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SESJA INAUGURACYJNA VII KADENCJI RADY GMINY

We wtorek, 1 grudnia br. zebrali siê radni gminy Grêboszów na pierwszej sesji w nowej kadencji samorz¹du. 
Obrady rozpocz¹³, zgodnie z regulaminem, radny senior Franciszek Dymon. Nastêpnie wszyscy radni otrzymali z r¹k 
Przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej Wies³awa Lizaka zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce zdobycie mandatu 
radnego oraz gratulacje i ¿yczenia. Po œlubowaniu radnych i wójta gminy odby³y siê wybory Przewodnicz¹cego Rady. Rada 
zg³osi³a 2 kandydatów: Franciszka Dymona i Wies³awa Wytrwa³a. W g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, 
Przewodnicz¹cym Rady zosta³ wybrany Franciszek Dymon, który otrzyma³ 8 g³osów. W pracach Rady pomagaæ mu bêd¹ 
wybrani dwaj wiceprzewodnicz¹cy Tadeusz Adamczyk i Jan Gawe³. Rada dokona³a równie¿ wyboru sk³adu Komisji Rewi-
zyjnej, której przewodnicz¹cym zosta³ Eugeniusz Wójtowicz, a cz³onkami tej komisji s¹ W³adys³aw D¹broœ i Andrzej 
Koziara.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia nowo wybranej Rady powo³ano cz³onków sta³ych komisji Rady. W sk³ad 
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Œrodowiska zostali wybrani: Andrzej Ruta (przewod-
nicz¹cy), Zbigniew Dudek, Stanis³aw Dubiel, Jan Gawe³, Józef Karaœ i Piotr Polanowski. Przewodnicz¹cym Komisji Spraw 
Publicznych, Komunalnych, Oœwiaty i Pomocy Spo³ecznej zosta³a wybrana Teresa Rumas, a cz³onkami Tadeusz Adam-
czyk, Krzysztof Dymon, Krzysztof Kosoñ i Wies³aw Wytrwa³.           

RADA GMINY GRÊBOSZÓW VII KADENCJI 2014-2018

W górnym rzêdzie od lewej: Eugeniusz Wójtowicz, Franciszek Dymon (Przewodnicz¹cy Rady), Stanis³aw Dubiel, 
Krzysztof Dymon, Piotr Polanowski, Krzysztof Kosoñ, Wies³aw Wytrwa³, W³adys³aw D¹broœ. 

W dolnym rzêdzie od lewej: Jan Gawe³, Andrzej Koziara, Józef Karaœ, Teresa Rumas, 
Krystyna Œwiêtek (Wójt Gminy), Andrzej Ruta, Zbigniew Dudek, Tadeusz Adamczyk. 
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„STEFANIA £¥CKA - WZORZEC WYCHOWAWCZY M£ODZIE¯Y”
  - sympozjum w D¹browie Tarnowskiej

W poniedzia³ek, 24 listopada br. uroczyst¹ msz¹ 
œw. w d¹browskim koœciele p.w. MB Szkaplerznej 
zainaugurowano sympozjum pt. „Stefania £¹cka - 
wzorzec wychowawczy m³odzie¿y”. Eucharystii 
przewodniczy³ ks. bp W³adys³aw Bobowski. W tym 
roku przypada 100. rocznica urodzin Stefanii 
£¹ckiej: nauczycielki, wiêŸniarki obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz - Birkenau, niez³omnego 
autorytetu dla m³odego pokolenia ¿yj¹cego        
w czasach, w których coraz trudniej o wzór ¿ycia 
w prawdzie, mi³oœci, s³u¿bie i poœwiêceniu dru-
giemu cz³owiekowi.

Organizatorami sympozjum byli: Kuria Diece-
zjalna w Tarnowie oraz Komisja Kanonizacyjna, 
która zosta³a powo³ana w diecezji do gromadzenia 
informacji o osobach, które w danej spo³ecznoœci za 
¿ycia odznacza³y siê szczególn¹ postaw¹ wiary       
w Boga, heroicznoœci¹ cnót i s³u¿by drugiemu 
cz³owiekowi.

Podczas uroczystej konferencji us³yszeliœmy pre-
lekcje m.in.: ks. dr hab. Ireneusza Stolarczyka - „Po-
wo³anie do œwiêtoœci celem wychowania i samowy-
chowania”, mgr Jolanty Apryasz - „Czy Stefania 
£¹cka mo¿e byæ autorytetem dla m³odzie¿y? - reflek-
sja w oparciu o jej artyku³y i doœwiadczenia pedago-
giczne”, prof. dr hab. Kazimierza Kosiniaka-Kamy-
sza - „Duchowa sylwetka Stefanii £¹ckiej i przes³a-
nie jej ¿ycia dla potomnych”. Ponadto ks. dr hab. 
Robert Kantor - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tar-
nowie przedstawi³ ideê powo³ania Komisji Kano-
nizacyjnej.

Patronat honorowy nad sympozjum objêli: ks. 
abp Zygmunt Zimowski - Przewodnicz¹cy Papies-
kiej Rady ds. S³u¿by Zdrowia, bp Andrzej Je¿ - 
Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, W³adys³aw Kosi-
niak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Tadeusz Kwiatkowski - Starosta D¹browski oraz 
Stanis³aw Pocz¹tek - Burmistrz D¹browy Tarnow-
skiej.                                    Wies³aw Lizak
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OD WYDAWCY nowskiej spotkanie z Marsza³kiem Województwa Ma³o-
polskiego Markiem Sow¹ oraz Cz³onkiem Zarz¹du Woj. 
Ma³op. dr Stanis³awem Sorysem podczas którego podsu-

Nowy 67. numer Gazety Grêboszowskiej oddajemy mowano koñcz¹c¹ siê kadencjê oraz wrêczono okolicz-
do Pañstwa r¹k w czasie szczególnym. Okres rozpoczy- noœciowe nagrody. Wœród laureatów znalaz³a siê gmina 
naj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest czasem wyj¹t- Grêboszów, która zosta³a uhonorowana w kategorii 
kowym, przepe³nionym pokojem i radoœci¹ p³yn¹c¹       „Cz³owiek-potencja³” za zrealizowany projekt budowy 
z Dobrej Nowiny o przyjœciu na Œwiat Zbawiciela. To hali sportowej przy szkole podstawowej w Grêboszowie. 
okres, w którym dziel¹c siê op³atkiem z najbli¿szymi sk³a- Ponadto 24 paŸdziernika w miejscowoœci Hubenice 
damy sobie najlepsze ¿yczenia, wspólnie œpiewamy ko- odby³o siê uroczyste otwarcie i poœwiêcenie przepom-
lêdy oraz spotykamy siê na uroczystej Eucharystii w koœ- powni. Na pocz¹tku listopada gminê Grêboszów odwie-
ciele. Chciejmy na d³u¿ej zachowaæ w naszych sercach dzi³a ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Pani 
wszystko to co najlepsze, co niesie ze sob¹ czas œwi¹t Andrea Bekiæ. Odda³a ho³d ¿o³nierzom chorwackim 
Bo¿ego Narodzenia. Abyœmy tym wspania³ym idea³om    poleg³ym podczas I Wojny Œwiatowej, których mogi³y 
i wartoœciom mogli byæ wierni ca³y rok, a radoœæ i pokój znajduj¹ siê na cmentarzu w Ujœciu Jezuickim. Warto 
towarzyszy³y nam ka¿dego dnia, nie tylko od œwiêta. równie¿ zaznaczyæ, ¿e pod koniec paŸdziernika odby³o 
Nieuchronnie zbli¿a siê równie¿ koniec roku. Niebawem siê w D¹browie Tarnowskiej sympozjum poœwiêcone na-
rok 2014 bêdzie ju¿ histori¹ a my rozpoczniemy kolejny szej wyj¹tkowej rodaczce Stefanii £¹ckiej, które by³o jed-
2015, pe³ni nadziei ale i obaw przed tym, co przynios¹ noczeœnie inauguracj¹ procesu kanonizacyjnego. W ak-
nam kolejne 365 dni. tualnym numerze oprócz relacji z wydarzenia zamiesz-

W aktualnym numerze naszej Gazety Grêboszowskiej czamy równie¿ referat Pani Jolanty Apryasz pt. „Stefania 
prezentujemy krótkie podsumowanie ostatniego kwar- £¹cka - wzorzec wychowawczy m³odzie¿y”, który zosta³ 
ta³u, który obfitowa³ w wiele ciekawych i wa¿nych wyda- wyg³oszony podczas sympozjum. Ponadto w Gazecie 
rzeñ dla ca³ej naszej spo³ecznoœci lokalnej. Przede wszyst- Grêboszowskiej publikujemy informacje dot. peregry-
kim 16 listopada odby³y siê wybory samorz¹dowe, w któ- nacji obrazu Jezusa Mi³osiernego oraz relikwii œw. Fausty-
rych wybieraliœmy naszych reprezentantów do rady gmi- ny i œw. Jana Paw³a II w koœciele pw. WNMP w Grêboszo-
ny, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz na stano- wie, która mia³a miejsce w dnia 9-10 paŸdziernika. 
wisko wójta gminy Grêboszów. W numerze prezentu- Dodatkowo ks. dr Ryszard Banach kontynuuje cykl pre-
jemy wyniki g³osowania i komplet statystyk zwi¹zanych   zentacji sylwetek proboszczów pracuj¹cych w parafii 
z tegorocznymi wyborami. Ponadto zamieszczamy rów- Grêboszów, tym razem wspominaj¹c ks. W³adys³awa 
nie¿ sprawozdania z XXXII i XXXIII sesji oraz z pier- Golca. W kalejdoskopie kulturalnym zamieszczamy m.in. 
wszego inauguruj¹cego posiedzenia nowo wybranej Ra- relacjê z konkursu pt. „Czarowny œwiat bajek i poezji      
dy Gminy Grêboszów, na której mia³o miejsce z³o¿enie w oczach dziecka”. Dodatkowo w wydaniu mog¹ Pañ-
œlubowania oraz zaprzysiê¿enie cz³onków organu stano- stwo znaleŸæ informacjê wraz z galeri¹ zdjêæ z odbywa-
wi¹cego gminy, jak równie¿ wójta gminy Grêboszów. j¹cych siê dorocznie zawodów konnych „Hubertus”       

W listopadzie wszyscy obchodziliœmy 96. rocznicê w Woli ̄ elichowskiej.
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji       
w Zespole Szkó³ w Grêboszowie odby³a siê uroczysta aka-
demia upamiêtniaj¹ca t¹ wyj¹tkow¹ rocznicê, która po- Na koniec pragnê ¿yczyæ wszystkim Czytelnikom 
³¹czona by³a ze Œwiêtem Patrona Szko³y Podstawowej. Gazety Grêboszowskiej 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie zdrowych, spokojnych i radosnych 
w³¹czaj¹c siê w upamiêtnienie tego wyj¹tkowego wyda- Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
rzenia zorganizowa³o konkurs piosenki ¿o³nierskiej i pa- wype³nionych rodzinnym ciep³em, 
triotycznej, który spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem spêdzonych w gronie najbli¿szych,
szczególnie dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy. Dziêki temu abyœmy umieli wyj¹tkowoœæ Œwi¹t zachowaæ na 
mogliœmy us³yszeæ tradycyjne piosenki ¿o³nierskie, pieœni ka¿dy dzieñ nowego 2015 roku,
patriotyczne jak i wspó³czesne kompozycje odnosz¹ce tak aby codziennoœæ nie przes³oni³a nam 
siê swoj¹ tematyk¹ do wydarzeñ zwi¹zanych zarówno      najwa¿niejszych wartoœci 
z I, jak i II wojn¹ œwiatow¹, wykonywane przez najm³od- jakich uczy nas Narodzona Dziecina,
sze pokolenie mieszkañców naszej gminy. W koœciele niech najbli¿sze 365 dni bêd¹ dla nas okresem 
pw. WNMP w Grêboszowie w dniu 11 listopada oprócz wyj¹tkowym,
wspomnienia i upamiêtniania œwiêta odzyskania przez wype³nionym radoœci¹ i spokojem, 
Polskê Niepodleg³oœci oraz 68. rocznicy pogrzebu Ste- czasem, w którym uda siê nam zrealizowaæ  
fanii £¹ckiej, mia³o miejsce wprowadzenie relikwii Jana nasze najskrytsze plany i marzenia.
Paw³a II do parafialnego koœcio³a. Relacje z wszystkich 
tych wydarzeñ mog¹ Pañstwo znaleŸæ w aktualnym wy-
daniu Gazety Grêboszowskiej. Wies³aw Lizak

W minionych trzech miesi¹cach mia³o miejsce wiele 
interesuj¹cych wydarzeñ o których piszemy na ³amach 
kwartalnika. 15 paŸdziernika odby³o siê w D¹browie Tar-
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Spo³ecznoœæ parafii Grêboszów zebra³a siê 11 listopa-
da br. w koœciele pw. WNMP na uroczystej mszy œwiêtej, 
podczas której do œwi¹tyni zosta³y wprowadzone relikwie 
Ojca Œw. Jana Paw³a II. By³ to wyj¹tkowy dzieñ dla ca³ej 
spo³ecznoœci wiernych, którzy mogli w bezpoœredni spo-
sób zetkn¹æ siê z relikwiami tego wyj¹tkowego œwiêtego. 
Jak zaznaczy³ proboszcz parafii Grêboszów ks. Wies³aw 
Babiarz kult osoby wybitnego Polaka w grêboszowskiej 
parafii wystêpuje ju¿ od d³u¿szego czasu: „Kult Jana 
Paw³a II trwa u nas od dawna. Przy pomniku Jana 
Paw³a II zawsze pal¹ siê znicze, s¹ piêkne kwiaty i czêsto 
mo¿na spotkaæ tam ludzi modl¹cych siê do niego”. 
Wspomnia³ równie¿ o wyj¹tkowoœci dnia, w którym mia³a 
miejsce ta uroczystoœæ, mianowicie: „(…) jest to dzieñ 
odzyskania niepodleg³oœci przez nasz¹ Ojczyznê, Pol-
skê. Po 123 latach rozbiorów Polska wróci³a w 1918 
roku na mapy œwiata. To szczególna okazja, aby otoczyæ 
nasz¹ Ojczyznê modlitw¹ o to zw³aszcza, by pozosta³a 
wierna swej chrzeœcijañskiej to¿samoœci. Drug¹ racj¹ 
wyj¹tkowoœci tego dnia jest 68 rocznica pogrzebu na-
szej wielkiej rodaczki Stefanii £¹ckiej, patronki nasze-
go Gimnazjum, wzór ¿ycia i mi³oœci Boga i poœwiêcenia 
dla drugiego cz³owieka (…). Trzecia racja wyj¹tkowoœci 
dzisiejszego dnia to wprowadzenie relikwii pierwszego 
stopnia œwiêtego Jana Paw³a II”. Odniós³ siê równie¿ do 
osoby œwiêtego. Zaznaczy³, ¿e „kto spotka³ siê z Janem 
Paw³em II wie, ¿e mia³ on w³aœciwoœæ ws³uchiwania siê 
w g³os poszczególnego cz³owieka. I tak pomyœla³em so-
bie, ¿e relikwie, które tu wprowadzamy, bêdzie mo¿na 
uca³owaæ, bêdzie mo¿na dotkn¹æ. To jakby spotkanie   
z Janem Paw³em II, takie szczególne i wyj¹tkowe, jakie 
prze¿yliœmy tu 14 listopad 1971 roku. Mamy nadziejê, 
¿e Œwiêty Jan Pawe³ II bêdzie siê w nasz g³os ws³uchiwa³ 
i wyprosi potrzebne nam ³aski”.Ksi¹dz proboszcz Wie-
s³aw Babiarz zwróci³ siê do obecnego na Mszy Œwiêtej ks. 
biskupa Jana Piotrowskiego z proœba o uroczyste wprowa-
dzenie relikwii: „Ksiê¿e Biskupie Janie, pragnieniem na-
szych serc jest przyj¹æ, przechowaæ oraz gorliwie czciæ  
w naszym koœciele parafialnym relikwie Œwiêtego Jana 
Paw³a II”. Chwilê póŸniej biskup dokona³ uroczystego 
wprowadzenia relikwii, które wrêczy³a mu delegacja 
z³o¿ona z grêboszowskich parafianek: Emilii Misterki, Bo-
¿eny Landowskiej oraz Bo¿eny Banach. Po uroczystej 
Eucharystii ka¿dy z wiernych zgromadzonych w grêbo-
szowskiej œwi¹tyni móg³ uca³owaæ relikwiarz w którym 
znajduj¹ siê relikwie, jak równie¿ pozostaæ na indy-
widualnej modlitwie. Msza œw. sprawowana by³a przez ks. 
biskupa Jana Piotrowskiego w koncelebrze ksiê¿y: Ta-
deusza RzeŸnika  proboszcza parafii Otfinów, Józefa Ciej-
ki - proboszcza parafii Siedliszowiece, Mariana Kujdy - 
proboszcza parafii Borusowa, Jana Króla - proboszcza 
parafii ¯elichów, Wies³awa Babiarza - proboszcza parafii 
Grêboszów, dr Ryszarda Ba-nacha oraz Romana Deszcza. 

