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Zwieñczeniem okresu wakacyjnego w gminie Grêboszów by³a impreza integracyjna „Po¿egnanie lata”, 
która odby³a siê w ostatni¹ niedzielê sierpnia (tj. 26.08.2012 r.). Wspólne œwiêtowanie rozpoczê³o siê ok. 
15.30 na boisku sportowym w miejscowoœci Borusowa. Uroczystej inauguracji imprezy dokona³a Pani 
Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, która zaprosi³a wszystkich do wspólnej zabawy oraz 
korzystania z atrakcji jakie specjalnie na t¹ imprezê przygotowali organizatorzy dla wszystkich uczestników. 
W tym dniu ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie, gdy¿ wachlarz atrakcji by³ naprawdê szeroki. Po okolicz-
noœciowych przemówieniach na scenie jako pierwszy pojawi³ siê zespó³ „Sykowni” z Nowego Targu (na 
zdjêciu), który w charakterystycznych góralskich strojach zaprezentowa³ kilka melodii i przyœpiewek 
kojarzonych z podhalañskim folklorem. Zaraz po nich na scenie wszyscy mogli podziwiaæ Zespó³ Pieœni       
i Tañca Ziemi Grêboszowskiej, który przedstawi³ obrzêd oœpiewania wieñca ¿niwnego oraz zaprezentowa³ 
swoje umiejêtnoœci taneczne prezentuj¹c krakowiaka oraz elementy innych tradycyjnych tañców ludowych. 

Dokoñczenie na str. 5
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JUBILEUSZ 25-LECIA 
ŒWIÊCEÑ KAP£AÑSKICH 

KS. ZBIGNIEWA KOWALA

Od ³ona matki Pan mym opiekunem.
Moje usta bêd¹ g³osi³y Twoj¹ sprawiedliwoœæ

i przez ca³y dzieñ Twoj¹ pomoc.
Bo¿e, Ty mnie uczy³eœ od mojej m³odoœci

i do tej chwili g³oszê Twoje cuda.
Ps. 71, 15a b i 17.

W niedzielê, 17 czerwca br. podczas uroczystej 
Mszy œw. Ks. Zbigniew Kowal wspólnie ze swymi 
kolegami  kap³anami oraz grêboszowscy parafianie, 
rodzina i przyjaciele dziêkowali za 25 lat pos³ugi 
Bogu i cz³owiekowi Ksiêdza Jubilata w kraju i za gra-
nic¹. Ks. Kowal pracowa³ bowiem jako misjonarz nie 
tylko w Polsce, ale równie¿ w Afryce i we Francji. 
Uroczystej sumie przewodniczy³ sam Jubilat w kon-
celebrze kap³anów rodaków oraz przyjació³ przy-
by³ych na uroczystoœæ. Wœród delegacji sk³adaj¹cych 
¿yczenia Ks. Zbigniewowi znaleŸli siê: s³u¿ba litur-
giczna, dzieci, m³odzie¿, ministranci oraz rodacy      
z Ujœcia Jezuickiego, gdzie wychowa³ siê i wzrasta³ 
Jubilat. Oprócz z serca p³yn¹cych ¿yczeñ, pad³y 
zapewnienia o modlitewnym wsparciu tu u stóp Grê-
boszowskiej Pani, gdzie przed dwudziestoma piêcio-
ma laty Ks. Zbigniew odpowiedzia³ na g³os Pana: 
„PójdŸ za mn¹”.

Jego ziemska wêdrówka rozpoczê³a siê tu na nad-
wiœlañskiej ziemi, gdzie przyszed³ na œwiat 25 wrzeœ-
nia 1959 roku jako drugie z czwórki rodzeñstwa. 
Rodzice Mieczys³aw i Zofia utrzymywali siê z pracy 
na roli, wychowuj¹c swoje dzieci w duchu g³êbokiej 
religijnoœci i wielkiej pracowitoœci. 12 paŸdziernika 
1959 roku przyj¹³ sakrament chrztu. Rodzicami 
chrzestnymi byli Zofia Kowal i Józef Dymon. Edu-
kacjê rozpocz¹³ w 1966 r. w szkole podstawowej     
w rodzinnej miejscowoœci w Ujœciu Jezuickim, a na-
stêpnie od 1970 r. kontynuowa³ w Grêboszowie. 
Wykszta³cenie œrednie zdobywa³ w Zespole Szkó³ 
Mechaniczno-Elektrycznych, w Technikum Elek-
trycznym w Tarnowie, które ukoñczy³ egzaminem 
maturalnym w 1979 r. Rok przed matur¹ zgin¹³      
w wypadku samochodowym ukochany ojciec Ks. 
Zbigniewa. Od listopada 1979 r., przez piêæ miesiê-
cy pracowa³ w KKCW w Nowej Hucie. Podczas 
wizyty w Krakowie, us³ysza³ po raz pierwszy o Ksiê-
¿ach Sercanach. Znalaz³szy adres w ksi¹¿ce telefo-
nicznej postanowi³ ich odwiedziæ. W lipcu 1980 r. 
zg³osi³ siê i zosta³ przyjêty do postulatu Zgromadze-
nia Ksiê¿y Najœwiêtszego Serca Jezusowego jak¹ 
rozpocz¹³ we wrzeœniu tego¿ samego roku, któr¹ 
uwieñczy³ z³o¿eniem pierwszych œlubów zakonnych 
27 wrzeœnia 1981 r.            Dokoñczenie na str. 22
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OD WYDAWCY
Henryka Sucharskiego oraz Gimnazjum im. Stefanii 
£¹ckiej. M³odzie¿ ucz¹ca siê w tej placówce od wrzeœ-
nia mo¿e korzystaæ z nowoczesnej, pe³nowymiarowej 
hali sportowej wraz z wyposa¿eniem. Tym samym na-Za nami ju¿ pocz¹tek astronomicznej jesieni. Mi-
sza gmina doczeka³a siê piêknego obiektu sportowe-n¹³ czas wakacyjnego odpoczynku, ciep³ych i s³onecz-
go, który od teraz bêdzie s³u¿y³ wszystkim naszym nych dni. Nieuchronnie zbli¿a siê czas zimy, coraz 
mieszkañcom, na czele oczywiœcie z m³odzie¿¹ ucz¹c¹ krótszych dni i ch³odniejszych nocy. Ale minione       
siê w zespole szkó³. Uroczyste otwarcie odby³o siê 12 3 miesi¹ce to przede wszystkim równie¿ okres ¿niw, 
wrzeœnia br. Inwestycja ta powsta³a dziêki wsparciu czasu wytê¿onej pracy na roli. Tegoroczne uroczyste 
funduszy unijnych. Jednak to nie koniec przedsiê-zakoñczenie czasu zbiorów mia³o miejsce 19 sierpnia 
wziêæ jakie uda³o siê zrealizowaæ w naszej gminie m.in. w miejscowoœci Olesno w ramach V Œwiêta Powiœla 
dziêki absorpcji œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE. D¹browskiego - Do¿ynki Powiatowe i Targi Gospo-
W obecnym numerze mog¹ jeszcze Pañstwo znaleŸæ darcze. W tym dniu spo³ecznoœæ ca³ego powiatu mog³a 
informacje o realizacji kolejnych dwóch projektów, spotkaæ siê by wspólnie œwiêtowaæ symboliczne za-
tym razem finansowanych z Europejskiego Funduszu koñczenie ¿niw. Œwiêto plonów wypad³o niezwykle 
Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w ra-okazale. Na obiekcie sportowym w Oleœnie mo¿na 
mach programu Leader. Dziêki pozyskaniu tych œrod-by³o zobaczyæ wspania³e, kunsztownie wykonane 
ków, Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa      wieñce do¿ynkowe, m³odzie¿ i starszych ubranych      
w Grêboszowie uda³o siê zakupiæ 10 kompletów stro-w tradycyjne regionalne stroje oraz us³yszeæ piêkno     
jów ludowych krakowskich mêskich oraz damskich i wyj¹tkowe bogactwo rodzimego folkloru w formie 
oraz wydaæ folder w ca³oœci poœwiêcony naszej gminie przyœpiewek i recytatyw, wplecionych w obrzêd oœpie-
jak równie¿ kartki pocztowe prezentuj¹ce jej naj-wania wieñca ¿niwnego. Nie zabrak³o i wspania³ych 
bardziej charakterystyczne miejsca. Warto równie¿ elementów tañców regionalnych. Pe³n¹ relacjê z tego 
wspomnieæ, ¿e w trakcie realizacji jest równie¿ projekt wydarzenia znajd¹ Pañstwo w aktualnym numerze 
budowy orlika, na który równie¿ uda³o siê pozyskaæ Gazety Grêboszowskiej, gdzie zamieszczamy równie¿ 
gminie œrodki zewnêtrzne, tym razem dziêki pro-galeriê zdjêæ, które jeszcze raz przypomn¹ nam 
gramom rz¹dowym.atmosferê wspólnego œwiêtowania. Warto wspomnieæ 

W aktualnym wydaniu mog¹ Pañstwo przeczytaæ równie¿ i o sukcesie naszej m³odzie¿y, która zajê³a 
szereg ciekawych informacji dotycz¹cych historii, drugie miejsce w konkursie na oœpiewanie wieñca, cze-
autorstwa ks. pra³ata Ryszarda Banacha. Tym razem go im serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych suk-
prezentujemy wspomnienia o ksiêdzu Biesiadeckim    cesów.
i artyku³ poœwiêcony obecnoœci w Grêboszowie sióstr Okres wakacji obfitowa³ w interesuj¹ce propozycje 
karmelitanek. Na ³amach naszego periodyku druku-kulturalne i sportowe. Jedn¹ z nich by³a impreza inte-
jemy równie¿ zdjêcie obrazu Matki Bo¿ej Grêboszow-gracyjna „Po¿egnanie lata”, która zosta³a zorganizo-
skiej oraz modlitwê autorstwa Janiny Magiera, która wana w ostatni¹ niedzielê sierpnia przez Wójta Gminy 
powsta³a w zwi¹zku ze 100-leciem umieszczenia obra-Grêboszów Krystynê Œwiêtek oraz OSP w Borusowej, 
zu w o³tarzu g³ównym koœcio³a pw. WNMP w Grêbo-przy wspó³udziale œrodków z Europejskiego Funduszu 
szowie. Tradycyjnie równie¿ dr Marek Ziajor konty-Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. By³ to 
nuuje swoje rozwa¿ania na temat zdrowia, w dalszym wspólny piknik, w którym dla wszystkich uczestników 
ci¹gu omawiaj¹c tematykê cukrzycy. Ponadto w ak-znalaz³o siê wiele atrakcji. W lipcu zaœ wszyscy mogli 
tualnoœciach mog¹ Pañstwo przeczytaæ o wyj¹tkowym spróbowaæ swoich si³ w spartakiadzie sportowej, która 
odznaczeniu jakie otrzyma³ Honorowy Obywatel Gmi-odby³a siê w na boisku sportowym w Ujœciu Jezuickim. 
ny Grêboszów dr Andrzej Kosiniak-Kamysz - tj. br¹zo-W szeregu konkursów sprawnoœciowych m³odzie¿ 
wym medalu Cracovia merenti. W numerze nie za-oraz starsi rywalizowali o prymat w ró¿nych dyscypli-
braknie wyników i terminarzy spotkañ dru¿yn pi³kar-nach sportowych, jak chocia¿by pi³ka no¿na, skok     
skich z terenu naszej gminy graj¹cych w klasie w dal czy biegu na 100 metrów. Ponadto, o miano 
rozgrywkowej B w podokrêgu ̄ abno.najlepszej jednostki OSP rywalizowa³y oddzia³y z tere-

Rozpoczêliœmy ju¿ ostatni kwarta³ tego roku, któ-nu naszej gminy, w zawodach sportowo-po¿arniczych. 
ry by³ dla nas wyj¹tkowy. Przede wszystkim to 15. rok Najlepsi okazali siê stra¿acy z OSP Borusowa, którzy 
naszej dzia³alnoœci. Tym samym w imieniu swoim jak    swoje umiejêtnoœci i sprawnoœæ bojow¹ potwierdzili 
i ca³ej redakcji pragnê podziêkowaæ za wszystkie ¿y-równie¿ w zawodach powiatowych, w których równie¿ 
czenia jakie kierowane by³y do naszej redakcji w zwi¹z-zajêli I miejsce. Na ³amach naszego kwartalnika pre-
ku z jubileuszem. Dziêkujemy za to wsparcie, wszelkie zentujemy relacjê z wszystkich tych wydarzeñ.
pozytywne opinie, które przez ten czas by³y kierowane W minionym miesi¹cu rozpocz¹³ siê kolejny ju¿ 
do nas. Mamy nadziejê, ¿e Gazeta Grêboszowska na-rok szkolny. Najm³odsi mieszkañcy naszej gminy roz-
dal bêdzie cieszyæ siê zaufaniem wszystkich naszych poczêli edukacjê w naszych placówkach oœwiatowych. 
Czytelników.Ten rok jest jednak wyj¹tkowy pod kilkoma wzglêda-

mi. Przede wszystkim od tego roku na terenie gminy, 
w miejscowoœci Grêboszów, funkcjonuje Zespó³ Szkó³ 

Wies³aw Lizakw którego sk³ad wchodz¹ Szko³a Podstawowa im. mjr 



WIELKIE ŒWIÊTOWANIE

Piêkna s³oneczna pogoda, t³umy ludzi i dobra 
zabawa - tak w kilku s³owach mo¿na opisaæ imprezê 
jak odby³a siê 19 sierpnia br. na obiekcie sportowym 
w Oleœnie: V Œwiêto Powiœla D¹browskiego  Do-
¿ynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Organizacja 
tej du¿ej i wa¿nej imprezy co roku przypada innej 
gminie z terenu powiatu. W tym roku gospodarzem 
œwiêta by³a gmina Olesno, natomiast organizato-
rami byli: Stowarzyszenie Samorz¹dów Powiatu D¹-
browskiego, Starosta Tadeusz Kwiatkowski i wójt 
Olesna Witold Morawiec. W tym dniu rolnicy maj¹ 
okazjê do wspólnego œwiêtowania i dziêkowania za 
zebrane plony, przedsiêbiorcy oraz organizacje po-
zarz¹dowe do prezentacji swojej oferty na stoiskach 
promocyjnych, a wszyscy uczestnicy do zapoznania 
siê z lokalnym folklorem, skosztowania tradycyjnych 
potraw, integracji i dobrej zabawy. 

