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W dniu 29 maja 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie
odbyły się obrady VI Sesji Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad było
rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Grębów za rok 2014. 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
Dochody budżetu na 2014r. planowane w kwocie 29 079 894,40
zostały wykonane w kwocie 29 660 179,11 zł co stanowi 102%, natomiast
wydatki budżetowe zrealizowane w 2014r. zamknięto w kwocie 29 175 403,63 zł na plan 30 689 337,40 zł, co stanowi
95,07 %. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4 001 164,00 zł wykonano w kwocie: 3 690 969,76zł. Gmina
posiada zobowiązania które na dzień 31.12.2013 stanowią 24,73% 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 2014. Uchwalenie
absolutorium oznacza społeczną aprobatę dla działań
wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2014r.
Małgorzata Dec
Pracownik ds. Księgowości

W dniu 16 kwietnia odbyła się II Sesja II Kadencji Młodzieżowej
Rady Gminy. Na Sesję zaproszono dyrekcję szkół z Grębowa i Stalów,
przybyli również pracownicy Urzędu Gminy oraz przewodniczący Rady
Gminy Grębów.
Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, młodzi radni
doskonale przygotowali się i realizowali swoje funkcje. Po części oficjalnej,
przewodniczący poszczególnych grup problemowych złożyli sprawozdania
z działalności miedzy Sesjami. Następnie przewodniczący Damian Duma
odczytał propozycje do Planu Pracy Rady na 2015r. Po konstruktywnej
i rzeczowej dyskusji plan został uzupełniony o ważne zagadnienia z zakresu
ochrony środowiska, ochrony mienia i zdrowia. Plan Pracy MRG na 2015r. w pełnym brzmieniu został ponownie
odczytany i przyjęty jednogłośnie. W dalszej części sesji przedstawiono projekty uchwał, które dotyczyły:
 Uchwała w sprawie przeprowadzenia we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w Grębowie, akcji
charytatywnej pod nazwą „Uwrażliwiamy” poprzez zbiórkę artykułów spożywczych, higienicznych, odzieżowych
oraz datków do puszek dla podopiecznych Hospicjum św. Ojca Pio w Tarnobrzegu.
 Uchwała w sprawie zorganizowania z pomocą nauczycieli i wychowawców-akcji promocyjnej pod nazwą „Dni
otwarte Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie”.
 Uchwała w sprawie: przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pod nazwą: „Gmina Grębów-wiosną”.
Przed głosowaniem nad uchwałami, szeroko omówiono regulaminy i harmonogramy prac niezbędnych w celu
prawidłowej realizacji zadań i działań zawartych w projektach uchwał. Następnie przeprowadzono głosowanieuchwały zostały przyjęte do realizacji. Radni chętnie zabierali głos, zadawali pytania obecnym na Sesji dyrektorom
szkół oraz zaproszonym gościom.
Sesję zakończono w miłej i serdecznej atmosferze. Gratulujemy przygotowania, prowadzenia Sesji, przede wszystkim
wspaniałych pomysłów, które zebrano i wpisano w projektach uchwały. Czekamy na efekty realizacji tych jakże
ważnych zadań i przedsięwzięć.
Sylwia Walska
Opiekun MRG
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Grębów:
 W lipcu zakończono prace budowalne polegające na utwardzeniu placu przed
budynkiem weterynarii w Grębowie. Koszt ułożenia kostki betonowej wyniósł
25 830,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z funduszu
sołeckiego sołectwa Grębów.
 Drugim zadaniem zgłoszonym do realizacji
przez mieszkańców Grębowa jest remont
posadzki i malowanie pomieszczeń w
budynku OSP Grębów. Obecnie trwają prace
remontowe, których całkowity koszt wynosi 33 100,00 zł. Zakończenie robót
planowane jest na drugą połowę sierpnia.
 Trwają roboty budowlane przy utwardzeniu drogi gminnej Grębów – Wiry na
długości ok. 100 m.
 W wyniku przecieków dachu powstałe zacieki, łuszcząca się farba, spowodowały, że koniecznym stał się remont
pomieszczeń Urzędu Gminy w Grębowie na piętrze budynku. Remont obejmował głównie szpachlowanie
i malowanie ścian. Odnowiona została również sala ślubów, która będzie teraz pełnić również funkcję sali
konferencyjnej.
 Trwają prace projektowe dla zadania polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkól
Ogólnokształcących w Grębowie.
 Mieszkańcy przysiółka Sokół mogą się już cieszyć nową nawierzchnią drogi
gminnej relacji Grębów – Sokół nr 100209R. W czerwcu zakończone zostały
prace budowalne obejmujące: przebudowę przepustów, skropienie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno – asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej, wykonanie poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz oznakowanie
pionowe. Droga została przebudowana na odcinku 2000 m. Koszt robót
budowlanych wyniósł 463 536,91 zł brutto, z czego Gmina Grębów zapłaciła
tylko 50%, gdyż na realizację zadania udało się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wartość dofinansowania 234 312,00 zł.








Stale:
Przebudowano wejście do remizo-świetlicy oraz wjazdy do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalach. Całkowity
koszt zadania, który mieszkańcy sołectwa zgłosili do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 33 900,00 zł.
Utwardzony plac z kostki betonowej nie tylko polepszył funkcjonalność podjazdu, ale pozytywnie też wpłynął na
estetykę otoczenia Wiejskiego Domu Kultury w Stalach.
W ramach zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zakupiona została również wiata ustawiona na
boisku sportowym.
Zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej odwodnienia użytków rolnych za pomocą rowu otwartego
w Stalach Siedlisku. W chwili obecnej trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Rozpoczęto przebudowę drogi Stale-Osiedle w km 0+000-0+800. Zakres robót obejmuje wykonanie studni chłonnej,
wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno - asfaltowej, wykonanie poboczy. Całkowity koszt robót budowlanych – 152 210,14 zł brutto. Zadanie jest
dotowane ze środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń
noszących znamiona klęsk żywiołowych (powodziowych). Wartość dotacji ok. 115 445,00 zł.
Zabrnie:
 Zakończono budowę budynku szatniowego wraz z ciągiem pieszojezdnym w miejscowości Zabrnie. W budynku szatniowym znajdują szatnie,
pomieszczenie dla trenera, umywalnia, toalety, magazyn sprzętu. Powstałe
ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej zdecydowanie poprawiły komfort
dojazdu do boiska sportowego oraz budynku szatniowego. Zadanie jest
realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość
dofinansowania wyniesie 200 072,00 zł, czyli 75 % kosztów kwalifikowanych.
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W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku o płatność złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie sportu
i rekreacji.
 Rozpoczęto prace przy dobudowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Zabrnie. To kolejne zadanie, którego potrzebę
realizacji zgłosili i wybrali mieszkańcy sołectwa. W chwili obecnej trwa postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania. Zakończenie
inwestycji planowane jest w grudniu 2015 r.
Żupawa:
 W czerwcu zakończono trwającą od września 2013 r. budowę kanalizacji
sanitarnej. Mieszkańcy Żupawy przed włączeniem się do sieci kanalizacyjnej
powinni zgłosić się do Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie, celem
podpisania umowy. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in.
przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jest to
zatem obowiązek mieszkańca. Dla większości nieruchomości zostały
stworzone warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, poprzez
umieszczenie studzienki przyłączeniowej na Państwa działce lub jej sąsiedztwie. W czerwcu br. Gmina Grębów
podpisała z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z na realizację
przedmiotowego zadania. Koszt realizacji całego zadania, m.in.
z dokumentacją projektową, wynagrodzeniem inspektora nadzoru wyniósł
2 217 074,40 zł brutto. Obecnie trwa sprawdzanie wniosku o płatność przez
pracowników urzędu marszałkowskiego.
 Na końcowym etapie realizacji jest inwestycja polegająca na budowie
studni głębinowej przy boisku sportowym w Żupawie. Zadanie zostało
zgłoszone przez mieszkańców jako zadanie priorytetowe do realizacji
z udziałem funduszu sołeckiego. Koszt wykonania studni wraz
z przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej wynosi niecałe 28 tys. zł.
 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę i kosę spalinową na potrzeby sołectwa za cenę 4 140,00 zł.
Jamnica:
 Trwają prace melioracyjne na terenie sołectwa Jamnica. Jest to zadanie zgłoszone do realizacji z udziałem środków
z funduszu sołeckiego. W ramach zadania odbędzie się konserwacja gruntowa rowu o długości 500 m i konserwacja
gruntowa trzech oczek wodnych. Koszt zadania wynosi 18 641,42 zł brutto.
 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę i kosę spalinową na potrzeby sołectwa za cenę 3 680,00 zł.
Krawce:
 Trwa przebudowa drogi gminnej Krawce-Sulechów w km 0+000-1+200. Zakres zadania obejmuje wykonanie
przepustów, wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów. Całkowity koszt robót budowlanych –
182 219,96 zł brutto. Zadanie jest dotowane ze środków budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (powodziowych). Wartość dotacji ok.
131 807,00 zł.
 Trwają prace przygotowawcze do remontu pomieszczeń i dachu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krawcach.
Poręby Furmańskie:
 W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosę spalinową na potrzeby sołectwa za cenę 2 090,00 zł brutto.
 Trwają prace przygotowawcze do budowy altanki i zagospodarowania terenu wokół placu zabaw.
 Trwa dobudowa oświetlenia ulicznego w Porębach Furmańskich.
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Wydrza:
 Trwają prace przy utwardzeniu placu obok altanki w centrum miejscowości.
Koszt zadania, które jest realizowane z udziałem funduszu sołeckiego wynosi
49 583,76 zł brutto. W ramach funduszu planowane jest również
wybudowanie małego placu zabaw.
Zapolednik:
 W lipcu zakończono budowę ogrodzenia wokół świetlicy w Zapoledniku.
To kolejne zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach
funduszu sołeckiego. Koszt budowy ogrodzenia wyniósł 46 000,00 zł.
Ponadto, we wszystkich miejscowościach odbyło się koszenie poboczy przy drogach gminnych. Trwa sukcesywnie
dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych oraz jego rozwożenie na drogi w poszczególnych sołectwach.
Prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentów „Strategia Rozwoju Gminy Grębów” na lata 2016-2023 oraz
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Zmiany dotyczące podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
Od 1 stycznia 2016r. zajdą znaczące zmiany w podatkach w związku z ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Do istotnych zmian należą min. :
 zmiana w sposobie opłacania podatku:
- w przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatnik będzie płacić podatek jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
- jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego nie przekroczy
najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, to podatnik nie będzie miał
obowiązku regulowania takiego podatku.
 zmiana przeliczników dla niektórych gruntów
 nowa definicje gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 nowe zasady opodatkowania garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym,
 nowe zasady opodatkowania nieruchomości wspólnych przy wyodrębnionych lokalach w budynku
 zmiany w zwolnieniu dla stowarzyszeń prowadzących statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie
oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
Harmonogram zebrań wiejskich:
LP.
