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Święta Zmartwychwstania Pańskiego to piękny czas: czas nowego, czas niosący 
światło i nadzieję, nadzieję której tak wszyscy potrzebujemy.  

Czekając na lepsze jutro, które załagodzi nasze troski i obawy i przyniesie nam 
normalność, optymizm, spokój i niezmąconą radość życia …   

 

 

 

Szanowni Państwo 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom  

Gminy Grębów najlepsze życzenia. 
 

Życzę dużo zdrowia, radości, spokoju i otwartego serca na drugiego człowieka. 

Życzę, aby nadchodzące Święta budziły nadzieję,  

były czasem refleksji oraz wzajemnej ludzkiej życzliwości. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, napełni wszystkich spokojem i wiarą,  

uwolni od codziennego trudu, problemów i trosk,  

a odradzające się życie skłoni do zadumy, pozwoli zrozumieć jego sens i potęgę rodziny. 

Niech Jezus Zmartwychwstały otacza nas swoją miłością, daje moc i opiekę, 

a w czasie gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzi,  

niech będzie źródłem wytrwałości, ufności na lepsze jutro w tej trudnej codzienności,  

w której przyszło nam żyć. 
 

Wielkanoc to czas zwycięstwa życia nad śmiercią, 

 czas odrodzenia ducha miłości, otuchy i nadziei.  

 

 

                       Wójt Gminy Grębów 
 

               Kazimierz Skóra  
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ROZMOWA Z KAZIMIERZEM SKÓRĄ, WÓJTEM GMINY GRĘBÓW 
 

Miniony rok, ze względu na stan epidemii okazał się dla nas wszystkich 
wielkim wyzwaniem. Jak Pan zapamięta ten rok? 
 
- Przyznaję, ostatni rok to pewnego rodzaju wyzwanie, próba czasu i ludzi. 
Diametralnie zmieniło się nasze życie. Wszyscy znaleźliśmy się w innej, wywołanej 
pandemią koronawirusa rzeczywistości. Cały świat nagle wyhamował, 
wprowadzonych zostało wiele zmian, zakazów, nakazów we wszystkich niemal 
dziedzinach życia społecznego.   

Dla mnie ten rok zostanie zapamiętany jako czas trudny, wielu trosk i ważnych 
zmian, wspomnę tu tylko o zmianach systemu oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa 
publicznego i zarządzania kryzysowego. Moim zdaniem samorząd naszej gminy 
sprostał wyzwaniom  i oczekiwaniom. 
 
Jak poradził sobie samorząd gminy w tej trudnej sytuacji? 
 
- Sytuacja na całym świecie była i jest dalej bardzo poważna, ma to również odbicie w naszej gminie. Wśród chorych na 
covid byli również nasi pracownicy, jednak szeroka informacja, wprowadzenie pracy zdalnej pomogło przetrwać ten 
trudny czas. Obecnie Urząd działa w normalnym trybie, staramy się załatwiać wszystkie sprawy na bieżąco, mając na 
uwadze wytyczne Zarządzania Kryzysowego. W tym okresie, gorącym tematem jest proces szczepienia, wynikający 
z Narodowego Programu Szczepień, informacje na ten temat zamieszczone zostały w dalszej części czasopisma. 
Reasumując, stwierdzić należy, że największym priorytetem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców  
powiązana z szeroką i solidną informacją społeczeństwa. 

Proszę powiedzieć co udało się zrealizować w ubiegłym roku? 

 
 

- Pomimo wielu obostrzeń, związanych z wprowadzeniem reżimu sanitarnego, zakazów i nakazów obiektywnie 
stwierdzić należy, że miniony rok nie był stracony. Cieszy fakt, że wiele spraw przesuniętych w czasie, pomyślnie 
zakończono i rozliczono w 2020 r. Wspomnę tu tylko o tych najważniejszych m.in.: zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Zabrnie, Poręby Furmańskie, Nowy Grębów i Zapolednik, odbudowa infrastruktury 
drogowej, remonty domów ludowych, budowa i doposażenie placów zabaw, wykonano również ważne prace 
melioracyjne na terenie gminy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wprowadzone zmiany Regulaminu oraz 
zaproponowane podwyżki cen stawek opłaty za odpady komunalne nie były bardzo dotkliwe dla mieszkańców Gminy 
Grębów i znalazły akceptację. W 2020 r. nie podwyższono opłat wody, kanalizacji i podatków lokalnych – pozostały na 
poziomie z lat ubiegłych. W zakresie oświaty, miniony rok stanowił szczególne wyzwanie nie tylko logistyczne, przede 
wszystkim finansowe. Jakie to kosztowne zadania dla budżetu gminy w 2020 r. niech zobrazują podane liczby: oświatowa 
subwencja budżetu państwa: 9 879 180 zł, a wydatki ogółem: 18 052 406 zł, czyli z budżetu gminy musieliśmy dołożyć 
ponad 45% środków.  
 
A jaka jest obecna sytuacja, nadchodzi  wiosna, nowy budżet,  nowe wyzwania? 
 

- Jeżeli chodzi o 2021 r. to nadejście wiosny niekoniecznie zwiastuje poprawę sytuacji. W dalszym ciągu zakazy  
i nakazy związane z koronawirusem opóźniają realizację zadań i inwestycji z przyczyn od nas niezależnych. Cała 
gospodarka, to system połączony, więc trudno, aby było inaczej. Niektóre zadania będą musiały poczekać z realizacją  
w następnych latach. Mam tu na uwadze ważną inwestycję, jaką z pewnością jest rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Grębowie. 

Faktycznie to bardzo ważna i kosztowna inwestycja, czy Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie  
ze środków zewnętrznych? 

- Oczywiście, Gmina Grębów dołożyła wszelkich starań, aby pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej kosztownej 
inwestycji. Uzyskano plan na budowę, sporządzono wszelką, niezbędną dokumentację. Następnie złożono 3 wnioski  
w celu pozyskania środków w ramach  funduszy: Krajowego Planu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Na pierwszy wniosek z 30.09.2020 r. – nie przyznano dofinansowania, a na pozostałe do dnia dzisiejszego 
brak jest rozstrzygnięcia.  
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Panie Wójcie czy rozbudowa oczyszczalni ścieków jest możliwa do wykonania w ramach własnego budżetu? 

- Zdajemy sobie sprawę, że ta kosztowna, wielomilionowa inwestycja nie może być zrealizowana jedynie z własnego 
budżetu, dlatego będziemy w dalszym ciągu ubiegać się o środki zewnętrzne i dążyć do ich pozyskania. Mamy także na 
uwadze termin ważności decyzji pozwolenia na budowę. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 09.02.2021 r. i jest ważna 
3 lata.  

 Jak zatem będzie realizowany budżet w 2021 roku?  

- Budżet na 2021 r. został przyjęty i uchwalony jednogłośnie 30 grudnia 2020 r. Zapewniam Państwa, że dołożymy 
wszelkich starań, aby budżet został w pełni zrealizowany. Ważne zadania związane z łagodzeniem skutków pandemii, 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, oświaty, kultury, remontów i rozbudowy infrastruktury użyteczności publicznej 
postaramy się realizować - odpowiadając na oczekiwania mieszkańców Gminy Grębów. Szczegółowe informacje 
dotyczące bieżącej i planowanej działalności samorządu - znajdziecie Państwo w dalszej części tego wydania Głosu Gminy 
Grębów. 

Na zakończenie, co chciałby Pan przekazać mieszkańcom Gminy?   

-Chciałbym wszystkim podziękować za wszelką pomoc, cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie dla działań naszego 
samorządu - w tym trudnym dla wszystkich czasie. A z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych jeszcze raz życzę 
Państwu dużo zdrowia i wzajemnej życzliwości.  

Dziękuję za  rozmowę.                                                                                                                                                        

Redakcja 

 
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY 

 
 

BUDŻET GMINY NA ROK 2021  
  

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy 
Grębów, której głównym punktem porządku obrad było głosowanie nad 
projektem przyszłorocznego budżetu gminy. Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę budżetową na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2021-2034 (WPF). Uchwały te są ze sobą ściśle powiązane, 
ponieważ budżet musi być zgodny z wieloletnimi planami gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Drewniak poinformował, że oba projekty 

zostały szczegółowo omówione i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji. 
  
Zgodnie z przepisami projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, która 
pozytywnie zaopiniowała jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym. 
W 2021 roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 48 396 993,92 zł, natomiast wydatki w kwocie 
48 596 993,92 zł. 
  
W dyskusji nad projektem Radni wypowiadali się pozytywnie, wyrażając swoje poparcie, jak też zadowolenie  
z dobrych relacji i należytej współpracy z Wójtem Gminy. 
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Kazimierz Skóra podkreślił, że budżet na 2021 r. jest przemyślany, dokładnie 
wyliczony i przede wszystkim realny do wykonania. Planując budżet braliśmy pod uwagę przede wszystkim te kierunki, 
które są już określone, to kontynuacja rozpoczętych inwestycji. W budżecie zostały ujęte zadania zgłaszane przez Radnych, 
Sołtysów oraz mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich - podkreślił Wójt. W konstrukcji budżetu konieczne jest, aby brać 
pod uwagę prognozy finansowe po stronie dochodów podatkowych i majątkowych. Znaczna część środków przeznaczona 
została na wydatki obowiązkowe, wymagane ustawami, m.in.: wydatki związane z infrastrukturą Gminy,  
z oświatą, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i kulturą. 
 

Skarbnik Gminy  
Renata Wilk 
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE GRĘBÓW 
 
W Gminie Grębów już od kilku lat funkcjonuje fundusz sołecki. Dzięki temu mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać swoje 
propozycje zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
tworzy system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie 
sołectwa. Warto zaznaczyć, że fundusz sołecki można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców, które są zadaniami własnymi gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz na 
pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia  
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. W ramach środków z funduszu sołeckiego można m.in.: wybudować plac 
zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, dokonać nasadzeń drzew i krzewów. Po wykonaniu zadania gmina otrzymuje  
z budżetu państwa zwrot części wydanych z tego funduszu pieniędzy, w formie dotacji celowej. 

