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Dożynki - skąd ta tradycja Sierpień może dla rolników oznaczać tylko jedno - koniec
żniw. Jest to jednak nie tylko okres wzmożonej, ciężkiej pracy w polu ale także czas
zabawy, bo przecież obfite plony tradycyjnie trzeba uczcić dożynkami. To piękne,
staropolskie święto, to zarówno ukoronowanie całorocznej pracy rolników, jak i ich
największa uroczystość, hucznie obchodzona we wszystkich, nawet tych
najmniejszych, polskich wsiach. Z biegiem lat dożynki stały się w naszym kraju tak
popularne, że obchodzone są nawet w niektórych miastach, przybierając postać
wielkich imprez dla masowej publiczności i w niczym nie przypominając rolniczej
tradycji. Warto więc wrócić pamięcią do początków tego pięknego zwyczaju, by
uświadomić sobie, jak głęboko jest on zakorzeniony w naszej polskiej historii.
20 sierpnia rolnicy z naszej gminy dziękowali za plony. Tak mokrego święta
plonów nikt tu nie
pamięta, grupy wieńcowe
szły pod parasolami, a
wieńce były chronione
Dyrektor GCK Alicja Kubiak
folią.
Deszcz
nie
przeszkodził organizatorom gminnych dożynek, jak zwykle
Pani Dyrektor Alicja Kubiak i pracownicy GCK przygotowani
byli na wszelką ewentualność. Orszak dożynkowy z udziałem
grup dożynkowych, pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej
ruszył z pod GCK do Kościoła Parafialnego w Grębowie, by
wziąć udział w Mszy Świętej Dziękczynnej za rolników i za
Dożynkowy orszak w deszczu
tegoroczne zbiory. Mszę święta odprawił Proboszcz Parafii
Wydrza ks. Eugeniusz Różański w asyście Proboszcza Parafii Grębów ks. Tomasza Kołodzieja i Proboszcza Parafii
Zabrnie ks. Jacka Błasińskiego. Piękną homilię ze specjalnym przesłaniem dla rolników wygłosił ks. Mariusz Krasula.
Gospodarze poszczególnych wieńców dożynkowych złożyli na ołtarzu dary: chleb upieczony z tegorocznej mąki, wino,
owoce i kwiaty jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory. Tę jakże podniosłą Liturgię
uświetniła wspaniała oprawa muzyczna Pana Piotra Jajko, dzięki której zgromadzeni mogli poczuć prawdziwego
ducha wiary i religijności. Po zakończeniu Mszy Świętej, orszak dożynkowy ruszył do Sali Widowiskowej GCK gdzie
nastąpiło uroczyste przekazanie 11 wieńców, któremu towarzyszyły humorystyczne przyśpiewki. Pierwszy wieniec
przekazano Wójtowi Gminy Kazimierzowi Skórze. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił jak ważna i ciężka jest
praca rolnika, życzył aby ta praca zawsze spotykała się z wdzięcznością i uznaniem. Na zakończenie podziękował
sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom sołectw, radnym oraz pracownikom GCK, szczególnie Dyrektor Pani Alicji
Kubiak za zaangażowanie i wkład pracy jaki włożyli w przygotowanie uroczystości dożynkowych. Jeżeli jest zgoda i
zrozumienie to każda impreza nawet gminne dożynki przy takiej pogodzie są udane.

Zespół „Słowianie” z gospodarzami

Zespół „Wydrzowianie”
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W dniu 29 maja 2017r. w Urzędzie Gminy w Grębowie odbyły się
obrady XIX Sesji Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad było
rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grębów za rok 2016.
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było
zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną,
informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu.
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Ożga przedstawiła szczegółową
informacje z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za
2016 r. Dochody budżetu na 2016r. planowane w kwocie
Kazimierz Skóra – Absolutorium 2016
36 039 430,05 zł zostały wykonane w kwocie 36 276 088, 91 zł co stanowi 100,65%, natomiast wydatki budżetowe
zrealizowane w 2016r. zamknięto w kwocie 34 632 008,51 zł na plan 36 578 195,05 zł, co stanowi 94,68 %. Wydatki
majątkowe planowane w kwocie 3 289 623,47 zł wykonano w kwocie: 2 778 886,24 zł. Gmina posiada zobowiązania
które na dzień 31.12.2016 stanowią 15,23% wykonanych dochodów.
Następnie na potwierdzenie zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Jerzy Drewniak odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowie, który
pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji, jako zasadny i zgodny z prawem. Po wysłuchaniu powyższych informacji
radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Skórze
absolutorium za rok 2016 Potwierdzenie uznania, były przychylne opinie wyrażane przez radnych jak i sołtysów, którzy
podkreślali, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu można z powodzeniem realizować zamierzone cele spełniając
tym samym oczekiwania społeczne.
Dziękując za udzielone absolutorium, Wójt Gminy podkreślił, że to należyta współpraca i jednomyślne współdziałanie
z Radą Gminy, z Przewodniczącym Rady Gminy dało tak dobry efekt. Wójt Gminy zaznaczył również, że pozytywna
ocena to niewątpliwa zasługa Skarbnika Gminy P. Grażyny Ożga która czuwa nad gminnymi finansami . Podziękowania
skierował także do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, do kierowników jednostek organizacyjnych, do radnych
powiatowych, jak też do sołtysów, którzy są najlepszymi łącznikami z mieszkańcami Gminy. Uchwalenie absolutorium
oznacza społeczną aprobatę dla działań wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2016r.
Ważniejsze inwestycje i remonty zrealizowane w 2016r.
Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 144 616,23 zł, Przebudowa drogi gminnej Krawce Nr 100234R
– 162 089,80 zł, Utwardzenie placu w centrum Grębowa – 148 500,00 zł, Przebudowa dróg gminnych – 823 212,28 zł,
Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Krawcach – 188 099,44 zł, Budowa placu zabaw dla Przedszkola w Stalach
– 87 096,30 zł, Budowa nawodnienia boiska sportowego w Grębowie – 47 551,80 zł, Budowa siłowni zewnętrznej
w Grębowie – 71 528,60 zł, Remont elewacji budynku remizy OSP Krawce – 55 251,11 zł, Remont pomieszczeń
w budynku świetlicy w Stalach – 41 762,07 zł, Rewitalizacja kopca z okresu strajku chłopskiego – 15 000,00 zł, Prace
melioracyjne na terenie gminy – 79 168,22 zł

Głosowanie Radnych nad absolutorium
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Gmina Grębów to wielki plac budowy.
Na terenie całej gminy Grębów trwają prace budowlane. Jest to uwieńczenie składanych przez kilka lat
wniosków na pozyskanie środków unijnych. Wymieńmy najważniejsze z nich oraz ich zakres :
1) Kompleksowa
termomodernizacja
budynku
ZSO
w Grębowie.
Prace przy budynku szkoły zaczęły się w kwietniu 2017r
i potrwają do 9 września 2017r. Zakres prac obejmuje wykonanie
nowego dachu na budynku liceum, docieplenie stropów i wymianę
pokrycia dachów(fot.1), ocieplenie ścian zewnętrznych
styropianem 20 cm, wymianę wszystkich starych okien na
plastikowe o małych stratach ciepła (fot.2). Modernizację całego
systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę trzech kotłów
gazowych starego typu o mocy łącznej 435 kW na dwa kotły Fot. 1
kondensacyjne o łącznej mocy 332 kW o dużych sprawnościach eksploatacyjnych(fot.3), wymianę wszystkich

Fot. 3

Fot. 2

starych grzejników na nowe o większej sprawności, wymianę starej instalacji c.o. i montaż nowych rur,
zamontowanie nowoczesnych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody
użytkowej w łazienkach wykorzystujących ciepło powietrza do podgrzania wody
(fot.4).
Całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na nowoczesną energooszczędną
poprzez wymianę oświetlenia w całej szkole na lampy LED (fot.5), montaż na
dachu sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej w liczbie 160 paneli o mocy
łącznej 40kW do produkcji prądu (fot.6), zmianę licznika energii na
dwukierunkowy pozwalający oddawać prąd wytworzony z paneli do sieci,
wymianę wszystkich przewodów elektrycznych na obecnie obowiązujące
standardy zabezpieczeń, zamontowanie czujników ruchu na korytarzach, które
pozwolą na samoczynne
wyłączanie lamp gdy na
korytarzach nie będzie
osób; wbudowanie nowej
sieci
komputerowej
w całej szkole. Ponadto
cała szkoła wewnątrz
została
odnowiona Fot. 4
poprzez malowanie ścian,
sufitów i podłóg. Natomiast szkoła z zewnątrz przez
nałożenie nowego tynku akrylowego dostała nowej barwy
Fot. 5
i wyglądu (fot.7).
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Fot.7

Fot. 6

Wspaniałym dodatkiem zewnętrznego wyglądu jest
odtworzony przez pana J. Babraja nauczyciela z ZSO
w Grębowie słoneczny zegar na ścianie frontowej
szkoły (fot.8)
Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Grębowie wyniesie 2 991 178 zł.
Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 %
kosztów kwalifikowanych czyli 2 395 169,24zł
Fot 8

2) Przebudowa infrastruktury przedszkola w Grębowie.
Prace na terenie przedszkola w Grębowie zaczęły się w czerwcu 2017r i zakończą się 19 września 2017r.
Podczas remontu zostaną przebudowane i wyremontowane pomieszczenia sal i sanitariatów. W miejsce
pomieszczeń mieszkalnych gdzie mieścił się GOPS powstaną obszerne sale dydaktyczne dla przedszkolaków
(fot.9a, fot.9b). Przebudowany zostanie korytarz, pomieszczenia szatniowe, łazienki, pomieszczenia

Fot. 9a

Fot. 9b

Fot. 10

Fot. 11
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administracyjne (fot.10). Wymienione zostaną stare okna i drzwi. Przebudowana zostanie instalacji c.o.,
wymienione zostaną grzejniki. Instalacja elektryczne zostanie zmodernizowana a w odnowionych
pomieszczeniach zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie LED. Przebudowane zostaną drzwi do
wymogów przeciwpożarowych. Na schodach wejściowych zostanie zamontowana winda dla niepełnosprawnych
co sprawi, że obiekt będzie spełniał wymagania z najnowszych przepisów budowlanych. W zakres robót wchodzi
również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przebudowany zostanie ciąg pieszo-jezdny, powstanie
niewielki parking i chodniki tak aby bezpiecznie przywieźć i doprowadzić dzieci do przedszkola. W miejsce starego
placu zabaw powstanie nowoczesny z powierzchnią gumową . Całkowity koszt zadania wyniesie 1 134 984,71 zł.
Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 685 866,61zł.
3) Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie Gminy Grębów.
Zadanie składa się z trzech części:
część I -„Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w sołectwie Grębów-Zapolednik”
część II -„Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Stalach”
część II -„Zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych”
W części pierwszej zadanie obejmuje przy Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku wybudowanie
wielofunkcyjnego boiska sportowego z poliuretanu o wymiarach 30m x 45m oraz wykonanie ogrodzenia (fot.12).
Na wielofunkcyjnym obiekcie będą boiska do gry w piłkę nożną, do gry w piłkę siatkową, do gry w koszykówkę, do
gry w tenisa ziemnego .
W części drugiej zadanie obejmuje przy Zespole Szkół w Stalach wybudowane 3 boisk: boisko do piłki nożnej ze
sztucznej trawy oraz piłkochwyty , boisko do koszykówki z poliuretanu, boisko do siatkówki z poliuretanu.
Zostanie również naprawiona bieżnia do biegów i wybudowana skocznia w dal.
W części trzeciej projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Zakupione do szkół w Stalach
i Zapoledniku zostanie 38 komputerów stacjonarnych, 7 laptopów, oprogramowanie, zasilacze awaryjne,
okablowanie sieciowe i routery sieciowe, projektor, ekran sufitowy, wizualizer, tablica sucho ścieralna,
2 telewizory LED 65”, 5 rzutników i ekranów projekcyjnych, 2 urządzenia wielofunkcyjne (funkcje drukarka,
skaner, ksero). projekt ten obejmuje również zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal. Kupione zostaną do
nauki matematyki i przyrody np. nowoczesny mikroskop z kamerą podłączany do komputera, program
multimedialny przyroda, program multimedialny drzewa polski, program multimedialny tabliczka mnożenia,
modele układu słonecznego, wagi z zestawami odważników. Wyposażenie szkół powiększy się o 18 zestawów
stolików z krzesłami dla uczniów klas I-III uczących się przy komputerach.
Całkowity koszt wszystkich części projektu wyniesie 1 710 855,67zł. Na to zadanie gmina dostała
dofinansowanie 57,93 % kosztów kwalifikowanych czyli 792 028,19zł .
4) Adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem wokół w centrum
Grębowa.
W czerwcu zakończyły się prace remontowe i oddano do użytkowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej budynek w centrum Grębowa. Budynek został umową na 20 lat użyczony od Parafii Grębów za zgodą
Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za 0 zł dla Gminy Grębów. W budynku przeprowadzono prace remontowe
przystosowując obiekt do nowo pełnionej funkcji budynku administracji państwowej. Zamontowano windę dla
osób niepełnosprawnych. Wyremontowano instalację c.o. , instalacje elektryczną. Docieplono cały budynek.
Pomieszczenia wewnątrz pomalowano. Wyremontowano sanitariaty i przystosowano dla osób
niepełnosprawnych. Pomalowano i przystosowano piwnice na potrzeby magazynu i archiwum dla GOPS.
Zagospodarowano teren wokół tworząc parking i chodniki. Usuwając zbędne ogrodzenia i tworząc teren zieleni
obiekt podniósł estetykę w rynku Grębowa (fot.12.,fot.13). Zadanie to wyniosło po przetargu 863 500zł.