O godzinie 13.00 przed koœcio³em parafialnym 
w Oleœnie zebra³y siê grupy wieñcowe, aby uczest-
niczyæ w uroczystej mszy œwiêtej dziêkczynnej, któ-
rej g³ównym celebransem by³ proboszcz parafii 
Olesno - ks. Jan Rybak, w koncelebrze ks. Seniora 
Pra³ata Stanis³awa Gawêdy i Proboszcza Parafii Bo-
les³aw - ks. Józefa Rad³owskiego. Niema³¹ atrakcj¹ 
okaza³ siê przyjazd grupy wieñcowej z Zapaster-
nicza, która na uroczystoœæ przyby³a zaprzê¿on¹     
w dwa konie bryczk¹. WoŸnic¹ bryczki by³ W³a-
dys³aw D¹broœ z Zapasternicza, natomiast w sk³ad 
grupy wieñcowej wchodzi³y panie: Zofia Gawe³, 
El¿bieta Kozieja, Stanis³awa D¹broœ oraz Krystyna 
Mosio. Po odprawionej mszy œwiêtej w barwnym 
korowodzie, na czele którego sz³y grupy wieñcowe   
z ca³ego powiatu przemaszerowano na obiekt spor-
towy w Oleœnie, gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uro-
czystoœci. Nasz¹ "Ma³¹ Ojczyznê" reprezentowa³y 
dwie grupy z wieñcami: nowoczesnym - prezento-
wanym przez so³ectwo Zapasternicze oraz tradycyj-
nym - Gminy Grêboszów. 

Gospodarze tegorocznego œwiêta - Tadeusz 
Kwiatkowski oraz Witold Morawiec powitali przy-
by³ych goœci oraz wszystkich uczestników imprezy. 
Nastêpnie g³os zabrali: pose³ Urszula Augustyn, 
pose³ Robert Wardza³a, pose³ Micha³ Wojtkiewicz 
oraz wicemarsza³ek Roman Ciepiela. Oprócz  
wspomnianych ju¿ goœci w uroczystoœci wziêli rów-
nie¿ udzia³ wicestarosta Robert Pantera, burmi-
strzowie: D¹browy Tarnowskiej - Stanis³aw Pocz¹-
tek oraz Szczucina - Jan Sipior, wójtowie: Boles³a-
wia - Kazimierz Olearczyk, Grêboszowa - Krystyna 
Œwiêtek, Mêdrzechowa - Krzysztof Korzec, Rad-
goszczy - Marek Lupa, radny wojewódzki - Boles³aw 
£¹czyñski, radni powiatowi i gminni.                        

Dokoñczenie na str. 24
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Dokoñczenie ze str. 1 wzd³u¿ boiska sportowego ustawio- zgaduj - zgadula sportowa, konkurs 
ne by³y stoiska promocyjne. Wœród wiedzy o ksi¹¿kach, wiedzy o gmi-

M³odzie¿ z naszej gminy wyst¹- wystawców znaleŸli siê m.in.: Dom nie Grêboszów, konkursy spraw-
pi³a w sk³adzie: Angelika Dudek, Malarek z Zalipia, gmina Grêbo- noœciowe czy te¿ popularna „Jaka 
Klaudia Boroniec, Marlena Solec- szów oraz LGD „Per³y Ponidzia”. to melodia?”. By³a to doskona³a za-
ka, Izabela Rumas, Anna Pawlina, Na stoisku naszej gminy mo¿na bawa dla ca³ych rodzin, które 
Agata Noga, Angelika Mazur, Joan- by³o podziwiaæ obrazy autorstwa wspólnie mog³y braæ w nich udzia³. 
na Olearczyk, Paulina D¹broœ, Mar- Katarzyny Szostak i Roberta Kuty Konkursy zosta³y przygotowane 
tyna WoŸniak, Damian Morawiec, oraz hafty Pani Zofii Jachna i Zofii przez  pracowników Gminnego 
Szymon Misiaszek, Marek Kaczów- Seruœ. Równie¿ ka¿dy móg³ zabraæ Centrum Kultury i Czytelnictwa     
ka, Kamil Borek, Krzysztof Noga, ze sob¹ nowowydane pocztówki  w   G rêboszowie: Monikê Kilian, 
Dominik Majocha, Kamil Misia- i foldery prezentuj¹ce najwa¿niejsze Joannê Cabaj oraz Wies³awa 
szek. Zespo³owi akompaniowa³ na walory gminy Grêboszów. Ponadto Lizaka.
akordeonie Zbigniew Morawiec      dzieci mog³y bezp³atnie korzystaæ Na zakoñczenie imprezy odby³a 
z D¹browy Tarnowskiej. Zespó³ ze specjalnej strefy zabaw, pe³nej siê zabawa taneczna, która cieszy³a 
dzia³a przy Gminnym Centrum Kul- wielu atrakcji, która znajdowa³a siê siê du¿ym zainteresowaniem. 
tury i Czytelnictwa w Grêboszowie, na p³ycie boiska (m.in. dmuchane Wszystkich goœci bawi³ zespó³ „Sy-
a jego instruktorem jest Pani Emilia zje¿d¿alnie itp.). Du¿ym zaintereso- kowni”, który po raz kolejny zawita³ 
Misterka. waniem, szczególnie wœród naj- na scenie  tym razem w nieco innej 

M³odzie¿ wyst¹- ods³onie  graj¹c utwory 
pi³a w tradycyjnych muzyki popularnej, 
strojach krakow- najlepiej nadaj¹cej siê 
skich, których zakup do tañca.
wspó³finansowany Impreza integracyj-
by³ z funduszy UE na „Po¿egnanie lata” 
(PROW, Leader). zgromadz i ³a  wie lu  
Jednak nie by³ to mieszkañców naszej 
koniec prezentacji gminy oraz z terenu po-
wspania³ego dorob- wiatu d¹browskiego. 
ku folkloru Powiœla Projekt ten powsta³ 
D¹browskiego.  przy wspó³udziale œrod-

Jako kolejni na ków pochodz¹cych      
scenie pojawili siê z funduszu UE (PROW, 
cz³onkowie zespo³u Leade r ) .  Pomimo  
folklorystycznego ch³odnej aury panowa-
„Eliksir” z miejsco- ³a wspania³a atmos-
woœci Kanna (gmina fera. Organizatorami 

m³odszych, cieszy³y siê pojazdy Boles³aw), którzy zaprezentowali ca³ego przedsiêwziêcia byli: Wójt 
stra¿y po¿arnej na czele z zabyt-program ³¹cz¹cy w sobie elementy Gminy Grêboszów i Ochotnicza 
kowym, który pamiêta pocz¹tki tradycyjnych regionalnych przyœ- Stra¿ Po¿arna w Borusowej. Wœród 
dzia³alnoœci jednostki OSP w Ujœciu piewek i tañców. W tym dniu wszys- przyby³ych goœci znaleŸli siê: Bo-
Jezuickim.cy mogli cieszyæ siê piêknem i ró¿- les³aw £¹czyñski, radny Sejmiku 

Na scenie pojawi³ siê równie¿ norodnoœci¹ naszego ma³opolskie- Województwa Ma³opolskiego, Bar-
zespó³ wokalno-instrumentalny go folkloru, w ró¿nych jego odmia- bara Pobieg³o, Przewodnicz¹ca Ra-
„Impresjon” dzia³aj¹cy przy nach oraz podziwiaæ tradycyjne dy Powiatu D¹browskiego, Robert 
GCKiCz w sk³adzie: Katarzyna Li-stroje zarówno te góralskie, jak       Pantera, Wicestarosta Powiatu 
zak, Sylwia Gawe³, Beata Loraj       i krakowskie. D¹browskiego, Andrzej Gorzko-
i Tomasz Lizak. Zespó³ zaprezen-Nie by³ to jednak koniec atrakcji wicz, z-ca Komendanta Powiato-
towa³ program, na który sk³ada³y dla wszystkich uczestników impre- wego PSP w D¹browie Tarnow-
siê zarówno wspó³czesne piosenki zy, którzy pomimo chwilami nie skiej. Imprezê zaœ poprowadzi³ 
m³odzie¿owe, jak i te, przy których sprzyjaj¹cej deszczowej aury, licznie dyrektor GCKiCz Wies³aw Lizak.
kiedyœ bawi³o siê nieco starsze po-i chêtnie brali udzia³ we wspólnym 
kolenie oraz takie, które lubi¹ naj-œwiêtowaniu. Dla wszystkich przy- Wies³aw Lizak
m³odsi mieszkañcy naszej gminy. gotowane by³y syto zastawione sto-
Do tych ostatnich skierowane by³y ³y z ró¿norodnymi potrawami, któ- * * *
równie¿ konkursy, jak chocia¿by re ka¿dy móg³ degustowaæ, zaœ 

UDANA IMPREZA INTEGRACYJNA W BORUSOWEJ
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Po d³ugim oczekiwaniu, latach starañ, miesi¹cach 
budowy wreszcie 12 wrzeœnia br. dokonano uroczystego 
otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Grêboszo-
wie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ 
w koœciele parafialnym pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny w Grêboszowie, której przewodniczy³ i ka-
zanie wyg³osi³ ksi¹dz Infu³at W³adys³aw Kostrzewa.       
W koncelebrze mszy œwiêtej uczestniczyli ksiê¿a: Ryszard 
Banach, Andrzej Kêdryna, Marian Kujda oraz Wies³aw 
Babiarz. Po mszy œwiêtej udano siê do Zespo³u Szkó³ na 
dalsz¹ czêœæ uroczystoœci. Delegacja uczniowska z³o¿y³a 
kwiaty pod pomnikiem mjra Henryka Sucharskiego 
patrona szko³y podstawowej oraz na grobie Stefanii 

i gminy Szczucin, Dorotê Krzy¿anowsk¹ i W³adys³awa £¹ckiej patronki gimnazjum. Uroczystego przeciêcia 
Magierê - projektantów hali sportowej, Stanis³awa wstêgi dokonali: Wojciech Kozak - marsza³ek woje-
Onaka - w³aœciciela firmy ANKO - wykonawcê inwestycji, wództwa, Stanis³aw Sorys - marsza³ek województwa, 
Tadeusza Nowaka - inspektora nadzoru, Micha³a Andrzej Kosiniak-Kamysz - doktor nauk medycznych, 
Krempê - zarz¹dzaj¹cego projektem, Wies³awa Honorowy Obywatel Gminy Grêboszów, trzykrotny 
Wytrwa³a, Teresê Kaczmarsk¹ - kierownika Gminnego minister zdrowia, prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL, 
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Grêboszowie. Pani wójt   Urszula Blicharz - dyrektor Delegatury Kuratorium 
w kilku s³owach przybli¿y³a wartoœæ projektu, przeznacze-Oœwiaty w Tarnowie, Bogdan Bigos - wiceprzewod-
nie, sposoby finansowania budowy oraz podziêkowa³a nicz¹cy Rady Powiatu, Jerzy Misterka - dyrektor Zespo³u 
wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania obiektu. Szkó³ w Grêboszowie, Krystyna Œwiêtek - Wójt Gminy 
G³os zabrali równie¿ zaproszeni goœcie, którzy w swoich Grêboszów, Wies³aw Wytrwa³ - przewodnicz¹cy Rady 
przemówieniach podkreœlali jak wa¿na jest edukacja Gminy Grêboszów, Franciszek Dymon - przewodnicz¹cy 
sportowa, a tym samym jak wielkie znaczenie ma taka Rady Gminy Grêboszów poprzednich kadencji. Wreszcie 
inwestycja na terenie gminy Grêboszów. Po przemó-przyszed³ d³ugo oczekiwany moment, kiedy nie tylko 
wieniach przyszed³ czas na monta¿ s³owno - muzyczny zaproszeni goœcie, ale tak¿e spo³ecznoœæ lokalna oraz 
przygotowany przez uczniów szko³y podstawowej oraz uczniowie, mogli wejœæ do obiektu i podziwiaæ piêkn¹ 
gimnazjum pod kierownictwem Pani Emilii Misterka.halê sportow¹ oraz jej wyposa¿enie. Po uroczystym 

Hala sportowa wraz z wyposa¿eniem powsta³a dziêki przeciêciu wstêgi - aktu poœwiêcenia dokona³ ksi¹dz 
pomocy i wsparciu œrodków unijnych w ramach Ma³o-Infu³at W³adys³aw Kostrzewa oraz ksi¹dz Wies³aw 
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Babiarz. Nastêpnie wójt Krystyna Œwiêtek powita³a 
2007-2013, jako dzia³anie 6.2. dotycz¹ce rozwoju licznie przyby³ych goœci w osobach:  Wojciecha Kozaka, 
obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura spo³eczna Stanis³awa Sorysa, Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, 
w tym edukacyjna i sportowa. Ca³kowita wartoœæ Stanis³awa Koziarê - profesora Uniwersytetu Pedago-
zrealizowanego projektu wynios³a 4.105.023 z³, w tym gicznego w Krakowie, Bogus³awa Borowskiego - Dyrek-
œrodki unijne - stanowi³y kwotê 2.210.903 z³. Nowo tora Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wod-
powsta³y obiekt sk³ada siê z dwóch czêœci: sportowej oraz nych w Krakowie, Boles³awa £¹czyñskiego - radnego 
edukacyjnej. Na czêœæ sportow¹ sk³adaj¹ siê boiska do gry sejmiku województwa ma³opolskiego, Grzegorza Barana 
w pi³kê no¿n¹, siatkow¹, koszykówkê, pi³kê rêczn¹, - ma³opolskiego wicekuratora oœwiaty w Krakowie, 
si³ownia oraz szatnie. Czêœæ edukacyjn¹ stanowi¹ nato-Urszulê Blicharz, podpu³kownika Romana Utackiego - 
miast sale lekcyjne. Hala jest bogato wyposa¿ona i ma komendanta trzydziestego pi¹tego wojskowego oddzia³u 
s³u¿yæ nie tylko m³odzie¿y szkolnej, ale równie¿ osobom gospodarczego w Krakowie, Andrzeja Kupca - zastêpcê 
doros³ym. komendanta powiatowego policji w D¹browie Tar-

Obiekt zachwyca tak z zewn¹trz jak i wewn¹trz nowskiej, Andrzeja Gorzkowicza - zastêpcê komendanta 
swoimi rozmiarami i funkcjonalnoœci¹.  Nie pozostaje nic Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w D¹browie 
innego jak cieszyæ siê piêknym obiektem, aktywnie z nie-Tarnowskiej, Ryszarda Pikula - prezesa Zarz¹du 
go korzystaæ uprawiaj¹c ró¿ne dyscypliny  sportu, a kto Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
wie mo¿e za kilka lat bêdziemy mogli kibicowaæ m³odym w D¹browie Tarnowskiej, Roberta Panterê - wicestarostê 
olimpijczykom wywodz¹cym siê z naszej gminy, którzy d¹browskiego, Barbarê Pobieg³o - przewodnicz¹c¹ Rady 
powiedz¹, ¿e przygodê ze sportem rozpoczynali na Powiatu, Bogdana Bigosa, Józefa Ma³ka - dyrektora 
wspania³ej hali przy Zespole Szkó³ w Grêboszowie.Powiatowego Urzêdu Pracy, Stanis³awa Pocz¹tka - 

Burmistrza Miasta i Gminy D¹browa Tarnowska, 
Monika KilianKazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Boles³aw, Witolda 