DATA
30.08.2015r. o godz. 1100
1
30.08.2015r. o godz. 1300
13.09.2015r. godz. 1030
2
13.09.2015r. godz. 1300
20.09.2015r. godz. 8 45
3
20.09.2015r. godz. 1130
27.09.2015r. godz. 1015
4
27.09.2015r. godz. 1215

MIEJSCOWOŚĆ
ŻUPAWA
STALE
JAMNICA
ZABRNIE, PORĘBY FURMAŃSKIE
GRĘBÓW
ZAPOLEDNIK
KRAWCE
WYDRZA

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
W lutym 2015r. do Wójta Gminy w Grębowie złożono
283 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na łączną kwotę zwrotu 94 579,87 zł.
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
w drugim terminie 2015r. powinni w sierpniu złożyć
stosowny wniosek wraz z fakturami, które obejmują
okres zakupu paliwa od lutego do lipca 2015r.

MIEJSCE
Szkoła Podstawowa w Żupawie
Dom Ludowy w Stalach
Dom Ludowy w Jamnicy
Dom Ludowy w Zabrniu
Gminne Centrum Kultury w Grębowie
Dom Ludowy w Zapoledniku
Dom Ludowy w Krawcach
Dom Ludowy w Wydrzy

Statystyka urodzeń i zgonów na terenie naszej Gminy
za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2015r.
MIEJSCOWOŚĆ
Grębów
Jamnica
Krawce
Poręby Furmańskie
Stale
Wydrza
Zabrnie
Żupawa
RAZEM:
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URODZENIA
14
2
5
1
12
8
2
3
47

ZGONY
19
4
5
2
6
7
6
3
52

Gospodarka nieruchomościami:
Gmina Grębów oferuje inwestorom atrakcyjne nieruchomości budowlane i usługowe
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Działki
budowlane położone są
w następujących miejscowościach Gminy Grębów: Grębów Niwa – 6 działek, Grębów Kąt - 3
działki , Grębów Palędzie – 4 działki, Poręby Furmańskie – 4 działki, Stale Siedlisko – 13 działek
i Wydrza – 1 działka. Na terenie gminy dysponujemy również terenami przeznaczonymi na cele
usługowe w miejscowości Stale przy drodze wojewódzkiej i Grębów wokół Ronda. Działki
powyższe przeznaczone do sprzedaży na cele mieszkaniowe i usługowe są położone
w atrakcyjnych miejscach na terenie gminy, posiadają dojazdy z dróg asfaltowych i pełny dostęp do sieci wodociągowej,
gazowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Informacje o przetargach są podawane na bieżąco na stronie Gminy Grębów
www.grebow.com.pl i w biuletynie informacji publicznej www.grebow.un.pl/BIP
Red.Gm.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Grębowie
Na lipcowej sesji Rady Gminy Grębów przedstawiono sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grębowie za 2014 rok. Szczegółowej analizie na przestrzeni lat 2011-2014 poddano najważniejsze
obszary polityki społecznej realizowanej na szczeblu gminnym.
Z analizy tej wynika, że liczba bezrobotnych z terenu naszej gminy rok rocznie spada. Zmniejsza się również
liczba długotrwale bezrobotnych mieszkańców. Ma to przełożenie na udzieloną pomoc przez GOPS w Grębowie,
gdyż w 2014 roku mniej osób zwróciło się do ośrodka po pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową w porównaniu
do poprzednich lat. Znacznie wzrosła natomiast liczba rodzin, która wymagała pomocy i wsparcia z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby. Co prawda
liczba osób potrzebujących pomocy finansowej i rzeczowej spada, jednak coraz częściej osoby zgłaszające się po
pomoc nie oczekują pomocy materialnej, ale przychodzą z problemami, aby porozmawiać, poszukać rady,
czy specjalistycznego wsparcia. Ośrodek współpracuje z licznymi instytucjami takimi jak: Szkoły, Ośrodek Zdrowia,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu,
Poradnia Leczenia Uzależnień w Tarnobrzegu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie, Policja
i wiele innych, wszystko po to, aby osoba potrzebująca uzyskała potrzebną pomoc. Nikogo jednak nie można zmusić
do współpracy z pracownikiem socjalnym, ani terapeutą, wiele zależy od chęci i zdeterminowania osoby zwracającej
się o pomoc.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (Podprogram 2015)
Od czerwca 2015r. wznowiliśmy wydawanie żywności osobom najbardziej potrzebującym
z terenu naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Do końca roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie i w siedzibie Caritas
w Stalach osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek
żywnościowych. Prócz wsparcia żywnościowego, GOPS w Grębowie, realizować będzie cykliczne działania w postaci
doradztwa, poradnictwa, czy warsztatów dla osób bezrobotnych. Osoby korzystające ze wsparcia Programu
w naszym województwie będą mogły również wziąć udział ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria
kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza
150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).
GOPS w Grębowie na podstawie umowy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu (Podprogram 2015) obejmie
pomocą w postaci paczek żywnościowych 500 osób. GOPS w Grębowie będzie wydawać żywność dla mieszkańców
miejscowości: Grębów, Zabrnie, Poręby Furmańskie, Krawce, Wydrza i Jamnica. Natomiast dla mieszkańców
miejscowości Stale i Żupawa paczki żywnościowe dostarczane będą przez Caritas w Stalach. O terminach
wydawania żywności na bieżąco informujemy na stronie internetowej www.gopsgrebow.pl w zakładce aktualności.
Katarzyna Czerniec
Kierownik GOPS w Grębowie

Pomoc materialna dla uczniów
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2015/16 Wójt Gminy Grębów
informuje, iż uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy materialnej zarówno z Rządowego
programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” i pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne, jak również z pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym dla uczniów LO w Grębowie – „Stypendia Wójta Gminy Grębów”.
 Rządowy program pomocy materialnej uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – składanie wniosków do
10 września 2015r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne na stronie internetowej www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce
oświata oraz u dyrektorów szkół.
 Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne - składanie wniosków do 15 września
2015r. w Urzędzie Gminy Grębów (Biuro Obsługi Klienta). Dochód w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekraczać miesięcznie 456,00 zł netto w miesiącu wrześniu, natomiast od
1 października 514,00 zł. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce oświata
oraz w pok. nr 6 Urzędu Gminy Grębów.
 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów LO w Grębowie - uczniowie o średniej ocen min. 4,75
mogą ubiegać się o Stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce. Miesięczna kwota stypendium wynosi od 150
do 300 zł. Termin składania wniosków na I semestr roku szkolnego 2015/2016 upływa 15 września 2015r.
Szczegóły w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce oświata.
Anna Dec
Pracownik ds. Stypendiów
Matura na 100 %
Wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę i osiągnęli dobre wyniki!!!
Jest to wynik połączonych działań Szkoły i Gminy. Dzięki wsparciu
finansowemu, zwiększeniu liczby godzin z poszczególnych przedmiotów,
stypendiom dla najlepszych uczniów Grębowskie Liceum przyciąga uczniów
zdolnych i pracowitych. Wykwalifikowana i życzliwa kadra nauczycielska
tworzy atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi, a indywidualne
podejście do każdego ucznia pozwala na osiąganie rezultatów wykraczających
poza przeciętną. Dowodem na dobre prowadzenie szkoły są właśnie wyniki
egzaminów zewnętrznych.
Od tego roku maturzyści zdawali egzamin w nowej formule. W dalszym
ciągu obowiązkowo należało przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego,
matematyki oraz wybranego języka obcego. Dodatkowo, uczniowie obowiązkowo przystępowali również do egzaminu
maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
W skali kraju maturę zdało 74% uczniów, 19% będzie miało poprawkę w sierpniu, a 7% nie zdało z więcej niż
jednego przedmiotu, co oznacza niezdaną maturę.
Na tym tle Grębowskie Liceum wypada rewelacyjnie dobrze - zdawalność 100%, każdy z naszych uczniów otrzymuje
świadectwo maturalne. Patrząc na średnią osiągniętą z poszczególnych przedmiotów możemy dodatkowo pochwalić
się bardzo dobrymi wynikami naszych uczniów, dużo powyżej średniej krajowej.
Przedmioty obowiązkowe:
 Język polski - średnia krajowa 66%, średnia w LO Grębów - 71,2% (+5,2%)
 Matematyka - średnia krajowa 55%, średnia w LO Grębów - 67,8% (+12,8%)
 Język angielski - średnia krajowa 77%, średnia w LO Grębów - 81,3% (+4,3%)
Aby zdać maturę, należy uzyskać minimum 30% wymaganych punktów. Nie było w naszym Liceum uczniów, którzy
zdaliby maturę na tym poziomie. Najniższy wynik z języka polskiego to 40%, z matematyki 46%, a z języka angielskiego
58%. Świadczy to o wysokich wymaganiach stawianych wszystkim uczniom naszego liceum, o indywidualnym
podejściu do każdego z nich oraz o wysokich kwalifikacjach kadry nauczycielskiej.
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała też wyniki matur z rozbiciem na poszczególne województwa. Średnie wyniki
na Podkarpaciu są zbliżone do średniej krajowej, różnica wynosi maksymalnie 1% na plus lub minus. Jedynie język
angielski na poziomie rozszerzonym na Podkarpaciu wypadł gorzej - 60% przy średniej krajowej 63%. W Grębowie jest
akurat odwrotnie, nasza średnia to 67,3%, co zawdzięczamy między innymi zwiększonej liczbie godzin przeznaczonych
na naukę tego języka.
Dagmara Lipińska
Nauczyciel ZSO w Grębowie
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Pasjonaci historii w ZSO Grębów
Uczeń klasy I b LO w Grębowie Dawid Baltyzar najlepszy w województwie podkarpackim!
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Rzeszowie odbył się etap wojewódzki Konkursu i Olimpiady „Losy Żołnierza
i Dzieje Oręża Polskiego - Od Cedyni do Orszy”. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie reprezentowali następujący
uczniowie: Szkołę Podstawową – Maria Żaczek z kl. VI b, Gimnazjum – Tomasz Sabat z kl.
II a, Liceum Ogólnokształcące – Dawid Baltyzar oraz Dawid Panek z kl. I b. Na zawodach
wojewódzkich wszyscy biorący udział w konkursie musieli zmierzyć się z bardzo
trudnymi testami, a ponadto uczniowie LO prezentowali i odpowiadali na pytania
Komisji dotyczące wcześniej przygotowanej pracy.
 Dawid Baltyzar uczeń klasy I LO z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie
rewelacyjnie poradził sobie z tymi zadaniami, zdobywając w sumie 381 punktów
i zajmując I miejsce w województwie podkarpackim, co dało mu przywilej
reprezentowania naszego województwa na etapie centralnym, który odbył się
w dniach 11- 13 czerwca w Warszawie. Dawid już w ubiegłym roku uzyskał tytuł
Dawid Baltyzar
laureata tego konkursu na poziomie wojewódzkim.
 Dawid Panek mimo, iż nie zakwalifikował się do etapu centralnego, to uzyskał bardzo wysoki wynik (6 miejsce).
 Prawo do rywalizacji w ścisłym gronie 25 licealistów na etapie wojewódzkim wcześniej wywalczył kolejny uczeń
kl. I LO Adrian Bierzyński. Choroba nie pozwoliła mu rywalizować o tytuł laureata tego konkursu.
