœpiewa³a jedn¹ z tradycyjnych pieœni do¿ynkowych 
Ponadto na g³ównej scenie mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ „Dzisiaj s¹ do¿ynki”.
prezentacjê dorobku artystycznego poszczególnych Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Mieczys³aw Gil i Euge-
gmin naszego powiatu oraz podziwiaæ stoiska wysta- niusz Wójtowicz, rolnicy z gminy Grêboszów otrzymali 
wiennicze przygotowane przez poszczególne samorz¹dy. okolicznoœciowe medale „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”, 

Stoisko gminy Grêboszów przygotowane by³o przez przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
pracowników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Organizatorem tegorocznego Œwiêta Powiœla 
w Grêboszowie. Mo¿na by³o na nim zobaczyæ: piêkne D¹browsk iego by³o  Stowarzyszen ie Samorz¹dów 
haftowane obrusy autorstwa Agnieszki Motyka, serwety Powiatu D¹browskiego, zaœ gospodarzami: Starosta 
wykonane szyde³kiem przez Gra¿ynê Wytrwa³, obrazy D¹browski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wójt Gminy 
olejne Roberta Kuty, foldery i pocztówki prezentuj¹ce Radgoszcz Marek Lupa.
gminê Grêboszów, aktualne i archiwalne numery Gazety 
Grêboszowskiej oraz tegoroczne plony ziemi. 

Warto zaznaczyæ, ¿e w konkursie na oœpiewanie 
wieñca ¿niwnego bardzo dobrze zaprezentowa³a siê 
m³odzie¿ naszej gminy, która wyst¹pi³a w sk³adzie: 
Sylwia Cabaj, Paulina D¹broœ, Ewelina Dziubla, 
Adrianna D¹broœ, Angelika Kaczówka, Renata 
Kozieja, Maria £ata, £ucja Przeworska, Joanna 
Olearczyk, Klaudia Wielgus, Wiktoria Œwiêtek, 
Adrian Kaczówka, Adrian Morawiec, Damian 
Wdowiak i Tomasz Lizak. Zespo³owi akompaniowa³ 
na akordeonie Marek Ciepiela. Za swój wystêp grupa 
wieñcowa „Grêboszowianie” otrzyma³a od komisji 
oceniaj¹cej wyró¿nienie. W konkursie wieñca ¿niwnego 
nasz¹ gminê reprezentowa³y dwa wieñce: tradycyjny     
(z gminy Grêboszów) oraz wspó³czesny (so³ectwo 
Zapasternicze). 

W czêœci dotycz¹cej prezentacji dorobku artystycz-
nego wyst¹pi³a grupa taneczna „Cheerleaderki” z Zes-
po³u Szkó³ w Grêboszowie pod kierunkiem Pani Emilii 
Misterka. Wystêp dziewcz¹t bardzo spodoba³ siê publicz-
noœci, która nagrodzi³a je gromkimi brawami za ciekawy   
i niezwykle urozmaicony uk³ad taneczny, w którym trzeba 
przyznaæ nie zabrak³o wielu trudnych i wymagaj¹cych 
du¿ej sprawnoœci figur akrobatycznych. Zespó³ wyst¹pi³ 
w sk³adzie: Karolina Bigos, Adrianna D¹broœ, 
Kamila Januœ, Angelika Kaczówka, Aleksandra 
Misiaszek, Aleksandra Olearczyk, Ewelina 
Rumas, Katarzyna Sarat.