Kult œwiêtoœci Jana Paw³a II i zwi¹zanych z nim relikwii 
coraz bardziej rozszerza siê ju¿ nie tylko na terenie Polski, 
ale równie¿ i poza jej granicami. Tym samym grêboszow-
ska parafia do³¹czy³a do grona miejsc, w których wierni 
bêd¹ mieli wyj¹tkow¹ okazjê modliæ siê przed relikwiami 
tak wa¿nego dla wszystkich Polaków œwiêtego. W relik-
wiarzu, który zosta³ usytuowany w bocznej nawie koœcio³a 
znajduj¹ siê: w³osy oraz materia³ z piuski i z grobu Jana 
Paw³a II.

Wies³aw Lizak

WPROWADZENIE RELIKWII JANA PAW£A II
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Dni od 5 do 10 paŸdziernika br. to dla 
grêboszowskich parafian wyj¹tkowy czas. W tych 
dniach odby³y siê rekolekcje oraz peregrynacja 
obrazu Jezusa Mi³osiernego a tak¿e relikwii Œwiê-
tej Faustyny i Jana Paw³a II. 

Rekolekcje przygotowuj¹ce nas do tego wyj¹t-
kowego wydarzenia wyg³osi³ Ksi¹dz Stanis³aw 
Staœko, doktorant UPJPII, autor ksi¹¿ek poœwiê-
conych rodzinie i Bo¿emu Mi³osierdziu. Od nie-
dzieli 5 paŸdziernika parafianie grêboszowscy 
poprzez udzia³ we mszach œwiêtych, nabo¿eñ-
stwach, naukach stanowych oraz przyjmowaniu 
sakramentów œwiêtych przygotowywali siê do 
przyjœcia Jezusa ukrytego w swoim mi³osiernym 15, 22-23). To w³aœnie mi³osierdzie sprawia, ¿e 
obliczu. Przywitanie obrazu nast¹pi³o 9 paŸdzier- tam gdzie dot¹d panowa³ smutek i rozpacz poja-
nika o godzinie 17.00. Uroczystego wprowa- wia siê radoœæ i szczêœcie. Mi³osierdzie przemienia 
dzenia dokona³ ks. biskup Stanis³aw Salaterski    nawet zatwardzia³ych grzeszników, wielu z nich 
w towarzystwie przyby³ych Ksiê¿y z s¹siednich siê nawraca i zaczyna nowe ¿ycie. Jan Pawe³ II 
parafii, w³adz samorz¹dowych gminy, pocztów wielki czciciel i aposto³ Bo¿ego Mi³osierdzia po-
sztandarowych OSP, ministrantów, lektorów, wiedzia³: „W swoim w³aœciwym i pe³nym kszta³cie 
dziewczêcej s³u¿by maryjnej  oraz bardzo licznie mi³osierdzie objawia siê jako dowartoœciowanie, 
zgromadzonych parafian grêboszowskich. jako podnoszenie w górê, jako wydobywanie 

Parafianie modlili siê przed obrazem Jezusa dobra spod wszelkich nawarstwieñ z³a, które jest 
mi³osiernego i relikwiami Aposto³ów Bo¿ego w œwiecie i w cz³owieku. Mi³osierdzie to mi³oœæ, 
Mi³osierdzia od czwartkowego po³udnia, trwaj¹c która nie daje siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem 
na czuwaniu do godziny 24, a tak¿e od wczesnych zwyciê¿a”. Has³em przewodnim pielgrzymowa-
godzin rannych  w pi¹tek. Tego dnia o godzinie nia obrazu Jezusa Mi³osiernego by³y s³owa          
15.00 rozpoczêto nabo¿eñstwo do Bo¿ego Mi³o- z ewangelii Œw. £ukasza: „Jego mi³osierdzie z po-
sierdzia, a nastêpnie odprawiona zosta³a uro- kolenia na pokolenie (£k 1, 50)” .Mi³osierny 
czysta Msza œwiêta.  Zakoñczy³a ona œwiêty czas Chrystus nawiedzi³ nasz¹ wspólnotê parafialn¹, 
nawiedzenia cudownego obrazu i relikwii po³¹- zabraliœmy go tak¿e do naszych domów. Biskup 
czona z uroczystym po¿egnaniem i przekazaniem Tarnowski Andrzej Je¿ w Liœcie Pasterskim         
obrazu do parafii Siedliszowice. z okazji peregrynacji napisa³: „Przez prawie dwa 

Zarówno rekolekcje, jak i nawiedzenie obrazu lata obraz Jezusa Mi³osiernego oraz relikwie 
Jezusa Mi³osiernego to wyj¹tkowy czas ³aski, na- œw. siostry Faustyny i b³. Jana Paw³a II  aposto-
wrócenia, pog³êbienia i umocnienia naszej wiary. ³ów Bo¿ego Mi³osierdzia, bêd¹ pielgrzymowaæ 
To wyj¹tkowy dar od Boga, dany nam ludziom po naszej ziemi, pragn¹c niejako spotkaæ siê    
XXI wieku po to, aby kontempluj¹c obraz Jezusa z ka¿dym osobiœcie w realiach codziennego ¿y-
Mi³osiernego „zanurzyæ siê” w Jego mi³osierdziu, cia. Bêd¹ dyskretnie pytaæ o teraŸniejszoœæ       
oddaæ Mu siebie, zawierzyæ ca³e swoje ¿ycie,       i przysz³oœæ naszych rodzin, parafii, wspólnot, 
a tak¿e to, z czym zmagamy siê na co dzieñ. Bo relacji ma³¿eñskich, s¹siedzkich, o atmosferê  
kto zrozumie nas lepiej ni¿ ewangeliczny Ojciec, w szpitalach, szko³ach i miejscach pracy. Bêd¹ 
który ujrza³ z daleka syna marnotrawnego, „wzru- stawiaæ pytanie o codzienn¹ wiernoœæ, uczynn¹ 
szy³ siê g³êboko, wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mi³oœæ wobec bliŸniego, prze¿ywanie cierpie-
mu siê na szyjê i uca³owa³ go”. Po czym zawo³a³: nia, samotnoœci i niepewnoœci o kolejny dzieñ”.
„Przynieœcie szybko najlepsz¹ szatê i ubierzcie go; Na koniec warto zadaæ sobie pytanie czy 
dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi! dobrze wykorzysta³em ten czas dany mi od Boga   
PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdzie- i czy nie rozmin¹³em siê z przychodz¹cym Panem.
my ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ 

Wies³aw Lizakumar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê” (£k 

JEGO MI£OSIERDZIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE
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W czwartek, 13 listopada br. po raz ostatni w VI 
kadencji odby³o siê posiedzenie Rady Gminy Grêbo-
szów. Mimo, i¿ by³a to po¿egnalna sesja, radni podjêli 
kilka wa¿nych uchwa³ dotycz¹cych gminnych po-
datków i op³at obowi¹zuj¹cych w 2015 roku. Obni¿o-
no cenê skupu ¿yta przyjmowan¹ jako podstawê 
obliczenia podatku rolnego za 2015 r. z kwoty 61,37 
z³ za 1 dt do kwoty 44,00 z³ za 1 dt. Okreœlono 
wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz 
wysokoœci stawek podatku od œrodków transpor-
towych na terenie Gminy Grêboszów na rok 2015. 
Ustalono wysokoœci i zasady poboru dziennych sta-
wek op³aty targowej. Ponadto przyjêto Program 
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego na 2015 rok. Radni dokonali tak¿e 
zmian  w bud¿ecie Gminy Grêboszów na 2014 rok 
oraz wys³uchali informacji o funkcjonowaniu gminy  
w okresie miêdzysesyjnym. 

Wójt Krystyna Œwiêtek mówi³a m.in.: o realizacji 
kolejnych projektów sk³adanych w ramach programu 
Leader za poœrednictwem LGD „Per³y Ponidzia”. 
Zakupiono wyposa¿enie (12 stolików œwietlicowych 
oraz 100 szt. krzese³) do œwietlicy wiejskiej w Bienia-
szowicach za kwotê ponad 8 tys. z³otych. Zakupiono 
wyposa¿enie gastronomiczne do œwietlicy wiejskiej  
w Borusowej (taboret gazowy ze stali nierdzewnej, 
szafê ch³odnicz¹ dwudrzwiow¹, piekarnik z termo- 
obiegiem). Wartoœæ tego zadania wynosi 20 533,62 
z³. Zosta³a podpisana z firm¹ pn.: Kompleksowe 
Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroñski z D¹browy Tar-
nowskiej, umowa na „Monta¿ witaczy oraz tablic 
informacyjnych na terenie gminy Grêboszów”. Koszt 
brutto wykonania 56 143,06 z³. Podpisano równie¿ 
umowê w sprawie udzielenia pomocy na realizacjê 
zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
œcieków na terenie gminy Grêboszów” w ramach  
PROW na lata 2007-2014. Jest to cykl realizacji 
przedsiêwziêæ w zakresie gospodarki wodno-œcieko-
wej. Do budowy przydomowych oczyszczalni œcieków 
zg³osi³o udzia³ 72 osoby, po wizycie projektantów 
ostatecznie zosta³o 57 osób. 

Zakoñczona zosta³a modernizacja remizy stra¿ac-
kiej OSP w Biskupicach. Wykonawc¹ zadania by³o 
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe 
„TRANS-ART.” Artur Trytko z Bobrownik Wielkich. 
Koszt tego zadania brutto wynosi 158 931,60 z³.

Dokoñczenie na str. 7

PO¯EGNALNA SESJA RADY GMINY VI KADENCJI
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PO¯EGNALNA SESJA RADY GMINY VI KADENCJI
Dokoñczenie ze str.6

Wykonano nastêpuj¹cy zakres robót: przebudowê dachu, 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano elewacje z docie-
pleniem, docieplenie stropu, wymianê zasilania energe-
tycznego, wykonano opaskê chodnikow¹, remont scho-
dów. W kosztach partycypuj¹: Województwo Ma³opol-
skie kwota  30 302,00 z³ i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej kwota  49 078,00 z³. 
Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony, na wykonanie 
zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka-
³ych na terenie gminy Grêboszów”. W postêpowaniu z³o-
¿ono 4 oferty. Wybrano ofertê TRANS - FORMERS 
KARPATIA Spó³ka z o.o Tarnów, dlatego, ¿e spe³nia ona runku podniesienia standardu ¿ycia naszych miesz-
warunki okreœlone w specyfikacji istotnych warunków kañców. Zdajê sobie sprawê, ¿e nie wszystkie oczeki-
zamówienia, oraz jest najkorzystniejsza na podstawie wania i potrzeby uda³o siê w ci¹gu tych 4 lat zreali-
kryterium oceny ofert. zowaæ. W mojej ocenie by³ to kolejny udany etap 

Podsumowuj¹c czteroletni¹ kadencjê Wójt Gminy rozwoju gminy - powiedzia³ Wies³aw Wytrwa³. 
Grêboszów Krystyna Œwiêtek wraz z Przewodnicz¹cym Przewodnicz¹cy Rady podziêkowa³ w imieniu ca³ej 
Rady Gminy Wies³awem Wytrwa³em podziêkowali Rady Wójtowi Gminy Krystynie Œwiêtek za pracê samo-
wszystkim radnym, sekretarzowi gminy Bronis³awowi rz¹dow¹ w okresie mijaj¹cej kadencji a tak¿e Wiceprze-
B³ach, skarbnikowi Bo¿enie Furga³, kierownikom jed- wodnicz¹cemu Rady Powiatu Bogdanowi Bigosowi oraz 
nostek organizacyjnych gminy, kierownikom referatów w³adzom powiatu i województwa. - Za dobr¹ i konstruk-
oraz wszystkim pracownikom Urzêdu Gminy, so³tysom, tywn¹ wspó³pracê a tak¿e za cztery lata wytê¿onej pra-
liderom organizacji i stowarzyszeñ, wszystkim insty- cy, która przynios³a efekty w postaci znacznej liczby 
tucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób wspó³- zrealizowanych inwestycji na terenie naszej gminy. 
pracowa³y w tym okresie z samorz¹dem gminy. Dziêkujê w³adzom województwa i powiatu za wszelkie 

- W ci¹gu tych czterech lat wiele siê zmieni³o w kie- wsparcie skierowane pod adresem Gminy Grêboszów.

drogi powiatowej 1302K Ujœcie Jezuickie - Borusowa     XXXII SESJA RADY GMINY 
o d³ugoœci ponad 8 km wraz z odbudow¹ przepustów. 

GRÊBOSZÓW Wartoœæ robót w cenie netto 1.933.129,65 z³. Zadanie 
by³o realizowane przez Powiat D¹browski.,

W XXXII sesji Rady Gminy Grêboszów, która odby³a - o zakoñczonym remoncie kaplicy mszalnej p.w. 
siê 23 wrzeœnia 2014 r., wziê³o udzia³ 13 radnych, Wójt Opieki NMP w Borusowej. Koszt robót budowlanych 
Gminy Krystyna Œwiêtek, Skarbnik Gminy Bo¿ena Fur- brutto wyniós³ 152 178,69 z³. Remont kaplicy jest 
ga³, Sekretarz Gminy Bronis³aw B³ach, kierownicy jed- wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków 
nostek organizacyjnych gminy oraz kierownicy wydzia- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
³ów UG i so³tysi. szarów Wiejskich w ramach Dzia³ania „Odnowa i Rozwój 

W sprawozdaniu miêdzysesyjnym wójt Krystyna Œwiê- Wsi” objêtego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowa-
tek mówi³a m.in.: nie wyniesie do kwoty 89 300,00 z³.

- o podjêtych zarz¹dzeniach, - o zakoñczonej realizacjê zadania pn.: „Zagospodaro-
- o podpisanej z firm¹ pn.: Kompleksowe Utrzymanie wanie terenu centrum wsi Grêboszów i Zapasternicze”,

Dróg Mariusz Biedroñski  umowie na „Monta¿ witaczy - o og³oszeniu konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych 
oraz tablic informacyjnych na terenie gminy Grêbo- opracowania wielowariantowej koncepcji programowo-
szów”.  Koszt brutto wykonania 56 143,06 z³., przestrzennej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi woje-

- o zakoñczonej modernizacji drogi transportu rolnego wódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-
w Hubenicach na tzw. „Przykoñce-Stasiówka” o d³ugoœci Borusowa wraz z budow¹ przeprawy mostowej na rzece 
560 m. Odcinek tej drogi, jako najbardziej zniszczonej, Nidzie oraz rzece Wiœle - dotyczy obwodnicy miejsco-
zosta³ wytypowany przez Radê So³eck¹ wsi Hubenice. woœci Nowy Korczyn-Borusowa”. Prace wykonuje firma 
Roboty zosta³y wykonane przez firmê Us³ugowo-Handlo- projektowa Promost Consulting T. Siwowski na zlecenie 
w¹ Stanis³awa Jêdy z Ota³ê¿y. Koszt robót w kwocie Œwiêtokrzyskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Kiel-
brutto wyniós³ 71 124,75 z³., cach.

- o zakoñczonej realizacji zadania pn.: „Odbudowa Dokoñczenie na str, 8
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- Most na kanale Zyblikiewicza jest w drodze gmin-XXXII SESJA RADY GMINY 
nej i jest wykazany jako straty powodziowe. Jeœli otrzy-

GRÊBOSZÓW mamy œrodki na ten cel most zostanie przebudowany. 
Wspólnie z Wójtem Boles³awia Kazimierzem 

Dokoñczenie ze str. 7 Olearczykiem czynimy starania o przebudowê ca³ego 
kana³u, aby ulepszyæ przepompowniê w Paw³owie - 

Podczas sesji radni Gminy Grêboszów podjêli 10 stwierdzi³a wójt Krystyna Œwiêtek.
uchwa³: Radny Jerzy Wcis³o z Borusowej wnioskowa³ o wybu-

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dowanie chodnika na odcinku od szko³y do Oœrodka 
dotacji celowej Powiatowi D¹browskiemu, Zdrowia w Grêboszowie.

- w sprawie przyznania dotacji z bud¿etu Gminy dla  - Jeœli chodzi o budowê chodnika od szko³y do 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Ujœcie Jezuickie, oœrodka zdrowia to jest to przy drodze powiatowej. 

- w sprawie zmian bud¿etu Gminy Grêboszów na Wniosek taki mo¿emy skierowaæ do powiatu i jeœli 
2014 r., zmian w bud¿ecie Gminy Grêboszów, bêdzie wola z ich strony to taki chodnik mo¿e powstaæ. 

- w sprawie przyjêcia od Powiatu D¹browskiego Trzeba sobie jednak powiedzieæ, ¿e dzieci w wiêkszoœci 
zadania publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi dowo¿one s¹ do szko³y i wysadzane z autobusu przed 
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych     samymi drzwiami szko³y. Nie ma tutaj wiêc zagro¿enia 
w sezonie zimowym 2014/2015 na obszarze Gminy jeœli chodzi o bezpieczeñstwo uczniów ucz¹cych siê    
Grêboszów, w Zespole Szkó³ - oznajmi³a wójt Krystyna Œwiêtek.