Fot.12
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Fot.13

5) Inne inwestycje i remonty przeprowadzane na terenie Gminy Grębów.
Z ważniejszych inwestycji realizowanych w 2017r na terenie naszej gminy należy wymienić:
a) Utwardzenie parkingu w centrum miejscowości Stale (fot.15). Wartość wykonanego zadania 98 000zł.
b) Utwardzenie parkingu w centrum Grębowa (fot.16, fot.17). Wartość wykonanego zadania 109 000zł.
c) Budowa nawodnienia boiska sportowego w Stalach (fot.18). Wartość wykonanego zadania 54 052,35zł.
d) Termomodernizacja budynku remizy OSP Wydrza (fot.19). Wartość wykonanego zadania 49 750zł.
e) Remont szatni LZS w Stalach. Wartość wykonanego zadania 24 300zł.
f) Dostawa i rozwożenie kruszywa na remont dróg gminnych. Wartość 86 680,60zł.
g) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy za łączną kwotę 77 962zł.
h) Remont budynku remizy OSP Zabrnie. Wartość zadania 49 446zł.
i) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zabrniu. Wartość zadania 31 000zł.
j) Budowa chodnika do placu zabaw i altanki w Nowym Grębowie. Wartość zadania 19 360zł.
k) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grębów-Zabrnie. Wartość zadania 57 000zł.
l) Przebudowa dróg gminnych. Wartość zadania 806 099,50zł
Większość tych zadań została uwzględniona w funduszach sołeckich, na które dofinansowanie otrzymamy
w następnym roku budżetowym po rozliczeniu zadań.
Robert Pędziwiatr
Nazwy ulic dla miejscowości Stale zostały nadane
Dnia 28 lipca 2017 r Rada Gminy Grębów podjęła uchwały o wprowadzenia
nazw ulic dla miejscowości Stale. Uchwały wejdą w życie z dniem 1 stycznia
2018 roku. Uchwałami wprowadzono 57 nazw ulic na terenie całej
miejscowości które otrzymały następujące nazwy:
Ulica Tarnobrzeska,
Kościelna, Jana Pawła II, Rzeszowska, Strażacka, Sandomierska, Cichy Kącik,
Wierzbowa, Ogrodowa, Leśna, Cicha, Zielona, Lawendowa, Zaciszna,
Szkolna, Sportowa, Dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Dąbrówki, Parkowa,
Spokojna, Akacjowa, Piaskowa, Pogodna, Wspólna, Podleśna, Górska,
Na Stawie, Słoneczna, Osiedlowa, Spacerowa, Tęczowa, Głogowa,
Malinowa, Kalinowa, Jarzębinowa, Orzechowa, Jabłoniowa, Kasztanowa, Brzozowa, Kwiatowa, Łąkowa,
Konwaliowa, Miodowa, Jaworowa, Lipowa, Bukowa, Makowa, Przytulna, prof. Pawłowskiego, Krótka,
Siarkowa, Przemysłowa, Jeziorska, Kamienna, Nad Rozlewiskiem.
Nazwy ulic zostały nadane zgodnie z wolą mieszkańców. Przy nadawaniu ulic uwzględniono: tradycyjne
nazewnictwo przyjęte w danym rejonie takie jak: Dąbrówki, Na Stawie, jednolity charakter nazewnictwa ulic
w danym regionie np.: drzew, kwiatów, cechy charakterystyczne danej ulicy i historyczne takie jak: Strażacka,
Kościelna, Siarkowa Gmina zobowiązana jest na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, do
umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz do prowadzenia i
aktualizowania ewidencji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczenia
nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzenie niezbędnych zmian dokumentacji gminnej. Do kosztów,
które muszą ponieść mieszkańcy należeć będzie koszt wymiany prawa jazdy (obecnie 100,50zł), dowodów
rejestracyjnych (obecnie 68,50zł czasowy lub 54,50zł stały). Do tego należy doliczyć koszty związane z
wyrobieniem zdjęć. Obecnie wydawane prawa jazdy są czasowe na okres 15 lat. Podobnie jak w przypadku
dowodu osobistego (okres ważności 10 lat), paszportu (okres ważności 10 lat) aby wyrobić nowy dokument trzeba
wyrobić aktualne zdjęcie. Osoby które mają obecnie uprawnienia do kierowania bezterminowo, jak również
badania lekarskie uprawniające do jazdy bezterminowo, nie muszą wykonywać badań ani przechodzić
dodatkowych egzaminów na prawo jazdy. Mieszkańcy ponoszą koszty dostarczenia aktualnych fotografii.
Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. Wprowadzenie nazw ulic
nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszport
nie zawiera adresu właściciela. Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych
tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym
miejscu zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą
poniosą również koszty zmian w KRS (obecnie kwota 250zł),poniosą koszty zmian pieczątek firmowych bądź
osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować
tych kosztów. Przemeldowanie z numeru domu obecnego
na nowy nastąpi z urzędu bez jakichkolwiek
dokumentów składanych przez mieszkańców
Urszula Gawrońska
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Obowiązki podatkowe dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego.
Z umową dzierżawy gruntów gospodarstwa rolnego wiążą się skutki w zakresie obowiązków o charakterze
publicznopodatkowym. Z jednej strony dzierżawca może korzystać z uprawnień podatkowych między innymi
w postaci możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej a z drugiej może stać się w pewnych sytuacjach podatnikiem podatku
rolnego od dzierżawionych gruntów.
Przepisy ustawy o podatku rolnym wprowadzają generalną zasadę, że podatnikami podatku rolnego są osoby
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi gruntów. Od tej zasady ustawodawca
przewidział dwa wyjątki i nakłada na dzierżawcę obowiązek podatkowy w następujących przypadkach:
 dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących
uzyskiwania rent strukturalnych.
O ile pierwszy z wymienionych przypadków nie nastręcza wątpliwości interpretacyjnych o tyle drugi z nich, nie
odsyłając do konkretnego przepisu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, już tak.
Z utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, jak też dostępnych komentarzy do ustawy o podatku
rolnym wynika, że przez umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników należy
rozumieć umowę o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Zgodnie z tym przepisem uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał działalności rolniczej,
jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego
i nie prowadzi działu specjalnego, nie licząc gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej
co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej małżonkiem emeryta lub
rencisty oraz jego zstępnym bądź pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym
gospodarstwie domowym, jak też małżonkiem tych osób. Zawarcie umowy dzierżawy w tym trybie skutkuje
przejściem obowiązku podatkowego na dzierżawcę.
Maria Łukasik
Promesa na odbudowę drogi.

Gmina Grębów w dniu 20 lipca 2017 r. otrzymała promesę od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych powstałych w 2011 roku w wyniku intensywnych opadów
deszczu. Promesa opiewa na kwotę 190 000 zł dotacji z przeznaczeniem na
Przebudowę drogi gminnej Zabrnie za Szkołą o długości 675 mb.
Udział środków budżetu państwa to 80 % wartości zadania.
Wartość tego odcinka po przetargu wynosi 174 577,59 dotacja z budżetu
państwa to kwota 139 662,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynoszą
34 915,59zł. W ramach ogłoszonego przetargu zostanie wyremontowany
odcinek o łącznej długości 830 mb, pozostała część drogi tj. 165 mb zostanie przebudowana ze środków
własnych Gminy w kwocie 40 031,58 zł. Wartość całego zadania to kwota 214 609,17 zł za odcinek 830 mb.
W ramach zadania zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane rowy przydrożne w najbardziej
podmokłym terenie, uzupełnione pobocza na całym odcinku drogi oraz ustawione nowe oznakowanie.
W miesiącu wrześniu została rozpoczęła przebudowa dróg gminnych następujących miejscowościach:
 - w miejscowości Wydrza 4 odcinków o łącznej długości 843 mb
 - w miejscowości Krawce 1 odcinek o długości 283 mb
 - w miejscowości Grębów 3 odcinki o łącznej długości 141 mb
 - w miejscowości Jamnica 1 odcinek o długości 242 mb
Łączna długość to 1 509 mb
Łączna kwota za wszystkie odcinki to 604 610,19 zł
Planowany termin zakończenia robót: 31.10.2017 r.
Danuta Belcik
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Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych
Jak nie stracić świadczenia 500+? Dobiega końca pierwszy okres wypłaty świadczenia
wychowawczego 500+. Wsparcie dla rodzin nie odnawia się automatycznie. Co trzeba
zrobić, by nie stracić świadczenia, jakie zmiany nastąpią w przyznawaniu świadczeń
w kolejnym rozdaniu?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło drobne zmiany w programie
Rodzina 500+, aby od października 2017 r. otrzymywać świadczenie, trzeba złożyć wniosek
wraz z dokumentami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie. Wnioski
można składać również elektronicznie – internetowo.
Aby w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 października 2017 do 30 września 2018, otrzymywać pieniądze
z programu „Rodzina 500+”, wniosek powinni złożyć wszyscy ci, którzy już pobierają zasiłek, jak również te
rodziny, które starają się o niego po raz pierwszy. Wniosek złożony w ubiegłym roku nie zostanie odnowiony
z automatu.
Jakie zmiany czekają rodziny?
Główne zasady przyznawania 500+ nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, chyba że rodzice bądź opiekunowie spełnią kryteria dochodowe. Do
programu wprowadzono jednak drobne poprawki, które mają zapobiec
przypadkom wyłudzania świadczenia.
Zmiany jakie mają nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zapobiec
dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego,
uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko. Jeżeli rodzic rozwiąże
umowę o pracę, a następnie podpisze nową z tym samym pracodawcą tak,
aby spełnić kryterium dochodowe, to nie będzie miało w tej sytuacji
zastosowanie utraty dochodu.
Wyeliminowane mają być też przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym
deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie wychowawcze nie będzie
przysługiwać rodzicom samotnie wychowującym dziecko, chyba że Sąd przyzna mu alimenty od byłego partnera
czy partnerki (nie dotyczy to przypadków, w których drugi rodzic nie żyje, ojciec nie jest znany lub powództwo
o alimenty zostało oddalone). Urzędnicy sprawdzą, czy rodzice zadbali o to, aby ustalić obowiązek alimentacyjny.
Jeżeli jednostka realizująca świadczenie będzie miała wątpliwości co do tego, czy wnioskujący faktycznie samotne
wychowuje dziecko, będzie mogła wezwać rodzica do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
W okresie świadczeniowym 2016/2017 uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ było 864 rodzin
z terenu gminy Grębów. Wsparciem objętych zostało w sumie 1 432 dzieci. Świadczenia wychowawcze na:
 jedno dziecko pobierało 580 rodzin,
 dwoje dzieci 290 rodzin,
 troje dzieci 85 rodzin,
 czworo dzieci 19 rodzin
 pięcioro dzieci 4 rodziny
Kwota dotychczas wypłaconych świadczeń wychowawczych to ponad 11 milionów złotych.
Kilkanaście wniosków złożonych w 2016 r. zostało przesłanych do Marszałka Województwa Podkarpackiego, który
jest właściwym organem do wydania decyzji o przyznaniu, bądź odmowie prawa do świadczenia wychowawczego
w przypadku, gdy członek rodziny przebywa za granicą RP i czekają na rozstrzygniecie.
Druki wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są dostępne w siedzibie GOPS w Grębowie ul. Rynek 7 (były
punkt katechetyczny) lub na stronie internetowej www.gopsgrebow.pl.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie GOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Szczegółowych informacji na temat świadczenia wychowawczego 500+ udzielają pracownicy działu Świadczeń
rodzinnych w siedzibie GOPS lub pod numerem tel. 15 811 22 21.