Równolegle do wydarzeñ jakie odbywa³y siê na 
g³ównej scenie, przy brzegu akwenu rozstawione by³o 
mobilne stanowisko Telewizji Polskiej, sk¹d transmi-
towane by³y na ¿ywo w TVP Regionalna w ramach 
wakacyjnego programu „Witamy w …”, rozmowy z w³o-
darzami poszczególnych samorz¹dów powiœla 
d¹browskiego. Wójt gminy Grêboszów Krystyna Œwiêtek 
zaprezentowa³a wyj¹tkowe zalety naszej gminy, 
wspominaj¹c m. in. o wywodz¹cych siê st¹d s³awnych 

PODZIÊKOWANIE

W zwi¹zku z zakoñczonymi obchodami          
VI Œwiêta Powiœla D¹browskiego pragnê serdecz-
nie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy w³¹czyli 
siê w pomoc przy organizacji tego przedsiêwziê-
cia. Dziêki wspólnym wysi³kom i zaanga¿owaniu 
mogliœmy jak najokazalej zaprezentowaæ nasz¹ 
gminê. W tym miejscu chcia³em serdecznie po-
dziêkowaæ: m³odzie¿y, która podczas tego-
rocznych wakacji reprezentowa³a nasz¹ gminê, 
piêknie oœpiewuj¹c wieniec do¿ynkowy,  kulty-
wuj¹c tym samym wspania³¹ tradycjê tañców        
i œpiewów folklorystycznych okresu koñca ¿niw 
oraz dziewczêtom, które zatañczy³y w formacji 
„Cheerleaders” w czasie prezentacji dorobku 
artystycznego naszej gminy, jak równie¿ Pani 
Emilii Miesterka, która poœwiêci³a swój czas na 
przygotowanie naszej m³odzie¿y do prezentacji. 
Ponadto pragnê podziêkowaæ: Panu Tadeuszowi 
Adamczykowi oraz Panu Janowi Koziara za 
dostarczenie zbo¿a na wieniec, Pani Katarzynie 
Szostak-Wójtowicz za jego wykonanie, Panu Jano-
wi Kozieja za transport wieñców oraz Paniom Ag-
nieszce Motyka i Gra¿ynie Wytrwa³ za udostêpnie-
nie piêknych haftowanych obrusów i serwet, które 
mo¿na by³o podziwiaæ na stoisku promocyjnym 
gminy Grêboszów.  Jednoczeœnie pragnê wyraziæ 
swoj¹ wdziêcznoœæ wszystkim tym, którzy wspiera-
li nas w przygotowaniach do tego przedsiêwziêcia.              

Wies³aw Lizak
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Podczas tegorocznych wakacji we W³oszech,Wies³aw 
Wytrwa³ - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grêboszów i Jerzy 
Wcis³o - Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Publicznych, Komu-
nalnych i Pomocy Spo³ecznej, z³o¿yli w imieniu samorz¹du 
gminy Grêboszów wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz na 
Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Na wieñcu 
znalaz³ siê napis: „Bohaterom - rodacy gminy Grêboszów” . 
Tym samym oddali ho³d polskim ¿o³nierzom uczestnicz¹cym 
w walkach o to wzgórze w czasie II wojny œwiatowej.Na 
Polskim Cmentarzu Wojennym spoczywaj¹ ¿o³nierze II Kor-
pusu gen. W³adys³awa Andersa, którzy polegli w czasie bitwy   
o Monte Cassino w dniach od 11 do 19 maja 1944 roku. 
Walki o Monte Cassino i Piedimonte by³y niezwykle krwawe. 
W natarciu zginê³o 923 ¿o³nierzy, 2931 zosta³o rannych, a za 
zaginionych uznano 345, z których 251 powróci³o do oddzia-
³ów po zakoñczeniu walk. Cmentarz ¿o³nierzy 2 Korpusu pod 
Monte Cassino jest dziœ jednym z najwa¿niejszych miejsc 
pamiêci narodowej.