Sołectwo, które zamierza skorzystać z funduszu sołeckiego, musi złożyć wniosek do wójta o przyznanie z niego środków 
sołectwu. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej  
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Wniosek zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków 
określonych dla danego sołectwa oraz szacowane koszty przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem. 
Następnie sołtys danej miejscowości, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 
wniosek, przekazuje go wójtowi, celem uwzględnienia w projekcie budżetu gminy.  
 
Uchwalając budżet na 2021 rok Rada Gminy Grębów przyjęła do realizacji wszystkie wnioski zgłoszone przez sołectwa. 
Są to: 

 
LP 

 
SOŁECTWO 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE KWOTA Z 

FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO (zł) 

 
KWOTA Z 

BUDŻETU (zł) 

1 GRĘBÓW Odwodnienie drogi na skrzyżowaniu  
ul. Piaski z ul. Szeroką 43 332,10 10 000,00 

2 STALE Budowa placu zabaw na działce gminnej 
w rejonie stadionu sportowego 43 332,10 11 945,78 

3 WYDRZA Utwardzenie placu przy Zespole Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy 43 332,10 30 000,00 

4 ŻUPAWA Budowa trybun na boisku sportowym  
w Żupawie  43 332,10 20 000,00 

5 ZABRNIE Budowa ogrodzenia Domu Ludowego  
w Zabrniu – etap II 43 332,10 10 000,00 

6 KRAWCE Remont remizy OSP w Krawcach 42 942,11 8 000,00 

7 JAMNICA Konserwacja gruntowa 2 oczek wodnych 
(Smuga i w sąsiedztwie kościoła) 40 298,85 10 000,00 

8 GRĘBÓW-
ZAPOLEDNIK 

Budowa bramy przesuwnej i części 
frontowej ogrodzenia przy Szkole 
Filialnej w Zapoledniku 

29 725,82 20 000,00 

9 PORĘBY 
FURMAŃSKIE 

1. Zakup drzewek ozdobnych na plac 
zabaw na działce nr 955/1 

2. Doposażenie placu zabaw na działce 
753 

26 562,58 3 437,42 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE 
 
 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 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.  
Aby zapoznać się z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, można skorzystać  
z gminnego systemu informacji przestrzennej GISON dostępnego pod adresem https://sip.gison.pl/grebow.  
W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć stosowny 
wniosek, który można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Grębów bądź pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej 
(http://www.grebow.un.pl/bip/). Wniosek ten został umieszczony w zakładce „Moja sprawa” w sekcji „Planowanie  
przestrzenne” (pozycja nr 4).  
Planowanie przestrzenne ma więc ogromne znaczenie dla kwestii korzystania z nieruchomości oraz przy rozporządzaniu 
prawem własności. 
W kolejnym numerze „Głosu Gminy Grębów” opisana zostanie procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 
 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE PODŁĄCZANIA SIĘ DO KANALIZACJI 

 
Informujemy, że mieszkańcy sołectwa Grębów - Zapolednik powinni dokonywać wpięcia do sieci kanalizacyjnej,  
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do Gminnego Zakładu Komunalnego (tel. 15 847 97 47).  

Następnie po dokonaniu odbioru przez uprawnionych pracowników należy niezwłocznie podpisać umowę w GZK  
w Grębowie ul. Rynek 7.  

Obowiązek wpięcia do sieci kanalizacyjnej wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia  
13 września 1996 r. 
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WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKACÓW GRĘBOWA – PRZYSIÓŁKA SOKÓŁ 
 

Gmina Grębów zamierza podjąć prace nad uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Sokół. 
Na sesji Rady Gminy Grębów w dniu 18 stycznia 2021 roku reprezentanci 
mieszkańców przysiółka Sokół poruszyli temat potrzeby aktualizacji 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, który w znacznym 
stopniu uniemożliwia procesy inwestycyjne na terenie Sokoła. 
Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego „Jeziórko IV” uchwalonego Uchwałą Rady 

Gminy Grębów Nr IV/23/99 z dnia 9 marca 1999 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 13, poz. 605 z dnia 30 czerwca 1999 r. Znaczna część obszaru Sokoła, zgodnie z ustaleniami 
przedmiotowego planu zagospodarowania, położona jest na terenie oznaczonym symbolem PE – tereny eksploatacji 
siarki. Tereny te zostały wyznaczone ze względu na ówczesną działalność Kopalni Siarki Jeziórko, która przewidywała  
w tym miejscu prowadzenie robót związanych z wydobyciem siarki, co wiązało się z wprowadzeniem zakazu zabudowy. 
Górnictwo siarkowe zaprzestało działalności w 2001 roku z powodu zwiększonej podaży taniej siarki z odzysku i recesji 
gospodarczej, jednakże plan zagospodarowania pozostał w niezmienionej formie przez kolejne 20 lat. 
Wójt Gminy Grębów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Sokoła podjął decyzję o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z oczekiwaniami przyszłych Inwestorów. 
W związku z tym faktem, prosimy mieszkańców o śledzenie wszelkich komunikatów zarówno na tablicach ogłoszeń jak 
i na stronie internetowej Gminy Grębów (www.grebow.com.pl). Zachęcamy również do składania pisemnych wniosków 
o zmianę przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
Wniosek  powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 
2) określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek, 
3) przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń zmiany planu, 
4) uzasadnienie. 

Do wniosku można dołączyć: kopię mapy (np. ewidencyjnej) z oznaczeniem lokalizacji wniosku, koncepcję 
zagospodarowania terenu. Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego 
wnioskiem. W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania 
Inwestora. 

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI W GMINIE GRĘBÓW 

Urząd Gminy w Grębowie informuje, że posiadamy do sprzedaży w drodze przetargu atrakcyjne nieruchomości 
budowlane i usługowe. Działki budowlane położone są w następujących miejscowościach Gminy Grębów: Grębów 
Palędzie – 1 działka, Grębów – Niwa  –17 działek. Na terenie gminy dysponujemy również  terenami przeznaczonymi na 
cele usługowe w miejscowości Grębów (teren przy rondzie). W przygotowaniu są do sprzedaży dalsze tereny gminne tj. 
Żupawa - teren za szkołą, Grębów - Palędzie Stare,  Zabrnie Górne i  Stale  za stadionem. 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. 

Inspektor ds. gosp. gruntami    
Urszula Gawrońska 

 
WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW OBSZAROWYCH 

 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza rolników do wypełniania 
wniosków obszarowych za pomocą aplikacji eWniosekPLUS w Powiatowym Zespole Doradztwa 
Rolniczego w Tarnobrzegu przy ul. 1go Maja 4, Piętro 7, pokoje 705-707. 
Wypełnianie odbędzie się w dniach od  15 marca do 15 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Telefon kontaktowy: 15 823 02 42 lub 723 977 535   

ODR Tarnobrzeg - Barbara Stępak 
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STAWKI PODATKOWE W GMINIE GRĘBÓW W 2021 ROKU 

Podatki lokalne należą do głównych źródeł dochodów własnych gminy. 
Umożliwiają realizację wydatków bieżących i  wszelkich inwestycji w gminie. 
Do podatków lokalnych zalicza się m.in. wpływy z podatku: od nieruchomości, 
rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.  
Ich duże znaczenie w strukturze dochodów budżetowych wynika z możliwości 
oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wysokość stawek 
podatkowych, na wielkość przyszłych wpływów budżetowych z tych źródeł. 

W związku z powyższym, Rada Gminy Grębów w ramach swoich kompetencji, mając na uwadze rozwój gminy i dobro jej 
mieszkańców w niewielkim stopniu podniosła stawki podatkowe na rok 2021.  
Uchwałą nr XXVI.158.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Grębów, wprowadzone zostały następujące stawki optał od wyżej wspomnianego podatku na  
2021 rok: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, 
 od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  

i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha powierzchni, 
 od gruntów pozostałych – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni, 
 od gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „B”  

– 0,25 zł od 1 m2  powierzchni, 
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 
 od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 od budynków pozostałych – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 
Uległa niewielkiej zmianie stawka podatku rolnego. Rada Gminy Grębów uchwałą XXVI.157.2020 z dnia 13 listopada 
2020 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.   
W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi: 

 od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych 115,00 zł,   
 od 1 ha dla gruntów pozostałych stanowiących użytki rolne 230,00 zł.  

Rada Gminy nie wprowadziła zmian stawek podatku od środków transportowych tj. samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep, które przez to w 2021 roku  kształtują  się na poziomie lat 
ubiegłych. 
 
W Gminie Grębów do naliczania podatku leśnego została przyjęta stawka podatku leśnego w wysokość 43,3048 zł za  
1 ha gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”. Stawka ta stanowi  równowartość pieniężną 
0,22 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena 194,24 zł za 1 m3 została ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS  
z dnia 20 października 2020 r.  
Nie uległa zmianie na rok 2021 kwestia zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnieniu nadal zgodnie z uchwałą  
Nr X.86.2015  z dnia 23 listopada 2015 r. podlegać będą: 

1) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 
2) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu,  
3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia  

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
4) grunty zajęte pod drogi wewnętrzne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, 
5) budynki mieszkalne. 

Należy zaznaczyć, że powyższe zwolnienia nie obejmują gruntów, budynków i ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
Przyjęte w takich wysokościach stawki podatkowe oraz zwolnienia na 2021 rok pozwolą na uzyskanie dochodów, które 
zabezpieczą realizację podstawowych zadań własnych spoczywających na Gminie Grębów. 
 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
   Ewa Lorenc  
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z końcem grudnia 2020 r.  przestała obowiązywać umowa z firmą SanTa-EKO Sp.  z o.o.  na odbiór  i transport odpadów 
z terenu Gminy Grębów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, od dnia 1 stycznia 2021 roku 
odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grębów odbierane są przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, ul Wolności 295, 37-403 Pysznica, tel. 15 841 00 08.  Firma ta została wyłoniona  
w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów na okres od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. Zmianie uległy również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców. Zgodnie z uchwałą 
Nr XXVII.163.2020 Rady Gminy Grębów od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

1. 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
2. 38,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona  

w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, 
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) 
właściciel nieruchomości nie otrzymuje worków na bioodpady i nie może ich wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów 
komunalnych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono 
obowiązku segregacji odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej. 
Zmienione stawki opłaty za odbiór odpadów nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do 
czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, 
zmianą miejsca zamieszkania). Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca  
następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Grębowie ul. Rynek 1, wysłać pocztą lub za 
pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP. 

Konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wiąże się ze wzrostem kosztów obsługi całego 
systemu gospodarowania odpadami, przede wszystkim kosztów 
niezależnych od gminy. Z niepokojem obserwujemy 
systematyczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami, bezpośrednio przekładających się na 
wzrost obowiązkowych obciążeń mieszkańców z tytułu 
zobowiązania ich do finansowania odbioru i zagospodarowania 
odpadów. System gospodarki odpadami uniemożliwia gminom 
aktywny wpływ na koszty ich odbioru i zagospodarowania. Wpływ 

na tę sytuację mają niezależne od gminy rosnące koszty związane ze składowaniem, magazynowaniem  
i zagospodarowaniem odpadów przez instalacje. Cena dla mieszkańca wynika z trzech głównych składników: opłaty za 
zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Stalowej Woli, opłaty 
marszałkowskiej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska (która jeszcze w 2015 roku wynosiła 74,00 zł za tonę, a obecnie wynosi  
270 zł.), ceny za odbiór i transport odpadów wynikającej z przetargu przeprowadzanego przez gminę. Mając na względzie 
obecny wzrost cen energii i płacy minimalnej, należy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki opłaty za odpady w ciągu 
roku, na które ani Wójt Gminy ani też Rada Gminy Grębów nie mają żadnego wpływu.  
Wzrost stawki dla mieszkańców jest spowodowany tylko i wyłącznie dostosowaniem jej wysokości do poziomu kosztów. 
A koszty gospodarki odpadami w całej Polsce, od lat sukcesywnie wzrastają. Przepisy w sposób jednoznaczny określają, 
że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się. Innymi słowy jeśli w wyniku 
przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał odpady w gminie, to  
w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne, gmina nie może na tym systemie 
ani zarabiać, ani do niego dopłacać.  



 

10 
  

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat gmina pokrywa wszystkie 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki związane z: 

 odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
 tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
 obsługą administracyjną systemu, 
 edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 
Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać bez wezwania, z góry w następujących 
terminach:  

 do dnia 31 stycznia  za miesiące: styczeń, luty, marzec, 
 do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, 
 do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, 
 do dnia 31października za miesiące: październik, listopad, grudzień 

na rachunek bankowy Gminy Grębów: 48 9434 0002 2001 1008 2407 0023 
 
NIEUREGULOWANIE OPŁAT W TERMINIE  
 
W przypadku gdy opłata nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona będzie 
w niepełnej wysokości, zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela 
nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie 
zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli we wskazanym terminie opłata wraz z odsetkami i kosztami upomnienia nie zostanie 
uregulowana, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie 
egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie podatnika kosztami egzekucji, które zaspakajane  
są w pierwszej kolejności. 
  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
Maria Szczepańska 

 
 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
 

Gmina Grębów oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, w dniu 16.12.2020 r. podpisali Porozumienie w sprawie ustalenia zasad 
wspólnej realizacji naboru wniosków dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze".   
 
„Czyste Powietrze”  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub 

uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy 
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  
 
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych 
oraz wydzielonych lokali mieszkalnych. Dodatkowym warunkiem, który musi spełniać beneficjent na podwyższony 
poziom dofinansowania jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany  
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,  którego dochód nie może 
przekroczyć kwoty: 

1. 1 400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym, 
2. 1 960 zł – gospodarstwie jednoosobowym. 

 
 Beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania  otrzyma do 32 tys. zł dofinansowania 

oraz dodatkowe 5 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną. 
 Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania dotacja wynosi 25 tys. zł  oraz 

dodatkowe 5 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną.  
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Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym  100 tys. zł. 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej 
(beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania), z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany 
w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego  
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 
 
Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż  nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu, 

 ocieplenie przegród budynku, 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać do: 

 WFOŚ i GW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal 
mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, 

 lub za pośrednictwem gmin, w tym Gminy Grębów, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad 
wspólnej realizacji Programu z WFOŚ i GW. 

   Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
Gabriela Mierzwa 

 

ZBLIŻA SIĘ NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko 
w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie. NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy  
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także 
przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań. 

 
Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?   
NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za 
granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 
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Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym 
od 1 kwietnia br. na stronie internetowej: spis.gov.pl. 

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 
2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie 
zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać  
z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną 
utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. 

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany 
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: 
wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez 
rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym. 

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego? 
W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan  
i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje 
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka 
zasobów mieszkaniowych. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury  
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna 
prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Więcej informacji  
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej: spis.gov.pl. 
Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. 

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: rzeszow.stat.gov.pl. 

Redakcja 

INFORMACJA Z USC 

Statystyka urodzeń i zgonów za okres od 01.01.2021 r. do 12.03.2021 r. 

 
Na dzień 12.03.2021 r. w naszej gminie liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosi 10024 osoby, 
natomiast na pobyt czasowy 97 osób, łączna liczba mieszkańców wynosi 10121. 

Kierownik USC 
Małgorzata Gawrońska 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 
Grębów 5 3 
Jamnica                          1 2 
Krawce 2 2 
Poręby Furmańskie                          1 1 
Stale 7 5 
Wydrza 2 2 
Zabrnie 0 1 
Żupawa 0 3 
RAZEM: 18 19 
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JUBILEUSZE 
 

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN PANI BRONISŁAWY SKOWROŃSKIEJ Z WYDRZY 

W dzisiejszych trudnych czasach dość rzadko niestety, zdarzają się chwile naprawdę szczęśliwe, podniosłe i napawające 
nas optymizmem na przyszłość. Tym bardziej cieszy fakt, że właśnie mieliśmy okazję składać najserdeczniejsze 
gratulacje mieszkance naszej gminy, pani Bronisławie Skowrońskiej, która w dniu 3 lutego 2021 r. obchodziła jubileusz 
100-lecia urodzin. To piękne święto pani Bronisławy otoczonej miłością i troską grona swoich bliskich skłania nas do 
zastanowienia się nad tym, co sprawia, że w dobrym zdrowiu i wspaniałej jak na taki wiek kondycji doczekała tego 
pięknego jubileuszu. 

Dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Grębów. 
Składając serdeczne życzenia od Samorządu Gminy, Wójt Gminy 
Grębów Kazimierz Skóra i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzata Gawrońska do życzeń dołączyli kosz kwiatów, słodycze  
i pamiątkowy list gratulacyjny. Zwracając się do pani, Wójt Gminy 
powiedział: „Dostojna Jubilatko, Droga pani Bronisławo jest mi 
niezmiernie miło, że możemy wspólnie świętować ten jakże 
wspaniały Jubileusz. Niewielu z nas ma szczęście doczekania 
setnych urodzin. Sto lat to wiek - czas, który dla większości z nas, 
zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do 
osiągnięcia, to czas doświadczeń, mądrości i trudu. Jeśli 
zechciałaby pani opisać swoje życie, to na pewno powstałaby 
gruba księga ukazująca życie pełne miłości, troski o najbliższych  

i pracy, która towarzyszyła pani od zawsze. Tak wiele pani wytrwała i przeżyła, świat przez te 100 lat zmienił się 
nie do poznania. Cieszymy się, że zastaliśmy panią w dobrym zdrowiu, uśmiechniętą i szczęśliwą. Niech pani piękne 
życie będzie przykładem i skarbnicą wiedzy dla następnych pokoleń…”  
Pani Bronisława Skowrońska zd. Mróz  c. Tekli i Józefa urodziła się 3.02.1921 r. w Grębowie, w czasach ciężkich tuż po  
I wojnie światowej. Ile w życiu pani Bronisławy przez te 100 lat się wydarzyło?  Trudno w to uwierzyć - przeżyła cały 
okres międzywojenny, II wojnę światową, czasy komunistyczne, wszystkie związane z tym trudy i wyrzeczenia. Dzisiaj 
wspomina to wszystko ze łzą w oku- było naprawdę ciężko. Już w wieku 2 lat straciła matkę, która ciężko chorowała.  
Po śmierci mamy, wychowywała się z ojcem i starszą o dwa lata siostrą. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Z racji 
trudnej sytuacji rodzinnej w wieku 12 lat zatrudniła się u bogatej rodziny w Rozwadowie. Początkowo sprzątała i dbała 
o dom właścicieli. Jak wspomina, była tam dobrze traktowana. Pani tego domu nauczyła ją gotowania i podawania do 
stołu, z czasem stała się dobrą gospodynią i kucharką. Za wykonywaną pracę otrzymała wyżywienie, nocleg oraz 
pieniądze, które przekazywała ojcu i siostrze. 

Jak wspomina były  to czasy poniewierki i troski o byt i godziwe 
życie dla siebie, ale też rodziny (ojca i siostry). Jednak mimo 
wielu wyrzeczeń i trudności, lubiła pracować u tej rodziny,  
a gotowanie stało się jej pasją. Swoją wiedzą i praktyką dzieliła 
się z sąsiadami, a także przekazywała ją kolejnym pokoleniom. 
Gdy poznała przyszłego męża, była pewna, że odtąd będzie już 
tylko lepiej. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Józefa 
Skowrońskiego, który po stracie matki sam wychowywał swoich 
młodszych braci (17 i 5 lat). Tym samym pani Bronia  stała  się 
dla nich drugą matką. Mąż Józef pracował przez jakiś czas na 
gospodarstwie rolnym w majątku Rodu Dolańskich,  
a w następnych latach zatrudnił się do pracy w Hucie  
Stalowa Wola.  

Po niedługim czasie na świat przyszła córka Zofia, która obecnie liczy 73 lat, a po sześciu latach syn Jan. Był to kolejny 
etap, gdzie trzeba było zająć się wychowaniem tym razem swoich dzieci. W wieku 66 lat została wdową. Oprócz 
wychowywania dzieci zajmowała się pracą na roli, doglądaniem inwentarza, a także przydomowym ogródkiem  
z warzywami i kwiatami. Z upływem lat nadszedł czas na pomoc przy wychowywaniu wnuków, doczekała się pięciorga 
wnuków i siedmiorga prawnuków, o wszystkim pamięta i często się o nie dopytuje.  