Morawca - Wójta Gminy Olesno, Krzysztofa Korzec - 
Wójta Gminy Mêdrzechów, Marka Kopiê - sekretarza 

* * *gminy Radgoszcz, Barbarê £uszcz - sekretarza miasta      

HALA SPORTOWA- SPE£NIONE MARZENIE 
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Z PRAC RADY GMINY GRÊBOSZÓW Redaguje:
Wies³aw Lizak

Grêboszów.21.06.2012 r. XV sesja Rady Gminy 
Obrady XV sesji prowadzi³ Wies³aw Wytrwa³ - Przewod-

nicz¹cy Rady Gminy w Grêboszowie. ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
GMINY GRÊBOSZÓW

XVII sesja Rady Gminy 

Na XV sesji Rady Gminy Grêboszów radni po zapozna-
W dniu 27 wrzeœnia 2012 r. w sali konferencyjnej Gmin-niu siê z uchwa³¹ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

nego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêboszowie odby³a wej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bud¿etu 
siê XVII Sesja Rady Gminy Grêboszów, której przewod-za 2011 rok i uchwa³¹ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grê-
niczy³ Wies³aw Wytrwa³ - Przewodnicz¹cy Rady. Wœród za-boszów zdecydowali o udzieleniu Wójtowi Gminy Krystynie 
proszonych goœci obecni byli: Bogdan Bigos - Wiceprze-Œwiêtek absolutorium. Za przyznaniem absolutorium zag³o-
wodnicz¹cy Rady Powiatu D¹browskiego, dyrektorzy jed-sowa³o 10 radnych, 2 radnych wstrzyma³o siê od g³osu. 
nostek organizacyjnych gminy, kierownicy wydzia³ów UG Ponadto radni podjêli uchwa³y:
oraz so³tysi. W obradach uczestniczyli równie¿: Krystyna - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi-
Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, Bo¿ena Furga³ - Skarbnik nansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa      
Gminy i Bronis³aw B³ach - Sekretarz Gminy.w Grêboszowie za rok 2011,

Podczas obrad radni podjêli 10 uchwa³, w sprawach:- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
- przyznania dotacji z Bud¿etu Gminy dla Ochotniczej oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Grêboszów 

Stra¿y Po¿arnej Bieniaszowice-Okrêg,za 2011 rok, 
- zmiany Uchwa³y Bud¿etowej na 2012 rok,- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie do-
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grê-tacji celowej Powiatowi D¹browskiemu 

boszów na lata 2012-2019,- w sprawie przyznania dotacji z bud¿etu gminy dla 
- przejêcia od Powiatu D¹browskiego zadania publicz-Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Bieniaszowice- Okrêg,

nego zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie zimo-- w sprawie przyznania dotacji z bud¿etu gminy dla 
wego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Grêboszowie,
2012/2013 na obszarze Gminy Grêboszów,- w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2012 rok, zmian    

- okreœlenia przystanków komunikacyjnych, których w bud¿ecie gminy na 2012 rok,
w³aœcicielem lub zarz¹dzaj¹cym jest Gmina Grêboszów oraz - w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/120/2005 Rady 
warunków i zasad korzystania nich,Gminy Grêboszów. 

- podzia³u Gminy Grêboszów na sta³e okrêgi wyborcze - w sprawie okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego 
oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych rad-wymiaru godzin zajêæ nauczycieli szkó³ nie wymienionych   
nych w ka¿dym z nich,w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli 

- przyjêcia regulaminu udzielania pomocy materialnej    przedmiotów w ró¿nym wymiarze godzin zatrudnionych    
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na w szko³ach i placówkach oœwiatowych, dla których organem 
terenie Gminy Grêboszów,prowadz¹cym jest gmina.

- okreœlenia warunków odp³atnoœci za pomoc w formie Podczas XV sesji radni zg³osili szereg wniosków i inter-
posi³ku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Po-pelacji. Eugeniusz Wójtowicz - radny z Borusowej, ponowi³ 
moc pañstwa w zakresie do¿ywiania”,wniosek dotycz¹cy remontu pobocza przy drodze powia-

- realizacji przez Gminê Grêboszów projektu systemowe-towej w Borusowej. Radny Zbigniew Dudek z Ujœcia Jezuic-
go w ramach Poddzia³ania 7.1.1 Programu Operacyjnego kiego wnioskowa³, aby zorganizowaæ spotkanie z przedsta-
Kapita³ Ludzki 2013-2015 Priorytet VII - Promocja Inte-wicielami spó³ki „Gaz-System”, w celu udzielenia rolnikom 
gracji Spo³ecznej,przez których dzia³ki przechodzi³ bêdzie ruroci¹g niezbêd-

- w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy na czas nych informacji, m. in. o wysokoœci odszkodowañ i innych   
nieoznaczony.z tym zwi¹zanych spraw. Radny Jerzy Wcis³o z Borusowej 

Obecni na sesji przedstawiciele rodziców dzieci z Samo-pyta³ czy dyrektor Zarz¹du Melioracji przeznaczy³ œrodki fi-
cic uczêszczaj¹cych do szko³y w Grêboszowie zwrócili siê     nansowe na podwy¿szenie i wzmocnienie wa³u w Ujœciu Je-
z proœb¹ do Rady Gminy o przywrócenie transportu auto-zuickim. Radny wnioskowa³ tak¿e o wykonanie remontu 
busem szkolnym dzieci do miejscowoœci z której pochodz¹. drogi z Woli Grêboszowskiej „na kopanki”. Radny Jan Ga-
W chwili obecnej 11 dzieci z Samocic przywo¿onych jest we³ z Hubenic wnioskowa³ o wykonanie remontu drogi tran-
przez rodziców do Hubenic (granicy obwodu szkolnego) i do-sportu rolnego w Hubenicach, która jest nieprzejezdna na 
piero st¹d zabierane s¹ przez autobus szkolny do Grêbo-odcinku oko³o 200 metrów.
szowa. Przewodnicz¹cy Wies³aw Wytrwa³ w imieniu Rady Obecny na sesji zastêpca Naczelnika Wydzia³u Prewencji 
Gminy pozytywnie przychyli³ siê do proœby rodziców, ale Komendy Powiatowej Policji w D¹browie Tarnowskiej Wi-
jednoczeœnie wskaza³ na potrzebê zbadania sprawy pod told £opata w swoim wyst¹pieniu scharakteryzowa³ pracê 
wzglêdem prawnym, gdy¿ w tym przypadku dowóz by³by KPP w 2011 r. Dzia³alnoœæ policji oparta by³a na prioryte-
prowadzony poza obwodem szkolnym, na który byæ mo¿e tach zleconych przez jednostki nadrzêdne. Ze statystyk wy-
potrzebna jest koncesja. Dlatego w³aœciwym organem, który nika, ¿e w powiecie d¹browskim przybywa przestêpstw i by-
ma rozstrzygn¹æ zaistnia³¹ w¹tpliwoœæ bêdzie Inspekcja ³y to przewa¿nie kradzie¿e. Epicentrum tych przestêpstw 
Transportu Drogowego w Krakowie. Tym samym ma ona jest w gminach Boles³aw i Mêdrzechów. Aspirant Witold £o-
udzieliæ w tej sprawie niezbêdnych wyjaœnieñ. pata mówi³ równie¿ o przestêpczoœci narkotykowej i prze-

mocy domowej, która ma miejsce tak¿e na terenie gminy 
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Coroczna uroczysta msza œwiêta pod figur¹ 
Najœwiêtszego Serca Jezusowego fundacji Fran-
ciszka i Marii Kosiniaków oraz plenerowe spotka-
nie familijne ju¿ na sta³e wpisa³y siê do kalendarza 
wydarzeñ naszej gminy. Tak¿e i w tym roku 24 
czerwca br. mieszkañcy Bieniaszowic wraz ze 
spo³ecznoœci¹ gminy Grêboszów oraz licznie 
przyby³ymi na uroczystoœæ goœæmi ju¿ po raz 14 
zebrali siê przed figur¹. Ta wspania³a tradycja 
wyrastaj¹ca z chrzeœcijañskich korzeni wspólno-
towych spotkañ modlitewnych jest kontynuacj¹,  
a zarazem wype³nieniem zamys³u twórców.       
W uroczystej mszy œw, której przewodniczy³ ks. 
Józef Ciejka - proboszcz parafii Siedliszowice, 
wziê³y udzia³ poczty sztandarowe jednostek OSP  
i szkó³ z terenu gminy Grêboszów oraz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

W spotkaniu familijnym udzia³ wziêli m.in.:     
dr Andrzej Kosiniak - Kamysz - Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, 
Jan Kosiniak - Dyrektor Delegatury Najwy¿szej 
Izby Kontroli w Krakowie, W³adys³aw Kosiniak - 
Kamysz - Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej,     
a tak¿e doktorzy i profesorowie krakowskich 
klinik i szpitali, przedstawiciele szczebli w³adzy 
pañstwowej i instytucji: Andrzej Harê¿lak - Wice-
wojewoda Ma³opolski, Wojciech Kozak - Cz³onek 
Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego, Tadeusz 
Kwiatkowski - Starosta D¹browski, Krystyna 
Œwiêtek - Wójt Gminy Grêboszów, Kazimierz 
Olearczyk - Wójt Gminy Boles³aw, Krzysztof 
Korzec - Wójt Gminy Mêdrzechów, Bogdan Bigos 
- Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu D¹brow-
skiego, Krzysztof Kaczmarski - Prezes Stowa-
rzyszenia „Pomocna D³oñ”, radni Rady Gminy 
Grêboszów oraz mieszkañcy Bieniaszowic i osoby 
zwi¹zane z rodzin¹ Kosiniaków.

Po zakoñczeniu mszy œw. w imieniu organiza-
torów g³os zabra³ doktor Andrzej Kosiniak -
Kamysz, który w swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ do 
znaczenia rodzinnego miejsca jako symbolu 
wspólnego kultu modlitewnego, wyrazi³ równie¿ 
wdziêcznoœæ wszystkim, którzy przybyli na uro-
czystoœæ, a tak¿e tym którzy pomogli zorganizo-
waæ t¹ uroczystoœæ.

Takie spotkania s¹ wa¿nym spoiwem dla ubo-
gacenia i pog³êbienia wiêzi lokalnych. S¹ te¿ 
istotn¹ manifestacj¹ przywi¹zania do wartoœci 
chrzeœcijañskich.

Wies³aw Lizak

SPOTKANIE FAMILIJNE W BIENIASZOWICACH
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19 sierpnia 2012 roku zmar³     karskich. Od lipca 1967 r. pracowa³ 
w szpitalu tarnowskim ks. Stefan w Stró¿ach, gdzie 7 kwietnia 1971 r. 
Biesiadecki, który w latach 1979- zosta³ zamianowany proboszczem. 
1982 pracowa³ w parafii grêboszow- W roku 1970 otrzyma³ odznaczenie 
skiej zapisuj¹c siê w pamiêci wielu kanonickie i móg³ nosiæ strój kano-
parafian. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ nicki (Rochetto et Mantoletto). Nie-
w Domu Ksiê¿y Emerytów w Tar- stety na skutek konfliktu z grup¹ pa-
nowie pod wezwaniem œw. Józefa. rafian o wystrój koœcio³a (ksi¹dz pro-
Wielu z nas nie mia³o pojêcia, jak boszcz kaza³ usun¹æ z o³tarza loko-
ciernista by³a droga ¿ycia ks. Ste- motywê) w 1973 r. przesta³ byæ pro-
fana, bo nie mówi³ o tym zbyt boszczem. Wyjecha³ do pracy w die-
chêtnie. Przyszed³ na œwiat 4 X 1924 cezji szczeciñsko-kamieñskiej. Z Po-
roku w Kolbuszowej. Ojca straci³, morza wróci³ w 1974 r. i zosta³ wika-

pustowej 12 wrzeœnia 1946 r. w Kol-kiedy mia³ trzy lata, a by³o to w roku riuszem w parafii Wilkowisko. Gdy 
buszowej przysz³a mu myœl, by zostaæ 1927. Mówi³ kolegom, ¿e zapamiê- jego kolega z roku ks. Marian Jacho-
ksiêdzem. Wycofa³ swe dokumenty  ta³ ojca tylko, jak z domu wynoszono wicz zosta³ proboszczem w Grêbo-
z uczelni w Krakowie i zg³osi³ siê do jego trumnê. Wzrasta³ pod okiem szowie, ks. Stefan zosta³ jego po-
Seminarium Duchownego w Tarno-matki. Gdy wybuch³a II wojna œwia- mocnikiem w 1979 r. Pracowa³      
wie. Z drewnianym kuferkiem,       towa by³ gimnazjalist¹. Nic wiêc w Grêboszowie jeszcze po przyjœciu 
w którym mia³ swoje osobiste rzeczy dziwnego, ¿e wraz ze starszymi braæ- nowego proboszcza ks. W³adys³awa 
przyby³ w mury Seminarium Du-mi trafi³ do AK. Niestety, gdy skoñ- Golca. W 1982 r. przeniós³ siê do 
chownego 20 wrzeœnia 1946 r. Mi-czy³a siê okupacja niemiecka w stycz- Zabawy jako rezydent z prawami wi-
mo lêków i zranieñ psychiki po niu 1945 roku wraz z wieloma inny- kariusza, w 1987 r. przeniós³ siê do 
przejœciach obozowych dotrwa³ do mi zosta³ wywieziony do ³agru w g³¹b Jadownik Podgórnych ko³o Brzeska, 
koñca studiów seminaryjnych i wraz Rosji sowieckiej. Tam przy wielkim zaœ w 1990 r. do Nagoszyna. Ze 
z 25. kolegami przyj¹³ œwiêcenia mrozie i lichym wy¿ywieniu praco- wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan 
kap³añskie 29 kwietnia 1951 r. z r¹k wa³ ciê¿ko. By³o to w Stalinogorsku zdrowia w 1992 r. zamieszka³ w Do-
biskupa Jana Stepy.za Moskw¹. Kiedy m³ody Stefan za- mu Ksiê¿y Emerytów w Tarnowie na 