Podczas pobytu na Pó³wyspie Apeniñskim Wies³aw 
Wytrwa³ oraz Jerzy Wcis³o odwiedzili równie¿ drugi wa¿ny 
cmentarz na którym spoczywaj¹ polscy ¿o³nierze. Nekropolia 
usytu³owana w Loreto jest miejscem spoczynku oddzia³ów 
walcz¹cych w czasie tzw. Kampanii Adriatyckiej, w której 
uczestniczyli równie¿ cz³onkowie II Korpusu Polskiego gen. 
Andersa.                                                       WL

UCZCZONO PAMIÊÆ POLEG£YCH 
POD MONTE CASSINO I LORETO

REGULAMIN KONKURSU 3. Uczestnicy wykonuj¹ co najmniej jeden utwór (piosen-
ka ¿o³nierska lub patriotyczna).
4. Utwór mo¿e byæ wykonany a capella, z akompa-Cele:
niamentem lub podk³adem muzycznym.1. Uczczenie 75- rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej     
Jury:i Œwiêta Niepodleg³oœci.
1. Komisje Jury i jego przewodnicz¹cego powo³uje    2. Popularyzacja piosenki ¿o³nierskiej i patriotycznej     
organizator.wœród dzieci i m³odzie¿y.
2. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.Organizacja konkursu:
3. Decyzje Jury s¹ ostateczne i nieodwo³alne.1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum 
Kryteria oceniania:Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie im. Jakuba Bojki.
1. Czystoœæ i poprawnoœæ intonacyjna wykonania       2. Konkurs odbêdzie siê 7 listopada 2014r. (tj. pi¹-
utworu.tek), o godz. 17.00.
2. Dobór repertuaru.3. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 5 listopada br. 
3. Ogólny wyraz artystyczny.w siedzibie GCKiCz lub poczt¹ elektroniczn¹: e-mail: 
Nagrody:gckgreboszow @interia.pl. Telefon 14 6416016.
1. Laureaci I, II i III miejsca w ka¿dej kategorii otrzymuj¹ Wykonawcy oceniani bêd¹ w trzech kategoriach 
dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy  wiekowych:
dyplomy uczestnictwa.- uczniowie klas I - VI szko³y podstawowej,
2. Informacja o laureatach zostanie opublikowana na - uczniowie klas I - III gimnazjum,
stronie internetowej GCKiCz w Grêboszowie oraz w Ga-- szko³y ponadgimnazjalne i doroœli.
zecie Grêboszowskiej.Warunki uczestnictwa:
Organizator zapewnia: nag³oœnienie, laptop do 1. W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie szkó³ 
odczytania podk³adu muzycznego z p³yt CD i in-podstawowych klas I - VI,  gimnazjum, oraz szkó³ ponad-
nych noœników pamiêci. gimnazjalnych z terenu gminy Grêboszów.

2. Do udzia³u w konkursie organizator zaprasza solistów   
i zespo³y.

GMINNY KONKURS PIOSENKI ¯O£NIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
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KALEJDOSKOP KULTURALNY Przygotowa³:
Wies³aw Lizak

ŒWIÊTO PATRONA GIMNAZJUM

„ Na Powiœlu ¿y³a tu…” - pod takim has³em obchodzono Œwiêto 
Patrona w gimnazjum w Grêboszowie.

Uroczystoœæ przebiega³a w kilku etapach. Najpierw uczniowie 
gimnazjum na czele z dyrektorem i nauczycielami z³o¿yli na grobie 
Stefanii £¹ckiej kwiaty i zapalili znicze. Po krótkiej modlitwie 
wszyscy udali siê do Koœcio³a Parafialnego w Grêboszowie na 
uroczyst¹ Mszê œw, któr¹ koncelebrowali: ks. prof. Ryszard 
Banach, ks. Wies³aw Babiarz i ks. Jan Król. Ostatnim punktem 
obchodów by³a uroczysta akademia. M³odzie¿ przygotowywa³y 
panie: Ma³gorzata Wêgiel, Anna Ruta i Anna Chmura.

Uczniowie przypomnieli postaæ Stefanii £¹ckiej, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem jej losów w czasie II wojny œwiatowej,      
a wszystko to na szerszym tle Golgoty polskiego Narodu pod 
okupacj¹ niemieck¹ i radzieck¹.

