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Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,       
  przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,    
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie….    

 
Cyprian Kamil Norwid 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY GRĘBÓW 

 

W Polsce Święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja,  

która pod względem kulturowym stanowi zapewne wyjątek na skalę 

europejską. To niezwykły, czas radości, miłości, pojednania i oczekiwania. 

Czekamy na pierwszą gwiazdkę, czekamy z nadzieją, że Boży Syn 

przychodząc na świat, przyniesie do naszych domów pokój, miłość  

i wzajemne wybaczenie. 

W imieniu własnym, Rady Gminy Grębów oraz pracowników Urzędu 

Gminy  składam Państwu oraz wszystkim zaproszonym gościom, życzenia 

spokoju, pokoju, miłości i wzajemnego szacunku. Życzę Świąt wspaniałych 

uwolnionych od codziennego trudu, problemów i trosk. Niech Wasze domy 

wypełnią się zapachem choinek, śpiewem kolęd, a wszystkie serca wzajemną 

życzliwością.  

Niech Nowy Rok 2016 przyniesie Państwu  to, co najcenniejsze dobre 

zdrowie, miłość w rodzinach, szacunek przyjaciół oraz spełnienie wszelkich 

marzeń, planów i zamierzeń, a Nowonarodzone Dziecię niech obdarzy 

wszystkich miłością i Bożym Błogosławieństwem. 

 

Wójt Gminy Grębów           Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Skóra             Jerzy Drewniak 
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Szanowni Państwo  
 

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen uroku, 

ciepła i radości. To czas podsumowań i zadumy, chwile 

wytchnienia, które poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.  

W grudniowe dni i wieczory myślimy o tym co minęło  

i planujemy przyszłość. Łamiąc się opłatkiem i składając sobie 

życzenia wierzymy, że nowy rok, będzie dla nas dobrym 

czasem, że spełnią się nasze marzenia i pragnienia. 

Dla mnie, dla samorządu Gminy to okazja, podsumować 

miniony rok, przypomnieć Państwu o tym, co zrobiliśmy, 

przedstawić plany na nowy 2016 rok.  

Przyznać należy, że 2015 rok był dobry dla naszej Gminy, możemy być zadowoleni,  

bo wykonaliśmy zadania, których powodzenie realizacji w dużym stopniu zależało od naszej troski, 

zaangażowania, zrozumienia i dobrej współpracy z Radą Gminy, władzami naszego województwa 

oraz z naszymi radnymi powiatowymi.  

Jak co roku, wykorzystywaliśmy każda okazję i możliwość w zakresie pozyskania funduszy 

unijnych, inwestując w rozwój infrastruktury gminnej. W 2015 roku zrealizowano bądź rozpoczęto 

realizację wielu inwestycji o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Wspomnę tylko o tych 

najważniejszych:  

 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Żupawie, powstało ok. 13 km sieci kanalizacji  

oraz 10 przepompowni ścieków, koszt budowy zamknął się w kwocie; 2 217 074,29 zł w tym 

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z PROW w wysokości 403 301,00 zł. 

 zakończono budowę budynku szatniowego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym na boisku  

w Zabrniu. Całkowita kwota zadania wynosi: 331 044,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

unijnych: 200 072,00 zł 

 wykonano remont pomieszczeń w remizie OSP Krawce wraz z remontem dachu za kwotę:  

110 700,00 zł w tym dotacja Komendy Głównej PSP w Warszawie w kwocie: 25 000,00zł 

 zakończono przebudowę wejścia do remizo-świetlicy w Stalach wraz z wjazdami do garażu za 

kwotę: 33 900,00 zł 

 remont posadzki i malowanie pomieszczeń OSP Grębów za kwotę: 33 100,00 zł  

 utwardzenie placu przed budynkiem weterynarii w Grębowie za kwotę 25 830,00 zł  

 utwardzono plac obok altanki w  Wydrzy za kwotę: 49 583, 76 zł 

 zakończono budowę ogrodzenia wokół świetlicy w Zapoledniku za kwotę: 46 000,00 zł 

W ramach inwestycji drogowych przebudowano 6 odcinków dróg gminnych o długości ponad  

4,8 km, za kwotę 905 808,00 zł brutto, m.in. drogę gminną Grębów-Sokół, Krawce-Sulechów,  

Stale –Osiedle i droga transportu rolnego Grębów-Zabrnie . 

To tylko niektóre, ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2015 roku. Ze szczegółowym, 

tabelarycznym zestawieniem będą Państwo mogli się zapoznać na następnych stronach naszej 

gazetki.  

Jak w całym Kraju, również i w naszej Gminie zmagamy się z bezrobociem, młodzi ludzie nadal 

wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego zarobku. Staramy się aby stopa bezrobocia 

w naszej Gminie była coraz mniejsza. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,  

w ramach organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w 2015r. - 

zatrudnienie znalazło ogółem 146 bezrobotnych. Ważną rolę w życiu Gminy spełnia Ośrodek 

Pomocy Społecznej, którego zakres działania, ciągle się rozszerza.  
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Pomoc uzyskują potrzebujący, którzy spełniają ustawowe wymogi dochodowe, są to najczęściej 

rodziny wielodzietne, ludzie chorzy, samotni o najniższych dochodach. 

Wspomnę krótko o zadaniach z zakresu edukacji, wszystkie nasze szkoły mają dobrą bazę, 

doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną. Uczniowie szkół osiągają dobre i bardzo dobre 

wyniki w nauce, ich miarą są egzaminy zewnętrzne: sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin 

maturalny. Utrzymanie i rozwój oświaty to ogromne koszty: subwencja oświatowa na 2015r. 

wynosi 8 948 589zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 348 802zł, natomiast planowany budżet 

na 2015r. (stan na 30 IX) opiewa na kwotę 13 087 388,75zł. Gmina dokłada na oświatę ponad  

3 mln. zł. Nie żałujemy  środków finansowych na edukację. Uważamy, że podstawą sukcesu 

grębowskiej społeczności jest wysoki poziom edukacji młodego pokolenia. Staramy się  

o pozyskiwanie dodatkowych środków na oświatę.  

Uczniowie grębowskiego LO otrzymują stypendia za wysokie wyniki w nauce, natomiast 

uczniowie z najuboższych rodzin otrzymują stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Zadania  

z zakresu oświaty musimy cały czas dotować – proces ten związany jest z niżem demograficznym, 

powodującym zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży w szkołach, a w związku z tym coraz niższą 

dotację na oświatę.  

Dbaliśmy także o rozwój kultury, sportu i rekreacji. Dobrze działa Gminne Centrum Kultury  

z placówkami klubowymi w sołectwach. Przeprowadzono szereg imprez kulturalno-

rozrywkowych, min. Dni Grębowa, Gminne Dożynki, Pikniki Folkloru „Na lasowiacką nutę”. 

Wspaniale działały zespoły śpiewacze i obrzędowe. Tętni życie na boiskach „Orlik”, dobrze działają 

LZS, zakończono sezon jesienny rozgrywek piłkarskich. Pragniemy aby w naszej Gminie żyło się 

coraz lepiej i bezpieczniej, dlatego priorytetowo traktujemy zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego, szczególnie zaś bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy. Jednostki OSP są 

doposażone w profesjonalny sprzęt bojowo - gaśniczy i umundurowanie druhów strażaków, którzy 

uczestniczą w cyklicznych szkoleniach. W ostatnim czasie dokonano zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stale. Wspomagamy działalność miejscowej Policji poprzez 

dofinansowania zakupu paliwa i wyposażenia.  

Nasze działania i dokonania nie byłyby możliwe gdyby nie  bardzo dobra współpraca  

i zrozumienie. Pragnę podziękować Radnym – całej Radzie Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy 

Jerzemu Drewniakowi, Sołtysom, Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, 

pracownikom Urzędu Gminy,  mojemu zastępcy Robertowi Pędziwiatrowi  oraz wszystkim tym, 

którzy służyli nam pomocą i radą. Dziękuję również wszystkim mieszkańcom, Wasze uwagi  

i spostrzeżenia stanowiły dla nas ważne wskazówki do należytego działania.  

 

Szanowni Państwo!  

Serdecznie dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość dla działań naszego samorządu. Obiecuję,  

że w dalszej pracy dołożymy wszelkich starań by nie zawieźć Waszego zaufania. Pragnę aby naszym 

najważniejszym, wspólnym celem było dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Kończąc jeszcze raz  

życzę Państwu dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości i zrozumienia, jedności w rodzinach  

i wspólnocie społecznej,  pomyślności  i Błogosławieństwa Bożej Dzieciny w 2016 roku. 
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„W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. 

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.” 

          - Jan Paweł II 

 

Narodzenie Jezusa Chrystusa jest wyjątkowo ważnym wydarzeniem dla każdego 

zwyczajnego człowieka. Żadne inne święto chrześcijańskie nie wkracza tak bezpośrednio do 

wszystkich naszych domów jak właśnie Święto Bożego Narodzenia. W uroczysty wieczór 

wigilijny w domu nastaje prawdziwie magiczny czas. W podniosłym nastroju gromadzimy się 

wokół stołu, łamiemy opłatek, składamy sobie życzenia, jesteśmy dla siebie mili, jesteśmy 

braćmi. Bożonarodzeniowa atmosfera dociera do każdego, przenika serca i rozbraja je  

z nienawiści, uprzedzeń, zakłamania. Ten cudowny czas wyzwala nas z lęków, zdejmuje maski  

i pozwala być autentycznymi, ludzkimi, otwartymi. 

Chrystus rodząc się w Betlejem, wszedł w historię ludzkości i w naszą osobistą historię, w nasze życie.  

Boże Narodzenie stało się zatem popularnym motywem wykorzystywanym w twórczości pisarzy i poetów. Należałoby 

tutaj wspomnieć o ponadczasowym dziele angielskiego pisarza Karola Dickensa Opowieść wigilijna, które nawiązuje to 

wszechobecnego problemu w dzisiejszych realiach – pogoni za pieniądzem. Niestety coraz częściej zapominamy,  

że dobra materialne są niczym bez miłości czy przyjaźni. W świecie walki o awanse i uznanie niezwykle łatwo zgubić 

właściwy tor. Powieść Dickensa przedstawia losy Ebenezera Scrooge'a – chciwego właściciela kantoru. Skąpstwo 

doprowadza bohatera do utraty kontaktu z rodziną. Nie posiada żadnych przyjaciół, a Boże Narodzenie wzbudza w nim 

obrzydzenie. Dopiero spotkanie z trzema duchami zmienia sposób patrzenia Ebenezera na świat. Uświadamia sobie,   

że zachłanność i samolubność doprowadzą go do smutnej śmierci w samotności. Przestaje szydzić z potrzebujących,  

a bolesne wizje ukazane przez duchy motywują go do życzliwej pomocy bliźnim. Mężczyzna zaczyna także obchodzić  

i czcić Boże Narodzenie. Nawiązuje dobre stosunki z jedynym żyjącym krewnym, staje się wesoły i radosny. Historia 

Ebenezera dla wielu z nas może być prawdziwym drogowskazem, jak należy postępować, by odnaleźć prawdziwe 

szczęście. 

Rodzinnie obchodzone święta bez wątpienia zbliżają do siebie ludzi. Wspólna celebracja Bożego Narodzenia została 

ukazana w naszej rodzimej powieści Władysława Reymonta Chłopi. W dziele zaprezentowano szereg znanych nam 

tradycji związanych z obchodami narodzin Jezusa. W chałupach robiono porządki, kobiety piekły chleb i świąteczne 

strucle. Ponadto wypiekano opłatki, pod obrus wkładano siano, a stół zdobiły smakowite potrawy. Rodziny 

wyczekiwały pierwszej gwiazdki, a potem wspólnie wyruszały na pasterkę, by przeżyć wielki i niepojęty do końca cud 

narodzin Chrystusa. 

Ze świata powieści przeniosę się teraz do krainy poezji, wybierając tylko dwa tytuły, gdyż nie sposób wymienić 

wszystkie utwory, które nawiązują do tematyki Bożego Narodzenia. 

Pragnę wspomnieć przede wszystkim o wierszu Jana Kasprowicza Przy wigilijnym stole, który nawołuje każdego z nas 

do radowania się w czasie świąt. Powinniśmy odłożyć na bok wszelkie troski, wybaczyć krzywdy, gdyż najważniejsze 

jest przyjęcie do czystego serca pokoju, który niesie nam Chrystus. Tylko wiara, miłosierdzie i wzajemne wsparcie 

może złączyć i uszczęśliwić nasz naród. 

Chciałabym również wspomnieć o utworze Jana Twardowskiego Wigilia, zawierającym smutne rozważania  

o wartości Świąt Bożego Narodzenia dla współczesnego człowieka. 

Ludzie w świątecznym zamieszaniu zapominają o tym, jaka jest naprawdę idea świąt. Wiele osób traktuje bowiem 

wigilię i święta jako czas odpoczynku, przerwy w pracy, nauce. Dbają o pięknie przystrojoną choinkę, wspaniałe 

prezenty i dobre jedzenie na stole.  Tak naprawdę troszczymy się o to, co nie jest najważniejsze. Święta wolno zatracają 

swój religijny charakter, zapominamy o ich sensie duchowym – wyciszeniu się, jedności i miłości z bliskimi, 

przygotowaniu duszy na spotkanie z Synem Bożym. W utworze została przedstawiona przygnębiająca rzeczywistość , 

abyśmy mogli zdać sobie sprawę z popełnianych błędów, które mamy jeszcze szansę naprawić. 

Boże Narodzenie wyzwala potężne pokłady bezinteresownego dobra. Powraca w człowieku poczucie piękna, 

godności i harmonii. A zatem Boże Narodzenie, to święta człowieczeństwa. Niech radość i pokój zapanują w naszych 

sercach. Niech udzielają się innym, z którymi się spotykamy. Niech Święta Bożego Narodzenia pomogą nam objawiać 

prawdziwie ludzkie oblicze. Pamiętajmy, co tak naprawdę stanowi klucz do szczęścia. 

 

  Natalia Czerepak  

nauczyciel SP Krawce 
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Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w roku. Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi  

z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. 

Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia 

zimowego. Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim.  

Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje.  

Niemcy - Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu.  

W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako symbol 

zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. W Niemczech "Boże Narodzenie" 

podobnie jak u nas obejmuje trzy dni.  W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach zapala się świece na choince i wtedy 

rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się 

wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub Dzieciątko 

Jezus.  

Hiszpania - W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym Narodzeniem każda rodzina 

hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie 

wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się 

do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w który zapieka się drobne upominki. Prezenty 

rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu. 