 

Wójt Gminy Grębów z Jubilatką 

Pani Bronisława z córką Zofią 
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Pani Bronisława mieszka z synem Janem i synową Barbarą oraz wnukiem Piotrem jego żoną Sylwią i prawnukami 
Oskarem i Julką. Mimo swoich 100 lat jest osobą energiczną i kontaktową, sama się ubiera, sama korzysta z toalety, dba 
o siebie, w dalszym ciągu jest ciekawa świata. W lecie bardzo lubi przebywać na świeżym powietrzu pod altanką, 
odpoczywa i  słucha radio. 

 
Zapytaliśmy rodzinę pani Bronisławy jaka jest recepta na takie zdrowie i taki wiek? 

Syn Jan  z uśmiechem stwierdził, że mimo sędziwego wieku, mama nadal jest w dobrej formie, nie cierpi na żadne 
przewlekłe choroby i nie musi przyjmować żadnych leków. Dopisuje jej apetyt, odżywia się tak samo jak pozostali 
członkowie rodziny. Uwielbia słodycze, a szczególnie domowe ciasto. Jej wielką przyjemnością było czytanie gazety 
„Przyjaciółki”. Obecnie ze względu na gorszy wzrok rzadziej czyta, a wieczorami modli się w intencji całej rodziny. 

Żegnając się z dostojną Jubilatką i jej najbliższą rodziną byliśmy szczęśliwi możliwością rozmowy z tą szlachetną, 
wspaniałą kobietą, która mimo sędziwego wieku zachowała sprawność umysłu, dobrą pamięć i pogodę ducha. 

Zadziwiającym jest również fakt, że niedawno bo w lipcu 2020 r. swoje 100 lecie urodzin świętowała również sąsiadka 
pani  Bronisławy -  pani Szewc Maria,  wiemy że czuje się dobrze i czeka na 101 urodziny w lipcu br. Dość popularne jest 
przekonanie, że długie życie zawdzięczamy tzw. genowi długowieczności, który można wzmacniać zdrowym stylem 
życia, pogodą ducha i oczywiście szczęściem. Jest  w tym przecież coś niezwykłego, że w tej części Grębowszczyzny,  
w bliskim sąsiedztwie, żyją dwie niezwykłe panie, które przekroczyły magiczną granicę stu lat!  Być może to dobra 
atmosfera tej okolicy, zdrowsze niż gdzie indziej powietrze Miętnego, ale z całą pewnością najważniejsza jest tu 
życzliwość i dobroć ludzi, troska i miłość rodziny oraz nieustanna chęć  życia, ciekawość świata oraz pewność, że jest się 
potrzebnym najbliższej rodzinie. 

Dziękując za wzruszające chwile spędzone z panią Bronisławą Skowrońską, w gronie jej wspaniałej rodziny składamy 
serdeczne życzenia zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia:  200 lat, 200 lat niech żyje, żyje nam… 

Dziękujemy serdecznie naszej koleżance wieloletniej pracownicy GOPS w Grębowie p. Irence Maciubie – wnuczce 
Dostojnej Jubilatki, za udostępnienie fotografii i przekazanie wspomnień o życiu swojej babci. 

                                                                                                                                   Sekretarz Gminy   
Lidia Jurek 

                                                                                                                           

Pani Stanisława w gronie najbliższej rodziny 
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INFORMACJA GOPS  

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie współpracujący z Bankiem 
Żywności w Tarnobrzegu realizuje unijny program Pomocy Żywnościowej  
w ramach Programu Operacyjnego Podprogram 2018 Pomoc Żywnościowa 2014 
- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej 
Potrzebującym. W ramach realizacji pozyskano nieodpłatnie produkty 
żywnościowe.  W tegorocznej edycji programu znalazły się takie artykuły jak: 
cukier biały, buraczki wiórki, fasolka po bretońsku, herbatnik maślane, groszek  
z marchewką, mus jabłkowy, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron 
jajeczny, mleko UHT, olej rzepakowy, pasztet drobiowy, płatki owsiane, powidła 
śliwkowe, filet w oleju, ryż biały, ser podpuszczkowy, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa, miód nektarowy. 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby 
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego 
w tej ustawie) - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc 
systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą 
przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS: 

 warsztaty kulinarne,  
 warsztaty edukacji ekonomicznej, 
 warsztaty dietetyczne, 
 warsztaty niemarnowania żywności, 
 inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na 

celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących. 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.  

W ramach otrzymanych artykułów spożywczych z Banku Żywności wsparciem 
objętych jest  380 mieszkańców naszej gminy. W opinii mieszkańców jak również 
Ośrodka pozyskiwanie artykułów żywnościowych jest wskazane i na pewno  
w pewnym stopniu poprawi sytuację materialną rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Wójt Gminy Grębów z wielkim zaangażowaniem wspiera 
wszelkie inicjatywy pomocy najuboższym mieszkańcom naszej gminy. Dystrybucja 
odbywa się w sposób dobrze zorganizowany. Pragniemy serdecznie podziękować  
wszystkim pomagającym w rozładunku artykułów żywnościowych, szczególnie 
OSP Grębów, którzy również udostępniają samochody strażackie, które służą do 
przywozu żywności.  

GOPS Grębów 
Magdalena Janeczko 
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OŚWIATA W GMINIE 

BUDŻET NA OŚWIATĘ W ROKU 2021 

Największe nakłady finansowe dotyczą jednostek oświatowych. Grębowska oświata od lat jest najbardziej kosztownym 
zadaniem. W roku 2021 łączne planowane wydatki są wyższe o ponad 8 mln 844 zł niż subwencja oświatowa i inne 
dochody.  
Łącznie plan wydatków na oświatę wynosi 19 734 022,92 zł, co stanowi 40,49% wydatków budżetu gminy, mimo że nie 
zaplanowano żadnych środków inwestycyjnych. 

HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI NA WAKACJACH 

Samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dalej przedszkola, są placówkami 
nieferyjnymi, funkcjonują przez cały rok z wyjątkiem przerw na wakacjach oraz podczas remontów. 
W lipcu i sierpniu 2021r. nasze przedszkola działają na zmianę wg harmonogramu. 
 
Uprzejmie informujemy rodziców dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli, że zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy 
Prawo oświatowe o przyjęciu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. 
W sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji należy kontaktować się z dyrektorami przedszkoli 
zgodnie z poniższym harmonogramem. 
 

Lp. Nazwa przedszkola Adres Nr telefonu 
Czynne na 
wakacjach 
w miesiącu 

1. Przedszkole w Grębowie ul. Dolańskich 2 15 811 28 27 lipiec 

2. Przedszkole w Stalach w Zespole Szkół w Stalach ul. Tarnobrzeska 5 15 811 13 46 sierpień 

3. 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
St. Pawłowskiego w Stalach w Zespole Szkół 
w Stalach 

ul. Tarnobrzeska 5 15 811 13 46 sierpień 

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Krawcach Krawce 167 15 811 28 09 sierpień 

5. 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Wydrzy w Zespole Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Wydrzy 

Wydrza 383 15 811 28 66 sierpień 

6. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
J.Pawła II w Zabrniu Zabrnie 582 15 811 28 18 sierpień 

7. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Żupawie Żupawa 41 15 811 11 32 sierpień 

Inspektor ds. oświaty – Beata Kwiecień 

STYPENDIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM WÓJTA GMINY GRĘBÓW 

3 marca 2021 r. powołana zarządzeniem Nr 25.2021 Wójta Gminy Grębów z dnia 2 marca 2021 r. Komisja Stypendialna 
przyznała stypendia najzdolniejszym uczniom LO za wysokie wyniki w nauce. Stypendia na II semestr 2020/2021 
przyznano 28 uczniom na kwotę 34 800,00 zł.  

Ufundowane przez Wójta stypendium może otrzymać nie tylko uczeń cieszący się średnią ocen powyżej 4,75 za 
poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (był finalistą 
konkursów przedmiotowych lub laureatem olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego). Miesięczna kwota 
przyznanego stypendium wynosi od 200,00 zł do 350,00 zł. Stypendium ma charakter motywacyjny, a jego celem jest 
wspieranie uczniów zdolnych, osiągających wybitne wyniki w nauce. Każdy wyróżniony uczeń otrzymał pamiątkowy 
dyplom z gratulacjami wysokich wyników w nauce  i życzeniami dalszych sukcesów. Niezmiernie cieszy fakt, iż z roku na 
rok liczba stypendystów utrzymuje się na wysokim poziomie. 
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STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Urząd Gminy Grębów wypłaca uczniom z terenu gminy stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Są one przyznawane 
na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały rady gminy. Określony jest również regulamin udzielania tej pomocy. 
Jest to pomoc o charakterze socjalnym. Na wydatki z tego tytułu gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.  
Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna 
wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528 zł na 
osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy 
społecznej. Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może 
przekraczać miesięcznie 248 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. 

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup: 
1. podręczników, biurka, krzesła do biurka;  
2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i plecaków szkolnych, słowników, encyklopedii, programów 

edukacyjnych na CD, lektur szkolnych); 
3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wychowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, bluzy, spodnie 

sportowe obuwie sportowe, strój kąpielowy itp.), a także mundurka szkolnego; 
4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka). 

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej może też zostać wykorzystane na opłacenie/pokrycie: 
1. wyjazdu organizowanego przez szkołę (do kwoty przyznanego miesięcznie stypendium szkolnego) na 

podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, zawierającego informacje nt. wyjazdu ucznia na „zieloną 
szkołę”: kosztów, terminu wyjazdu, 

2. abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz  
z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc; 

3. udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły (np. 
wyjścia do kina, teatru itp.) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kwotę 
wydatku poniesionego przez rodzica. 

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 stypendium szkolne przyznano 24 uczniom. Łącznie wypłacono kwotę  
18 560,00 zł. Wypłata przyznanego stypendium nastąpiła w dniu 15.12.2020 r. 