Kierownik GOPS
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Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiegła się w czasie
z napełniającą nas wielkim smutkiem ceremonia pogrzebu śp. prof. Telesfora
Gurbiela, która odbyła się 5 września 2017 r. w Kościele Parafialnym w Grębowie.
Po zakończeniu mszy świętej odprawionej przez ks. Dominika Bąka
Zmarłego pożegnała dyrektor ZSO w Grębowie p. Krystyna Chmura
Zwróciła się do pogrążonej w żalu rodzinie, przyjaciół i sąsiadów śp. prof. Gurbiela,
nauczycieli i uczniów zgromadzonych w świątyni. Pani Dyrektor wspomniała, że
urodził się w roku 1930 w Przybysławicach, w powiecie kieleckim. Ukończył Wyższą
Szkołę Pedagogiczną w Krakowie i po odbyciu służby wojskowej otrzymał nakaz
pracy, jako nauczyciel historii w naszej miejscowości. Było to w roku 1956. Od tej
pory losy Pana Profesora już na zawsze związane były z Grębowem. Tu osiedlił się
na stałe i założył rodzinę z panią doktor Anielą z domu Krawczak. Dochowali się dwu
córek, a z czasem także wnuków.
Śp. Telesfor Gurbiel
Profesor Telesfor Gurbiel zapisał się w pamięci licznych pokoleń swoich wychowanków i uczniów. Nauczał
historii również wielu obecnych nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Sprawował funkcję
zastępcy dyrektora Gminnego Zespołu Szkół, a w roku szkolnym 1984/85 dyrektora Szkoły w Grębowie. Był to
ostatni rok pracy pana profesora poprzedzający Jego przejście na emeryturę. W bardzo osobistym wzruszającym
wyznaniu pani Chmura powiedziała, że wiadomość o śmierci profesora przywołała falę wspomnień Jego dawnych
uczniów. Wyłania się z nich postać człowieka o wielu talentach i umiejętnościach, choć przecież niezwykle
skromnego i cichego. Okazało się, że wszyscy do dziś pamiętają doskonale słowa szkolnego hymnu, którego pan
profesor był autorem, pamiętają Jego nauczycielskie zwyczaje, charakterystyczne powiedzenia i subtelne
poczucie humoru. Będąc nauczycielem i dyrektorem szkoły, pan Profesor nigdy nie pozwalał na poufność
względem siebie. Zawsze wymagał od nas dyscypliny i systematyczności.
Natomiast będąc już na emeryturze, swoich byłych uczniów traktował jak ludzi bardzo bliskich sercu,
zawsze życzliwie witał i chętnie rozmawiał z nami o radościach i troskach swojego życia. W imieniu całej
społeczności ZSO w Grębowie Pani Dyrektor Chmura złożyła serdeczne kondolencje najbliższym śp. Profesora
Gurbiela i zapewniła, że na zawsze pozostanie w życzliwej pamięci.
Niech spoczywa w pokoju.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSO w Grębowie
Informacje z USC
Miejscowość

URODZENIA
ZGONY

Grębów

23
19

Jamnica

6
6

Stale

18
8

Krawce

11
3

Poręby
Furm.

Wydrza

1
5

8
11

Zabrnie

8
4

Żupawa

5
8

RAZEM

80
64

Przypominamy Państwu o obowiązku wymiany dowodu osobistego
Upływ terminu ważności dowodu osobistego nie stanowi jedynej
okoliczności, jaka rodzi obowiązek wymiany tego dokumentu. Należy
pamiętać, że zachodzi on również w sytuacji:
 zmiany danych zawartych w dowodzie (np. nazwiska), z
wyjątkiem zmiany nazwy organu, który wydał dowód oraz (jeśli
ktoś posiada starszą wersję dowodu) miejsca zameldowania;
 zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację;
 utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
W okresie od 01.01.2017r. do 31.08.2017r. w Urzędzie Gminy Grębów przyjęto 1020 wniosków o wydanie
dowodu osobistego.
Małgorzata Gawrońska

11

Początek roku szkolonego zawsze kojarzy się
z czasem przepełnionym emocjami. Maluchy po raz
pierwszy zmierzą się ze słynnym szkolnym ołówkiem
(symbolem pasowania na ucznia), uczniowie
wrócą do obowiązku nauki, a maturzyści będą
przygotowywali się do opuszczenia szkolnych
murów. Każdej z grup będą towarzyszyły uczucia
podekscytowania nieznanym, czasem niechęci
rozstania się z wakacyjną swobodą, a także strachu
przed ostatnim egzaminem dojrzałości. Koniec
wakacji jest czasem szczególnie trudnym dla tych
z uczniów, którzy niekoniecznie za szkołą tęsknili.
Dla tych, dla których szkoła jest bezpieczną
przystanią, miejscem, które znają i wiedzą jak w nim
przetrwać, jest momentem radości, końcem
oczekiwania na usystematyzowany schemat działań.
Rozpoczęcie roku szkolnego w Zabrniu.
To w niej niektórzy odnajdują znajomych i przepis na
to, co robić by wiodło się im (w szkole oczywiście) jak najlepiej. Wakacje to wspaniały czas dla osób kreatywnych,
koleżeńskich, czy potrafiących dobrze zagospodarować własny czas.
Schyłek wakacyjnego okresu to również czas szczególny dla rodziców. Niektórzy stoją przed wyborem
szkoły dla swojej pociechy, inni zmagają się z kompletowaniem wyprawki, jeszcze inni już zaczynają zaciskać kciuki
za egzamin dojrzałości, z którym zmierzy się ich dziecko. Ci pracujący i nieposiadający w pobliżu osób, którym
można na czas nieobecności powierzyć pociechę mogą zrzucić z siebie ciężar zamartwiania się o miejsce, w którym
ich dziecko będzie otoczone opieką. Nowy rok szkolny niesie z sobą dużo zmian. Ważną i znaczącą różnicą
w stosunku do roku poprzedniego jest zmiana reformy szkolnictwa. Nie jest to jednak rzeczą zupełnie nową
ponieważ system nauki nieuwzględniający gimnazjów istniał już dawno.
Czy zatem poprzednia reforma wprowadzająca dany system nauki była
potrzebna i korzystna? Każdy ma wyrobioną na ten temat opinię i znajduje
argumenty zarówno za jak i przeciw. Tegoroczni uczniowie będą uczyli się
już w ośmioletniej szkole podstawowej. Klasy gimnazjalne w szkołach
podstawowych znikną całkiem po dwóch latach, które przeznaczone są dla
tych, którzy przeszli już pierwszą, gimnazjalną klasę. W tym roku
uczniowie nauczani będą w odnowionym budynku. Polepszeniu ulegnie
nie tylko ocieplenie szkolnych murów, ale też zmiana oświetlenia (ZSO w
Grębowie). Przebudowie poddane zostanie również boisko szkolne
(Zapolednik i Stale). W Zapoledniku jak i w Stalach wyposażenie
wzbogacone zostanie o sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne. Zmiany
wprowadzone zostaną również w Przedszkolu w Grębowie oraz na
otaczającym go placu zabaw. Nowe pomoce dydaktyczne mają zostać
zapewnione dla szkół podstawowych. Nie tylko zmieniają się szkolne
mury, ale również doświadczenie nauczycieli. Kilkanaście osób wszczęło
postępowania umożliwiające im wyższy stopień awansu zawodowego. Poczet Sztandarowy ZSO w Grębowie
Wszystkim, którzy przejdą ten proces pomyślnie już dziś serdecznie gratulujemy.
Pragniemy przypomnieć, że termin składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym jest
do 15 września 2017r. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem obowiązującym od 1 września 2017r.
Dzięki pomocy socjalnej będzie możliwość zakupu, m.in.:
 podręczników, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
 stroju sportowego oraz innego stroju obligatoryjnie wymaganego przez szkołę,
 przedmiotów ułatwiających naukę takich jak np. biurko, lampka, krzesło, abonament internetowy.
Beata Kwiecień
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Podczas jednego z wiosennych spacerów przedszkolaków po okolicy, Pani nauczycielka przedszkola
zapytała dzieci czy podoba wam się rynek Grębowa? Dzieci z zachwytem odpowiedziały tak, a dlaczego? Pięknie
posadzone kwiaty. Wychowawczyni od razu nawiązała rozmowę – zanim te kwiaty urosły wysiano nasiona, które
pewna babcia zebrała jesienią i posiała w skrzynkach aby urosły małe roślinki… dalsze losy roślinki z rynku
Grębowa na pewno opowiedzą Babcie podczas wrześniowego spaceru z wnukami.
Pierwsze tygodnie września przedszkolaki mające opiekę spędzają czas w domu i wsłuchują się
w opowieści Babci, Dziadzia lub innych członków rodziny sięgając myślami do tradycji rodzinnych, wyjaśniając, iż
wszystko wokoło z czymś się łączy i od czegoś jest zależne, np. kwiatom potrzeba słońca, dzieciom miłości
otoczenia. Dzieci mające obowiązek wychowania przedszkolnego – sześcioletnie i grupa zgłoszonych młodszych
z pracownikami przedszkola przebywa i uczy się w Szkole – Przedszkolu w Jamnicy. W ostatnich dniach września
wszystkie dzieci zapisane do Przedszkola przyjdą do pięknych sal.
Mieszkańcy gminy doskonale zauważają jak pięknieje otoczenie Przedszkola, do którego niebawem –
końcem września przyjdą ich pociechy, zdobywać wiedzę przez zabawę w sześciu grupach przedszkolnych.
Władze Gminy z zaangażowaniem realizują projekt, pt: Przebudowa infrastruktury przedszkola w Grębowie
i dokładają wszelkich starań aby sprostać przedsięwzięciu.
Wyremontowany budynek oraz nowy plac zabaw dla dzieci na pewno zrekompensuje obecne trudności.
Duże, widne, świeżo pomalowane sale zajęć dodadzą motywacji dzieciom do poznawania świata. Inwestycja
w najmłodsze pokolenie jest warta każdego trudu
Bogusława Szewc

Szkółka Piłkarska w Grębowie powstała w 2010
roku. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Pan
Łukasz Wilk osoba o wysokich kwalifikacjach
i doświadczeniu zarówno jako trener i piłkarz. Dziś
w klubie gra ponad 70 zawodników z różnych
miejscowości naszej gminy. Szkółka jest otwarta na
wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować
swoich sił w przygodzie z piłką nożną. Jeszcze w tym
roku obecni trenerzy tj. Marcin Kułaczkowski oraz
Marcin Mruk wyszli z inicjatywą założenia
Stowarzyszenia w celu formalizacji prawnej naszego
przedsięwzięcia. Wtedy to będziemy mogli starać
się o dofinansowania od lokalnych władz, aby
Młodzi piłkarze z trenerami
wejść na wyższy poziom i dołączyć do regularnych
rozgrywek w lidze. Mamy nadzieje, że przyciągnie to większą liczbę chętnych w różnym wieku, gdyż stawiamy na
rozwój dzieci, młodzieży, a także rozwój naszej Szkółki. Chcemy, aby nasi podopieczni stanowili sportową
przyszłość naszej Gminy Grębów, a może i więcej. Struktura naszej Szkółki dzieli uczestników na 3 grupy. Wszyscy
z nich chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które odbywają się dwa lub trzy razy
tygodniowo. Oprócz kształtowania umiejętności piłkarskich stawiamy na dobre wychowanie i dyscyplinę, która
jest
niezbędna
w
prowadzeniu
zajęć.
Regularne
treningi,
udział
w
turniejach
i rozgrywkach sprawiły, że jesteśmy
znani i szanowani
w naszym
najmłodszym środowisku piłkarski.
Warto wspomnieć o tym, że nie tylko
chłopcy są zainteresowani Piłką Nożną,
wraz z nami trenują też dziewczynki.
Chętnie przyczynimy się do spełnienia
marzeń niejednego młodego piłkarza,
dlatego zachęcamy rodziców do
przyprowadzenia swoich dzieci na Sportowa przyszłość Gminy Grębów
nasze zajęcia, które odbywają się całorocznie na terenie naszej gminy.
Marcin Mruk
13