- w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad przy- Radny Tadeusz Adamczyk z Grêboszowa - pyta³         
znawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze i specja- o mo¿liwoœæ wybudowania zbiorczej oczyszczalni œcie-
listyczne us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem specja- ków, gdy¿ zg³aszaj¹ siê rolnicy, którzy w swoich gospo-
listycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami darstwach ze wzglêdów technicznych (brak odpowiedniej 
psychicznymi oraz szczegó³owych warunków czêœcio- powierzchni) nie mog¹ wybudowaæ przydomowych 
wego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at jak równie¿ oczyszczalni œcieków?
tryb ich pobierania, - Zbiorcza oczyszczalnia œcieków to bêdzie zadanie, 

- w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Os³ono- nad którym bêdziemy pracowaæ w nowej kadencji - 
wego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”  oznajmi³a wójt gminy.
polegaj¹cego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin Radny Franciszek Dymon z Kars z³o¿y³ wniosek do-
wielodzietnych 4+ w zakresie zwiêkszenia ich szans tycz¹cy koszenia wa³ów. - W poprzednich latach o tej 
edukacyjnych zamieszkuj¹cych Gminê Grêboszów, porze nie by³o takiej koniecznoœci, ale w tym roku 

- w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Przeciw- trawa odros³a, jest bardzo wysoka i jeœli nie zostanie 
dzia³ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze- drugi raz skoszona wa³y bêd¹ niszczone przez gryzonie 
mocy w Rodzinie na lata 2014-2019, - doda³ radny.

- w sprawie okreœlenia zasad sprawowania pogrzebu - Melioracja twierdzi, ¿e nie ma œrodków i wa³y po 
przez Gminê Grêboszów, raz drugi nie bêd¹ koszone, ale mimo to wyst¹pimy    

- w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie w tej sprawie - uzna³a wójt Krystyna Œwiêtek.
dzia³ek rolnych mienia komunalnego Gminy Grêboszów, Radny Jan Gawe³ z Hubenic z³o¿y³ podziêkowanie za 

- w sprawie sprzeda¿y dzia³ki mienia komunalnego wykonanie remontu drogi w Hubenicach. Poruszy³ spra-
Gminy Grêboszów. wê uposa¿enia kierowców jednostek OSP, którzy s¹      

Podczas sesji radni sk³adali interpelacje i zapytania. w Krajowym Systemie. Prosi³, aby w tej sprawie moni-
Radny Zbigniew Dudek z Ujœcia Jezuickie - pyta³ czy towaæ u wy¿szych w³adz lub ustaliæ wynagrodzenie dla 

jest mo¿liwoœæ za³o¿enia lampy oœwietleniowej za wiej- kierowców w formie uchwa³y. 
skie pieni¹dze. - Wiêkszoœæ kierowców OSP to p³atnicy KRUS i nie 

- W tym roku nie by³a montowana ¿adna lampa. ma mo¿liwoœci zawarcia z nimi umowy zlecenia. My 
Odpisy z podatku rolnego dla poszczególnych so³ectw mo¿emy w jakiœ sposób monitowaæ w tej sprawie do 
s¹ przeznaczone na drogi i chc¹c te œrodki wydatkowaæ naszych pos³ów czy osób, które mog¹ nas w tym te-
na inny cel musi byæ zgoda Rady So³eckiej. Mo¿na macie wesprzeæ, ale na dzieñ dzisiejszy, niestety mamy 
takie œrodki zabezpieczyæ w bud¿ecie na przysz³y rok - w tej sprawie rêce zwi¹zane - wyjaœni³a Krystyna Œwiê-
wyjaœni³a wójt Krystyna Œwiêtek. tek.

Radny Stanis³aw Wytrwa³ z Woli ¯elichowskiej - pyta³ So³tys Grêboszowa Stefan Œwiêtek poinformowa³, ¿e 
czy planowana jest przebudowa mostu na kanale Zybli- naprzeciw budynku przedszkola w Grêboszowie, gdy 
kiewicza, który od maja jest rozkopany, co powoduje pada deszcz robi siê rozlewisko. Wnioskowa³, aby w tym 
utrudniony dojazd do pól. Radny pyta³ równie¿ czy miejscu zrobiæ kratkê œciekow¹, by woda do niej sp³ywa³a.
planowane jest wykonanie pasa technologicznego przy 
kanale Zyblikiewicza o szerokoœci 3 - 4 m. Taki pas jest 
niezbêdny, aby mo¿na by³o dobrze ten kana³ maszynowo 
wyczyœciæ.

8
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WYBORY 
SAMORZ¥DOWE 2014 

W GMINIE, POWIECIE 
I WOJEWÓDZTWIE

Tegoroczne wybory samorz¹dowe w gminie Grêboszów nie Marta Chrab¹szcz (KW PiS) - 298, Anna Jastrzêbiec  Witowska 
wzbudzi³y tyle emocji co w 2010 r., kiedy to o fotel wójta (KWW Wspólnota Samorz¹du Powiœla D¹browskiego) - 152.
ubiega³o siê czterech kandydatów i 46 kandydatów na radnych. Okrêg nr 2 (Grêboszów, Boles³aw, Mêdrzechów, Olesno) 
W obecnych wyborach tylko Komitet Wyborczy PSL zg³osi³ Bogdan Bigos (KW PSL) - 527 g³osów, Robert K¹dzielawa 
swojego kandydata  na wójta, którym by³a Krystyna Œwiêtek.  (KW PiS) - 271, Józef Misiaszek (KWW Niezale¿ni) - 439, 
W tak iej  sytuac ji g³osowanie przypomina³o  bardziej Barbara Pobieg³o (KWW Wspólnota) - 801, Marian Szajor (KW 
referendum, gdy¿ stawialiœmy znak "x" w kratce oznaczonej s³o- PiS) - 772.
wem "Tak" albo "Nie" przy nazwisku jedynego kandydata. Jak Okrêg nr 3 (Szczucin, Radgoszcz) : Jerzy B¹czek (KW PSL)  
wskazuje Kodeks Wyborczy za wybranego na wójta uwa¿a siê 560 g³osów, Marek Kopia (KWW Niezale¿ni) -257, Andrzej 
tego kandydata, który w g³osowaniu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê Urbanik (KWW Porozumienie Prawicy) - 406, Krzysztof Bryk 
wa¿nych g³osów. W tym g³osowaniu (referendum) obronn¹ rê- (KW PiS) - 551, £ukasz O¿óg (KW PSL) - 594, Barbara £uszcz 
k¹ wysz³a dotychczasowa wójt gminy Krystyna Œwiêtek, któ- (KW PiS)  326.
ra otrzyma³a 812 g³osów poparcia, przeciw by³o 334 i zosta³a Pozostali kandydaci z gminy Grêboszów uzyskali na jej 
w³odarzem gminy na kolejne 4 lata. terenie nastêpuj¹ce wyniki: Marek Mosio (KWW Porozumienie 

Do Rady Gminy Grêboszów o 15 miejsc ubiega³o siê 21 Prawicy) - 88 g³osów, Jakub Sobota (KWW Niezale¿ni Powiœle 
kandydatów. W dziewiêciu okrêgach wyborczych zg³oszono D¹browskie) - 74 g³osy, Gra¿yna Suliga (KWW Niezale¿ni) - 40 
tylko po jednym kandydacie na radnego w zwi¹zku z tym na g³osów, Franciszek Zarzycki (KWW Wspólnota Samorz¹du 
podstawie art.380 Kodeksu Wyborczego w tych okrêgach nie Powiœla D¹browskiego) - 36 g³osów, El¿bieta Ziemian (KW PiS) 
przeprowadza siê wyborów do Rady Gminy. Za wybranego na - 28 g³osów, Sabina Kuta (KWW Porozumienie Prawicy) - 18 
radnego uznaje siê kandydata zg³oszonego na liœcie. I tak   g ³o só w ,  K rzysztof Wytrwa³ (KWW Wspólnota Samorz¹du Po-
w okrêgu nr 1 (Bieniaszowice-Okrêg) radnym zosta³ Wies³aw wiœla D¹browskiego) - 16, Marta Noga (KW PSL) - 7 g³osów.
Wytrwa³ z listy KW PSL, w okrêgu nr 2 (Ujœcie Jezuickie) Zbig- W wyborach do Sejmiku Województwa Ma³opolskiego 
niew Dudek (KW PSL), w okrêgu nr 3 (Ujœcie Jezuickie  Bisku- najwiêcej mandatów zdoby³o Prawo i Sprawiedliwoœæ - 17 
pice - Zawierzbie) Krzysztof Kosoñ (KWW Gmina Nasz Dom),  (36,7%), Platforma Obywatelska - 14 mandatów (28,3%) oraz  
w okrêgu nr 4 (Borusowa) Eugeniusz Wójtowicz (KW PSL),    P o lskie Stronnictwo Ludowe - 8 mandatów (20%).
w okrêgu nr 5 (Borusowa) Andrzej Ruta (KW PSL), w okrêgu nr Z okrêgu pi¹tego, który obejmowa³ powiaty brzeski, bo-
11(Grêboszów) Teresa Rumas (KWW Gmina Nasz Dom),   ch e ñ sk i,  d¹browski i tarnowski oraz miasto Tarnów mandaty 
w okrêgu nr 13 (Lubiczko) Stanis³aw Dubiel (KW PSL), w okrê- radnego otrzymali: Stanis³aw Sorys, Adam Kwaœniak, Roman 
gu nr 14 (Wola Grêboszowska) Andrzej Koziara (KW PSL),   C  ie piela, Boles³aw £¹czyñski, Józefa Szczurek ¯elazko, Anna 
w okrêgu nr 15 (Karsy) Franciszek Dymon (KWW Gmina Nasz Pieczarka i Wojciech Skruch. Roman Ciepiela wygra³ wybory 
Dom). prezydenckie w Tarnowie, wiêc jego miejsce zajmie Marcin 

W szeœciu okrêgach odby³y siê prawdziwe wybory gdzie na Kuta.
listach by³o zg³oszonych dwóch kandydatów. W okrêgu nr 6 A oto pe³na lista radych sejmiku wojewódzkiego:
(Hubenice) zwyciê¿y³ Jan Gawe³ ( KW PiS), który otrzyma³ 44 Okrêg tarnowski:
g³osy, Cecylia Trela (KWW Gmina Nasz Dom) otrzyma³a 30 PiS: Józefa Szczurek-¯elazko, Anna Pieczarka, 
g³osów. W okrêgu nr 7 (Koz³ów) radnym zosta³ wybrany Józef        Wojciech Skruch  
Karaœ (KW PSL), który otrzyma³ 28 g³osów, Bart³omiej Gil (KW PSL: Stanis³aw Sorys, Adam Kwaœniak
PiS) zebra³ 19 g³osów. Z okrêgu nr 8 (¯elichów) w Radzie Gmi- PO: Roman Ciepiela (Marcin Kuta), Boles³aw £¹czyñski
ny ponownie zasi¹dzie Piotr Polanowski (KWW Porozumienie Okrêg Kraków:
Prawicy), który otrzyma³ 66 g³osów, Zdzis³aw Pabian (KWW PO: Kazimierz Barczyk, Jerzy Fedorowicz, Grzegorz
Gmina Nasz Dom) otrzyma³ 22 g³osy. W okrêgu 9 ( Wola ¯eli-        Lipiec, Bogus³aw Sonik, Ma³gorzata Radwan-Ballada
chowska - Zapasternicze) radnym wybrany zosta³ W³adys³aw PiS: Jadwiga Emilewicz, Wojciech Grzeszek, Jan Duda
D¹broœ (KWW Porozumienie Prawicy), który otrzyma³ 66 g³o- Okrêg podkrakowski:
sów, Stanis³aw Wytrwa³ (KW PSL) - 41 g³osów). W okrêgu nr 10 PSL: Wojciech Kozak, Adam Domaga³a
(Wola ¯elichowska) obaj kandydaci na radnych: Franciszek PO: Jacek Krupa, Stanis³aw Kracik
Seruœ (KW PSL) i Krzysztof Dymon (KW PiS) otrzymali równ¹ PiS: Urszula Rusecka, £ukasz Smó³ka
liczbê g³osów (po 51). W wyniku losowania, które przeprowa- Okrêg Ma³opolska Zachodnia:
dzi³a Gminna Komisja Wyborcza w Grêboszowie radnym zosta³ PO: Marek Sowa, Maria Siuda
Krzysztof  Dymon. W okrêgu nr 12 (Grêboszów) o mandat rad- PiS: Zdzis³aw Filip, Andrzej Wójcik
nego ubiega³o siê dwóch kandydatów: Tadeusz Adamczyk (KW PSL: Jacek Soska
PSL) i Marian Kalafarski (KW PiS). Zwyciê¿y³ Tadeusz Adam- Okrêg podhalañski:
czyk, który otrzyma³ 40 g³osów, Marian Kalafarski - 24 g³osy. PiS: Jaros³aw Szlachetka, Marek Wierzba, Jan Hamerski,

W Radzie Powiatu zasiadaj¹ ponownie przedstawiciele na-         Rafa³ Stuglik
szej gminy: Bogdan Bigos i Robert K¹dzielawa. A oto pe³na lista PO: Barbara Dziwsz, Marek Haber
radnych Rady Powiatu D¹browskiego i osi¹gniête przez nich PSL: Stanis³aw Barnaœ
wyniki. Okrêg nowos¹decki:

Z okrêgu wyborczego nr 1 (Gmina D¹browa Tarnowska): PiS: Grzegorz Biedroñ, Witold Koz³owski, Pawe³ Œliwa
Krzysztof Kaczmarski (KWW Niezale¿ni Powiœle D¹browskie)  PSL: Urszula Nowogórska, Stanis³aw Pasoñ
397 g³osów, Wies³aw Krajewski (KW PiS) - 629 , Tadeusz PO: Leszek Zegzda.
Kwiatkowski (KW PSL) - 743, Pawe³ Dro¿d¿ (KW PSL) - 280, Redaguje: Wies³aw Lizak
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SPOTKANIE Z MARSZA£KIEM 

W œrodê, 15 paŸdziernika br. w D¹browskim Domu Kultury 
samorz¹dowcy powiatu d¹browskiego spotkali siê z marsza³-
kiem Województwa Ma³opolskiego Markiem Sow¹. Konfe-
rencja pod has³em „Co zrobiliœmy? - nasze osi¹gniêcia” by³a 
swoistym podsumowaniem koñcz¹cej siê kadencji samorz¹du 
województwa Ma³opolskiego 2010 - 2014, które przedstawi³ 
g³ówny goœæ  Marek Sowa.

Podczas spotkania zosta³y wrêczone statuetki zwyciêzcom 
plebiscytu „Ma³opolska. Widaæ zmiany!”, którego organiza-
torem by³o Województwo Ma³opolskie. W konkursie internauci 
g³osowali na najlepsze inicjatywy lokalne, które realizowane 
by³y przy wsparciu œrodków pochodz¹cych z Funduszy 
Europejskich. Tym samym w ka¿dym powiecie wchodz¹cym  
w sk³ad naszego województwa wybierano najlepsze przedsiê-
wziêcia w dwóch kategoriach. Laureatem w kategorii „Prze-
strzeñ do ¿ycia” zosta³a gmina D¹browa Tarnowska za projekt 
„Synagoga w D¹browie Tarnowskiej”, zaœ w kategorii „Cz³o-
wiek - potencja³”zwyciê¿y³a gmina Grêboszów za projekt „Bu-
dowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grêboszo-
wie”. Symboliczne statuetki z mosi¹dzu, zdobione czerwonym 
ma³opolskim koralem z r¹k Marka Sowy i Romana Ciepieli 
odebrali przedstawiciele samorz¹dów: Stanis³aw Pocz¹tek - 
burmistrz D¹browy Tarnowskiej oraz Krystyna Œwiêtek - Wójt 
Gminy Grêboszów.

Ka¿da pami¹tkowa statuetka symbolizuje trzy najwiêksze 
ma³opolskie fundusze unijne:  Ma³opolski Regionalny Program 
Operacyjny, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki i Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas uroczystoœci marsza³ek 
wrêczy³ równie¿ Odznakê Honorow¹ Krzy¿ Ma³opolski 
wójtowi gminy Olesno Witoldowi Morawcowi.

Spotkaniu towarzyszy³ panel dyskusyjny, w którym wziêli 
udzia³: burmistrz D¹browy Tarnowskiej Stanis³aw Pocz¹tek, 
Anna Morawiec z Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Józef 
Sieroñ z Tankpolu i Pawe³ Chojnowski, dyrektor D¹brow-
skiego Domu Kultury. Moderatorem dyskusji by³ radny woje-
wództwa ma³opolskiego Boles³aw £¹czyñski. Uczestnicy deba-
ty wskazali najwa¿niejsze wed³ug nich zmiany, które zasz³y      
w regionie, ale równie¿ odnieœli siê do najpilniejszych potrzeb   
i wyzwañ przed jakimi staje nasz region.