 

Podinspektor ds. stypendiów i obowiązku nauki 
Tomasz Florek 

RANKING PERSPEKTYW  

Jak co roku, miesięcznik Perspektywy opublikował ranking najlepszych liceów ogólnokształcących  
i techników w Polsce. Jest to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju, a znalezienie się na liście 
rankingowej to prawdziwy zaszczyt. Głównymi kryteriami są osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki 
egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Lista ogólnopolska zawiera 
500 najlepszych szkół, opublikowane są także listy dla każdego województwa, które przedstawiają 
50 najlepszych placówek z danego regionu. Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące w Grębowie 

znajduje się na liście 50 najlepszych liceów Podkarpacia. W tym roku zajęliśmy wysokie 18 miejsce, wyprzedzając licea  
ościennych miast, np. Tarnobrzega czy Stalowej Woli. 
Na ten sukces składa się wiele czynników. Mądrzy, ambitni, pracowici uczniowie, bardzo dobrze przygotowana kadra 
nauczycielska. Olbrzymie wsparcie i troska władz  samorządowych – Rady Gminy i Wójta, który jako organ prowadzący 
stara się, aby najlepsi absolwenci szkół podstawowych gminy kontynuowali naukę w Liceum Ogólnokształcącym  
w Grębowie. To wsparcie ma wiele form: stypendia dla najlepszych uczniów, możliwość rozszerzania dowolnych 
przedmiotów wybranych przez uczniów, małe klasy. Uczniowie  liceum już od pierwszej klasy mają przyznane 
dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów, a nauka często odbywa się w małych grupach. Każdy uczeń ma możliwość 
rozwijać swoje zainteresowania w przyjaznej atmosferze. Odniesiony sukces pokazuje, jak ważna jest współpraca. Dzięki 
olbrzymiemu wsparciu i pomocy ze strony Wójta oraz sympatii społeczności lokalnej, szkoła rozwija się i osiąga sukcesy, 
kadra nauczycielska może skupić się na jak najefektywniejszym przekazywaniu wiedzy, a uczniowie czują się docenieni 
i zmotywowani do pracy.         

Dyrektor ZSO w Grębowie  - Krystyna Chmura 



 

18 
  

RELACJA Z PRZEPROWADZONYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU W  LISTOPADZIE I GRUDNIU 2020 R.                                                                                   
CIEKAWYCH KONKURSÓW Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZDROWIA 

W trudnym czasie pandemii, gdy temat koronawirusa jest 
wszechobecny,  a obawy o zdrowie   czy dalsze losy nurtują także 
tych najmłodszych, podjęliśmy działania, którym towarzyszyła 
miła  atmosfera i radość – wśród naszych przedszkolaków. Naszym 
zamierzeniem było również, aby poprzez ciekawe zajęcia  
i konkursy jeszcze bardziej przybliżyć przedszkolakom trudne  
i ważne tematy związane z ekologią i ochroną zdrowia.   
Realizacji  konkursów towarzyszyła promocja Gminy Grębów, 
przeprowadzono  następujące konkursy:  

1.Konkurs ekologiczno-plastyczny  pt. „Coś z niczego - nasze zabawki ze śmieci”. W obecnej rzeczywistości temat 
segregacji odpadów komunalnych czy recyklingu jest bardzo ważny, a zarazem obecny w naszym życiu, dlatego jego 
poznanie należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej 
podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Konkurs odbywał się 
we wszystkich grupach wiekowych, wychowawcy sami dostosowali wykonanie prac do możliwości wiekowych dzieci. 
Wykonano wiele pięknych, kolorowych, ciekawych zabawek: lalki, samochodziki, domki, zamki, zwierzątka, które 
następnie pokazano wystawiając  w klasach i korytarzach Przedszkola. 

 Główną ideą konkursu było zrozumienie tzw. „Upcyklingu”, który podobnie jak recykling, jest formą 
przetwarzania wtórnego odpadów, a w jego wyniku powstają jednak produkty  o wyższej wartości niż surowce 
do niego użyte np.  zabawka ekologiczna.  

 Głównym celem konkursu było propagowanie troski o środowisko naturalne wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym poprzez wtórne wykorzystanie surowców oraz rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej  
i technicznej  jak też zwrócenie uwagi dzieciom na problematykę nadmiaru śmieci.  

 2. Konkurs promujący zdrowy styl życia poprzez ruch i  zdrowe odżywianie „Uciekniemy przed wirusami,  
bo zdrowo się odżywiamy” 

Zgodnie z założeniami tego konkursu staraliśmy się przybliżyć 
dzieciom główne założenia m.in.: na czym polega i jak wpływa na 
nasze zdrowie: prawidłowe odżywianie się, ruch w życiu człowieka, 
higiena na co dzień, również  przyjazna atmosfera w przedszkolu.  
W ten sposób wzbogaciliśmy  wiedzę dzieci o zdrowym odżywianiu. 
Wykonano również tablicę informacyjną dotycząca promocji 
zdrowia oraz treści prozdrowotnych: „Nasz przedszkolak dobrze 
wie, co jest zdrowe a co nie”. W ramach tego konkursu dzieci 
wykonały prace rysunkowe na temat zdrowego odżywiania. 
Pokazaliśmy takie produkty, które wspomagają zdrowie, oraz takie 

które mu nie służą. Wychowawcy wszystkich grup wiekowych przygotowali wspólnie z dziećmi tzw. „Piramidę 
żywienia” – jej zależności pomiędzy żywieniem, a zdrowiem człowieka. W konkursach wzięło udział około 170 
przedszkolaków, wszystkie dzieci zostały  wyróżnione  i nagrodzone poprzez wręczenie kolorowych dyplomów,  
oraz  innych drobnych upominków.  

 
W imieniu Przedszkolaków, ich rodziców, organizatorów 

konkursów oraz wszystkich nauczycieli i opiekunów -   
serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Kazimierzowi Skórze za 

udzielenie pomocy w zakresie wsparcia finansowego - na zakup 
dyplomików i upominków w ramach działań promocyjnych, 

zdrowotnych i ekologicznych w Gminie Grębów. 
                                              
 

p.o. Dyrektora Przedszkola w Grębowie                                                                                                                                                                         
Elżbieta Majdańska 
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 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OSP   
 

NOWE UBRANIA SPECJALNE DLA JEDNOSTEK OSP GRĘBÓW, STALE, WYDRZA I KRAWCE 

 

Gmina Grębów pozyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej - Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
W ramach dofinansowanego zadania zakupione zostały „Nowe ubrania specjalne dla jednostek OSP Grębów, Stale, 
Wydrza i Krawce”, które 12 stycznia bieżącego roku zostały przekazane do wymienionych jednostek przez Wójta Gminy 
Grębów Kazimierza Skórę, druhom Prezesom poszczególnych jednostek. 

Umowa dotacji z Ministrem Sprawiedliwości została podpisana 17 grudnia 2020 roku. W ramach przyznanych środków 
finansowych oraz wkładu własnego Gminy Grębów  zakupiono nowe ubrania specjalne dla czterech jednostek OSP, 
będących w Krajowym Systemie Ratownictwa – Gaśniczego. 

Dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości i  wkładu własnego Gminy Grębów zakupiono 21 kpl. ubrań specjalnych dla 
jednostek OSP Grębów – 6 kpl,  OSP Stale – 5 kpl,  OSP Wydrza – 5 kpl i  OSP Krawce – 5 kpl. 

Wartość zadania wyniosła 84 840,00 zł, w tym 84 000,00 tysiące złotych to dotacja budżetu państwa w ramach Funduszu 
Sprawiedliwości. 
                     Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska 
                                                  Gabriela Mierzwa 

„NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM” 

W dniu 19 lutego 2021 r. przed remizą OSP w Grębowie stanął 
czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania 
plastikowych nakrętek. Inicjatorem akcji „Nakręć się na pomaganie” 
są druhowie strażacy, którzy zachęcają wszystkich mieszkańców do 
aktywnego udziału. 

Zaprojektowane i wykonane przez strażaków serce, choć stalowe ma 
wielką moc. Czerwony, metalowy kosz ma ponad 1,5 metra 
wysokości i bez wątpienia zmieści się w nim wiele kilogramów 
plastikowych nakrętek. Jest to nie tylko ekologiczne przedsięwzięcie, 
ale przede wszystkim akcja charytatywna mająca pomóc najbardziej 
potrzebującym. 

Na co dzień druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębowie pełnią służbę, niosąc pomoc podczas akcji 
ratowniczych, jak również podejmują przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za wielkie serce przy 
organizacji tej szlachetnej inicjatywy. 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Grębów do uczestnictwa w „zakręconej akcji”. Pamiętajmy, że wypełniając serce 
nakrętkami wypełniamy radością i nadzieją wiele serc, które czekaj na pomoc.  Jak podkreślają druhowie „Udowodnijmy 
wspólnymi siłami, że wielkie serce stoi nie tylko przed remizą, ale że posiada je każdy z nas”. 

Redakcja 
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 KLUBY SPORTOWE NA TERNIE GMINY 
 
 

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej 
mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba 
zorganizować, zagospodarować i wspierać. Sport uczy istotnych 
wartości i umiejętności życiowych, takich jak pewność siebie, praca  
w zespole, poczucie wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. 
W dobie wszechwładnej telewizji i komputerów, młodzież, dzieci  
a także dorośli mają coraz mniej okazji do fizycznego wysiłku i ruchu. 
Zmienia się także charakter pracy społeczeństwa. W coraz większym 
stopniu pracę fizyczną ludzi zastępują maszyny i różnego rodzaju 
urządzenia. To wszystko powoduje, że ludzie muszą myśleć o ruchu  

i fizycznym wysiłku. W krajach zachodniej Europy młodzi ludzie, ale także dorośli i całkiem dojrzali wiekiem uprawiają 
masowo sport albo biegając, albo uprawiając różne dyscypliny sportowe. W Polsce to zjawisko zaczyna być już też 
zauważalne.  
W gminie Grębów podejmuje się działania zachęcające do uprawiania sportu zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Gmina 
Grębów dysponuje bazą licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, z których mogą skorzystać mieszkańcy  
w zależności od zainteresowań. Sport jest realizowany poprzez działalność klubów sportowych, animatorów, szkół  
i samych mieszkańców. 
Na terenie gminy Grębów działają kluby sportowe, które realizują zadania w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród 
mieszkańców, organizacji i uczestnictwa w imprezach związanych z piłka nożną oraz szkolenia młodej kadry w tej 
dziedzinie. 
W budżecie gminy corocznie przeznacza się poważną kwotę na organizację kultury fizycznej. Poprzez udzielanie dotacji 
celowej Wójt oraz Rada Gminy Grębów, w przeważającej części lub w całości, finansują działalność Klubów Sportowych, 
Uczniowskich Klubów Sportowych, a także Szkółki Piłkarskiej przyczyniających się do rozwoju i upowszechniania 
kultury fizycznej na terenie gminy. Udzielone wsparcie ma na celu nie tylko rozwój sportu, ale także promocję gminy 
dzięki sportowym wynikom utalentowanych zawodników, wśród których są mieszkańcy naszej gminy.  
Z kolei kluby pozyskują środki niezbędne na dalszy rozwój swojej działalności i rozwijanie umiejętności zawodników. 
 