Portugalia - Przez stulecia w tym głęboko katolickim kraju główną ozdobą w domach i na miejskich 

placach była szopka, tworzona wspólnie przez całe rodziny. Tradycja ta jest żywa do dziś, a w stajenkach, 

oprócz świętej rodziny, trzech króli i pasterzy możemy znaleźć także typowo portugalskie postaci: 

wieśniaków w tradycyjnych strojach, muzykantów czy kobiety z glinianymi dzbanami na głowach. Gospodarstwa były 

ozdabiane orzechami, migdałami, gałązkami i papierowymi drobiazgami. Zwyczaj stawiania choinki jest stosunkowo 

młody - co ciekawe jeszcze w latach 50-tych starsze osoby z niechęcią patrzyły na tę nową, dziwną "modę". Dziś jednak 

bożonarodzeniowe drzewka stały się obowiązkowym elementem Świąt. Portugalskie wioski są skarbnicą rzadkich 

bożonarodzeniowych tradycji. Jedną z najciekawszych jest wielkie ognisko w Penamacor. Dawny zwyczaj rozpalania 

paleniska, które ma ogrzać nowo narodzonego Jezusa, wciąż kultywuje się w niektórych portugalskich wioskach.  

Francja - We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. 

Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami  

i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne.  
Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty.  We Francji nie ma Wigilii.  Francuzi 

biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami  

i pije dużo szampana. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do 

bucików ustawionych przy kominku. 

Włochy - We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają wiele 

kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłobki w 

kościołach. 24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe 

włoskie ciasta - penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą udział w Pasterce. W czasie 

Bożego Narodzenia rozdają prezenty. Centralne ulice Rzymu zdobią wielkie choinki. 

Wielka Brytania - W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie 

rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i "płonącego 

puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz 

rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu który ma 

przynieść szczęście i spełnienie życzeń. Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku Jon 

Horsley z Anglii zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego Roku". 

Szwecja - W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. 

Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego 

nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. 

Grecja - Gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się 

podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci 

śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do domu. Za śpiew dzieci często nagradzane są słodyczami i suszonymi 

owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły 

bochenek ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta 

przedstawiające wszystko to, co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami 
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na ich stole zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie używane w Grecji. Obecnie w większych miastach 

można zobaczyć ulice przystrojone w lampki i dekoracje. Powoli zostaje też przejmowana zachodnia tradycja wysłania 

kart z życzeniami świątecznymi do przyjaciół i rodziny. 

Węgry – Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa 

się w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy i artyści. Pod 

obrus leżący na stole wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. W czasie 

Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę rybną oraz rosół z kury. Na stole 

nie może zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość. 

Austria - W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak,  

że rozpoczyna się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie 

"Stalle Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, święta noc).  
Czechy i Słowacja – Okres Bożego Narodzenia jest w Republice Czeskiej okresem szczególnym. Święta 

są tu czasem wzajemnych spotkań rodzinnych oraz dniem wolnym, w którym można się dobrze zabawić. 

Już kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, wystawy sklepowe 

przyciągają klientów specjalnymi promocjami i kolorowymi świecidełkami. Prawdziwy okres świąteczny rozpoczyna 

się jednak dopiero 24 grudnia. Ludzie wierzący przez cały ten dzień zachowują post, następnie składają sobie życzenia  

i obdarowują się prezentami. W prawie każdym domu stoi choinka, wokół której gromadzą się domownicy zasiadający 

do wspólnej kolacji, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka. Na stole nie może na przykład zabraknąć "vánočky" - 

tradycyjnego białego ciasta przypominającego wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. Pierwszą 

spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce, opłatki. Następnie na stół wędruje zupa grzybowa oraz obowiązkowo 

ryba, a najlepszą oczywiście jest karp. Na Słowacji, a przede wszystkim w okolicach Bratysławy, w miejsce zupy 

grzybowej często podawany jest kapuśniak. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną wagę do suszonych owoców oraz 

jabłek, które służą nie tylko do jedzenia, ale także do świątecznych wróżb. W okresie 

bożonarodzeniowym nasi południowi sąsiedzi śpiewają oczywiście również kolędy, a ludzie nawiedzają 

kościoły, które w Czechach w ciągu roku świecą pustkami. 

Meksyk - W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione 

słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig w 

zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 

grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, owoce, słodycze. 

Rosja - We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest noc  

z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego wnuczka 

Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. To święto bardzo 

radosne,  wiele osób udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna 

kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje się postne danie z ziaren pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z migdałowym lub 

makowym mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole 

wigilijnym obowiązkowo powinno znaleźć się 12 dań - zgodnie z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba i mięsa w galarecie, 

pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który przestrzegany jest, aż do pojawienia się 

pierwszej gwiazdki, symbolizującej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie 

świec w oknach i ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci  

z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych domów, w których zapalono świece, aby złożyć 

życzenia domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, 

do swojego stołu lub nagradzają świątecznymi smakołykami. 

Dania - W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym 

daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę z 

marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok. 

USA - Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych - choć raczej właściwie należałoby użyć 

zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykańska rodzina nie obchodzi Wigilii, a 26 grudnia jest normalnym 

dniem pracy. Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże Narodzenie pełni w kulturze USA. Każda 

amerykańska rodzina pieczołowicie i z dużym wyprzedzeniem przygotowuje się na ich nadejście. Ulice i domy 

przystrajane są tysiącem migocących światełek i lampek. W ogródkach i witrynach sklepowych pojawiają się 

świąteczne dekoracje. Wszędzie rozbrzmiewa dźwięk kolęd, a w powietrzu unosi się zapach choinek. Jedną  

z ważniejszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych jest dawanie prezentów - 

wzajemne obdarowywanie się. W każdym domu pod choinką piętrzą się prezenty, a ich otwarcie następuje  

w świąteczny poranek przed śniadaniem. Kulminacyjnym punktem Bożego Narodzenia  jest uroczysty obiad, na którym 

nie może zabraknąć bliższej i dalszej rodziny.  

Redakcja   
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NIE PODWYŻSZONO PODATKÓW  W GMINIE GRĘBÓW  

Na wniosek wójta Kazimierza Skóry - w gminie Grębów nie podwyższono 

podatków - podatki w 2016 r. pozostają bez zmian w stosunku do lat ubiegłych.  

Tak zadecydowała Rada Gminy Grębów na sesji 23 listopada 2015 r. Uchwalone 

stawki podatków, nadal należą do najniższych w tej części podkarpacia. 

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku będą obowiązywać w takiej samej 

wysokości jak w 2015 roku tj.: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni 

 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 od gruntów pozostałych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni  

 od gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „B” - 0,19 zł 

 od 1 m2 powierzchni 

 od budynków pozostałych - 3,40 z od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Znacznemu obniżeniu ulegnie podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Dotychczas tak 

sklasyfikowane grunty podlegały podatkowi od nieruchomości według stawki od gruntów pozostałych w wysokości 

0,30 zł od 1 m2 powierzchni, a w 2016 roku właściwą stawką dla tak sklasyfikowanych gruntów będzie 4,58 zł od 1 ha 

powierzchni. 

Podatek od środków transportowych także będzie się kształtował na poziomie 2015 roku, gdyż żadna stawka podatku 

od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep nie zostały podwyższone. 

W 2016 roku Rada Gminy Grębów zwolniła z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 

 grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 

 grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu,  

 budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia  

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), 

 grunty zajęte pod drogi wewnętrzne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, 

 budynki mieszkalne lub ich części. 

Powyższe zwolnienia nie obejmują gruntów, budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Nadal obowiązywać będzie opłata targowa od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy 

Grębów. Stawki tej opłaty również  nie ulegają zmianie.  

Reasumując stawki podatków od nieruchomości (grunty i budynki) w Gminie Grębów w 2016 r. nie ulegną zmianie, 

bez zmian pozostaną też stawki podatku od środków transportowych. 

Pomimo, że Rada Gminy Grębów nie podniosła żadnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, 

zobowiązanie podatkowe podatników mogą ulec zmianie z uwagi na przeprowadzaną przez Starostę Tarnobrzeskiego 

modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grębów, Krawce, Wydrza i Żupawa. W trakcie modernizacji 

może zmienić się klasyfikacja gruntów, a niejednokrotnie także powierzchnia działek. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte  

w ewidencji gruntów i budynków. Informujemy Państwa, że ewentualne zmiany które nastąpiły w trakcie modernizacji 

budynków i gruntów nie zależą od Rady Gminy Grębów czy Wójta Gminy. 

Na wysokość zobowiązania podatkowego w 2016 roku będą miały wpływ także zmiany wprowadzone w ustawie  

o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym. Wprowadzone 

powyższymi ustawami zmiany obejmują między innymi zasady przeliczania hektarów fizycznych na hektary 

przeliczeniowe gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod 

rowami i gruntów rolnych zabudowanych.  

Zmianie ulegną także zasady opłacania podatków. W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł - podatek 

będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, natomiast zobowiązanie podatkowe nie powstanie, 

jeżeli jego wysokość na dany rok podatkowy nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Aktualnie kwota ta wynosi 6,10 zł. 

Rada Gminy Grębów pozostawiła również bez zmian ceny wody i kanalizacji dla mieszkańców Gminy Grębów. 

Wynosiły one i będą wynosić w 2016 r. odpowiednio: 

 cena za 1 m3 wody  3,24zł (brutto) 

 cena za 1 m3 ścieków 3,46zł (brutto). 

 

Redakcja   
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Robert Pędziwiatr - Zastępca Wójta Gminy Grębów 

L.p. Nazwa zadania 
Wartość zadania 

(brutto) 
Środki pozyskane lub planowane do 

pozyskania 

1 
Budowa budynku szatniowego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym na 
boisku w Zabrniu 

331 044,70 zł 
Zadanie dofinansowane z PROW 2007-
2013 w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” w kwocie 200 072 zł 

2 
Przebudowa wejścia do remizo-świetlicy w Stalach wraz z 
wjazdami do garaży OSP 

33 900,00 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Stale 

3 Przebudowa drogi gminnej Grębów-Sokół Nr 100209R 473 607,21 zł 
Dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 
234 312 zł 

4 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Zapoledniku 46 000,00 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Grębów-
Zapolednik 

5 Budowa studni głębinowej przy boisku w Żupawie 26 752,50 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Żupawa 

6 Zakup i montaż wiaty przy szatni na boisko w Stalach 1 850,00 zł 
Zadanie dofinansowane z funduszu 
sołeckiego sołectwa Stale 

7 
Przebudowa dróg gminnych Stale-osiedle, Krawce-Sulechów, 
Grębów-Wiry 

394 873,02 zł 
Dofinansowanie w kwocie 246 736 zł w 
ramach usuwania skutków powodzi 

8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żupawa 

Całkowita wartość 
zadania realizowanego w 

latach 2013-2015 to 
2 217 074,20 zł 

Dotacja z PROW w  2015r wyniosła 
403 301 zł 

9 Utwardzenie placu przed budynkiem weterynarii w Grębowie 25 830,00 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Grębów 

10 
Oświetlenie uliczne. Dobudowa  linii oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy oraz zaprojektowanie i dobudowa oświetlenia 
ulicznego w sołectwie Zabrnie 

75 530,00 zł 
Zadanie częściowo dofinansowane z 
funduszu sołeckiego sołectwa Zabrnie 

11 Rozbiórka budynku obok szkoły w Grębowie 14 760,00 zł  

12 
Remont posadzki i malowanie pomieszczeń w budynku OSP 
Grębów 

33 100,00 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Grębów 

13 Utwardzenie placu obok altanki w centrum Wydrzy 49 583,76 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Wydrza 

14 Roboty melioracyjne na terenie Gminy Grębów 52 234,64 zł  

15 Zakup pomp do studni głębinowych OSP Grębów i OSP Stale 13 916,30 zł  

16 
Remont pomieszczeń w remizie OSP Krawce wraz z remontem 
dachu 

110 700,00 zł 

Zadanie współfinansowane przez KG 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
- 25 000 zł.  Dofinansowane częściowo z 
funduszu sołeckiego sołectwa Krawce. 

17 
Budowa altanki i zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w 
Porębach Furmańskich 

15 000,00 zł 
Zadanie dofinansowane w części z 
funduszu sołeckiego sołectwa Poręby 
Furmańskie 

18 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grębów-
Zabrnie 

62 531,21 zł 

Dotacja z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w ramach zadania 
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w obrębie Grębów” w 
kwocie 35 000 zł 

19 Budowa małego placu zabaw w Wydrzy przysiółek Miętne 5 000,00 zł 
Zadanie dofinansowane z funduszu 
sołeckiego sołectwa Wydrza 

20 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Stale 

719 820,00 zł 

Zakup jest dofinansowany ze środków:  
KG PSP w Warszawie (160 000zł), 
WFOŚiGW w Rzeszowie (140 000zł),  
Rada Powiatu Tarnobrzeskiego(15 000zł), 
WORD Tarnobrzeg (10 000zł), 
Nadleśnictwa Rozwadów (4 000zł), 
Nadleśnictwa Nowa Dęba (4 000zł) 

21 
Zakup dla GZK ciągnika wraz z osprzętem - kosiarką do koszenia 
poboczy i pługiem do odśnieżania 

344 400,00 zł  

22 Dotacja dla GZK na zakup kontenera administracyjnego 40 000,00 zł  

23 
Dotacja dla Parafii w Stalach na remont zabytkowej kapliczki w 
Stalach 

8 000,00 zł  

24 Wykonanie strategii rozwoju Gminy Grębów 17 835,00 zł  

25 
Wykonanie zmiany studiów i planów zagospodarowania 
przestrzennego 

73 500,00 zł  

26 
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Grębów 

19 926,00 zł  

27 
Wykonanie kompleksowego projektu termomodernizacji 
budynku ZSO Grębów 

38 500,00 zł  

28 
Projekt odwodnienia użytków rolnych za pomocą rowu 
otwartego w Stalach 

6 600,00 zł  

29 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany – 
Żupawa – Stale w km 3+000-6+590 

1 473 545,72 

Zadanie realizowane przez Powiat 
Tarnobrzeski.  
Gmina Grębów udzieliła wsparcia 
finansowego w kwocie 300 000 zł. 
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Budynek szatniowy na boisku w Zabrniu                        Droga gminna Grębów – Sokół                            Ogrodzenie wokół świetlicy w Zapoledniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studnia głębinowa przy boisku w Żupawie                    Budowa kanalizacji w Żupawie                                 Rozbiórka budynku obok szkoły w Grębowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnętrze remisy OSP Grębów po remoncie                         Altanka na Porębach Furmańskich                               Ciągnik z osprzętem – GZK Grębów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Budynek weterynarii w Grębowie                                                         Remiza OSP Krawce                             Przebudowa drogi Furmany – Żupawa – Stale 
 

 

 
W dniu 12 grudnia br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalach otrzymała średni samochód ratowniczo – 

pożarniczy z napędem 4x4 marki Mercedes – Benz. Całkowity koszt samochodu wraz z doposażeniem to kwota 
719 820 zł. Na powyższą kwotę otrzymano dotację z niżej wymienionych źródeł: 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie   –  160 000 zł 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 140 000 zł 
Starostwo Powiatowe w  Tarnobrzegu         -   15 000 zł 
WORD Tarnobrzeg                -   10 000 zł 
Nadleśnictwo Rozwadów              -     4 000 zł 
Nadleśnictwo Nowa Dęba              -     4 000 zł 
Pozostała kwota tj. 386 820 zł pochodzi z budżetu Gminy Grębów. 