Wies³aw Lizak

SPOTKANIE Z CZ£ONKIEM 
ZARZ¥DU WOJEWÓDZTWA 

MA£OPOLSKIEGO
DR STANIS£AWEM 

SORYSEM

W dniu 13 paŸdziernika br., w Sali Konferen-
cyjnej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa    
w Grêboszowie odby³o siê spotkanie z Cz³onkiem 
Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego dr Stanis³a-
wem Sorysem. W trakcie spotkania podsumowano 
dotychczasow¹ wspó³pracê oraz mówiono o nowej 
perspektywie unijnego finansowania w latach 2014 
- 2020. W spotkaniu udzia³ wziêli: Wójt Gminy Grê-
boszów Krystyna Œwiêtek, Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Grêboszów Wies³aw Wytrwa³, Sekretarz 
Gminy Bronis³aw B³ach, Skarbnik Gminy Bo¿ena 
Furga³, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gmi-
ny, kierownicy wydzia³ów Urzêdu Gminy w Grêbo-
szowie, radni Rady Gminy Grêboszów i so³tysi. 
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W pi¹tek, 24 paŸdziernika br. rz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wod- rozwi¹¿e dotychczasowe problemy 
uruchomiono przepompowniê me- nych w Krakowie Bogus³aw Borow- podtopieñ podkreœla wójt Gminy 
lioracyjn¹ w Hubenicach, w gminie ski oraz kierownicy Inspektoratu Re- Grêboszów Krystyna Œwiêtek.
Grêboszów. Inwestycjê w przeci¹gu jonowego  w Tarnowie, a tak¿e pra- Inwestycja obejmowa³a m.in. 
14 miesiêcy zrealizowa³a firma cownicy MZMiUW odpowiedzialni budowê przepompowni wraz z wy-
Skanska na zlecenie Ma³opolskiego za inwestycjê, Dyrektor Zespo³u Pro- posa¿eniem, zainstalowanie czte-
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wod- jektów Oddzia³u Budownictwa In¿y- rech pomp o du¿ej wydajnoœci, bu-
nych w Krakowie. Jej wartoœæ to ok. nieryjnego Skanska S.A. w Krako- dowê zbiornika wyrównawczego 
14,5 mln z³ brutto. wie Stanis³aw Kita, Mened¿er Pro- wraz z przelewem bocznym, budowê 

W uroczystoœci otwarcia i po- jektu Skanska Marek Œliwa oraz ruroci¹gów t³ocznych oraz rowu od-
œwiêcenia przepompowni wziê li przedstawiciele firmy projektowej prowadzaj¹cego wodê z prze-
udzia³ m.in.: Wicemarsza³ek Woje- Sweco Hydroprojekt i Sweco Infra- pompowni. Powsta³ te¿ budynek 
wództwa Ma³opolskiego Wojciech projekt. socjalny, stacja transformatorowa 
Kozak, Cz³onek Zarz¹du Woje- Ze wzglêdu na specyfikê obszaru wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ i agregatem 
wództwa Ma³opolskiego Stanis³aw Hubenice s¹ nara¿one na czêste po- pr¹dotwórczym 910 kVA, drogi 
Sorys, Starosta Powiatu D¹brow- wodzie. Dotychczas Kana³ Hube- dojazdowe i plac manewrowy.
skiego Tadeusz Kwiatkowski, Prze- nicki odprowadza³ wodê przez ca³¹ Budowa przepompowni jest 
wodnicz¹ca Rady Powiatu Barbara gminê, na d³ugoœci ok. 12 km. Jed- pierwszym krokiem na drodze do 
Pobieg³o, Wiceprzewodnicz¹cy Ra- nak przy wysokim poziomie odbior- budowy sieci melioracyjnej na te-
dy Powiatu Bogdan Bigos, radny nika czyli rzeki Wis³y i koniecznoœci renie gminy. Kiedy woda z g³ów-

nych kana³ów bêdzie odprowadza-Sejmiku Samorz¹dowego Woje- zamkniêcia zasuw woda rozlewa³a 
na, gmina mo¿e staraæ siê o przy-wództwa Ma³opolskiego Boles³aw siê po ca³ym terenie tworz¹c ogrom-
wrócenie dzia³alnoœci Spó³ki Wod-£¹czyñski, Wójt Gminy Grêboszów ne jezioro, a pompy Pañstwowej 
nej. Ta zaœ zajmie siê odbudow¹ ro-Krystyna Œwiêtek, Proboszcz parafii Stra¿y Po¿arnej nie by³y wystarcza-
wów melioracyjnych na dzia³kach  Borusowa ks. Marian Kujda, Pro- j¹ce, by przepompowaæ tak¹ iloœæ 
i polach bêd¹cych w³asnoœci¹ pry-boszcz Parafii Grêboszów Wies³aw wody. Nowa przepompownia za-
watn¹ mieszkañców, które zosta³y Babiarz, Proboszcz parafii ¯elichów pewni bezpieczeñstwo przeciwpo-
przez ostatnie lata zaniedbane - Jan Król, Przewodnicz¹cy Rady wodziowe gminie. Wydajnoœæ 4-ech 
podkreœli³a wójt Krystyna Œwiêtek.Gminy Grêboszów Wies³aw Wytr- zainstalowanych agregatów pompo-

Wies³aw Lizakwa³, Dyrektor Ma³opolskiego Za- wych wynosi ³¹cznie 6 612 l/s co 

HUBENICE Z NOW¥ PRZEPOMPOWNI¥ MELIORACYJN¥

PODZIÊKOWANIE

Pragnê serdecznie podziêkowaæ Panu Józefowi 
Karczmarczykowi za bezp³atne przekazanie publikacji 
ksi¹¿kowych autorstwa Jakuba Bojki oraz dot. postaci 
mjr Henryka Sucharskiego, stanowi¹cych uzupe³nienie 
zbioru, który powsta³ w Gminnej Bibliotece Publicznej 
dziêki staraniom i ofiarnoœci Pana Józefa. Jesteœmy 
wdziêczni za zaanga¿owanie Pana Józefa Karczmarczy-
ka, dziêki któremu nasza biblioteka mo¿e pochwaliæ siê 
wyj¹tkowym zbiorem dzie³, które dotycz¹ tak wa¿nych 
dla naszej spo³ecznoœci lokalnej postaci zwi¹zanych z Zie-
mi¹ Grêboszowsk¹.

Jednoczeœnie pragnê podziêkowaæ Panu 
Helmutowi Proske, który za poœrednictwem Pana Józefa 
Karczmarczyka przekaza³ na rzecz GCKiCz w Grêbo-
szowie 10 strojów sêdziowskich. Stroje zostan¹ przeka-
zane Ludowym Zespo³om Sportowym dzia³aj¹cym na 
terenie naszej gminy.

Wies³aw Lizak
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„KTO CZYTA, ¯YJE PODWÓJNIE…” Wzorowi czytelnicy 2014 roku

Jak wiadomo, rola ksi¹¿ki jest niepodwa¿alna. Ju¿   krotnie…”.
w staro¿ytnoœci doceniano rolê ksi¹¿ek, co mia³o swoje Dnia 6 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury     
odzwierciedlenie w napisie znajduj¹cym siê nad biblio- i Czytelnictwa w Grêboszowie tradycyjnie podczas pro-
tek¹ Ramzesa II „lecznica duszy”. Ksi¹¿ka jest jednym ze gramu miko³ajkowego zostali nagrodzeni wzorowi czy-
œrodków, który pomaga zapomnieæ o szarej codzien- telnicy 2014 roku Gminnej Biblioteki Publicznej. Komi-
noœci, stanowi relaks w ci¹g³ym poœpiechu i nerwowoœci sja w sk³adzie: Wies³aw Lizak- Dyrektor GCKiCz w Grê-
¿ycia. Mo¿e te¿ pomóc w rozwi¹zaniu niejednego trud- boszowie, Joanna Cabaj - pracownik Wioski Interneto-
nego problemu, poprawiæ samopoczucie. Odpowiednio wej w Borusowej i Sabina Koziara - bibliotekarka z Gmin-
dobrana lektura s³u¿y cz³owiekowi do samorealizacji, nej Biblioteki dzia³aj¹cej przy GCKiCz w Grêboszowie po 
pomaga w samookreœleniu, u³atwia zmianê w³asnych podsumowaniu ca³orocznych wyników wyró¿ni³a naj-
przekonañ, pomaga w znalezieniu nowych celów ¿ycio- aktywniejszych czytelników,przyznaj¹c nastêpuj¹ce miej-
wych. Mo¿e te¿ wp³yn¹æ na poprawê poczucia w³asnej sca w trzech kategoriach wiekowych.
wartoœci, akceptacjê siebie takim, jakim siê jest, uznanie W kategorii I  „dzieci” miejsce I otrzyma³ Szymon 
w³asnych ograniczeñ i zdolnoœci, co mo¿e prowadziæ do G¹dek. Miejsce II zdoby³ Krzysztof Klucz. Natomiast 
wiêkszej aktywnoœci w ¿yciu. miejsce III ex aequo zajê³y nastêpuj¹ce osoby: Alicja 

Jednym z wa¿niejszych, jak nie najwa¿niejszym Rzeszutko, Dawid Kilian oraz Andrzej Garbarz.
aspektem p³yn¹cym z czytania literatury jest poszerzanie W kategorii II  „uczniowie” I miejsceex aequo 
w³asnej wyobraŸni. Bo jak¿e wygl¹da³by œwiat, gdyby zajê³a Regina £ata i Anna D¹broœ, miejsce II ex aequo: 
ludzie nie potrafili twórczo myœleæ. Anna £oboda oraz Wiktoria Motyka. Miejsce III ex aequo 

Wartoœæ czytania dziecku ma niezwykle wa¿ne zna- otrzymali: Patrycja Grabiec, Sylwia Ordon, Bart³omiej 
czenie dla jego rozwoju umys³owego, moralnego i psy- Garbarz i Pawe³ Marcinkowski. 
chicznego. Mi³oœæ do ksi¹¿ek i nawyk czytania musi pow- Wyró¿nienie specjalne otrzyma³a Karolina D¹broœ  
staæ w dzieciñstwie. Nikt nie rodzi siê z fascynacj¹ czy- najaktywniejszy czytelnik 2014 roku z iloœci¹ przeczy-
tania. S¹ to zachowania i postawy nabywane g³ównie    tanych ksi¹¿ek - ponad 300.
w dzieciñstwie, dlatego powinniœmy zadbaæ o to, by kon- Ostatnia III kategoria to - „doroœli”, w której 
takt z ksi¹¿k¹ rozpocz¹³ siê jak najwczeœniej. zosta³y nagrodzone nastêpuj¹ce osoby”: I miejsce  Pani 

Ksi¹¿ka jest bezcennym skarbem i nic nie jest w sta- Ma³gorzata £ata, II miejsce Pani Anna Grabiec oraz 
nie zast¹piæ jej w propagowaniu piêkna i wartoœci ogól- miejsce III  Pani Aniela Obartuch.
noludzkich. W ¿yciu nie da siê obejœæ bez ksi¹¿ek. Wszystkim czytelnikom serdecznie gratulujemy i za-
Nie tylko dlatego, ¿e potrafi¹ byæ œwietn¹ form¹ relaksu praszamy do dalszego, tak aktywnego korzystania z za-
czy wypoczynku, ale te¿ dlatego, ¿e powiêkszaj¹ nasze sobów naszej Biblioteki. 
s³ownictwo i umiejêtnoœci wypowiadania siê, dziêki nim 
mo¿na posiadaæ w³asne wartoœci, sentencje, myœli.Jak Sabina Koziara
pisa³ Józef Czechowicz „Kto czyta, ¿yje wielo-

W konkursie „Na bajkowe prze-
branie” komisja najwy¿ej oceni³a na-
stêpuj¹ce osoby: Juliê Dudek, Mar-

Ostatnia sobota paŸdziernika by- m³odszej Publicznego Przedszkola  
tynê Janowiec, Paw³a Marcinkow-

³a wyj¹tkowym dniem dla wszyst- w Grêboszowie.
skiego, Kacpra Zaj¹ca, Adriana Cie-

kich, którzy kochaj¹ niezwyk³y œwiat W konkursie recytatorskim mo- pielê, Wiktora Sobotê, Ameliê Ma-
dzieciêcych bajek. Wtedy to w Gmin- gliœmy us³yszeæ dzieci, które z wiel- giera, Nataliê Zawada i Monikê Za-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa kim sercem i du¿¹ odwag¹ deklamo- wada.
w Grêboszowie odby³y siê konkursy: wa³y wybrane przez siebie utwory.  

Wszyscy uczestnicy konkursów plastyczny, recytatorski oraz na naj- W tym dniu œwietlica GCKiCz by³a 
otrzymali nagrody w postaci ksi¹¿ek  ³adniejsze bajkowe przebranie pod wype³niona liczn¹ gromad¹ dzieci 
i s³odyczy ufundowane przez Gmin-wspólnym tytu³em „Czarowny œwiat wraz ze swoimi rodzicami, którzy 
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa  bajek i poezji w oczach dziecka”. Na przybyli, by choæ na chwilê poczuæ 
w Grêboszowie oraz Gminn¹ Ko-konkurs plastyczny zg³oszono 40 siê jak w bajkowym œwiecie i dopin-
misjê ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywa-prac. Najwy¿ej ocenione przez Ko- gowaæ swoje pociechy. W Komisji 
nia Problemów Alkoholowych       misjê Jury zosta³y prace: Kingi Trela, Jury, oceniaj¹cej umiejêtnoœci recy-
w Grêboszowie. Konkurs „Czarow-Karola i Kacpra Maligi, Pauliny i Pa- tatorskie uczestników zasiedli: Emilia 
ny œwiat bajek i poezji w oczach tryka Trela, Martyny Ciepiela, Paw³a Misterka, Joanna Cabaj i Wies³aw Li-
dziecka” od lat cieszy siê du¿ym zain-Marcinkowskiego, £ukasza Bociek, zak. Wed³ug Jury najlepiej z poœród 
teresowaniem wœród mieszkañców Natalii Maroszek, Natalii Zawada, prawie 30 uczestników recytowali: 
naszej gminy, którzy chêtnie anga-Anny £oboda, Wiktorii Seruœ, Ewe- Milena Weso³owska, Kacper D¹-
¿uj¹ siê w tego typu przedsiêwziêcia.liny i Krzysztofa Rumas, Karoliny Mi- broœ, Wiktor Sobota, Kacper Zaj¹c, 

siaszek, Pauliny D¹broœ i Eweliny Wies³aw LizakNikodem Sobota, Magdalena Mi-
Dziubla, Agaty Wytrwa³ oraz grupy siaszek, Anna £oboda i Maria £ata.

CZAROWNY ŒWIAT BAJEK
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AMBASADOR CHORWACJI W GRÊBOSZOWIE
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PEREGRYNACJA OBRAZU
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OTWARCIE PRZEPOMPOWNI
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HUBERTUS
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Symbolicznym zwieñczeniem ka¿dego sezonu 
jeŸdzieckiego jest œwiêto zwane „Hubertusem”. 
Stanowi ono jednoczeœnie inauguracjê sezonu dla 
myœliwych. Obchodzone jest zazwyczaj na pocz¹tku 
listopada. W naszej gminie tradycj¹ sta³o siê, ¿e w 
tym czasie odbywaj¹ siê zawody jeŸdzieckie w Woli 
¯elichowskiej organizowane przez Ma³gorzatê 
K¹dzielawa, Prezesa Terenowego Ko³a Hodowców 
Koni w D¹browie Tarnowskiej. W tym roku odby³y 
siê one 11 listopada. Licznie zebrani mieszkañcy 
naszej gminy, zaproszeni goœcie oraz sympatycy 
jeŸdziectwa z ca³ego Powiœla D¹browskiego mogli 
podziwiaæ piêkne konie oraz tradycyjne i zabytkowe 
bryczki. Zawody rozpoczê³y siê niezwykle 
atrakcyjn¹ konkurencj¹ skoków przez przeszkody. 
W punktacji generalnej na podium znaleŸli siê: 
Pawe³ Urban na koniu „Reminkton”(I miejsce), 
Piotr Urban na koniu „Indus” (II miejsce) oraz Marta 
Miche³ na koniu „Eksajder” (III miejsce).  Kolejne 
miejsca zajêli: Natalia £akoma, Krystyna 
K¹dzielawa, Paulina Piotrowska, Stanis³aw Dulêba, 
Maria Romanowska.

W konkurencji uje¿d¿ania bryczki najlepszy 
okaza³ siê Tadeusz S³upek z Gorzyc

Na zakoñczenie wszyscy jeŸdŸcy uczestnicz¹cy w 
zawodach udali siê w pogoñ za symbolicznym „li-
sem”. Zwyciêzc¹, tej ciesz¹cej siê du¿ym zaintereso-
waniem wœród widzów konkurencji, zostaje ten 
jeŸdziec, który dogoni zawodnika maj¹cego 
przypiêty do lewego ramienia ogon lisa. W tym roku 
bezkonkurencyjny okaza³ siê Piotr Urban.

Ka¿dy, kto w tym dniu odwiedzi³ posesjê 
Ma³gorzaty i Roberta K¹dzielawów, na której odby-
wa³y siê zawody, móg³ liczyæ równie¿ na poczê-
stunek i ciep³e napoje. Pomimo niesprzyjaj¹cej 
pogodowej aury, Hubertus spotka³ siê z du¿ym 
zainteresowaniem i uznaniem zarówno wœród 
widzów jak i uczestników.                          WL

ROCZNICOWE UROCZYSTOŒCI 
W ZESPOLE SZKÓ£ 

Z okazji obchodów 96. rocznicy odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci uczniowie klas IV-VI 
Szko³y Podstawowej w Grêboszowie przygotowali  
7 listopada br. uroczyst¹ akademiê. W monta¿u 
s³owno-muzycznym zaprezentowali szereg trady-
cyjnych pieœni oraz wspó³czesnych piosenek patrio-
tycznych, przeplatanych recytacj¹ wierszy i przy-
pomnieniem wydarzeñ, które przyczyni³y siê do 
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 
roku. Uroczystoœæ po³¹czona by³a ze Œwiêtem 
Patrona placówki, dlatego te¿ w akademii dzieci      
i m³odzie¿ przypomnia³y równie¿ sylwetkê i ¿yciorys 
mjr Henryka Sucharskiego  wywodz¹cego siê z Grê-
boszowa bohaterskiego obroñcy Westerplatte, 
patrona szko³y podstawowej. 

