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Od wydawcy
Oddajemy do Państwa rąk 74. numer Gazety 

Gręboszowskiej, podsumowujący ostatni kwartał 
2016 roku. Minione trzy miesiące obfitowały w nie-
zwykle ważne i interesujące wydarzenia, o których 
wspominamy w naszym lokalnym periodyku. 
Aktualny numer ukazuje się w grudniu – miesią-
cu bez wątpienia wyjątkowym. Za oknami widzimy 
zmieniającą się aurę, opustoszałe pola, częste opady 
deszczu i śniegu, odczuwamy coraz niższe tempe-
ratury. Rozpoczyna się termiczna i astronomiczna 
zima. Oznacza to również, że przed nami wyjątko-
wy czas Świąt Bożego Narodzenia. Tradycja tych 
kilku świątecznych, grudniowych dni jest niezwy-
kle bogata i od pokoleń pielęgnowana w naszych 
domach. Grudzień to również symboliczne zakoń-
czenie roku, a co za tym idzie czas podsumowań, 
analiz i planów na kolejne miesiące nowego 2017 
roku. Dla nas będzie on bez wątpienia wyjątkowy 
i symboliczny. W przyszłym roku będziemy święto-
wać jubileusz 20-lecia Gazety Gręboszowskiej. Nasz 
kwartalnik społeczno-kulturalny już od dwóch de-
kad gości w Państwa domach, by dokumentować 
i wspominać najistotniejsze oraz najciekawsze wy-
darzenia związane z naszą społecznością lokalną. 
Od lat dokładamy starań, by za jego pośrednictwem 
ocalić od zapomnienia wydarzenia, miejsca i osoby 
tak ważne dla naszej lokalnej społeczności.

W aktualnym, 74. numerze zamieszczamy m.in.: 
relacje z wizyty Ambasador Chorwacji w Grębo-
szowie i Ujściu Jezuickim oraz wizytacji biskupa 
Leszka Leszkiewicza w parafii Gręboszów. Ponadto 
mogą Państwo przeczytać informacje o obchodach 
rocznicowych: jubileuszu złotych godów 6 par 
małżeńskich z terenu naszej gminy, 40-leciu po-
sługi kapłańskiej ks. Romana Deszcza, obchodach 
98. rocznicy odzyskania Niepodległości w kościele 
pw. WNMP w Gręboszowie, 70. rocznicy śmierci 
i pogrzebu Stefanii Łąckiej, akademii przygotowa-
nej przez młodzież w Zespole Szkół w Gręboszowie 
z okazji święta 11 listopada połączonej z obchodami 
święta patrona Szkoły Podstawowej – majora Hen-
ryka Sucharskiego, 1050. rocznicy chrztu Polski 
z okazji której dzieci i młodzież przygotowały mon-
taż słowno-muzyczny w gręboszowskim kościele. 
Miniony kwartał był również bogaty w wydarzenia 
kulturalne, których organizatorem było Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 
W październiku odbyła się 21. edycja konkursu pod 
hasłem: „Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach 
Dziecka”. Jak co roku konkurs spotkał się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. 
Ponadto w listopadzie odbył się Gminny Prze-
gląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, podczas 
którego dzieci, młodzież i dorośli mogli zaprezen-
tować swoje muzyczne umiejętności. W dniu 98. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
GCKiCz zaprosiło mieszkańców naszej gminy na 
„Wieczór Pieśni Patriotycznych”. Podczas tego 

wyjątkowego spotkania mieszkańcy zgromadzeni 
w sali centrum kultury, mogli wysłuchać koncertu 
zespołu CzagoBand z Lisiej Góry, usłyszeć laure-
atów przeglądu pieśni żołnierskiej oraz włączyć się 
do wspólnego śpiewania najpiękniejszych polskich 
pieśni i piosenek patriotycznych. Ta forma obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości spotkała 
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców na-
szej gminy. W listopadzie otwarto również pople-
nerową wystawa malarstwa „Barwy Dąbrowy”. 
Informacje oraz relacje zdjęciowe z wszystkich 
tych wydarzeń mogą Państwo znaleźć w najnow-
szym numerze naszego kwartalnika.

Tradycyjnie zamieszczamy również materiały 
dotyczące historii naszej gminy. W numerze pu-
blikujemy kazanie ks. Biskupa Jerzego Ablewicza 
wygłoszone podczas odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy ku czci Stefanii Łąckiej w Gręboszowie 
16 maja 1981 r. oraz tekst autorstwa Pawła Glugla 
z Tarnowa, dotyczący historii Gręboszowa podczas 
I wojny światowej. W rubryce poświęconej zdro-
wiu, dr Marek Ziajor prezentuje problematykę: 
„Dieta a choroby nowotworowe”. Niezmiennie za-
mieszczamy również materiały z kolejnej, XII Sesji 
Rady Gminy Gręboszów oraz aktualności sportowe 
– tabele i wyniki rozgrywek piłkarskich zespołów 
z terenu naszej gminy rywalizujących w klasach 
rozgrywkowych A i B. 

Na okładce Gazety Gręboszowskiej prezentu-
jemy fotografię kościoła pw. WNMP w Gręboszo-
wie po zakończonym remoncie m. in. zewnętrznej 
elewacji oraz montażu mechanizmu zegarowego 
na najwyższej wieży. Renowacja gręboszowskiej 
świątyni pozwoliła przywrócić jej wyjątkowy blask 
jako naszej architektonicznej perły usytułowanej 
w samym centrum naszej gminy.

Na koniec pragnę w imieniu swo-
im oraz całej redakcji życzyć wszyst-
kim Czytelnikom oraz sympatykom 
Gazety Gręboszowskiej zdrowych, 
spokojnych i radosnych Świąt Boże-
go Narodzenia, pełnych rodzinnego 
ciepła, spędzonych w gronie najbliż-
szych i przyjaciół, a w Nowym 2017 
Roku wszelkiej pomyślności, spełnie-
nia wszystkich – nawet tych najskryt-
szych – marzeń, aby te nadchodzące 
12 miesięcy Nowego Roku niosły ze 
sobą wiele radości i satysfakcji z prze-
żywania każdego kolejnego dnia.

Wiesław Lizak
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AMBASADOR CHORWACJI W GRÊBOSZOWIE
Dr Andrea Bekić – Ambasador Republiki 

Chorwacji w Polsce, odwiedziła gminę Gręboszów 
w niedzielę, 6 listopada br. Wizyta rozpoczęła się 
od uroczystej mszy św. o godz. 14.00 w kościele 
pw. WNMP w Gręboszowie. Eucharystii, w inten-
cji żołnierzy poległych podczas I wojny świato-
wej, przewodniczył ks. prałat dr Ryszard Banach 
w koncelebrze ks. Wiesława Babiarz – proboszcza 
gręboszowskiej parafii. Zaraz po mszy świętej, de-
legacja chorwackiej ambasady, przedstawiciele 
władzy samorządowej, mieszkańcy gminy Grębo-
szów oraz przybyli na tą uroczystość goście uda-
li się na cmentarz wojenny w Ujściu Jezuickim. 
Tam też odbyły się główne uroczystości upamięt-
niające żołnierzy chorwackich poległych podczas 
I wojny światowej, a których szczątki przed laty 
spoczęły na cmentarzu w Ujściu Jezuickim. 

Zaraz po odegraniu hymnów Chorwacji i Pol-
ski głos zabrała Krystyna Świętek – Wójt Gminy 
Gręboszów. Powitała ona chorwacką delegację, 
na czele z dr Andreą Bekić – Ambasador, przyby-
łych gości oraz mieszkańców gminy Gręboszów. 
Przybliżyła również historię żołnierzy, których 
szczątki spoczywają na tym cmentarzu. 

„Szanowni Państwo, spotykamy się po raz 
kolejny w tym historycznym miejscu, jakim 
jest cmentarz wojenny nr 251. To tutaj, co rok 
przybywają mieszkańcy parafii Gręboszów, 
szczególnie mieszkańcy Ujścia Jezuickiego, aby 
w modlitwie i refleksji uczcić pamięć spoczywa-
jących na tym cmentarzu około 130-stu chor-
wackich żołnierzy, poległych podczas pierwszej 
wojny światowej. To dla nas ogromny zaszczyt, 
że dzisiejsze spotkanie po raz drugi ma charak-
ter międzynarodowy, oraz odbywa się z udzia-
łem przedstawicieli Wojska Polskiego. (...) 

28 lipca br. minęła 102-ga rocznica wybuchu 
pierwszej wojny światowej, wojny, która do-
tknęła 33 kraje, wojny, w której poległo około 
8,5 miliona żołnierzy, ponad 21 milionów zosta-
ło rannych, ponad 7,5 miliona żołnierzy uważa 
się za zaginionych. Źródła historyczne nie poda-
ją precyzyjnych danych, ale szacuje się, że pod-
czas pierwszej wojny światowej zabito około 6 
milionów ludności cywilnej. Ta wojna ma przy-
domek „światowa”, ale najokrutniej okaleczy-
ła Europę. Miejsce, w którym się znajdujemy, 
to mogiły Chorwackich żołnierzy, walczących 
w szeregach armii austrowęgierskiej, podczas 
tego światowego konfliktu. To ponad 100 ofiar 
spoczywających w Ujściu Jezuickim, a wiemy, 
że oprócz nich na terenie naszej ojczyzny stra-
ciło życie wiele tysięcy Chorwatów. Przypomnę, 
że w tym konflikcie zbrojnym na wielu frontach 
w armiach zaborczych zginęło około 400 tys. 
Polaków. Żołnierze, których mogiły znajdują 
się tutaj, na naszej gminie, walczyli, jak wie-
lu w tamtym czasie w interesie obcych mo-
carstw oraz na obcej ziemi. Ze strony Republiki 
Chorwacji, oraz nas Polaków, należą im się: 
cześć, pamięć, szacunek, a także symbole pań-
stwowe, jakimi są hymn oraz chorwacka fla-
ga. Obecność Pani Ambasador na terenie na-
szej gminy, daje dowód wielkiego patriotyzmu 
i szacunku Pani, dla wartości narodowych 
i historycznych Republiki Chorwacji. Pani po-
dziękowania, skierowane przed dwoma laty do 
mieszkańców Gręboszowa i Ujścia Jezuickiego 
świadczą o tym, że jesteśmy wspólnie solidarni 
i powiązani ze sobą, pamiętając o wielu tragicz-
nych wydarzeniach, które spotkały nasze ojczy-
zny w minionym stuleciu. 

Ponadto podziękowała wszyst-
kim za obecność, która jest wy-
razem pamięci o ofiarach kon-
fliktów zbrojnych. Podkreśliła 
ile bólu i cierpienia niosą za sobą 
wojny, życząc młodym pokole-
niom, aby te, nie musiały nigdy 
w nich uczestniczyć: „Życzę, aby 
młodzi ludzie, tak z Republiki 
Chorwacji, jak i z Polski oraz 
wielu innych krajów nie przeży-
wali tego, co niesie za sobą każ-
dy konflikt zbrojny”.

Po przemówieniu Pani Wójt 
Krystyny Świętek, delegacje 
obu krajów złożyły symboliczne 
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wieńce i wiązanki na 
mogiłach poległych. 