Pracowa³ w ró¿nych parafiach. pad³ na ciê¿k¹ chorobê nóg, lekarz Pszennej. Na ile pozwala³y mu si³y 
W Têgoborzu od 23 lipca 1951 r.,     rosyjski chcia³ go odes³aæ do szpitala, podejmowa³ siê pracy duszpaster-
w Tuchowie od 17 wrzeœnia 1953 r.,  ale polski lekarz W³asnowolski z Kol- skiej np. pomagaj¹c w spowiedzi. 
w Nowym S¹czu jako katecheta buszowej, który zosta³ przywieziony Anga¿owa³ siê równie¿ w Zwi¹zku 
szkó³ zawodowych od 1958 r., zaœ do tego obozu razem ze Stefanem, Sybiraków.  W 2011 r. obchodzi³ 60 
od 1 sierpnia 1962 r. jako wikariusz nie pozwoli³ na to i leczy³ go w obo- rocznicê œwiêceñ kap³añskich. 
w Otfinowie. Pracowa³ gorliwie i by³ zowej izbie chorych. Po miesi¹cu Zmar³ 19 sierpnia 2012 r. w 88 
bardzo lubiany przez m³odzie¿. Nie-Stefan móg³ chodziæ. Po kapitulacji roku ¿ycia. Miejmy nadziejê, ¿e by³ to 
stety mia³ te¿ k³opoty ze zdrowiem. Niemiec 9 maja 1945 r. pojawi³a siê dla niego dzieñ narodzin dla nieba. 
Czêsto by³ goœciem w gabinetach le-nadzieja zwolnienia z obozu i powro- Na obrazku jubileuszowym napisa³ 

tu do Polski. W sierpniu przecie¿ tak piêknie: Je-
1945 r. otrzyma³ tak¹ dyny Bo¿e w Przenaj-
szansê. Do domu rodzin- œwiêtszej Trójcy! Uwiel-
nego wszed³ 12 wrzeœnia biam Ciê! Dziêkujê Ci! 
1945 r. w Œwiêto Imie- Przepraszam Ciê! Ufnie 
nia Najœwiêtszej Maryi b³agam! 22 sierpnia po 
Panny. By³ to dzieñ Mszy œw. w koœciele 
odpustu parafialnego    Wszys tkich  Œwiêt ych     
w Kolbuszowej. Po skoñ- w Kolbuszowej celebro-
czeniu gimnazjum i po- wanej przez ks. Biskupa 
myœlnym egzaminie ma- W³adys³awa Bobowskie-
turalnym zg³osi³ siê na go jego cia³o pochowano 
w y d z i a ³  m e d y c y n y         na miejscowym cmenta-
w Krakowie, gdy¿ chcia³ rzu parafialnym, gdzie 
byæ lekarzem na wzór oczeku je  Zmartwych-
d o k t o r a  W ³ a s n o - wstania. 
wolskiego, który go rato-
wa³ z choroby w obozie. 
W czasie Mszy œw. od- Ks. dr Ryszard Banach

WSPOMNIENIE O KS. STEFANIE BIESIADECKIM
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Grêboszów, który Czytelnikom re ci¹gnê³y siê po dwóch stronach tamy - na kazaniu bêd¹c, us³ysza³a 
przedstawi³ ks. Ryszard Banach pi- podmok³ego pastwiska. Tu i ówdzie one s³owa z Ewangelii, kiedy Pan Je-
sz¹c o majorze Sucharskim, le¿y nad grupa drzew stanowi jedyne oparcie zus bydlêta ka¿e przywieœæ do siebie, 
Wis³¹, niedaleko ujœcia Dunajca. Jest dla oka w kraju równinnym, nad- mówi¹c: IdŸcie, znajdziecie oœlicê 
to jedno z takich miejsc, gdzie nie rzecznym. W roku 1613 Grêboszów zwi¹zan¹, przywiedŸcie j¹ mi... Ona 
wiadomo, czy œwiat siê tam koñczy sta³ siê widowni¹ faktów, które w ¿y- z owych s³ów na sercu wielkie wzru-
czy raczej zaczyna. Wra¿enie to roz- ciu Konstancji Osieckiej odegra³y de- szenie poczu³a, ¿e to do niej Pan mó-
pêdza dzisiaj autobus i szosa, ale na- cyduj¹c¹ rolê. wi: i¿ mnie trzeba byæ rozwi¹zan¹.    
rzuca³o siê ono z koniecznoœci¹ daw- I tak siê bardzo rozp³aka³a, ¿e siê 
nymi laty, o których bêdzie mowa. zatrzymaæ nie mog³a przed ludŸmi. Nawrócenie Pani Staroœciny
Polska Z³otego Wieku - to dla nas Jeszcze do wzruszenia wnêtrznego 
przede wszystkim granice od morza przydawa³o jej widzenie ludzi pros-W owych czasach w³aœciciel wy-
do morza i szczêœliwe panowanie Ja- tych nabo¿eñstwa, którzy bardzo siê wiera³ daleko id¹cy wp³yw na ca³e 
giellonów. Ale równoczeœnie by³ to cisnêli do spowiedzi, jako to pospo-¿ycie ludnoœci, która pracowa³a w je-
czas gruntownych przemian struktu- licie bywa w Kwietn¹ Niedzielê." Nie go maj¹tkach. W s¹siednich krajach 
ry gospodarczej i spo³ecznej. Ziemia dzia³o siê to w Grêboszowie, ale g³oœ-obowi¹zywa³a nawet zasada wyzna-
zaczyna przynosiæ dochody w bar- nym siê sta³o, gdy pani staroœcina wania tej samej religii. Zwyczaj pol-
dziej nowo¿ytnym znaczeniu, wiêc publicznie sk³ada³a wyznanie wiary  ski by³ bardziej tolerancyjny, ale si³¹ 
szlachta spiesznie organizuje folwar- w owym wspomnianym ¯abnie za rzeczy dwór oddzia³ywa³ na swych 
ki. To moment szybkich karier poli- Dunajcem. Zaraz te¿ nasta³y inne poddanych.
tycznych i finansowych. W takich porz¹dki. Zabiegano, aby obsadziæ W miasteczku ̄ abnie nad Dunaj-
warunkach Grêboszów staje siê ksiê¿mi opuszczone koœcio³y. Na-cem, które z Grêboszowem prawie 
oœrodkiem wielkiej w³asnoœci ziem- wrócona pani sprowadza³a wybit-s¹siadowa³o, by³o zaledwie kilku ka-
skiej. Dzisiaj zaledwie wspomnienie nych kaznodziejów np. ks. Nuceryna tolików, gdy ca³a ludnoœæ wraz z dzie-
zosta³o, ¿e na prze³omie XVI i XVII z Tarnowa i innych. Wszystko to by³o dzicami swymi by³a ró¿nowiercza.   
w. wznosi³ siê tam zamek magnacki. typowe dla owych czasów i uzasad-A dziedziczk¹ w owym czasie by³a 
Nale¿a³ on do bogatej pani Konstan- nione psychologi¹ konwertytów. Ale w³aœnie pani Konstancja Bu¿eñska. 
cji Bu¿eñskiej, wdowy po staroœcie pani staroœcina z Grêboszowa prze-Mamy mnóstwo wiadomoœci o jej ¿y-
brzezinskim i dobczyckim. W pobli¿u kroczy³a zwyk³¹ miarê. Karmelitanki ciu religijnym, które opisali naoczni 
by³ dwór, gdzie mieszka³ zarz¹dca  przypisuj¹ jej zas³ugê sprowadzenia œwiadkowie. Zarówno rodzice jej, jak 
zwa³ siê Jan Osiecki, z ma³¿onk¹ Do- ich Zakonu do Polski oraz fundacjê i ona sama wraz z ma³¿onkiem nale-
rot¹ z Laskowskich. Dodajmy jesz- ich klasztoru w Krakowie. Trzymaj-¿eli do wyznawców Kalwina. „Do 
cze, ¿e mieli oni córkê, bohaterkê my siê jednak na razie Grêboszowa.katolickiego koœcio³a chadzali tylko 
g³ówn¹ dalszego opowiadania. dla zabawki". Przy sposobnoœci pada 
Dziewczyna nosi imiê Konstancja na zdanie kapitalne na temat liturgii Spotkanie z Zakonem
pami¹tkê, ¿e na jej matkê chrzestn¹ oraz jej psychologicznego oddzia³y-
poproszono staroœcinê z zamku. wania na wra¿liwych uczestników Klêsk¹, która wci¹¿ od nowa nê-
Warto postawiæ pytanie, co sprawi- nabo¿eñstwa. Czytamy mianowicie, ka³a dawn¹ Polskê, by³y epidemie. 
³o, ¿e o niej w³aœnie rozpisa³y siê kro- ¿e Konstancjê patrz¹c¹ na  „œwiête Zwano je morowym powietrzem.   
niki na tyle, ¿e umiemy jej ¿ycie jako ofiary i obrzêdy koœcielne, do praw- W pierwszym dziesiêcioleciu historii 
tako odtworzyæ? Ale wracajmy do dziwej wiary chêæ bra³a". Tak prosto- karmelitanek polskich mór wraca³ 
Grêboszowa. Naprzeciwko dworu wa³y siê œcie¿ki prowadz¹ce do na- trzykrotnie. Wówczas porzucano 
sta³ koœció³, drewniany jeszcze wów- wrócenia. Dokona³o siê te¿ ono nie- wszystko, aby uciekaæ w bezpieczne 
czas, a dalej kilkanaœcie domów, któ- bawem w „Niedzielê Kwietn¹ - czy- okolice.      Dokoñczenie na str. 11

boszowie. Przypominam, ¿e dwór mieœci³ 
siê za koœcio³em, w miejscu, gdzie dziœ stoi 
pusty dom Ga³ów. W tym miejscu miesz-
ka³y te¿ krakowskie karmelitanki w 1613      W 2012 r. karmelitanki polskie œwiêtuj¹ 400-lecie 

roku, uciekaj¹c z Krakowa przed zaraz¹. Pisa³ o tym 40 przybycia do Polski. Przyczyni³a siê do tego w³aœcicielka 
lat temu, w 1972 roku, na podstawie karmelitañskich ¯abna i Grêboszowa, Konstancja Bu¿eñska, która 
kronik klasztornych, na ³amach Przewodnika Katolic-przesz³a z kalwinizmu na katolicyzm, zadba³a o uposa¿e-
kiego wychodz¹cego w Poznaniu, dziœ ju¿ nie¿yj¹cy, nie koœcio³ów w Grêboszowie i ¯abnie, pomaga³a wybu-
wybitny znawca dziejów liturgii w Polsce, o. dr Pawe³ dowaæ klasztor karmelitanek w Krakowie, a nastêpnie 
Sczaniecki z Tyñca, mój serdeczny przyjaciel. Niech wiêc sama wst¹pi³a do tych karmelitanek, których by³a funda-
przypomnienie tego artyku³u bêdzie w³¹czeniem siê na-tork¹. Zmar³a w opinii œwiêtoœci 14.05.1627 r. Ale kar-
szego œrodowiska w obchody jubileuszu 400-lecia melitanki polskie maj¹ do zawdziêczenia te¿ kilka sióstr, 
polskich karmelitanek.które z Grêboszowa wst¹pi³y do Karmelu. Jedn¹ z nich 

by³a Konstancja Osiecka, córka zarz¹dcy dworu w Grê-
                                                 Ks. dr Ryszard 
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go klasztoru hiobow¹ wieœæ, ze 
„Szwed wzi¹³ Poznañ". Ca³y kraj za-
pe³ni³ siê pop³ochem i ucieczk¹       
w ró¿ne strony. Karmelitanki,         za przedziwna nauka! Nie znaj¹c jê-Dokoñczenie ze str. 10
a wœród nich choruj¹ca ju¿ s. Kon-zyka „uczy³a jak mog³a powiedzieæ,  
stancja, wyruszy³y z myœl¹, aby siê a my wyrozumieæ ju¿ to przez s³owa, Kronikarki wspominaj¹ o przy-
schroniæ a¿ w Wiedniu. Droga wio-ju¿ to przez znaki ko³o modlitwy godach, które siê trafia³y w takich 
d³a przez Œl¹sk. Kronikarka opisuje wnêtrznej, ko³o umartwienia, ró¿nie okolicznoœciach. W roku 1613, pod-
kolejne etapy podró¿y: Gliwice, KoŸ-nam na zrozumienie podaj¹c. I spra-czas zarazy, pani Bu¿eñska zaprosi³a 
le, G³ogówek, Nysê, K³odzko... wi³ to sam Pan Bóg, ¿eœmy zrozu-zarówno karmelitanki jak i klaryski 
Trudno o bardziej autentyczn¹ rela-mia³y, drugiegoœmy siê dorozumie-do swego Grêboszowa. Przyjecha³y 
cjê, w której groza nieraz miesza siê  wa³y...”one Wis³¹, na szkucie. A trzeba tu za-
z komizmem. Karmelitanki podtrzy-Zapewne by³a mowa o trwaniu znaczyæ, ¿e Wis³a p³ynê³a ko³o zam-
mywa³y swoje zwyczaje niezale¿nie przez ca³e ¿ycie z dala od œwiata,     ku i koœcio³a w Grêboszowie. Zapisa-
od tego, czy to by³o na podró¿nym w klasztornej ciszy ubezpieczonej ³a kronikarka, ¿e „przyjêto nas z wiel-
wozie, czy w przypadkowej karcz-klauzur¹. Dot¹d jeszcze robi wra¿e-kim weselem. Zsiad³yœmy do koœcio-
mie. Nie znaj¹c obcych jêzyków, nie karmelitañska krata ¿elazna, po-³a, który jest przed samym dworem, 
nara¿a³y siê na nieporozumienia,     dwójna, z groŸnymi kolcami, które zaraz zaczêto Te Deum laudamus. 
a nawet na oczywiste niebezpieczeñ-wzbraniaj¹ zbli¿enia. W klasztorze Muzyka piêknie gra³a i œpiewali". 
stwa zw³aszcza, ¿e Dolny Œl¹sk prze-panowa³a gorliwoœæ bezprzyk³adna, £atwo sobie wyobraziæ sensacjê, 
sta³ ju¿ byæ katolicki. Ostatecznie ale otaczaj¹cy „œwiat" nie liczy³ siê któr¹ wywo³a³y tam klauzurowe za-
uciekinierki przyby³y do Pragi czes-wcale z aspiracjami zakonniczek. konnice. Historyków zagadnienia 
kiej, z³otej, bogatej, spokojnej.Trzeba by³o klasztor burzyæ i budo-odsy³amy do kronik Zakonu, sami 