W uroczystoœci wziê³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ 
szkolna, która nagrodzi³a m³odych artystów bra-
wami za ich wk³ad oraz zaanga¿owanie w prezen-
tacjê tak istotnych wydarzeñ kszta³tuj¹cych obraz 
Polski na przestrzeni lat. Wœród zaproszonych goœci 
znalaz³ siê dyr. GCKiCz Wies³aw Lizak, który po 
zakoñczonej akademii pogratulowa³ uczniom pozio-
mu artystycznego prezentowanej akademii oraz 
zaznaczy³ jak wa¿na jest pamiêæ o wydarzeniach 
historycznych wœród m³odego pokolenia. 
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W niedzielê, 2 listopada br. gminê Grêboszów od-
wiedzi³a ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Pani 
Andrea Bekiæ. Wizyta rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w koœ-
ciele pw. WNMP w Grêboszowie sprawowan¹ przez ks. 
Micha³a Filipoviæa w intencji chorwackich ¿o³nierzy 
poleg³ych podczas pierwszej wojny œwiatowej. Nastêpnie 
ambasador wraz z rodzin¹ i pracownikami placówki 
dyplomatycznej uda³a siê do Ujœcia Jezuickiego gdzie na 
cmentarzu wojennym znajduj¹ siê mogi³y ¿o³nierzy chor-
wackich walcz¹cych w szeregach armii austrowêgierskiej 
podczas tego krwawego konfliktu. Uroczystoœci na 
cmentarzu rozpoczê³y siê odœpiewaniem hymnów naro-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chorwac-
kiej, po czym zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów przez 
przyby³e delegacje. czyznach  ze wzglêdu na bolesne doœwiadczenia jakie 

Nastêpnie mia³a miejsce wspólna modlitwa ró¿añ- dotknê³y oba narody w przesz³oœci, jak równie¿ fakt, ¿e 
cowa prowadzona w jêzykach polskim i chorwackim, po obecnie oba kraje s¹ cz³onkami Unii Europejskiej, jed-
czym g³os zabra³a Pani Andrea Bekiæ. Odnios³a siê ona noczeœnie wyrazi³a równie¿ wdziêcznoœæ ca³ej spo-
do wydarzeñ jakie mia³y miejsce na pocz¹tku XX wieku: ³ecznoœci lokalnej za wieloletni¹ troskê i opiekê nad 
„Podczas tej krwawej wojny wiele tysiêcy chorwackich 

cmentarzem, na którym spoczywaj¹ jej rodacy:„Dzisiaj 
¿o³nierzy walcz¹cych w szeregach armii austrowê-

po latach, mo¿emy powiedzieæ, ¿e i my z Chorwacji,    
gierskiej straci³o ¿ycie na terenie Galicji. Wielu z nich 

i nasi dzisiejsi polscy gospodarze, mieszkañcy Grê-
poleg³o w³aœnie na terenie ma³opolski, tak jak ¿o³-

boszowa i Ujœcia Jezuickiego jesteœmy mocno po-
nierze Zagrzebskiego batalionu strzelców polowych    

wi¹zani ze sob¹ poprzez wspólne ludzkie cierpienie     
i innych jednostek z terenu Chorwacji, Dalmacji, 

i tragediê narodow¹, która by³a udzia³em naszych obu 
Slawonii i pozosta³ych naszych ziem wchodz¹cych     

narodów w dwudziestym wieku, podczas obu wojen 
w sk³ad monarchii Austrowêgierskiej. Wiêkszoœæ ¿o³-

œwiatowych i panowania systemów totalitarnych. 
nierzy chorwackich by³a katolikami, ale byli miêdzy 

Dzisiaj po raz pierwszy od kiedy Polska i Chorwacja 
nimi tak¿e przedstawiciele innych narodowoœci i re-

ponownie znalaz³y siê w obrêbie jednej wielonaro-
ligii, których spotka³ ten sam, straszny los. Wszyscy 

dowej wspólnoty, ale tym razem wspólnoty suwe-
oni zginêli w interesie obcej dynastii i na obcej ziemi,   

rennych, demokratycznych pañstw w Unii Europej-
a ich groby nie nosz¹ symboli ich ojczyzny Chorwacji. 

skiej, szczególnie cieszy nas, ¿e tutaj w Grêboszowie     
Przyje¿d¿aj¹c dzisiaj tutaj i modl¹c siê w ich intencji, 

i w Ujœciu Jezuickim pañstwo polskie i wszyscy miesz-
pragniemy w imieniu Ambasady Republiki Chorwacji 

kañcy tej piêknej okolicy, z mi³oœci¹ i zaanga¿o-
w Polsce naprawiæ tê historyczn¹ niesprawiedliwoœæ    

waniem troszczyli siê o tutejszy cmentarz wojenny, na 
i po raz pierwszy, po stu latach zaœpiewaæ hymn chor-

którym spoczywaj¹ nasi przodkowie. Raz jeszcze 
wacki, a na ich grobach pragniemy zatkn¹æ chorwack¹ 

pragnê za to podziêkowaæ zarówno pañstwu pol-
flagê”. Zaznaczy³a równie¿, ¿e nie by³ to jedyny cel ich skiemu, Ksiêdzu Proboszczowi jak i mieszkañcom 
wizyty: „Powód naszego przyjazdu nie jest wy³¹cznie Grêboszowa i Ujœcia Jezuickiego”.
patriotyczny: swoim przybyciem i oddaniem ho³du W uroczystoœciach wziêli udzia³ m. in.: Proboszcz 
chorwackim bohaterom z Pierwszej Wojny Œwiatowej 

Parafii Grêboszów ks. Wies³aw Babiarz, ks. dr Ryszard 
chcemy zwróciæ uwagê na niszczycielski charakter 

Banach, ks. Micha³ Filipoviæ, Starosta Powiatu D¹brow-
ka¿dej wojny i pomodliæ siê za pokój i dusze wszyst-

skiego Tadeusz Kwiatkowski, Wójt Gminy Grêboszów 
kich niewinnych ludzi: mê¿czyzn, kobiet i dzieci, któ-

Krystyna Œwiêtek, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu 
rzy na co dzieñ s¹ ofiarami konfliktów zbrojnych na ca-

Bogdan Bigos oraz mieszkañcy gminy Grêboszów.
³ym œwiecie”. Ponadto zwróci³a uwagê, na wyj¹tkowe 
wiêzi jakie ³¹cz¹ Polskê i Chorwacjê na kilku p³asz- Wies³aw Lizak

AMBASADOR CHORWACJI Z WIZYT¥ W GRÊBOSZOWIE
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W pi¹tek, 7 listopada br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie mo¿na by³o us³y-
szeæ piêkne piosenki ¿o³nierskie i pieœni patriotyczne      
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy. Okazj¹ do 
przypomnienia bogatego dorobku kulturalnego odnosz¹-
cego siê do tematyki naszej ojczyzny, by³ przegl¹d zorga-
nizowany przez GCKiCz. 

W konkursie mogliœmy us³yszeæ tradycyjne pieœni wy-
wodz¹ce siê z okresu I i II wojny œwiatowej, jak równie¿ 
wspó³czesne kompozycje wspominaj¹ce wydarzenia z hi-
storii naszej ojczyzny. Celem konkursu by³o przede 
wszystkim zwrócenie uwagi na wyj¹tkowoœæ i bogactwo 
przekazu zawarte w tych pieœniach, jak równie¿ uczczenie 
96. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. 
Konkurs podzielony by³ na dwie kategorie. W pierwszej 
mogliœmy us³yszeæ uczniów szkó³ki gry na instrumentach 
muzycznych, którzy zaœpiewali utwory przy w³asnym 
akompaniamencie, przygotowane podczas zajêæ prowa-
dzonych przez Krzysztofa Romana. Komisja oceniaj¹ca 
w sk³adzie: Sylwia Gawe³, Marek Ciepiela, Krzysztof Ro-
man oraz Wies³aw Lizak przyzna³a w tej kategorii nastê-
puj¹ce miejsca i wyró¿nienia. 

I miejsce ex aequo: Karolina Sarat i Dawid Dymon
II miejsce ex.: Ewelina Surdel i Patryk Trela
III miejsce: Karolina i Anna D¹broœ
Wyró¿nienia: Ewelina Rumas, Nikodem Sobota, 

Krzysztof Rumas.
W drugiej zaœ kategorii swoje wokalne umiejêtnoœci za-

prezentowa³a m³odzie¿ naszej gminy przy gotowym ju¿ 
akompaniamencie muzycznym.  Komisja Jury najwy¿ej 
oceni³a Adriana Kaczówkê oraz trio wokalne Natalia Ko-
ziara, £ucja Przeworska i Klaudia Wielgus. Drugie miejsca 
zajê³y ex aequo Maria £ata i Nikola Wytrwa³. Trzecie miej-
sca przypad³y Katarzynie Kmiecik i Wiktorii Œwiêtek.

Warto zaznaczyæ, ¿e wœród uczestników nie zabrak³o 
równie¿ i debiutantów, którzy po raz pierwszy mieli oka-
zjê zaprezentowaæ swoje muzyczne umiejêtnoœci. Ozdo-
b¹ przegl¹du by³y równie¿ stroje w jakich wyst¹pi³a czêœæ 
uczestników, a które wzorowane by³y na strojach pow-
stañców z okresu II wojny œwiatowej.

Wies³aw Lizak

PATRIOTYCZNIE W CENTRUM KULTURY
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przed ks. J. Podolañskim,  probosz-Ur. 31 III 1940 w ¯abnie jako 
czem w Zawadzie by³ ks. W³adys³aw szóste i ostatnie dziecko Jan i Mi-
Kurek, tote¿ nasz ks. proboszcz w la-chaliny z rodz. Czosnyków. Ochrz-
tach 1949-1974, ks. Stanis³aw Ku-czony 7 kwietnia 1940 w ¯abnie 
rek, równie¿ z sentymentem wspo-przez ks. Kazimierza Podolskiego. 
mina³ to sanktuarium, w  którym Otrzyma³ imiona W³adys³aw, Ma-
przed laty spêdza³ lata kleryckie rian. Po ukoñczeniu szko³y podsta-
przebywaj¹c u swojego brata W³a-wowej w ¯abnie poszed³ do LO       
dys³awa. W roku 1971 zosta³ ks. w D¹browie Tarnowskiej. Maturê 
W³adys³aw Golec przeniesiony do zda³ w 1958 roku  a nastêpnie zg³osi³ 
parafii Libusza ko³o Biecza, zaœ       siê do Seminarium Duchownego we 
w 1974 do £¹cka ko³o Nowego S¹-Wroc³awiu. Jednak zrezygnowa³       Proboszcza, Œw. W³adys³awa Króla. 
cza. W £¹cku czu³ siê dobrze i wspó³-z wyjazdu do Wroc³awia. Wola³ Se- Nowe ³awki i konfesjona³y w koœcie-
pracowa³ z ks. Paw³em Tyrawskim, minarium w Tarnowie. Musia³ jed- le, nowe dzwony na wie¿y, a wresz-
proboszczem, który wczeœniej przez nak rok czekaæ. Podj¹³ wiêc na ten cie uporz¹dkowanie i wybrukowanie  
wiele lata by³ katechet¹ szkó³ czas pracê na poczcie.  Po roku œcie¿ki wokó³ koœcio³a jak te¿ ca³ego 
œrednich w Nowym S¹czu. Po trzech 1959 przekroczy³ próg Seminarium placu œw. Anny s¹ œwiadectwem jego 
latach pracy w £¹cku znalaz³ siê na Duchownego w Tarnowie i rozpo- troski o Chwa³ê Bo¿¹.   
wikariacie w parafii Jadowniki cz¹³ przygotowanie do kap³añstwa. Dba³ te¿, by Grêboszów nie za-
Podgórne ko³o Brzeska. Zarówno Jego katecheta z D¹browy Tarnow- pomnia³ o tych, którzy stanowi¹ 
ks. proboszcz Jan Kordela, jak te¿ skiej, ks. dr Micha³ Tokarz  napisa³ chlubê naszej parafii i organizowa³ 
parafianie, polubili ks. W³adys³awa. mu bardzo pochlebn¹ opiniê. Rów- uroczystoœci patriotyczno-religijne. 
Jednak¿e wol¹ ks. Biskupa  Jerzego nie¿ proboszcz z ¯abna, ks. Kazi- Uroczystoœæ wmurowania tablicy pa-
Ablewicza przeniesiony zosta³ w ro-mierz Jarosz w sprawozdaniach po mi¹tkowej Stefanii £¹ckiej (1981), 
ku 198 do Pustyni ko³o Dêbicy, zaœ 2 wakacjach pisa³ do Seminarium Du- 70 rocznica odzyskania niepod-
czerwca tego¿ 1980 roku zosta³ za-chownego, ¿e kleryk W³adys³aw za- leg³oœci  i narodowe wypominki       
mianowany proboszczem w Grê-chowywa³ siê bardzo przyk³adnie. w 1988 roku, nawiedzenie obrazu  
boszowie.Przed dopuszczeniem go do œwiêceñ Ma tk i Bo ¿e j Czês to chowsk ie j 

W chwili objêcia probostwa        diakonatu pisa³ proboszcz: „Cieszê (2001), poœwiêcenie pomnika pa-
w Grêboszowie mia³ 40 lat ¿ycia       siê tym powo³aniem i zdaje mi siê, ¿e pie¿a Jana Paw³a II (2002)  pozo-
i energicznie  podj¹³ czekaj¹ce go du¿o zrobi w kap³añstwie (…) Bêdzie stan¹ d³ugo w naszej pamiêci.        
zadania. A w Grêboszowie by³o tych Koœció³ mia³ pociechê i pomoc        W 2004 roku napisa³ artyku³ do 
zadañ niema³o. Na pierwszym miej-z niego (ASDT, Akta personalne gazetki ¯yjmy Ewangeli¹ przedsta-
scu trzeba by³o zatroszczyæ siê i za-œwiêconych w 1965). Œwiêcenia wiaj¹cy ¿yciorys  wielce zas³u¿onego 
pewniæ opiekê schorowanemu ks. kap³añskie otrzyma³ w dzieñ swoich proboszcza Grêboszowa, ks. Hen-
Stanis³awowi Kurkowi, by³emu imienin 27 czerwca 1965 z r¹k bis- ryka Otowskiego (+1904), by przy-
/emerytowanemu/ proboszczowi  kupa Jerzego Ablewicza wraz z 26 pomnieæ stulecie jego œmierci. 
w Grêboszowie, który takiej pomocy swoimi kolegami, wœród których by³ Troszczy³ siê równie¿ o podtrzy-
bardzo potrzebowa³ na ostatnim równie¿ póŸniejszy biskup Jan Styr- mywanie wiêzi z parafi¹ rodzinn¹ 
etapie swego ¿ycia. na. tych, którzy wyjechali do dalekiej 

Nowowybudowana plebania za Pierwsz¹ placówk¹ duszpaster- Ameryki, a którzy potrzebowali kon-
proboszcza ks. Mariana Jachowicza sk¹ dla nowo wyœwiêconego kap³ana taktu z ziemi¹ ojczyst¹ i gotowi byli 
potrzebowa³a wykoñczenia i upo-by³ Bruœnik ko³o Bobowej, parafia œpie szyæ  z pomoc¹ mate rialn¹ 
rz¹dkowania otoczenia. Trzeba by³o znana z ³askami s³yn¹cego obrazu rodzinnej parafii. 
zaj¹æ siê rozbiórk¹ zagrzybionej Matki Bo¿ej, gdzie stawia³ pierwsze Czas wolny od zajêæ duszpas-
starej plebani. Z odwag¹ podj¹³ trud-kroki w pracy duszpasterskiej pod terskich chêtnie poœwiêca³ pracy      
ne dzie³o remontu dachu koœcio³a     czujnym okiem gorliwego probosz- w gospodarstwie rolnym, które pro-
i przywrócenia  barokowego kszta³tu cza, ks. W³adys³awa Kurdziela.   wadzi³ wzorcowo i by³ przyk³adem 
wie¿y, jaki mia³a przed I wojn¹ œwia-W³aœnie w tym czasie ochrzci³ ks. dla parafian.
tow¹. Nastêpne zadanie,  jakiego siê W³adys³aw w koœciele bruœnickim W 2005 roku minê³o 25 lat pro-
podj¹³, to malowanie ca³ego koœcio³a póŸniejszego swojego / ostatniego/ boszczowania w Grêboszowie, jed-
i konserwacja wszystkich o³tarzy. Na wikariusza, ks. Grzegorza Sowê. nak nie chcia³ ¿adnej uroczystoœci 
pami¹tkê tego dzie³a malarz i kon-Równie¿ druga parafia, do której upamiê tn ia j¹ce j ten jubi leusz.  
serwator o³tarza Najœwiêtszego Ser-zosta³ przeniesiony w 1968 roku, Wydawa³o siê, ¿e jeszcze te kilka lat, 
ca Pana Jezusa, w miejsce dotych-mia³a sanktuarium maryjne. By³a to jakie mu pozostawa³y do emerytury,  
czasowego obrazu Œw. Teresy od Zawada ko³o Dêbicy, a proboszczem bêdzie pracowa³ dla dobra parafii. 
Dzieci¹tka Jezus, (na szczycie by³ dawny wikariusz w Grêboszowie, 
o³tarza), umieœci³ obraz patrona Ks. ks. Józef Podolañski. Poniewa¿ Dokoñczenie na str. 21