Wśród przemawiają-
cych w tym dniu, znala-
zła się również Dr An-
drea Bekić – Ambasador 
Republiki Chorwacji 
w Polsce. W swoim wy-
stąpieniu m. in.: wyra-
ziła swoją wdzięczność 
dla wszystkich miesz-
kańców naszej gminy 
za pamięć i opiekę nad 
cmentarzem wojennym 
na którym spoczywają 
jej rodacy: „Drodzy pol-
scy przyjaciele, proszę 
mi pozwolić, że wszyst-
kim państwu najser-
deczniej podziękuję za 
przybycie tutaj, na cmentarz wojskowy w Ujściu 
Jezuickim, gdzie zebraliśmy się, żeby wspólnie 
wspominać wszystkie tragiczne ofiary I wojny 
światowej i pomodlić się za ich dusze, a także za 
przyszłość bez konfliktów i wojen.(…) Na cmen-
tarzu wojennym nr 251 w Ujściu Jezuickim, poza 
żołnierzami innych narodowości, pochowani są 
żołnierze 31 batalionu Strzelców Polowych z Za-
grzebia, z których zidentyfikowano 133 osoby. 
Na ich ślad pomogli nam trafić chorwaccy ba-
dacze i Zastępca Dyrektora do Spraw Nauko-
wych Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Poza 
tym miejscem, szczątki chorwackich żołnierzy 
rozsiane są na terenie całej południowowschod-
niej Polski, ale cmentarz w Ujściu Jezuickim 
uważamy za miejsce symboliczne. Większość 
naszych żołnierzy poległa podczas walk w 1915 
roku. Tutaj znaleźli spoczynek pozostawiwszy 
swoje rodziny i ojczyznę, której nie wolno zapo-
mnieć o swych synach. Dlatego my dzisiaj ich 
wspominamy i oddajemy cześć ich ofierze, mo-
dlimy się za nich i za ich przeciwników. A Pań-
stwu, mieszkańcom gminy Gręboszów i Ujścia 
Jezuickiego dziękuję, że wspólnie z polskimi wła-
dzami opiekują się państwo tymi grobami z tro-
ską i uczuciem. Widzę to, głęboko odczuwam 
i myślę, że jeżeli cokolwiek dobrego mogło wy-
niknąć z wojennej tragedii przed stu laty na te-
renie tego pięknego miejsca - to jest to przyjaźń, 
którą Chorwaci i Polacy, i wy i my, budujemy 
poznając naszą historię, ale także poprzez osobi-
ste kontakty dzisiaj, tutaj.”

Ponadto w tym dniu głos zabierali: dr Ivica Pa-
nčić – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zagrzebia, 

Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Powiatu Dąbrow-
skiego, Wiesław Krajewski - poseł na sejm RP.

Spotkanie na cmentarzu w Ujściu Jezuic-
kim odbyło się już po raz drugi. Pierwsze miało 
miejsce 2 listopada 2014 roku. W tegorocznych 
uroczystościach wzięli udział: Ambasador Repu-
bliki Chorwacji w Polsce, dr Andrea Bekić wraz 
z małżonkiem Darko Berkiciem, dr Ivica Pančić 
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zagrzebia 
ds. Uczczenia 100 Rocznicy Wybuchu Pierwszej 
Wojny Światowej, Prof. dr Jevgenij Paščenko – 
wykładowca na wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu w Zagrzebiu, Płk rezerwy Walentino Raj-
ković – Stowarzyszenie Chorwackich Inwalidów 
Wojennych Wojny Domowej, Płk rezerwy Nikola 
Tominac – Stowarzyszenie 1914-1918, płk. re-
zerwy Dragan Umičević – International Police 
Association, komandor Andrija Ljulj – Attasze 
Wojskowy Republiki Chorwacji, Wiesław Kra-
jewski - poseł na sejm RP, Tadeusz Kwiatkowski 
– Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Bogdana Bi-
gos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, An-
drzej Szpunar – Dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie, Janusza Kozioł - Zastępcę Dyrekto-
ra ds. Naukowych, ks. prałat dr Ryszard Banach, 
ks. Wiesław Babiarz – proboszcz parafii Grębo-
szów, Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady 
Gminy Gręboszów, Jerzy Misterka - dyrektor Ze-
społu Szkół w Gręboszowie, Wiesław Lizak – dyr. 
GCKiCz, nauczyciele i młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy gminy Gręboszów. 

Wartę honorową pełniła delegacja 16 batalio-
nu powietrznodesantowego w Krakowie.

Wiesław Lizak
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Doczekać wspólnie 50 rocznicy ślubu to wspaniały dzień. Mimo, że 
pół wieku to szmat czasu, to 9 par małżeńskich z terenu gminy Grębo-
szów dostąpiło tego zaszczytu.  W sobotę 19 listopada 2016 r. w Zespo-
le Szkół w Gręboszowie pary te obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji Urząd Stanu Cywilnego zorganizował spo-
tkanie przedstawicieli władz gminnych z jubilatami.  Uroczystość jak 
przed laty rozpoczęła melodia Marsza Mendelsona. Przybyłych jubila-
tów powitał Zastępca Kierownika USC Grzegorz Kilian. 

Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Krystyna 
Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon– Przewod-
niczący Rady Gminy Gręboszów, ks. Wiesław Babiarz – proboszcz 
parafii Gręboszów, ks. Jan Król – proboszcz parafii Żelichów, Jerzy 
Misterka – Dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie oraz Wiesław Lizak 
– Dyrektor GCKiCz w Gręboszowie. 

Po odczytaniu okolicznościowego przemówienia i złożeniu życzeń 
Z-ca Kierownika USC odczytał nazwiska par odznaczonych Medalami 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Uroczystego wręczenia medali, listów gratulacyjnych oraz kwia-
tów dokonała wójt gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Po 
dekoracji Jubilatów głos zabrała Krystyna Świętek, życząc zebranym 
jeszcze długich i pogodnych lat życia w zdrowiu i zadowoleniu. 

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum 
w Gręboszowie, przygotowany pod kierownictwem Emilii Misterka. 
W programie wystąpili: Agata Wytrwał, Jowita Sojka, Natalia Ma-
roszek, Anna Łoboda, Laura Chruścicka, Ewelina Dąbroś, Ange-
lika Kaczówka, Adrianna Dąbroś, Jakub Skowron, Patryk Trela, 
Łukasz Bociek, Krzysztof Rumas. Część artystyczna została nagro-
dzona gromkimi brawami widowni. 

Na cześć Złotych Jubilatów wszyscy obecni odśpiewali 100 lat. 
Tak jak przed laty dopełnieniem uroczystości była symboliczna lamp-
ka szampana, wypita za zdrowie i pomyślność małżonków. Jubilatom 
wręczono również skromne upominki oraz przygotowano poczęstunek. 

W miłej atmosferze spędzono wspólnie sobotnie popołudnie, pod-
czas którego wspominano minione lata. Dla uwiecznienia uroczystości 
wykonano także pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności, długich lat 
życia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Pary małżeńskie, 
które obchodziły złoty jubileusz:

Państwo Janina i Józef Barabaś 

Państwo Irena i Władysław Baran

Państwo Felicja i Roman Gądek

Państwo Genowefa i Eugeniusz Kaczmarczyk

Państwa Zofia i Rudolf Loraj

Państwo Weronika i Marian Łata

Państwo Krystyna i Jan Romańscy 

Państwo Kazimiera i Władysław Starsiak

Państwo Genowefa i Franciszek Sucharscy

Grzegorz Kilian

Złoty JubileusZ Małżeństwa
„Niosę Ci miłość w darze, ofiarowuję siebie, 

cokolwiek czas pokaże, stać będę obok Ciebie.”
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wiZytaCJa bP. lesZKa lesZKiewiCZa 
w PaRaFii GRÊbosZÓw

Za nami wyjątkowe wydarzenie w Parafii Grębo-
szów. W niedzielę 23 października br. do gręboszow-
skiej parafii zawitał wyjątkowy gość ks. biskup Leszek 
Leszkiewicz. Celem jego wizyty było podsumowanie wi-
zytacji duszpasterskiej gręboszowskiej parafii. W dniach 
19-23 października wierni przygotowywali się do tego 
wydarzenia poprzez czterodniowe rekolekcje, które po-
prowadził ks. Stanisław Staśko. Rekolekcjonista przez 
kolejne dni głosił nauki dla dzieci, młodzieży, rodziców, 
celebrował msze święte. Wieczorami parafianie spoty-
kali się na apelach ku czci Maryi, korzystali z sakramen-
tu pokuty, wszystko po to, aby przygotować się do tego 
wyjątkowego wydarzenia. 

Ks. biskup Leszek Leszkiewicz pojawił się w Grębo-
szowie wczesnym rankiem w asyście Bogdana Bigosa 
i Stanisława Niemczury – członków Rady Parafialnej. 
Pod kościelną bramą przywitał go proboszcz parafii Grę-
boszów ks. Wiesław Babiarz wraz ze służbą liturgiczną. 
W kościele, przy ołtarzu rodzina Państwa Ewy i Jakuba 
Sobotów z Zawierzbia uroczyście powitała ks. biskupa 
w imieniu całej parafii. Ks. biskup na porannej mszy 
św. wygłosił kazanie, pobłogosławił parafian i spotkał 
się z Radą Parafialną, z członkami Akcji Katolickiej, 
z ministrantami i lektorami, dziewczętami śpiewający-
mi w służbie maryjnej, a także odwiedził chorą osobę 
i parafialny cmentarz. 

Ks. bp. Leszek Leszkiewicz przewodniczył uroczystej 
sumie, która była odprawiona w intencji wszystkich pa-
rafian o godzinie 11.00. Towarzyszyli mu licznie zgroma-
dzeni księża rodacy: ks. prałat Ryszard Banach, ks. Ro-
man Deszcz, księża z sąsiednich parafii oraz z dekanatu 
Żabno, na czele z dziekanem ks. Antonim Mikrutem. 
Podczas homilii ks. biskup zwrócił uwagę jak ważna 
w naszym życiu jest rodzina i przekaz wiary, który się 
w niej odbywa. Jak wielką odpowiedzialność ponoszą 
rodzice za wychowanie młodego pokolenia w wierze 
i wartościach, dając przykład przez swoje podejście do 
wspólnej modlitwy, uczestnictwo w mszach świętych czy 
życiu parafii. Przypomniał, że najlepszym i najtrwalszym 
fundamentem każdej relacji w rodzinie jest Jezus Chry-
stus. Bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie zbudować nic 
trwałego. Zachęcał również, aby swoją, często trudną co-
dzienność zawierzyć Maryi, przychodząc do gręboszow-
skiego kościoła przed jej cudowny obraz. Nawoływał do 
odmawiania różańca świętego i zawierzenia się Naszej 
Najlepszej Matce, która jest pierwszą wstawienniczką 
i może nam wyprosić wiele łask u Swego Syna. Na ko-
niec delegacja parafian złożyła na ręce ks. biskupa po-
dziękowania za wizytację. Dary w postaci chleba i kosza 
tegorocznych zbiorów oraz kwiatów wręczyła rodzina 
Państwa Marty i Roberta Koziarów z Biskupic.

Ksiądz biskup dziękując za modlitwę, obecność i za-
angażowanie parafian zachęcił do modlitwy o nowe po-
wołania kapłańskie i zakonne. Na koniec pobłogosławił 
wszystkich parafian. 

Wiesław Lizak
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Xii sesJa Rady GMiny GRÊbosZÓw
W dniu 29 września 2016 r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Fran-

ciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu 
z ostatniej sesji Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów zapoznała radnych ze sprawozdaniem 
z pracy w okresie międzysesyjnym. Później radni składali interpelacje i wnioski, które dotyczyły przede 
wszystkim remontów dróg, czyszczenia rowów, wycinki gałęzi zwisających nad drogami oraz dostarcze-
nia mieszkańcom worków na popiół. Na sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
• przyznania dotacji z budżetu Gminy Gręboszów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach, 
•  zmiany budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r.,
• ustanowienia służebności gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez nieruchomość stano-

wiącą własność Gminy Gręboszów położoną w miejscowości Gręboszów,
• wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku magazynowego nr 418 usytuowanego 

na działce nr 608/1 położonej w Gręboszowie z przeznaczeniem na magazyn,
• przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w za-

kresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na obszarze Gminy 
Gręboszów,

• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.
W końcowej części obrad Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Swoje 

wnioski złożyli również sołtysi, które dotyczyły także remontów dróg, wycinki gałęzi nad drogami i ni-
sko wiszących kabli telekomunikacyjnych.

Bożena Landowska

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Gręboszów

 z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia  

składamy serdeczne życzenia szczęścia i radości  
z przeżywania tych najpiękniejszych dni w roku.  