„Niewiele coœ nad dwa miesi¹ce waæ, trzeba by³o zeñ uciekaæ i do nie-stwierdzaj¹c tylko, ¿e przyjazd kar-
w Pradze przemieszkawszy - pisze go wracaæ. Przez kroniki klasztoru melitanek do Grêboszowa da³ Kon-
kronikarka - zasmuci³ nas Pan wize-przesuwa siê barwna galeria postaci  stancji Osieckiej sposobnoœæ wst¹-
runek wszystkich cnót". Sta³o siê to  i wzglêdnie licznych powo³añ. Poja-pienia do ich nowicjatu. Kronikarka 
1 lutego 1656. Przyst¹piono do wiaj¹ siê wybitne jednostki np. mat-wspomina, ¿e „tym czasem uczyni³y 
obrzêdów pogrzebowych. „Wed³ug ka Teresa Marchocka. W koñcu profesjê Œwiêt¹ (to znaczy z³o¿y³y œlu-
zwyczaju postawiono cia³o w chórze. 1618 r. przyjêto do Karmelu kra-by zakonne) dwie nowicje, najpier-
A jako siê w mieœcie og³osi³o o jej kowskiego sw¹ fundatorkê, pani¹    wsze Polki: S. Anna od Pana Jezusa  
œmierci, ca³y dzieñ jako na odpust z Grêboszowa, a chrzestn¹ matkê i S. Magdalena od œw. Krzy¿a i dwie 
ludzie chodzili, aby j¹ widzieli. A ¿e  Konstancji. Czytamy, ¿e „przysz³a œwieckie panienki wziê³y habit za-
w tam tych krajach zwyczajnie, ¿e siê do furty sama z ojcem spowiedni-konny, jedna powinna (powinowata) 
pogrzeby w nocy odprawuj¹, tego¿ kiem, bo czeladŸ wszystk¹ kaza³a naszej dobrodziejki, pani Staroœciny 
dnia oko³o ósmej albo dziewi¹tej go-odes³aæ dla p³aczu i lamentów po Dobczyckiej... a druga, córka urzêd-
dziny w nocy przyszli ojcowie (kar-niej. Kiedy drzwi klasztorne dla wej-nika tej dobrodziejki naszej, s. Kon-
melici) po cia³o i wiele ludzi œwieckich œcia jej otworzono, ona klêcza³a       stancja".
na on pogrzeb... I zaczêli œpiewaæ oj-u  furty.”Do Krakowa
cowie: Ego sum resurrectio et vita,   S. Konstancja dwukrotnie spra-W ten sposób nasza bohaterka 
a wzi¹wszy cia³o, zanieœli sami na dó³ wowa³a funkcjê prze³o¿onej. Za dru-wchodzi w dzieje polskiego Karmelu. 
do wozu, jako tam zwyczaj. I wiezio-gim razem, w roku 1644 wypad³o jej Mia³a wówczas lat dziewiêtnaœcie. 
no cia³o, a z œwiecami i wielk¹ gro-zorganizowaæ poœwiêcenie nowego Œluby swoje sk³ada³a niebawem, ju¿ 
mad¹ ludu prowadzono do koœcio³a koœcio³a pod wezwaniem œw. Mar-po powrocie zgromadzenia do Kra-
ojców naszych, a wszystkie dzwony cina. Kroniki nie taj¹, ¿e budowa na-kowa. W kronikach zakonnych mo¿-
prawie godzinê dzwoni¹. Taki tam trafia³a na nieprzewidziane przesz-na œledziæ nastêpnie drogi czterech 
zwyczaj, co jest rzecz bardzo pobu-kody. Karmelitanki by³y nawet ob³o-osób, które w Grêboszowie zaanga-
dzaj¹ca do Boga i modlitwy za ¿one ekskomunik¹ za rozbiórkê sta-¿owa³y siê do Karmelu. Jedna z nich 
zmar³ych, którym wszystkim niech rego koœcio³a. W tych samych latach rych³o powróci³a do œwieckiego ¿y-
bêdzie Pan mi³oœciw. Amen.”powstawa³y nowe fundacje w Lu-cia, inna zosta³a fundatork¹ dwóch 

Rówieœniczki s. Konstancji z Grê-blinie, Wilnie i Warszawie. Zarazy klasztorów w Lublinie, trzecia spisa³a 
boszowa nie wytknê³y nosa poza Za czasami wypêdza³y z klasztoru, cza-kroniki, czwarta wreszcie - s. Kon-
wierzbie, ani za Zalipie, ani za Zapa-sami znowu przyprowadza³y tam sio-stancja - skupia obecnie na sobie na-
sternicze, które le¿a³y na terenie stry z innych konwentów.sz¹ uwagê, gdy staramy siê odtwo-
tamtejszej parafii, podczas gdy ona Ostatnia droga  w Pradzerzyæ jej ¿yciow¹ drogê. Kroniki spisa-
jedna, chocia¿ karmelitanka, zaje-Przysz³y jednak niedole, groŸniej-ne przez naocznego œwiadka s¹ g³ów 
cha³a tak daleko od Grêboszowa.sze jeszcze od zarazy. Wojny Potopu nym Ÿród³em poznania zwyczajów   

skoñczy³y Z³oty Wiek w historii Pol-w nowicjacie krakowskim, gdzie cu-
O. Pawe³ Sczanieckiski. 4 sierpnia 1655 r. o. Celestyn, dzoziemka wdra¿a³a m³odzie¿ zakon-

Przewodnik Katolicki 1972karmelita, przyniós³ do krakowskie-n¹ w arkana duchowoœci. Co to by³a 
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W œrodê, 20 czerwca br., podczas uroczystej sesji 

Rady Miasta Krakowa dr Andrzej Kosiniak-Kamysz 

otrzyma³ br¹zowy medal Cracoviae Merenti. Medal 

przyznany zosta³ z okazji 30-lecia pracy doktora w Szpi-

talu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie.    

W uznaniu zas³ug kapitu³a podkreœli³a, ¿e „Dr Andrzej 

Kosiniak-Kamysz jest osob¹ wielce zas³u¿on¹ dla Kra-

kowa, znan¹ i bardzo cenion¹ nie tylko w œrodowisku 

medycznym. Jego osi¹gniêcia wykraczaj¹ daleko poza 

to œrodowisko i nasze miasto”. W uroczystej sesji uczest-

niczyli zarówno ludzie nauki, przedstawiciele œwiata poli-

tyki, w tym równie¿ wielu przyjació³ doktora Kosiniaka-

Kamysza. Równie¿ przedstawiciele samorz¹du gminy 

Grêboszów i powiatu d¹browskiego przybyli do Krako-

wa na t¹ wa¿n¹ uroczystoœæ, aby pogratulowaæ 

Honorowemu Obywatelowi naszej gminy tego wyj¹tko-

wego wyró¿nienia.

Medal Cracoviae Merenti to odznaczenie nadawa-

ne przez Radê Miasta Krakowa osobom, organizacjom   

i instytucjom szczególnie zas³u¿onym dla miasta Krako-

wa. Zosta³ ustanowiony uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa 

w 1992 roku. Posiada trzy klasy: medal z³oty, srebrny     

i (od 1998) br¹zowy. Jedyn¹ osob¹, która otrzyma³a 

z³oty medal jest papie¿ Jan Pawe³ II. Na awersie medalu 

widnieje herb Krakowa i napis "CRACOVIAE MEREN-

TI", na rewersie natomiast wizerunek królowej Jadwigi 

wed³ug portretu Jana Matejki i napis "HEDVIGIS RE-

GINA POLONIAE PRINCEPS LITHUANIAE et HE-

DR ANDRZEJ KOSINIAK-KAMYSZ 
ODZNACZONY BR¥ZOWYM MEDALEM 

CRACOVIAE MERENTI
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ZDROWIEZDROWIE

W dzisiejszym artykule spróbujê stêpuj¹ u dzieci, pamiêtam z mojej w pierwszej grypie ryzyka s¹ 
przybli¿yæ Wam t¹ jednostkê cho- praktyki  chore dziecko, które  w szy sc y,  k tórzy ukoñczyli 45 lat 
robow¹, która zwana jest ju¿ epide- w ci¹gu jednej doby rozwinê³o ¿ycia lub wiêcej. Nastêpnym kry-
mi¹ XXI wieku. wszystkie objawy cukrzycy typu terium jest nadwaga lub nie daj 

Podstawowym zagadnieniem pierwszego, a¿ do œpi¹czki cukrzy- Bo¿e oty³oœæ. Trzeba siê te¿ wpisaæ 
przy rozpoznawaniu cukrzycy s¹ cowej. do grupy ryzyka, gdy cukrzyca wy-
objawy, a te ró¿ni¹ siê w zale¿noœci W cukrzycy typu drugiego rów- stêpuje u rodziców lub rodzeñstwa. 
od typu cukrzycy. I tak w cukrzycy nie¿ wystêpuje pragnienie i wielo- Nastêpne kryterium to brak ruchu  
typu pierwszego, jak pamiêtamy   mocz, zaburzenia widzenia, nawra- i wysi³ku fizycznego. Ale mam te¿ 
w tym typie wystêpuje zawsze brak caj¹ce infekcje g³ównie dróg mo- pocieszaj¹ce kryter ium, otó¿ 
insuliny i st¹d w leczeniu konieczne czowych i cewki moczowej, owrzo- cukrzyca czêœciej wystêpuje u rasy 
jest jej podanie z zewn¹trz. Objawy dzenia, infekcje skóry, ale wystê- czarnej i wszyscy o bia³ej skórze 
wystêpuj¹ szybko w ci¹gu kilku dni. puj¹ one wolno i niestety nie zaw- mog¹ siê z tej grupy wypisaæ. Ale 
Wœród objawów pierwszym jest sze. Przyjmuje siê, ¿e 70% cukrzy- niestety do grupy ryzyka wpisaæ siê 
wielomocz, poniewa¿ w moczu jest cy typu drugiego rozwija siê zupe³- musz¹ wszyscy, którzy maj¹ nad-
du¿e stê¿enie cukru, wymaga on nie bez ¿adnych objawów, a cza- ciœnienie.
rozcieñczenia w du¿ej iloœci wody, sem jedynym objawem jest oty³oœæ. W grupie ryzyka s¹ wszystkie 
a to daje ogromn¹ iloœæ moczu, St¹d w rozpoznaniu cukrzycy typu kobiety, które mia³y cukrzycê ciê-
któr¹ trzeba wydaliæ i w dzieñ  d ru g ie go  o d chodzi siê od klasycz- ¿arnych lub urodzi³y dziecko o du-
i w nocy. U ma³ych dzieci czêsto nego schematu rozpoznawania ¿ej masie urodzeniowej, ponad 4 
prowadzi to do moczenia mimo- choroby, czyli wywiad, badanie kg. I ostatnia grupa, która obejmu-
wolnego i nie trzymania moczu. fizykalne, a nastêpnie badania ana- je przebyt¹ lub istniej¹c¹ chorobê 
Powy¿szy mechanizm prowadzi do lityczne. Tutaj dla rozpoznania naczyniow¹ np. chorobê naczynio-
odwodnienia organizmu, st¹d dru- choroby wykonuje siê badania ana- w¹ serca lub przebyty zawa³ serca, 
gi objaw - ogromne  pragnienie, lityczne poziomu glukozy przesie- wylew lub zator têtnic mózgowych 
chory wypija ogromne iloœci p³y- wowo, czyli badamy ludzi bez ¿ad- lub mia¿d¿ycê koñczyn dolnych. 
nów, które nadal nie zaspokajaj¹ nych objawów, tak badamy ludzi, Jak widzicie jest to spora grupa 
pragnienia. Mimo wysokiego po- którzy wygl¹daj¹ na zdrowych, osób, wœród których czêœciej ni¿ 
ziomu glukozy w krwi i moczu szczególnie z grupy ryzyka. To te- ogólnie w populacji wyst¹pi cu-
ci¹gle go brakuje w tkankach, a to raz przedstawiê Wam te grupy ry- krzyca typu drugiego, dlatego po-
daje trzeci objaw - wzmo¿one ³ak- zyka i jeœli ktoœ z moich czytelników szukujemy jej bardziej intensywnie 
nienie, które jednak nie powoduje odnajdzie siê w tej grupie, to niech ni¿ u pozosta³ych, bo przyjmuje siê, 
przybywania na wadze, bo glukoza w czasie snu anio³ stró¿ podsunie ¿e do pierwszych objawów od po-
nie ulega metabolizmowi i st¹d wy- mu tê myœl, by jutro rano lub po- cz¹tku choroby up³ywa œrednio 10 
stêpuje objaw czwarty - szybki spa- jutrze nie jeœæ œniadania, lecz udaæ lat. Przez te 10 lat nast¹pi ju¿ takie 
dek masy cia³a. Na skutek braku siê do laboratorium i zbadaæ sobie uszkodzenie narz¹dów przez 
metabolizmu glukozy w organiz- poziom glukozy na czczo i jeœli wy- cukrzycê szczególnie nerek, wzro-
mie dochodzi do przewagi proce- nik, jak pamiêtamy bêdzie wynosi³ ku i serca, ¿e kiedy rozpoznamy 
sów z wytwarzaniem ketonów, od 66% do 99%, to nie ma siê cukrzycê po objawach, to mamy 
st¹d charakterystyczny zapach czym martwiæ, bo to wynik pra- ju¿ powik³ania narz¹dowe. Ale te 
acetonu  kwaœny zapach z ust.   w id ³owy, ale jeœli bêdzie powy¿ej, 10 lat, to te¿ czas, który mo¿emy 
W czasie, gdy zaczyna³em praco- to niech powtórzy jeszcze raz ten wykorzystaæ, by wczeœniej roz-
waæ jako lekarz, mój mistrz, który wynik, a jeœli i on bêdzie podwy¿- poznaæ chorobê i tym powik³a-
by³ mi przewodnikiem po œcie¿- szony to trzeba zg³osiæ siê do swo- niom zapobiec stosuj¹c dietê i od-
kach chorób, potrafi³ po zapachu jego lekarza rodzinnego. powiednie leczenie.
powiedzieæ; o w tej sali le¿y chory 
na cukrzycê, którego przyjêto   A  t era z chcê Wam przedstawiæ 
w nocy, zanim jeszcze do niej nie grupy ryzyka predysponuj¹ce do Lek. med. Marek Ziajor
weszliœmy. Inne objawy to przede wyst¹pienia cukrzycy typu drugie-
wszystkim znaczne os³abienie, go opieraj¹c siê na wytycznych 
zmiana psychiki w kierunku dra¿- Amerykañskiego Towarzy stwa 

* * *
liwoœci i agresji oraz niemo¿noœæ Diabetologicznego.  Pierwszym 
wykonania pracy fizycznej czy kryterium, niestety od nas nieza-
nauki. Najszybciej te objawy wy- le¿nym  jest kryterium wieku, st¹d 

CUKRZYCA
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W czasie podró¿y po Maroku, ne, do których staramy siê kiero- stanem zagra¿aj¹cym ¿yciu jest 

od Oceanu Atlantyckiego poprzez waæ szczególnie nowo wykryte kwaœnica metaboliczna, tutaj po-

Antyatlas, a¿ do pustyni Sahara   p rz ypadki  cukrzycy prowadz¹ ziom glukozy we krwi jest za wysoki 

i póŸniej powrót poprzez Atlas edukacjê grupow¹ w 6 - 10 osobo- nawet ponad 600 mg %, wtedy 