 Maria Żaczek uczennica kl. VI b SP po raz drugi uzyskała tytuł laureata w konkursie historycznym. Wcześniej
zdobyła ten tytuł startując w kolejnych etapach rejonowym i wojewódzkim Konkursu Historycznego
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uczennica wykazała się ogromną wiedzą dotyczącą
historii Polski i powszechnej średniowiecza. Teraz Marysia znalazła się w gronie 16 laureatów XX edycji konkursu
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Opiekunem wyżej wymienionych wszystkich uczniów jest p. Izabela
Pędziwiatr – nauczyciel historii w ZSO Grębów.
 Tomasz Sabat również wykazał się dużą wiedzą historyczną zabrakło mu zaledwie jednego punktu do uzyskania
tytułu laureata tego konkursu. Warto nadmienić, że w roku szkolnym 2012/2013 Tomasz reprezentował nasze
województwo na etapie centralnym podczas którego zdobył tytuł laureata konkursu na poziomie szkoły
podstawowej. Opiekunem ucznia jest p. Grażyna Szwed – nauczyciel historii w ZSO Grębów.
„Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych”.
Dnia 29 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu ogłoszono wyniki konkursu historycznego:
„Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych”. Konkurs zorganizował Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz
Towarzystwo Kulturalno – Historyczne z Gorzyc. Konkurs adresowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej. Konkurs
polegał na przygotowaniu pracy historycznej opartej na
wspomnieniach, pamiętnikach lub relacjach ustnych, a zawierającej
opis życia społecznego, kulturalnego, politycznego po II wojnie
światowej na terenach powiatu tarnobrzeskiego. Uczniowie klasy I B
LO zajęli wysokie miejsca:
pierwsze miejsce zdobyła Paulina Wilk za pracę „Zabrnie w latach
powojennych", drugie miejsce - Magdalena Decza „Życie społeczności
w okresie powojennym w Gminie Grębów", trzecie miejsce - Dawid
Baltyzar za „Czasy PRL-u oczami mieszkańca Grębowa". Opiekunem
powyższych prac była p. Izabela Pędziwiatr.
Izabela Pędziwiatr
Nauczyciel ZSO w Grębowie
"Wiosenne Prezentacje Teatralne" w ZSPiP Wydrza
13 maja br. Szkoła Podstawowa w Wydrzy była gospodarzem
„Wiosennych Prezentacji Teatralnych”. Wystąpiły grupy ze szkół podstawowych.
Z zaproszenia skorzystali uczniowie z Zabrnia, Grębowa i Krawców. Szkoła
z Wydrzy wystawiła pantomimę pt. „Syn marnotrawny”, a uczniowie z Zabrnia
przedstawili spektakl pt. „Poczekalnia”. Kolejne przedstawienie pt. „Historia
świata” było dziełem uczniów z Krawców, a sceny z utworu pt. „Balladyna”
artystów z Grębowa.
Każde z przedstawień przygotowano w innym klimacie, ale wszystkie
dostarczyły ogromnych wrażeń. Można było uronić łzę lub śmiać się od ucha do
ucha, by ostatecznie wyciszyć się i uspokoić. Aktorzy z wielką elegancją wcielili się
w swoje role, a odpowiednio dobrany tembr głosu nadawał nastrój temu spektaklowi. Dzięki takiej grze wybrano
najlepszych aktorów, którymi zostali Kornel Burdzy i Julita Gorczyca z Zabrnia (rola babci i dziadka w przedstawieniu
„Poczekalnia”).
Dokonano rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Wśród 12 masek dostarczonych ma konkurs z Zabrnia, Krawców,
Stalów i Wydrzy zwyciężyły dzieła uczniów z Zabrnia. Najdoskonalszymi okazały się dzieła Angeliki Małeckiej, Martyny
Drozd i Weroniki Gorczycy.
ZSPiP Wydrza
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Zielony marsz z okazji Dnia Ziemi
28 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Grębowie odbyła się piękna, radosna uroczystość poświęcona obchodom
Światowego Dnia Ziemi, której najważniejszym celem było propagowanie
postaw ekologicznych wśród lokalnej społeczności, a także uświadomienie jak
kruchy i zależny od ludzkich działań jest ekosystem naszej planety.
Społeczność szkolna przygotowywała się do tego święta pod bacznym okiem
pań opiekunek szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody Aliny Wójcik
i Elżbiety Krasińskiej już od dłuższego
czasu. Uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum, ich wychowawcy i nauczyciele, na pierwszej godzinie
lekcyjnej uformowali swoje szyki na boisku szkolnym, po czym w wielkiej
rozśpiewanej kolumnie wyruszyli na stadion sportowy. O bezpieczeństwo
przemarszu zadbały służby policji i straży pożarnej. Pochód prezentował się
pięknie i okazale. Wszyscy uczestnicy ubrani byli w stroje o różnych odcieniach
zieleni. Młodzież niosła kwiaty i plakaty o treści ekologicznej. Początkowo
radosny nastrój uroczystości zmąciła nieco pochmurna
pogoda i drobny deszcz, ale po dotarciu na stadion, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niebo rozświetliło pięknie słońce.
Na początku do wszystkich zebranych zwróciła się dyrektor ZSO pani Krystyna Chmura.
Przypomniała młodzieży jak bardzo ważna jest w dzisiejszych czasach troska
o zachowanie naszej planety w dobrym stanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń.
W tym roku Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest już po raz 45, zaś nasz kraj włączył się
w te obchody po raz pierwszy 25 lat temu. Ważnym i bardzo miłym punktem ekologicznego
świętowania były występy artystyczne na stadionie. Zebrani słuchali piosenek w wykonaniu
uczniów różnych klas, a także podziwiali brawurowe koncerty szkolnych instrumentalistów.
Na koniec głos zabrała pani Alina Wójcik, która starała się zachęcić uczniów do
przestrzegania i propagowania postaw korzystnych dla zachowania zdrowia i czystości Ziemi.
