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Rady Gminy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia radości, spokoju, 

zdrowia i wzajemnej życzliwości 
a Nowy 2016 Rok niech będzie pomyślny i szczęśliwy 

oraz pełen wszelkiego Bożego błogosławieństwa
życzą

Małgorzata Sanaluta 
Zastępca Wójta

Kazimierz Firlej
Wójt Gminy
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Patrick Modiano
Przejechał cyrk
Powieść, którą bardzo przyjemnie się czyta. 
Młody mężczyzna zakochuje się w starszej 
od siebie kobiecie, której przeszłość jest 
mocno podejrzana. Bohaterowie książki – 
pozornie wolni i niezależni – bez domu, 
rodziny przemierzają ulice, zaułki i 
kawiarnie Paryża. Po wplątaniu się w 
niejasną sytuację postanawiają wyjechać do 
Rzymu i tam rozpocząć nowe życie. 
L i t e r a c k a  N a g r o d a  N o b l a  2 0 1 4 .  

Wydawnictwo PIW

Bogdan Nurzej
Rachunek
Bohater książki to człowiek sukcesu. Jest 
prezesem dużej firmy chemicznej. Nie liczy 
się z nikim i niczym w osiąganiu celów. Ma 
współpracowników, ale brak mu przyjaciół. 
Pewnego dnia dowiaduje się,  że 
prawdopodobnie jest ojcem chłopca, który 
zachorował, bo mieszkał blisko jego 
fabryki, która zatruwa okolicę. Jak postąpi? 
Czy spróbuje naprawić swoje życie? 
Przeczytajcie sami.
Wydawnictwo Novae Res

Ryszard Terlecki
Polska w niewoli 1945-1989. Historia 
sowieckiej kolonii.
Autor  p rzeds tawia  dz ie je  Po l sk i  
zniewolonej przez Sowietów. To bolesna 
historia zbrodni, represji i ucisku narodu 
przez sprawujących nad nim władzę 
sowieckich namiestników m.in.: Bieruta, 
Gomułki i wielu innych. W interesie obcego 
imperium mordowano i prześladowano 
własnych rodaków za to w co wierzą i co 
kochają. Chociaż w 1945 roku przejęliśmy 

Ziemie Odzyskane to nie staliśmy się krajem niepodległym.
Wydawnictwo AA

Henryka Paśnik, ks. Arkadiusz Paśnik
Obietnica. Historia, którą napisało życie.
Historia wspomnień Heni, która będąc 
młodą dziewczyną została wraz z ojcem i 
piątką rodzeństwa zesłana na Sybir w 1940 
r. Najmłodszy brat miał wówczas 6 lat. 
Koniec dziewczęcych marzeń, koniec 
sielskiego życia, za to praca w nieludzkich 
warunkach. Co ją trzymało przy życiu? 
Czy obietnicę, którą złożyła przy grobie 
ojca udało się wypełnić?
Po powrocie do Polski nasza bohaterka 

wraca do Garbowa, a po 60-ciu latach od tych dramatycznych 
wydarzeń wraz z wnukiem opisali tę historię.
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła                              

Grudzień 2015 9



Głos Garbowa10



Grudzień 2015 11



Głos Garbowa12

E. Dados, K. Zlot i Mikołaj
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fot. Halina Stępniak

Jasełka w Parafii Garbów-CukrowniaJasełka w Parafii Garbów-Cukrownia

Konkurs szopek