Życzymy, by Wigilia we wszystkich domach  
przyniosła Państwu  

wiele refleksji, ciepła rodzinnego i spokoju,  
a Nowy 2017 Rok,  

spełniając Państwa marzenia i oczekiwania,  
dostarczył samych pogodnych dni

 
życzenia składają

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
 Franciszek Dymon Krystyna Świętek

z prac rady gminy gręboszów
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ŚwiÊto eduKaCJi 
w ZesPole sZKÓł w GRÊbosZowie

W dniu ogólnopolskiego Święta Edukacji Narodowej, 14 października br., w Zespole 
Szkół w Gręboszowie odbyła się uroczysta akademia połączona z tradycyjnym pasowa-
niem na uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. W uroczystości wzięła 
udział społeczność uczniowska placówki, grono pedagogiczne, przedstawiciele samorządu 
gminnego, rodzice oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego od-
śpiewania hymnów szkoły podstawowej i gimnazjum. Następnie odbyło się symboliczne 
pasowanie na uczniów klas pierwszych. Moment ten jest symbolicznym włączeniem naj-
młodszych uczniów do społeczności szkolnej. Zaraz po nim rozpoczęła się część artystycz-
na, w której wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

W imieniu swoim oraz samorządu gminy Gręboszów głos zabra-
ła Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, skierowała do na-
uczycieli i pracowników placówki najserdeczniejsze życzenia: 

„Składam Państwu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, wy-
trwałości, sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wierzę, że 
dzięki Państwa zaangażowaniu, nasze dzieci i młodzież mogą nie tyl-
ko zdobywać i doskonalić nowe umiejętności i kwalifikacje ale również 
nauczyć się tych postaw, które niezależnie od wieku oraz miejsca na-
szego życia są najważniejsze. Dziękuję za trud i poświęcenie włożone 
w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo 
w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowa-
nia postaw. Niech wasz trud przyniesie oczekiwaną satysfakcję dla 
was, dla waszych wychowanków i ich rodzin”.

Wójt gminy zwróciła się również do najmłod-
szych uczniów, rozpoczynających swoją eduka-
cyjną przygodę w murach szkoły podstawowej: 

„Od dziś zaczynacie kolejny etap waszej edu-
kacji. To tutaj wśród wychowawców, nauczy-
cieli będziecie mogli zdobywać nowe doświad-
czenia, będziecie w pewnym sensie tworzyć 
jedną wielką rodzinę. Jak wiecie, w rodzinie 
każdy oprócz praw ma także obowiązki, któ-
re powinien rzetelnie wypełniać. Do waszych 
najważniejszych obowiązków należy przede 
wszystkim nauka, w której pomagać wam 
będą nauczyciele. Być może będzie wam cięż-
ko, a szkolne życie chwilami okaże się niełatwe. 
Mam jednak nadzieję i wierzę, że znajdziecie 
tutaj nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale 
także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przy-
jaźnie, które będą trwały długie 
lata. Wierzę w to, że czas spędzony 
w szkole pozytywnie zaowocuje 
wam w przyszłości. Do tego po-
trzebna jest cierpliwość, pracowi-
tość, życzliwość i chęć do nauki”. 

Podczas uroczystości głos zabrali 
również Franciszek Dymon – Prze-
wodniczący Rady Gminy Grębo-
szów oraz Jerzy Misterka – dyrektor 
placówki. Na koniec uczniowie klasy 
I szkoły podstawowej i gimnazjum 
otrzymali z rąk Wójta Gminy Grębo-
szów oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy symboliczne upominki. 

Wiesław Lizak
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aKadeMia Z oKaZJi 1050. RoCZniCy 
CHRZtu PolsKi

Dnia 19 października br. w kościele p.w. WNMP 
w Gręboszowie odbyła się akademia upamiętniająca 
1050 rocznicę Chrztu Polski. Głównymi organizato-
rami akademii byli uczniowie, nauczyciele i Dyrektor 
Zespołu Szkół w Gręboszowie oraz proboszcz miej-
scowej parafii ks. Wiesław Babiarz. W czasie pro-
gramu słowno-muzycznego przedstawiono dzieje 
Polski od 966 roku aż do dzisiaj. Mogliśmy zobaczyć 
jak w historii naszego kraju widać obecność Boga 
i Maryi. Przypomniane podczas akademii wydarze-
nia, jak na przykład: Chrzest Polski, obrona Często-
chowy, niezłomność Polaków w czasie zaborów czy 
też komunizmu przypomniały nam o tym, że histo-
ria naszego kraju jest swego rodzaju „historią zba-
wienia” w której Bóg nigdy nie zostawił nas samych. 

Recytowane wiersze, śpiewane pieśni oraz pre-
zentacje video budziły wspomnienia oraz łzy wzru-
szenia pośród uczestników i widzów akademii.

WL
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RoCZniCowe uRoCZystoŚCi w ZesPole sZKÓł
W czwartek, 10 listopada br. w Zespo-

le Szkół w Gręboszowie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum przedstawili montaż słowno-mu-
zyczny, w którym można było usłyszeć sze-
reg tradycyjnych pieśni żołnierskich oraz 
współczesnych piosenek patriotycznych, 
przeplatanych recytacją wierszy i przypo-
mnieniem wydarzeń, które przyczyniły się 

do odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku. Uroczystość połączona 
była ze świętem patrona placówki, dlatego 
też w akademii nie brakowało akcentów 
i wspomnień o majorze Henryku Suchar-
skim, bohaterskim obrońcy Westerplatte.

Po części artystycznej wszyscy obecni 
nagrodzili młodych artystów brawami za 
ich wkład oraz zaangażowanie w prezenta-
cję tak istotnych wydarzeń kształtujących 
obraz Polski na przestrzeni 1050 lat. Wójt 
Gminy Krystyna Świętek oraz dyr. szko-
ły Jerzy Misterka pogratulowali uczniom 
poziomu artystycznego prezentowanej 

akademii oraz zaznaczyli jak ważna 
jest pamięć o wydarzeniach histo-
rycznych wśród młodego pokolenia. 

W szkolnej akademii wzięli udział: 
Wójt Gminy Krystyna Świętek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Franciszek 
Dymon, Sekretarz Gminy Bronisław 
Błach, Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Aneta Bociek, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Jerzy Misterka, Dyrektor 
GCKiCz Wiesław Lizak, nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. 

Wiesław Lizak
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iii PRZeGl¥d PiosenKi 
żołnieRsKieJ i PatRiotyCZneJ

W czwartek, 10 listopada br. w sali GCKiCz 
odbył się III Przegląd Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej. Liczba uczestników z roku na 
rok rośnie. Świadczy to o coraz większym pa-
triotyzmie i zainteresowaniu młodych ludzi 
muzyką i pieśniami żołnierskimi. W konkursie 
wzięło udział 13 uczestników. Jedenastu z nich 
to uczniowie szkółki gry na instrumentach 
muzycznych, działającej przy Gminnym Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, 
którzy poprzez udział w przeglądzie uczcili pa-
mięć poległych za Ojczyznę i jednocześnie za-
prezentowali zdobyte umiejętności. Komisja 
jury w składzie: Krzysztof Roman (przewod-
niczący), Monika Kilian i Wiesław Lizak uho-
norowali wyróżnieniami sześciu najlepszych 
wykonawców. Byli to: Amelia Seruś, Wik-
toria Woziwoda, Ola Piątek, Karolina 
Sarat, Ewelina Dąbroś oraz trio: Jowita 
Sojka, Natalia Maroszek i Błażej Białas. 
Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali dyplo-
mami oraz słodkościami, natomiast wyróż-
nione osoby otrzymały nagrody rzeczowe oraz 
statuetki. Wyróżnieniem specjalnym było 
zaproszenie dwójki uczestników: Oli Piątek 
oraz Wiktorii Woziwoda do zaprezentowania 
się podczas Wieczoru Pieśni Patriotycznych, 
który odbył się w Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie 11 listopada.

WL
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wieCZÓR PieŚni PatRiotyCZnyCH
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-

boszowie pragnąc uczcić przypadające na dzień 
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, zor-
ganizowało Wieczór Pieśni Patriotycznych. Impre-
za składała się z trzech części. 

Pierwszą z nich był koncert zespołu CzagoBand 
z Lisiej Góry, który wystąpił w składzie: Gabriela 
Armatys (śpiew), Piotr Bogacz (śpiew i instrumen-
ty klawiszowe) oraz Dawid Pikul (śpiew i sakso-
fon). Zespół wykonał zarówno tradycyjne polskie 
pieśni żołnierskie i patriotyczne, jak i współczesne 
kompozycje, które swoją tematyką odnosiły się do 
losów naszego kraju i walczących w jego 
obronie żołnierzy. Utwory wykonane 
były w autorskich aranżacjach artystów. 
Usłyszeliśmy pieśni i piosenki zagrzewa-
jące do walki, dodające otuchy, jak rów-
nież mówiące o tęsknocie za domem, 
bliskimi oraz wojennej tułaczce. Recital 
zespołu spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem słuchaczy, którzy nagrodzili 
muzyków gromkimi brawami.

W drugiej części „wieczoru pieśni…” 
usłyszeliśmy dwójkę laureatów gmin-
nego „Przeglądu Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej” – Aleksandrę Piątek 
i Wiktorię Woziwodę. Młode artystki, przy wła-
snym akompaniamencie, zaprezentowały pięk-
ne kompozycje – tradycyjną i współczesną – od-
wołujące się do tematyki patriotycznej.

Dopełnieniem wieczoru było wspólne śpie-
wanie pieśni, które poprowadził Wiesław Lizak 
– dyr. GCKiCz, przy akompaniamencie Toma-
sza Lizaka. Wszyscy zgodnym chórem zaśpiewa-
li m. in. takie znane utwory jak: „Przybyli ułani 
pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” czy też „Warszawianka 1831”. 
Zgromadzeni w ten wyjątkowy wieczór w GCKiCz 
mieszkańcy naszej gminy chętnie włączali się 
w wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, pra-
gnąc w ten sposób oddać hołd i cześć poległym 

w obronie ojczyzny. Tego typu przedsięwzięcia 
stają się coraz popularniejszym sposobem upa-
miętnienia najważniejszych i przełomowych wy-
darzeń w historii naszego kraju. Tym bardziej cie-
szy fakt tak licznego udziału mieszkańców w tym 
przedsięwzięciu. Była to również doskonała lek-
cja historii, gdyż prowadzący imprezę Wiesław 
Lizak wprowadzał zebranych w klimat tamtych 
lat i wydarzeń, przybliżając okoliczności powsta-
nia i historię każdej pieśni. Słodką niespodzianką 
dla uczestników były „ciasteczka patriotyczne” 
przygotowane przez pracowników GCKiCz.

Mimo upływu lat moc żołnierskiej piosenki 
trwa. Słychać to było podczas wspólnego wyko-
nania przygotowanych pieśni.

W tym wyjątkowym spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy gminy Gręboszów oraz zaproszeni 
goście, wśród których znaleźli się m.in.: Krysty-
na Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek 
Dymon – Przewodniczący Rady Gminy, Bogdan 
Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
ks. Wiesław Babiarz – proboszcz parafii Grębo-
szów, Bronisław Błach – Sekretarz Gminy, Bo-
żena Furgał – Skarbnik Gminy, Jerzy Misterka 
– Dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie oraz 
nauczyciele i pracownicy Urzędu Gminy.

Monika Kilian

 *** 

naRodowe ŚwiÊto niePodleGłoŚCi 
W GRÊBOSZOWIE

W piątek, 11 listopada 2016 r. w kościele pw. 
WNMP w Gręboszowie obchodziliśmy 98. roczni-
cę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę 
oraz 70. rocznicę śmierci i pogrzebu naszej rodacz-
ki Stefani Łąckiej. Uroczystościom przewodniczył 

ks. infułat dr Władysław Kostrzewa. Razem z nim 
mszę św. w intencji Ojczyzny i o wyniesienie Ste-
fani Łąckiej na ołtarze celebrowali: ks. prałat dr 
Ryszard Banach, ks. Jana Król – proboszcz parafii 
Żelichów, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii 
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Borusowa, ks. kanonik Tadeusz Rzeźnik – pro-
boszcz parafii Otfinów oraz ks. Wiesław Babiarz 
– proboszcz parafii Gręboszów.