Bożena Duma
Nauczyciel ZSO w Grębowie
Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Stalach
Z okazji Dnia Dziecka, w niedzielę – 7 czerwca 2015 roku, odbył się
„Piknik Rodzinny” zorganizowany przez Zespół Szkół w Stalach. W tym roku
obchodzony był pod hasłem: „Moja Rodzina – to ona mnie kształtuje
i wspiera!!!”.
Była to impreza środowiskowa, zorganizowana nie tylko dla uczniów, ale też
mieszkańców miejscowości Stale. Na plac szkolny przybywały całe rodziny:
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i oczywiście dzieci, aby wspólnie świętować,
brać udział w różnych konkursach i zabawach oraz skosztować coś dobrego.
Wsparcia finansowego bardzo chętnie udzieliła Rada Rodziców Szkoły przeznaczając środki na nagrody rzeczowe dla
uczniów.
Na scenie część artystyczną zaprezentowali uczniowie klas 0 – III, przygotowani przez swoich wychowawców.
W dalszej części pikniku program o charakterze zabawowo – integracyjnym zaprezentowała drużyna harcerska
działająca w szkole już od dwóch lat oraz Magic – „Sebastiano”. Następnie uroczystość przeniosła się na boiska
sportowe, gdzie były rozgrywane mecze: piłki nożnej uczniów oraz piłki siatkowej rodziców. Bardzo atrakcyjnym
punktem programu były zabawy i konkurencje sportowe z nagrodami, w których brali udział również rodzice,
wspierając swoje pociechy.
Celem spotkania była przede wszystkim dobra zabawa oraz integracja
wszystkich pokoleń poprzez wspólne przeżywanie „Święta Rodziny. Piknik
wszedł na stałe do tradycji szkoły i dostarczył wszystkim, a szczególnie dzieciom
niezapomnianych wrażeń. Można było podziwiać dziewczęta w tańcach
dyskotekowych i posłuchać znanych i lubianych piosenek.
Z pewnością można powiedzieć, że taka forma świętowania dostarcza
wszystkim uczestnikom dużo radości i niezapomnianych wrażeń, a każdy z nas
powinien pamiętać, że: „Człowiek jest wielki, gdy ma serce dziecka”.
ZS Stale
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Wakacyjna przerwa wśród piłkarskich drużyn trwa w najlepsze.
Oto nasze podsumowanie sezonu. Przyjrzyjmy się, jak w ubiegłym sezonie na
zielonej murawie radzili sobie przedstawiciele naszej gminy. Sezon 2014/2015
już za nami. Był to sezon pełen dużych emocji, niespodzianek oraz zaciętej walki
o punkty, chociaż osiągnięte wyniki przez poszczególne kluby może nie do
końca satysfakcjonują fanów piłki nożnej, trenerów jak i samych zawodników.
Wraz z rozpoczęciem sezonu niemal w każdą niedzielę piłkarze
wychodzili na murawę, aby stoczyć ze sobą szereg wspaniałych, wyrównanych
pojedynków o ważne dla nich punkty. Kluby sportowe z terenu gminy Grębów w sezonie 2014/2015 prowadziły
rozgrywki w trzech klasach tj. klasie Okręgowej, A- Klasie i B- Klasie. W klasie okręgowej rozgrywki prowadził Ludowy
Zespół Sportowy "Słowianin" Grębów, który na finiszu rundy zajął 5 miejsce w tabeli ligowej. Jest to lokalna drużyna,
która najliczniej gromadzi fanów piłki nożnej na swoich trybunach. W tym sezonie spisała się zdecydowanie lepiej niż
w poprzednim. Aspiracje zawodników i trenerów były zapewne większe, niż 5 miejsce na koniec sezonu, niemniej
jednak kibice powinni być zadowoleni z postawy swojej drużyny
W rywalizacji w A- klasie uczestniczyło Towarzystwo Sportowe Stale, które po bardzo udanym ubiegłym sezonie na
koniec sezonu 2014/2015 wywalczyło awans do klasy Okręgowej. Na ich sukces złożyło się 18 zwycięstw, 5 remisy
i tylko 3 porażki. Mimo tak świetnych rezultatów o awans musieli walczyć do ostatniej kolejki, a nawet więcej do
ostatniej minuty w meczu z LZS-em Jadachy, w którym to zwyciężyli na własnym stadionie 2-1. Dzięki temu wywalczyli
awans z pierwszego miejsca wyprzedzając zaledwie o 1 punkt drugi Jeziorak Chwałowice i trzecią Siarkę II Tarnobrzeg.
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym sezonie drużyna ze Stalów będzie w stanie rywalizować z najlepszymi.
Pozostałe 3 drużyny tj. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy, Wiejski Klub Sportowy Zabrnie, Klub Sportowy Żupawa
rywalizowały w B-Klasie. Najlepszym wynikiem może pochwalić się WKS Zabrnie, który do końca toczył zaciętą walkę
o awans do A-klasy ostatecznie zajmując 2 miejsce w tabeli. Natomiast pozostałe drużyny uplasowały się na 5 miejscu
w tabeli.
Reasumując, sezon 2014/2015 w wykonaniu drużyn z terenu gminy Grębów należy zaliczyć do jednego
z bardziej udanych, ponieważ drużyny poprawiły swoje wyniki z poprzedniego sezonu. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje drużyna Towarzystwa Sportowego Stale, która wywalczyła historyczny awans do klasy Okręgowej.