Wysoki do wybrze¿a Oceanu zoba- wych zespo³ach chorych. Tam dominuje suchoœæ w jamie ustnej, 

czy³em jak kultura ludzka podaje uzyskuje siê maksimum wiedzy  o s³a b ienie, sennoœæ, bóle brzucha  

rêkê chorobie, jak przyspiesza jej o tej chorobie, ale te¿ konkretne i w klatce piersiowej oraz zapach 

rozwój, jak zachowania ludzkie na- umiejêtnoœci: jak badaæ, jeœli trzeba acetonu z ust, a¿ do wstrz¹su i utra-

silaj¹ epidemiê cukrzycy. W Ma- nawet wiele razy w ci¹gu dnia po- ty przytomnoœci. Czêstym powi-

roku ¿yje ok. 31 milionów miesz- ziom glukozy z w³asnej kropli krwi k³aniem cukrzycy jest choroba nie-

kañców, a wszyscy siê bardzo lu- gleukometrem, jak bilansowaæ dokrwienna serca i zawa³ serca, 

bi¹, a im bardziej lubisz swojego diet¹ i jakie zastosowaæ metody tutaj choroba mo¿e przebiegaæ 

s¹siada, a nawet nieznajomego samokontroli. Czêstotliwoœæ bada- sk¹po objawowo, np. niemy, bez 

tym s³odsz¹ podajesz mu herbatê,  nia poziomu glukozy zale¿y od bólów zawa³ serca tak jak choroba 

a on z grzecznoœci poprosi o na- zaawansowania choroby i metody wieñcowa nawet zaawansowana 

stêpny kubek herbaty s³odzonej jak leczenia. I tak jeœli cukrzyca jest bez bólów w klatce piersiowej st¹d 

ulepek i bêdzie j¹ pi³ szczêœliwy, leczona tylko diet¹ to wystarczy koniecznoœæ badañ kardiologicz-

choæ w ten sposób traci w³aœnie badanie jeden raz w miesi¹cu, jeœli nych co najmniej raz w roku. Cza-

zêby i wpada w cukrzycê. Na pier- jest leczona doustnymi lekami sem pierwszym objawem cukrzycy 

wszy rzut oka widaæ epidemiê przeciwcukrzycowymi to badanie jest udar niedokrwienny mózgu. 

oty³oœci i ca³e masy s³odkich ciast   m usi byæ wykonane jeden raz w ty- Po dokonanym udarze wiêkszoœæ 

i produktów do ka¿dego posi³ku   g od n iu. Natomiast jeœli leczenie chorych ma objawy cukrzycy,       

i miêdzy posi³kami. Marokañczycy jest prowadzone lekami doustnymi a w 20 % ma ju¿ rozpoznan¹ 

s¹ pierwszym importerem herbaty i insulin¹ to badanie musi byæ cuk rzycê.  Ze wzg lêdne du¿e 

z Chin i cukru z Europy, reszty wykonane codziennie. W tej sy- prawdopodobieñstwo cukrzycy    

dope³niaj¹ obowi¹zki towarzyskie tuacji, gdy leczenie obejmuje tylko u chorych ze œwie¿ym udarem nie-

zawsze przy du¿ej iloœci najs³odszej intensywn¹ insulinoterapiê to ba- dokrwiennym mózgu, u których 

herbaty, by relacje miêdzy biesiad- danie musi byæ wykonane wiele cukrzyca nie by³a wczeœniej roz-

nikami by³y tak ciep³e jak te s³od- razy na dobê, czasem nawet 10 poznana, konieczne jest przepro-

koœci. Nieraz mi przychodzi³o do razy. Do metod samokontroli wadzenie diagnostyki przy ka¿dym 

g³owy, by im streœciæ mój artyku³   p rowadzonej przez pacjenta nale- takim epizodzie. W tym miejscu 

o cukrzycy, ale nie œmia³em psuæ ¿y: oznaczenie poziomu glukozy koñczy siê III czêœæ, a w nastêpnej 

nastroju ogromnej sympatii z jakim samodzielnie z czêstotliwoœci¹ wy- czêœci mojego artyku³u o cukrzycy 

tam czêstuj¹ s³odycz¹, wiêc artyku³ ¿ej opisan¹, kontrola masy cia³a, powiem Wam o przewlek³ych po-

mój pozostanie tylko w kwartal- kontrola ciœnienia têtniczego, wik³aniach cukrzycy, diecie cukrzy-

niku „Gazeta Grêboszowska”. Po- prowadzenie dzienniczka samo- cowej i sposobach leczenia. Teraz 

niewa¿ ju¿ trochê wiemy o cukrzy- kontroli, ogl¹danie i higiena stóp biegnê i Was zapraszam do 

cy, to pod sztandarem edukacji oraz oznaczanie cia³ ketonowych  korzystania z resztek uroków 

spróbujê podaæ Wam jeszcze w moczu. Najwa¿niejsze jednak s¹ piêknej polskiej jesieni.

trochê dodatkowych informacji. Ja informacje jak rozpoznaæ zbli¿aj¹-

zawsze stawiam na maksimum ce siê ostre powik³anie cukrzycy, to W tym miejscu ¿egnaj¹c siê      

wiedzy u moich chorych, bo tylko jest takie, które zagra¿a ¿yciu,  z  W a m i  zapraszam do spotkania    

pacjent, który zna istotê cukrzycy   a pierwszym z nich jest hipo- w kolejnym artykule o cukrzycy.

i du¿o wie o tej chorobie jest naj- glikemia czyli za niski poziom glu-

lepszym moim partnerem, by zwal- kozy we krwi, a zatem i w mózgu, Lek. med. Marek Ziajor

czaæ objawy chorobowe i uzyski- co mo¿e daæ spl¹tanie, przymgle-

waæ cele terapeutyczne w jej lecze- nie œwiadomoœci a¿ do œpi¹czki 

niu bo przeciwnik przyznacie jest hipoglikemicznej czyli niedocu-

mocarzem. Oœrodki diabetologicz- krzenia w³¹cznie. Innym ostrym 
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Mistrzostwa Europy w pi³ce pe³nione po brzegi kibicami, dobnie zreszt¹ jak hotelarze. 

no¿nej ju¿ dawno za nami. Zd¹- którzy przebrani w bia³o-czer- Kto planowa³ w czasie turnieju 
¿yliœmy ju¿ nieco odpocz¹æ od wone barwy z ogromnym entuz- urlop w jednym z miast gospo-
pi³karskich zmagañ i ca³ego jazmem kib icowal i naszym darzy (b¹dŸ te¿ miasta, które 
tego zamieszania zwi¹zanego  o r³ om   (co do tej pory nie zawsze goœci³o jak¹œ reprezentacjê) 
z przeprowadzeniem turnieju  by³o norm¹ zwa¿ywszy na akcjê musia³ siê liczyæ z horrendal-
w Polsce i na Ukrainie. I mo¿na bojkotu wystêpów naszej kadry nym nieraz wzrostem cen. Ale 
by siê teraz zastanowiæ jakie jeszcze przed rozpoczêciem tur- có¿ pocz¹æ, mamy przecie¿ wol-
wspomnienia i emocje pozosta- nieju). Przyznam, ¿e do dziœ      ny rynek.
wi³ po sobie ten turniej? Czy z wielkim sentymentem wspo- Patrz¹c z perspektywy tych 
spe³ni³ oczekiwania i pok³adane minam te mecze. W jednej        kilkunastu tygodni, wydaje siê 
w nim nadzieje? W koñcu czy ze stref kibica z dum¹ patrzy- jednak, ¿e organizacyjnie podo-
faktycznie a¿ tak przyczyni³ siê ³em na pokaŸn¹ iloœæ kibiców u- ³aliœmy temu turniejowi. Zaw-
do rozwoju? Nie chodzi mi tutaj branych w nasze narodowe bar- sze mo¿na narzekaæ, ¿e mog³o 
stricte o ekonomiczne kalkula- wy, którzy przed meczem œpie- byæ lepiej, sprawniej itd. Ale nie 
cje, co do których ju¿ na d³ugo wali narodowy hymn. By³ to wy- ma co lamentowaæ. Maj¹c w pa-
przed rozpoczêciem turnieju j¹tkowy obrazek widzieæ tylu lu- miêci niekoñcz¹ce siê zamiesza-
wiadomo by³o, ¿e po wszystkim dzi œpiewaj¹cych Mazurka D¹- nie i piêtrz¹ce siê komplikacje 
i tak bêdziemy pod kresk¹, ale  browskiego, œmia³o i bez skrê- chocia¿by z otwarciem stadionu 
o coœ wiêcej. Mo¿na siê zastano- powania manifestuj¹cych swoj¹ narodowego mo¿na odetchn¹æ 
wiæ co w³aœciwie pozostaje nam polskoœæ i przywi¹zanie do jej z ulg¹, bo przecie¿ wielu oba-
po mistrzostwach? symboli. Do tej pory przywyk- wia³o siê nawet kompromitacji 

Jak na ironie przede wszyst- liœmy œpiewaæ hymn jedynie na (któr¹ wietrzyli od d³u¿szego 
kim niezaspokojona sportowa akademiach szkolnych czy te¿ czasu nasi rodzimi satyrycy). 
ambicja, której niestety nie po- przy okazji œwi¹t patriotycz- Fakt, mo¿na narzekaæ (i s³usz-
wetowaliœmy sobie podczas nych, bardziej z obowi¹zku ni¿ nie!), ¿e wielu rzeczy nie uda³o 
Igrzysk Olimpijskich w Londy- dobrej woli, nieraz bez wiê- siê zakoñczyæ na czas. Ewident-
nie. Na pocz¹tku by³y wielkie kszego podk³adu emocjonal- nym przyk³adem jest infra-
oczekiwania, sukcesywne nad- nego. A tutaj mo¿na by³o od- struktura drogowa, która pier-
muchiwanie medialnej bañki, czuæ poczucie jednoœci i soli- wotnie mia³a byæ bardziej oka-
wielkie zapowiedzi, hojnie sk³a- daryzmu. Tym bardziej szkoda, zalsza, no ale niestety pozostaje 
dane deklaracje. Skoñczy³o siê ¿e nie uda³o siê wyjœæ z grupy siê cieszyæ tym co jednak uda³o 
jak zwykle. Po obu turniejach (przez wielu uznanej za naj- siê zbudowaæ. Choæ jak zauwa-
s³ychaæ by³o tylko wszêdobylski s³absz¹), a trzeba przyznaæ, ¿e ¿y³ jeden z satyryków: „na dro-
jêk zawodu, ¿e jednak mog³o szansa by³a. I marnym pociesze- gach siê nie gra!”, wiêc nie by³y 
byæ lepiej, ¿e znowu umknê³a niem jest fakt, ¿e w Europie to one niezbêdne do przeprowa-
szansa, ¿e po raz kolejny pope³- nie my uchodzimy za najwiêk- dzenia turnieju. Stadionom te¿ 
niono b³êdy w przygotowa- sze rozczarowanie turnieju siê oberwa³o, ¿e s¹ za drogie, 
niach. Czyli jak zwykle - szara (ustêpujemy choæby Holandii nie funkcjonalne, ¿e trzeba bê-
rzeczywistoœæ, skutkuj¹ca usil- czy Rosji). dzie do nich dop³acaæ itp. I za-
nym poszukiwaniem winnego. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ja- pewne mo¿na siê dopatrzyæ      
Zatem dla nas turniej straci³ na ko naród ulegliœmy gor¹czce eu- w tych stwierdzeniach wiele 
atrakcyjnoœci ju¿ po fazie gru- ro. Ju¿ na d³ugo przed turnie- s³usznoœci, ale a¿ strach po-
powej, gdzie nasze or³y zajê³y jem w sklepach ciê¿ko by³o za- myœleæ, co by by³o gdyby jednak 
ostatnie miejsce w swojej grupie kupiæ produkt, który w jakiœ nie powsta³y na czas. Dzisiaj 
z dwoma punktami na koncie   s posób nie nawi¹zywa³by albo mówi siê, ¿e nasz kraj wizerun-
i ujemnym bilansem bramko- do samego euro albo do pi³ki kowo zyska³ na znaczeniu. Wie-
wym. Ale to przecie¿ tylko jed- no¿nej, co momentami by³o na- le wskazuje, ¿e kibice bêd¹ 
na strona. Z drugiej  widzieliœ- prawdê zabawne (a czasami chcieli tutaj wracaæ. Turniej po-
my przecie¿ trzy mecze naszej wrêcz denerwuj¹ce). Producen- stawi³ nas w dobrym œwietle, 
reprezentacji na du¿ym turnie- ci przeœcigali siê w pomys³ach jako kraj centralnej a nie pery-
ju, dla których t³em by³y piêk- ¿eby choæ w czêœci uzyskaæ jakiœ feryjnej Europy. 
ne, nowoczesne stadiony wy- profit z tego wydarzenia. Po- Dokoñczenie na str. 20 
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Dokoñczenie ze str. 19 znaku etno. Pisma dla Pañ krych i trudnych, tematów 
Ale mo¿e my te¿ zaczniemy przeœciga³y siê w prezentacji zwi¹zanych chocia¿by o nadci¹-

nasz¹ ojczyznê postrzegaæ jako konfekcji, które kolorystyk¹      gaj¹cym z wszystkich stron kry-
pe³noprawnego i równie wa¿- i motywami nawi¹zywa³y w³aœ- zysem. Nawet politycy og³osili 
nego cz³onka wspólnoty euro- nie do sztuki ludowej. Nie ina- zawieszenie broni, ¿eby tylko 
pejskiej, a nie zakompleksio- czej by³o i przy kreowaniu aran- nie popsuæ nam tego, jak sami 
nego kopciuszka. Mo¿e brzmi ¿acji wnêtrz przez ró¿nego ro- powtarzali, wyj¹tkowego œwiê-
to nieco ¿yczeniowo, albo ina- dzaju periodyki, które na fali ta. No, ale mistrzostwa siê 
czej  zbyt banalnie. popularnoœci tematu, prezento- skoñczy³y, stadiony opustosza-