Msza Prymicyjna to jakże ważne wydarzenie - tego dnia po raz pierwszy
w obecności rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyjaciół, znajomych
i miejscowych parafian
ksiądz prymicjant odprawia samodzielnie
Eucharystię - Mszę św. prymicyjną. Liturgia ta jest równie ważna dla
młodego księdza, jak i całej wspólnoty parafialnej, zapisuje się już na
zawsze w pamięci. Prymicje to zazwyczaj moment kulminacyjny
wielomiesięcznych przygotowań i mobilizacji całej społeczności lokalnej,
bo to również wielkie parafialne święto. Mieszkańcy specjalnymi
proporczykami lub wstążkami dekorują drogę młodego księdza z domu
rodzinnego do kościoła, by podkreślić doniosłość chwili i radość całej
wspólnoty, sprzątają i dekorują kościół. W drodze do świątyni
prymicjantowi towarzyszy uroczysty orszak: w procesji asystują miejscowi
i zaprzyjaźnieni księża, rodzina i przyjaciele i cała wspólnota. Tak właśnie
było w dniu 25 czerwca 2017 r. w Kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny
Matki Kościoła w Jamnicy. W tym dniu odbyła się Msza Święta Prymicyjna,
którą odprawił
Ksiądz Prymicjant Bartłomiej Wilk. Dla mieszkańców
Jamnicy było to szczególne wydarzenie ponieważ to pierwsze takie
wydarzenie w historii wioski. ( mimo, iż pierwsze wzmianki o Jamnicy
pochodzą już z XVI wieku to nigdy nie odnotowano aby stąd, z tego
ludu wyszedł kapłan). Wszyscy przygotowywali się do tego wydarzenia,
nad całym przedsięwzięciem czuwał sołtys wsi P. Bogdan Stec, który
Ks. Bartłomiej Wilk
wraz z mieszkańcami dokładał wszelkich starań by wszystko dopracować
do perfekcji. Jak nigdy dotąd, Jamnica przybrała odświętny wygląd, w szczególności na odcinku od rodzinnego
domu księdza prymicjanta aż do miejscowej Kaplicy w Centrum wioski. Wszędzie kolorowe proporczyki i kwiaty.
Zanim jednak przemaszerowali pięknie oznakowanym szlakiem, pierwsza część prymicyjnej ceremonii - związana
z nałożeniem alby, stuły i ornatu oraz błogosławieństwem matki i ojca - odbyła się właśnie w rodzinnym domu
prymicjanta ks. Bartłomieja Wilka. Kiedy z udziałem mieszkańców, gości i orkiestry wszyscy razem znaleźli się w
świątyni, nastąpiło powitanie księdza prymicjanta przez dzieci , liturgiczna służbę ołtarza, młodzież i dorosłych.
Po wzruszającym powitaniu rozpoczęła się msza św., którą po raz pierwszy samodzielnie odprawił ks. Bartłomiej
Wilk. choć w szerokiej asyście przybyłych kapłanów ta pierwsza w naszej Kaplicy msza święta była sprawowana

Ks. Bartłomiej z rodzicami podczas procesji z domu rodzinnego do Kaplicy w Jamnicy
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wyłącznie przez księdza-prymicjanta. Homilię
w tym uroczystym i wyjątkowym dniu wygłosił ks.
dr
Rafał
Kobiałka
Ojciec
Duchowny
Sandomierskiego Seminarium.
W sprawowaniu mszy świętej Prymicjantowi
asystowali:
Dyrektor
administracyjnego
Seminarium ks. Dominik Bucki, Proboszcz naszej
Parafii ks Tomasz Kołodzieja, księża wikariusze,
jak też inni przybyli z okolicznych parafii. Oni
też, jako pierwsi dostąpili błogosławieństwa
prymicyjnego, w następnej kolejności rodzice
Dorota
i Mirosław Wilkowie, rodzeństwo,
dziadkowie, a następnie wszyscy zgromadzeniuczestnicy tej przepięknej uroczystości. Na Pierwsza Msza Święta
zakończenie Ksiądz Bartłomiej skierował podziękowania na ręce wielu osób: księży, nauczycieli i wszystkich,
których spotkał na swojej drodze do Kapłaństwa. Szczególne podziękowania skierowane do najbliższych; do
rodziców, sióstr i braci sprawiły, że popłynęły łzy wzruszenia. Tą przepiękna uroczystość będziemy pamiętać i na
zawsze pozostanie w naszych sercach, Wymowne były również słowa wypowiedziane przez przedstawicieli
mieszkańców Jamnicy, którzy w ten sposób pragnęli wyrazić swoją radość i dumę. Fragment tego wystąpienia
pozwolę sobie przytoczyć:
„….Pragniemy, abyś przez całe swoje kapłańskie życie podążał z ufnością za Panem. Wszystko co teraz będziesz
robił, czyń gorliwie, z pasją, prowadząc ludzi do Boga. Niech On Cię obdarzy swoim pokojem i błogosławieństwem,
aby nic i nikt nie stanął na przeszkodzie Twojej świętej misji. Tego Ci życzą Twoi rodacy. Poprosimy Cię pamiętaj
o nas, o mieszkańcach swojej małej wioski, pamiętaj skąd wyszedłeś, polecaj nas w swoich modlitwach, my
zapewniamy, że również będziemy się za ciebie modlić . Na pamiątkę dzisiejszego święta, przyjmij od mieszkańców
Jamnicy nasz skromny ale jakże wymowny dar - łańcuszek z krzyżem - niech Cię prowadzi umacnia i będzie
symbolem naszej radości i pamięci o tej przepięknej historycznej dla naszej wioski uroczystości . Od dziś będziemy
się mogli pochwalić tym, że Bartłomiej Wilk to pierwszy Kapłan nasz Ksiądz - Duszpasterz z Jamnicy.
Niech Pan Bóg Ci Błogosławi….”
Lidia Jurek

W tym roku pielgrzymowało 730
pątników, skupionych w sześciu grupach,
rok temu uczestniczyło 678 wiernych. Jak
co roku, każdy z nich niesie do
Jasnogórskiej Matki swoje intencje,
prośby,
podziękowania.
Kapłani
zapewniali, że będą pamiętać w swoich
modlitwach o wszystkich, którzy nie mieli
możliwości wyruszyć na trasę oraz o tych,
którzy odbyli już swoją ostatnią ziemską
drogę. Pątnikom towarzyszyło hasło "Nieść
Światło Ewangelii". Nawiązuje ono do
setnej rocznicy objawień fatimskich, setnej
rocznicy śmierci św. brata Alberta oraz
trzystu lat koronacji obrazu Matki Bożej
Ks. Stanisław Grygiel pozdrawia grębowskich parafian.
Jasnogórskiej.
Najwięcej pielgrzymów skupiła grupa Wincenty - 175, Urszula - 125, Michał - 108, Barbara - 104, Florian 103 i Jadwiga - 100. Pątnicy pokonali trasę o łącznej długości około 270 kilometrów. Wędrują przez: Grębów,
Tarnobrzeg, Sulisławice, Kurozwęki, Szydłów, Chmielnik, Kije, Jędrzejów, Goleniowy, Szczekociny, Lelów, Janów,
Olsztyn, aż do Częstochowy. Na Jasną Górę dotarli 12 sierpnia.
Redakcja
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze – Zabrnie 2017
W niedzielne popołudnie 2 lipca 2017 roku w Zabrniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody
rozpoczął przemarsz wszystkich uczestniczących w zawodach jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny
OSP Gminy Grębów – Jacenty Jakubowski. Otwarcia tegorocznych Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, a zarazem Wójt Gminy Grębów – Kazimierz Skóra.
Strażackie zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane były w czterech kategoriach: Grupa "A", Grupa "C" Kobieca
Drużyna Pożarnicza, Grupa MDP Dziewcząt, Grupa MDP Chłopców. O ostatecznej klasyfikacji startujących
zespołów decydował łączny czas uzyskany przez poszczególne jednostki. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze to
przede wszystkim doskonała promocja tradycji działalności jednostek OSP.
Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży
Pożarnej w Tarnobrzegu stanęły wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Grębów.
Ostatecznie w turniejowej rywalizacji w grupie ,,A" Ochotnicze Straże Pożarne najlepsi okazali się reprezentanci
jednostki z Krawców, tuż za nimi jednostka OSP Żupawa i OSP Stale. W grupie ,,C" Kobieca Drużyna Pożarnicza
pierwsze miejsce zajęła drużyna z miejscowości Jamnica, drugie OSP Stale, na trzecim miejscu uplasowała się
drużyna z OSP Krawce. W rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców pierwsze miejsce zajęła MDP
z Grębowa, wyprzedzając MDP Krawce oraz MDP Stale. W grupie MDP dziewcząt najlepsze wyniki uzyskała grupa
dziewcząt z Żupawy, drugie miejsce drużyna z Wydrzy, a trzecie MDP z Grębowa.
Podsumowując tegoroczne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Zabrniu należy szczególnie podkreślić
znakomitą atmosferę w jakiej zostały przeprowadzone oraz bardzo dobrą ich organizację.

Zawody Gminne w Zabrniu

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze – Jadachy 2017
10 września 2017 roku w Jadachach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP z terenu
powiatu tarnobrzeskiego. W zawodach drużyna MDP dziewcząt z Żupawy zajęła doskonałe I miejsce i będzie
reprezentowała gminę i powiat na zawodach wojewódzkich, natomiast w grupie "A" drużyna OSP Krawce zajęła
wysokie II miejsce.

Zawody Powiatowe w Jadachach

Paweł Jodłowski
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Poświęcenie Figury św. Floriana w Krawcach.
W dniu 2 maja 2017 r. odbyła się ważna uroczystość związana
z poświęceniem figury Świętego Floriana na budynku OSP w Krawcach. Uroczystość
rozpoczęto
mszą
świętą
w
Kościele
w
Krawcach,
którą
odprawił
a następnie dokonał uroczystego poświęcenia figurki Św. Floriana ksiądz proboszcz
Eugeniusz Różański. Strażacy bardzo uroczyście i z wielką dbałością przygotowali się do
udziału
w
tej
uroczystości. Prze
dstawicieli wszyst
kich Jednostek OSP
z terenu Gminy
z
sztandarami
swoich jednostek pięknie prezentowali się
na uroczystym apelu. Wśród zaproszonych
gości był m.in. Wójt Gminy P. Kazimierz
Skóra, Poseł na Sejm RP P. Rafał Weber,
Komendant Powiatowy PSP P. Róg Ważnym
elementem uroczystości było złożenie
ślubowania przez dzieci - członków
Młodzieżowej Drużyny OSP w Krawcach.
Figurka Św. Floriana

Ślubowanie drużyny młodzieżowej OSP

Biblioteka w Krawcach w budynku Domu Ludowego
W maju br. zmieniła swoje miejsce Biblioteka w Krawcach z siedziby szkoły została przeniesiona do Domu
Ludowego w Krawcach obok pomieszczeń OSP.
W dniu 18 maja 2017 r. w nowym miejscu bibliotekę odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowe
w Krawcach. Prezentacja biblioteki prowadzona przez Annę Rzeźnicką instruktora placówki klubowej w Krawcach
przebiegała w miłej atmosferze. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących roli i zadań
biblioteki. Zapoznali się z obsługą czytelnika, z zakładaniem kart i samym sposobem wypożyczania książek.
Z ciekawością wysłuchali wiersza pt. ,,Skarga książki" . Odbyła się też pouczająca dyskusja o tym jak należy
szanować wypożyczone książki. Wielu uczniów zgłosiło chęć założenia swoich kart czytelnika. Z uzyskanych
wiadomości przeprowadzono krótki konkurs, na koniec dzieci wykonały ciekawe rysunki nt. swoich ulubionych
książeczek.