Kluby sportowe działające na terenie gminy Grębów to: 

 Ludowy Zespół Sportowy „Słowianin” Grębów, 
 Towarzystwo Sportowe Stale, 
 Wiejski Klub Sportowy Zabrnie, 
 Klub Sportowy Żupawa, 
 Klub Sportowy Wydrza. 

Natomiast Uczniowskie Kluby Sportowe to kluby amatorskie, zrzeszające młodzież i tworzące dobre warunki do 
uprawiania danej dyscypliny sportu, nie tylko dla tych najbardziej utalentowanych. Charakterystyczne dla Uczniowskich 
Klubów Sportowych jest to, że ich członkami w większości są dzieci. Głównie powołuje się je przy szkołach, dzięki czemu 
mogą one funkcjonować w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły. Najczęściej prowadzeniem Uczniowskich 
Klubów Sportowych zajmują się nauczyciele WF lub trenerzy, którzy mają czas lub po prostu czują potrzebę zrobienia 
czegoś dobrego dla lokalnej społeczności - to nie jest praca, a raczej misja.  
 
Celem UKS-ów jest: 

 angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,  

 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza 
nim,  

 organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej 
i umysłowej,  

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,  
 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,  
 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. 

UKS-y mogą zajmować się jedną, bądź kilkoma dyscyplinami sportu. W Polsce zdecydowanie najwięcej jest Uczniowskich 
Klubów Sportowych prowadzących treningi piłki nożnej, ale w gminie Grębów funkcjonują również  UKS-y z zajęciami 
tenisa stołowego, piłki ręcznej, badmintona czy unihokeju.  
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Udział w ogólnopolskich czy nawet lokalnych turniejach jest świetnym sposobem na to, aby członkowie Uczniowskich 
Klubów Sportowych mogli sprawdzić się na tle rówieśników lub po prostu atrakcyjnie spędzić czas, chociażby podczas 
wakacji. Ideą UKS-ów jest krzewienie kultury fizycznej i odciągnięcie młodych ludzi od komputerów, smartfonów czy 
problemów w domu. Młodzież wykazuje coraz mniejsze zainteresowanie uprawianiem sportu, przez co w Polsce na sile 
przybiera zjawisko otyłości wśród dzieci, dlatego UKS – y są dobrym rozwiązaniem aby temu zapobiegać.  
Dobrze prowadzony UKS może stać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla spędzania całych dni przed komputerem. 
Młodzi ludzie potrzebują tylko bodźca i zachęty. Będąc zawodnikiem UKS młodzież zawiązuje przyjaźnie, uczestniczy  
w zawodach sportowych w różnych zakątkach Polski, a to pozwala poznać inne regiony kraju. Wszystko zaczyna się więc 
od sportu amatorskiego, którego ideę najlepiej realizują właśnie UKS-y. 
 
Organizacje sportowe na terenie gminy Grębów to: 

 Szkółka Piłkarska Grębów, 
 Uczniowski Klub Sportowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, 
 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Stalach, 
 Uczniowski Klub Sportowy „Refleks” Żupawa. 

Sport to bardzo istotna część życia – wpływa na nasze zdrowie, codzienne funkcjonowanie, stan ciała i umysłu, kształtuje 
charakter, uczy podejmowania nowych wyzwań, dążenia do celu, szacunku dla innych oraz samego siebie. Z tych właśnie 
powodów wspieranie sportu i inwestowanie w rozwój kultury fizycznej są dla władz gminy Grębów bardzo ważne. 
Odpowiednio rozpropagowany i wypromowany sport powoduje, że mieszkańcy gminy mogą spędzać czas w sposób 
pożyteczny dla zdrowia i samopoczucia. 

Referent ds. profilaktyki, sportu i gosp. lokalowej 
Natalia Janeczko 

 
HISTORIA KLUBÓW SPORTOWYCH 

 
Historię Towarzystwa Sportowego w Stalach przygotował do druku Przewdoniczący TS w Stalach p. Stanisław Wdowiak. 
Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący historii i  bieżącej działalności klubów sportowych z terenu naszej gminy. 
Wszystkim zawodnikom i działaczom życzymy sukcesów i awansów. 
  

Historia Klubu TS Stale jest krótka, w styczniu 2021 r. minęło 10-lecie istnienia. Należy nadmienić, że klub jest 
spadkobiercą po poprzedniku, tj. LZS Stale. W ciągu 10 lat istnienia nastąpił gwałtowny rozwój klubu, który z ostatnich 
miejsc klasy B awansował do klasy okręgowej rozgrywek Podokręgu Stalowa Wola. W chwili obecnej sytuacja klubu jest 
w miarę stabilna pod względem organizacyjno-finansowym. 
 
Zarząd TS Stale składa się z 7 osób, tj.: 

 Przewodniczący – Wdowiak Stanisław 
 Z-ca Przewodniczącego – Paź Janusz 
 Skarbnik - Konieczny Leszek 
 Członek – Gortych Jacek 
 Członek – Korczak Stanisław 
 Członek – Saja Artur 
 Członek – Galek Paweł 

Obecnie TS Stale posiada 3 drużyny piłkarskie, 
1 drużyna seniorów okręgowa - 25 osób,  
2 drużyny trampkarzy młodszych – 27 osób.  
W ostatnim czasie klub wzbogacił się w 
strukturze sportowej i tak powstały trybuny 
dla kibiców, nawodnienie boiska, wymiana boksów treningowych, budka spikera, oświetlenie boiska. Tak duże 
inwestycje były możliwe jedynie przy wsparciu Gminy Grębów. Celem klubu jest dalszy rozwój sekcji piłki nożnej  
z naciskiem na szkolenie dzieci i młodzieży w miejscowości Stale. Dziękujemy wszystkim naszym kibicom oraz 
wszystkim, którzy wspierają ideę sportu i nasze drużyny. 

 
Przewodniczący TS Stale 

Stanisław Wdowiak 

Towarzystwo Sportowe w Stalach 
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY 
 

GCK ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO PROGRAMU DK + INICJATYWY LOKALNE 
 

Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało beneficjentem  programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2021. 
Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie 
działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę 
i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę 
z przedstawicielami społeczności lokalnej. 
W wyniku procedury konkursowej w całej Polsce wyłoniono 50 beneficjentów z grona 

samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które 
otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK 
wpłynęły 232 wnioski.  
GCK w Grębowie zakwalifikowało się do programu na 7 miejscu. Wyniki naboru DK+ Inicjatywy lokalne 2021 dostępne 
na stronie internetowej NCK.  

1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy 
mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru 
inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym 
do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej 
realizacji. 

2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji 
zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. 

Inicjatywy będą realizowane w miejscowościach: 
1. Jamnica, 
2. Wydrza, 
3. Krawce wraz z Zapolednikiem, 
4. Żupawa, 
5. Stale, 
6. Stale-Siedlisko, 
7. Zabrnie.  

Pandemia zdezorganizowała działania domów kultury. Zamknięcie instytucji wiosną i jesienią 2020 r. spowodowało 
zerwanie więzi ze społecznością lokalną, która jest istotą działania domów kultury. Zadanie pozwoli powrócić w pełnym 
wymiarze działań i zrealizować w każdej z wymienionych miejscowości po jednej inicjatywie - działaniu wskazanym 
przez mieszkańców. 
 
 

KGW „RÓŻA” BENEFICJENTEM PROGRAMU NCK ETNOPOLSKA 
 

Z wielką radością informujemy, iż KGW „Róża” z Grębowa znalazło się wśród  
28 kół z całej Polski na liście beneficjentów programu Narodowego Centrum 
Kultury  „EtnoPolska” 2021. Koło może zrealizować projekt: „Ale cacka! –warsztaty 
plastyki obrzędowej”.  
Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż 
rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, (w tym 28 KGW) którzy 
na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie 
w wysokości 10 000 000 złotych.  
Celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej 
tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych 
ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych 
w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska 
wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające 
w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie 

poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Program adresowany jest do 
samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków 
wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

GCK – Joanna Brak - Głowala 
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NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ 

Szczepionka jest ogromną szansą na 
uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, 
zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-
CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności. 
Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim 
procencie osób zaszczepionych, spowoduje 
powrót do pełnej funkcjonalności służby 
zdrowia, podniesie efektywność i stabilizację 
gospodarczą, co wiąże się z szybkim  
i dynamicznym wzrostem PKB. To także powrót 

na stałe do trybu stacjonarnego nauczania, czyli do realizowania zadań edukacyjnych bez zakłóceń przez dzieci szkół 
podstawowych i średnich, a także studentów na uczelniach wyższych. 
Skala operacji szczepień oraz wiążące się z nią obawy części społeczeństwa i nadzieje na umożliwienie powrotu do życia 
„sprzed pandemii” sprawiają, że skuteczne działania informacyjne i edukacyjne to jeden z kluczowych czynników 
decydujących o powodzeniu całego procesu.  
Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ustalono priorytetowe grupy społeczne na potrzeby szczepień. W pierwszej 
kolejności możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19 miały służby medyczne, pensjonariusze Domów Pomocy 
Społecznej i pacjenci Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych; osoby powyżej 60. roku życia; służby mundurowe, które 
wspomagają walkę z COVID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo państwa. Potem taką możliwość uzyskają kolejne grupy. 
Zjawisko zakażeń spowodowanych wirusem SARS-COV-2 oraz skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw niemu 
są coraz lepiej poznane, ale ta wiedza wciąż ewoluuje. Dlatego przyjęta strategia będzie podlegać modyfikacjom służącym 
zwiększeniu jej efektywności dostosowanej do potrzeb i oczekiwań obywateli. Przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego zadeklarowali wsparcie w promocji programu szczepień. Program szczepień będzie skuteczny, jeśli będzie 
powszechny i kiedy zaangażuje się w jego realizację całe społeczeństwo. 
 