Zgromadzeni s³uchali w skupieniu wierszy i piosenek - sk³a-
niaj¹cych do zadumy nad cz³owieczym losem i odpowiedzialnoœci¹ 
ka¿dego z nas za drugiego cz³owieka i za nasze wspólne dobro, 
jakim jest ojczyzna. Wystêp zakoñczy³a „Ballada gimnazjalna”,    
w której uczniowie z dum¹ odœpiewali s³owa zwrotki:

Lecz powitasz nas jak zawsze jutro rano
Powrócimy , aby sztandar szko³y nieœæ
Patrz Stefanio  Twoja Ziemia Grêboszowska!
Twoja radoœæ, Twoja duma, Twoja wieœ.

 ród³o: Zespó³ Szkó³ w Grêboszowie

KONCERT UCZNIÓW 
SZKÓ£KI MUZYCZNEJ

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa   
w Grêboszowie podsumowano roczny okres nauki gry 
na instrumentach klawiszowych, prowadzonej przez 
Pana Krzysztofa Romana. W dniu 25 czerwca br. 
uczniowie: Karolina D¹broœ, Natalia Koziara, Karolina 
Sarat, Katarzyna Kmiecik, Nikodem Sobota, Martyna 
Wojciechowska, Anna D¹broœ, Ewelina Rumas, 
Krzysztof Rumas, Ewelina Surdel, Dawid Dymon        
i Patryk Trela wykonali dla publicznoœci po dwa utwory 
muzyczne, prezentuj¹c tym samym umiejêtnoœci 
zdobyte podczas zajêæ. Wœród rodziców wystêp 
wzbudzi³ wielkie wzruszenie. Dzieci nagrodzono 
wielkimi brawami, bêd¹cymi wyrazem uznania dla ich 
pracy w³o¿onej w edukacjê muzyczn¹.
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Przygotowa³y: 
Joanna Cabaj i Sabina Koziara

Rozpocz¹³ siê ju¿ nowy rok szkolny, wiêc najwy¿sza - powstawa³y barwne obrazy (kredkami, farbami, 
pora podsumowaæ zajêcia wakacyjne, które odbywa³y siê kred¹ i pastelami), 
codziennie w miesi¹cu lipcu i sierpniu w Œwietlicy - kolorowe serduszka z masy solnej, 
„Wioska Internetowa” w Borusowej. Tak jak co roku - uczyli siê piec mufinki i ciasteczka, a zarazem zasad 
Œwietlica „Wioska Internetowa” zaproponowa³a bezpieczeñstwa w kuchni,
wszystkim chêtnym dzieciom wyj¹tkow¹ formê spêdza- - ozdabiali swoje kubeczki przy u¿yciu farbek witra¿o-
nia wakacji. Przez ca³e wakacje zarówno najm³odsi,  jak    wych,
i starsi mogli braæ udzia³ w wielu ciekawych zajêciach      -  bawili siê w kalambury, ³amig³ówki,
i warsztatach. - rozbijali i sk³adali namiot.

Przygotowane by³o wiele mo¿liwoœci spêdzenia Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê równie¿ wy-
czasu wolnego dla wszystkich. Zajêcia ruchowe, plastycz- cieczki piesze i rowerowe oraz gry stolikowe np. biznes, 
ne, edukacyjne, kulinarne  to tylko niektóre propozycje, warcaby, jenga czy chiñczyk. M³odsi uczestnicy uk³adali 
podczas których dzieci i m³odzie¿ chêtnie uczestniczyli. puzzle, czy budowle z klocków. Ponadto dzieci i m³odzie¿ 

Zajêcia wakacyjne dawa³y mo¿liwoœæ zaznajomienia mog³a swobodnie korzystaæ z pracowni komputerowej. 
siê: Ciê¿ko policzyæ wszystkie godziny spêdzone na œwie¿ym 

- z metod¹ decupage (zdobienie drewnianych motyl- powietrzu podczas gier i zabaw sportowych, które tak 
ków), szybko mija³y. 