Uczniowie w nowej bibliotece

Redakcja
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Rodzinny Piknik z Florianem
Mnóstwo radości i dobrej zabawy, piękna
pogoda oraz wspaniała, rodzinna atmosfera- tak
można podsumować imprezę plenerową
"Rodzinny Piknik z Florianem", która odbyła się
w niedzielę 4 czerwca na stadionie LZS
w Grębowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt
Gminy Grębów, OSP Grębów, Publiczne
Przedszkole w Grębowie oraz Gminne Centrum
Kultury. Program artystyczny przygotowany
przez przedszkolaków obfitował w liczne
inscenizacje i pokazy taneczne. Zgromadzona
publiczność
była
zachwycona
jakością
zaprezentowanego widowiska oraz piękną
Młodzi strażacy - narybek OSP
dekoracją.
Strażacy
przygotowali
dla
najmłodszych liczne niespodzianki. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem straży pożarnej, ekwipunkiem osobistym
strażaka, narzędziami hydraulicznymi, a także osprzętem i armaturą wodną wozu strażackiego. Nie zabrakło
występów dzieci i młodzieży szlifujących swoje talenty pod okiem instruktorów w GCK. Na scenie zaprezentował
się również zespół taneczny „Flash” z Baranowa Sandomierskiego. Imprezie towarzyszyły: stoiska gastronomiczne,
grill oraz wesołe miasteczko.
Redakcja

Nowe sceniczne doświadczenia Jamniczanek i
Kaliny
W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku, na scenie
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Sędziszowie Małopolskim odbył się XXIX
Wojewódzki
Konkurs
„Ludowe
obrzędy
i zwyczaje”, zaprezentowało się w nim 17
zespołów
obrzędowoteatralnych
z
woj.podkarpackiego.
Naszą
gminę
reprezentowały dwa zespoły: Jamniczanki oraz
Kalina z Zapolednika Jamniczanki zaprezentowały
widowisko pt.: „Adwentowy wieczór w Walkowej
Jamniczanki na scenie Teatru Wielkiego
chacie”. To bardzo dynamiczne przedstawienie.
Wykonawcy w humorystycznym, wartkim scenariuszu ukazali na scenie dużo bardzo istotnych dla kultury
lasowickiej zwyczajów, obyczajów codziennego, domowego życia w okresie adwentu. Łuskanie grochu jest
pretekstem do przekazania córkom ważnych wiadomości, które z tradycyjnymi wierzeniami mają im pomóc
w przyszłym, dorosłym życiu. Pojawiają się wróżby adwentowe dla dziewcząt typu: „Rorocie, Rorocie jakie imię
mocie?”, czy : „Poszukosz w adwencie , będziesz mieć przy święcie”. Walorem teatralnym tego przedstawienia
jest wzajemne słuchanie się, dobrze skomponowane dialogi i trafna obsada aktorska, dobra dykcja. Kalina
z Zapolednika przedstawiła widowni pracę i działania związane z konstrukcją plamy wielkanocnej. Oczywiście
wszystkie czynności osadzone w regionalnej kulturze lasowiackiej.
Dowiadujemy się z widowiska z jakich składników wykonuje się
tradycyjną palmę wielkanocną oraz o jej magicznym znaczeniu
dotyczącym mocy wegetacyjno-agrarnych. Zespół otrzymał słowa
uznania za kultywowanie gwary regionalnej i dobrą grę aktorską!
Zespół Jamniczanki zdobył w Sędziszowie pierwszą nagrodę
ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w
Rzeszowie. Kalina otrzymała wyróżnienie. Oba zespoły nominowane
zostały na sejmik w Bukowinie Tatrzańskiej. Tam jury na konkurs
ogólnopolski nominowało zespół Jamniczanki. Odbędzie się on w
Tarnogrodzie już jesienią. Serdecznie gratulujemy obu zespołom Kalina z „Adwentowym wieczorem w Walkowej
chacie”
nowych doświadczeń scenicznych i licznych sukcesów!
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Gmina Folklorem Bogata- spotkanie zespołów

Nasze zespoły: śpiewacy, kapela ludowa i miłośnicy folkloru.

W piątek 21 kwietnia odbyło się spotkanie zespołów folklorystycznych. Gmina Grębów jest wyjątkowa pod
względem ilości zespołów ludowych, w których działa ponad 200 osób. Nie ma takiej drugiej gminy na
Podkarpaciu, a w skali kraju należy do czołówki. Wydarzenie to miało charakter integracyjny, na którym zespoły
zaprezentowały swój dorobek artystyczny Ponadto spotkanie miało na celu promocję folkloru i dziedzictwa
folklorowego regionu oraz promocję lokalnych produktów. W niezwykle bogatym i barwnym programie imprezy
nie zabrakło degustacji potraw regionalnych, licznych zabaw oraz występów wokalnych 14 zespołów ludowych. Na
scenie zaprezentowały się zespoły: Jamniczanki, Grębowianki, Słowianie z Grębowa, Stalowianki, Wydrzowianie,
Kalina z Zapolednika, Bajka z Wydrzy, Jagoda z Zabrnia, Jarzębina z Krawców, KGW Koniczyna
z Siedliska, Perełki z Żupawy, orkiestra dęta oraz kapela ludowa. Wśród gości byli także uczestnicy Akademii
Seniora.
Joanna Brak-Głowala
Majowy Piknik Pokoleń w Krawcach
Słoneczna, majowa niedziela ale też wspaniała rodzinna atmosfera jaka towarzyszyła zabawie na Pikniku
Pokoleń w Krawach, który dedykowany był wszystkim mamom, tatom oraz dzieciom.
Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami przyjęła występy uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Krawcach, piękny taniec najmłodszych, wiersze i skecze wszystkim sią podobały. W dalszej części
wysłuchaliśmy koncertu Zespół „Jagoda” z Zabrnia. Swój występ zaprezentował także zespół „Jarzębina”.
Odbyły się również ciekawe konkursy i zabawy o tematyce ekologicznej, przygotowane
i prowadzone przez
Stowarzyszenie „Zielona Stalówka” ze Stalowej Woli. Dzieci uczestniczyły
w konkursach z zakresu segregacji odpadów komunalnych, recyklingu i ochrony środowiska. Najlepsi uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody a pozostali upominki. Była tez degustacja ciast i tradycyjnych potraw

Młodzi artyści na Pikniku Pokoleń w Krawcach

Zespół „Jagoda z Zabrnia”
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Czerwcowe Imprezy

Wiła wianki i rzucała je do wody...

Noc Świętojańska w Orliskach Żupawskich, mieszkańcy Orlisk Żupawskich oraz okolicznych miejscowości
niedzielne popołudnie 25 czerwca spędzili na imprezie plenerowej pod hasłem „Noc Świętojańska”. Program
artystyczny obfitował w występy zespołów ludowych, liczne konkursy i atrakcje dla najmłodszych. Na scenie
zaprezentowały się zespoły: Perełki z Żupawy, Stalowinaki i Koniczyna z Siedliska. Głównym punktem programu
był konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Świętojański”. Wieńce wykonane z żywych kwiatów i ziół zgodnie
z tradycją zostały rzucone na wodę.
Noc Świętojańska, inaczej Noc świętego Jana, sobótka lub kupała wiąże się z mnóstwem tradycji, które łączą
miłość, magia i tańce przy ognisku. Trudno ustalić, kiedy pojawiły się nad Wisłą obrzędy związane z kultem słońca,
podobnie jak nie sposób stwierdzić, skąd przybyły. Pierwsza wzmianka o tanecznych kręgach kobiet wokół ognisk
pojawia się w Polsce w XIII w. i jest związana ze świętą górą Na południu Polski, Podkarpaciu i Śląsku uroczystość
zwie się sobótką lub sobótkami, na Warmii i Mazurach palinocką. Nazwa Noc Kupały, kupalnocka utrwaliła się
w tradycji Mazowsza i Podlasia.
Przeznaczenie wianków było różne. Plecione z bylicy i suszone, zakładano na rogi bydłu, by ustrzec je od złych
uroków, inne stanowiły ozdoby głów dziewczęcych, jeszcze inne służyły wróżbom i pleciono ich parę, dla
dziewczyny i jej wybranka. W tych musiały się znaleźć bylica, piołun i ziele świętojańskie (dziurawiec). Chętnie
przeplatano je liśćmi paproci zwanej nasięźrzałem, zielem przyciągającym spojrzenia płci przeciwnej i strojono
kwiatami. Tych powinno być dziewięć, a najchętniej wykorzystywano rumianki, bławatki i rutę. Wianki
wzmacniano grubszymi gałązkami, z czasem wraz ze światełkiem mocowano do deseczki by łatwiej unosiły się na
wodzie. Puszczane parami na płynącą wodę wianki (własny i wybranka), oświetlone płomykami i niesione nurtem
wróżyły przyszłość .Zbliżone lub połączone zapewniały trwałość uczuć, rozdzielone wieszczyły rozstanie.
Dziewczęcy wianek wyłowiony przez kawalera oznaczał szybkie zamążpójście.
Płynący równo z jasnym płomieniem wróżył pomyślność, oddalający się oznaczał czekanie na miłość, zaplątany w
przybrzeżną roślinność, płonący lub zatopiony wróżył staropanieństwo, a nawet śmierć .By dopomóc losowi
kawalerowie płynęli za nimi na łódkach
lub czekali na nie w dole strumienia,
gotowi wyłowić ten dla siebie
najważniejszy.
Zidentyfikowanie
właścicielki wskazywało, że to sam los
ją przeznaczył i nie należy mu się
sprzeciwiać.
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Zespół Jarzębina w Alfredówce.
W dniu 17.06.2017 r. na zaproszenie Stowarzyszenia VERITAS ET
BONUM z Alfredówki. Zespół Jarzębina wystąpił na Pikniku
Rodzinnym z okazji Patrona Szkoły Królowej Jadwigi. Zespół
wykonał hymn o św. Jadwidze własnego autorstwa, którym
zachwycił publiczność. W dalszej części zaśpiewał wiele swoich
ulubionych utworów. Dziękujemy Prezesowi Stowarzyszenia Pani
Monice Chmielewskiej za zaproszenie i miłą atmosferę.

Jarzębina w Alfredówce

Wakacjada w Zabrniu
Niedzielna popołudnie 25 czerwca było okazją do spędzenia czasu w bardzo ciepłej i radosnej atmosferze
na „Wakacjadzie” w Zabrniu. Wystąpiły zespoły ludowe: Jagoda z Zabrnia i Jarzębina z Krawców, które
zaprezentowały swoje wokalne umiejętności. Zgromadzona publiczność mogła także podziwiać liczne pokazy
taneczne oraz scenki przygotowane przez najmłodszych. Podczas spotkania nie zabrakło konkursów i atrakcji dla
dzieci.

Młodzi artyści na Wakacjadzie w Zabrniu

Zespół „Jarzębina” z Krawców i „Jagoda” z Zabrnia

Osiągnięcia Grębowianek
III miejsce na Festiwalu Folkloru Polskiego 51. „Sabałowe Bajania”w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły się
w dniach 10-12 sierpnia 2017 r.
II miejsce na XIV Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIII KROPAA w Korczynie. (28.05.2017)
II miejsce na XXVI Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Pogórzańska Nuta” (21.05.2017)

Grębowianki na Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Baba Roku 2017
Wybory „Baby Roku” były najatrakcyjniejszym punktem imprezy „W Widłach Wisły i Sanu”, która odbył się
w niedzielę 13 sierpnia. Na stołach królowała fasola w przeróżnych potrawach. Kandydatki do tytułu Baby Roku
uwiodły jurorów talentem kulinarnym, artystycznym i umiejętnością dojenia krowy. Pierwsze miejsce w tym
konkursie zajęły panie z zespołów Koniczyna ze Stalów-Siedliska i Jagoda z Zabrnia. Zespół Jarzebina z Krawców
zajął II miejsce.
Dni Działkowna i Piknik Rodzinny w Tarnobrzegu

Powitanie Ojca Przeora przed występem „Jarzębiny”

Zespół „Perełki” z Żupawy

Występy naszych zespołów na Dniach Działkowca
i Pikniku Rodzinnym w Tarnobrzegu

Zespół „Stalowianki” ze Stalów

10 września w niedzielę Zespoły: Jarzebina z
Krawców,„Perełki” z Żupawy i „Stalowianki” ze Stalów
prezentowały się na Imprezach z okazji Dnia Działkowca
oraz na Pikniku Florieńskim Ojców Dominikanów w
Tarnobrzegu Obie imprezy zgromadziły rzesze wielbicieli
folkloru i muzyki ludowej. Występy naszych zespołów
zostały przyjęte ogromnymi brawami, a przygotowane
stoiska były oblegane przez smakoszy
tradycyjnych potraw. Gratulujemy występów.