 
Jacenty Jakubowski – Komendant Gminny OSP 
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Planowanie przestrzenne w gminie ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak 

i dla władz samorządowych. Jest ono równie silnie związane z zasadami korzystania  

z nieruchomości, jak i z obrotem nieruchomościami.  

Zasady planowania i zagospodarowania terenu określa ustawa z 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która razem z Prawem budowlanym 
stanowi podstawy prawne procesu inwestycyjnego zmierzającego ku budowie nie tylko 
budynków mieszkalnych. Przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy 
rozumieć ustalenie przeznaczenia terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 
zagospodarowania  
i warunków zabudowy terenu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa w jaki sposób możemy korzystać z nieruchomości.  
W planach miejscowych powinny być zawarte między innymi takie oto informacje: 
 czy na danej działce można zbudować dom jednorodzinny, 
 jaki konkretnie dom można zbudować - np. parterowy czy piętrowy, z dachem stromym czy płaskim, o jakiej 

szerokości frontu, 
 jaka jest maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy, 
 jaka ma być minimalna odległość domu od drogi,  
 gdzie będzie biegła droga i czy nie zajmie części działki, co może utrudnić budowę w tym miejscu albo zmienić cichą 

dotychczas okolicę w hałaśliwą. 
Gdy teren, na którym planujemy prowadzić inwestycję nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wówczas określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji  
o warunkach zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest istotny także w chwili, gdy jesteśmy 
zainteresowani zakupem nieruchomości.  

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie nieruchomości należy dokonać wglądu w plan miejscowy w celu 
uniknięcia późniejszych problemów budowlanych, gdyż może się okazać, że kupiliśmy grunt z zamiarem postawienia 
na nim domu, po czym okazuje się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zabudowy na 
naszym gruncie.  

Planowanie przestrzenne ma, więc ogromne znaczenie dla kwestii korzystania z nieruchomości, oraz przy 
rozporządzaniu prawem własności. 

 
25 września 2015 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Grębów. Jednym z tematów VIII Sesji Rady Gminy Grębów 

było sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za I półrocze 2015 r. 

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie Pan Grzegorz Bień złożył obszerne sprawozdanie  

z działalności Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem  bilansu wody, gospodarki ściekowej i stanu sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. W swoim wystąpieniu przypomniał że podstawowym zadaniem Gminnego Zakładu Komunalnego 

(GZK) jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Grębów  

w zakresie:  dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód  

W tym roku mija 15 lat od powstania GZK w Grębowie. Został on powołany z dniem 1 listopada 2000r. Uchwałą Rady 

Gminy nr XIV/112/00 z dnia 30 października 2000r. GZK zatrudnia obecnie 19 pracowników 

 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie (bez przyłączy) 135,2 km. 

Wg stanu na 30.06.2015 r. przyłączonych jest 1 470 gospodarstw. Monitoring zamontowano na 33 przepompowniach 

dodatkowo na 13 przepompowniach GZK zamontował system powiadamiania SMS. 

W I półroczu 2015 r. koszty poniesione tytułem zakupu materiałów na utrzymanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

wyniosły 69 091 zł objęły m.in. zakup wodomierzy, środków chemicznych, części do pomp, paliwa oraz narzędzi.  

W I półroczu 2015 r. usunięto 19 awarii 

MIEJSCOWOŚĆ ROK ILOŚĆ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

Grębów Szlachecka 2004 3 

Grębów Piasek, Wiry 2005 6 

Grębów Kąt 2006 3 

Jamnica 2007 12 

Stale  2007 11 

Wydrza 2011 11 

Krawce  2011 15 

Stale Siedlisko 2011 5 

Żupawa 2015 10 
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Regulacje prawne Unii Europejskiej zobowiązują nasz kraj do znormalizowania gospodarki ściekowej. Wymaga  

to nie tylko wybudowania sieci kanalizacyjnej, ale również zmiany sposobu myślenia naszego społeczeństwa. 

Korzystanie z dobrodziejstw kanalizacji zgodny z jej przeznaczeniem, pozwoli również na zmniejszenie kosztów jej 

eksploatacji. 

Cieszy fakt, że wzrasta świadomość mieszkańców  gminy w zakresie obowiązku podpisywania umów na przyłącz do 

sieci wodno-kanalizacyjnej. Spowodowało to, iż zdecydowana większość ścieków z terenu Gminy trafia do kanalizacji  

a w związku z tym do oczyszczalni ścieków. Podjęcie akcji motywowania mieszkańców do zawierania umów na 

wywożenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni ścieków GZK Grębów przynosi oczekiwane efekty. 

W oparciu o podpisane umowy na wodę liczbę gospodarstw, podmiotów gospodarczych   i instytucji w Gminie 

Grębów szacuje się na  2 744 obiekty.  Procentowy udział  podpiętych do sieci kanalizacyjnej w 2015 r. wyniósł 73,9% - 

dla porównania w roku 2011 to jedynie 47% . 

Kierownik Bień zwrócił również uwagę na stan sieci wodociągowej Długość sieci wodociągowej wynosi bez 

przyłączy wynosi 172,23 km. Większość sieci ok. 94% wykonano została ponad 25 lat temu głównie z rur PVC zaś 

przyłącza z wszystkich dostępnych w latach 90-tych materiałów dostępnych (włącznie z rurami jakościowymi).  

Dlatego należy zabezpieczyć środki finansowe na pilne wykonanie: wymiany zasuw sekcyjnych, wymiany systemu 

opomiarowania (wodomierze z odczytem elektronicznym), jak też rozbudowy wodociągu w oparciu o Miejscowy Plan 

zagospodarowania Przestrzennego . 

Rada Gminy Grębów wysoko oceniła  działalność GZK. Z opinii przedstawionej przez Komisję  Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wynika, że Gminny Zakład Komunalny  dobrze wypełnia  swoje statutowe 

zadania i obowiązki. 

 

 

Wójt Kazimierz Skóra podpisał umowę  

o współpracy z Europejskim Funduszem 

Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu 

YOUNGSTER PLUS na rok szkolny 2015/2016. Jest to już 

IX edycja programu. Z pozalekcyjnych zajęć języka 

angielskiego korzysta 45 uczniów klas III Gimnazjum  

w Grębowie i Stalach. Zajęcia są prowadzone w 3 grupach 

i w wymiarze 90 godzin dydaktycznych dla każdej grupy. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia to P. Edward Kwapisz  

oraz P. Urszula Babiarz. Gmina dla dwóch grup finansuje 

wynagrodzenie dla nauczyciela w 100% oraz dla 1 grupy 

w Stalach-partycypacja gminy w kosztach wynagrodzenia 

nauczyciela wynosi 50%. 

 

Gmina Grębów oferuje do sprzedaży w drodze 

przetargu atrakcyjne nieruchomości budowlane  

i usługowe. Działki budowlane położone są w 

następujących miejscowościach: Grębów Niwa – 3 działki, 

Grębów Kąt - 3 działki, Grębów Palędzie – 4 działki, 

Poręby Furmańskie – 3 działki, Stale Siedlisko –  

13 działek, Wydrza – 4 działki i Zabrnie – 6 działek.  

Na terenie gminy dysponujemy również  terenami 

przeznaczonymi na cele usługowe w miejscowości Stale 

przy drodze wojewódzkiej i Grębów teren wokół Ronda.  

Działki powyższe przeznaczone do sprzedaży  na cele  

mieszkaniowe i usługowe są położone w atrakcyjnych 

miejscach na terenie gminy, posiadają dojazdy z dróg 

asfaltowych i pełny dostęp do sieci wodociągowej, 

gazowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Informacje  

o przetargach są podawane na bieżąco na stronie 

internetowej Gminy Grębów www.grebow.com.pl i w 

biuletynie informacji publicznej www.grebow.un.pl/BIP 

 

 

 

Pomoc materialna dla uczniów stanowi najważniejszą 

formę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  

z rodzin najuboższych i znaczący instrument wspierania 

rozwoju uczniów zdolnych. Celem pomocy materialnej 

jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,  

a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. 

W roku szkolnym 2015/2016 z pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym skorzystało 146 uczniów z terenu 

naszej gminy. Urząd Gminy otrzymał na ten cel dotację  

w kwocie 53 280zł, przy wkładzie własnym 13 320 zł. 

 

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Grębowie.  
W 2015r ogółem liczba mieszkańców w naszej gminie 
wynosi 9942 (stan na dzień 04.12.2015r.) w porównaniu 
do 2014r gdzie liczba ta wynosiła 9914 można zauważyć 
wzrost zameldowań, co świadczy o atrakcyjności oraz 
akceptacji warunków bytowych w gminie.   
W okresie od 01 stycznia 2015r do 04 grudnia 2015r. 
zarejestrowano: 82 urodzenia, 32 małżeństw, 78 zgonów.  
 
Statystyka urodzeń i zgonów na terenie naszej Gminy 

w okresie od 01.01.2015r. do 04.12.2015r. 

 
Redakcja 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 

Grębów 24 26 

Jamnica 5 5 

Krawce 10 7 

Poręby Furmańskie 3 3 

Stale 18 13 

Wydrza 9 11 

Zabrnie 4 6 

Żupawa 9 7 

RAZEM: 82 78 



 
Świadczenie rodzicielskie 

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która 

wprowadza nową formę pomocy dla rodzin - świadczenie rodzicielskie. Przysługiwać będzie 

osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą  między innymi:  

 bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),  

 studenci,  

 rolnicy,  

 osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku 

macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

   Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po 

urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być 

wydłużony. Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. 

  Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., 

którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im 

przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku 

wieloraczków). 

  Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek 

macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.  

 W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo 

dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy. W przypadku, kiedy rodzic ubiegający się o świadczenie rodzicielskie posiada już 

uprawnienie do jednego z następujących świadczeń: 

 świadczenia rodzicielskiego lub 

 świadczenia pielęgnacyjnego, lub 

 specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 

 dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub 

 zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną. 

 Rodzic chcący otrzymać świadczenie rodzicielskie będzie miał 3 miesiące od momentu urodzenia się dziecka na 

złożenie wniosku. Ciekawe jest to, że jeśli zrobi to po terminie świadczenie nie przepada, ale pieniądze rodzic otrzyma 

dopiero od momentu złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka.  Wnioski te można będzie 

składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie od 4 stycznia 2016 r. 

  

"Zasada złotówka za złotówkę" 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady 

“złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.  Od 1 stycznia 2016 r. 

w sytuacji, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin  

z niepełnosprawnym dzieckiem), nie utraci prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia 

nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. 

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego 

wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 

przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. 

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących 

danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego 

łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń 

z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego 

wraz z dodatkami. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 22 21. 

 

Katarzyna Czerniec - Kierownik GOPS w Grębowie 
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Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do 

pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie 

znajduje zatrudnienia. Długotrwałe próby znalezienia pracy powodują zniechęcenie 

i zaniechanie poszukiwań. Spadek aktywności młodzieży w poszukiwaniu pracy 

może być spowodowany rezygnacją z planów zawodowych ze względu na małe 

szanse otrzymania pracy w miejscu zamieszkania i brakiem środków finansowych 

na dalsze kształcenie się. 

Od lat staramy się by stopa bezrobocia  w naszej Gminie malała, by poszukujący pracy znaleźli  stałe zatrudnienie 

Wiele jest osób, które od długiego czasu poszukują interesującej stałej pracy. Sytuacja na 

rynku pracy w naszej Gminie  nie różni się wielce od problemów bezrobocia 

występujących w  powiecie czy województwie podkarpackim.  Dlatego młodzi ludzie jak 

też  i osoby po 50 roku życia szukają okresowego zatrudnienia w ramach robót 

publicznych czy staży bo takie rozwiązania oferuje Powiatowy Urząd Pracy. 

 

W 2015 roku z tych form zatrudnienia, dzięki programom PUP w Tarnobrzegu   

skorzystało 146 bezrobotnych  z terenu Gminy Grębów.  

Jest to duża liczba osób, którym chociaż  w taki sposób mogliśmy pomóc. 

 

Dziękujemy Pani Teresie Huńka Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Tarnobrzegu za bardzo dobrą dotychczasową współpracę, za wdrażanie nowych 

rozwiązań mających na celu aktywizację osób bezrobotnych., dziękujemy za wzorcową, profesjonalną obsługę 

prowadzoną przez pracowników PUP w Tarnobrzegu. Duże zaangażowanie wykazują również nasi pracownicy, 

sporządzający wnioski do PUP jak też prowadzący dokumentację kadrowo-finansową.  

 

Naszym wspólnym celem jest  przeciwdziałanie bezrobociu  

oraz dążenie do obniżenia jego kosztów i negatywnych skutków. 

Redakcja 

 

 

Poradnictwo zawodowe - Informacje ogólne – materiał z  PUP Tarnobrzeg 

 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy  

w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery 

zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu 

pracy, w szczególności na: 

 udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych 

przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu 

 udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, 

podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji zainteresowań i uzdolnień zawodowych,  

 kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności 

zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,  

 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

Usługa poradnictwa zawodowego świadczona jest w kilku formach: 

 porada indywidualna 

 porada grupowa  

 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  

 informacja grupowa (spotkanie informacyjne) 

 informacja indywidualna 

 udostępnianie zasobów informacji zawodowych 

 

Na poradę lub informację zawodową można umówić się przez swojego doradcę klienta, osobiście lub telefonicznie. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 17 

Tel. (15) 823 00 30 wew. 162 
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W 2015 r. po wielu latach zatrudnienia na emeryturę odeszli nasi pracownicy Pani Markiewicz Teresa  

i Pan  mecenas Stanisław Łukasik  

Pani Teresa Markiewicz swoja pracę rozpoczęła 1 stycznia 1996 r. na stanowisku podinspektora  

ds. zaopatrzenia szkół, w latach 01.01.2001 do 31.05.2013 zatrudniona w księgowości Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Grębowie. Od 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. była pracownikiem w Urzędzie 

Gminy Grębów na stanowisku ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty za odpady komunalne. Lubiana  

i ceniona w środowisku pracy, sumiennie wypełniała swoje obowiązki. Bardzo wrażliwa i  zaangażowana  

w pracy, super koleżanka i prawdziwy urzędnik. 