W tej uroczystej mszy św. wzięli udział m.in.: 
dr Andrzej Kosiniak-Kamysz – Honorowy Oby-
watel Gminy Gręboszów, Krystyna Świętek 
– Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon – 
Przewodniczący Rady Gminy, Bogdan Bigos – 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Mi-
sterka – dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie, 
Maria Pawlikowska – autorka książki o naszej ro-
daczce, przedstawiciele Akcji Katolickiej Parafii 
Gręboszów i Dekanatu Żabno, radni Rady Gminy 
Gręboszów, nauczyciele, uczniowie i wychowanko-
wie Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszo-
wie, mieszkańcy gminy oraz poczty sztandarowe. 

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się od 
okolicznościowego wprowadzenia, którego 
dokonał ks. Wiesław Babiarz. Jak zazna-
czył: „Każdy człowiek pragnie żyć w pokoju 
i dobrobycie. Chcemy, aby takim miejscem 
była dla nas nasza Ojczyzna. Uczestnicząc 
w tej mszy świętej, będziemy prosić Boga, aby 
błogosławił Polsce, naszej Ojczyźnie, która już 
od 1050 lat jest krajem chrześcijańskim. Chcemy 
modlić się za sprawujących władzę na różnych 
jej szczeblach o ducha mądrości, o roztropność 
i uczciwość. Chcemy wypraszać dla wszystkich 
Polaków, także tych na emigracji, łaskę patrio-
tyzmu i umiłowania Ojczyzny. Chcemy polecać 
w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, Bo-
żemu miłosierdziu wszystkich Polaków, którzy 
na przestrzeni wieków oddali to co najcenniej-
sze – swe życie za naszą ukochaną Ojczyznę. 
Chciejmy w naszych sercach odpowiedzieć na 
pytanie: czy i jak kocham moją Ojczyznę, któ-
ra dana jest mi przez Boga jako miejsce, gdzie 
realizuje się moje zbawienie?”

Po mszy św. odbyła procesja na cmentarz pa-
rafialny, by wspólnie pomodlić się przy grobie 
Stefanii Łąckiej.

Wiesław Lizak
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W dzisiejszym artykule chcę wrócić do tema-
tu chorób nowotworowych, który rozpocząłem 
w poprzednim wydaniu Gazety Gręboszowskiej. 
Wtedy pisałem o tak zwanym pakiecie onkolo-
gicznym a teraz chcę Wam opisać inny aspekt 
takich chorób, mianowicie prób zwalczania no-
wotworu stosując specjalną dietę i dodatki do 
żywności pod postacią suplementów diety.

Kiedy zdarzy się nieszczęście, że wystąpi cho-
roba nowotworowa wykorzystujemy wszystko, 
by zwiększyć szanse wyleczenia. Jedną z takich 
metod jest stosowanie odpowiedniej diety, na-
wet powstał specjalny termin: dietoprofilaktyka 
chorób nowotworowych, który oznacza takie sto-
sowanie produktów żywnościowych i dodatków 
do żywności czyli suplementów diety, by poko-
nać raka. Wokół tych metod narosło dużo mitów 
a niektóre zalecenia wydają się być wręcz wyssa-
ne z palca. W moim dzisiejszym artykule spróbu-
ję Wam przybliżyć niektóre z tych zaleceń, z któ-
rymi spotkałem się w czasie mojej wieloletniej 
pracy z chorymi, jakie produkty chorzy na choro-
by nowotworowe powinni jeść, a jakich unikać, 
wielokrotnie też spotkałem się z taką opinią, że 
niektóre produkty wręcz „zwalczają” raka. Za-
cznijmy od zalecenia przyjmowania codziennie 
dużych dawek witaminy C i witaminy B12, bo to 
pomaga w walce z rakiem, to jest nieprawda, bo 
chociaż w chorobie nowotworowej często docho-
dzi do wtórnego niedoboru wymienionych wi-
tamin, to nasze działania powinny dążyć do wy-
równania niedoborów i nigdy megadawkami nie 
staramy się podnosić ich poziomu ponad normę 
w surowicy krwi, by nie wyzwolić ich działania 
szkodliwego, ale jeszcze ważniejsza jest obawa, 
by nadmiarem witamin nie karmić raka. Spotka-
łem się też z opinią, że jedzenie pestek z jabłek, 
czereśni i moreli poprzez zawarte w nich cyjanki 
i amigdalinę powoduje ustąpienie raka, to także 
mit, bo nie znaleziono dowodów, że te produkty 
pomagają w walce z chorobą nowotworową, ale 
mogą nasilić nudności co pogarsza i tak trudne 
leczenie chemioterapią. Opinia, że zioła na przy-
kład: pokrzywa, nagietek, krwawnik i szałwia 
mają właściwości hamujące wzrost nowotworów 
jest w zasadzie nieprawdziwa, ale powyższe ro-
śliny mają działanie przeciwzapalne i wspierają 
proces leczenia. Prawdziwą opinią jest nato-
miast ta, że selen hamuje rozwój komórek no-
wotworowych poprzez blokowanie syntezy DNA 
w tych komórkach. Badania wykazały, że wyższe 

spożycie selenu zmniejsza ryzyko wystąpienia 
niektórych nowotworów. Dobrym naturalnym 
źródłem selenu w diecie są ryby, nasiona roślin 
strączkowych, a także mleko i jego przetwory. 
Częściową prawdą jest natomiast, że niektóre 
warzywa i owoce pomagają w walce z nowotwo-
rami, bo odpowiednie żywienie jest niezwykle 
istotne podczas leczenia onkologicznego, jednak 
nigdy nie może go zastąpić. Dotychczas udało 
się wyodrębnić wiele produktów, które mają po-
tencjał w walce z nowotworami, bo odpowiednie 
żywienie jest niezwykle istotne podczas leczenia 
onkologicznego, jednak nigdy nie może go zastą-
pić. Dotychczas udało się wyodrębnić wiele pro-
duktów, które mają potencjał antynowotworo-
wy. Należą do nich warzywa kapustne, cebulowe, 
zielono liściaste, owoce, a także zielona herbata 
i produkty bogate w witaminę D i kwasy omega 
– 3 oraz kurkuma. Potencjał antynowotworowy 
oznacza, że ich spożywanie zmniejsza ryzyko 
zachorowania na choroby nowotworowe, a gdy 
nowotwór jednak wystąpi, to powyższe produk-
ty wspierają leczenie chemioterapeutyczne lub 
radioterapię. Natomiast zupełnym mitem jest 
twierdzenie, że soda oczyszczona ma zastosowa-
nie w leczeniu nowotworów, bo nie istnieją żadne 
naukowe dowody, że ten produkt jest skuteczny 
w leczeniu nowotworów u ludzi, tak jak niepraw-
dą jest, że podczas chemioterapii warto jest zaży-
wać suplementy na porost włosów, aby zapobiec 
ich wypadaniu, bo wypadanie włosów po che-
mioterapii jest wynikiem uszkodzenia mieszka 
włosowego przez leki onkologiczne a nie braku 
witamin i mikroelementów. Stosowanie witamin 
nie zapobiegnie wypadaniu włosów, a więc nie 
ma sensu ich stosowanie, natomiast często wło-
sy po chemioterapii odrastają silniejsze i wtedy 
jest sens zastosowania suplementów wzmacnia-
jących włosy. Natomiast prawdą jest, że niektóre 
suplementy diety mogą wchodzić w interakcje 
z lekami stosowanymi podczas leczenia onkolo-
gicznego, mogą zaburzać wchłanianie lub meta-
bolizm leków onkologicznych, stąd konieczność 
ich stosowania pod ścisłą kontrolą lekarza pro-
wadzącego chorego. Przez wszystkie lata mojej 
pracy z chorymi spotkałem się z wieloma meto-
dami leczenia nowotworów, które ostatecznie nie 
okazały się skutecznymi, myślę o leczeniu za po-
mocą huby z brzozy, aloesem, mumio z gór Kau-
kazu oraz niektórymi minerałami. Najbardziej 
kontrowersyjna metoda leczenia raka, z jaką się 

dieta a CHoRoby 
nowotwoRowe ZdROwIE
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GRÊbosZÓw PodCZas 
i woJny ŚwiatoweJ

Obecnie mija 100 lat od czasu pierwszej wojny 
światowej. Nazywana „wielką wojną” nie ominęła 
i Gręboszowa oraz okolic gręboszowskich. Sporo 
już ukazało się publikacji na temat pierwszej wojny 
światowej. Interesujący materiał źródłowy o Grębo-
szowie zawiera prasa, a spośród niej „Kurier Lwow-
ski”. Był on dziennikiem porannym wydawanym we 
Lwowie w latach 1883–1935 jako pismo o charakte-
rze informacyjno-politycznym, związanym z ruchem 
ludowym. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
był organem demokratycznej inteligencji zbliżonej 
politycznie do ugrupowania PSL „Piast” oraz kręgu 
polskiego działacza politycznego i społecznego Jana 
Dąbskiego. W 1930 r. pismo to zostało przejęte przez 
endecję, zamknięte w 1935 r. Poniższe doniesienia 
wojenne powstały dzięki gręboszowskiemu posłowi 
Jakubowi Bojce, który na trwałe wpisał się w dzieje 
Gręboszowa i okolic.

Oto niektóre newsy o Gręboszowie z tamtych cza-
sów z „Kuriera Lwowskiego” in extenso:

Parę słów od posła Jakóba Bojki

Gręboszów, 21. III. 1914 r. 

Posyłam Wam tę parę słów o sobie i okolicy. Żyję 
dotąd ledwo. Wieś nasza, kościół, szkoła i t. p. roz-
biły kule austriackie. Mój dom 5 szrapneli rozbiło, 
jestem bez dachu, bez bydła i bez chleba. Sporo ludzi 
cywilnych rozbiły kule... Co dnia huk armat nas ota-
cza i tak czekamy śmierci. Same pocieszne rzeczy.

Pszenica po 18—20 zł., cukier był kilo po 1 zł. 20 
i -10 ct. Kilo nafty tak samo. Paszy niema. Mamy 
jeszcze tu i owdzie po krowie i koniu, ale i to z głodu 
wszystko nie długo padnie...

Domów rozebranych na opał moc, i będzie ich 
jeszcze więcej. Powinienby komitet wyrobić u władz 
wojskowych, aby oszczędzały, ile można, zasiewy. 
Jak nie zasiejemy i jak nam potłoczą zasiewy, to 
tylko czeka nas śmierć głodowa. Mój syn, Roman 
poległ ponoś pod Kraśnikiem. Adam?

Wasz stary Kuba�.

Powyższy list z Powiśla daje miarę niedoli, która 
po wsiach obrała sobie siedlisko. Na tle takich faktów 
występują należycie rezolucje klubu posłów ludo-
wych, który wobec strasznego spustoszenia kraju żą-
dał akcji ratunkowej w następujących kierunkach:
a) natychmiastowe wypłacenie ludności należytości 

za zarekwirowane konie, bydło, żywność, podwo-
dy i inne świadczenia wojenne;

b) pozostawienie przynajmniej reszty koni, będą-
cych, obecnie w posiadaniu właścicieli rolników, 
oraz dostarczenie siły pociągowej dla dokonania 
zasiewów;

c) dostarczenie odpowiedniej ilości inwentarza ;
d) bezpłatne dostarczenie żywności dla najuboższej 

ludności;

� Tak podpisywał się niekiedy, zwłaszcza w kore-
spondencji do różnych redakcji, Jakub Bojko.