Koniczyna i Grębowianki na Lasowiackim Festiwalu
Pierogów
Rywalizacja o „złotą misę”, występy artystyczne,
warsztaty i degustacje to tylko niektóre z atrakcji
przygotowanych przez organizatorów festiwalu, który
odbył się 22 lipca w Stalowej Woli. Pyszne pierogi
serwowana przez Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne
zespoły i restauratorów zachwyciły podniebienie nie
jednego smakosza. W festiwalu wzięły udział dwa zespoły
działające przy GCK: Grębowianki i Koniczyna ze StalówSiedliska. Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach: Koniczyna i Grębowianki na Lasowiackim Festiwalu Pierogów
Koła Gospodyń Wiejskich i restauratorzy. W pierwszej kategorii najlepsze pierogi przygotował zespół Koniczyna i
tym samym zdobył „złotą misę”
Redakcja z wykorzystaniem materiałów GCK
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W naszym cyklu poświęconym zespołom działających przy klubach i świetlicach, kapeli ludowej i orkiestrze
dętej dziś pragniemy przybliżyć Państwu historię jak też bieżącą działalność Zespołu Perełki z Żupawy.
Zespół „KONICZYNA” z miejscowości Stale-Siedlisko
powstał w kwietniu 2013r. z powstałego pół roku
wcześniej Koła Gospodyń Wiejskich.
Pierwszy skład zespołu nie był imponujący. Tworzyły
go: Dorota Korczak, Teresa Ordon, Anna Dryka, Lucyna
Motyka, Elżbieta Barszcz, Wiesława Walska
i Beata Wiecha.
Swój debiut przed publicznością zespół miał
podczas spotkania Gmina Folklorem Bogata
30.04.2013 r. w Grębowie. I chociaż początkowo miał
być to jednorazowy występ, zespół działa do dziś.
Jeszcze w 2013 r. w zespole pojawiły się nowe
członkinie: Aneta Walska i Katarzyna Perłowska.
W kolejnym roku dołączyło do Pań młodsze pokolenie:
Aleksandra Ordon, Zuzanna Ordon, Ewelina Dryka,
Małgorzata Motyka, Aleksandra Barszcz, Natalia Perłowska, Emilia Walska i Julia Perłowska. Panie z Siedliska od
początku działalności - z charakterystyczną dla Nich „ikrą” aktywnie uczestniczą w wydarzeniach na terenie
Gminy Grębów. Co roku biorą udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej, Dożynkach Gminnych, Dniach
Grębowa, Dniach Seniora i obchodach Nocy Świętojańskiej. Dużym talentem organizacyjnym wykazały się Panie
w czasie przygotowań do ważnego wydarzenia, jakim było otwarcie po remoncie Placówki Klubowej, placu
zabaw, altany i boiska. Takiej imprezy Siedlisko jeszcze nie widziało! Były zabawy, konkursy, słodkości dla dzieci
oraz poczęstunek dla zgromadzonej publiczności. Potem przyszedł czas na występy poza naszą gminą. Koniczyna
z powodzeniem prezentowała się w Ocicach na święcie Dożynkowym, Zielonych Świątkach, czy w Cyganach na
Pikniku Cygańskim. Jednak Panie z Koniczyny nie mogły poprzestać tylko na śpiewie. Zaczęły pojawiać się
propozycje uczestnictwa w różnych konkursach kulinarnych. Warto tu wymienić święto Fasoli we Wrzawach
„Baba Roku” - gdzie Koniczyna zajęła w 2015 r.- II, a w roku 2016 i 2017 - I miejsce, „Powidlaki” w Krzeszowie - II
miejsce, Przegląd Stołów Wigilijnych w Baranowie Sandomierskim - I miejsce, Podkarpacki Festiwal Pierogów
w Stalowej Woli - I miejsce. I z ostatniej chwili - 10 września 2017 r. „Koniczyna” - zajęła III miejsce na
Powidlakach. Zespół przygotował oryginalne pierogi z mięsem z kaczki i wędzoną śliwką. Panie - oprócz nagród,
wyróżnień i pochwał zawsze wracają
z ogromną satysfakcją i jeszcze większą
chęcią do działania.
Spotykają się co tydzień w placówce
klubowej na Siedlisku, gdzie doskonalą swoje
umiejętności wokalne - pod okiem
instruktora Kamila Wójtowicza. Chociaż
wszystkie pracują zawodowo, często
spędzają razem czas wolny: organizują
Andrzejki, Sylwestra, lubią posiedzieć przy
grillu czy ognisku. I śpiewają.....
Beata Wiecha
Od Redakcji:
Serdecznie dziękujemy za Waszą pracę, szczególnie za
promowanie naszej Gminy, gratulujemy nagród i osiagnięć, wspaniałej
współpracy i radości z jaką Miłe Panie działaci i tworzycie . Do gratulacji
dołączamy życzenia zdrowia, wspaniałych pomysłów i dalszych sukcesów.
Niech Wasz Zespół kojarzy się tylko z dobrem i przynosi szczęście – jak
„czterolistna koniczyna”…
Redakcja
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„Nie ważne ile dni jest w Twoim życiu, ważne ile życia jest
w Twoich dniach”
Rok akademicki 2016/2017 dla Akademii Seniora był
bardzo pracowity. Słuchacze aktywnie uczestniczyli
w szerokiej gamie zajęć tj.: wykłady, zajęcia artystyczne,
podróże czy imprezy kulturalne. I tak w ramach wykładów
zaproponowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski,
który sprawuje patronat naukowy nad naszą Akademią
słuchacze uczestniczyli w następujących prelekcjach:
1. Zrozumieć współczesny świat i współczesne
pokolenie zajęcia prowadził ks. dr Bartłomiej Krzos
2. Sprawy komunikacji interpersonalnej. Jak uniknąć
zakupu niechcianych garnków – dr Magdalena Łuka
3. Jak czerpać radość z życia –warsztaty motywacyjne dr Justyna Maciaszek
4. Tylko człowiek szczęśliwy może nauczyć szczęścia innych –dr Jerzy Dąbek
5. Współczesne zagrożenia – dr Mirosław Rewera
Ponadto uczestniczyli w wykładach o tematyce
podróżniczej: Kto chce szuka sposobu, czyli podróże po
babsku Jolanta Rydkodym oraz medycznej:
Przeszczepianie narządów za i przeciw – koordynator
Irena Myszka. Zajęcia prowadzili również miejscowi
wykładowcy: Maria Kopała, Janina Stadnik, Jan Kwaśnik,
Janina Szewc czy łączniczka z młodym pokoleniem 17lenia Judyta Ciba. Seniorki brały udział w warsztatach.
Pod czujnym okiem szefa kuchni doskonaliły swe
zdolności przygotowując smaczne i estetyczne potrawy.
Uczestniczyły w warsztatach produkcji bombek
choinkowych i okazjonalnych podczas wyjazdu do Panie z Akademii Seniora wyruszają na wycieczkę
Fabryki Baniek w Nowej Dębie. Jednak ulubioną formą
zajęć są warsztaty artystyczne. Każdy poniedziałek spędzony z sympatycznymi instruktorkami Joanną Brak –
Głowala, Anią Brak owocował ciekawymi pracami prezentowanymi na wystawach w Galerii pod Aniołem.
Studentki seniorki realizowały również ścieżkę edukacyjną Śladami historii. Rowerami wyruszyły w interesujące
miejsca naszej Małej Ojczyzny. Przewodniczka Pani Maria Kopała nie tylko pokazywała interesujące miejsca, ale
z pasją opowiadała historię tych miejsc i legendy z nimi związane. I tak zwiedziliśmy zespół pałacowo- parkowy w
Nowym Grębowie, tereny dawnego folwarku Dolańskich –Chyb. Poznaliśmy historię powstania Figury Matki Bożej
Różańcowej w Klonowem. Pochyliliśmy czoło nad poległymi i pochowanymi żołnierzami na Cmentarzu z I wojny
światowej w Wydrzy. Znamy legendy związane z powstaniem kapliczki św. Jana Nepomucena, Tatarowa Górą czy
historię powstania Stawów Rybnych na Borku. 23 czerwca br. Akademia Seniora była organizatorem wycieczki
w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Jaskini Raj oraz Centrum Neadertalczyka.
Następnie z udziałem przewodnika zwiedzaliśmy Kielce: Wzgórze Zamkowe- Katedrę z Tablicą Miar, Ogród Włoski
obok Pałacu Biskupów Krakowskich, ulicę Sienkiewicza, Rynek oraz Kadzielnię –rezerwat przyrody. Kolejnym
punktem programu był przejazd na Św. Krzyż- klasztor świętokrzyski, krypty, Muzeum Misyjne. Wróciliśmy
bardziej zintegrowani i bogatsi o nowe doświadczenia. Podczas Pikniku na Lasowiacką Nutę Akademia Seniora
zaprezentowała się z własnymi pracami artystycznymi oraz cieszącym się dużym zainteresowaniem jadłem
regionalnym. Swoją obecność Akademia zaznaczyła również na Dożynkach. Symboliczny wieniec Panie wręczyły
Sekretarz Urzędu Gminy Pani Lidii Jurek. Od października rozpoczynamy Nowy Rok Akademicki, ruszamy
z nowymi pomysłami. Wszystkich zainteresowanych działalnością w Akademii serdecznie zapraszamy.
Halina Skawińska
Od Redakcji: Szanowne Panie z Akademii Seniora jesteście wzorem dla wszystkich którzy nie wiedzą co robić
z wolnym czasem, potrafiłyście odnaleźć w sobie chęci i siłę by wspaniale działać, tworzyć, poznawać i uczyć się
nowych wspaniałych rzeczy. Jesteście wielkie. Gratulując wam, serdecznie dziękujemy opiekunce Pani Halince
Skawińskiej za twórcze pomysły i niezwykle ciepłą osobowość.
Redakcja
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„Narody, które tracą pamięć – tracą życie”
Ojciec Święty Jan Paweł II – Papież
Do przeprowadzenia strajków chłopskich
zobowiązywała uchwała Nadzwyczajnego Kongresu
Ludowego. Przyczyn do podjęcia takiego
stanowiska było wiele, ale najważniejszą była
sytuacja gospodarcza. Uchwała Kongresu głosiła
również likwidacje ówczesnego systemu rządzenia
i przewidywała głębokie przeobrażenia społecznogospodarcze w Polsce a szczególnie reformę rolną
i uprzemysłowienie kraju. W dawnym powiecie
tarnobrzeskim na miejscu strajku wybrano Grębów,
Kopiec dzisiaj.
środowisko nędzy i bezrobocia a zarazem ośrodek
aktywnego ruchu ludowego. W dniu 15-go sierpnia 1937 r. w Grębowie na tzw. Wachowej Górze zwaną również
Tatarową Górą o godz. 10:00 rozpoczął się wiec i manifestacja, na którą przybyło ok. 30 tysięcy mieszkańców
z całego powiatu tarnobrzeskiego. Obecny był starosta Len, przedstawiciel wojewody lwowskiego oraz
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na wiecu płomienne przemówienia wygłosili miejscowi
działacze Stronnictwa Ludowego oraz Związku Młodzieży „Wici”. Na zakończenie wiecu odczytano rezolucje
proklamującą 10-cio dniowy strajk chłopski powiatu tarnobrzeskiego. Następnego dnia, tj. 16 sierpnia 1937 r.
przystąpiono do strajku. Wybrana milicja ludowa zablokowała główne drogi prowadzące do powiatu. Życie
w powiecie zamarło, choć były incydenty łamania akcji strajkowej. W dniu 17 sierpnia 1937 r. rozpoczęły się na
polecenie starosty aresztowania aktywnych działaczy Stronnictwa w tym Prezesa Powiatowego Leona Korgi. Po
nieudanej próbie uwolnienia z aresztu w Rozwadowie Prezesa, jego zastępca Władysław Kozieł zorganizował w
pobliżu swojego domu „Na Niwie” wiec aby poinformować mieszkańców i przybyłych z ościennych wiosek
o aresztowaniu i przebiegu strajku. W tym samym czasie przybył Starosta Len wraz z komisarzem oraz
6 samochodów ciężarowych z elewami policji. Aresztowali prezesa Kozaka i przystąpili do rozproszenia wiecu.
Doszło do starć policji specjalnej z uczestnikami wiecu. Kilkakrotnie usuwano „żywe barykady” złożone z kobiet.
Na ściągnięte posiłki policji z
Tarnobrzegu posypały się kamienie, na
co
odpowiedziano
strzałami
z
karabinów. Zginął wówczas Józef
Szewc z Wydrzy a kilku chłopów
zostało rannych. Na pogrzeb ofiary
przyszło ok. 5 tysięcy mieszkańców
okolicy.
Po tragicznym wiecu na Niwie
nastąpiły dalsze aresztowania ale
strajk trwał dalej.
W wsi Stale ludowcy przygotowywali
się do odbicia aresztowanych. W nocy
z 24 na 25 sierpnia 1937 r., tj. w
ostatni dzień strajku, Polica dokonała
pacyfikacji 17-stu zagród chłopskich
niszcząc dobytek i wyposażenie
Fotografia z marca 1938r - ze zbiorów prywatnych Lucyny i Mieczysława Szewc
(rozwalano piece kuchenne, niszczono
pierzyny, wysypywano zboże) i bijąc mieszkańców. Obraz tej pacyfikacji był przerażający.
Za udział w strajku i wiecu działacze zostali skazani na kary więzienia od 10-ciu miesięcy do nawet 4 lat.
Józef Kołodziejczyk
25