Pan mecenas Stanisław Łukasik  zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Gminy od  

1 lutego 1991 r. do 30 czerwca 2015 r. Przez wszystkie lata pracy świadczył usługi prawne nie tylko Urzędu 

ale również chętnie udzielał bezpłatnych porad mieszkańcom Gminy. Przez lata pracy dał się poznać jako 

człowiek niezwykle merytoryczny z ogromnym zawodowym doświadczeniem i tzw. „prawniczym zmysłem”. 

Człowiek wielkiej pogody ducha, uśmiechnięty, wrażliwy, wyszukanego humoru, życzliwy ludziom ale 

przede wszystkim wspaniały pragmatyk wiedzy urzędniczej.  

Wójt Gminy Kazimierz Skóra kierując słowa uznania i podziękowania za wszystkie lata pracy w imieniu 

własnym i całej kadry pracowniczej powiedział m.in.  

„Praca zawodowa to nie tylko źródło utrzymania – by móc ją solidnie wykonywać trzeba zaangażowania. 

Musi być pasją, a nie obowiązkiem, tu spędzamy „większość życia”. Takie też podejście do swych obowiązków 

mieliście przez te lata pracy zawodowej. 

Dziękujemy za wspólną pracę, za wysiłek podejmowany dla wspólnego dobra i rozwoju naszej Gminy. 

Przejście na emeryturę jest kolejną istotną decyzją, stanowiącą zarazem stosowny moment do spojrzenia 

wstecz, zatrzymania się na chwilę w wirze codzienności. Jest to również doskonały czas na urzeczywistnianie 

swoich pragnień, pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom wykonywanej pracy zawodowej….  

Życzymy Wam zatem pogody ducha, siły i aktywności potrzebnych do realizowania swoich planów  

i zamierzeń, a nade wszystko zdrowia i wszelkiej pomyślności...” 

 

Drodzy Państwo Emeryci  

Odwiedzajcie nas w Grębowie, nie zapominajcie o swoim miejscu pracy - bo tu zostawiliście 

najlepszą część swojego życia. 

 

Ps. Wiersz dla Emerytów 

 

Wszyscy w pracy Was  żegnają, 

Gratulacje też  składają, 

Błyszczy im nutka zazdrości w oku, 

Już od pracy macie spokój, 

Odpoczynku czas i nowe życie, 

Spędzajcie  swój czas od teraz  znakomicie,  

Porzućcie  wszelkie troski i zmartwienia, 

Bo tak wiele macie jeszcze  do zrobienia! 

A od nas - najlepsze życzenia i marzeń spełnienia. 

Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia? 

Wiek emerytalny po to jest nam dany, 

By realizować niespełnione plany. 

Więc dobrego zdrówka, radości , miłości 

I spełnienia marzeń samych przyjemność 

Tego Wam Życzymy - Pracownicy Urzędu Gminy                                                                                   Redakcja  
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Przedszkole to miejsce, które mile wspominamy z dzieciństwa, choć trudne pierwsze 
chwile, ale szybko polubione przez dzieci. Do przedszkola w Grębowie uczęszcza  
127 dzieci w pięciu grupach przedszkolnych. Dyrektor Przedszkola we współpracy  
z Urzędem Gminy stara się zapewnić dzieciom przedszkolnym wszechstronny rozwój  
w ładnym i bezpiecznym budynku. Pan Wójt Kazimierz Skóra każdego roku zapewnia 
finanse w budżecie Gminy na potrzeby przedszkola, a dzieci przedszkole odwiedzają 
Pana Wójta w pokoju jego urzędowania i przymierzają się do fotela oraz rozmawiają  

o pracy dla dobra całej Gminy, pytają o obowiązki i czy 
znajduje Pan Wójt czas na odpoczynek.  

Czas szybko płynie i przedszkolaki też podejmą pracę  
w urzędach, więc dobrze jest poznać różne zawody wcześniej. 
Może też praca na poczcie kogoś zainteresuje, a może w policji, 
potrzeba przymierzyć czapkę policjanta ile jeszcze brakuje, aby 
nie opadała na oczka. Wspólnie dbamy o dobro naszych dzieci, 
dziękujemy Kierownikowi Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym Panu Markowi Ożga za nieodpłatne 

przekazanie dzieciom 50 sztuk kamizelek odblaskowych – dzieci mogły nie tylko przymierzyć je, 
ale otrzymać i są widoczne podczas spacerów. 

Przedszkole promuje codzienne przebywanie na świeżym 
powietrzu, a także wiele ciekawych zajęć w salach 
przedszkolnych, dzieci bawią się w teatr, ćwiczą pamięć, poznają obowiązki ucznia  
w zabawie, nabierają odwagi, aby wystąpić na scenie jako Polak mały, dumny, że żyje  
w Polsce i zna historię.  

Lubianymi zajęciami przez dzieci jest gimnastyka buzi i języka „Języczek 
wędrowniczek”, „Wysyłanie całusków”, „Kląskanie językiem”, naśladowanie dźwięków 
z otoczenia czy zabawy inscenizowane typu „Co robi osiołek”. Częstymi zajęciami  
są tańce i pląsy z wyczuciem i rozruszanie przepony przez radosny śmiech w zabawie 

„Wesołe lusterka”. Gdy przyszedł dzień andrzejkowej zabawy, dzieci świetnie się bawiły a Rodzice zaangażowali się we 
współpracę przygotowując poczęstunek podziwiali dzieci w tańcu i radosnym nastroju. Porcja domowego ciasta 
dzieciom smakowała równie dobrze jak sałatka owocowa przygotowana przez dzieci przedszkolne jak i naturalny 
budyń z laską wanilii czy kisiel jabłkowy na naturalnym soku jabłkowym wg przepisu Pań kuchareczek z kuchni 
przedszkolnej (przepis poniżej). 
Budyń waniliowy (składniki na trzy porcje) 
 2 szklanki (500 ml) mleka, 
 1 łyżka masła, 
 3,5 lyżki cukru z prawdziwą wanilią, 
 pół laski wanilii, 
 2 łyżki skrobi ziemniaczanej,   
 2 żółtka 
Wyskrobać ziarenka z połowy laski wanilii. 1,5 szklanki mleka zagotować z masłem, cukrem i wanilią. Pozostałe pół 
szklanki mleka zmiksować ze skrobią ziemniaczaną i żółtkami. Dodać do gotującego się mleka, natychmiast obniżyć 
moc na palniku i mieszać intensywnie, do zagotowania. Pogotować minutę. Nalać do opłukanych zimną wodą salaterek. 
Podawać na ciepło lub zimno z sokiem owocowym i owocami. 

Kisiel jabłkowy  
 1 i ½ szklanki soku jabłkowego (lub inny smak wg uznania), 
 ½ szklanki wody, 
 2 łyżki cukru, 
 2 łyżki płaskie mąki ziemniaczanej. 
1 i ½ szklanki zagotować z cukrem. Do ½ szklanki wody dodać mąkę ziemniaczaną  
i dobrze wymieszać. Wlać do gotującego się soku, mocno mieszać i doprowadzić  
do zagotowania. Rozlać do miseczek, można nałożyć łyżkę jogurtu. 

Wiek przedszkolny to czas pytań i ciekawości świata, dlatego staramy się w 
przedszkolu zainteresować dzieci książką. W każdym tygodniu  mamy spacer do naszej 
biblioteki w Gminnym Centrum Kultury, poznajemy bohaterów opowiadań i bajek oraz 
analizujemy ich postępowanie podkreślając wartości pozytywne. Myślę, że Rodzice 
także dużo dzieciom czytają, ponieważ książki nas ubogacają. Zbliżają się Święta więcej 
czasu wolnego, który na pewno poświęcamy Rodzinie. U nas w przedszkolu już w 
adwencie panuje rodzinna atmosfera, razem z dziećmi pieczemy pierniczki na choinkę, 
przygotowujemy upominki z życzeniami dla naszych bliskich wspomagających 
przedszkole by dzieci mogły podziękować Panu Wójtowi i Środowisku. Dzieci uczą się 
ról na Jasełka i treści życzeń. Życzmy więc wszystkim Grębowianom zdrowia, szczęścia i pokoju oraz dobrego nastroju, 
niech Dzieciątko u Was gości pośród zwykłej codzienności.  

Bogusława Szewc - Dyrektor Przedszkola w Grębowie 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Krawcach dnia 12.11.2009r. otrzymała imię i sztandar. Tradycyjnie  

12 listopada 2015r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona powiązane  

z obchodami 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez księdza 

proboszcza Eugeniusz Różańskiego. Drugą część uroczystości kontynuowano 

na auli szkolnej, gdzie Pani Dyrektor Bożena Kobylarz powitała uczniów, 

rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i gości. 

W krótkim przemówieniu Pani Dyrektor zaznaczyła, iż data 11 listopada 

to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu: Narodowe 

Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie 

Europy. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu: z Polski, która przez wiele lat zawłaszczona 

była przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu 

naszych przodków, którzy nie pozwolili naszym wrogom zabić w narodzie polskim ducha polskości. Ani bowiem 

Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka - w ramach prowadzonej 

rusyfikacji czy germanizacji. Polacy, odzyskując niepodległość po 123 latach "niebytu" - udowodnili, że są jednym  

z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata. Gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli 

o naszą niepodległość, dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy pewnie też 

demonstrować dumy z naszych narodowych symboli - flagi oraz godła państwowego; a wielkie czyny, jakich 

dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Z tego względu dla narodu ważna jest pamięć o jego 

historii, aby wiedział, kim jest i znał swoją wartość. 

Pani Dyrektor zaznaczyła, że Patron naszej szkoły To Wielki Polak, 

którego życie, działalności i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, 

kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku. Kardynał Stefan Wyszyński 

był wspaniałą postacią, znaną i wielką poprzez osobiste zalety oraz 

dokonania dla dobra ludzi. Prymas jest i pozostanie symbolem człowieka 

dialogu. Życie Prymasa Tysiąclecia jest wymownym przykładem dla uczniów, 

budzenia wrażliwości moralnej, wartości jakimi są: dom, rodzina, miłość, 

odpowiedzialność, patriotyzm, wolność i godność. Wybierając Prymasa 

Tysiąclecia na Patrona, zdawaliśmy sobie sprawę, że taki wybór zobowiązuje 

nas wszystkich, zarówno uczniów, jaki i nauczycieli. Na tablicy pamiątkowej 

widnieje napis "O, Wielka jest Polska swoją niezliczoną młodzieżą, swoją najlepszą nadzieją!" To przesłanie stało 

się misją naszej szkoły, a dla uczniów i nauczycieli drogowskazem na drodze do dalszego życia. Szacunek i umiłowanie 

dużej Ojczyzny jaką jest Polska, i tej małej Ojczyzny -najbliższego regionu to nasze hasło przewodnie. Szkoła kultywuje 

tradycje rodzinne i narodowe, a także tworzy własne, wśród których znajdują się liczne uroczystości szkolne. Dziś 

uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Krawcach również oddają hołd naszemu Rodakowi i Patronowi, 

Świętemu Pasterzowi Kościoła Polskiego. Niech będzie nam wzorem wiary i służby Ojczyźnie.  

Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. W krótkiej prezentacji multimedialnej 

przypomniano największe wydarzenia z życia patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hasłem przewodnim 

tegorocznego święta były słowa kardynała Wyszyńskiego "Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska-Polską 

byłą…" . Uczniowie klasy V przygotowali krótkie przedstawienie zatytułowane "Droga go niepodległości…", które miało 

na celu uświadomienie znaczenia takich wartości jak : wolność, niepodległość i suwerenność. Recytacje wierszy oraz 

teksty narratora przeplatały się ze śpiewem pieśni patriotycznych  

i żołnierskich.  

Ostatnim punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego "Kardynał Stefan Wyszyński - nasz patron - nasz wzór". Pani 

Natalia Czerepak wraz z Panią Dyrektor wręczyły dyplomy i nagrody 

laureatom i uczestnikom konkursu.  

Ks. Proboszcz E. Różański dla upamiętnienia VI rocznicy nadania Szkole 

Podstawowej w Krawcach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ufundował do biblioteki szkolnej piękną książkę o życiu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Ewy K. Czaczkowskiej pt. ,,Kardynał Wyszyński. Biografia", 

która wzbogaciła szkolny księgozbiór. 

 

Bożena Kobylarz – Dyrektor SP w Krawcach 
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Szkoły podstawowe w: Jamnicy, Krawcach, Stalach, Wydrzy, Zabrniu, Zapoledniku, Żupawie, w ciągu ostatnich 

trzech miesięcy przyjęły do swego grona nowych członków. Uroczystość pasowania na ucznia zapadła w pamięć 

każdego przedszkolaka, który wraz z dotknięciem specjalnego ołówka stał się prawowitym uczniem. Wkupienie się  

w uczniowskie grono wymagało wykazania się nie tylko zdobytą dotychczas wiedzą, ale też zdolnościami 

artystycznymi, które zaprezentowały podczas towarzyszącej pasowaniu części artystycznej. Po wielu emocjach 

związanych z publicznym wystąpieniem, a także rozpoczęciem nowej drogi edukacyjnej na pełnoprawnych 

pierwszoklasistów czekały zasłużone nagrody. Każda ze szkół przygotowała upamiętniające dyplomy oraz 

zorganizowała sesję fotograficzną utrwalającą tak ważną dla nowicjuszy chwilę. Nie tylko szkoła, ale i starsi koledzy 

przygotowali prezenty dla przyszłych uczniów. Jednak najsłodsze upominki swoim pociechom wręczyli rodzice.  

Oby wszystkie przeszkody, które czyhają na dalszej drodze edukacyjnej naszych nowych pierwszoklasistów rozpływały 

się równie szybko jak słodkie czekoladki. 

Fotorelacja z uroczystości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Jamnica (06.10.2015): 6 pierwszoklasistów,  
Wychowawca – mgr U.Wiącek, Dyrektor – mgr K.Chmura 

SP Krawce (27.10.2015): 13 pierwszoklasistów,  
Wychowawca – mgr T.Pasek, Dyrektor – mgr B.Kobylarz 

 

SP Stale (24.11.2015): 23 pierwszoklasistów,  
Wychowawca – mgr J.Chmielowiec, Dyrektor – mgr Z.Duma 

 

SP Zabrnie (27.10.2015): 9 pierwszoklasistów,  
Wychowawca – mgr E. Nowicka, Dyrektor – mgr K.Kozieja 

SP Wydrza (14.10.2015): 10 pierwszoklasistów,  
Wychowawca – mgr M.Gładysz, Dyrektor – mgr R.Grębowiec 

SP Żupawa (13.10.2015): 12 pierwszoklasistów, 
 Wychowawca – mgr A.Stępień, Dyrektor – Z.Nizińska 
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"Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz,  
W tym moc, co więcej umie.” Ignacy Baliński (1862 - 1951)  

 
Już po raz kolejny, począwszy od października 2011r., Wójt Gminy Grębów przyznał stypendia za wysokie wyniki  

w nauce dla najzdolniejszych uczniów grębowskiego liceum. Warunkiem uzyskania stypendium była wysoka średnia 

ocen, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, jak również uzyskanie przez ucznia tytułu laureata olimpiady lub 

finalisty konkursów przedmiotowych. Jak podkreśla Wójt w budżecie gminy zawsze znajdą się środki na realizację tego 

zadania, gdyż priorytetem jest aby grębowskie liceum opuszczali świadomi i zdolni obywatele reprezentujący nas nie 

tylko na terenie gminy ale w całym kraju i poza jego granicami.  