Jak przybiegają szczepienia? 
Jeśli masz 65 lat lub więcej: 
Od 11 marca osoby w wieku 65–69 lat mogą się zgłaszać na szczepienie. Szczepienia osób 66-69 będzie się odbywały 
zgodnie z następującym harmonogramem: 
 
Data szczepienia Grupa wieku 
11.03 – 13.03 Rocznik 1952 
18.03 – 20.03 Rocznik 1952 – 1954 
22.03 – 24.03 Rocznik 1952 – 1956 
25.03 – 27.03 Grupa 70+ 
Jeśli jesteś osobą 70+, a jeszcze się nie zaszczepiłaś/aś, nadal możesz to zrobić.  
 
Jeśli nawet minie Twój termin szczepienia, Twoje e-skierowanie jest nadal ważne i możesz zapisać się później.  
Przykład: jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w terminie 11–13 marca, nadal będzie mógł to zrobić  
w późniejszym terminie.  
Jak zapisujesz / rejestrujesz się na szczepienie 
W tym celu możesz: 

 zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 
 skontaktować się z wybranym punktem szczepień czyli z Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Grębowie lub w Stalach,  
 zapisać się , wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie 
 zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Żeby zapisać się na szczepienie  

w ten sposób, trzeba się zalogować profilem zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną  
(e-dowód). Osoby, które mają konto internetowe w bankach spółdzielczych, PKO BP lub Pekao SA mogą 
zalogować się do tego formularza takimi samymi danymi, jakimi logują się na swoje konto internetowe iPKO lub 
Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub banku spółdzielczym. Jeśli jesteś osobą 70+, możesz 
założyć tymczasowy profil zaufany, kontaktując się z urzędnikiem przez komputer. 
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Podczas rejestracji możesz wybrać dokładny termin oraz miejsce Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS  
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych 
czy dokumentów, wystarczy, że podasz swój numer PESEL. 
Wszystkie e-skierowania na szczepienie są ważne przez 90 dni. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub minął termin 
ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie kolejnego e-skierowania możesz poprosić lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Jeżeli zarejestrowałeś/aś się na szczepienie i masz wyznaczony termin, to Twoje e-skierowanie nie traci ważności aż do 
zakończenia szczepienia. 
Jeśli potrzebujesz transportu do punktu szczepień, bo masz problemy z samodzielnym dotarciem na miejsce, możesz 
skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Grębów. 
 

Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu! 
 
Chcesz się zaszczepić, ale masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Sprawdź, jak skorzystać  
z organizowanego przez gminę specjalnego transportu na szczepienia.  
Chcemy, aby osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, mogły skorzystać ze szczepień przeciw 
COVID-19. W tym celu gminy zorganizowały specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, 
osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić 
bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu, Szczepienia w Gminie Grębów 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 realizowane są przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grębowie. Tel. do ośrodka 15 811 27 29 lub 604 155 325. 
W przypadku problemów z dotarciem do punktu szczepień, Wójt Gminy Grębów realizuje transport osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Transport będzie realizowany przez jednostki OSP z terenu Gminy 
Grębów. Chęć skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem przed dniem 
szczepienia pod nr tel. 515 271 364 w godz. 7.30 - 15.30 lub dzwoniąc na sekretariat Urzędu Gminy  
nr tel. 15 811 27 15.  
 
Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień? 
Ze specjalnego transportu mogą skorzystać: 

 osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym  
o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; 

 osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  
w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin 
miejsko-wiejskich oraz wiejskich; 

 osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. 
 

Podinspektor ds. ewidencji ludności, spr. obronnych 
i zarządzania kryzysowego - Elżbieta Zdyrska 

 
CZAS PRACY APTEK W GMINIE GRĘBÓW 

L.p. Adres apteki/punktu aptecznego Tel. kont. Godziny otwarcia 

1. 
Apteka Prywatna „IZABELA” 
ul. Rynek 1 E 
39 – 410 Grębów 

tel. 15 811 – 28 – 28 
pon. – pt.: 800 – 1600 
sob.: 800 – 1300 
niedz.: nieczynne 

2. 
Apteka Prywatna „Rodzinna” 
ul. Rynek 31 
39 – 410 Grębów 

tel. 692 – 764 – 322 
pon. – pt.: 800 – 1700 
sob.: 800 – 1400 
niedz.: nieczynne 

3. 
Punkt Apteczny „Tanie Leki” 
Stale, ul. Tarnobrzeska 12 
39 – 400 Tarnobrzeg 

tel. 502 – 566 – 231 
pon. – pt.: 745 – 1545 
sob.: nieczynne 
niedz.: nieczynne 
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ZE STAREG0 ALBUMU 
 

DO  DZIEJÓW SZKOŁY LUDOWEJ W WYDRZY CZ. II 
 
Druga część moich wspomnień uzupełnia dalsze dzieje szkoły w Wydrzy. Jest dużo źródeł archiwalnych, do których 
można dotrzeć w archiwach na terenie Ukrainy, a szczególnie we Lwowie.  
Prawdopodobnie od 1887 r.  była jednoklasowa szkoła ludowa w Wydrzy. Eksponowana ze szkoły w Grębowie. Cennym  
źródłem jest praca Wojciecha Wiącka: „1831 – 1931 stuletnia historia rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie  
tarnobrzeskim, Machów 1931 r. autor Wojciech  Wiącek. 
Znany regionalista Sławomir Stępak stwierdził, że wcześniejsze Szematyzmy, nie ujmowały jednoklasowej szkoły  
w Wydrzy. Natomiast wykazały, że Michał Bochniewicz przed podjęciem pracy w Wydrzy, uczył w szkole ludowej  
w Jastkowicach. Podaje to „Szematyzm Królestwa Galicyi  i  Lodomeryi w Wielkim Księstwie  Krakowskim na rok 1898 r. 
(informacje podawane są  za rok 1897).  
Kierownik szkoły Michał  Bochniewicz. 
Od września 1897 r. kierownikiem jednoklasowej  szkoły w Wydrzy  był  Michał  Bochniewicz. Pisze o tym „Dziennik 
Urzędowy C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi 1897 nr 7. s. 2. JMP Michał  Bochniewicz ożenił się  16 października  
1889 r. w wieku 27 lat. W 1904 pracowała z nim jeszcze jedna osoba. Od 1910 r. pracowały jeszcze  dwie osoby.  
A od 1914 r.  pracuje Franciszka  Kułakówna.  
Ze związku Felicji Dybus i Michała Bochniewicza urodziło się szesnaście dzieci: siedmiu synów i dziewięć córek. 
Natomiast Michał  Karol Bochniewicz urodził się  20.05.1912 r. w Grębowie. Dowiadujemy się później o jego życiu. Zginął 
podczas lądowania żołnierzy polskich w Normandii, we Francji. Był porucznikiem w Batalionie  Strzelców Podhalańskich, 
który stał się spadkobiercą tradycji Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Zginął podczas omyłkowego 
ostrzelania, awansowany do stopnia kapitana.  
Po pierwszej wojnie światowej Michał Bochniewicz przeniósł się do Radomyśla. W 1925 roku przeszedł na emeryturę. 
W tym czasie  mieszkał w Miechocinie. Zmarł  dziewiątego lutego  1935 roku. 
Po Michale Bochniewiczu kierownikiem szkoły  został  Włodzimierz  Zyga.  Według  Waldemara Prałata, autora „Słownika 
bibliograficznego nauczycieli z Gminy Gorzyce…,” Włodzimierz Zyga urodził się 1901 r. Nauczyciel narodowości  ruskiej, 
wyznania grecko - katolickiego. Ukończył seminarium nauczycielskie i zdał 1921 r. egzamin dojrzałości. Obowiązki 
nauczycielskie podjął 15.10.1921 r. Pracował w Szkole Powszechnej w Gorzycach na początku lat dwudziestych (1921 -
1925), został przeniesiony 1 sierpnia 1925 roku do szkoły w Wydrzy. W latach 1928 – 1934 pełnił obowiązki kierownika.  
Wspomina o nim w swojej publikacji na stronach 66 - 67 Benedykt Budziło („Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy  
Gorzyce”). Pisze cyt. „W dniu 1 maja 1924 r. na drodze konkursu został mianowany stałym kierownikiem szkoły  
w Gorzycach Jan Panek. Grono nauczycielskie stanowili: Józefa Rojkówna dotychczasowa kierowniczka Wanda 
Szczudłowska i Włodzimierz Zyga .”             
Zwróciłam się z prośbą o wspomnienia do Ryszarda Rutyny i jego 99-letniej mamy, Emilii Wandy Rutyny. Według  Emilii 
Wandy Rutyny kierownik szkoły pochodził z Sambora. Był wysokim szatynem, przystojnym mężczyzną. Nosił białą 
koszule i krawat. Ubierał się w ciemne garnitury.  
Kierownik Włodzimierz Zyga przychodził wieczorem do dziadka Emilii, który pracował jako pisarz przy rejencie  
w Tarnobrzegu. Wówczas Emilia Wanda była małą dziewczynką. Czytali  gazety lub wymieniali  się nimi. Emilia pamięta  
tytuł gazety „Zielony Sztandar”. Włodzimierz Zyga interesował się polityką, był bardzo dobrym matematykiem Prowadził  
szkołę wzorowo. Był poważany wśród chłopów.  
Natomiast jego żona czubkiem głowy sięgała mu do ramienia. Ubierała się gustownie. Zarzucała na ramiona  
pomarańczową, wełnianą  chustę. Chodziła na wysokich  obcasach. 
Kierownik podkreślał, że był Ukraińcem,  jego żona także. Często przyjeżdżały  siostry żony: Stefania i Zofia. Żona miała 
na imię Maria. Z ich związku urodziło się czterech  synów w Wydrzy: najstarszy Igor, Danek, Lubek i Orest.  
Żona nie pracowała. Gotowała obiady i opiekowała się dziećmi.  Mieli służącą Zośkę (Zofia Jarosz rodem z  Piasku).  
Co dwa tygodnie kierownik wynajmował Hankę Puzio do prania. Mieszkała w Wydrzy, niedaleko szkoły.    
Mieszkali w domu obok starej szkoły. Mieli dwa  pokoje, kuchnie i sień.  
Posiadali stajenkę i stodołę razem  wybudowaną. Kierownik dzierżawił morgę ziemi z  pastwiska w Dębniku od gminy. 
Ziemia ta graniczyła z polem Wandy Rutyny. Kierownik uprawiał pszenicę, ziemniaki, buraki i kapustę. Chował czarną  
krowę. Siano dla krowy dawał mu dziedzic Seweryn  Dolański.  
Chował drób: indyki oraz czarne kury z białymi  kropkami nad oczami. 
Według Wojciecha Wiącka w 1930 roku uczyli w Wydrzy: Zofia Chojnacka, Taras Czumak (Ukrainiec) i Wilhelmina  
Olasówna. 
W czasie wojny rodzina Zygów wyjechała do Tarnobrzegu. Według Wandy Orest miał około dwóch lat. Doszła informacja  
do wsi, „Ludzie mówili, że zostali zabici w pociągu jak uciekali na Ukrainę.  
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To tylko takie ustne przekazy, ile w tym  prawdy” mówiła Wanda Rutyna. Fragmentaryczne wydarzenia z dziejów życia 
kierownika szkoły są bardzo istotne dla nas. Podziękowania kieruje do Wandy Rutyny i jej syna Ryszarda, za okazaną mi 
pomoc podczas pisania niniejszego  materiału. 
 