Dziękujemy za wspaniałą atmosferę, rodzinne
przyjęcie i czas jaki Państwo dla nas poświęcili.
Jana Belanova z mężem Martinem
W dzieciństwie i młodości bardzo często
jechałam lub szłam na pola i łąki w Chybie.
Mamy tam duży kawałek ziemi. Nie raz
zastanawiałam się: kto został pochowany na
tym cmentarzu?
Cmentarz austriacki,
a przecież
my byliśmy pod zaborem
austriackim. Tato opowiadał mi, że Nieradka
rodem z Piasku walczył w Chybie. Przeżył, ale
nikt nie spisał jego wspomnień. Mama również
Jana Belanowa z rodziną na cmentarzu wojennym w Miętnym
mi mówiła, że Polacy walczyli w Chybie.
Wiedziała o tym od swojego ojca.
Słowaczka Jana Belanova postanowiła odszukać swojego prapradziadka. Otrzymała wiadomość z archiwum
wojskowego w Pradze, że Adam Vojtek zginął w Miętnem 15 maja 1915 r. Zaczęła poszukiwania w Internecie.
Pokazało się jej Miętne w pow. garwolińskim. Historycy regionaliści skierowali ją do Miętnego, dziś część
Wydrzy w powiecie tarnobrzeskim. Osoby, które studiowały historię czy filologię polską nazwy miejscowości
będą szukać w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red.
F. Sulimierskiego, B. Chmielowskiego i W.Wasylewskiego, t. I – XV, Warszawa 1880 – 1902.
Gdzie możemy jeszcze znaleźć Miętne z gminy Grębów. Na pewno w skorowidzach:
1/ Skorowidz wszystkich miejscowości w Królestwie Galicji i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim,
Lwów 1868, s. 130
2/ Skorowidz Gminny dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa reprezentowanych, Wiedeń 1901
3/ Kompletny Skorowidz miejscowości w Galicyi i Bukowinie, Lwów 1909
3/ Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924, Miętne do s. 50, dodatek pismem
odręcznym.
4/ Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz
i urzędów, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl 1934
5/ Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, powiat tarnobrzeski t. 73, pod red. W. Taszyckiego,
Warszawa 1964 -1966.
6/ Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967
Nazwa Miętne pojawia się 1750 r. ( wg artykułu Jana Rawskiego, Krótki rys historyczny północnej części
Puszczy Sandomierskiej). Jana wraz z kolegą Polakiem Łukaszem Kawałkiem, który pełnił funkcje tłumacza
nawiązała kontakt z parafią w Wydrzy. Ksiądz proboszcz Eugeniusz Różański zwrócił się do mnie. Ja poprosiłam
o pomoc regionalistę Sławka Stępaka, który dał mi telefon do
Radosława Pawłoszka. Dzięki poczcie
elektronicznej zostały nawiązane kontakty z Janą Belanovą i Łukaszem Kawałkiem. Od zakończenia pierwszej
wojny światowej nikt z rodzin pochowanych tu żołnierzy nie odwiedził cmentarza. Przyjazd Jany Belanovej był dla
wszystkich wielkim wydarzeniem. Radosław Grębowiec dyrektor Szkoły Podstawowej w Wydrzy zaprosił na
spotkanie: Zarząd Stowarzyszenia Wydrzowianie, radnych i sołtysa. Postanowiono uroczyście powitać panią Janę
z mężem i kolegą w roli tłumacza Łukaszem Kawałkiem. Pod kierunkiem sołtysa Mieczysława Bernata ekipa
porządkowa wykosiła trawę na cmentarzu, który porządkowany jest dwa razy w roku.
Po przyjeździe do Grębowa goście spali w Zajeździe Gielarek. W piękny, słoneczny czwartek, o godzinie 9.30
rano przyjechał po nich radny Janusz Nieradka. Wystrój pokoju nauczycielskiego i nakrycie długiego stołu
przygotowały panie nauczycielki. W pokoju nauczycielskim oczekiwało osiemnastu zaproszonych gości.
Dyrektor uroczyście powitał gości ze Słowacji i przedstawił uczestników spotkania. Byli nimi: ks. proboszcz
Eugeniusz Różański, wiceprezes Stowarzyszenia Wydrzowianie Stanisław Rak, członkowie zarządu Danuta
Gorczyca i Maria Pliszka, radni Edward Kułaga i Janusz Nieradka, sołtys Mieczysław Bernat, kustosz Muzeum
Miasta Tarnobrzega Radosław Pawłoszek, redaktor Gościa Niedzielnego Marta Woynarowska, nauczycielka
historii Anna Gądek i pasjonaci regionu: Teresa Ciba, Urszula Kolińska, Bożena Kozieł, Jan Kwaśnik, Janina
Sawicka i Janina Stadnik. Dyrektor w krótkim referacie nawiązał do działań wojennych na naszym terenie.
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Następnie głos zabrała Jana Belanova z Bratysławy. W swoim wystąpieniu przybliżyła postać prapradziadka.
Pochodził z zamożnej i licznej rodziny. Urodził się w 1885 roku w miejscowości Lubina w powiecie Nove Mesto
nad rzeką Vahom. Jego rodzicami byli: Jan i Katarina z domu Kopec. Dziadkowie ze strony ojca to: Jan Vojtek
i Anna Vojtek z domu Cernacek. Dziadkowie ze strony matki: Jan Kopec i Anna Kopec z domu Trusik Crmak.
Jego rodzeństwo to: Martin, Anna, Jan, Anna, Juraj, Martin, Martin i Katarina. W dzieciństwie zmarło troje
rodzeństwa: Anna i dwóch braci o imieniu Martin. Był taki zwyczaj, że po śmierci dziecka jego imię nadawano
następnemu, żeby wiodło mu się dobrze w życiu. Rodzice posiadali tartak i młyn.
Adam Wojtek służbę wojskową odbył w LIR Nr 15 w Królewskim Węgierskim Pułku Piechoty Obrony Krajowej.
W dniu 16 maja 1910 r. w wieku 25 lat ożenił się z Anną Harustak. Został zmobilizowany na wojnę. Jego syn Jaś
miał wówczas pięć miesięcy. Adam zginął w naszej gminie.
Informacji o działaniach wojennych, na naszych terenach szukałam w literaturze regionalnej. Najbardziej
znane, tłumaczone na wiele języków są Pamiętniki włościanina Jana Słomki wójta Dzikowa cyt: „Nim rok upłynął
od wybuchu wojny, okolica tutejsza widziała dziewięć wielkich przemarszów armii wojennych, mianowicie
przeszły tędy pięć razy naprzód i w odwrocie armie austriackie i cztery razy armie rosyjskie. Powiat dwukrotnie był
zajmowany przez Rosjan. Pierwszy raz przez trzy tygodnie, drugi raz prawie osiem miesięcy, od 5 listopada 1914 r.
do 22 czerwca 1915 r. Trzykrotnie toczyły się tu wielkie bitwy: pierwsze trzydniowe, później przez październik
1914 roku nad Sanem, następnie sześciotygodniowe – od 14 maja do 22 czerwca 1915 r.
Tak przemarsze, jak i bitwy sprowadzały ogromne zniszczenie, największego jednak spustoszenia dokonały
ostatnie sześciotygodniowe walki i ostatni odwrót Moskali”.
Przygotowując się do tego spotkania, po raz kolejny czytałam Wspomnienia z długiego życia Seweryna
Dolańskiego. W rozdziale Okres pierwszej wojny światowej 1914-1918 ziemianin Seweryn Dolański napisał cyt.
”Rosjanie postanowili na linii Sanu powstrzymać ataki armii austriackiej i nie dopuścić do straty węzła
Sandomierza. Przez trzy dni broniono na odcinku od Sanu do Wisły (Rozwadów – Baranów) klina
sandomierskiego, ta rosyjska obronna linia przechodziła koło domu grębowskiego ( pałacu Dolańskich, który został
spalony)” Kustosz Muzeum Miasta Tarnobrzega Radosław Pawłoszek wygłosił wykład połączony z prezentacją
multimedialną. Na planszy widzieliśmy cmentarz o powierzchni 57 arów. Austriacka mapa wojskowa – Mapa
KriegsArchiv Wiedeń 1915 r. Ile cmentarz obecnie liczy arów, każdy zwiedzający obliczy sobie (około 12 arów).
Po drugiej wojnie światowej cmentarz był podorywany. Sama widziałam na pół przyorane mogiły. Gdyby sąsiad
cmentarza całą mogiłę zaorał to by się nikt nie zorientował.
Cmentarze wojenne były zakładane przez Cesarsko-Królewską Inspekcję Grobów Wojennych.
Na mapie cmentarza znajduje się 127 pojedynczych grobów, w tym 49 armii austriackiej (5 nieznanych), 78
grobów armii rosyjskiej (tylko 8-miu znanych), mogiła zbiorowa nr 66, zawiera 40 żołnierzy z armii rosyjskiej.
Dlaczego pisze z armii austriackiej czy armii rosyjskiej. Do armii tych byli wcieleni żołnierze różnych narodowości.
Na cmentarzu wojennym w Chybie pochowani zostali: Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy i Rosjanie.
Pan Radek Pawłoszek podczas wykładu podkreślił: Macie Tyrolczyka na cmentarzu.
Na cmentarzu został pochowany także żołnierz z Cesarskiego Tyrolskiego Pułku Pierwszej Tyrolskiej Dywizji.
Walczył tu 15-ty korpus rosyjski Trzeciej Armii i 37 Dywizja Piechoty Honwedów wchodząca w skład Czwartej
Armii Austro - Węgierskiej. Adam Vojtek walczył w 15-tym honwedzkim pieszym pułku (archiwum wojenne w
Pradze). Następnie Maria Pliszka przeczytała zadanie ucznia pisane w 1980 r. Wnuczek przeprowadził wywiad
z babcią Marią Szewc z Miętnego, która żyła 104 lata. Opisał wydarzenia związane z pierwszą wojną światową.
Emerytowana dyrektorka szkoły przechowała wypracowania uczniów, opisujące wydarzenia z pierwszej i drugiej
wojny światowej. Upiekła sernik by poczęstować gości. Z kolei głos zabrała Janina Sawicka. Czytała swoje
wspomnienia z czasów szkolnych, gdy chodziła na cmentarz wojenny z nauczycielem Karolem Stadnikiem.
Porządkowali groby i sadzili kwiatki przed Wszystkimi Świętymi. Janina Sawicka upiekła walec makowy na to
spotkanie. Ja pamiętam, że byłam z klasą i panem Karolem Stadnikiem na Dzień Wojska Polskiego na
cmentarzu. Nauczyciel przemawiał do zebranych uczniów, a uczeń Edward Stępień recytował wiersz „Żołnierz
polski” Władysława Broniewskiego. Podczas spotkania Jan Kwaśnik wręczył Janie Belanovej album
poświęcony Janowi Pawłowi II. Jana Belanova przywiozła słodycze, książki i foldery związane z regionem,
w którym urodził się jej prapradziadek. Wręczyła książki Panu Dyrektorowi i Janowi Kwaśnikowi. Natomiast
foldery zostały przekazane do biblioteki szkolnej. Wyszliśmy przed szkołę, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Gro
zaproszonych gości razem z Janą Belanovą, jej mężem Martinem i panem Łukaszem Kawałkiem pojechało na
cmentarz w Chybie. Goście ze Słowacji zostali zawiezieni przez radnego Janusza Nieradkę.
Ksiądz proboszcz modlił się a my razem z nim. Nie ma już grobów na cmentarzu, zostały małe pagórki
wskazujące, że tu były mogiły. Ksiądz patrząc na plan cmentarza podczas wykładu, w przybliżeniu pokazał Janie,
w którym miejscu powinna znajdować się mogiła jej prapradziadka. Zaświeciła tu znicz. Mąż zrobił jej
pamiątkowe zdjęcia. Na cmentarzu jest pamiątkowa tablica, informująca kto jest tu pochowany. Na tej tablicy
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zaświeciła następny znicz. Tu zrobili sobie dużo zdjęć. Podszedł do Jany sołtys i pokazał jej, w której stronie jest
wieś Miętne. Wróciliśmy do szkoły. Jana przywiozła z sobą sadzonkę jawora i posadziła go w ogrodzie przed
szkołą podczas przerwy lekcyjnej. Otoczyłi ją uczniowie, z którymi zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia. Na pewno
dzieci będą dbały o jawora. Nadano mu imę Vojtek na pamiątkę jej prapradziadka. Dlaczego wybrała to drzewo?
W związku z tym, że jest to popularne drzewo w rodzinnej okolicy Adama Vojtka, (okolice wsi Lubina) Jana
zdecydowała się na to drzewo. Region ten nazywa się Javorina, znajduje się pod szczytem Velka Javorina
(najwyższy szczyt Białych Karpat). Data śmierci
Adama Wojtka nie jest wyjaśniona do końca. Według
dokumentów archiwum wojskowego w Pradze zginął 15 maja 1915 r. Z Wydrzy, Klonowego i Miętnego już