W dniu 13 października 2015r. podczas apelu zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wójt 

wręczył dyplomy 42 stypendystom LO Grębów na I semestr 2015/2016. Wśród nagrodzonych znalazło się 15 uczniów 

klasy I LO, 23 licealistów z klasy 2 oraz 4 trzecioklasistów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stypendyści Wójta Gminy Grębów: Dul Jakub, Janeczko Agnieszka, Dul Łucja, Babraj Julia, Nowak Wiktoria, Drelich Adrian, 

Mierzwa Magdalena, Stadnik Gabriela, Rędzia Patrycja, Czernecka Izabela, Kopeć Agnieszka, Dul Julia, Gugała Robert, Surma Natalia, 
Samołyk Karolina, Kowalczyk Aneta, Kuchno Joanna, Kułaga Klaudia, Saja Anna, Surma Małgorzata, Zych Sylwia, Baran Grzegorz, 
Bierzyński Adrian, Cąpała Angelika, Cygan Adrian, Dec Magdalena, Grudzień Kinga, Kierski Paweł, Nieradka Sylwia, Ożga Gabriela, 
Panek Dawid, Pędziwiatr Karolina, Rębisz Angelika, Skóra Natalia, Stępień Justyna, Szelest Kinga, Wilk Paulina, Baltyzar Dawid, 
Jodłowska Katarzyna, Lisikiewicz Dominika, Mierzwa Adrianna, Stefanik Maciej. 

Redakcja 

SP Zapolednik (13.10.2015): 40 pierwszoklasistów, Wychowawcy – mgr W.Kaczor, mgr R.Sabat, Dyrektor – mgr K.Chmura 
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Książki? Dziś? Biblioteka? Co to? Po co czytać, skoro można obejrzeć coś w telewizji, 

bądź laptopie. Książka, mały zbiór zapisanych, sklejonych razem kartek. Kurzy się to, ma 

jakiś taki inny zapach i do tego odstrasza grubością, a poza tym to kto by to dźwigał.  

Książka, mały zbiór zapisanych, sklejonych razem kartek, które potrafią przenieść 

czytelnika do innego świata. Magiczna, mała rzecz, która sprawia, że to nie reżyser narzuca 

nam wygląd, sposób poruszania się, czy obraz otoczenia. Rzecz, dzięki której to my 

tworzymy własny film, w oparciu o własną wyobraźnię. Tysiące literek, które złożone w słowa, zdania pozwalają 

wykreować nową choć już spisaną historię. 

Książka, źródło nie tylko wspaniałych historii, tych prawdziwych i wymyślonych, wyobrażonych, ale i skarbnica 

wiedzy. Internet, przecież tam nie trzeba tak długo szukać i do tego jest wszystko. Nie ma, nie ma wszystkiego.  

Są strzępki zaczerpniętych z książek informacji. Może zatem warto przeczytać prawdę, a nie wycinki zdań, które 

niekoniecznie nadają ten sam sens.  

Książka, mały zbiór zapisanych, sklejonych razem kartek, które czasem warto zatrzymać w ręce na dłużej i przyjrzeć 

się, czy na ich stronach nie ma przypadkiem, czegoś nieprzypadkowo interesującego. 

Książka, rzecz, którą można wypożyczyć, przeczytać, oddać i tym samym udostępnić ją innym. Dzięki programowi 

„Książki naszych marzeń”, który umożliwił gminie Grębów doposażenie szkolnych bibliotek czytelnicy mogą 

wykształtować swe nowe marzenia poprzez zapisane na białych kartkach opowieści.  

 

 

 

23 października br. w Bibliotece Publicznej w Grębowie rozpoczął się 

cykl spotkań dla dorosłych „Prelekcje w książkowym klimacie”. 

Pierwsze spotkanie zorganizowane pod hasłem "Siedem lat na Syberii 

w świetle wybranych listów Walentego Dula", poprowadziła  Alina Wójcik - 

nauczyciel  ZSO w Grębowie i wnuczka Walentego Dula. Pani Alina 

przeniosła nas w czasy I wojny światowej na daleką Syberię, do Tomska, 

gdzie był zesłany jako jeniec wojenny jej dziadek Walenty Dul tzw. 

"Zapławny". Stare fotografie, dokumenty i przechowane listy przybliżyły 

nam obraz tamtych dni. 

Prelekcji towarzyszyła wystawa książek o tematyce łagrowej: Applebaum 

A.: Gułag, Cohen S.F.: Ocaleni z Gułagu, Frierson C.A.: Wilenski S.S.: Dzieci 

Gułagu, Lepecki M.:Sybir bez przekleństw, Lepecki M.:Sowiecki Kaukaz, Szacka-Niewiadomska Z.:Sybiraczka. 

"Jak radzić sobie ze stresem" - to temat przewodni kolejnego spotkania, które odbyło się  

20 listopada z psychologiem Bożeną Kozieł. Był to wykład o charakterze psychologiczno -

edukacyjnym. Podejmowanie problematyki stresu jest głęboko uzasadnione. Stres jest 

bowiem czynnikiem charakteryzującym  nasze czasy i jest wszechobecny w życiu każdego 

człowieka. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek o tematyce psychologicznej takich jak: 

Stingl W.: Jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach, Geldard K.; Geldard D.: Rozmowa, która 

pomaga, Czarnawska M.M.: Przyjazne porozumiewanie się, Jędrzejczak J.K.: Zwalcz stres, 

Clayton M.: Zarządzanie stresem, Rogers B.: Jak radzić sobie ze stresem. 

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja dorobku literackiego polskiej 

powieściopisarki i nowelistki Marii Nurowskiej. Maria Nurowska jest w chwili obecnej jedną  

z najbardziej poczytnych autorek w Polsce. Bibliografia: Wiek samotności 

(1996),Tango dla trojga (1997), Miłośnica (1998), Niemiecki taniec (2000, 

Mój przyjaciel zdrajca - powieść biograficzną o Ryszardzie Kuklińskim 

(2002), Trylogia ukraińska - cykl: Imię twoje... (2002); Powrót do Lwowa 

(2005); Dwie miłości (2006), Gorzki romans (2003),Księżyc nad 

Zakopanem (2006), ANDERS (2008), Sprawa Niny S. (2009), Nakarmić 

wilki (2010), Wybór Anny (2010), Requiem dla wilka (2011), Drzwi do 

piekła (2012), Dom na krawędzi (2012), Sergiusz, Czesław, Jadwiga (2013), 

Matka i córka. Maria Nurowska i Tatiana Raczyńska w rozmowach z Martą 

Mizuro (2013), Zabójca (2014), Miłość rano, miłość wieczorem (2014), 

Wariatka z Komańczy (2015). 

Redakcja   
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Młody Obywatel to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie 
wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym 
młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu.  
W minionych edycjach programu uczestniczyło ponad 850 szkół, niemal 1000 
nauczycieli i około 9300 uczniów. Tytuł tegorocznej edycji brzmiał: „Młody 
Obywatel na sportowo”. 

Zespół Szkół w Stalach jako jedyny w Gminie przystąpił do realizacji 
programu Młody Obywatel na sportowo. Właśnie w tej szkole powstała grupa 
projektowa składająca się z 8 osób – uczennic II klasy Gimnazjum. W ramach 
programu dziewczęta miały za zadanie wybór jednego z trzech tematów: „Ruch  

z sensem”, „Kronika sportowa” lub „Sztafeta dyskusji”. Wybór był jednogłośny. Klasa II za cel postawiła sobie 
zorganizowanie charytatywnego wydarzenia sportowego z udziałem społeczności lokalnej. Z inicjatywy nauczycieli 
wychowania fizycznego p. Sylwii Kułaga i p. Ireny Zych został zorganizowany w dniu 04.12.2015r. Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego. Turniej ten został połączony z akcją charytatywna mającą na 
celu zbiórkę karmy dla zwierząt, która została przekazana do schroniska w 
Machowie.  Celem akcji była integracja środowiska lokalnego, któremu leży na 
sercu niesienie pomocy potrzebującym. Do rozgrywek w tenisa stołowego 
zaproszono władze lokalne (sołtysa, radnych), rodziców, nauczycieli oraz 
uczniów. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczestników, dzięki 
czemu zebrano 97 kg karmy dla zwierząt.  

Przystępując do realizacji programu stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. 
Wszystkie założenia zostały zrealizowane, cel został osiągnięty dlatego też mamy 
nadzieję, że każda następna taka akcja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, któremu będzie 
przyświecał cel Ruch z sensem - gramy i pomagamy.  

Sylwia Kułaga - nauczyciel ZS Stale 

 

 

 

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. 
Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie  
11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na 
mapie Europy.   

Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie w dniu 10 listopada 
br. zorganizowali w uroczystą akademię zatytułowaną „Pociąg do wolności”. 
Symbolicznym „pociągiem do wolności” wyruszyli w podróż, pokonując kolejne 
stacje. W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się  
i odzyskało niepodległość. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął 
władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej 

polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym.  Przewodnicy – kolejarze (Aleksandra Blicharczyk 
i Jakub Grzywacz z klasy VI a SP) oprowadzali po dziejach historii. Od stacji „niewola” poprzez „powstania narodowe – 
listopadowe i styczniowe” i „I wojnę światową” dotarli do ostatniej – upragnionej i długo oczekiwanej  stacji „wolność”. 
Widownia miała  także możliwość wysłuchania wielu wierszy o tematyce patriotycznej i krótkich informacji z dziejów 
Polski. Całość programu upiększały  utwory muzyczne w wykonaniu  solistek: Karoliny Białej (klasa II b LO, Martyny 
Górskiej (klasa I LO) oraz Emilki Matyki (klasa VI a SP), Julii Zawół  (klasy IV b SP). Pełni wzruszeń wysłuchaliśmy 
hymnu narodowego  w wykonaniu dziewczynek: Nikoli Gortych, Emilii Matyki, Oliwii Pawłowskiej i Wiktorii Weiss . 
Podsumowaniem podróży była piosenka „…my mamy szczęście, że w tym momencie, żyć nam przyszło, w kraju nad Wisłą, 
my mamy szczęście…” w  pięknym wykonaniu gościa specjalnego uroczystości pani Sekretarz Gminy Grębów Lidii Jurek. 
To była pouczająca „lekcja" dla uczniów, którzy w szkole poznają historię naszej ojczyzny. Współczesny patriotyzm, to 
nie tylko pamięć i hołd składny naszym pradziadkom, ale również wzorowe postawy uczniów, ich kultura osobista, 
rzetelna praca i obowiązkowość. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy IV b i VI a pod kierunkiem  
p. B. Bożek, E. Idec, I. Pędziwiatr, L. Skóry. 

Dzień później Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy wspólnie  
z Gminnym Centrum Kultury i Parafią Św. Wojciecha, którzy z tej okazji 
przygotowali program artystyczny. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św., po 
której nastąpił uroczysty przemarsz prowadzony przez poczet sztandarowy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębowie do sali widowiskowej GCK, gdzie 
wspólnie przy dźwiękach muzyki i słowach pieśni, które przez wiele pokoleń 
wyrażały polską nostalgię za niepodległym państwem i radość z odzyskania 
wolnej Polski przeżywano to wydarzenie. Wystąpiły Grębowianki, Sekretarz 
Gminy Grębów Lidia Jurek oraz młodzi muzycy i wokaliści działający pod okiem 
instruktora Piotra Jajko. 
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Już za kilka miesięcy - XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To wyjątkowe święto 

młodych z całego świata. Czas na: festiwal młodych, poznanie ciekawych ludzi, poznanie nowego 

języka, kultury, niezapomniane rozmowy, spotkania, ale przede wszystkim czas na modlitwę, 

refleksję, wyznanie swojej wiary, Mszę świętą, spowiedź, katechezy, Drogę Krzyżową, spotkanie  

z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiele niezapomnianych  duchowych przeżyć. Jest to również 

wspaniała promocja naszego Kraju, naszych tradycji i kultury. 

Pomysłodawcą i gospodarzem pierwszych zorganizowanych w 1985r. Światowych Dni Młodzieży  był Ojciec Święty 

Jan Paweł II. Wspaniały Pielgrzym, który budował mosty między ludźmi całego świata, łączące odległe kultury  

i kontynenty. Okazja przeżywania ŚDM w Polsce nie zdarza się często, bo tylko raz na 25 lat. Młodzież z naszej Gminy 

również  łączy siły i przygotowuje się do pielgrzymowania. O wspólnym pielgrzymowaniu tak mówią: 

„Jesteśmy młodymi ludźmi tu  żyjemy, mieszkamy i uczymy się  w naszej  Gminie Grębów na podkarpaciu. Pełni wiary  

i radości na nasze wspólne pielgrzymowanie i spotkanie, pragniemy dać świadectwo  chrześcijaństwa i przynależności do 

Kościoła Świętego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Boża nauka musi być poparta czynami, dlatego poprzez naszą 

postawę, modlitwę, młodzieńczą radość ale także przez serca gotowe nieść pomoc i otwarte na drugiego człowieka, 

pragniemy pokazać nasze świadectwo prawdziwego Dziecka Bożego. Niech nas prowadzi hasło przewodnie  ŚDM: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)”. O wspaniały dar miłosierdzia będziemy się modlić 

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i sanktuarium św. Jana Pawła II.” Jest to powód do dumy, 

że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w naszym Kraju, Ojczyźnie Świętego Jana Pawła II –pokażemy  młodzieży całego 

świata nasz piękny kraj, naszą gościnność, tradycję ale przede wszystkim naszą wiarę, modlitwę i postawę chrześcijańską. 

Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowych  Dniach Młodzieży - nie 

czekajcie  więc na specjalne  zaproszenie, dołączcie do nas młodych z Parafii Grębów - Kraków czeka - spotkajmy się  tam 

by być razem , umocnić swoją więź z Jezusem Chrystusem, by posłuchać co nam przekaże papież Franciszek…  

Do zobaczenia w dniach 26-31 lipca 2016 na XXXI Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie...”. 

Dziękujemy za  te piękne słowa, trzymamy kciuki za Wasz wyjazd i niezapomniane wrażenia ze spotkań na 

Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. 