Dotacja otrzymywana przez kluby z budżetu gminy Grębów na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
przyczynia się do podnoszenia umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży. Sport w naszej gminie jest
nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Przed zawodnikami teraz przerwa przed nowym sezonem. Jest
to czas na odpoczynek, regenerację oraz solidne przygotowanie do rundy jesiennej. Mecze nowego sezonu
rozpoczynają się na początku sierpnia 2015 roku. Życzymy piłkarzom oraz drużynom wielu sukcesów, awansu do
wyższych klas oraz zachowania dobrej kondycji.
Tomasz Florek
Pracownik ds. Sportu

W dniu 14 czerwca br. na płycie stadionu LZS w Żupawie odbyły się Gminne zawody
sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z Gminy Grębów. Zmagania poszczególnych jednostek przyciągnęły na teren
stadionu wielu sympatyków pożarnictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie oraz Komendy Miejskiej PSP
w Tarnobrzegu. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych.
Strażacy ochotnicy wykazali się dużą wytrwałością, przygotowaniem i sprytem pokonując
kolejne przeszkody umieszczone na torze zawodów.
Wśród 7 jednostek OSP z terenu Gminy najlepszy
wynik uzyskali strażacy z OSP Krawce. Drugie
miejsce zajęła OSP Grębów. Trzecie miejsce na
podium uzyskali strażacy z OSP Wydrza. Zwycięskie
jednostki OSP zostały doposażone w ufundowane
przez Wójta Gminy Grębów specjalistyczne umundurowania koszarowe oraz
sprzęt przeciwpożarowy. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody rzeczowe za
udział w zawodach.
Najsprawniejszym Strażakiem 2015 został natomiast przedstawiciel OSP
Krawce Jaromir Jarosz broniąc tym samym tytuł z przed roku.
Jacenty Jakubowski
Komendant Gminny OSP
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrzy minęło 90 lat. Wydarzenia takie wzbudzają wiele
refleksji. W jednym ze swych wystąpień Prezes Zarządu Głównego Związku OSP powiedział „Nie ma
szanującej się wioski gdzie by nie było OSP, bo jest ona ozdobnikiem swojej wsi". Słuszne to słowa
wynikają one z głębokiego docenienia roli jaką straż odgrywa. Tak w sensie niesienia pomocy
potrzebującym jak i tworzenia kultury środowiskowej. Prawdą jest, że organizacja ta w każdej
rzeczywistości potrafi zachować swoją szlachecką tożsamość. Taką też była nasza jednostka. Ludzie w niej
zgromadzeni, ponad wszystko cenią sobie dobro środowiska i najbliższych. Jesteśmy i będziemy tam gdzie żywioł
zagraża naszemu wspólnemu dobru. Jesteśmy by nieść pomoc poszkodowanym, by udzielać się na rzecz swojego
środowiska i nie tylko.
Z taką myślą zapewne nosili się nasi poprzednicy, kiedy to w Wigilię
Bożego Narodzenia 1924 r. po pożarze u Burka na Wydrzy Matni nie
odprowadzili do Grębowa sikawki strażackiej. Z zebranych informacji od
najstarszych strażaków, powołanie OSP w Wydrzy określa się na przełomie lat
1924 - 1925 r. kiedy wybuchł w/w pożar u Burka. W tym czasie dyżur przy
remizie w Grębowie ze swoimi końmi pełnił mieszkaniec Wydrzy Jakub Saja
zwany „Kuna" Wówczas na terenie Grębowa była to jedyna OSP która posiadała
szopę zwaną „Remizą" a na wyposażeniu jej sikawką ręczną, beczkowóz na wodę
i kilka bosaków. Po zakończeniu działań nie zwrócono tej sikawki do Grębowa,
zatrzymując ją u radnego Janeczki zwanego „Forwóz", stawiając warunek, że zostanie ona zwrócona w przypadku
zakupu przez gminę nowej dla Wydrzy. W 1925 r. władze gminy zakupiły żądaną sikawkę a właściwie sam korpus, bez
podwozia. Ochoczo przystąpiono do uzbrojenia tej pompy. Podwozie wykonał Rutyna z Miętnego zwany „Stelmach"
z racji swojego zwodu. Okucie kowal Adam Sanecki z Miętnego. On też został pierwszym komendantem —
naczelnikiem nowopowstałej jednostki OSP. Na sekretarza wybrano Walentego Raka zwanego „Bochenek".
Skarbnikiem został Stanisław Ożóg zaś pierwszym prezesem został Matyka Piotr zwany „Malica". Tak było do wybuchu
II Wojny Światowej. W czasie okupacji działalność OSP została zakazana. Co nie znaczy, że strażacy nie gasili pożarów.
Byli oni dalej strażakami, gasili pożary, odśnieżali drogi, jeździli końmi wykonując zlecone przez okupanta zwane
„Fośponami". Po zakończeniu działań wojennych na przełomie lat 1946 - 1947 kdt. Rejonowy OSP Wiącek Karol
z Grębowa zwany „Penie" odnawia OSP w Wydrzy. Naczelnikiem zostaje Wojciech Stadnik, skarbnikiem Stanisław Saja,
sekretarzem Franciszek Ciba. Prezesuje nadal Matyka Piotr.
W latach 1949 - 50 kdt. Zostaje Saja Stanisław zwany „Prytek", sekretarzem i skarbnikiem Karol Wdowiak,
prezesuje Jan Baran. W tym czasie z drewnianego budynku w którym Niemcy mieli piekarnie, budowana jest remiza za
Janem Burdzym też drewniana. Dopiero w latach 60-tych, budowana jest remiza wymurowana na obecnym miejscu,
składająca się jednego pomieszczenia z wjazdem od strony drogi głównej. W kolejnych latach jest rozbudowywana
by pomieścić samochód Star - 20. Okres ten dla OSP Wydrza to okres dobrej, mądrej i kolektywnej pracy. Na walnym
zebraniu w 1996 następują zmiany w zarządzie. Do głosu dochodzi trzecie pokolenie. Wprawdzie prezesem nadal jest
Marian Rak ale funkcje naczelnika przejmuje Jerzy Baran, sekretarzem zostaje Marian Lasota, skarbnikiem Jerzy Duma.