mieszkańcy byli wysiedleni 14 maja 1915 r. Wskazuje na to zachowana kopia podania o zasiłek ewakuacyjny do
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Podanie zostało podpisane przez Karolinę Matykę z Klonowego
i Tadeusza Dula naczelnika Gminy Grębów.
Wydrza została spalona przez Rosjan. Zachowały się dwa domy: jeden na Matni przykryty dachówką, przy
głównej drodze w stronę Krawców. Dom należał do Franciszka Dula. Rosjanie umieścili w nim swój sztab, przez
całe podwórze przeprowadzone były okopy i podkopany był dom, pod którym mieścił się okop. Nie została
spalona żydowska stodoła, znajdująca się na tzw. Gabrysce. Plac ten obecnie graniczy z posesją Marii Furman
„Francowej” Po odejściu Rosjan, dużo różnych dokumentów rozrzuconych było na podwórzu Franciszka Dula.
W domu znajdował się piec chlebowy, w którym sąsiedzi po powrocie z wygnania piekli chleb dla swoich rodzin.
Informacje przekazali Państwo Emilia i Stanisław Taborowie. Mieszkańcy na wygnaniu przebywali 49 dni ( w lesie
Bukowa 14 dni i 35 dni w Woli Gołego ( Woli Baronowskiej).
Według Marii Wianeckiej drugi dom przykryty dachówką, znajdował się niedaleko jej domu. Mieszkała w nim
„Kominiarka” Nazwiska jej nie pamięta Maria. Obecnie jest to pole graniczące z kościołem i plebanią.
Miętne nie zostało spalone, z wyjątkiem jednej stodoły u Państwa Mrozów, ostatnie gospodarstwo
w Obórkach (cz. Miętnego), od strony pól o nazwie Znecna Góra, na których toczyły się walki. Stodoła zapaliła
się od pocisku. Mieszkańcy Miętnego przebywali na terenie Grębowa, Zabrnia i Jamnicy.
Według Radka Pawłoszka wchodzącego w skład redakcji albumu o cmentarzach wojennych z pierwszej wojny
światowej, Adam Vojtek mógł zginąć 5 czerwca podczas nasilenia walk na naszym terenie.
Zdaniem Radka Pawłoszka w dniu 15 maja 1915 r. 37 Dywizja Piechoty Honwedów walczyła w okolicach
Tarnowa.
Rozmawiałam z chorążym Mietkiem Bernatem w tej sprawie. Uczestniczył w spotkaniu z Janą Belanovą.
Według niego, należy brać pod uwagę, że dowództwo Czwartej Armii Austro-Węgierskiej mogło oddelegować
15 Honwedzki Pieszy Pułk do wzmocnienia przyczółków na linii obronnej San - Wisła.
Dokumentacja austriacka była prowadzona dokładnie, na 49 zabitych żołnierzy, tylko pięciu jest
nieznanych. Każdy żołnierz posiadał nieśmiertelnik, którego po jego śmierci łamano, połówkę oddawano do
sztabu, a druga pozostawała ze zwłokami. Każdy żołnierz posiadał numer identyfikacyjny. Tym bardziej, że
odnotowano, że Adam Vojtek zginął na terenie Miętnego i w tym samym dniu został pochowany.
Państwo Jana i Martin Belanovie mieszkają w Bratysławie. Mają dwoje dzieci: syna Matusa (6 lat) i córkę
Karolinę (5 lat). Jana w rozmowie ze mną stwierdziła, że kiedyś przyjedzie z dziećmi, aby im pokazać gdzie zginął
i jest pochowany ich praprapradziadek. Pragnę złożyć podziękowanie Panu Łukaszowi Kawałkowi, który pełnił
funkcje tłumacza. Razem pracuje z Janą i Martinem Belanami w firmie komputerowej w Bratysławie.
Po przyjeździe do Bratysławy Pan Łukasz Kawałek napisał.” Muszę się przyznać, że z Panią Janą byliśmy
trochę zestresowani przed czwartkowym spotkaniem w szkole, ale już po wszystkim ochłonęliśmy, to bardzo
byliśmy zadowoleni z jego przebiegu. Naprawdę sprawiliście nam Państwo bardzo miłą niespodziankę, dużo
dowiedzieliśmy się o waszym regionie i tragicznych wydarzeniach w Wydrzy w trakcie obydwu wojen. Bardzo się
nam spodobała atmosfera i życzliwe przyjęcie z Państwa strony.” Jeszcze przed pierwszą wojną światową na
terenie Chybu rósł las, zaznaczony na mapie katastralnej Czarny Chyb, później wyrąbano ten las. Pozostała tylko
nazwa Chyb oznaczająca (hop, skok) wskazująca na teren podmokły. Był to zrąb po wyciętym lesie. Rosły tylko
pojedyncze drzewa. Moja prababka Agnieszka pasła tu krowy. Była córką leśnego (gajowego) Józefa Sai.
Mieszkała na leśniarce (gajówce) niedaleko gościńca. Od pobytu gości ze Słowacji wzrosło zainteresowanie
cmentarzem w Chybie. Dużo osób
wybiera się indywidualnie na cmentarz. Klub Seniora z Grębowa
w programie swojego rajdu także ujął cmentarz wojenny w Chybie.
Informacje o pobycie gości ze Słowacji możemy znaleźć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Wydrzy. Dzieci szkolne wraz z nauczycielką historii Anną Gądek zawsze zapalają znicze.
Na zdjęciu Jana Belanova z mężem Martinem i kolegą Łukaszem Kawałkiem
Janina Stadnik
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Borowik szlachetny
Jest jednym z najbardziej poszukiwanych grzybów jadalnych,
wysoko ceniony ze względu na walory smakowe. Nadaje się do
bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do
wszelkich innych rodzajów przerobu.
Wygląd
Ma średnicę od 6 do 25 centymetrów. U młodych osobników
jest zwykle barwy białej, później piaskowej. Z czasem staje się
jasnobrązowy i ciemnobrązowy. Rzadko zdarza się, aby
kapelusz borowika szlachetnego był barwy karminowej. Kształt
kapelusza początkowo jest gładki i półkolisty, później bardziej
wypukły, stare okazy są poduszkowato rozpostarte.
Powierzchnia kapelusza jest matowa, bywa pomarszczona,
w czasie deszczu i u osobników starszych – staje się gładka i lepka.
Występowanie
Borowik szlachetny występuje zarówno w lasach iglastych, liściastych jak i mieszanych. Najczęściej rośnie
w drzewostanach świerkowych, rzadziej pod sosnami i dębami.
UWAGA! Jeśli nie jesteś pewien, jakiego grzyba znalazłeś - nie ryzykuj! Zjedzenie trującego grzyba grozi poważnym
uszczerbkiem na zdrowiu!
Grzyby marynowane
Grzyby marynowane w zalewie octowej z przyprawami to jeden
z przysmaków kuchni polskiej. Do marynowania najlepiej nadają się
świeże grzyby leśne: borowiki, maślaki, rydze, gąski, kurki, opieńki,
koźlarze czy podgrzybki.
Smak grzybów marynowanych zależy przede wszystkim od gatunku
grzybów, po które sięgasz, zalewy octowej (a dokładnie stosunku octu
i wody) oraz dodatków. Do marynowania wybrałam podgrzybki.
Zalewa składa się z wody, soli cukru, octu i przypraw – liści laurowych,
pieprzu, ziela angielskiego oraz gorczycy. Grzyby marynowane najczęściej serwowane są jako przystawka i zakąska
do napojów alkoholowych. Drobno pokrojone grzyby marynowane są też składnikiem sosu tatarskiego.
Składniki
500 g grzybów leśnych
500 ml wody
180 ml octu spirytusowego 10 %
2 łyżki cukru
1 łyżeczka soli
1 duża cebula
2 liście laurowe
2 sztuki ziela angielskiego
2 ziarna pieprzu
1/2 łyżeczki gorczycy na słoik
Przygotowanie
Grzyby dokładnie oczyść, opłucz z piasku i innych zanieczyszczeń. Małe grzybki marynuj w całości, natomiast
większe sztuki podziel na połówki lub ćwiartki.
Wstaw garnek z osoloną wodą, wrzuć grzyby i krótko obgotuj na dużym ogniu przez około 5 minut.
Grzyby umieść na durszlaku i przelej zimną wodą, aby opłukać je z piany i zahartować.
Przygotuj zalewę – do garnka wlej wodę, dodaj sól, cukier, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Zagotuj i dodaj
ocet. Ponownie zagotuj zalewę.
W słoikach umieść gorczycę, obgotowane grzyby, obraną i pokrojoną w paski cebulę. Grzyby zalej wrzącą zalewą,
zakręć słoiki, odwróć do góry dnem i odstaw do przestudzenia.
Smacznego
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W dniach 8-9 lipca w naszej gminie po raz kolejny odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Dni Grębowa”,
w której licznie uczestniczyli nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także wielu przyjezdnych gości.
Pierwszego dnia odbyły się zmagania gmin: Grębów kontra Gorzyce, w których drużyny zmierzyły się w takich
konkurencjach jak: taniec z figurami, quiz z pytaniami, teledysk, wyścig na nartach. Rywalizacja przebiegała w
pozytywnej atmosferze, pełnej dobrej energii i radości. Zmagania wygrali Goście - Gmina Gorzyce, którym
jeszcze raz gratulujemy. Deszczowe chmury, które na chwile pojawiły się tego dnia nad Grębowem nie
przeszkodziły zespołowi The Postman. Polscy Beatlesi zagrali świetny koncert. Gwiazdą wieczoru była jedna
z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia- Doda, która dzięki swej charyzmie i konkretnemu wokalowi
zaprezentowała niesamowite show, które zaskoczyło nie jednego widza. Oprawa sceniczna, choreografia oraz
efekty specjalne przerosły najśmielsze oczekiwania publiczności. Po koncercie można było zdobyć autograf oraz
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z artystką.
Drugi dzień obchodów rozpoczął się od wydarzenia po hasłem „I Gminny Zjazd Motocykli PRL”. Na zlocie było
sześćdziesiąt motocykli. Tłumnie zgromadzeni fani motoryzacji mogli zobaczyć takie rodzynki jak junaki, wsk, mz
tropik, shl gazela, shl m11, simson i wiele innych. Pozostała część dnia minęła w iście folkowym klimacie.
Na scenie swoją twórczość zaprezentowały zespoły ludowe z terenu naszej gminy, młodzieżowe zespoły
i młodzi wokaliści GCK w Grębowie. Na placu swoje stoiska prezentowali i zachęcali do zakupów liczni handlowcy
i przedsiębiorcy. Na stoiskach z jadłem regionalnym przygotowanych przez zespoły można było zasmakować
wyśmienitych i różnorodnych potraw. Wspólne biesiadowanie uświetnił koncert zespołu Magik Band. Występ
góralskiej kapeli zawładną sercami publiczności, bisom nie było końca. Gwiazdą wieczoru był Paweł Dudek znany
jako Czadoman.
Na zakończenie ostatniego dnia, mieliśmy przyjemność wysłuchać niezapomnianego rokowego
koncertu w wykonaniu Pana Piotra Jajko. Była to jakby „nasza wisienka na torcie” Dni Grębowa 2017. Pan Piotr,
na co dzień nauczyciel muzyki i śpiewu w GCK , w wykonanych utworach
wspiął się na wyżyny
umiejętności wokalno-instrumentalnych. Jego
oryginalny a zarazem charyzmatyczny wokal i wspaniała muzyka wzrusza ale
też dodaje niesamowitej energii, dostarczając głębokich przeżyć. To
człowiek utalentowany i niezwykle pracowity,
grający
na kilku
instrumentach, prowadzący młodych wokalistów i instrumentalistów, jak też
większość zespołów działających przy Placówkach Klubowych, niezastąpiony
akustyk i nagłośnieniowiec. Muzyka w Jego wykonaniu to spełnienie marzeń
i pasja, a nauczanie to Jego sposób na dzielenie się tym z innymi.
Panie Piotrze Gratulujemy wspaniałego koncertu i czekamy na następne.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej wspaniałej imprezy mieszkańcom
naszej gminy , jak tez licznie przybyłym gościom. Dziękujemy obsłudze,
ochronie, Policji i jednostkom OSP, wszystkim zaangażowanym. Szczególnie
dziękujemy Dyrektorowi GCK P. Alicji Kubiak wraz z pracownikami za
ogromny wkład pracy w organizację tej największej dorocznej, grębowskiej
imprezy. To dzięki profesjonalnej i dopracowanej w najdrobniejszych
Piotr Jajko – niezapomniany koncert
szczegółach organizacji – z „Dni Grębowa 2017” wracaliśmy bezpiecznie,
pełni niezapomnianych wrażeń ale też z nostalgią, że „DNI GRĘBOWA” będą dopiero za rok…
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