KS. W£ADYS£AW GOLEC
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nów. Mszy œwiêtej przewodniczy³ ks. 
biskup Jan Styrna z Elbl¹ga, kolega 
kursowy ks. W³adys³awa z Semina-

rano odszed³ do wiecznoœci, jak ma-Dokoñczenie ze str. 20 rium Duchownego w Tarnowie, zaœ 
my nadziejê, do Domu Ojca w nie- homiliê wyg³osi³ ks. biskup W³a-
bie. Mia³ 66 lat ¿ycia, 5 miesiêcy i 20 A trzeba przyznaæ, ¿e mówi³ dys³aw Bobowski, podkreœlaj¹c 
dni, w tym 41 lat kap³añstwa.  Kiero-dobre kazania, nie ba³ siê te¿ napisaæ znaczenie kap³añstwa we wspól-
wa³ parafi¹ grêboszowsk¹ przez 26 jakiœ artyku³ w czasopismach, np.    nocie Koœcio³a. Po Mszy œwiêtej 
lat. Pomoc¹ w pracy duszpasterskiej w ¯yjmy Ewangeli¹, czy w Urzê- uczestnicy ceremonii pogrzebowych 
s³u¿y³o mu w ci¹gu tych lat oœmiu dowym Piœmie Diecezji Tarnowskiej odprowadzili trumnê ks. W³adys³awa 
kap³anów: Ks. Stefan Biesiadecki, Currenda. Pilnowa³ kancelarii do karawanu, który odjecha³ na 
ks. Stanis³aw Boroñ, ks. Roman Ko-parafialnej i dobrze j¹ prowadzi³, ale cmentarz w ¯abnie. Koñcowym ce-
pacz, ks. Sylwester Kru¿el, ks. Józef niechêtnie wpuszcza³ takich, którzy remoniom pogrzebowym w ¯abnie 
Ho³yst, ks. Bogdan Piekarczyk, ks. mu chcieli grzebaæ w papierach. Mia³ przewodniczy³ ks. biskup W³adys³aw 
Janusz G¹biñski i ks. Grzegorz So-jeszcze zamiar jechaæ do naszych Bobowski z Tarnowa. Ks. W³adys³aw 
wa.rodaków do Stanów Zjednoczonych, Golec spocz¹³ zgodnie ze swym 

Pogrzeb odby³ siê w Grêboszo-którzy go zapraszali. Z powodu do- ¿yczeniem, w kaplicy cmentarnej    
wie. W czwartek, 21 wrzeœnia o go-legliwoœci serca uda³ siê do Krakowa w ¯abnie, obok swojego wycho-
dzinie trzeciej po po³udniu wprowa-do szpitala, gdzie podda³ siê zabie- wawcy, a równoczeœnie rodaka grê-
dzono trumnê do koœcio³a, a nastêp-gowi operacyjnemu. Wydawa³o siê, boszowskiego, ks. Kazimierza Jaro-
nie zosta³a odprawiona Msza œwiêta ¿e szybko wróci do pe³ni si³ i do pracy sza, oczekuj¹c na chwalebne zmart-
koncelebrowana przez wielu ka-w parafii. Niestety po operacji        wychwstanie.
p³anów, której przewodniczy³ ks. w szpitalu dosz³o do tego, ¿e zator  „ B³ogos³awieni, którzy umieraj¹ 
Zdzis³aw Podstawa, dziekan z ̄ abna, mózgu spowodowa³ ciê¿k¹ chorobê. w Panu. Zaiste niech odpoczn¹ od 
zaœ homiliê wyg³osi³ rodak z parafii Ostatnie tygodnie ¿ycia przebywa³  swoich trudów, bo ich czyny id¹ wraz 
grêboszowskiej, ks. Ryszard Ba-w hospicjum Œw. Brata Alberta       z nimi”  mówi Pismo Œwiête (Ap.14, 
nach. Po Mszy œwiêtej rozpoczê³y siê w D¹browie Tarnowskiej. Odwie- 13). Chyba ks. W³adys³aw sw¹ prac¹ 
modlitwy parafian z poszczególnych dzaj¹c go mieliœmy wra¿enie, ¿e jest i cierpieniem wys³u¿y³ sobie odpo-
wsi, które trwa³y do nastêpnego œwiadomy i nas poznaje, choæ nie czynek u Pana. Niech odpoczywa   
dnia. W pi¹tek, o godzinie drugiej po móg³ tego okazaæ ani s³owem ani w pokoju wiecznym! Amen!  
po³udniu (14.00), rozpoczê³a siê gestem. P³yn¹ce ³zy z oczu by³y 
Msza œwiêta pogrzebowa, w której jednak wymownym œwiadectwem. ks. dr Ryszard Banach
wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu kap³a-20 wrzeœnia 2006 roku wczeœnie 

KS. W£ADYS£AW GOLEC

DOTACJA Z BIBLIOTEKI 
NARODOWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Grêboszowie w bie¿¹-
cym roku z³o¿y³a wniosek do Biblioteki Narodowej             
o udzielenie dofinansowania na zakup nowoœci 
wydawniczych. Z programu Biblioteki Narodowej 
„Priorytet 1” pozyskano kwotê 1 630 z³. Wk³ad w³asny     
w realizacjê zadania wyniós³ 3 000 z³, co daje ³¹czn¹ sumê    
4 630 z³ na zakup nowoœci wydawniczych. Biblioteka, 
podobnie jak w roku ubieg³ym, 1/3 z dotacji przeznaczy³a 
na zakup literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej. Na dzieñ 
dzisiejszy biblioteka w br. poszerzy³a swój ksiêgozbiór o ok. 
300 woluminów. 

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej poprzez 
Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek jest wzmoc-
nienie bibliotek publicznych poprzez ci¹g³y dop³yw 
nowoœci wydawniczych, mo¿liwoœæ aktualizowania zaso-
bów, jak równie¿ poszerzenie oferty czytelniczej dla u¿yt-
kowników bibliotek. Dziêki wzbogacaniu zasobu biblioteki 
czytelnicy chêtniej i czêœciej j¹ odwiedzaj¹, co wp³ywa na 
wzrost wskaŸnika czytelnictwa. 

PODZIÊKOWANIE 

Ksi¹¿ka to jedna z dróg rozwoju     

i samorealizacji. Jednak aby mia³a 

miejsce ta mo¿liwoœæ rozwoju, 

potrzebni s¹ ludzie dobrej woli.

Gminna Biblioteka Publiczna     

w Grêboszowie sk³ada serdeczne po-

dziêkowania Panu Kazimierzowi 

Dudek za ofiarowanie 13 ksi¹¿ek      

o ró¿nej tematyce tj.: sensacyjne, 

kryminalne, historyczne oraz obycza-

jowe. Podarowane nieodp³atnie 

ksi¹¿ki s¹ w stanie idealnym. 

Wartoœæ przekazanego zbioru 

wynosi ok. 450 z³.

Serdecznie dziêkujemy Panu Kazi-

mierzowi za pomoc w powiêkszaniu 

zbiorów bibliotecznych o cenne i cie-

kawe publikacje.

Sabina Koziara
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OdpowiedŸ na to pytanie jest jesteœmy narodem tylko na dziœ. sza³ka poœwiêcon¹ patronce, pisz¹c 
krótka i przewidywalna. Tak. Stefa- wiersze na jej temat, pisz¹c zadania Jesteœmy narodem, który ma 
nia mo¿e i powinna byæ autorytetem domowe. Zacytujê zdanie jakie poja-przekazaæ w dalek¹ przysz³oœæ 
dla wspó³czesnej m³odzie¿y. wi³o siê w zadaniu klasowym uczen-moce nagromadzone przez ca³e 

Pozostaje pytanie jak to zrobiæ? nicy gimnazjum „To my - uczniowie tysi¹clecie. ”
Jak zachwyciæ m³odzie¿ t¹ postaci¹? gimnazjum w Grêboszowie w pier-Mo¿e czasem mamy wra¿enie, ¿e 
Bo zadanie nie jest ³atwe. Bo jak tra- wszej kolejnoœci wo³ajmy: „Santo tej fali demoralizacji, powiêkszaj¹cej 
fiæ do wspó³czesnego nastolatka subito!”.siê ci¹gle przestêpczoœci wœród nie-
odurzonego œwiatem reklam, œwia- Przemyœlenia Stefanii £¹ckiej, letnich  nie powstrzymamy. Mo¿e 
tem celebrytów, tzw. wyzwolenia od obraz jej umys³u i ducha oddaj¹ jej czujemy siê jakbyœmy stali naprze-
wszystkiego co naturalne, normalne, teksty .Odwo³am siê do s³ów czêsto ciwko potê¿nej, wezbranej fali rzeki. 
tradycyjne? Dziœ na potêgê demora- cytowanych, z których bije m¹droœæ ¯e przerasta nas to co widzimy wo-
lizuje siê m³odzie¿, zatruwa ich umy- nastolatki: „Z zasiewu na wiosnê kó³ siebie. Nie mo¿emy siê jednak 
s³y i dusze, odbiera siê niewinnoœæ. spodziewamy siê plonów w je-wymawiaæ. Nie mo¿emy mówiæ i tak 
Kultura masowa uczy prostactwa, sieni. Wiosna to m³ode lata siê nie uda. ¯e nie warto. Przypom-
odwo³uje siê do najni¿szych instynk- cz³owieka. Tak samo, co zasie-nijmy sobie to co mówi³ papie¿         
tów i je roznieca, rozbudza przed- i powtarzajmy sobie, ¿e  ka¿dy z nas jemy w sercu m³odoœci to 
wczeœnie poci¹g seksualny poprzez ma „w ¿yciu jakieœ swoje Wes- otrzymamy w dalszym ¿yciu”. 
erotyczne reklamy, programy, mo- Siejmy wiêc to, co wyda³o taki plon. terplatte, jakiœ wymiar zadañ, 
dê. Bo¿yszczem jest pieni¹dz, u¿yw- Zasiewajmy  mi³oœæ do Boga, ojczyz-które trzeba podj¹æ i wype³niæ, 
ki, wieczna m³odoœæ, postêpuje wul- ny, rodziny, bliŸnich. Siejmy obo-jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ 
garyzacja jêzyka. Nawet w progra- wi¹zkowoœæ, sumiennoœæ, skrom-nie mo¿na nie walczyæ, jakiœ 
mach telewizji publicznej wylewa siê noœæ, poœwiêcenie. ¯e mo¿e nie zo-obowi¹zek, powinnoœæ, od któ-
potok spaskudzonej polskiej mowy  baczymy efektu od razu, nie zoba-rej nie mo¿na siê uchyliæ, nie 
z ust artystów, piosenkarzy i akto- czymy natychmiastowego plonu     mo¿na zdezerterowaæ”.
rów, atakuje siê Boga i Koœció³, sta- u wychowanków? Nie nasza to Nie popadajmy wiêc w defetyzm, 
roœæ przeszkadza, mi³oœæ to wolne rzecz. Nie narzekajmy, ¿e ugór, ¿e nie mówmy, ze siê nie uda. Stefania 
zwi¹zki. Patriotyzm jest oœmieszany krzewy i chwasty zag³usz¹ ziarno. Bo w obozie napisa³a swojej kole¿ance, 
lub wrêcz ukazywany jako szkodliwy  mo¿e przyjœæ chwila, ¿e ziarno za-cytuj¹c Pi³sudskiego: ”Gdy w ¿yciu 
i z³owrogi. Przeciwstawia siê mu  kie³kuje, czyjaœ d³oñ usunie chwasty, m¹dra spotka ciê przestroga: 
kosmopolityzm ukazywany jako war- a dobry Bóg sprawi, ¿e ugór zamieni g³ow¹ muru nie przebijesz  nie 
toœæ - która nie daj Bóg wyprowadzi siê w urodzajn¹ ziemiê. Nie nasza to wierz temu i wiedz, ¿e to nie-
do reszty m³odych na emigracjê       rzecz. My mamy robiæ swoje. (...)prawda”.
a ostatni zgasi œwiat³o i powie „Tu Dzisiaj czêsto sprawiedliwoœæ jest ¯ycie Stefanii £¹ckiej w ka¿dym 
by³a Polska”. kojarzona tylko z kar¹ lub zemst¹.   wymiarze i czasie, w czas wojny i po-

Nie udawajmy, ¿e masowa emi- A przecie¿ klasyczna definicja spra-koju, w czas wysi³ku fizycznego        
gracja nie jest katastrof¹. Proble- wiedliwoœci, cytuj¹c œw. Tomasza    i umys³owego, czas ma³ych radoœci   
mem jest nie tyle fakt czasowego wy- a Akwinu to sprawnoœæ, cnota, dziê-i osobistych tragedii - daje nam, nau-
jazdu wymuszonego przez ¿ycie, wy- ki której oddajemy ka¿demu co mu czycielom gimnazjum w Grêboszo-
jazdu okupionego ¿alem i têsknot¹ - siê nale¿y. Tak pojêta sprawiedli-wie nosz¹cej jej imiê - broñ skuteczn¹ 
ale fakt przedstawiania emigracji ja- woœæ wymaga postawy s³u¿by i ofiar-w tych czasach relatywizmu i rozmy-
ko leku na wszystko i jak¿e czêsto jest noœci i poœwiêcenia Bogu, OjczyŸnie cia dobra i z³a. I my widzimy, ¿e mo¿-
to plan na ¿ycie snuty ju¿ od szkol- i cz³owiekowi.na m³odzie¿ zachwyciæ t¹ postaci¹ 
nych lat! Przywo³am s³owa z kazania Jakie to dzisiaj niemodne. Wma-bo i nasz zachwyt wychowawców 
S³ugi Bo¿ego Jerzego Popie³uszki  wia siê nam, ¿e mamy ¿yæ dla pe³nej jest szczery. M³odzie¿ wyrasta w at-
wyg³oszonego w 1984 roku. miski a jeœli nawet coœ zrobiæ dla mosferze tej wielkiej postaci - ze 

„Nauczyciele musz¹ pamiê- drugich to skrzêtnie rachuj¹c swoje sztandaru spogl¹da piêkna kobieca 
taæ, ¿e wychowuj¹ m³odzie¿ dla zas³ugi, pytaæ co za to bêdê mia³.. twarz z m¹drymi oczami i myœl¹cym 
Ojczyzny, (...) a nie dla takich Jak¿e czêsto ci, których busol¹ nie czo³em. Bycie w poczcie sztandaro-
czy innych ustrojów, które siê jest pieni¹dz s¹ okrzykniêci wym spo³ecznoœæ uwa¿a za ogromne 
zmieniaj¹. Nie mog¹ mieæ na nieudacznikami, którzy nie pojêli o wyró¿nienie. Wiele s³ów Stefanii 
uwadze tylko tego, co s³u¿y te- co w tym wszystkim chodzi. Daje siê £¹ckiej zna na pamiêæ - ucz¹c siê ich 

temu otoczkê Ibi patria ubi bene - raŸniejszoœci, ale to, co ma s³u- czy to z okazji œwiêta Patrona szko³y, 
tam ojczyzna gdzie mi dobrze. ¿yæ dla dalekiej przysz³oœci. Nie czy omawiaj¹c lekturê ks. Jana Mar-

Dokoñczenie na str. 23

CZY STEFANIA £¥CKA MO¯E BYÆ AUTORYTETEM DLA
WSPÓ£CZESNEGO NASTOLATKA?

(Fragmenty referatu wyg³oszonego na sympozjum w roku 100. rocznicy urodzin 
Stefanii £¹ckiej w D¹browie Tarnowskiej 24 XI 2014 r.)
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CZY STEFANIA £¥CKA MO¯E BYÆ AUTORYTETEM DLA
WSPÓ£CZESNEGO NASTOLATKA?