Kolejnym, trzeba przyznaæ wa³y wystroje mieszkañ hojnie ³y, a my wróciliœmy do szarej 
szalenie ciekawym w¹tkiem, ja- udekorowanych motywami jak- rzeczywistoœci. Nie minê³o kil-
ki pojawi³ siê gdzieœ obok euro by ¿ywcem wyjêtymi z Domu kanaœcie tygodni, a tu afera go-
by³o zainteresowanie naszym Malarek w Zalipiu. Mo¿ny by ni aferê, rz¹d straszy, ceny ros-
rodzimym folklorem. A wszyst- rzec, ¿e Wyspiañski z Reymon- n¹, a my musimy oswoiæ siê      
ko to za spraw¹ pañ z zespo³u tem byliby dumni i mogliby siê z myœl¹, ¿e bêdziemy pracowaæ 
Jarzêbina, które wygra³y w kon- czuæ po czêœci i pionierami tego do 67. roku ¿ycia. Co ciekawe, 
kursie na polski hymn Euro typu trendu. A im przecie¿ nie nawet mecze naszej reprezen-
2012. Trzeba przyznaæ, ¿e mu- potrzeba by³o Euro by zaintere- tacji w eliminacjach do Mi-
zyczna propozycja sympatycz- sowaæ tego typu tematyk¹ szer- strzostw Œwiata sta³y siê do-
nych pañ spotka³a siê ze skraj- sze grono odbiorców i rozpo- stêpne tylko dla wybranych. Pe-
nymi opiniami - od wyrazów cz¹æ dyskusjê. A u nas na nowo symista zatem w podsumowa-
sympatii i uznania, po mia¿d¿¹- pojawi³y porównania na linii niu euro mo¿e zdecydowanie 
ce s³owa krytyki i wszêdobylskie miasto - wieœ, wywiady z tymi, ostudziæ nasz entuzjazm, gdy¿ 
uszczypliwe komentarze, jakich którzy migrowali tam i z powro- sportowo nic nie ugraliœmy,     
pe³ny by³ Internet. O gustach tem, którzy asymilowali siê, wy- a sprawna organizacja wygene-
siê nie dyskutujê, wiêc nie ma dawaæ by siê mog³o, w obcym rowa³a tym samym niebagatel-
sensu rozstrzygaæ kto mia³ ra- (jednym lub drugim) œrodowis- ne koszty. Mo¿e podnieœæ za-
cjê. Zapewne ile g³osów - tyle ku - co akurat mog³o wygl¹daæ rzut, ¿e same mistrzostwa mia³y 
opinii. Jednak widaæ by³o w ró¿- nieco groteskowo - jakbyœmy byæ tylko igrzyskami, przez 
nych mediach pewne zaintere- mieli podzielony kraj. Jednak pryzmat których mieliœmy 
sowanie eksplorowaniem te- dzisiaj widaæ, ¿e to by³a tylko przychylniej patrzyæ na rz¹dz¹-
matu folkloru, szeroko pojêtej chwilowa moda, krótki trend cych. Mo¿e to jednak zbytnie 
kultury ludowej itp. Gazety dyktowany rynkow¹ potrzeb¹. wyostrzenie, deprecjonuj¹ce 
gêsto rozpisywa³y siê na tematy Wszyscy zastanawiali siê, wszystko to, co dzia³o siê w Pol-
zwi¹zane z obecnoœci¹ folkloru, jak d³ugo uda siê utrzymaæ ten sce i na Ukrainie w ci¹gu czerw-
czy szerzej  tradycji ludowej  o g ól nonarodowy entuzjazm wy- ca? Ka¿dy rozstrzygnie to w zgo-
w naszej kulturze, ich roli, wo³any organizacj¹ tej¿e impre- dzie z w³asnymi pogl¹dami. 
funkcji i znaczeniu. Powstawa³y zy? Sielanka nie trwa³a zbyt Choæ o Euro zapewne zapomni-
zestawienia dotycz¹ce chocia¿- d³ugo. Po zakoñczeniu turnieju my doœæ szybko, bo na co dzieñ 
by zespo³ów, które w swojej kurtyna opad³a i skoñczy³a siê zbyt wiele rzeczy absorbuje na-
twórczoœci czerpi¹ inspiracje  be zt ro ska zabawa. Na czas sz¹ uwagê byœmy mogli w nies-
z bogactwa i ró¿norodnoœci na- mistrzostw media stara³y siê koñczonoœæ wspominaæ turniej. 
szej rodzimej tradycji folklo- oszczêdzaæ nam w serwisach in-
rystycznej, graj¹ muzykê spod formacyjnych materia³ów przy- Tomasz Lizak
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W zwi¹zku z przyst¹pieniem gminy Grêboszów do 
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Per³y Ponidzia” otwar³a 
siê kolejna mo¿liwoœæ ubiegania siê o wsparcie finan-
sowe na wybrane przedsiêwziêcia dziêki funduszom 
unijnym. W ramach naboru tzw. ma³ych projektów, 
do realizacji zosta³y zakwalifikowane dwa wnioski 
przygotowane przez GCKiCz. Pierwszy z nich 
zak³ada³ zaprojektowanie i wydanie folderu oraz 
pocztówek prezentuj¹cych zabytki, pomniki oraz 
najciekawsze miejsca gminy Grêboszów. Rezultatem 
realizacji tej operacji s¹ wspania³e wydawnictwa:12 
stronicowy folder i trzy rodzaje pocztówek, ukazuj¹ce 
wyj¹tkowe walory naszej gminy. Dziêki temu, mo¿e-
my promowaæ dziedzictwo kulturowe, historyczne 
oraz najciekawsze miejsca, które znajduj¹ siê na tere-
nie naszej gminy. Ca³kowity koszt tej operacji wynosi 
8.665,35 z³ z czego 4.931,50 z³ pochodziæ bêdzie     
z funduszy UE. £¹czny nak³ad pocztówek wyniós³ 
6.000 szt, zaœ folderu 5.000 szt.

Drugim projektem by³ zakup strojów ludowych      
i instrumentów muzycznych dla Zespo³u Folklory-
stycznego Ziemi Grêboszowskiej. Dziêki temu zespó³ 
wzbogaci³ siê o 10 kompletów strojów damskich i 10 
kompletów mêskich oraz 3 instrumenty muzyczne 
(akordeon, kontrabas i klarnet). Celem operacji jest 
zachowanie i kultywowanie naszych miejscowych 
tradycji oraz to¿samoœci Ziemi Grêboszowskiej po-
przez zakup wspomnianych strojów i instrumentów. 
Ca³kowity koszt zakupu wyniós³ 35.529,06 z³. Kwota 
dofinansowania ze œrodków europejskich wyniesie 
21.632,59 z³.

Ka¿dy, kto aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu kultu-
ralnym czy to na szczeblu powiatu, b¹dŸ te¿ gminy 
móg³ na w³asne oczy zobaczyæ rezultaty realizacji tych 
projektów. Przede wszystkim, ka¿dy obecny na tego-
rocznym Œwiêcie Powiœla D¹browskiego oraz na im-
prezie integracyjnej „Po¿egnanie lata” móg³ podzi-
wiaæ m³odzie¿ naszej gminy wspaniale prezentuj¹c¹ 
siê w nowych strojach ludowych, oraz zabraæ do 
domu nowowydane pocztówki i folder. To wszystko 
uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki dofinansowaniu ze œrodków 
UE pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 pozyskanych za poœrednictwem Lokal-
nej Grupy Dzia³ania „Per³y Ponidzia” w ramach pro-
gramu LEADER  Dzia³anie Ma³e Projekty.

WL

FUNDUSZE UNIJNE  WSPARCIEM DZIA£ALNOŒCI KULTURALNEJ
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KS. ZBIGNIEWA KOWALA
Dokoñczenie ze str. 2 Ks. Zbigniew Kowal SCJ zosta³ cz³onkiem Zakonu 
W paŸdzierniku 1981 r. rozpocz¹³ studia filozoficz- Rycerzy i Szpitalników œw. £azarza z Jerozolimy (Ordo 

no-teologiczne w Seminarium Misyjnym Ksiê¿y Serca- Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosoly-
nów w Stadnikach. Œluby wieczyste z³o¿y³ 6 kwietnia mitani), jednej z najstarszych chrzeœcijañskich insty-
1986 r. w Stadnikach Œwiêcenia diakonatu otrzyma³ tucji szpitalnych. Uroczyste przyjêcie do lazarystów 
18 maja 1986 r. z r¹k bp. Stanis³awa Stefanka. 17 mia³o miejsce 24 marca br. w Metz`u.  Ks. Kowal zo-
czerwca 1987 roku w Stadnikach przyj¹³ œwiêcenia sta³ jednoczeœnie kapelanem na region po³udniowy 
kap³añskie z r¹k biskupa Kazimierza Górnego. Na Francji (diecezja Nicea). W ca³ej Francji jest 117 cz³on-
obrazku prymicyjnym napisa³: „S³awiê Ciê, ¿eœ mnie ków Zakonu œw. £azarza. Wœród nich s¹ g³ównie 
tak cudownie stworzy³”. Jeszcze przed œwiêceniami prawnicy, lekarze, nauczyciele akademiccy, aktorzy, 
kap³añskimi z³o¿y³ podanie o wyjazd na misje.  k tó rzy  w sp ie ra j¹  ró¿ne dzie³a, zw³aszcza charytatywne. 
W czerwcu 1987 r. otrzyma³ skierowanie na studia Zakon œw. £azarza  pomaga na ca³ym œwiecie chorym, 
specjalistyczne w Pary¿u, jako przygotowanie do rannym, niedo³ê¿nym i wszystkim potrzebuj¹cym. 
pracy misyjnej w Zairze (obecnie Kongo). 10 stycznia Motto zakonu Atavis et Armis  Poprzez przyk³ad na-
1989 r. wyjecha³ z Brukseli do Zairu. 1 marca 1990 r. szych przodków i tradycjê orê¿a wyra¿a siê w prak-
zosta³ przeniesiony do Prowincji Zairskiej. W Zairze tycznej formie niesienia pomocy humanitarnej, me-
pracowa³ do 2000 r. pe³ni¹c ró¿ne funkcje, w tym dycznej, jak i innych dzia³aniach charytatywnych i spo-
proboszcza na kilku parafiach. W tym to roku wyjecha³ ³ecznych.  Lazaryci prowadza  tego typu dzia³alnoœæ  
do Europy na urlop sabatyczny, by odpocz¹æ, w ponad 100 krajach œwiata. Oficjalne jurysdykcje 
wzmocniæ siê duchowo i fizycznie. W marcu nastêpne- (zwierzchnictwa) zakonu znajduj¹ siê w ponad 30 pañ-
go roku zosta³  zgodnie z wewnêtrznymi przepisami stwach. W Polsce zakon organizuje pomoc huma-
zakonu przeniesiony do Prowincji Polskiej. Krótko nitarn¹ i charytatywn¹, utrzymuje wolontariat oraz 
przebywa³ w Kanadzie, potem przyjecha³ do Francji, prowadzi wiele stacji medycznych i socjalnych.
gdzie pracuje do dziœ. Wies³aw Lizak

1912 - 2012

100-lecie umieszczenia obrazu Matki Bo¿ej 

Grêboszowskiej w g³ównym o³tarzu Koœcio³a pw. WNMP 

w Grêboszowie
Matko Bo¿a Grêboszowska, nasza Matko i Królowo,

troskliwa “gospodyni” powierzonego ci ludu, którym jest 
Koœció³ twojego Syna, ws³uchani w Jego Ewangeliê, 

przynosimy Ci: NASZ¥ CZEŒÆ I CHWA£Ê.
Z najwiêksz¹ wiar¹ i nadziej¹, polecamy Ci:

Ojca Œwiêtego Benedykta XVI; miej w opiece naszego 
Tarnowskiego Pasterza ks. bp Ordynariusza Andrzeja Je¿a;

ksiê¿y biskupów pomocniczych: Wies³awa Lechowicza
i W³adys³awa Bobowskiego bp seniora; naszego ks. proboszcza 
Wies³awa Babiarza; ksiê¿y rodaków; duchowieñstwo i ca³y lud 

odkupiony w kraju i za granic¹.
Wypraszaj z naszej ziemi nowe powo³ania kap³añskie i zakon-

ne.  Swoim macierzyñskim wejrzeniem, ogarnij wszystkie 
rodziny tej naszej nadwiœlañskiej ziemi, aby fundamentem ich 
¿ycia by³y:  pokój, duch przebaczenia, wiernoœæ, mi³oœæ i odpo-

wiedzialnoœæ, za ka¿de ludzkie ¿ycie…
Niech wszyscy id¹ za g³osem koœcio³a w przestrzeganiu 

przykazañ bo¿ych, w których jest jedyna droga                      
do Ojca w niebie. 

Dobra Matko, b¹dŸ za nami nieustannie w ka¿dy czas,
a zw³aszcza w ostatnich chwilach naszego ziemskiego ¿ycia,  

po którym, przedstaw nas Bogu, który jest - Mi³oœci¹ -          
w jednoœci Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. Amen.

Grêboszów, sierpieñ 2012 r.  

22

Tekst modlitwy Janina Magiera
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W niedzielê, 24 czerwca br., na boisku sportowym  
w Borusowej odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-
Po¿arnicze. Do rywalizacji o miano najlepszej dru¿yny 
stanê³y trzy Jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej:       
z Borusowej, Ujœcia Jezuickiego i Woli ¯elichowskiej. 
W zawodach poza konkursem wystartowa³y M³o-
dzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze z Hubenic i Borusowej 
oraz goœcinnie dru¿yna ¿eñska z Kanny (gmina 
Boles³aw). Uroczystego otwarcia zawodów dokona³a 
Wójt Gminy Grêboszów Krystyna Œwiêtek. 

Zawody sportowo-po¿arnicze przeprowadzono      
w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m z przesz-
kodami oraz æwiczenia bojowe. W klasyfikacji ³¹cznej 
najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê OSP z Borusowej. Kolej-
ne miejsca zajê³y dru¿yny OSP z Ujœcia Jezuickiego       
i Woli ̄ elichowskiej. Zawody sêdziowali druhowie z Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w D¹-
browie Tarnowskiej. Zmagania przyci¹gnê³y wielu kibi-
ców z ca³ej gminy Grêboszów, którzy wiernie kibicowali 
swoim dru¿ynom.

Druhowie z Borusowej okazali siê równie¿ najlepsi  
w powiatowych zawodach sportowo-po¿arniczych, 
które odby³y siê 2 wrzeœnia 2012 r. na stadionie 
Miejsko-Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w D¹-
browie Tarnowskiej. A oto klasyfikacja generalna zawo-
dów powiatowych dru¿yn mêskich:

1 miejsce - OSP Borusowa - 110 s

2 miejsce - OSP Zalipie - 112 s

3 miejsce - OSP Strojców - 114 s

4. OSP Ujœcie Jezuickie - 117 s

5. OSP Nieczajna Górna - 123 s

6. OSP Æwików - 124 s

7. OSP Boles³aw - 130 s

8. OSP Szarwark - 132 s

9. OSP Wola Mêdrzechowska - 140 s

10. OSP Wola ̄ elichowska - 141 s

11. OSP Luszowice - 166 s

12. OSP Szczucin - 579 s

Klasyfikacja generalna dru¿yn kobiecych:

1 miejsce - OSP Kanna - 129 s

2 miejsce - OSP Smêgorzów - 162 s

3 miejsce - OSP Gr¹dy - 173 s

Wszystkie uczestnicz¹ce w zawodach dru¿yny otrzy-

ma³y nagrody rzeczowe, a dru¿yny z miejsc I - III otrzy-

ma³y pami¹tkowe puchary.

Wies³aw Lizak

DRU¯YNA OSP W BORUSOWEJ 
NAJLEPSZA W GMINIE I POWIECIE
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nym Centrum Kultury i Czytelnictwa w sk³adzie: WIELKIE ŒWIÊTOWANIE
Katarzyna Lizak, Beata Loraj, Sylwia Gawe³, 
Sebastian K¹dzielawa i Tomasz Lizak. 