 *** 

historia

spotkałem, to leczenie głodem. Idea tego lecze-
nia stanowi, że organizm w stanie głodu najpierw 
zużywa tkankę nowotworową, jednak nigdy nie 
mogłem się zgodzić, by choremu na raka doda-
wać jeszcze cierpienia głodu. Pamiętajmy jednak, 
że wtedy nie dysponowaliśmy żadnymi innymi 
metodami, które byłyby porównywalne w swej 
skuteczności z obecnie stosowanymi metodami 
leczenia chirurgicznego, radioterapeutycznego, 
czy chemioterapii oraz coraz skuteczniejszego 
leczenia biologicznego. Generalnie teraz onko-
lodzy starają się dopasować leczenie tak do typu 
nowotworu, jak też indywidualnie dla każdego 
organizmu co nazywamy indywidualnością le-
czenia. W tym miejscu przypomnę Wam o konsy-
lium lekarskim, które przewiduje obowiązujący 
pakiet onkologiczny, konsylium to zespół spe-
cjalistów w dziedzinie chorób nowotworowych, 
który przygotuje najbardziej skuteczne leczenie 

w danym nowotworze. Przez wszystkie drama-
tyczne próby leczenia raka, jakie obserwowałem 
przez te wszystkie lata obecnie potrafimy wyle-
czyć większość chorób nowotworowych, a przy-
najmniej uczynić z nich choroby przewlekłe jak 
naprzykład cukrzyca. A wracając do tematu mo-
jego artykułu, to obecnie w medycynie panuje 
pogląd, że nie istnieją diety leczące raka, chociaż 
odpowiednia, zbilansowana dieta jest niezwykle 
istotna podczas leczenia onkologicznego i może 
je wspomóc, jednak nigdy nie może go zastąpić. 
To zresztą uniwersalna zasada, która stanowi, że 
zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia, bo 
wszak jesteśmy tym, co jemy. A kiedy już wystąpi 
nieszczęście choroby, to każde leczenie wspiera 
prawidłowe żywienie, ale go nigdy nie zastąpi. 

Z poważaniem

Dr Marek Ziajor
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e) bezpłatne dostarczenie artykułów spożywczych, 
materiału budowlanego, opału i paszy treściwej 
i zarządzenie bezpłatnego ich przewozu koleją;

f) odbudowanie spalonych z powodu wojny i zde-
molowanych wsi, oraz naprawienie zniszczonych 
dróg i mostów;

g) skuteczniejsze zorganizowanie pomocy sanitar-
nej celem zapobieżenia szerzeniu się chorób za-
kaźnych�.

Wojenna martyrologia wg Jakóba Bojki

Poseł Jakób Bojko rozpoczyna rzecz swą opowieść 
od rodzinnego Gręboszowa. Tu Rosjanie wpadli 
dnia 11 listopada 1914, a nakładłszy ludziom w uszy, 
że maszerują na Kraków i Wiedeń, zabrawszy przy-
tem, co dało się zrabować, wynieśli siecze wsi. Po-
wrócili 15 grudnia, parci spod Krakowa, już nie tak 
butni, zajęli kilka wsi i legli przy potężnych okopach 
nad Wisłą i Dunajcem. Na plebanii w Gręboszowie 
rezydował gen. Majmojewski ze sztabem.

W czasie długiego swego tu pobytu dali się 
ogromnie we znaki. Żywność i pracę brano bez py-
tania, — albo płacąc jak na urągowisko (np. pół ru-
bla, lub co najwyżej rubla za 4 ctn. metryczne siana, 
albo też — i to najczęściej - nic zgoła nie płacąc). Na 
wieży kościelnej, mimo protestów proboszcza, zało-
żyli Rosjanie telefon, skutkiem czego poczęły woj-
ska austriackie wieś ostrzeliwać. Wśród gwałtownej 
kanonady minęły święta Bożego Narodzenia. 

Dnia 8 stycznia posypało się na Gręboszów prze-
szło 100 szrapneli. Ofiarą ich padł kościół i wiele bu-
dynków chłopskich. 

� „Kurjer Lwowski”, R. 33:1915, nr 93, s. 3.

12 stycznia kule armatnie rozbiły dom posła Bojki 
tak, że ostała się tylko jedna ściana.

Zginął przytem jeden oficer rosyjski. Właści-
ciel domu może mówić o szczęściu, bo kilka godzin 
przedtem wyszedł z rodziną do wsi sąsiedniej.

Zginął w owym dniu jeden z włościan, a naza-
jutrz spłonęło kilka zabudowań gospodarskich z pa-
szą i sprzętami. Wobec wzmagającego się niebez-
pieczeństwa, Moskale w połowie stycznia opuścili 
Gręboszów, pozostawiając poza sobą pustkę, gdyż 
prawie cała ludność jeszcze przed ich odejściem wy-
niosła się w bezpieczniejsze miejsca.

W straszny sposób gospodarzyli Rosjanie w Dą-
browie. Wogóle nie robili sobie ceremonii.

W Siedliszowicach sałdat zastrzelił wójta, wzbra-
niającego mu rozbierać stodoły, w Ujściu podobny 
los spotkał Józefa Deszcza i pewnego niemowę.

Dnia 13 lutego zdemolowali sałdaci budynek 
urzędu gminnego w Dąbrowie. 

2 marca wybuchł pożar w kościele — na szczęście 
ugaszony. Zabijanie ludzi i rabunki były na porządku 
dziennym. 

17 marca znowu zgorzało kilka domów. 
Dnia 2 maja straszliwy huk armat wypłoszył na-

gle ludność i zmusił ją do ucieczki. Łuny oświetlają 
całą okolicę. 

3 maja dalsze pożary. Walki przybrały straszliwy 
charakter. 

W końcu 8 maja wkroczyli zwycięzcy Austriacy, 
w ślad za nimi ludność wróciła do swych pieleszy3.

Groza, strach, śmierć, zniszczenie – oto obraz 
Wielkiej Wojny, która nie ominęła tychże terenów.

Paweł Glugla

3 „Kurjer Lwowski”, R. 33:1915, nr 315, s. 5.

 *** 

KaZanie 
KsiÊdZa bisKuPa oRdynaRiusZa 
JeRZeGo ablewiCZa wyGłosZone PodCZas 
odsłoniÊCia i PoŚwiÊCenia tabliCy 
Ku CZCi steFanii ł¥CKieJ w GRÊbosZowie 
(16 V 1981 R.)

„Wy jesteście listem Chrystusowym zapisanym 
nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego, nie na 
kamiennych tablicach, ale na żywych tablicach serc” 
– słowa św. Pawła Apostoła z II Listu do Koryntian 
(por. 3,1-6).

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Ukochani księża z księdzem prałatem dzieka-
nem celebransem i księdzem proboszczem na cze-
le, zacne siostry zakonne, czcigodni goście przybyli 
tutaj - dla uczczenia naszej wielkiej diecezjanki. 
Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry z Gręboszo-
wa i różnych parafii. 

historia
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Dlaczego za chwilę mam dokonać odsłonięcia, jak 

sobie życzono, też poświęcenia, tablicy ku czci para-
fianki gręboszowskiej Stefanii Łąckiej? Dlaczego? 
Dlatego, że ona była listem Chrystusowym pisanym 
na żywej tablicy jej serca. I ta tablica, którą za chwilę 
odsłonię i poświęcę jest niczym innym jak sprawie-
dliwym następstwem tablicy żywego serca, na któ-
rym Ona wypisała Chrystusa, wypisała ukochanego 
swego Zbawiciela.

1. Na tablicy żywego serca Stefanii Łąckiej, 
przede wszystkim była wypisana miłość Chrystusa. 
Jako trzynastoletnia uczennica, w VI klasie szkoły 
powszechnej, dzisiaj podstawowej, w Dąbrowie Tar-
nowskiej pisała zadanie na temat „Wiosna”. Ta trzy-
nastoletnia dziewczynka pisała tak, pozwólcie, że 
przytoczę, żeby nie zniekształcać jej myśli: „Wiosna 
to złote lata człowieka. Z zasiewu na wiosnę spodzie-
wamy się plonu w jesieni. Tak samo, co zasiejemy 
w sercu młodości, to otrzymamy w starszym wieku”. 
Tak pisała trzynastoletnia dziewczynka z niezwykłą 
dojrzałością. To, co zasiejemy w sercu młodości, to 
otrzymamy w starszym wieku. 

Co siała Stefania Łącka od początku swojego ży-
cia w swym młodym sercu? - Miłość ku Chrystusowi. 
Miłością ku Chrystusowi biło jej serce już w szkole 
podstawowej. Tej miłości uczył ją w szczególny spo-
sób, święty – można powiedzieć, proboszcz, Ks. 
Piotr Halak, prowadząc do ołtarza, do tabernaku-
lum, gdzie od dziesiątków lat mieszka Jezus.

2. Miłością ku Jezusowi biło serce Stefanii, gdy 
była uczennicą I Żeńskiego Seminarium Nauczy-
cielskiego im. Błogosławionej Kingi w Tarnowie. 
Przecież jej życie jako uczennicy Seminarium było 
przepojone miłością Chrystusa, którego szukała jak 
dobrze wiecie w katedrze tarnowskiej, zapatrzona 
w Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie 
Ołtarza. Szukała go także tutaj w Gręboszowie przy-
jeżdżając na święta, na wakacje, klęcząc przez całą 
Mszę świętą. Ale miała także i w Gręboszowie swo-
je ukochane miejsce. Klęcząc patrzyła na ołtarz, ale 
klęczała przed obrazem Matki Bożej Bolesnej. Bo 
jest, drodzy bracia i siostry, podstawową prawdą to, 
że do Chrystusa idzie się przez Maryję, „Per Mariam 
ad Jesum”. Kiedyś, wielki, niezapomniany papież 
Paweł VI święcił złotą różę do narodowego sanktu-
arium Maryjnego. Podobną różę, niedawno przy-
wiózł nasz Ojciec św. Jan Paweł II Matce Bożej Czę-
stochowskiej w darze. I wtedy Paweł VI powiedział 
tak: „Cześć dla Matki Bożej jest czcią wprowadzają-
cą, idziemy do Maryi po to, aby przyjść do Jezusa”. 
I ta prawda urzeczywistniała się w życiu naszej wiel-
kiej diecezjanki Stefanii. Nie kto inny, tylko Maryja, 
prowadziła ją do Jezusa.

Gdy zapoznawałem się z jej życiem, z tym, co pi-
sała, ogarniało mnie zdumienie. Skąd u niej, bądź 
co bądź, świeckiej osoby takie wniknięcie w tajem-
nicę Chrystusa? Skąd się to brało? Świadectwo da-
wane tajemnicy Jezusa w najcięższych warunkach 
więzienia i obozu. Skąd się to brało? Do Jezusa pro-
wadziła ją Maryja, którą ukochała tutaj przez róża-
niec, jakiego uczył w tej parafii szczególnie ksiądz 
Piotr Halak. Gdy się znalazła w Tarnowie, widzimy 
ją jak w kościele Filipinów – 8 grudnia 1930 roku, 
gdzie w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
złożyła śluby sodalicyjne. Należała do Sodalicji Ma-
riańskiej. Oby ta Sodalicja, gdy się w Polsce zmie-
nia na lepsze, została odnowiona. Ileż wspaniałych 
ludzi ta Sodalicja Mariańska wychowała. Nie byli-
byśmy w wielu wypadkach kapłanami, biskupami 
gdyby nie Sodalicja Mariańska. I ona była sodaliską 
Maryjną. Co to znaczy - sodalis? To znaczy przyja-
ciel, towarzysz. Ona była przyjaciółką, towarzyszką 
Maryi. Maryja właśnie ją prowadziła do Jezusa, do 
wniknięcia i przeżycia tajemnicy Jezusowej. Bo już 
jest ustanowiona taka droga przez Boga, że do Jezu-
sa idzie się przez Maryję. 

Miesięcznik szkolny Seminarium Nauczyciel-
skiego Żeńskiego w Tarnowie, miał znamienny tytuł: 
„Złota nić”. Naprawdę piękny tytuł, mówiący wiele. 
A cóż było tą złotą nicią, z której zostało utkane całe, 
jakże bogate duchowo życie Stefanii? Tą złotą nicią 
był Chrystus, miłość Chrystusowa. Miłość wielka, 
która rozwijała się ustawicznie poprzez Sodalicję 
Mariańską, ale rozwijała się także przez harcerstwo.