- robienia kolorowych s³oików z soli i kredy, Dziêkujemy za wspólnie spêdzony czas i mamy 
- tworzenia ró¿ i kwiatów z bibu³y (by³y one wyko- nadziejê, ¿e te za rok zajêcia wakacyjne bêd¹ tak samo 
rzystane na stoisku do¿ynkowym Gminy Grêbo- udane!
szów), 

PODSUMOWANIE TEGOROCZNYCH WAKACJI

Na zakoñczenie a zarazem podsumowanie tego-WAKACYJNE LATO rocznych zajêæ wakacyjnych w Bibliotece zosta³ zorga-
nizowany konkurs recytatorskim pn. „Magiczny œwiat Z BIBLIOTEK¥
wierszy Jana Brzechwy”, który odby³ siê 28 sierpnia     
w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grê-

Wakacje to dla wszystkich dzieci upragniony czas boszowie.
odpoczynku, wyjazdów i ca³odniowej zabawy w gronie Zajêcia  organizowane przez Gminn¹ Bibliotekê 
przyjació³. Podobnie jak w ubieg³ych latach Gminna Publiczn¹ w Grêboszowie, by³y okazj¹ do spêdzenia wa-
Biblioteka Publiczna w Grêboszowie przygotowa³a dla kacyjnego czasu w sposób twórczy, interesuj¹cy i dostar-
swoich najm³odszych czytelników zajêcia, które czaj¹cy wiele radoœci.Mo¿na powiedzieæ, ¿e wakacyjne 
odbywa³y siê we wtorki i czwartki w miesi¹cu lipcu oraz zajêcia po raz kolejny potwierdzi³y, ¿e Biblioteka nie jest 
sierpniu. cichym i nudnym miejscem. 

Tegoroczne zajêcia odbywa³y siê pod has³em Pomimo tego, ¿e zajêcia  dobieg³y koñca, to Biblio-
“Wakacyjne lato z Bibliotek¹”.Podczas zajêæ m³odzi teka oferuje bezp³atny dostêp do Internetu - codziennie  
uczestnicy realizowali i rozwijali swoje pasje oraz spêdzali w godzinach otwarcia biblioteki. Serdecznie zapraszamy. 
mi³o i przyjemnie swój wolny czas. Zajêcia mia³y na celu Gminna Biblioteka Publiczna w Grêboszowie 
przede wszystkim rozbudzenie potrzeb czytelniczych dziêkuje wszystkim uczestnikom za udzia³ w zajêciach 
dzieci oraz rozwijanie ich wyobraŸni. wakacyjnych. Do zobaczenia za rok!

Oto niektóre z form spêdzania przez nas 
wakacyjnego czasu: 

- robienie kwiatków z bibu³y oraz krepiny, 
- lepienie z masy solnej flakoników dekoracyjnych,
- malowanie farbami, pastelami itp.,
- zagadki, krzy¿ówki, quizy, zgadywanki, gry playsta-
tion,

- tworzenie stroju z bibu³y,
- malowanie i zdobienie paznokci (dla dziewczyn),
- konkurs „ukryta bajka”,
- zabawy ruchowe,
- zdobienie pojemników metod¹ decoupage,
- robienie sa³atki owocowej oraz kulek kokosowych 
„Rafaello”.
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Miko³aj (LZS Karsy). Na grê m³odych zawodników WAKACJE Z PI£K¥ NO¯N¥
patrzy³o siê z przyjemnoœci¹. Postawa i zaanga¿owanie 
jakie mo¿na by³o zaobserwowaæ na boisku dobrze rokuj¹ 

W poniedzia³ek, 21 lipca 2014 roku na obiekcie na dalsz¹ sportow¹ przysz³oœæ.
sportowym „ORLIK” w Grêboszowie odby³y siê Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar. Zawodnicy 
eliminacje gminne II edycji turnieju pod nazw¹ „Wakacje wszystkich dru¿yn otrzymali pi³ki oraz dyplomy. Naj-
z pi³k¹ no¿n¹ 2014”. Zawody zosta³y zorganizowane lepszy strzelec i bramkarz otrzymali statuetki oraz 
przez Urz¹d Gminy Grêboszów oraz Gminne Centrum dyplomy. Dla wszystkich zawodników zakupiono napoje 
Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie. Eliminacje oraz s³odycze, które przekazano po zakoñczeniu rozgry-
gminne by³y przepustk¹ do nastêpnego etapu rozgrywek wek. Nagrody zosta³y ufundowane przez Ma³opolskie 

Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Krakowie oraz 
przez Wójta Gminy Grêboszów. Wrêczenia nagród 
dokona³ pracownik Urzêdu Gminy Grêboszów Pan 
Grzegorz Kilian.