Dokoñczenie ze str. 4
Po konkursie na "oœpiewanie wieñca do¿ynkowe-

go" oraz prezentacji dorobku artystycznego gmin 
Jak co roku przy okazji do¿ynek wrêczone zosta³y 

wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny „Polonez” i polonijny 
rolnikom odznaczenia "Zas³u¿ony dla Rozwoju Rol-

zespó³ wokalny „Wis³a” z Wêgier. Gwiazd¹ wieczoru 
nictwa". Z gminy Grêboszów medale otrzymali: Wal-

by³ kabaret „DERKACZ”. Na zakoñczenie imprezy 
demar Koziara oraz W³adys³aw Taæ. Po okolicznoœcio-

odby³a siê zabawa taneczna i pokazy laserowe. 
wych przemówieniach przyszed³ czas na konkurs 

Coroczne Œwiêto Powiœla D¹browskiego  Do¿ynki 
"oœpiewanie wieñców do¿ynkowych", w którym Gru-

Powiatowe i Targi Gospodarcze s¹ doskona³¹ okazj¹ 
pa Wieñcowa z Grêboszowa w sk³adzie: Angelika Du-

do prezentacji stoisk promocyjnych. Uczestnicy im-
dek, Klaudia Boroniec, Marlena Solecka, Izabela 

prezy mogli poznaæ tradycyjne produkty regionalne, 
Rumas, Anna Pawlina, Agata Noga, Angelika Mazur, 

wyroby rêkodzielnicze, lokalny folklor i przedsiêbior-
Joanna Olearczyk, Paulina D¹broœ, Martyna WoŸniak, 

czoœæ. Wœród wystawców nie zabrak³o gminy Grêbo-
Damian Morawiec, Szymon Misiaszek, Marek Ka-

szów oraz firmy Sêkpol, która zaprezentowa³a piêkne  
czówka, Kamil Borek, Krzysztof Noga, Dominik Majo-

i okaza³e stoisko.
cha, Adrian Zych, Kamil Misiaszek, przy akompania-

Na stoisku gminy Grêboszów zaprezentowane 
mencie Zbigniewa Morawca z D¹browy Tarnowskiej 

zosta³y wyroby rêkodzielnicze wykonane przez miesz-
zajê³a zaszczytne drugie miejsce. 

kañców naszej gminy miêdzy innymi serwetki oraz 
W godzinach wieczornych mieszkañcy Powiatu 

inne wyroby szyde³kowe wykonane przez Panie Zofiê 
D¹browskiego mieli mo¿liwoœæ podziwiania dorobku 

Jachna oraz Zofiê Seruœ, malarstwo Roberta Kuty oraz 
artystycznego i kulturalnego naszej „Ma³ej Ojczyzny”. 

Katarzyny Szostak, przedmioty które œwiadcz¹ o kulty-
Na scenie wyst¹pi³y: zespo³y muzyczne i taneczne, 

wowaniu tradycji wyplatania koszy i kosiarek z wikliny 
orkiestra dêta, a tak¿e twórcy ludowi i lokalni artyœci. 

pana Kazimierza Wcis³o, przepiêkne stroiki i kwiaty    
Gminê Grêboszów reprezentowa³ zespó³ wokalno-

z bibu³y oraz krêpiny, wyroby z wikliny papierowej 
instrumentalny „IMPRESJON”, dzia³aj¹cy przy Gmin-

wykonane przez pracowników Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa- Joannê Cabaj i Monikê Kilian 
jak równie¿ 3 rodzaje pocztówek wydane przez 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grêbo-
szowie. 

Ka¿dy obecny na imprezie móg³ skosztowaæ 
najlepszych produktów ma³opolski dziêki promocji 
produktów regionalnych "Zasmakuj w Ma³opolsce”.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do tego aby nasza gmi-
na by³a godnie reprezentowana na  V Œwiêcie 
Powiœla D¹browskiego - Do¿ynki Powiatowe       
i Targi Gospodarcze. Pani Emilii Misterka za 
przygotowanie zespo³u folklorystycznego, Pani 
Katarzynie Szostak za wykonanie wieñca do¿yn-
kowego, Panom Jaros³awowi Kuciêba oraz Jano-
wi Kozieja za transport wieñca, Panu Tadeuszowi 
Adamczyk za dostarczenie zbo¿a na wieniec, 
wszystkim cz³onkom zespo³u folklorystycznego 
oraz zespo³u Impresjon, za czas poœwiêcony na 
próby oraz godn¹ reprezentacjê naszej gminy 
oraz wszystkim osobom, które udostêpni³y swoje 
prace, przez co przyczyni³y siê do powstania 
stoiska promocyjnego.

Wies³aw Lizak

Monika Kilian

GMINNE CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA W GRÊBOSZOWIE

zaprasza na konkurs pt.:

CZAROWNY ŒWIAT BAJEK 
I POEZJI W OCZACH DZIECKA

00 Dnia 27.10.2012r. godz. 11  

W programie: 
* konkurs recytatorski
* konkurs na bajkowe przebranie 
* og³oszenie wyników konkursu plastycznego 

Konkurs recytatorski i plastyczny odbêdzie siê 
w czterech kategoriach wiekowych:

* przedszkola i klasy 0
* klasy I-III, klasy IV-VI 
* gimnazja i szko³y œrednie 

Temat konkursu plastycznego:
„Twoja ulubiona postaæ z literatury 

dzieciêcej”.
Prace plastyczne przyjmowane s¹ 
do dnia 23. 10. br.
Zg³oszenia do konkursu 
recytatorskiego przyjmowane s¹ do 
dnia 25.10.2012 roku.
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mecze eliminacyjne (15 lipca 2012 r.):SPARTAKIADOWE LZS Ujœcie Jezuickie - LZS Wola ̄ elichowska 3:0 
LZS Borusowa - LZS Karsy  1:1  (w rzutach karnychZMAGANIA
wygra³a dru¿yna z Borusowej)
mecz o III miejsce:

W dniu 29 lipca br. na boisku sportowym LZS LZS Karsy - LZS Wola ̄ elichowska  2:1  
„Dunajec” Ujœcie Jezuickie odby³a siê Gminna Spartakia- mecz o I miejsce:
da Sportowa, która w tym roku zosta³a przeprowadzona LZS Borusowa - LZS Ujœcie Jezuickie  1:3
w nieco zmienionej formule regulaminowej. Przede Kategoria Seniorów:
wszystkim nie przeprowadzono punktowej klasyfikacji I miejsce LZS „DUNAJEC” Ujœcie Jezuickie 
zespo³owej, dziêki czemu w poszczególnych konkuren- II miejsce LZS „WIS£A” Borusowa 
cjach mogli startowaæ zawodnicy nie zrzeszeni w ¿adnym III miejsce LZS „STRA¯AK” Karsy
Ludowym Zespole Sportowym. Mimo takiego u³atwienia IV miejsce LZS „WOLANIA” Wola ̄ elichowska
chêtnych do sportowej rywalizacji - zw³aszcza wœród Najlepszy strzelec: 
dziewcz¹t - nie by³o zbyt wiele, choæ nagrody dla zwyciêz- Dawid Zieliñski LZS Ujœcie Jezuickie
ców by³y atrakcyjne dziêki hojnoœci sponsorów. 

Nagrody zosta³y ufundowane przez: Bank Spó³dziel-
czy w D¹browie Tarnowskiej, firmy: „Agria” - Bogdana 
Bigosa, „Sêkpol” - Jana Kowala, „Grema” - Stanis³awa 
Rumasa, „Real” - Ma³gorzaty Lizak, „Porto” - Piotra Po-
lanowskiego, FHU - Mieczys³awa Wcis³o oraz Gminn¹ 
Komisjê do spraw Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych w Grêboszowie.

Organizatorami sportowych zmagañ byli: Gminne 
Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych w Grêbo-
szowie, Ludowy Zespó³ Sportowy „DUNAJEC” Ujœcie 
Jezuickie oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Grêboszowie. 

A oto wyniki poszczególnych konkurencji
Bieg na 100 metrów ch³opców:
1. Szymon Misiaszek,
2. Adrian Zych,
3. Damian Krupa.
Bieg na 100 metrów dziewcz¹t:
1. Aneta Zaj¹c,
2. Angelika Kaczówka,
3. Justyna Noga.
Skok w dal ch³opców:
1. Adrian Zych, 
2. Rafa³ Kapka,
3. Przemys³aw D¹broœ.
Skok w dal dziewcz¹t:
1. Aneta Zaj¹c,
2. Angelika Kaczówka,
3. Aleksandra Grabiec.
Wyniki meczy pi³ki no¿nej juniorów
mecze eliminacyjne (15 lipca 2012 r.):
LZS Ujœcie Jezuickie - LZS Wola ̄ elichowska 0:3
(walkower dru¿yna nie stawi³a siê na mecz)
LZS Borusowa - LZS Karsy 0:5
mecz fina³owy
LZS Karsy - LZS Wola ̄ elichowska 8:0
Koñcowa klasyfikacja juniorów:
I miejsce LZS „STRA¯AK” Karsy
II miejsce LZS „WOLANIA” Wola ̄ elichowska
III miejsce LZS „WIS£A” Borusowa
Najlepszy strzelec: Alan Ciombor LZS Karsy
Wyniki meczy pi³ki no¿nej seniorów:

Redaguje: Wies³aw LizakSP RTO
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Redaguje: Wies³aw LizakSP RTO

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki 

I 01.09.12 Wolania Wola ¯elich. B³êkitni Siedliszowice 3:0
04.11.12 Stra¿ak Karsy Dunajec Ujœcie Jez. -

II 09.09.12 Dunajec Ujœcie Jez. Polonia K³y¿ 0:0
09.09.12 B³êkitni Siedliszowice Stra¿ak Karsy 0:2
09.09.12 LUKS Zalipie Wolania Wola ¯elich. 1:1

III 16.09.12 Stra¿ak Karsy LUKS Zalipie 2:1
16.09.12 Orze³ Miechowice M. Dunajec Ujœcie Jez. 3:1

IV 23.09.12 Dunajec Ujœcie Jez. Olimpia Biskupice Rad³. 2:3
23.09.12 Wolania Wola ¯elich. Stra¿ak Karsy 0:2

V 30.09.12 Polonia K³y¿ Wolania Wola ¯elich. 1:1
30.09.12 LKS Ilkowice Dunajec Ujœcie Jez. 7:1

VII 07.10.12 Wolania Wola ¯elich. Orze³ Miechowice M. 4:2
07.10.12 Stra¿ak Karsy Polonia K³y¿ 5:0

VII 14.10.12 Orze³ Miechowice M. Stra¿ak Karsy 2:5
14.10.12 Olimpia Biskupice Rad³. Wolania Wola ¯elich. 1:3
14.10.12 Dunajec Ujœcie Jez. Siedliszowice 11:1

VIII 21.10.12 LUKS Zalipie Dunajec Ujœcie Jez. -
21.10.12 Wolania Wola ¯elich. LKS Ilkowice -
21.10.12 Stra¿ak Karsy Olimpia Biskupice Rad³. -

IX 28.10.12 LKS Ilkowice Stra¿ak Karsy -
28.10.12 Dunajec Ujœcie Jez. Wolania Wola ¯elich.

Nr. kol. Data Gospodarze Goœcie             Wyniki 

I 01.09.12 LZS Wis³a Borusowa LKS Æwików 5:1

II 09.09.12 LZS Wójcina Wis³a Borusowa 3:0

III 16.09.12 LZS Wis³a Borusowa LKS Smêgorzów 2:1

IV 23.09.12 Wis³a Borusowa LKS Szarwark 0:0

V 30.09.12 LKS II Nowa Jastrz¹bka LZS Wis³a Borusowa 7:2

VI 07.10.12 LZS Wis³a Borusowa LZS Mêdrzechów 0:2

VII 14.10.12 LZS Luszowice LZS Wis³a Borusowa 3:0

VIII 21.10.12 LZS Wis³a Borusowa K³os S³upiec -

IX 28.10.12 DTS D¹browa Tarnow. LZS Wis³a Borusowa -

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Grupa III ¯abno

WYNIKI ROZGRYWEK Klasy „B”
Grupa IV ¯abno

1. Stra¿ak Karsy 5 15 16-3
2. Ilkowice 6 12 20-12
3. Wola ¯el. 6 11 12-7
4. Zalipie 6 10 22-13
5. Biskupice R. 6 9 10-15
6. Polonia K³y¿ 6 8 10-13
7. Siedliszowice 7 6 14-31
8. Ujœcie Jez. 5 4 15-14
9. Miechowice M. 7 3 12-23

1. Luszowice 7 18 26-13
2. Mêdrzechów 7 17 28-8
3. K³os S³upiec 7 10 10-15
4. Wójcina 7 10 11-15
5. Szarwark 6 10 11-14
6. Jastrz¹bka II 6 9 19-10
7. Borusowa 7 7 9-18
8. Æwików 7 7 14-22
9. Smêgorzów 7 5 13-24
10. D¹browa T. II 7 4 17-19

GMINNE CENTRUM 
KULTURY  I CZYTELNICTWA 

W GRÊBOSZOWIE

prowadzi naukê gry na instrumentach 

muzycznych:

· pianino

· keyboard (organy)

· akordeon

· tr¹bka                            

· gitara

Zajêcia, które prowadzi Krzysztof Roman 
odbywaj¹ siê w toku indywidualnym, 
dostosowanym do poziomu umiejêtnoœci

 i predyspozycji ucznia. 

Zapraszamy!

Tabela B Klasy grupa III Tarnów
 podokrêg ¯abno

 Tabela B Klasy grupa IV Tarnów
 podokrêg ¯abno
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Dnia 4 czerwca 2012 r. na scenie letniej w Ujœciu 
Jezuickim odby³y siê wystêpy przedszkolaków 
przygotowane specjalnie z okazji Dnia Mamy i Taty 
pod has³em ,,Z mam¹, tat¹ jest weso³o''. W czêœci 
artystycznej mali artyœci zaprezentowali bogaty 
program artystyczny. By³y  specjalne dla rodziców  
¿yczenia, wypowiedziane wiersze, zaœpiewane 
piosenki. Koñcz¹cym akcentem, który ubarwi³ 
akademiê by³ wystêp grupy starszej, którzy zatañczyli 
,,Kankana''. Wspania³ej zabawie towarzyszy³y tañce z 
rodzicami oraz du¿o s³odkoœci przygotowanych przez 
rodziców. Sw¹ obecnoœci¹ na uroczystoœci 
przedszkolnej, zaszczycili równie¿ przedstawiciele 
samorz¹du lokalnego z Pani¹ Wójt Krystyn¹ Œwiêtek i 
Przewodnicz¹cym Rady Gminy Panem Wies³awem 
Wytrwa³em. 

Jak to zwykle bywa nie mog³o i tym razem na sam 
koniec zabrakn¹æ prezentów przygotowanych dla 
naszych ukochanych Mam i Tatusiów. 

Jeszcze raz ¿yczymy Wszystkiego 
Najlepszego w dniu Waszego Œwiêta!!!

Ma³gorzata G¹dek

„Z MAM¥, TAT¥ JEST WESO£O”



WIELKIE ŒWIÊTOWANIE
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