Dokoñczenie ze str. 22 obozów koncentracyjnych mia³ inne selekcjê? 
prawa i wartoœci. Jedynym prawem Z niepokojem ogarnia³y kobiety 

A tymczasem s¹ dziedziny, w któ- wiêŸnia by³o prawo do œmierci a w³asne szeregi próbuj¹c odgadn¹æ 
rych nie mo¿emy byæ w pe³ni jedynym obowi¹zkiem - praca dla III na kogo padnie? Co dzia³o siê w ich 
sprawiedliwymi, choæbyœmy bardzo Rzeszy Niemieckiej. Nie jesteœmy w sercu? Panika i strach, a mo¿e ju¿ 
chcieli. Bo nie jesteœmy w stanie od- stanie zrozumieæ, czym w tej rzeczy- zobojêtnienie i pogodzenie siê z lo-
daæ ca³ym swoim ¿yciem tego, co na- wistoœci by³ najmniejszy ludzki gest. sem? Mo¿e nadzieja, ¿e z szeregu 
le¿y siê Bogu, rodzicom i ojczyŸnie, Reakcj¹ cz³owieka w sytuacji za- wy³owi¹ tê stoj¹c¹ obok....
ze wzglêdu na to, co od nich otrzy- gro¿enia ¿ycia  jest walka o nie. To Co dzia³o siê w sercu Heleny 
maliœmy. Ilekroæ natomiast ktoœ mó- imperatyw, odruch, podobnie jak Panek gdy podda³a siê rozpaczy, ¿e 
wi, ¿e nic od Polski nie dosta³ warto odruchem ton¹cego jest wsparcie siê ta selekcja swoim nieub³aganym 
przypomnieæ s³owa Jana Paw³a II   o  d rugiego cz³owieka byleby zaczer- okrucieñstwem wy³owi j¹ spoœród 
i Stefanii £¹ckiej. „Te s³owa mówi pn¹æ oddechu, nawet jeœli w ten innych?
do Was cz³owiek, który swoj¹ sposób go siê utopi. I co siê dzia³o w sercu Stefanii 

Odruchem cz³owieka przymiera- zanim jej powiedzia³a, ¿e w razie naj-duchow¹ formacjê zawdziêcza 
j¹cego g³odem jest zdobywanie po- gorszego j¹ zast¹pi? Czy nie waha³a od pocz¹tku polskiej kulturze, 
¿ywienia dla siebie, chowanie go siê ani chwili? A mo¿e potrzebowa³a polskiej literaturze, polskiej 
przed drugim równie wyg³odzonym. czasu by zd¹¿yæ myœl¹ pobiec do muzyce, plastyce, teatrowi  pol-
Cz³owiek w ekstremalnej sytuacji nie ukochanej Matki. By siê po¿eg-skiej historii, polskim tradyc-
zawsze postêpuje etycznie. Stefania naæ....jom chrzeœcijañskim, polskim 
£¹cka postêpowa³a nie tyle etycznie Nie wiedzia³a, ¿e w mêskiej czêœci szko³om, polskim uniwersy-
co heroicznie.. I tu dochodzimy do obozu tak¹ sam¹ decyzjê podj¹³ kap-tetom. Pozostañcie wierni temu 
zasadniczego pytania. Uczniowie ³an katolicki, œwiêty Pañski Maksy-dziedzictwu! Uczyñcie je pod-
naszego gimnazjum zadali je w pio- milian Kolbe....staw¹ swojego wychowania! 
sence: ¯yciem gotowa by³a przypieczê-Uczyñcie je przedmiotem szla-

Powiedz mi jak umia³aœ tak towaæ w³asne s³owa. I nasza m³o-chetnej dumy! Przechowajcie to 
Anio³em byæ na piek³a dnie dzie¿ to rozumie - zw³aszcza w sce-dziedzictwo! Pomnó¿cie to dzie-
W wojenny czas, pogardy czas nerii tego obozu, bo zwiedzanie nie-dzictwo! Przeka¿cie je nastêp-
twa dobra d³oñ ociera ³zê.....” mieckiego obozu Auschwitz - Bir-nym pokoleniom!” (...)
I to jest nam tak trudno zrozumieæ kenau jest programow¹ wycieczk¹ Mêstwo to trwanie przy dobrym, 

a jednoczeœnie ten heroizm ka¿e gimnazjalistów od wielu lat. Wiêc na to wytrzymywanie przeciwnoœci, 
nam sk³aniaæ nisko g³owê przed t¹ pytanie:wytrzyma³oœæ wobec naporu z³a. Jak 
postac i¹ .  Hero izm cz ³owie- „Powiedz mi jak ¿yje siê tak wychowywaæ do mêstwa w dobie 
czeñstwa... By wolnym byæ, by piêknym bezstresowego wychowania?

Podzielenie siê g³odnego cz³owie- byæ.Oddajmy g³os Stefanii. J¹ dot-
ka z drugim równie g³odnym... Opa- Odpowiadaj¹:knê³y wiêksze i mniejsze problemy    
nowanie jak¿e zrozumia³ego odru- Kolczasty drut, korony cierñ

i tragedie, œmieræ ojca, potem brata, 
chu schowania dla siebie skibki Nie z³ama³ ciê...

bezrobocie, wojna. .Jak wytrzymy-
chleba. Z tob¹ by³ Bóg!wa³a napór z³a?

¯yczliwe s³owo tam, gdzie pada³y I to jest odpowiedŸ na pytanie „Nam wolno w chwilach 
s³owa boleœniejsze od razów, s³owa, sk¹d mia³a tyle si³y, co by³o Ÿród³em 

smutku przygnêbienia i rozpa-
które poniewiera³y, odbiera³y god- jej hartu i dobroci.

czy i gi¹æ siê i zachwiaæ. Ale 
noœæ, pali³y jak otwarta rana.... To nie by³y puste s³owa. To 

nie wolno za³amaæ siê. Bo nas 
Stefania £¹cka to wolnoœæ ducha by³a kwintesencja jej krótkie-

uczono w szkole jak ¿yæ, gdzie 
tam, gdzie zniewolono cia³o. Przy- go ¿ycia. 

szukaæ ratunku, pociechy i po-
pominanie, ¿e jest jeszcze inny œwiat, Uczmy m³odzie¿ tych wartoœci, 

mocy. Urabiano nasze ¿ycie 
który wróci. Œwiat, który przywo³y- którymi ¿y³a Stefania £¹cka - bo w 

na trwa³ych, nieugiêtych zasa- wa³a w organizowanych uroczys- ten sposób uzdatnimy m³odych ludzi 
dach. Uczono nas, ¿e jest toœciach religijnych i patriotycznych. do pe³nego ¿ycia w przysz³oœci, do 
Bóg” W scenerii obozowego baraku jak mi³owania Boga i ojczyzny, do radze-

W  œwiecie wartoœci Stefania nie przejmuj¹co musia³ brzmieæ zainto- nia sobie w trudnych chwilach, do 
uznawa³a ¿adnych kompromisów.... nowany przez ni¹ i szeptem  œpie- czerpania radoœci  z drobnych nawet 

Miliony ludzi wch³onê³a w siebie wany  hymn Bo¿e coœ Polskê... wydarzeñ, do pracy i ¿ycia w rodzi-
niemiecka machina obozów œmierci Stefania £¹cka to modlitwa i o- nie. To nam tak¿e wychowa na chwi-
a pamiêtaj¹ imiennie o nich jedynie becnoœæ tam, gdzie umieraj¹cy by³ le grozy prawdziwych bohaterów. 
najbli¿si. Tu zbli¿amy siê do sedna padlin¹, mierzw¹ bez godnoœci.              Jolanta Apryasz
tajemnicy Stefanii £¹ckiej. Œwiat Jaki by³ dzieñ gdy czeka³y na 
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Hrabina Zofia Za³uska kaza³a zbudowaæ pomnik Niech Ci Stwórca udziela zdrowia w ¿yciu wiele.
mê¿owi Jenera³owi, na jego grobie w pó³nocnej kaplicy. ¯yj nam drogi Pasterzu w jak najd³u¿sze lata.
Do tego dzie³a Pan Ludwik zapêdzi³ se pomocnika z Kra- G³oœ nam s³owa zbawienia w tym piêknym koœciele,
kowa pana Korpala i obaj zaczêli pracê z kamienia Na chwa³ê Pana Boga, i po¿ytek œwiata.

W dniu dla nas tak pamiêtnym, przyjmijpiñczowskiego. Projektowa³ pomnik p Ludwik Otowski, 
dziêkczynienie,ale najwiêcej d³uba³ wedle tego p. Korpal, któremu godzi-
Za Twe prace podjête, poniesione troski,nami siê przypatrywa³em a czêsto i wódki mu z karczmy 
Niech Pan Bóg b³ogos³awi Tw¹ pracê, Twe mienie,przyniós³szy, by³em i ja tem zasilany. Kap³an ten sprawi³ 
Wiwat! Niechaj nam ¿yje, Ksi¹dz Pra³at Otowski!”te¿ now¹ monstrancyê kielich jeden czy ze dwa, bo to co 
Podczas gdym wierszyk recytowa³, goœcie powstali z by³o wygl¹da³o bardzo nêdznie!

miejsca, a Ks. Otowski ³zy uroni³. Gdym skoñczy³, pytali Mimo tyle zajêcia koœcielno-parafialnego, znalaz³ ten 
go goœcie czym to sam ten wierszyk u³o¿y³? Z tego cz³ek doœæ jeszcze czasu, by i o gospodarce rolnej nie 
zdarzenia by³em znowu jakiœ czas w ³asce u tego kap³ana, zapomn¹æ. Spacerowa³ w lecie po polach, kiszone 
co miê bardzo cieszy³o i che³pi³em siê z tego przed ludŸmi- ogórki kaza³ dawaæ spoconym ¿niwiarzom, którzy 
nie pomne ¿e „³aska pañska, na pstrym koniu jeŸdzi”pracowali do potu czo³a, zarabiaj¹c parê dni, gwa³-

W tym czasie zmar³ brat pra³ata Ludwik, rzeŸbiarz ko³o townego ¿niwa po 50 centów, zreszt¹ po 40, 35, 25 
Radgoszczy w Wyrêbiskach, by³em na pogrzebie tego centów a w zimie do, m³ocki maszyn¹ po 15 do 20 
zacnego i kulturnego cz³eka, który inteligencj¹ by³ du¿o centów. Ale dobre by³o i tyle wtedy.
wy¿szy od Ks. Brata. RzeŸby w koœciele œwiadcz¹ o jego On sprowadzi³ z k¹dœ ziemniaki wczesne, zwane: 
talencie.„amerykany”, których dobroci¹ cieszymy siê dot¹d. Nie 

Gdy w tym czasie pêk³ dzwon œredni, sprawiony za wyje¿d¿a³ nigdzie poza parafiê, raz pono by³ dawniej      
czasu ks. Kalatowicza, lany w Wojniczu, a przywieziony w jakimœ miejscu k¹pielowym. By³ zdrów i w humorze jak 
przez mego œp. Ojca, Otowski og³osi³ parafii: „Niech pad³o!
ka¿dy ofiaruje pierwszy dzieñ swego w ¿niwa zarobku, Ksiê¿a okoliczni, bali siê go bo by³ wymagaj¹cy, a jego 
a dzwon bêdzie!” I tak siê sta³o! Ju¿ to trzeba mu przyz-s³owo u biskupa by³o rozkazem, temu¿. Imieniny jego na 
naæ, ¿e umia³ sprytnie ciê¿kiego ch³opa do ofiar pobu-œw. Henryka 15 lipca, gromadzi³y kler s¹siedni, w³adze 
dziæ.œwieckie i paru okolicznych dzier¿awców. Chcia³, i umia³ 

Nie z pochlebstwa broñ Bo¿e, g³osi³em mu swój wier-byæ po staropolsku goœcinnym, i to œwiêto szumnie siê     
szyk bo wart by³ tego rzeczywiœcie! Urzêduj¹c u nas, z pocz¹tku odbywa³o. Ale jednego razu zasz³o do jakiegoœ 
odmieni³ koœció³, parafiê i budynki plebañskie, nie do nieporozumienia w tym gronie i to nie tylko s³owne, to siê 
poznania. Jego poprzednicy, mimo pewnych dobrych dziekan odrzek³ wyprawiaæ tak hucznych imienin, bywa³y 
przymiotów, lichy spadek zostawili w inwentarzu i w ow-du¿o skromniejsze.
cach. Wiêcej zrobi³ dla koœcio³a, ni¿ jego nastêpcy Zas³ugi jego uzna³ i Rzym, darz¹c go godnoœci¹ Pra³a-
absolutyzmem, chc¹c w tym naœladowaæ system Ks. ta. Dzieñ tej nominacyi zgromadzi³ znów si³a goœci, ale 
Otowskiego. Biedacy zapomnieli, ¿e ju¿ zdech³a ta kurka, wtedy i pisz¹cy z paru m³odzieñcami, uzbrojony w wier-
co z³ote jajeczka znosi³a. Póki lud by³ popañszczyznowy, szyk swego pomys³u, poszed³ gratulowaæ tej godnoœci. 
przywyk³y do komendy: „S³uchaj, rób i milcz”, da³o siê Wiersz ten brzmia³:
ksiê¿om cos tak despotycznie zrobiæ z nim, dziœ lud nie „Przewielebny ksiê¿e Pra³acie!
patrzy na sukniê ksiêdza, ni na jego jedwabne s³ówka, ale Dzisiaj, gdy Ci winszuj¹ kap³ani- Panowie
na jego czyny. Dziwna rzecz, ¿e na 13-stu plebanów Doznanego zaszczytu, Ty im dajesz ucha.
grêboszowskich, prawie ¿adnej pami¹tki po nich nie I my przyszli winszowaæ ubodzy ch³opkowie,
zosta³o. Koœció³ lich¹ dachówk¹, a gdzieniegdzie i kitkami Niech nas tak¿e Twe ucho ³askawie wys³ucha!

Nam siê to bowiem dzisiaj cieszyæ i radowaæ, s³omy pokryty. By³y na strychu koœcio³a du¿e sztaby 
Bo gdy Ciê tak widzimy, radoœæ w sercach œwieci, ¿elaza przez kogo i na jaki cel tu z³o¿one- nie wiedzieæ, ale 
I gdy ró¿ne wielkoœci przysz³y Ci winszowaæ te, powoli kaza³ kowalowi Migale, na swe potrzeby wyro-
Nie odrzucaj Ojczulku, ¿yczeñ twoich dzieci! biæ. Gdy mu wizytuj¹cy parafiê ks. Dziekan Witski z Bole-
Jak¿e za to dziêkowaæ Panu Bogu mamy, s³awia, robi³ uwagi, ¿e sklepieniem woda siê do koœcio³a 
¯e nam niegodnym ludziom tej ³aski udziela, mocno s¹czy, bo dach dziurawy, to mu na to Kalatowicz 
¯e tu w naszej wioseczce Ciebie posiadamy odpowiedzia³: „No, no mospanie, wyleœ ¿e tam, wylej ¿e 
Pasterza, Opiekuna i Nauczyciela? tam, kiedy wysoko. Mospanie, ja tam ka¿ê kosê zapra-
Niech Stwórca dobrotliwy pochwalony bêdzie wiæ, lepiej chodŸmy mospanie na obiad”. I na tem siê 
¯e Ci w stanie kap³añskim, ³ask swych nie posk¹pi³, koñczy³o! A przecie¿ ówczeœni ksiê¿a mieli dobre docho-
Wynosz¹c Ciê w przezacnym kap³añskim urzêdzie dy z gruntu, bo zbo¿a by³y drogie, dziesiêciny wiêcej 
Tam, gdzie pleban tutejszy, ¿aden nie post¹pi³! jeszcze mog³y im przynieœæ, a robota có¿ ich kosztowa³a? 
Za to ¿e piszesz w „Chacie” czyæ gdzie pad³o, Nic… Maj¹c takie dochody mo¿no by³o coœ dla koœcio³a 
¯yj d³ugie lata, drogi „Pokiwad³o”. bodaj coœ zrobiæ.                Dokoñczenie na str.25

Jakub Bojko, Okruszyny z Grêboszowa. Cz¹stka II
Napisa³ do rodziny i ciekawych parafian Jakub Bojko w³oœcianin.