Bibliografia: 
Benedykt Budziło, Dzieje szkolnictwa na terenie Gminy Gorzyce, Gorzyce 1999, s. 66 - 67. 
Dziennik Urzędowy C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi  1897 nr 7, s. 2. 
Waldemar Prałat, Słownik biograficzny nauczycieli szkół powszechnych Gminy Gorzyce do pierwszej połowy  XX wieku. 
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Wrzawy 2007, s. 61. 
Szematyzm  Królestwa  Galicyi Galicji Lodomeryi w Wielkim Księstwie Krakowskim na rok 1898 (informacje podawane 
są na 1897). 
Wojciech Wiącek, 1831 - 1931 Stuletnia historia rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie tarnobrzeskim, Machów 1931.  
Wspomnienia Emilii Wandy Rutyny obecnie zamieszkałej u syna w Jedliczu. Emilia ma 99 lat, Rysiu był łącznikiem   
między mną a  mamą. 
 

        
JAROSŁAW WIT OPATRNY PIERWSZYM DYREKTOREM GIMNAZJUM W GRĘBOWIE 

 
Pragnę przybliżyć sylwetkę nauczyciela, uczonego i dyrektora. Do Grębowa przybył prawie w wieku 
60 lat.  Jego ojciec Wacław był Czechem, a matka Marianna Polką z domu Bałka. Ojciec pracował jako 
leśniczy. Jarosław urodził się 13 marca 1882 r. w Chysnem. Ochrzczony został w Zabierowie, pow. 
Bochnia.  
Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, a później w Podgórzu. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 
podjął pracę w latach 1900 -1904 w Bibliotece Akademii Umiejętności w Krakowie. Równocześnie 
rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1905 r. otrzymał dyplom magistra 
filozofii i historii. Następnie złożył egzamin na nauczyciela historii i geografii z prawem nauczania  

w gimnazjach i szkołach realnych. Praktykę odbył w roku szkolnym 1904/5 w Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana 
Sobieskiego. Rada Szkolna mianowała go zastępcą nauczyciela w gimnazjum, w Brzeżanach. Dnia 13 lipca 1908 r. został 
mianowany „rzeczywistym” nauczycielem w drugim  Gimnazjum w Nowym Sączu. 
17 czerwca 1911 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzymał stopień doktora filozofii.   
W Nowym Sączu uczył do 1916/1917 roku. Ze względów zdrowotnych nie brał udziału w działaniach podczas pierwszej 
wojny światowej.   
Od listopada 1917 r. został dyrektorem Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Kielcach. W 1920 r. przeniósł się do 
Poznania, uczył w Gimnazjum Bergera przez rok, następnie przez 10 lat był dyrektorem Gimnazjum Jana Kantego  
w Poznaniu. Na emeryturę przeszedł 1931 roku. Pracował nadal, był dyrektorem w Prywatnym Gimnazjum i Liceum 
Męskim p.w. N.M. Panny w Poznaniu. Od 1932 r. do 1939 r. opracował obszerny tom pt. Korespondencja Polaków z Janem 
Ewangelistą Purkyniem. Posiadał wille w Biskupicach pod Poznaniem. Mieszkał z żoną Michaliną i synem Janem.  
 W czasie okupacji przeniósł się  do Warszawy. Prowadził tajne nauczanie.  
Od września 1942 r. uczył jako nauczyciel domowy we  dworze Seweryna Dolańskiego. Prowadził tajne nauczanie. Uczył 
historii, geografii, łaciny, j. angielskiego i j. niemieckiego. Prowadził także lekcje  z chłopcami ze wsi.   
Prof. S. Bąk  poznał  Jarosława Wita Opatrnego  w majątku Seweryna  Dolańskiego. Zaprzyjaźnili się. Po wojnie zamieszkali 
po sąsiedzku,  przy ulicy  Tadeusza Mikulskiego na Oporowie, dzielnicy Wrocławia.  
Jarosław Wit Opatrny zgłosił 4 października 1945 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pracował jako kustosz. 
Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zwróciła się o przyznanie mu stypendium do ministra oświaty w 1950   
roku. Otrzymał je i  wyjechał  do Pragi w celu zebrania  materiałów, potrzebnych  do napisania  pracy. Publikacja  ukazała 
się drukiem w 1969 r. Jest także autorem szkicu biograficznego Purkyniego liczącego 45 stron, do katalogu wystawy  
zorganizowanej przez Akademię Medyczną we Wrocławiu i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny. Wrocław 24.10 - 15.11.1959 r. Katalog został wydany w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.   
Znałam z widzenia Jarosława Wita Opatrnego. Od wejścia do czytelni, po lewej stronie  przy dużym, oświetlonym stole 
siedział dobrze zbudowany, starszy pan. Na tym stole było dużo książek i dokumentów. Czytał, coś notował. Prawie 
codziennie pracował. Kiedyś powiedziałam o nim Profesorowi Bąkowi. Powiedział mi, żebym poszła i porozmawiała  
z tym Panem,  że  w czasie okupacji  przebywał w Grębowie. Nie miałam odwagi podejść.  
Bernard Woodrow Januszewski jest autorem szkicu biograficznego Jarosława Wita Opatrnego, liczącego 45 stron.  
  

           Janina Stadnik 
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KĄCIK KULINARNY 
 

SAŁATKA PIECZARKOWA POLANA 

SKŁADNIKI:  
duży słoik marynowanych pieczarek, 300g piersi z kurczaka, 3 jajka, 3 ogórki 
konserwowe, 3 ziemniaki, 2 średnie marchewki, 100g żółtego sera, sól, pieprz, 
słodka papryka, olej do smażenia, po pół pęczka szczypiorku i koperku/natki 
pietruszki, majonez. 
 
PRZYGOTOWANIE:  
Marchewki i ziemniaki gotujemy w mundurkach do miękkości, obieramy i kroimy 
w kostkę. Ogórki i ugotowane jajka drobno kroimy. Żółty ser ścieramy na grubych 

oczkach tarki. Pierś z kurczaka kroimy w drobną kostkę, oprószamy solą, pieprzem i słodką papryką. Obsmażamy mięso 
na oleju na rumiano. Pieczarki odsączamy na sicie. Zieleninę drobno siekamy. Tortownicę o średnicy 18-20cm 
wykładamy folią spożywczą. Na dnie tortownicy układamy ciasno pieczarki do dołu. Pieczarki posypujemy posiekaną 
zieleniną. (źródło: www.gotujzcukiereczkiem.pl/grzyby/salatka-grzybowa-polana/) 
 

 
TRADYCYJNY MAZUREK WIELKANOCNY 

 
SKŁADNIKI: 
Ciasto kruche: 
200 g mąki pszennej, 120 g masła (najlepiej zimnego),  
50 g cukru, szczypta soli, 1 żółtko 
Masa kajmakowa: 
puszka masy kajmakowej, migdały, płatki migdałów, orzechy, rodzynki, daktyle, 
kandyzowana skórka pomarańczowa lub cytrynowa. 
 
PRZYGOTOWANIE: 
Po przesianiu mąki, dodajemy masło i siekamy nożem do powstania kruszonki lub robimy to za pomocą miksera. 
Dodajemy resztę składników, formujemy kulę, zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na 30 do 60 minut. Piekarnik 
nagrzewany do 200ºC. Blaszkę smarujemy masłem i wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkowujemy  
i wykładamy nim blaszkę.  Wokół ciasta możemy ulepić warkocz lub zrobić „kratkę”, którą później wypełnimy 
nadzieniem. Pieczemy około 20 minut na jasnozłoty kolor. Po upieczeniu, ciasto należy dobrze wystudzić zanim 
wyłożymy na nim na przykład masę kajmakową. (źródło: www.culina3d.pl/tradycyjny-mazurek-wielkanocny) 

 

PASZTET WIELKANOCNY Z JAJKIEM 
 

SKŁADNIKI: 
1/2 brokuła (ok. 300 g), 3 jajka, 1/2 ząbka czosnku, sól i pieprz, opcjonalnie - 
szczypta płatków chili, 4 plasterki szynki, 50 g sera żółtego startego 2 łyżki 
posiekanego szczypiorku. 

PRZYGOTOWANIE: Do gotującej się wody włożyć połówkę brokuła. Gotować przez 
ok. 3 minuty, wyjąć i pokroić na małe kawałki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. 
W misce roztrzepać jajka z dodatkiem czosnku, soli i pieprzu oraz opcjonalnie 

płatkami chili. Dodać brokuły, pokrojoną w kosteczkę szynkę, starty ser oraz szczypiorek. Składniki wymieszać łyżką.  
6 żaroodpornych kokilkek (lub 6 wgłębień w formie do muffinów lub 6 foremek silikonowych) natłuścić oliwą lub 
masłem, napełnić masą i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 20 minut (źródło: www.kwestiasmaku.com/przepis/muffiny-
jajeczne-z-brokulami-szynka-i-serem) 



 

28 
  

PALMY WIELKANOCNE 
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