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Łabędzie nieme na stawie "Irena" w Garbowie



DZIEŃ KOBIET NA LUDOWODZIEŃ KOBIET NA LUDOWO

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

najserdeczniejsze życzenia

Wesołego Alleluja oraz smacznego jajka

dla „Głosu Garbowa” 

i wszystkich Regionalistów

składa

Ks. Stanisław Wąsik
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Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
które niosą ze sobą radość i nadzieję, upłyną

Państwu w atmosferze spokoju 
i wzajemnej życzliwości.

Życzymy nieustającego zdrowia, pokoju w sercu,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech blask prawdy rozświetla wszelkie mroki,
a zwycięski Chrystus otworzy nas na przyszłość

i pomoże uwierzyć w zwycięstwo dobra 
w każdym człowieku.

Przewodnicząca Rady Gminy          Wójt Gminy Garbów
      Katarzyna Chabros                            Kazimierz Firlej
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Dariusz Kortko, Judyta Watoła
Religa. Biografia najsłynniejszego 
polskiego kardiochirurga
Człowiek legenda. Bezpośredni, 
szczery, pogodny, choć nie stroniący od 
nałogów. Chętnie dzielił się wiedzą, 
umożliwiał awans i miał świetny 
kontakt z pacjentami. To opowieść 
o człowieku, który pierwszy w Polsce 
dokonał przeszczepu serca i robił 
wszystko, by ratować chorych.

Wydawnictwo Agora SA

Iwona Walentynowicz  
Prezydentowa Karolina 
Kaczorowska. Stanisławów-Sybir-
Afryka-Londyn
Wspomnienia z okresu dzieciństwa 
i młodości Karoliny Mariampolskiej. 
Jej rodzina, jak wielu innych Polaków 
mieszkających na Kresach, została 
zesłana na Syberię. Następnie wraz 
z innymi przez Rosję, Iran, Indie 
dotarła do Afryki i dopiero w Ugandzie 
los odmienił się na lepsze. Koniec 

opowieści to początek nowego życia… 
Wydawnictwo Bellona

Shelley Emling
Maria Skłodowska-Curie i jej córki
Opowieść o najsłynniejszej w dziejach 
rodzinie naukowców. To wyjątkowa 
książka, opisująca życie i dokonania 
dwukrotnej noblistki oraz jej relacje z 
córkami, które są przy niej w ważnych 
momentach życia. Widzimy ją nie tylko 
jako kobietę naukowca, ale również 
jako troskliwą matkę i przyjaciółkę. 
Tytuły naukowe nie przesłoniły jej 
miłości do córek. Historia trzech 

kobiet, z których dwie połączyło laboratorium, a jedna poszła 
własną drogą.
Wydawnictwo MUZA SA
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Paweł Zuchniewicz
Ojciec Wolnych Ludzi
H i s t o r i a  k a r d y n a ł a  S t e f a n a  
Wyszyńskiego napisana z niezwykłą 
starannością. To powieść o jego życiu, 
aresztowaniu przez Gestapo, posłudze w 
powstańczym szpitalu,  walce o 
n iezależność  Kościoła  podczas  
piastowania godności prymasa w 
komunistycznej Polsce i próbach 
złamania go przez UB.

Wydawnictwo Znak
EST
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Sprostowanie
W poprzednim numerze gazety na str. 7 wkradł się błąd 
w nazwie zespołu. Powinno być „Boska Banda” i s. Salezjanki. 
Przepraszamy.
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unikalną, najstarszą w 
świecie repliką Grobu 
Chrystusa w Jerozolimie. 
Został on zbudowany 
przez pobożnego rycerza 
J a k s ę ,  k t ó r y  o d b y ł  
pielgrzymkę do Jerozo-
l i m y.  Z  P a l e s t y n y  
przywiózł „worki” świę-
tej ziemi i na tej relikwii 
wybudował w roku 1163 
kościół pw. Świętego 
Grobu. 

Obecnie na miejscu 
starego kościoła mieści 
się kaplica Grobu Pań-
skiego. Jest niedziela, 
więc uczestniczymy we 
mszy św. odprawianej 
przez bp kieleckiego, 
w intencji Caritas.
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