3. Mamy odsłonić tablicę wielkiej, polskiej har-
cerki. Drogie dzieci i droga młodzieży, tamto har-
cerstwo było inne niż obecne! Myśmy byli innymi 
harcerzami. Co innego nam w harcerstwie podawa-
no niż wam. Dewizą harcerstwa, do którego należała 
Stefania był Bóg i Ojczyzna. A hasłem tego harcer-
stwa, jak dobrze wiemy, było „czuwaj”! Ona zaan-
gażowała się w ten ruch harcerski, była sekretarką 
Hufca. Jako sekretarka pisała sprawozdania. W jed-
nym sprawozdaniu pisze tak: „Podniosłą radę hufca 
zakończono ukochanym hasłem czuwaj”. Uważała 
to hasło czuwaj za ukochane. A nad czym ona czu-
wała? Czuwała ona przede wszystkim nad tym, żeby 
być wierną Chrystusowi, żeby Go nie zdradzić, żeby 
być do Niego podobną, żeby swoje serce kształtować 
na wzór Jego serca, żeby na jej sercu był wypisany 
ten list Chrystusowy – jak pisze św. Paweł. 

Do jednej z koleżanek w 1930 roku napisała 
krótko: „Bardzo podobam się Bogu”. Dziewczy-
na młoda pisze, że Panu Bogu bardzo się podoba, 
nie komu innemu. Ona chciała podobać się przede 
wszystkim Chrystusowi, naśladując Go przez prak-
tykowanie cnoty. 



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- �� -

4. Po zdaniu matury rozpoczęła pracę dla naszej 
diecezji w ilustrowanym Tygodniku Katolickim Die-
cezji Tarnowskiej „Nasza Sprawa”. Był on wielką ra-
dością serca mojego poprzednika, księdza biskupa 
Franciszka Lisowskiego i na pewno wpłynął bardzo 
silnie na oblicze duchowe naszej diecezji. Stefanii 
zlecono redakcję dodatku do tego Tygodnika pt. 
„Króluj nam Chryste”. To był dodatek dla dzieci. 
Wydaje się, po zapoznaniu z życiorysem Stefanii, że 
trudno było o odpowiedniejszą osobę, bo przecież 
całe jej życie było poddane Jezusowi Królowi. Chry-
stusa kochała, chciała by On królował w jej życiu. 
Jako zdolna osoba, ze świetnym piórem, wyjątko-
wo nadawała się do redagowania dodatku dla dzieci 
pt.: „Króluj nam Chryste”. 

Była osobą naprawdę ciężkiej pracy. Gdy nocą 
wracała do swojego mieszkania, ktoś spostrzegł, że 
chociaż wchodziła do niego sama mówiła – „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus” - i odpowiada-
ła sama sobie – „na wieki wieków. Amen”. Gdy to 
czytałem, przypomniał mi się biskup Józef Pelczar. 
Ktoś w jego procesie zeznawał, że ilekroć ten wielki 
biskup przemyski zapalał światło w swoim miesz-
kaniu, wówczas nie było elektryki, to zawsze mówił: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Ale tam 
był biskup, a tu świecka kobieta, wraca po ciężkiej 
pracy i pierwsze słowa, jakie wypowiada to: „Niech 
będzie pochwalony Jezusa Chrystus”. Nie ma kogoś, 
kto by jej odpowiedział, ona sama odpowiada: „na 
wieki wieków. Amen”. I następnie zmieniała ubra-
nie, zabierając się do pracy domowej, rozkazując 
sama sobie dowcipnie: obierz jarzyny, gotuj obiad, 
zmyj naczynia, sprzątaj. 

5. „Wy jesteście listem Chrystusowym napisa-
nym nie na kamiennych tablicach, ale na żywych 
tablicach serc” – czy te słowa nie wypełniają się na 
sercu Stefanii Łąckiej. To serce było rzeczywiście 
żywą tablicą, na której była wypisana miłość ku 
Chrystusowi. Nie tylko wtedy gdy była na wolności, 
lecz także wtedy gdy znalazła się w więzieniu tar-
nowskim, a później w obozie oświęcimskim. Bardzo 
wiele wycierpiała w więzieniu tarnowskim, zwłasz-
cza na początku, przy ulicy Urszulańskiej, torturo-
wano ją, bito, znęcano się nad nią. Wytrzymała to 
wszystko, nikogo nie zdradziła. W więzieniu, gdy 
już nie mogła stanąć na swoich opuchniętych i si-
nych nogach powtarzała: „Chrystus jeszcze więcej 
cierpiał”. Nie była zapatrzona w siebie, nie myślała 
o swoich cierpieniach. To my nieraz, jak cierpimy, 
stajemy się taką planetą, która pragnie, aby wszy-
scy krążyli wokół niej. A ona była ciągle tą planetą 
krążącą wokół Chrystusa. Dlatego patrzyła na swo-
je wybite zęby, na swoje opuchłe nogi i powtarzała: 

Chrystus jeszcze więcej cierpiał. Bo chciała Go na-
śladować, chciała być do Niego podobną. 

Czy inaczej było w obozie oświęcimskim? Tutaj 
przede mną jej koleżanka przedstawiła, jak to było 
w obozie oświęcimskim. Dziękujemy za te dwie re-
lacje koleżanek, takie bezpośrednie. Mnie uderzyło 
jedno, że w obozie oświęcimskim ona napisała mo-
dlitewnik. To jest zdumiewające: więźniarka ponie-
wierana przez Niemców pisze modlitewnik własną 
ręką. I to duży modlitewnik, który zachował się do 
dnia dzisiejszego. Został wyniesiony przez Stefanię, 
gdy uciekła z Oświęcimia. W tym modlitewniku są 
rozmaite modlitwy. Te modlitwy znajdują uzasad-
nienie w zdaniu arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
które w nim przytoczyła: „Sierotą jest ten człowiek, 
który stracił cel ostateczny”. W tym modlitewniku 
wypisała właśnie te słowa arcybiskupa Bilczew-
skiego: „Sierotą jest ten człowiek, który stracił cel 
ostateczny”. Ona nie była sierotą. Chociaż ojca już 
nie miała, bo już nie żył, a matka była daleko. Nie 
byłą sierotą, bo miała Chrystusa, który był dla niej 
celem życia. I wśród modlitw w tym modlitewniku 
umieściła to wspaniałe poświęcenie się Sercu Jezu-
sa, które podyktował sam Chrystus św. Małgorza-
cie Marii Alacoque, tej której objawiał tajemnicę 
Swego Serca. 

W Oświęcimiu pisze modlitewnik. To jest zdu-
miewające. Czyż to nie znaczy, że naprawdę była li-
stem Chrystusowym wypisanym na żywej tablicy jej 
serca? Ona żyła modlitwą, taką, jakiej uczył Chrystus. 
Wiemy, że Chrystus zachęcał szczególnie do modli-
twy wspólnej. Chrystus położył fundament pod tzw. 
teologię modlitwy wspólnotowej, mówiąc: „Gdzie 
jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię Moje, 
tam Ja jestem między nimi”. Modlitwa wspólna to 
jakby sakrament, w którym, gdy razem się modlimy, 
szczególnie jest wśród nas obecny Chrystus. Kto tę 
prawdę tak dobrze rozumiał jak właśnie Stefania 
Łącka? Dlatego mobilizowała swoje koleżanki, więź-
niarki, żeby się modlić wspólnie. 

Pod koniec okupacji niemieckiej, gdy waliło się 
imperium szatana, uciekła Stefania z Oświęcimia. 
Dobrze zrobiła, bo przecież Niemcy byli groźni. 
Groziło więźniarkom oświęcimskim wymordowa-
nie. Uciekła z trzema koleżankami. Oczywiście ona 
to zorganizowała, oddana Chrystusowi, a przy tym 
sprytna i przedsiębiorcza. Uciekły – można sobie 
wyobrazić - w jakim nastroju i gdy już znikł im z oczu 
obóz, poczuły wolność. Te szkielety poczuły wolność 
gdy znalazły się przy przydrożnym krzyżu. Jak na 
rozkaz upadły na kolana przed tym krzyżem, a Ste-
fania zaczęła śpiewać: „U drzwi Twoich stoję Panie, 
czekam na Twe zmiłowanie”. 
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6. Po powrocie z obozu rozpoczęła studia. Te stu-

dia jej się nie powiodły. Nie dlatego, że była niezdol-
ną – była bardzo zdolną. Szkoda, że odeszła od nas 
z diecezji taka głowa, taki umysł. Jej profesor mówił, 
że kobieta, która umie matematykę jest nienormalną. 
Takiego miała profesora. Ale ona umiała wszystko 
i matematykę też. Szkoda, że odeszła zbyt wcześnie. 
Umarła, jako studentka z wycieńczenia obozowego. 
Chyba właśnie wtedy, w sanatorium akademickim 
napisała modlitwę „Pokój”, która jest na poziomie 
– powiedzmy sobie jasno – najpiękniejszych kwia-
tów mistyki katolickiej. Niestety, ta modlitwa jest 
nieznana. Napisała: „Bądź pochwalona, najsłodsza, 
najwdzięczniejsza, najszlachetniejsza, najłaskawsza, 
najwyższa, najwytworniejsza, zawsze jednostajna 
Trójco Przenajświętsza”. Błogosławi Trójcę Świętą, 
za co? Pisze Stefania: „Za drogie rany najsłodszego 
Jezusa Chrystusa, jedynego Przyjaciela, jedynego 
wybranego w duszy mojej. Panie Jezu Chryste, Synu 
Boga żywego, przyjmij ode mnie modlitwę niniejszą 
z tą niepojętą miłością, z jaką na ciele swoim podjąłeś 
wszystkie rany, a zmiłuj się nade mną i nad wszyst-
kimi grzesznymi”. Jezus to jej Przyjaciel, Jezus to 
jej jedyny wybrany duszy. To, nad czym my z tru-
dem nieraz pracujemy w seminariach duchownych 
nad naszymi klerykami, przyszłymi kapłanami, nad 
naszymi siostrami zakonnymi w nowicjatach, ona 
osiągnęła w daleko wyższym stopniu, jako świecka 
studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego po ciężkim 
oświęcimskim obozie.

 7. Drodzy Bracia i Siostry, ona naprawdę była li-
stem Chrystusowym, wypisanym na żywej tablicy jej 
serca. „Wy jesteście listem Chrystusowym znanym 
i czytanym przez wszystkich ludzi” – pisał św. Paweł 
do Koryntian. List Chrystusowy, jakim było serce 
Stefanii był znany i czytany przez wszystkich. Gdyby 
nie był znany i czytany, to by chyba tutaj w Grębo-
szowie nie było tylu gości z rozmaitych stron Pol-
ski. Czytali ten jej list i on stawał się dla nich mową. 
Uderza w całej postawie duchowej Stefanii jedno 
– to była mocna dziewczyna, która się nigdy nie za-
łamywała. Bratu swojemu, który popadał w melan-
cholię, kazała śpiewać:

„Zawsze w sercu noś pogodę, miej rozpromie-
nioną twarz, 

nie udało ci się w środę, to przed sobą czwar-
tek masz. 

Gdybyś ze szczytu miał spaść na samo dno, 
choćby ci jak po grudzie wszystko szło, 
to zawsze w Boga wierz, że zdobędziesz, to co 

chcesz”. 
To jest ta moc optymizmu duszy oddanej Bogu, 

oddanej Chrystusowi, którego nam tak bardzo 
brakuje. Była mocną, niezwykle mocną Chrystu-

sem i dlatego jedna z koleżanek nazwała ją olbrzy-
mem ducha. Tego ducha olbrzymiego kształtował 
w niej Chrystus, z którym się jednoczyła zwłaszcza 
przy ołtarzu.

W Naszej Sprawie pisała pod pseudonimem 
„Czarna”. Ale tak naprawdę to nieszczęśliwy pseu-
donim, bo w jej postawie nie było nic z czarnoty, 
przeciwnie – była jasność. Gdy pisała w Naszej Spra-
wie, to były ciężkie czasy, to były czasy bezrobocia, 
kiedy nauczycielce trudno było znaleźć pracę. Ab-
solwentki studium nauczycielskiego czekały długo 
na pracę. W jednym z artykułów zatytułowanym: 
„Z naszej doli”, pisze do swoich koleżanek, które od 
lat oczekiwały na pracę: „nie wolno w chwilach smut-
ku, przygnębienia i rozpaczy giąć się, nie wolno nam 
załamać się, bo nas uczono w szkole jak żyć, gdzie 
szukać ratunku, pomocy i pociechy. Urabiali nasze 
dusze na trwałych, nieugiętych, mocnych zasadach. 
Uczono nas, że jest Bóg”. To była jej moc, tą mocą 
promieniowała. Tą mocą promieniowała już w szkole 
średniej, w seminarium nauczycielskim, prowadząc 
Sodalicję Mariańską, apostołując wśród koleżanek. 