Mecze sêdziowa³ Pan Grzegorz Mosio, sêdzia znany 
zawodnikom graj¹cym w klubach z terenu naszej gminy. 
Podczas zawodów opiekê medyczn¹ zapewni³a Pani 
Aneta Bociek. Obs³ugê muzyczn¹ oraz nag³oœnienie 
podczas zawodów zapewni³ Pan Wies³aw Lizak Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa  w Grêbo-
szowie. 

na szczeblu powiatowym, a nastêpnie wojewódzkim.    
W zawodach mogli wzi¹æ udzia³ ch³opcy urodzeni          GMINNY TURNIEJ w 2001 roku i m³odsi, zrzeszeni w klubach sportowych, 
jak i nie zrzeszeni. JUNIORÓW

Do udzia³u w zawodach zg³oszono 3 dru¿yny tj.:
LZS Borusowa (Bia³as B³a¿ej, Misiaszek Adam, 

11 sierpnia 2014 roku na obiekcie sportowym 
Skowron Jakub, Trela Patryk, Weso³owski Dawid, 

„ORLIK” w Grêboszowie odby³ siê ju¿ kolejny z turniejów 
Woziwoda £ukasz, Wytrwa³ Konrad).

organizowanych przez Wójta Gminy Grêboszów, Urz¹d 
LZS Karsy (Ciombor Miko³aj, Garbarz Bart³omiej, 

Gminy Grêboszów oraz Gminne Centrum Kultury i Czy-
Koziara Dominik, Marek Damian, Rumas Krzysztof, 

telnictwa w Grêboszowie. Tym razem do rywalizacji sta-
Starsiak Krystian, Starsiak Mateusz, Starsiak Pawe³, 

nê³y zespo³y Juniorów. Do udzia³u w zawodach zg³osi³o 
Œwiêtek Nikodem).

siê 3 zespo³y reprezentuj¹ce kluby sportowe z terenu 
LZS Wola ¯elichowska (Bociek £ukasz, Dubiel Pa-

Gminy Grêboszów tj.: LZS Borusowa, LZS Karsy i LZS 
tryk, Kachniarz Jan, Kachniarz Szymon, Krupa Patryk, 

Ujœcie Jezuickie. Turniej rozegrano wg zasady „ka¿dy     
Lis Adrian, £ucek Marcin, Przeworski Wiktor, Szostak 

z ka¿dym” a wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Maciej).

LZS Karsy - LZS Ujœcie Jezuickie 2:0  
Turniej rozegrano wg zasady „ka¿dy z ka¿dym”. 

LZS Borusowa -- LZS Karsy 2:2 
Dru¿yny zagra³y po 2 mecze w kolejnoœci ustalonej 

LZS Ujœcie Jezuickie - LZS Borusowa  3:0 
podczas losowania.

Klasyfikacja koñcowa:
Rozegrano ³¹cznie trzy mecze, których wyniki 

1 miejsce: LZS Karsy
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

2 miejsce: LZS Ujœcie Jezuickie
1. LZS Borusowa  LZS Wola ̄ elichowska 6:1

3 miejsce: LZS Borusowa
2. LZS Karsy  LZS Wola ̄ elichowska 4:1

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Alan Ciombor    
3. LZS Karsy  LZS Borusowa 4:1

z LZS Karsy.
Po emocjonuj¹cych meczach klasyfikacja koñcowa 

Puchary i pi³ki dla zwyciêzców ufundowa³a Krystyna 
wygl¹da³a  nastêpuj¹co:

Œwiêtek, Wójt Gminy Grêboszów. Nagrody wrêczy³ 
Miejsce pierwsze: LZS Karsy liczba punktów: 6

pracownik Urzêdu Gminy Grêboszów, Grzegorz Kilian.
Miejsce drugie: LZS Borusowa liczba punktów: 3

Nad w³aœciwym przebiegiem meczy czuwa³ zawodo-
Miejsce trzecie: LZS Wola ̄ elichowska  liczba

wy sêdzia pi³karski Jacek Kabat. Prowadzenie zawodów, 
 punktów: 0

obs³ugê muzyczn¹ oraz nag³oœnienie zapewni³ Wies³aw 
Do turnieju powiatowego zakwalifikowa³a siê dru-

Lizak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
¿yna: LZS Karsy.

nictwa w Grêboszowie.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Starsiak Pawe³ 

Gratulujemy zwyciêzcom oraz dziêkujemy wszystkim 
(LZS Karsy) z 4 trafieniami. Organizatorzy wybrali 

dru¿ynom za udzia³ w zawodach.
równie¿ najlepszego bramkarza, którym zosta³ Ciombor 
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Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie Wynik/godz.
I 10.08.14 Stra¿ak Karsy Polan ¯abno II 2:4
II 16.08.14 Nowa Jastrz¹bka II Stra¿ak Karsy 1:2
III 24.08.14 Stra¿ak Karsy Mêdrzechów 2:1
IV 31.08.14 £egovia £êg Tarn.      Stra¿ak Karsy 6:0
V 07.09.14 Stra¿ak Karsy Luszowice 4:0
VI 14.09.14 Zalipie Stra¿ak Karsy 0:5
VII 21.09.14 Stra¿ak Karsy Wola Rad³owska 0:3
VIII 27.09.14 Wietrzychowice Stra¿ak Karsy 3:0
IX 05.10.14 Stra¿ak Karsy Victoria Szarwark         4:3
X 12.10.14 Unia Gorzyce Stra¿ak Karsy          14.00
XI 19.10.14 Stra¿ak Karsy Dunajec Konary           11.00
XII 26.10.14 Stra¿ak Karsy Rad³ovia Rad³ów          11.00
XIII 02.11.14 Powiœle Boles³aw Stra¿ak Karsy               15.00

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie Wynik/godz.
I 31.08.14 Wolania Wola ¯el. B³êkitni Siedliszowice 4:0

Wis³a Borusowa Æwików 3:2
Orze³ Miechowice M. Dunajec Ujœcie Jez. 1:1

II 07.09.14 Dunajec Ujœcie Jez. Olimpia Biskupice 1:4
Wolania Wola ¯el. Wis³a Borusowa 2:1

III 14.09.14 Wis³a Borusowa B³êkitni Siedliszowice 1:0
Polonia K³y¿ Wolania Wola ¯el. 3:4
Ilkowice Dunajec Ujœcie Jez. 0:2

IV 21.09.14 B³êkitni Siedliszowice Dunajec Ujœcie Jez. 3:6.
Wolania Wola ¯el. Orze³ Miechowice M. 1:0
Wis³a Borusowa Polonia K³y¿ 2:1

V 28.09.14 Orze³ Miechowice M. Wis³a Borusowa 3:2
Olimpia Biskupice Wolania Wola ¯el. 0:0
Dunajec Ujœcie Jez. DTS D¹brovia Tarn. 6:0

VI 05.10.14 Æwików Dunajec Ujœcie Jez.      1:2
Wolania Wola ¯el. Ilkowice                    2:3
Wis³a Borusowa Olimpia Biskupice 0:2

VII 12.10.14 Ilkowice Wis³a Borusowa 11.00
Dunajec Ujœcie Jez. Wolania Wola ¯el. 14.00

VIII 19.10.14 Wolania Wola ¯el. DTS D¹brovia Tarn. 14.00
Wis³a Borusowa Dunajec Ujœcie Jez.      11.00