Redakcja 

 

 
W czwartkowy poranek, 17 września 2015r., delegacja parafian 

wraz z księdzem proboszczem Tomaszem Kołodziejem udała się do 
Krakowa na spotkanie z księdzem kardynałem Stanisławem 
Dziwiszem. Celem podróży było odebranie z rąk księdza kardynała 
relikwii Świętego Jana Pawła II, które na stałe zagoszczą w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Wojciecha Biskupa i męczennika w Grębowie. 

Po otrzymaniu relikwii przedstawiciele grębowskiej parafii udali 
się jeszcze na modlitwę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie - Łagiewnikach.  

Księdzu proboszczowi towarzyszyli Siostra Fidelisa - 
Służebniczka Dębicka w Grębowie, pani Lidia Jurek - 
przedstawicielka władz Gminy Grębów, panie Bogusława Szewc  

i Krystyna Rutyna - oddane w grębowskim Kole Żywego Różańca, pani Anna Pasek - kościelna z Nowego Grębowa oraz 
państwo Dorota i Mirosław Wilkowie z Jamnicy - rodzice kleryka  
V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.  

Intronizacja relikwii Świętego Papieża w grębowskiej parafii 
nastąpiła podczas uroczystości odpustowych ku czci Świętego Judy 
Tadeusza w dniu 28 października br. 

Na początku uroczystej sumy odpustowej procesyjnie do świątyni 
wniesiono relikwiarz Św. Jana Pawła II. Przy ołtarzu zgromadzili się 
ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej, główny celebrans i kaznodzieja 
ksiądz Mieczysław Wolanin - proboszcz parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Nowej Dębie oraz ksiądz rodak Wiesław Stępień. Księża 
modlitwą objęli wszystkich wiernych parafii Grębów.  Po Eucharystii 
odbyła się tradycyjna procesja wokół kościoła. Po wejściu do 
świątyni wszyscy uczestnicy liturgii ucałowali relikwię Świętego Jana 
Pawła II.   

 
Ks. Adam Kamiński  
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W listopadzie br. na terenie gminy Grębów powstał  Uniwersytet Trzeciego 

Wieku, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku - to najpopularniejsza w ostatnich latach forma 

edukacji ludzi starszych, istotna i potrzebna z uwagi na zachodzące w świecie 

zmiany demograficzne i ich konsekwencje.  

Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy 

się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany 

ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa 

najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby 

te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają 

niezaspokojone takie potrzeby jak: 

 potrzeba samokształcenia, 

 potrzeba poznawania środowiska, 

 potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności oraz wykonywania społecznie użytecznych działań,   

 potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, 

 potrzeba wypełnienia wolnego czasu, 

 potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, 

 potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej, 

 także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym  

i obowiązkami wobec rodziny. 

Duże znaczenie ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mogli aktualizować 

swoją wiedzę, mogli aktywnie uczestniczyć w każdych procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których 

żyją, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną. Chcąc zapewnić realizację w/w 

potrzeb władze gminy Grębów wyszły naprzeciw takim osobom i stworzyły nową inicjatywę – Uniwersytet III Wieku. 

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło 13 listopada w Gminnym Centrum Kultury, zostały powołane: 

zarząd i komisja rewizyjna. Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Grębowie, w składzie: Małgorzata 

Gawrońska – Prezes Zarządu, Zofia Tryk– członek Zarządu, Jolanta Grębowiec – członek Zarządu. 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą: Maria Kopała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Maria Dec – 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Barbara Kolano – członek Komisji Rewizyjnej. 

Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  jest podejmowanie i realizowanie społecznych inicjatyw 

polegających na: 

 prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, 

 włączaniu osób dojrzałych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz 

sprawności intelektualnej i fizycznej, 

 wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych, 

 prowadzeniu działalności społecznej charytatywnej w dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych, 

 aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, 

 upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej, 

 podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania, integracji i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między 

mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, 

 inspirowaniu wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, 

bezrobotnych i chorych. 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku swoje cele realizuje poprzez: 

 prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w szczególności przez organizację wykładów, lektoratów 

języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć, 

 promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów, 

 organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, oraz 

 prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, działalność w sekcjach, klubach, kołach 

zainteresowań, 

 współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami 

Stowarzyszenia, 

 prowadzenie działalności dobroczynnej, 

 współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami 

w zakresie realizacji celów statutowych oraz inne działania realizujące cele statutowe. 

Redakcja   
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Podsumowanie rundy jesiennej 2015 Dobiegła końca runda jesienna sezonu piłkarskiego 2015/2016, to doskonała 
okazja, aby dokonać podsumowania sytuacji drużyn z terenu gminy Grębów na 
tym etapie rozgrywek poszczególnych klas.  

Dla piłkarzy to doskonała okazja na odpoczynek i regenerację sił przed rundą 
wiosenną. Nie wszyscy przerwę w grze spędzą jednak w identycznych humorach. 
Najbardziej zadowoleni mogą być gracze Klubu Sportowego Żupawa, którzy są 
liderami grupy pierwszej stalowowolskiej B-klasy i pozostaną nimi przynajmniej 
do pierwszego, marcowego meczu. Wiosną będą mieli jeden wyraźny cel  
w postaci historycznego awansu do klasy A.  

Wraz z rozpoczęciem rundy jesiennej niemal w każdą niedzielę piłkarze 
wychodzili na boiska, aby rozegrać mecze o ważne dla nich punkty. Kluby sportowe z terenu gminy Grębów w sezonie 
2015/2016 prowadziły rozgrywki w dwóch klasach tj. klasie okręgowej i B - Klasie. W klasie okręgowej rozgrywki 
prowadziły: Ludowy Zespół Sportowy "Słowianin" Grębów, który na finiszu rundy zajmuje 3 miejsce w tabeli ligowej 
tracąc do lidera 12 pkt. oraz Towarzystwo Sportowe Stale, które zajmuje ostatnie 16 miejsce. Kibice oczekiwali,  
że Towarzystwo Sportowe Stale w debiucie w klasie okręgowe nawiąże walkę o czołowe lokaty, jednak początek okazał 
się nienajlepszy w ich wykonaniu. 

Pozostałe 3 drużyny tj. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy, Wiejski Klub Sportowy Zabrnie, Klub Sportowy Żupawa 
rywalizowały w B-Klasie. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Klub Sportowy Żupawa, który zajmuje 1 miejsce  
w tabeli, ponadto może pochwalić się rekordem 513 minut bez straty gola, 13 meczów pod rząd bez porażki, Klub 
Sportowy Żupawa może również pochwalić się na całe Podkarpacie z wszystkich klas B takimi innymi imponującymi 
statystykami. Jedna warta jest szczególnej uwagi. Żupawa jest jedną z dziewięciu drużyn na Podkarpaciu która  
w rundzie jesiennej nie doznała goryczy porażki. Natomiast pozostałe drużyny zajmują odpowiednio Ludowy Zespół 
Sportowy Wydrza zajmuje 5 miejsce (6 zwycięstwa, 3 remis, 2 porażek), Wiejski Klub Sportowy 7 miejsce  
(5 zwycięstwa, 1 remisy i 5 porażek).  

Reasumując, rundę jesienną w wykonaniu drużyn z terenu gminy Grębów należy zaliczyć do jednych z bardziej 
udach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje drużyna Klubu Sportowego Żupawa, która lideruje w B-klasie. 

Dotacja otrzymywana przez kluby z budżetu gminy Grębów na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu” przyczynia się do rozwinięcia umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży. Sport w naszej gminie jest 
nieodzownym elementem życia jej mieszkańców. 

Przed zawodnikami teraz przerwa zimowa. Będą mieli czas na odpoczynek, a po nowym roku na treningi i solidne 
przygotowanie do rundy wiosennej. Mecze rewanżowe rozpoczną się najprawdopodobniej w drugiej połowie marca 
2016 roku. Życzymy piłkarzom oraz drużynom wielu sukcesów, awansu do wyższych klas oraz zachowania dobrej 
kondycji. 
 
Podsumowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 

przeprowadzone IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP i MDP powiatu 
tarnobrzeskiego. W zawodach wzięło udział 19 drużyn, w tym: 5 MDP dziewcząt,  
4 MDP chłopców, 5 KDP i 5 drużyn OSP w grupie "A". Zawody rozegrano zgodnie  
z obowiązującymi regulaminami zawodów sportowo - pożarniczych dla MDP i OSP. 
Naszą gminę reprezentowały cztery drużyny, trzy z nich zajęły miejsca na podium. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Krawców w grupie "A" zajęła III miejsce, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Żupawy zajęła III miejsce, natomiast Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Chłopców z Żupawy zajęła miejsce II. Pierwsze miejsce  
w konkurencji "Najsprawniejszy Strażak 2015 roku" zdobył druh Jarosław Jarosz  
z jednostki OSP Krawce 

Zawody sportowo-pożarnicze przyciągnęły liczną publiczność, wśród której byli m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz 
Nadleśnictwa Rozwadów Na zakończenie zawodów zwycięzcy otrzymali puchary, medale, wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
 
ZS Stale w pierwszej piątce najlepszych drużyn na Podkarpaciu. W dniu 7 października br. na stadionie miejskim 

MOSiR w Łańcucie rozegrano Finał Województwa Podkarpackiego VI Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera RP. Faza finałowa na szczeblu wojewódzkim to już  
4 runda rozgrywek, w której walczyło 4 drużyny dziewcząt młodszych,  
4 drużyny dziewcząt starszych i po 8 zespołów chłopców młodszych i starszych. 
Łącznie do rywalizacji o tytuł mistrzowski w kategorii dziewcząt i chłopców 
przystąpiło 24 drużyny. Drużyna ZS Stale w kategorii „Chłopców Starszych  
12-13 lat” jako jedyna z całej gminy, a nawet powiatu doszła tak daleko.  
Znaleźć się w tym miejscu nie było jednak łatwo lecz dzięki świetnie 
przygotowanym zawodnikom udało się wywalczyć V miejsce na szczeblu 
wojewódzkim. 

Redakcja 
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Jak co roku ruszyły zajęcia edukacyjno –rekreacyjne obejmujące: 

Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, czyli nauka śpiewu i gry na instrumentach 

(gitara, akordeon, perkusja, pianino). Zajęcia prowadzone są w Gminnym Centrum 

Kultury w Grębowie (instruktor Piotr Jajko) i w Wiejskim Domu Kultury w Stalach 

(instruktor Kamil Wójtowicz).  

Zajęcia taneczne dla 3 grup wiekowych prowadzone 

przez choreografa Agnieszkę Guzik. 

Zajęcia breakdance w Gminnym Centrum Kultury  

w Grębowie oraz w Wiejski Dom Kultury w Stalach. 

Ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, poprawia kondycję, giętkość, pomaga  

w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, a regularne zajęcia taneczne są doskonałą 

formą aktywności fizycznej. 

Zajęcia fitness w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie (instruktor Anna Dul) oraz  

w Wiejskim Domu Kultury w Stalach (instruktor Irena Zych). 

Zajęcia karate kyokushin w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie prowadzone 

przez mistrza Europy sensei Marka Fiedko. Warto tu wspomnieć, iż podczas zawodów 

Pucharu Podkarpacia w karate w drużynie z Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate 

wystąpili m.in. zawodnicy z Grębowa. W zawodach wystartowało 284 zawodników  

i zawodniczek z 14 klubów karate. Rywalizowano w 11 konkurencjach kata oraz 27 

kumite. W klasyfikacji drużynowej ekipa z Tarnobrzega 

zajęła II miejsce. Podczas konkurencji zawodnicy z Grębowa odnieśli sporo sukcesów 

indywidualnych. Tymoteusz Nurzyński zajął pierwsze miejsce w kata oraz drugie  

w kumie. Dawid Chara w swojej kategorii kumite zdobył pierwsze miejsce. Jakub Dec 

stoczył wyrównaną walkę z doświadczonym zawodnikiem z Krosna. 

Zawodnicy z Grębowa wrócili z Krosna pełni wrażeń, ponieważ po raz pierwszy 

uczestniczyli w tak dużych zawodach. 

Zajęcia plastyczne podczas których dzieci rozwijają wyobraźnię i ćwiczą zdolności 

manualne (instruktor Anna Brak). 

Codzienne zajęcia dla przedszkolaków „Spotkanie z bajką”, prowadzone przez 

bibliotekarkę Halinę Skawińską. Spotkania te są okazją 

do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z zasadami 

jej funkcjonowania, poznania literatury dziecięcej i jej 

autorów.   

Ruszyła liga mistrzów, szczegóły na stronie 

www.klubzupawa.blogspot.com oraz u opiekuna 

Placówki Klubowej w Żupawie Doroty Korczak. 

Ponadto w placówkach klubowych  organizowane są zajęcia rekreacyjne, plastyczne  

i sportowe, jak również próby zespołów ludowych i śpiewaczo – obrzędowych działających przy Gminnym Centrum 

Kultury. Zespoły przygotowują się do występów podczas zbliżających się Dni Seniora, które odbędą się  

w następujących terminach: 

 16.01.2016 Dzień Seniora w Grębowie 

 17.01.2016 Dzień Seniora w Jamnicy 

 24.01.2016 Dzień seniora w Żupawie 

 30.01.2016 Dzień seniora w Zabrniu 

 31.01.2016 Dzień seniora w Krawcach 

 06.02.2016 Dzień seniora w Wydrzy 

 07.02.2016 Dzień Seniora w Stalach 

 

Od listopada br. przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie działa Uniwersytet III Wieku. 

 

Wszystkich chętnych do zapoznania się z aktualną ofertą zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 

www.gckgrebow.blogspot.com  

 

Alicja Kubiak – Dyrektor GCK w Grębowie   
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Przemijanie, zawsze „za wcześnie”,  

zawsze zbyt szybko, zawsze bez powrotu. 

     Co pozostaje?  Napis, dom, wspomnienie. 

         Jan  Malicki 

 

 Emil  „Kalikst” Rutyna odszedł od nas niespodziewanie i za wcześnie w dniu  

3 lipca 2015 r. Po jego śmierci wiele osób mówiło: „Miałem zapytać Emila”.  

Nikt nie zapyta bo już nie ma go wśród nas. Ja przy pisaniu artykułów często 

konsultowałam zebrane materiały z panem Emilem. Kiedyś  powiedział,  

że opowie mi o najstarszych rodach w  Wydrzy. Nie zdążyłam zanotować. Pan 

Emil nigdy nie narzekał, nigdy nie mówił o swojej chorobie.  

 Kim był? – gospodarzem, historykiem regionalnym i genealogiem.  

Znał historie rodów i ich rodowody prawie w całej gminie. Miał doskonałą 

pamięć. Wywodził się z bogatej rodziny chłopskiej.  

Pradziadek Emila Rutyny Kalikst Rak był najbogatszym chłopem w Wydrzy. 

Posiadał 30 mórg ziemi. Ufundował ornat i kielich do kościoła w Grębowie.  