Grêboszów 25 listopada 1933. Czêœæ IV
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Jakub Bojko, Okruszyny z Grêboszowa. Cz¹stka II
Dokoñczenie ze str. 24 lichowsk¹- potem do Hubenic i Koz³owa, cosie tak nie 

spodoba³o ks. Otowskiemu, ¿e zakaza³ wójtom braæ miê 
Ale tak siê dzia³o w ca³ej Polsce wtedy!... do nauki dziatwy. I ju¿ by³o po ³askach Bojki!
Mo¿e nie bardzo zaszkodzi, ¿e mówi¹c wy¿ej o 13-stu Ale Bóg da³ wyborów jakichœ, gdzie kandydowa³ 

plebanach przy gremboszowskim koœciele, zbudowanym ksi¹dz Dr. Adam Kopyciñski, ksi¹dz zuchwa³y, ani s³owa  
w r. 1650, przez Franciszka ze Dembiany Dêbiñskiego, i nie mamlasek. Razu pewnego przyby³ do mnie mój 
który zmar³ 9/1 1653, a który gruntem obdarzy³a Beata s¹siad, wróg zajad³y, lizuñ i prawa r¹czka Otowskiego, 
de Mirów Konstancya Bu¿yñska, urodzona 14/2 1565, który za jego wiern¹ s³u¿bê da³ mu s³u¿bê grubarza, i o-
a zmar³a 14/5 1627 i podam plebanów tutejszych œwiadczy³, ¿e miê „kanonik” po coœ wo³a do siebie. A by-
nazwiska i lata ich panowania. ³em wybrany na wyborcê wtedy. Z wielk¹ bojaŸni¹, i cie-

I Proboszcz Capricius Wojciech w roku 1599 kawoœci¹ poszed³em, i on miê prosi³, bym da³ g³os na 
II Polittek B³a¿ej w roku 1637 Kopyciñskiego, co z wielk¹ radoœci¹ przyrzek³em, i do-
III Maciej Wojciszewicz w roku 1640 pe³ni³em. Inn¹ raz¹, kandydowa³ na pos³a ch³op do dziœ 
IV Manczyñski Melchior proboszcz 1651 dnia ¿yj¹cy Marcin Krzciuk, przeciw staremu pos³owi br. 
V Przerembski Baltazar 1670- 1680 Józefowi Mêciñskiemu z Partynia, zacnemu by³emu ¿o³-
VI Górski Albert 1680- 1690 nierzowi z r. 1863, który straci³ rêkê w powstaniu.
VII Ruszkowski W³adys³aw 1690-1706 Lubo nie by³em wyborc¹, by³em proszony przez Pra³a-
VIII Ruszkowski Kazimierz 1706-1710 ta, bym w dniu wyborów by³ w D¹browy i tam namawia³ 
IX Ruszkowski Andrzej 1710- 1756 ch³opów, by wybierali nie ch³opa, lecz hrabiego. Co 
X Czapi¿yñski Stanis³aw 1756- 1783 powiecie, by³em, ale szkoda by³o s³owo pisn¹æ o Mêciñ-
XI Ankiewicz Marcin 1784- 1808 skim, bo wyborcy jak jeden m¹¿ stan¹wszy na rynku, 
XII Kromkay Jan 1808- 1829 schwycili p. kandydata w pó³, podnieœli na rêkach w górê 
XIII Kalatowicz Wojciech 1830- 1858 i krzyczeli: „Niech ¿yje pan pose³ Krzciuk!”. Patrz¹c na 
XIV Otowski Henryk 1859- 1892 to, i s³ysz¹c takie serdeczne wiwaty podszed³em do ks. 
XV Kahl Franciszek 1893- 1907 Otowskiego, stoj¹cego na froncie rady powiatowej, i mó-
XVI Halak Piotr 1907- 1931 wiê…..: ”Wszystko ju¿ przepad³o, bo ch³opi na rêkach 
S¹dzê, ¿e doœæ tego dobrego, i idê do ksiêdza Otow- Krzciuka na pos³a nios¹!”  „Ej! Co ty wiesz” odpowie-

skiego, jako polityka. Kiedy on obj¹³ parafiê, politykê dzia³ Pra³at i poszed³ do Sali wyborczej. Tam przed przy-
prowadzi³ rz¹d austriacki, przez czo³em mu bij¹c¹ mag- st¹pieniem do g³osowania, zabra³ g³os mówi¹c: „Sza-
nateryê polsk¹- w Galicyi, ksiê¿a szli drog¹, któr¹ szed³ nowni panowie wyborcy! Za chwilê mamy przyst¹piæ 
ich organ konserwatywny, czas krakowski, a ch³op, có¿ do wyboru naszego pos³a. Jak s³yszê postanowiliœcie 
zwa³ polityk¹? Wstyd miê pisaæ, ale muszê. wybraæ swego s¹siada ch³opa. Mo¿e byæ, ¿e przyjd¹ 

Licz¹c w dymnej i czy ju¿ „ kominiowèj” izbie gospo- takie czasy, ¿e trzeba i ch³opa bêdzie na pos³a wybraæ, 
ale ten czas jeszcze nie nadszed³. Dacie dowody doj-darz z dziatw¹ dorastaj¹c¹ i drobiazgiem zdarza³o siê nie 
rza³ego rozumu i rozwagi politycznej, je¿eli dziœ wybie-raz, ¿e któremuœ z dzieci wyrwa³o siê g³oœniejsze s³owo, 
rzecie starego waszego pos³a pana Józefa Mêciñskie-ale nie z gêby, ale z innej dziureczki i wtedy gazda roz-
go, który zna wasze potrzeby i bêdzie je móg³ zaspo-gniewany krzycza³: „Pfuœ, œwini, z tak¹ polityk¹ na 
koiæ itd”dwór! Jakimita polityk, polityka u niego jak motyka,  

A na to ch³opi wyborcy krzyknêli jak jeden: „Niech ¿y-a ceremonija jak dr¹g! ̄ ebym tego drugi raz nie s³ysza³ 
je hrabia Mêciñski!”. Ja zdurnia³ i czekam co na to powie itd.”- Ale powoli, powoli zaczêli siê ch³opy dowiadywaæ, 
kandydat Krzciuk, ale s³ówkiem siê nie odezwa³. Myœla-¿e ich wybrani delegaci wybieraæ maj¹ prawo pos³a tak do 
³em, ¿e potem wykrzyku zabierze g³os i powie: „Có¿ to Wiednia jak i Lwowa, i ju¿ nie wszyscy szli za komend¹ 
wy ch³opi robicie, dopieroœcie miê nosili na rêkach po ksiêdza , czy pana.
rynku, g³osz¹c miê przedwczeœnie pos³em, a co was bar-Ja wtedy ju¿em siê lepiej nieco patrza³ na œwiat poli-
dzo znowu nie prosi³em, a za pó³ godziny, wypieracie siê tyczny i na politykê Pra³ack¹, alem mu jeszcze du¿o wie-
mnie i pokazujecie œwiatu sta³oœæ przekonañ politycznych rzy³ na œlepo. Jednak on czu³, ¿em nie taki œlepy jak inni,   
u ch³opów? Wstyd wam i hañba!” Ale Krzciuk siê na to i mia³ miê na oku bardzo. Ale bym nie czu³ jego nienawiœci 
nie zdoby³, nie mia³ g³owy na to, i wybrano Mêciñskiego- ku sobie, chcia³ mi daæ dowód swej dobroci, i gdy grubarz 
moim zdaniem ca³kiem s³usznie. Lubo widz¹c ch³opa po-Szabla Wawrzeniec, nie chcia³ siê ubraæ w kupiony d³ugi 
stawnego i urodnego, rad by³em w duchu jego wyborowi, bia³y p³aszcz, w dniu œwi¹tecznym , zapyta³ mnie, czybym 
ale gdym siê przekona³, ¿e on siebie dziœ obroniæ nie nie przyj¹³ s³u¿by koœcielnego, i w ten p³aszcz siê nie 
umia³ a có¿ sprawy ch³opskiej w sejmie, zmieni³em zdanie ubra³? Dziêki Bogu i wójtowi z Biskupic Jakóbowi £obo-
o jego zdolnoœciach politycznych. Mimo, ¿e tak by³ do dzie i jego radzie, ja przyj¹³em s³u¿bê nauczyciela do dzie-
us³ugi gotów temu Pra³atowi nic siê potem nie zmieni³ dla ci, i to za 10 z³ za zimê i wikt! Jak¿ebym móg³ przyj¹æ jego 
mnie, bo s¹siad Dziubla, recte Pi³at jego adiutant donosi³ propozycjê, pomyœlcie dobrzy ludkowie? Com dzieci 
mu niebywa³e historie o mnie i w skutek tego wyrzuci³ uczy³, tom uczy³, alem i siebie uczy³ czytaj¹c du¿o dzie³ek  
mnie z „belferki” w parafii, ale ch³opi z Samocic mnie i jakoœ raŸniej patrza³em na œwiat Bo¿y, na ludzi i ich 
powo³ali do siebie. politykê.

Na drugi rok wziêto miê do tej czynnoœci na Wolê ̄ e-
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RWD PROSPECT  Internet 
w Twoim domu

Firma RWD PROSPECT z Tarnowa specjalizuje siê       
w szeroko rozumianej informatyce. Nieprzerwanie od po-
nad 20 lat œwiadczy us³ugi zwi¹zane z informatyzacj¹ 
przedsiêbiorstw. W dziedzinie tej RWD PROSPECT 
wykonuje wszelkie prace i czynnoœci pocz¹wszy od 
sprzeda¿y sprzêtu komputerowego  poprzez sprze-
da¿ i wdro¿enie  oprogramowania a¿ do  budowy 

- nieograniczone rozmowy wideo z cz³onkami ro-okablowania strukturalnego a nastêpnie serwiso-
dzin b¹dŸ znajomymi,wania sprzêtu komputerowego oraz systemu. W efekcie, 

- dokonywanie p³atnoœci bez koniecznoœci wycho-firma pe³ni funkcje integratora; oddaje swojemu Klientowi 
dzenia z domu,w pe³ni funkcjonuj¹cy system informatyczny - "pod klucz".

- sprawdzanie: cen towarów i us³ug, rozk³adów jaz-Wa¿n¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci firmy jest œwiadczenie 
dy, godzin otwarcia jednostek i instytucji publicz-us³ug fiskalnych, które nieprzerwanie kontynuowane s¹ 
nych, itp.,od 1993 roku. Na rynku firm oferuj¹cych kasy fiskalne 

- zakupy w sklepach internetowych (oszczêdnoœæ RWD PROSPECT zajmuje czo³owe miejsce na terenie 
czasu zwi¹zana z chodzeniem do sklepów i szuka-by³ego woj. tarnowskiego. W swojej opiece ma obecnie  ok. 
niem okreœlonego towaru),3 tys. kas i urz¹dzeñ fiskalnych. W efekcie firma sta³a siê 

- dostêp do przepisów prawnych, aktów normatyw-uznanym partnerem najwiêkszych i najbardziej zna-
nych, komentarzy, porad, itp.,cz¹cych producentów urz¹dzeñ fiskalnych na rynku kra-

- dostêp rodziców do wyników nauczania swoich jowym.
dzieci tzw. e-dzienniki  na stronach interneto-Od kilkunastu lat wiod¹cym rodzajem dzia³alnoœci 
wych szkó³, które je prowadz¹. firmy jest szeroko rozumiana telekomunikacja. Firma 

Nie sposób wymieniæ wszystkich korzyœci i mo¿liwoœci 
posiada status operatora a tak¿e dysponuje  niezbêdnymi 

jakie daje dostêp do Internetu, niemniej jednak jest on wa-
decyzjami i zezwoleniami z UKE. Oferuje odbiorcom  

¿nym narzêdziem w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym i pe³ni 
wysoki standard us³ug internetowych oraz telefonicznych 

rolê tzw. „okna na œwiat”.
w technologii VoIP jak równie¿ wysokiej jakoœci telewizjê.  

W odniesieniu do telefonii cyfrowej w technologii 
Obszarem dzia³ania firmy jest miasto Tarnów, pó³nocna     

VoIP firma posiada atrakcyjn¹ ofertê (niski abonament, i zachodnia czêœæ powiatu tarnowskiego a tak¿e wiêkszoœæ 
du¿e pakiety darmowych minut, naliczanie sekundowe). obszaru powiatu d¹browskiego. Firma dociera przede 
W ramach tego samego operatora rozmowy s¹ bezp³atne. wszystkim do mieszkañców wsi, na tereny zagro¿one 
Natomiast 1 minuta po³¹czeñ zagranicznych mo¿liwa jest „wykluczeniem cyfrowym”. Przed kilkoma laty firma zbu-
ju¿ od 5 groszy!!!!  dowa³a rozleg³¹ sieæ szkieletow¹ dostarczaj¹c¹ sygna³ 

Je¿eli chodzi o sygna³ TV  firma oferuje bogate zestawy wzd³u¿ doliny Dunajca (po obu jej stronach) oraz na tzw. 
programowe w wysokiej jakoœci HD. Oferta skierowana „Powiœlu” tj. na terenie powiatu d¹browskiego. 
jest g³ównie do mieszkañców zamieszkuj¹cych tereny, na RWD PROSPECT prowadzi te¿ intensywne prace zwi¹-
których budowana jest sieæ œwiat³owodowa. zane z rozbudow¹ œwiat³owodowej sieci internetowej opar-

Za poœrednictwem urz¹dzeñ radiowych  firma RWD tej na nowoczesnej technologii FTTH gwarantuj¹c¹ mocny 
PROSPECT dostarcza sygna³ internetowy oraz telefo-i stabilny sygna³. Sygna³ internetowy doprowadzany jest 
niczny (VoIP) do nastêpuj¹cych miejscowoœci w Gminie œwiat³owodem a¿ do mieszkania (domu) u¿ytkownika 
Grêboszów: Bieniaszowice, Biskupice, Borusowa, Grêbo-koñcowego. Dziêki temu firma mo¿e zaoferowaæ swoim 
szów, Hubenice, Karsy, Koz³ów, Okrêg, Ujœcie Jezuickie, klientom kompleksow¹ us³ugê tzw. „triplay” (internet, 
Wola Grêboszowska, Wola ¯elichowska, Zawierzbie, telefonia, TV). 
¯elichów. RWD PROSPECT zapewniaj¹c dostêp do Internetu 

Istnieje realna mo¿liwoœæ pod³¹czenia Abonentów za-stwarza mieszkañcom wsi i miast nowe, globalne mo¿li-
mieszkuj¹cych okoliczne miejscowoœci, po uprzednim woœci takie jak: 
sprawdzeniu mo¿liwoœci oraz jakoœci po³¹czeñ. - zatrudnienie (praca na odleg³oœæ), 

Dostêp do internetu drog¹ œwiat³owodow¹ oraz - podwy¿szenie poziomu nauczania (dostêp do 
us³ugê TV firma zapewnia mieszkañcom: £êgu Tarnow-materia³ów dydaktycznych),
skiego, Pawêzowa, Niedomic oraz Tarnowa. - dostêp do urzêdów administracji publicznej, 

Za kilka miesiêcy dostêp taki bêdzie mo¿liwy równie¿ mo¿liwoœæ wysy³ania i odbierania korespondencji, 
w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Niwka, Trzydniaki, œledzenia na jakim etapie znajduje siê proces za-
Dwudniaki  oraz Wierzchos³awice.³atwiania naszego wniosku, decyzji, odwo³ania, 

Liczba abonentów firmy siêga obecnie 2.000 osób.   itp.,
Firma RWD PROSPECT dysponuje w³asn¹ wykwali-- korzystanie z konsultacji medycznych a co za tym 

fikowan¹ i doœwiadczon¹ kadr¹, pracownikami o du¿ym, idzie podwy¿szenia poziomu opieki medycznej       
wieloletnim doœwiadczeniu m.in. w organizowaniu i reali-i zmniejszenia kosztów specjalistycznej opieki 
zacji procesów inwestycyjnych, projektowaniu, wykonywa-(koszty dojazdów, tracony czas itp),
niu a tak¿e w serwisowaniu i administrowaniu rozleg³ymi - dostêp do informacji i zagadnieñ ze wszystkich 
sieciami internetowymi. dziedzin ¿ycia (np. przepisy kulinarne, porady     

z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa, wiadomoœci      
z kraju i ze œwiata, wyniki wyborów, informa-

Tekst sponsorowany
tyczne systemy ostrzegania, itd.),
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W polskiej tradycji bardzo mocno zakorzeniony jest 
zwyczaj obdarowywania siê prezentami w dniu 6 grudnia. 
Jest to zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ patrona tego dnia 
Œw. Miko³aja  biskupa z Miry, ¿yj¹cego na prze³omie III i IV 
wieku. Dlatego te¿ wszyscy, a w szczególnoœci dzieci z nie-
cierpliwoœci¹ oczekuj¹ tego wyj¹tkowego dnia. Jak co roku 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie     
z pocz¹tkiem grudnia organizuje specjalny program miko-
³ajkowa skierowany do najm³odszych mieszkañców naszej 
gminy, w którym oprócz konkursów i zabaw z nagrodami, 
na wszystkich obecnych czeka wizyta wyj¹tkowego goœcia, 
który hojnie obdarowuje wszystkich s³odkimi prezentami. 
Nie inaczej by³o i w tym roku. W sobotnie przedpo³udnie   
6 grudnia wype³niona po brzegi najm³odszymi mieszkañ-
cami gminy wraz z ich najbli¿szymi sala konferencyjna 
GCKiCz wspólnie bawi³a siê oczekuj¹c na przybycie Œw. 
Miko³aja. Dzieci i m³odzie¿ mog³y uczestniczyæ w szeregu 
zabaw i konkurencji sprawdzaj¹cych wiedzê, sprawnoœæ     
i kreatywnoœæ, a które przygotowane by³y przez pracow-
ników placówki. W czasie programu odby³o siê równie¿ 
wrêczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników mija-
j¹cego roku w Gminnej Bibliotece Publicznej. Kulminacj¹ 
imprezy by³a wizyta wyj¹tkowego goœcia - Œwiêtego Miko 
³aja, który w asyœcie anio³ka przyby³ z mnóstwem cukier-
ków. Zaprosi³ on równie¿ wszystkich obecnych do wspól-
nej zabawy. Ponadto przypomnia³ historiê wielowiekowej 
tradycji obdarowywania siê prezentami w tym wyj¹tkowym 
dniu oraz hagiografiê Œw. Miko³aja z Miry. Na koniec 
wszyscy, którzy w tym dniu przybyli do GCKiCz, bez 
wzglêdu na wiek, mogli otrzymaæ garœæ s³odyczy jak 
równie¿ zadaæ Miko³ajowi pytanie zwi¹zane z postaci¹ tego 
wyj¹tkowego œwiêtego. 

Na zakoñczenie wszyscy mogli zrobiæ sobie wspólne 
zdjêcie z niecodziennym goœciem, który odwiedza nas tylko 
raz w roku. Imprezê poprowadzi³ dyr. GCKiCz Wies³aw 
Lizak. Sponsorami nagród i s³odyczy byli: Gminna Komisja 
ds. Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi i Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomani w Grêboszowie 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszo-
wie.

Wies³aw Lizak

WIZYTA ŒW. MIKO£AJA W CENTRUM KULTURY



CZAROWNY ŒWIAT BAJEK
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