Ta jej moc niespożyta objawiła się szczególnie 
w więzieniu i w obozie. Do tarnowskiego więzienia, 
gdzie przebywała Stefania Łącka przyprowadzono 
pewną kobietę. Trafiła na życzliwą strażniczkę, która 
do niej powiedziała: „Dam panią do celi, gdzie jest 
Stefka Łącka, ona wszystkim pomaga”. I dała ją do 
tej celi. Ta kobieta później mówiła, że Stefania potra-
fiła z więźniarką podzielić się ostatnią porcją chleba 
czy zupy. Podczas przesłuchania zbito niemiłosier-
nie tę kobietę tak, że straciła przytomność i nieprzy-
tomną wrzucono do celi. Pierwszą osobą, która ją 
cudziła i pocieszała była właśnie ta, którą chcemy 
dzisiaj uczcić tablicą, bo na żywej tablicy jej serca 
była wspaniale wypisana moc Chrystusowa, moc 
Chrystusowej miłości.

 Trudno oddać ogrom dobra, jakie ta słaba dziew-
czyna zdziałała w obozie. Jak ona pomagała chorym, 
dostarczała im wodę, która była na wagę złota, do-
starczała im zupę, chleb. Rzecz przedziwna w 1943 
roku rozpoczęła ona akcję pod hasłem „Ojczyź-
niane ...” (?) Chodziło w tej akcji o to, by dożywiać 
chore więźniarki. Nosiła tym więźniarkom Jezusa 
pod postacią Komunii św., sprowadzała księdza, 
żeby je wyspowiadał. Przekazywała listy, przekazy-
wała różne wiadomości polityczne. A przy tym cią-
gle modliła się z tymi swoimi koleżankami niedoli. 
Organizowała nabożeństwa, chciała, żeby to strasz-
ne życie obozowe miało jednak piętno chrześcijań-
skie. Dlatego narażając się, potrafiła w tym piekle 
oświęcimskim urządzić swojej koleżance pogrzeb 
chrześcijański. 

Wprowadzała Boże błogosławieństwo do tego 
strasznego obozu zagłady. Nawet łagrowy chleb 
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żegnała krzyżem świętym. Bo ten łagrowy chleb, 
chociaż z trocin, był dla niej wielkim Bożym darem. 
Codziennym nabożeństwem tam w obozie, było od-
czytywanie Mszy św. z wielkiego mszalika ofiarowa-
nego jej przez umierającą w Brzezince koleżankę. 
Podnosiła na duchu swoje koleżanki. Kształtowała 
w nich wytrwanie w duchu patriotyzmu. Równocze-
śnie naprawdę miłowała Chrystusa, który przebaczył 
swoim prześladowcom. Dlatego, nie pozwalała nie-
nawidzić wrogów, ani też zdrajców naszej Ojczyzny. 
Czego ona nie dokonała w tych mrocznych dniach 
obozu oświęcimskiego! Nad jej grobem jej koleżan-
ka powiedziała tak: „Ratowałaś nas wszystkich, a my 
cię ratować nie mogły”. 

8. „Jesteście listem Chrystusowym napisanym 
nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc, 
znanym i czytanym przez wszystkich ludzi”. Może-
my się tutaj tylko zastanowić, czy ten list Chrystu-
sowy, jakim stała się Stefania Łącka nie jest za mało 
przez nas znany i czytany. Chyba powinien być bar-
dziej znany i czytany.

Wróćmy jeszcze raz do tego zdania św. Pawła: 
„Wy jesteście listem Chrystusowym napisanym nie 
atramentem, lecz duchem Boga żywego”. Stefania 
pisała ten list Chrystusowy na swoim sercu z wiel-
kim wysiłkiem. Ale nie napisałaby tego listu, gdyby 
jej mocą nie był Duch Święty. Pisała ten list w ka-
tordze oświęcimskiej, ale jej ręką kierował na pewno 
Duch Święty. Bo ten list Chrystusowy, jakim my się 
stajemy, jakim się stają nasze serca jest pisany dzię-
ki łasce Ducha Świętego, którego Chrystus posłał 
nie tylko Apostołom, ale posyła Go nam wszystkim, 
wszystkim ludziom dobrej woli. 

Pisał list Chrystusowy na sercu Stefanii Łąc-
kiej Duch Święty, ale posługiwał się przy tym ludź-
mi i czcząc Stefanię dzisiaj, nie możemy nie uczcić 
tych, przez których Duch Święty działał w jej duszy. 
Mamy obowiązek uczcić jej rodziców, jej ojca, który 
ją osierocił, gdy miała siedem lat. To był dobry go-
spodarz ale jakże głęboko wierzący człowiek. Z tej 
wojny, która odebrała mu zdrowie i doprowadziła go 
do przedwczesnej śmierci pisał do swojej żony: „Nie 
martw się żonko droga i nie rozpaczaj, bo Bóg jest 
z nami wszędzie”. Takiego miała Ojca. Mamy dzisiaj 
obowiązek uczcić jej matkę. Powie ktoś – taką pro-
stą kobietę z Gręboszowa z nad Wisły. Prostą? Zasta-
nówmy się. To była kobieta bardzo mądra, oczytana, 
która o Bogu dużo słyszała i czytała. Głęboko religij-
na, która w zasadniczy sposób wpłynęła na córkę, 
niemniej niż kapłani, dlatego ta córka chciała leżeć 
w grobie przy niej. 

Mamy tutaj obowiązek uczcić Ks. Piotra Hala-
ka, proboszcza gręboszowskiego, który formował to 
serce Stefanii oddane Chrystusowi. To Duch Święty 

przez jego posługę na tym sercu wypisywał list Chry-
stusowy. Księdza Józefa Chrząszcza, dyrektora se-
minarium nauczycielskiego. Ja mam takie przeżycie, 
nieraz idę na cmentarz w Tarnowie, są tam rozma-
ite groby kapłanów. Jeden grób zwraca szczególną 
uwagę, grób ks. Józefa Chrząszcza. Tam są zawsze 
kwiaty, zawsze są światła, bo on był właśnie narzę-
dziem Ducha Świętego piszącego list Chrystusowy 
na sercach jego uczennic. Mamy tutaj obowiązek 
uczcić także ks. Józefa Paciorka, który był redakto-
rem Naszej Sprawy. Jakże Stefania bolała z powodu 
jego śmierci. Na pewno był to kapłan, który wyjątko-
wo zaważył także na jej postawie duchowej. Trzeba 
nam dzisiaj tutaj uczcić nauczycieli szkół w Dąbro-
wie Tarnowskiej, tutaj nad Wisłą, choćby tę Panią 
Anielę, która w klasie trzeciej na ścianie trzymała za-
wsze wypisane trzy słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna 
i tłumaczyła dziewczętom i chłopcom, co to znaczy 
Bóg, Honor i Ojczyzna. 

Mamy obowiązek uczcić dawną polską szkołę ze 
Sodalicją Mariańską, z Harcerstwem. Pisze Stefania 
do swoich koleżanek załamanych wskutek bezrobo-
cia: „Nie wolno nam się załamywać, bo nas inaczej 
w szkole uczono”.

9. „Wy jesteście listem Chrystusowym wypisa-
nym Duchem Bożym, nie atramentem i nie na ta-
blicach kamiennych, ale na żywych tablicach serc” 
– jakże te słowa św. Pawła pasują do tego kościoła 
i do tej naszej dzisiejszej uroczystości. 

Drodzy Bracia i Siostry, nie mogę się powstrzy-
mać od pewnej refleksji, wspomnienia. 14 listopada 
minie dziesięć lat, gdy do tego kościoła przybył chy-
ba jedyny raz w swoim życiu metropolita krakowski, 
ks. kard. Karol Wojtyła. Przybył po to, by odsłonić te 
piękne tablice Ks. Piotra Halaka i mjr. Henryka Su-
charskiego. To było dziesięć lat temu. Teraz w tych 
dniach przeżywamy straszny ból. Oto kula bandyty 
przeszyła ciało naszego wielkiego Papieża. Dlacze-
go? Dlatego, że jest on dla świata, drodzy bracia 
i siostry, listem Chrystusowym. Gdyby on był li-
stem świata, nikt by na niego zamachu nie urządzał. 
Przeciwnie, robiliby mu reklamę ludzie w Boga nie-
wierzący. Ale ugodziła go kula złoczyńcy, ponieważ 
jest listem Chrystusowym, ponieważ na jego sercu 
jest wypisany ten list Chrystusowy nie atramentem, 
ale mocą Ducha Świętego, Duchem Bożym i dlate-
go padł ofiarą zamachu. Dzisiaj tutaj w Gręboszo-
wie w szczególny sposób powinniśmy się modlić 
za Ojca Świętego, aby to jego serce, na którym jest 
naprawdę wypisany list Chrystusa biło jak najdłużej 
dla dobra ludzkości, dla dobra Kościoła, dla dobra 
Polski. Bo tak trudno nam sobie w ogóle wyobrazić 
przejście przez te rozmaite tarapaty narodowe, jakie 
przeżywamy bez jego Osoby. 
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Świat baJeK w GMinnyM CentRuM KultuRy
Magiczny, czarowny świat bajek to miejsce gdzie 

nie tylko dzieci ale i dorośli lubią się przenieść. Dnia 
22 października br. w siedzibie Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa odbył się finał konkursu pn. 
„Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach Dziecka”. 
Była to już 21 edycja tego konkursu, jednak ilość 
prac jakie wpłynęły oraz osób, które wzięły udział 
świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu tym 
przedsięwzięciem. Konkurs podzielony jest na trzy 
etapy. Pierwszy z nich – plastyczny rozpoczął się już 
20 października, kiedy to komisja jury w składzie 
Wiesław Lizak, Joanna Sobota, Monika Kilian do-
konała oceny 58 prac. Podzielone one zostały na trzy 
kategorie wiekowe: przedszkola i klasy I-III, gdzie 
pierwsze miejsce zajęli ex.: Damian Szczawiński, 
Kinga i Paulina Trela, Martyna Misiaszek, Monika 
Zawada oraz Sylwia Ordon. Drugie miejsce ex.: Szy-
mon Twardzik, Julia Konieczna, Martyna i Zuzanna 
Wytrwał. Zaszczytne trzecie miejsce zajęli ex.: Julia 
Dudek oraz Kacper Wąż i Anna Kawa. 

W kategorii klasy IV – VI pierwsze miejsce ex. 
zajęli: Amelia Seruś, Martyna Wojciechowska, 
Martyna Ciepiela, Gabriela Misiaszek, Oliwia Zagól 
i Aleksandra Loraj, drugie miejsce Ola Mazur, trze-
cie miejsce Martyna Sojka. W tej kategorii wiekowej 
wyróżnionych zostało sześć osób: Karolina Dąbroś, 
Anna Szczepańska, Kacper Dudek, Oliwia Starsiak, 
Oliwia Surowiec, Klaudia Filipowicz. 

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce ex. 
zdobyli: Gabriela i Damian Marek, Monika Kacz-
marczyk, Wiktoria Seruś, Natalia Zawada, Natalia 
Maroszek. Drugie miejsce ex. Konrad Topór, Klau-
dia Świętek, Karolina Szczawińska, Karolina Misia-
szek, Trzecie miejsce ex.: Patrycja Gajdur i Natalia 
Wdowiak, Agata Wytrwał, Wiktoria Klucz, Ewelina 
Rumas, Kamila Januś, Karolina Bigos i Katarzyna 
Sarat, Anna Łoboda, Aleksandra Kawa i Natalia 
Klucz, Angelika Kaczówka i Anna Banach, Michał 
Kaczówka i Krystian Łoś. Prace plastyczne tworzyły 

piękną scenografię, wprowadzając zebranych w baj-
kowy klimat. 