Po nim gospodarkę przejął syn Tomasz urodzony 12 grudnia 1881 r.  

Był stolarzem. Miał czworo dzieci: Jana, Marię, Anielę i Stanisławę. Wykopał 

czarnego dęba leżącego wiele lat w ziemi w Świerczynie nad Łęgiem. Ofiarował 

go na ołtarz w kościele w Grębowie. Na gospodarce została córka Maria, która 

wyszła za mąż za Adama Rutynę z Wydrzy - Dąbrowy. Z ich związku urodził się 

tylko Emil w dniu 26.04.1934 r. Ojciec wyjechał do pracy do Francji i nigdy nie 

powrócił do Polski.  

 Autorytetem dla Emila był dziadek, z którym był mocno związany. Od dzieciństwa słuchał różnych opowieści  

i przeżyć wojennych. Podczas pierwszej wojny światowej dziadek był sanitariuszem. Pracował przy lekarzu.  

Znał język niemiecki, którego uczył się w szkole w zaborze austriackim.  

 W okresie międzywojennym dziadek chodził na ranną mszę do kościoła w Grębowie. Po mszy wstępował  

„na kielicha” do szynku u Mani (obecnie dom Wodziszów). Towarzyszyli mu Wojciech Nieradka, Władysław Rak, 

Stach i Karol Nieradka „Madziary” i Jan Kuchta. Szli drogą, zatrzymywali się i opowiadali przeżycia wojenne. Dziadek 

wracał do domu około 11-tej godziny lub w południe.  

 Gdy Emil miał 5 lat wybuchła wojna. We wrześniu 1939 r. pasł krowy razem z sąsiadką babcią Magdaleną Sają 

„Gałganką”. Zobaczył nisko lecące samoloty i uciekł do babci. 

Po ukończeniu 7 lat w 1941 r. poszedł do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Wydrzy. Uczyła go Maria 

Głowacka. Nauka odbywała się w starej szkole, w której było tylko dwie klasy i mieszkanie kierownika szkoły, 

składające się z dwóch pokoi i kuchni.  

  Nauka trwała do Świąt Bożego Narodzenia. Brakowało opału. Uczeń brał z sobą kawałek drzewa, aby było czym 

zapalić w piecu. Maria Głowacka napisała na tablicy, że uczniowie mają wrócić 5 stycznia do szkoły. Przyszli dopiero 

na wiosnę. Ta sama sytuacja  powtarzała się przez kolejne lata.  

 Po przystąpieniu do pierwszej komunii św. został przygotowany poczęstunek dla dzieci przed urzędem gminy  

w Grębowie. Każde dziecko otrzymało garnuszek kawy i bułkę kajzerkę. Sponsorowała go hrabina Teresa Dolańska  

a kierowała obsługą pani Ganowiczowa żona zarządcy folwarku w Chybie za Klonowem. 

 W czasie okupacji mieszkańcy Wydrzy byli świadkami różnych wydarzeń. W pobliskich lasach ukrywali się 

partyzanci, Żydzi, uciekinierzy z przymusowych robót i obozów. 

 W 1944 r. 10-letni Emil był świadkiem walk toczących się na froncie. Te wydarzenia głęboko utkwiły mu  

w pamięci. Według niego Kałmucy odeszli w piątek. Ludzie kryli się przed nimi w polach. Emil przebywał z ciotką 

Staszką w lesie Brzeziny. W sobotę przyszli Rosjanie. W Wydrzy wręczano im wiązanki kwiatów. Emil zapamiętał 

słowa Jakuba Janeczki z Kresów, który uciekł w rodzinne strony przed bandami UPA: cyt. „Z tyłka spodnie sprzedasz 

bo nie będziesz miał za co podatków zapłacić”. 

 Według księdza dziekana Stanisława Śniatały Rosjanie przyszli o godzinie drugiej w nocy 29 lipca 1944 r.  

W nocy padał deszcz. Zanotował te dane w swoim dzienniku prowadzonym podczas pobytu w majątku Seweryna 

Dolańskiego. Żołnierze z karnej kompanii rozkładali telefony w sobotę, a w niedziele zaczęły się działania wojenne. 

W niedziele ludzie uciekali w las i w łąki na Brzezinach. Szła do nich kuzynka z Grębowa, odłamki pokaleczyły ją  

Emil Rutyna z matką 
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w Podgórzu. Z niedzieli na poniedziałek armia radziecka cofała się. Ci, co wieczorem poszli na łąki Czerwonki zaryli 

się w bagnach. Rano sąsiad sąsiadowi pomagał wyciągać wozy.  

Emil z rodziną nie poszedł w poniedziałek do lasu, dopiero we wtorek rano. Przed pójściem do lasu pochowali wiele 

rzeczy. Babcia utopiła garnki w studni. Skryli się w lesie na Bukowej 3 km od domu. Przebywali od wtorku do 

soboty. We wtorek dziadek z Emilem z powrotem przyszli do domu po małe cielę i maciorę. Cielę nie chciało iść do 

lasu. Kłopotu było z nim co niemiara.  

 Sowieci koło ich stodoły palili ogień i piekli ich kury i gęsi. Wypatroszone wnętrza ptaków leżały w domu.  

U Rutynów dojrzały już dobre gruszki, żołnierze zjedli je. Najbardziej Emilowi szkoda było gruszek. Żołnierze do 

nich mówili: „chazjaj ubieżaj bystro, germaniec budiet strelat”. Przed nimi było jeszcze pół kilometra do lasu  

i Niemcy zaczęli strzelać. Niemcy palili swoich zabitych żołnierzy. 

 W czasie frontu nad Czerwonkami walczyły z sobą dwa samoloty, niemiecki zrzucił bombę, powstał wielki dół, 

były tu łąki i nikomu nic się nie stało.  

 W lesie odwiedzili ich ks. Władysław Czech i Ganowicz rządca folwarku na Chybie.  

 Podczas frontu pogoda była piękna. Palili ognisko i gotowali na dynarku. Wzięli dwie krowy do lasu. Mleka i sera 

mieli pod dostatkiem a na wozie jeszcze zapas żywności. 

W czasie frontu nad kanałem w Miętnem bili się żołnierze na bagnety. Spaliły się dwa domy, które znajdowały się 

pobliżu kanału: Józefa Stadnika „Stopka” i dom „Amerykanki” (gdzie później mieszkał Walery Dul). W czasie frontu 

szpital zorganizowano w szkole. 

 We wsi przy pastwisku spaliły się wszystkie budynki Franciszka Czerepaka, stodoła u Fietka, stodoła  

u Nieradków „Madziarów” i stajnie u Kozłów. U Emila Rutyny niedaleko domu spadła kula, która spowodowała 

zniszczenie dachówek na domie i wielki lej w ziemi. Podczas ich pobytu w lesie była piękna pogoda, gdy wrócili 

zaczął padać deszcz. Ujrzeli w stodole osiem koni ustawionych po jednej stronie. W domu ulokował się sztab,  

w którym oprócz pułkownika pełnili służbę kapitan, sierżant i sekretarka Zina Zujkina. W domu zamieszkał także 

pułkownik, jego ordynans Mikołaj Gapono. Na placu znajdowała się kuchnia dla oficerów i łaźnia (bania) parowa.  

Za łaźnie odpowiadali Czerkiesi.  

 Pułkownik powiedział  Emilowi, że może skorzystać z bani. Poszedł a Czerkies stwierdził, że bania nieczynna. 

Pułkownik wezwał Czerkiesa i przekazał mu, że za złe wykonywanie obowiązków może być wysłany na front. 

Czerkies przygotował banię, żeby Emil mógł się wykąpać.  

 Emil oglądał film po raz pierwszy w rosyjskim kinie wojennym. Film wyświetlano w namiocie. Pokazana była 

praca w kołchozie. Rosjanin powiedział do dziadka: „U was toże budiet choroszij kołchoz”. Dziadek nie odezwał się. 

 Jeden z oficerów zalecał się do Ziny, ona go nie akceptowała i poskarżyła się pułkownikowi. Za karę wysłał go na 

miesiąc na front. Gdy wrócił z okopów był zawszony. Babcia Emila pożyczyła mu tryfus i dała wskazówki jak ma 

prać bieliznę a potem prasować.  

 Starszyzna oficerska miała bardzo dobre wyżywienie, dostęp do owoców cytrusowych i słodyczy, na stole  

w sztabie leżały czekolady i pomarańcze. Emil widział jak ordynans zjadał bierki cukru. Zina Zonkina dała Emilowi 

zeszyty i ołówek. Ze sztabu wojennego wyrzucali papiery, chłopcy brali je i suszyli i z tego robili zeszyty.  

Do szkoły poszli około połowy października, po likwidacji szpitala. Po froncie przywieźli drzewo do szkoły.  

Emil ukończył 6-klasową Szkołę Podstawową w Wydrzy. Do klasy siódmej chodził do Grębowa. Także tu ukończył 

dwie klasy gimnazjum. Uczyli go m.in. Stanisław Nieradka „Kafel”, Franciszek Gorczyca, Leon Tarnawski  

i ks. Władysław  Czech. Nauki nie kontynuował i został na gospodarstwie. W 1963 r. wziął ślub z Marią Burdzy.  

Z ich związku urodziło się 3 synów: Józef, Stanisław, Zbigniew i córka Maria. Emil był szanowany i ceniony wśród 

mieszkańców wsi.  

Pogrzeb był uroczysty, dużo ludzi przyszło pożegnać Emila w niedzielne, słoneczne, upalne popołudnie. 

Temperatura sięgała do 35 stopni. Ksiądz proboszcz Eugeniusz Różański odprawił mszę o godzinie 15-tej, wiele 

osób nie zmieściło się w kościele, stali na zewnątrz. Rodzina wynajęła autobus, pojechali nim ci, którzy wybrali się 

pieszo do kościoła. 

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry, życzliwy człowiek, który był bardzo związany ze swoją małą ojczyzną, 

 „co od innych droższa”. 

               

Janina Stadnik 
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Zdjęcie pochodzi z albumu Dominiki i Mieczysława Szewców. Zostało wykonane 

w 1954 r. Przedstawia dwa małżeństwa: Szewców i Bielów. Od prawej strony 

Mieczysław Szewc z  żoną Dominiką, obok kuzynka Maria z mężem Janem Bielą.  

 Mietek Szewc jest znany w Grębowie. Przyszedł na świat 29.01.1921 r.  

Jego rodzice to: Franciszek i Zofia z domu Jodłowska. Dzieciństwo i młodość spędził 

w Zapoledniku. Szkołę podstawową ukończył Grębowie. Razem z braćmi założył 

orkiestrę rodzinną. Przed wojną grał na saksofonie na weselach i festynach. 

 W czasie okupacji został aresztowany w dniu 16.03.1942 r. i przez noc był 

więziony w Tarnobrzegu. Następnego dnia rano wywieziono go z grupą więźniów 

do więzienia w Rzeszowie. Stamtąd przetransportowano go do więzienia  

w Tarnowie, gdzie przebywał 2 miesiące. Wyjechał z transportem do Oświęcimia 

3.12.1942 r. Po 3-miesięcznym  pobycie w Oświęcimiu został wysłany transportem 

w dniu 12.03.1943 roku do Buchenwaldu. W drodze towarzyszył mu brat  Janek.  

 Gdy odpoczął i Niemcy uznali go za zdolnego do pracy, skierowali go w dniu 

2.09.1943 r. do obozu w Dorze koło miasta Northausen.  Pracował jako fryzjer. Po świętach wielkanocnych  w 1945 

roku zabrano do obozu Ravensbruck. 

 Był więziony 39 miesięcy w obozach koncentracyjnych. Po wojnie 25 maja 1947 r. wsiadł na okręt w Lubece i wrócił do 

Polski. Towarzyszył mu mecenas Jan Sech, którego poznał w Dorze. Do Tarnobrzegu przyjechali 1 czerwca 1947 r.  

 Po wojnie podjął pracę w sklepie nr 84 pod patronatem więźniów politycznych w Tarnobrzegu. Grał na saksofonie 

w orkiestrze utworzonej przez braci Stępniów „Edwardów” z Wydrzy. Orkiestra grała na weselu w Skowierzynie  

u Danuty Cichowskiej, która wychodziła za mąż za milicjanta. Tu poznał Dominikę, koleżankę Danuty. Tańczyli razem, 

potem odprowadził ją do domu.  

 Dominika Danuta Jugo urodziła się 13.03.1930 r. w Skowierzynie. Była córką Adama i Julii Rychel. Rodzice na 

chrzcie św. dali jej imię Danuta a ksiądz w księdze urodzin zapisał Dominika. Codziennie chodziła 3 km pieszo do 

Szkoły Podstawowej w Zaleszanach. Otwarto także pierwszą klasę gimnazjum, po jej ukończeniu kontynuowała naukę 

w Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Mieszkała na stancji z kuzynką Marią, z którą jest na 

zdjęciu. Po ukończeniu czterech klas gimnazjum podjęła pracę w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni (PZGS) 

oddział w Rozwadowie. Pracowała w biurze w oddziale handlowym jako referent do spraw materiałów budowlanych   

i opałowych. Hurtownia na poziomie powiatowym, w której zaopatrywały się wszystkie gminne spółdzielnie powiatu 

tarnobrzeskiego. Po 3-miesięcznym stażu najbardziej wyróżniającym pracownikom prezes Edmund Tomaszewski 

zaproponował przeniesienie do pracy w Tarnobrzegu. Wśród tych pracowników znalazła się Dominika. Wówczas 

wyraziła zgodę na przeniesienie. Gdy pracowała w Rozwadowie Mietek przyjeżdżał samochodem po towar. O godzinie 

15-tej wychodziła z pracy, a on czekał na nią i wyprowadzał ją na dworzec. Po przeniesieniu się do pracy  

w Tarnobrzegu zamieszkała z koleżanką. Mietek dowiedział się gdzie mieszka i przyjechał do niej w odwiedziny 

motorem niemieckim  marki „Zindap”.  

 Pobrali się 1 kwietnia 1951 roku. Pierwsza córka Krystyna urodziła się w 1952 r., po dwóch latach przyszła na świat 

Barbara. Najmłodsza Antonina urodziła się 1956 r. 

 W czasie wakacji Dominika z córkami przebywała u teściowej  w Zapoledniku. W tym czasie Mietek pracował  

w hurcie „Społem”. Następnie dostał pracę w Machowie.  

W kwietniu w 1970 r. wyjechał na okres trzech lat do brata Jana mieszkającego w Chicago. Po powrocie z zagranicy 

naprawiał maszyny krawieckie w zakładzie krawieckim na ul. S. Wyspiańskiego. W 1975 roku przeszedł na 

wcześniejszą emeryturę. Mietek ma 94 lata. Można go spotkać jadącego rowerem po ulicach Tarnobrzega.  