IX 26.10.14 Æwików Wolania Wola ¯el.     11.00
Wis³a Borusowa DTS D¹browa Tarn. 11.00

                                 Dunajec Ujœcie Jez. Polonia K³y¿ 14.00

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „A”
Podokrêg ¯abno

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Podokrêg ¯abno

                  Tabela klasy A

1. LKS Wietrzychowice 8 24 42:4
2. MLKS ¯abno 8 24 28:7
3. LUKS Wola Rad³. 8 17 27:14
4. Powiœle Boles³aw 8 13 15:12
5. £êgovia £êg Tarn. 8 12 17:16
6. LZS Mêdrzechów 8 12 18:18
7. Rad³ovia Rad³ów 8 12 15:15
8. Stra¿ak Karsy 8 12 15:18
9. Dunajec Konary 8 10 10:19
10. LZS Luszowice 8   8   8:22
11. Nowa Jastrz¹bka II 8   6 15:21
12. Unia Gorzyce 8   6 17:32
13. LUKS Zalipie 8   4 12:22
14. LKS Szarwark 8   4   9:28

                  Tabela klasy B

1. Wolania Wola ¯elich. 5 13 11- 4
2. Biskupice Rad³. 5 10 18 - 13
3. Dunajec Ujœcie Jez. 5 10 16 - 8
4. Wis³a Borusowa 5   9   9 - 8
5. DTS D¹browa Tarn. 5   7 18 - 21
6. Siedliszowice 5   4   9 -15
7. LKS Ilkowice 4   4   9 -11
8. Miechowice Male 5   4   8 - 10
9. Polonia K³y¿ 5   4 13 - 15
10. LKS Æwików 4   3   9 - 15

- „Or³y” (Bro¿ek Karolina, K¹dzielawa 
Krystyna, Rumas Ewelina, Rumas Izabela, Rumas 
Krzysztof, Zaj¹c Aneta, Zaj¹c Beata).

Rywalizowano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 
Oto wyniki poszczególnych spotkañ:

Kêdziory -  Or³y 1:2
Borsy -  Or³y  2:1
Borsy - Kêdziory 0:2
Wszystkie dru¿yny wygra³y po jednym spotka-

niu i zebra³y taka sam¹ liczbê punktów. O koñco-
wym wyniku zadecydowa³ stosunek wygranych 
setów.

Klasyfikacja koñcowa:
1. Kêdziory
2. Or³y
3. Borsy

TURNIEJ PI£KI Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a Puchar Wójta Gminy 
Grêboszów. Nagrody dla uczestników turnieju ufundowa³  SIATKOWEJ Urz¹d Gminy w Grêboszowie. Nad w³aœciwym prze-
biegiem meczów czuwa³a Teresa Rumas, nauczyciel 

W œrodê, 30 lipca 2014 r. na obiekcie sportowym wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ w Grêboszowie. 
„Orlik” w Grêboszowie odby³ siê I Turniej Pi³ki Siatkowej Prowadzenie zawodów, obs³ugê muzyczn¹ oraz 
o Puchar Wójta Gminy Grêboszów. Do rywalizacji sta- nag³oœnienie zapewni³ Wies³aw Lizak, Dyrektor Gmin-
nê³y trzy zespo³y: nego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie. 

- „Borsy” (Ciombor Miko³aj, D¹broœ Adrianna, Krupa Organizacj¹ zawodów zaj¹³ siê Grzegorz Kilian, 
Patryk, Marek Gabriela, Mosio Stanis³aw, Skowron pracownik Urzêdu Gminy Grêboszów. Wszystkim 
Jakub), zespo³om dziêkujemy za udzia³ w zawodach, gratulujemy 

- „Kêdziory” (Czupryna Daria, Czy¿ Mateusz, Jarmu³a wyników oraz zachêcamy do uprawiania tej dyscypliny 
Damian, Kaczówka Adrian, Kaczówka Angelika, sportowej.
Kokoszka Jaros³aw, Przeworska £ucja, Wielgus Klaudia),
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