Po wręczeniu nagród w konkursie plastycznym 
dzieci i młodzież mogły wykazać się zdolnościami 
recytatorskimi. Na scenie wystąpiły 22 osoby. Ko-
misja jury w składzie: Emilia Misterka (przewodni-
cząca), Joanna Sobota oraz Monika Kilian oceniała 
recytację przedszkolaków, uczniów klas IV-VI oraz 
gimnazjum. Każdy uczestnik był doskonale przy-
gotowany, niestety komisja musiała wybrać tych 
najlepszych, co niebyło łatwym zadaniem. Po burz-
liwych obradach komisja przyznała następujące 
miejsca: w kategorii przedszkole i klasa O pierwsze 
miejsce ex.: Martyna Janowiec oraz Milena Weso-
łowska, drugie miejsce ex.: Basia Adamczyk, Kac-
per Dąbroś, Ania Sobota, trzecie miejsce ex.: Daria 
Wójtowicz, Julia Dudek, Martyna Wytrwał. 

W kategorii klas I – III pierwsze miejsce: Sylwia 
Ordon, drugie miejsce: Wiktor Sobota, trzecie miej-
sce ex.: Anna Trybulska, Martyna Misiaszek, Moni-
ka Zawada. 

W kategorii klasy IV – VI pierwsze miejsce Ame-
lia Seruś, drugie miejsce ex.: Patrycja Grabiec oraz 
Karolina Dąbroś, trzecie miejsce Anna Szczepańska. 
Wyróżnione zostały Gabriela Misiaszek oraz Oliwia 
Starsiak. 

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła 
Anna Łoboda, drugie miejsce Anna Dąbroś, trzecie 
miejsce Jakub Szczepański.

Najmłodsi uczestnicy prezentowali się w kon-
kursie na bajkowe przebranie. Na scenie wystąpiło 
łącznie 17 bajkowych postaci, wśród których prym 
wiodły wróżki. Nie zabrakło również kota w butach, 
papy smerfa, wilka, tygrysa, syrenki czy Królowej 
Elzy. Wielkie gratulacje należą się rodzicom, którzy 
włożyli wiele pracy i czasu w stworzenie strojów. 
Ze względu na różnorodność strojów i technik ich 
wykonania komisja jury miała problem w wyborze 
tych najładniejszych. Oto wyniki: pierwsze miej-
sce ex.: Kacper Dąbroś, Daria Wójtowicz, Martyna 

10. Wy jesteście listem Chrystusowym! Drodzy 
bracia i siostry, jesteśmy w Gręboszowie znanym 
w Polsce. Prawdziwe światło na Gręboszów rzucają 
te trzy listy Chrystusowe uwiecznione w trzech tabli-
cach. One ukazują prawdziwe oblicze Gręboszowa, 
prawdziwsze niż fantazja pisarska. Chodzi o to, żeby 
te listy czytać. Czytajcie te listy, uczcie się drodzy bra-
cia i siostry, zwłaszcza chłopcy i dziewczęta, miłować 
Chrystusa na wzór ks. Piotra Halaka, na wzór mjr. 
Henryka Sucharskiego, na wzór Stefanii Łąckiej, ale 

równocześnie pobudzajcie się, żeby każdy z was, każ-
da z was była także listem Chrystusowym czytanym 
przez drugich. Ciężka jest nasza sytuacja narodowa. 
Czego nam potrzeba? Potrzeba nam przede wszyst-
kim odrodzenia duchowego, potrzeba nam tego, aby 
na naszych polskich sercach Duch Święty, bez prze-
szkód z naszej strony, mógł pisać ten list Chrystuso-
wy, który wypisał na sercu Stefanii Łąckiej ku czci, 
której za chwilę poświęcę i odsłonię tablicę. Amen.
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Janowiec, Wiktoria Janowiec, Martyna Wytrwał, 
Julka Konieczna, Milena Wesołowska, drugie miej-
sce ex.: Alicja Rzeszutko, Jakub Sarat, Szymon 
Wąż, trzecie miejsce ex.: Julia Dudek, Ania Sobota, 
Oliwia Starsiak, Kinga Trela, Karolinka Dąbroś, 
Julia Szczechura, Sylwia Ordon.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pa-
miątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie.

Monika Kilian
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„Barwy Dąbrowy Tarnowskiej”- to tytuł wy-
stawy, którą podziwiać można w sali Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 
Na wystawie zaprezentowanych zostało 35 prac, 
wykonanych podczas VI Pleneru Malarsko-Rzeź-
biarskiego „Barwy Dąbrowy”. W przedsięwzię-
ciu zorganizowanym przez DDK wzięło udział 1� 
artystów z Polski i Ukrainy. W GCKiCz podziwiać 
możemy prace m. in.: Teresy Bigos (Ciężkowice), 
Filipa Ciombor, Antoniny Dudkiewicz (Krasny-
staw), Igora Korczyńskiego (Wola Uhruska), Jolan-
ty Korpanty (Tarnów), Ewy Łazowskiej, Andrzeja 
Mirończyka (Jabłoń), Jana Pawłowskiego, Wiktorii 
Popowa (Charkow, Ukraina), Teresy Stasiak (Kra-
snystaw), Stanisława Strońskiego, Edmunda Wil-
ka, Janusza Wolińskiego, Agnieszki Wrona-Łapa. 

Na obrazach uchwycone jest piękno Dąbrowy Tarnowskiej, jej architektura, ale też piękno przyrody. 
Zapraszamy na wystawę w dniach 21.11. – 23.12. 2016 r.

„baRwy d¥bRowy taRnowsKieJ”

sport
 *** 

Wyniki rozgrywek klasy A

Nr. Kol. Data Gospodarze Goście Wynik
I 13.08.16 Dunajec Konary Strażak Karsy 5:1
II 20.08.16 Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska Strażak Karsy 6:0
III 28.08.16 Strażak Karsy LUKS Wola Radłowska 1:1
IV 04.09.16 Unia Niedomice Strażak Karsy 6:0
V 11.09.16 Strażak Karsy LZS Brzezówka (k. Szczucina) 6:2
VI 18.09.16 Strażak Karsy Powiśle Bolesław 2:0
VII 25.09.16 MLKS II Żabno Strażak Karsy 7:1
VIII 02.10.16 Strażak Karsy Olimpia Bispukice Radłowskie 0:3
IX 08.10.16 LZS Mędrzechów Strażak Karsy 3:0
X 16.10.16 Strażak Karsy LZS Luszowice 3:1
XI 23.10.16 LUKS Zalipie Strażak Karsy 1:2
XII 30.09.16 Strażak Karsy Kłos Słupiec 3:0
XIII 06.11.16 LKS Ilkowice Strażak Karsy 1:5

Klasa A

1. LUKS Wola Radłowska 13 30 34-7
2. Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska 13 �9 37-9
3. MLKS II Żabno 13 �6 45-18
4. LUKS Zalipie 13 �6 ��-��
5. Unia Niedomice 13 24 37-20
6. LZS Mędrzechów 13 24 31-21
7. Kłos Słupiec 13 �� 24-32
8. Strażak Karsy 13 �9 24-36
9. LZS Luszowice 13 13 20-27
10. Dunajec Konary 13 �� �0-�9
11. LZS Brzezówka (k. Szczucina) 13 �� 18-33
12. Olimpia Bispukice Radłowskie 13 �� �0-�8
13. Powiśle Bolesław 13 8 18-39
14. LKS Ilkowice 13 4 12-41

wyniKi i tabele Klasy a i b

MK
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Wyniki rozgrywek klasy B

Nr. Kol. Data Gospodarze Goście Wynik
I 14.08.16 Wolania Wola Żelichowska Błękitni Siedliszowice 11:1
I 14.08.16 Wisła Borusowa LKS Smęgorzów 0:2
I 11.11.16 Polonia Kłyż Dunajec Ujście Jezuickie 3:3
II 21.08.16 Dunajec Ujście Jezuickie LZS Olesno 3:4
II 21.08.16 Błękitni Siedliszowice Wisła Borusowa 1:2
II 21.08.16 LZS Wójcina Wolania Wola Żelichowska 1:1
III 28.08.16 Wolania Wola Żelichowska Ava Grądy 0:3
III 28.08.16 Wisła Borusowa LZS Wójcina 1:3
III 27.08.16 Iskra Dąbrówki Breńskie Dunajec Ujście Jezuickie 2:3
IV 04.09.16 Ava Grądy Dunajec Ujście Jezuickie 6:1
IV 04.09.16 Wolania Wola Żelichowska Wisła Borusowa 5:2
V 11.09.16 Wisła Borusowa Ava Grądy 1:4
V 11.09.16 LKS Szarwark Wolania Wola Żelichowska 0:1
V 11.09.16 Dunajec Ujście Jezuickie DTS Dąbrowa Tarnowska 5:2
VI 18.09.16 LKS Ćwików Dunajec Ujście Jezuickie 2:2
VI 18.09.16 Wolania Wola Żelichowska Spartakus Radgoszcz 1:4
VI 18.09.16 Wisła Borusowa LKS Szarwark 2:2
VII 25.09.16 Spartakus Radgoszcz Wisła Borusowa 1:1
VII 25.09.16 Polonia Kłyż Wolania Wola Żelichowska 1:1
VII 25.09.16 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Smęgorzów 3:0
VIII 02.10.16 Błękitni Siedliszowice Dunajec Ujście Jezuickie 2:4
VIII 02.10.16 Wolania Wola Żelichowska LZS Olesno 2:1
VIII 02.10.16 Wisła Borusowa Polonia Kłyż 3:8
IX 09.10.16 LZS Olesno Wisła Borusowa 4:2
IX 09.10.16 Iskra Dąbrówki Breńskie Wolania Wola Żelichowska 1:0
IX 09.10.16 Dunajec Ujście Jezuickie LZS Wójcina 6:1
X 16.10.16 Wolania Wola Żelichowska Dunajec Ujście Jezuickie 0:1
X 16.09.16 Wisła Borusowa Iskra Dąbrówki Breńskie 0:9
XI 23.10.16 Dunajec Ujście Jezuickie Wisła Borusowa 3:1
XI 13.11.16 DTS Dąbrowa Tarnowska Wolania Wola Żelichowska 5:2
XII 30.10.16 Wolania Wola Żelichowska LKS Ćwików 3:5
XII 30.10.16 Wisła Borusowa DTS Dąbrowa Tarnowska 2:7
XII 30.10.16 LKS Szarwark Dunajec Ujście Jezuickie 1:6
XIII 06.11.16 Dunajec Ujście Jezuickie Spartakus Radgoszcz 1:2
XIII 06.11.16 LKS Ćwików Wisła Borusowa 7:3
XIII 06.11.16 LKS Smęgorzów Wolania Wola Żelichowska 4:1

Tabela Klasa B

1. Ava Grądy 13 34 45-13
2. Spartakus Radgoszcz 13 31 34-16
3. Iskra Dąbrówki Breńskie 13 �9 63-23
4. Dunajec Ujście Jezuickie 13 �6 41-26
5. LZS Olesno 13 25 47-23
6. DTS Dąbrowa Tarnowska 13 25 58-37
7. Polonia Kłyż 13 �8 40-39
8. LKS Ćwików 13 17 39-39
9. LKS Smęgorzów 13 15 23-39
10. Wolania Wola Żelichowska 13 14 �8-�9
11. LKS Szarwark 13 9 25-44
12. LZS Wójcina 13 7 24-61
13. Wisła Borusowa 13 5 20-56
14 Błękitni Siedliszowice 13 4 �8-60

sport
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

 *** 

Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, realizowanemu przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 1970 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki. Zakupio-
nych zostało kilkadziesiat pozycji książkowych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży ale także dla 
dorosłych. Zapraszamy do biblioteki oraz na stronę: http://www.greboszow-gckic.sowwwa.pl/ , gdzie 
na bieżąco można sprawdzać czy interesująca nas książka jest już w naszej bibliotece.

nowoŚCi w biblioteCe

 *** 
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