Od 22 lat pełni funkcję Prezesa Związku Więźniów Politycznych z siedzibą w Sandomierzu. Działalność tego związku 

obejmuje region sandomiersko - tarnobrzeski. Jest zapraszany do szkół. Kilka lat temu miał prelekcje w szkole  

w Grębowie. Państwo Szewcowe mają sześcioro wnucząt i dwoje prawnucząt. 

 Obok na zdjęciu stojące małżeństwo Biełów. Maria i Jan pracowali w „Dezamecie” w Nowej Dębie. Z ich związku 

urodziło się  dwoje dzieci: Ewa i Henryk. 

W ciągu półrocza 2014 r. zmarło w tej rodzinie trzy osoby. Rodzice Jan i Maria, i syn Henryk, który mieszkał we 

Francji. 

  Receptą na długie życie według Mietka Szewca jest aktywność społeczna, dziesiątki spotkań z uczniami nie tylko 

polskimi ale także z niemieckimi. Był zapraszany na wykłady do Niemiec i na sesje, i narady do Warszawy, i Łodzi 

w ramach działalności Związku Więźniów Politycznych.  

          Janina  Stadnik   

 

 



29 
 

 
Pielęgnacja cery zimą. Zimą skóra zmaga się z wieloma czynnikami niesprzyjającymi jej zdrowiu  
i ładnemu wyglądowi. W pielęgnacji cery zimą ważna jest dwutorowość naszych działań tj. ochrona 
skóry przed zimnem i odpowiednie nawilżanie. Najprostszą metodą nawilżania jest wzmacnianie 
naturalnych barier hamujących utratę wody oraz dostarczanie jej do organizmu w postaci płynów. 
Kosmetyki sprawiają, że woda wolniej paruje ze skóry. W zimie – wbrew wieloletniemu przekonaniu 
– można także stosować kremy nawilżające. Natomiast krem ochronny stosujemy w wypadku 

mrozu. Wybierając się na zimowy urlop, zwłaszcza w góry, gdzie promienie słoneczne wzmocnione są odbiciem od 
kryształków śniegu, należy pamiętać o kremie z filtrem powyżej 20. Twarz jest najbardziej wystawiona na działanie chłodu, 
ale nie tylko ona cierpi w czasie zimy na nadmierne wysuszenie. Częstą dolegliwością jest tzw. pierzchnięcie dłoni. Przed 
wyjściem na mróz i po powrocie do domu warto wetrzeć w nie krem. 
Również delikatna skóra ust jest w tym okresie narażona na spierzchnięcie i pękanie – zalecamy więc pomadki ochronne. 
Także inne części ciała, jak łokcie, kolana czy łydki, zimą reagują szorstkością i przebarwieniami. Poza stosowaniem kremów 
czy balsamów możemy do kąpieli dodać olej roślinny (jest oferowany np. w kapsułkach).Dobry sposób na przywrócenie 
skórze prawidłowego ukrwienia to peeling, który usuwa złogi martwej skóry, co ułatwia wnikanie odżywczych substancji, np. 
z kremu. Aby poprawić kolor, sprężystość i gładkość cery, możemy stosować maseczki nawilżające i ściągające. 
Pielęgnując skórę, zawsze – nie tylko w zimie – dobierajmy kosmetyki, uwzględniając rodzaj skóry, jej wiek i ogólny stan 
zdrowia. Nie zapominajmy, że wygląd i stan skóry zależą w dużej mierze od diety, a nie tylko od zewnętrznej pielęgnacji. 
Pamiętajmy o nawilżaniu pomieszczeń, w których przebywamy. 
 

 

Pani pyta dzieci, kim chciałyby zostać, gdy dorosną.  
Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami, tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym Mikołajem.  
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani.  
- Bo będę pracować jeden dzień w roku... 
 
Zbliżają się święta, lecz w rodzinie Jasia się nie przelewa.  

Zdesperowany Jasio pisze list do św. Mikołaja:  
"Drogi św. Mikołaju, jestem bardzo biedny, ale chciałbym dostać na gwiazdkę klocki Lego, piłkę i kolejkę elektryczna."  
Panie na poczcie nie bardzo wiedzą co zrobić z tym listem, gdyż Jasio nie napisał adresu do Mikołaja.  
Postanawiają przeczytać list. Tak się wzruszają losem biednego Jasia, że postanawiają spełnić jego życzenia.  
Jednak pracownice poczty same dużo nie zarabiają, więc pieniędzy starczyło tylko na piłkę i klocki.  
Wysyłają prezenty do Jasia.  
Po jakimś czasie przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwierają go i czytają:  
"Drogi Mikołaju dziękuję Ci za wspaniale prezenty, a tę kolejkę to pewnie te jędze z poczty ukradły" 
 
Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawansowanym. Żona ma pretensje o wszystko, krzyczy...  
W pewnym momencie mąż jej przerywa i mówi spokojnym głosem: 
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja. 
- Jak to? 
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał... 
 
Z humorem o poważnych tematach:  
Piosenka autorstwa ks. Adama Kamińskiego na melodię okupacyjnego polskiego szlagieru: Teraz jest wojna. 
 
1. Czas płynie jak rzeka i wszystko się zmienia, minęły już długie lata,  
Jak żegnał mnie brachol, żegnała mnie mama i żegnał mnie także tata,  
Dwie świnie w plecaku, gotówka w kieszeni i ten żałosny głos mamy. 
Nie martw się mały, jakoś to będzie, najwyżej krowę sprzedamy. 
 
Ref: Tak to już jest, gdy dziecko z domu wędruje. 
Mama łzy leje, tata się śmieje a brachol pokój zajmuje 2x 
 
2. Gdy tata mnie żegnał, poklepał mnie lekko swą dłonią po moim ramieniu. 
Uśmiechnął się nieco, w me oczy popatrzył i taką przestrogę wymienił. 
Gdy będą się stawiać, to wal prosto w gębę i nie patrz, czy krew się leje. 
Szanować cię będą jak mnie szanowali, ja w tobie pokładam nadzieje.  
 
3. I dziadek i babcia też przyszli mnie żegnać, choć dziadek był bardzo chory  
W seminarium duchownym wszystko się przyda i wręczył mi swój scyzoryk. 
Potem wyciągnął z kieszeni piersiówkę, co zabrał na wojnie Niemcowi 
Chowaj to szybko, niech babcia nie widzi, bo w domu mi mieszkać zabroni.  
 
4. Już pociąg odjeżdżał, myślałem- to koniec, lecz babcia jeszcze krzyczała 
Jak źle cii będzie, to wracaj do domu, bo babę ci już wybrałam 
Tym faktem przejęty modliłem się srodze, by nigdy do domu nie wrócić. 
Nie chciałem jak dziadek chorować na serce i z babą się ciągle kłócić.  



30 
 

 

Schab pieczony w mleku 

Składniki:  
schab bez kości ok. 1,5 kg, mleko 1l  

sól, pieprz, majeranek, słodka papryka, ostra papryka,  

przyprawa do wieprzowiny, czosnek 3-4 ząbki, olej  

Przygotowanie: 

Schab umyć, osuszyć, natrzeć olejem oraz dokładnie oprószyć wszystkimi 

przyprawami. Czosnek drobno pokroić i wetrzeć w schab. Tak przygotowany schab przykryć folią spożywczą i wstawić 

na kilka godzin do lodówki, najlepiej na całą noc. Po tym czasie mięso przełożyć do naczynia żaroodpornego i zalać 

mlekiem (mleko przykryje schab do ok. 3/4 wysokości). Piec bez przykrycia w piekarniku nagrzanym w temp. 200 

stopni przez 1,5 godziny. Podczas pieczenia schab od czasu do czasu polewać mlekiem. Po upieczeniu mięso zostawić  

w lekko uchylonym piekarniku ok. 30 min., wyjąć i wystudzić. Wystudzone mięso wyjąć z mleka, przykryć folią 

spożywczą i wstawić do lodówki na 12 godzin, by mięso stało się kruche i soczyste. 

 

Śledzie pod pierzynką 

Składniki:  
8 podwójnych płatów śledziowych marynowanych w occie 

1 kukurydza konserwowa, 4 średnie ziemniaki, 4 marchewki, 5 jajek  

2 łyżki majonezu, 500 ml jogurtu naturalnego 

1 łyżeczka przyprawy do ziemniaków  

1 cebula, natka pietruszki, sól, pieprz czarny  

Przygotowanie: 

Marchewkę i ziemniaki umyć, ugotować do miękkości. Jajka ugotować na twardo. Płaty śledziowe oprawić ze skórki, 

pokroić w kosteczkę, ułożyć do miski na sam spód. Na to posypać cebulką pokrojoną w kostkę. Następnie wysypać 

kukurydzę (odsączyć z zalewy), na to ugotowane ziemniaki starte na tarce na dużych oczkach. 

Jogurt naturalny połączyć z majonezem, doprawić. Na ugotowane ziemniaki posypujemy przyprawę do ziemniaków, 

smarujemy je sosem, dość grubo. Marchewkę solimy i doprawiamy pieprzem. Na to trzemy jajko ugotowane na twardo 

na grubych oczkach. Doprawia my i posypujemy zieloną pietruszką. 

 

Migdałowy makowiec 

Składniki na ciasto:  
500g mąki tortowej, 250g cukru pudru, 250g miękkiej margaryny (lub masła) 

4 żółtka surowe, 2 żółtka gotowane, 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Składniki na masę:   
500g suchego maku, 1/2 litra mleka, 200g mielonych migdałów 

6 białek, 200ml słodkiej śmietanki, ok. 50g migdałów w płatkach 

4 łyżki miodu, rodzynki, suszona żurawina, skórka pomarańczowa, esencja migdałowa 

Dodatkowo: płatki migdałowe do posypania, lukier (cukier puder, sok cytrynowy, wrzątek) 

Przygotowanie: 

Masa makowa: zagotowujemy mleko, wsypujemy mak, gotujemy na wolnym ogniu przez 20 minut. Przykrywamy  

i odstawiamy do wystudzenia. Zimny mak trzykrotnie mielimy. Dodajemy mielone migdały, miód, cukier puder, esencję 

migdałową, skórkę pomarańczową – mieszamy. Wsypujemy płatki migdałowe, rodzynki, żurawinę, wlewamy 

śmietankę i dokładnie mieszamy, przykrywamy i odstawiamy do następnego dnia.  

Ciasto: do miski przesiewamy mąkę, proszek do pieczenia i cukier puder – mieszamy składniki, dodajemy pokrojoną na 

kawałki margarynę (lub masło). Przecieramy przez sito 2 gotowane żółtka oraz dodajemy 4 surowe – wyrabiamy 

ciasto. Dzielimy je na dwie części (jedna większa – będzie na spód), wkładamy do woreczków i odkładamy do lodówki 

na noc. Na drugi dzień schłodzone ciasto kroimy na plastry i wylepiamy spód blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, 

nakłuwamy widelcem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175° C na 15 minut (podpiekamy). Ubijamy na sztywno 

6 białek ze szczyptą soli. Dodajemy połowę do masy makowej – mieszamy. Dodajemy resztę piany i delikatnie łączymy 

z masą. Gotową masę makową wykładamy na podpieczony kruchy spód – wyrównujemy powierzchnię. Z pozostałego 

ciasta kruchego wykrajamy, do wyboru – paski, kwadraty, lub prostokąty i wykładamy na masę makową. Wstawiamy 

do piekarnika nagrzanego do 180° C i pieczemy przez 30 minut. Po wyjęciu, jeszcze gorące ciasto polewamy lukrem  

i posypujemy płatkami migdałów.  

Redakcja 
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Wraz z początkiem grudnia w gminie Grębów zawitał świąteczny nastrój.  

Już w piątek 4 grudnia, głównie na terenie szkoły uczniowie angażowali się w akcję: "I ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem". Co roku organizatorami tej akcji jest Szkolne Koło Caritas. Nie mniej w tym roku w mikołajkową akcję 

dołączyli prawie wszyscy uczniowie grębowskiej szkoły. 

W poniedziałkowe przedpołudnie (7 grudnia br.) uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Grębowie wzięli udział w barwnym korowodzie Świętych Mikołajów.  Wszystkich uczestników rozgrzewały taneczne 

kroki oraz zimowe piosenki w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Nad bezpieczeństwem pochodu czuwała policja. 

Punktem docelowym pochodu była płyta stadionu LZS w Grębowie. 

To udane przedsięwzięcie pokazało jak w sercach młodych drzemie nie tylko pragnienie dostawania prezentów,  

ale również ochota pomocy dostarczania prezentów tym, którzy na nie cierpliwie czekają. Chyba nigdy w Grębowie nie 

widziano tylu Świętych Mikołajów na raz. Kapitalna sprawa. Serdecznie zapraszamy z workami prezentów na coroczne 

zjazdy Mikołajów.  

Świąteczny nastrój uzupełniły przystrojone ulice centrum Grębowa i okolicznych miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie – Konkurs fotograficzny „Świąteczne szaleństwo aparatów” 

 

Młodzieżowa Rada gminy w Grębowie zaprasza do wzięcia udziału  

w konkursie fotograficznym o tematyce świątecznej. 

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres mailowy mrg.grebow@gmail.com do 5 stycznia 2016r. 

Udział w konkursie mogą brać wszyscy uczniowie z naszej gminy.  

Z przysłanych do nas zdjęć utworzymy gazetkę i wyłonimy najlepsze zdjęcia,  

a ich wykonawcom wręczymy miłe upominki. 
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HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH 
GMINA GRĘBÓW  - STYCZEŃ 2016 

www.mzk.stalowa-wola.pl 
Centrala: 15 842 34 11 
Biuro Obsługi Klienta: 15 844 39 78 
Zakład Transportu: 15 842 09 58 

MIEJSCOWOŚĆ ODPADY KOMUNALNE 
SUROWCE WTÓRNE: 

szkło, papier, plastik, metal, wielomateriałowe 

JAMNICA, ZABRNIE 7, 19 11 

PORĘBY FURMAŃSKIE, ŻUPAWA 7, 19 12 

GRĘBÓW 8, 22 13 

ZAPOLEDNIK 8, 22 14 

WYDRZA, KRAWCE 12, 26 14 

STALE 12, 26 15 

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesją do godz. 7:30 przy drodze utwardzonej 

 

       

STYCZEŃ 
 

LUTY 
 

MARZEC 
 

KWIECIEŃ 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

  
  1 2 3 

 
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
 

8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
 

15 16 17 18 19 20 21  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
 

22 23 24 25 26 27 28  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

29        28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

                               
MAJ 

 
CZERWIEC 

 
LIPIEC 

 
SIERPIEŃ 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

   
   1    1 2 3 4 5      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  29 30 31     

30 31         
                     

WRZESIEŃ 
 

PAŹDZIERNIK 
 

LISTOPAD 
 

GRUDZIEŃ 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 
 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd 

   1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  
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