W tym to okresie następuje dalsze ożywienie działalności tej jednostki. Podejmuje ona własną działalności
gospodarcze. Z wygospodarowanych pieniędzy zakupiona została znaczna liczba mundurów wyjściowych
oraz mundury dla MDP. Przy wydatnej pomocy finansowej Urzędu gminy wymieniona jest posadzka w remizie,
wykonany jest podjazd do remizy, wykonano i zabudowano drzwi wjazdowe do remizy. Wolą zarządu naszej jednostki
i wszystkich druhów było zakupienie sztandaru, byśmy mogli okazale prezentować się na uroczystościach regionalnych
czy resortowych. 17 maja roku 1998 to dzień historyczny. Jednostka nasza w dowód uznania otrzymuje sztandar wraz
z odznaczeniem srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Lata 2000 - 2005 to dla naszej jednostki, następne wyzwania. Zarząd
OSP oraz komisja przy pełnym zaangażowaniu całej jednostki, podejmują
starania dalszej rozbudowy remizy z myślą o włączeniu naszej jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. To się nam udało. Remiza nasza
została niemal przebudowana. Dzięki prowadzonej działalności gospodarczej
przez naszą jednostkę w drodze przetargu udało nam się uzyskać kwotę
42 500 zł od Urzędu Gminy oraz 20 000 zł z Zarządu Głównego OSP
w Warszawie. Została dobudowana do remizy świetlica i część socjalna,
pomieszczenia magazynowe boks garażowy, zmieniono całkowicie pokrycie
dachu, ocieplono stropy, wnętrze wraz z otynkowaniem. W miejsce samochodu „Żuk" stanął ciężki samochód bojowy
Magirus zakupiony przez Urząd Gminy z zakładów Siarkopol w Machowie, który służy nam do dziś. Wszystkie prace
związane z przebudową remizy nieodpłatnie wykonywali nasi druhowie strażacy. Uwieńczeniem tego wysiłku była
uroczystość 80 - lecia działalności jednostki wraz z włączeniem jej do KSRG, która odbyła się 18 września 2005r.
W dniu tym nasza jednostka w dowód uznania została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Na wstępie zacytowałem słowa że my strażacy jesteśmy by nieść pomoc poszkodowanym oraz udzielać się na rzecz
swojego środowiska i nie tylko. Jestem przekonany, że zadania te były i są realizowane przez naszych strażaków.
W przypadku klęsk żywiołowych naszym mieszkańcom była i jest udzielana daleko idąc pomoc materialną i fizyczną,
poprzez przeprowadzane zbiórki pieniężne i inne dary materialne. Przy znacznym wysiłku naszych strażaków został
wybudowany nasz kościół parafialny, plebania oraz szereg innych robót jak układanie kostki na placu kościelnym,

12

pomoc przy malowaniu kościoła, czy wykonanie ogrodzenia placu przy kościele.
To nasi strażacy wybudowali „Zieloną Świetlicę" przy remizie. To my
wykonywaliśmy szereg prac na mieniu wiejskim sadząc tysiące drzew.
Przedstawiając historię naszej OSP w tak uroczystej chwili jak 90 - lecie
swej działalności, z wielkim szacunkiem wspominamy druhów przeze mnie
wymienionych oraz tych, którzy swoją pracą przyczynili się do tworzenia
zrębów naszej OSP a których nie ma już wśród nas jak: Edwarda, Stanisława,
Jana, Zygmunta, Mieczysława Stępniów, Stanisława i Władysława Kozłów,
Tadeusza i Jana Ziółkowskich, Piotra Skrzypacza, Michała Pławiaka, Stanisława
Mierzwę, Jana Burdzego, Karola Wdowiaka, Mariana Stadnika, Karola Saję, Eugeniusza Pliszkę, Stanisława Saję,
Wojciecha Kurleja, Władysława Sączawę, Stanisława Skrzypacza, Jerzego Barana, Tadeusza Stępnia, Józefa Dumę i wielu
innych, których lista jest długa jak nasza historia. Cześć ich pamięci
Każde zaangażowanie społeczne osiąga zamierzone cele gdy jest wsparte radą, pomocą, czy też dotacjami
finansowymi. Tak jest i z nami strażakami. Nasza służba staje się bardziej efektywna kiedy mamy godne warunki
i gotowość bojowa nie budzi wątpliwości. Stąd słowa podziękowania i ukłon w stronę władz gminy za dotychczasową
opiekę i troskę o właściwą realizację zadań przynależy nam strażakom.
Kończąc rys historyczny naszej jednostki wspomnę, że działamy na terenie Gminy Grębów gdzie jest 8 jednostek OSP
Jako sołectwo Wydrza obejmuje 340 gospodarstw rolnych, 1800 ha użytków rolnych oraz 2100 ha lasów gminnych
i Budy Stalowskiej. Jednostka OSP Wydrza zrzesza 49 członków czynnych 16 członków honorowych, 2 drużyny
młodzieżowe i 1 drużynę żeńską. Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód bojowy ciężki typ. „Magirus",
samochód Fiat Ducato lekki, 2 pompy szlamowe, agregat prądotwórczy, walizka medyczna pierwszej pomocy,
4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych, piła motorowa oraz podstawowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy.
Jednostka nasza realizuje zadania w zakresie podstawowym zgodnie z zadaniami wynikającymi z KSRG.
Obecny zarząd pracuje w składzie: Prezes zarządu — Janusz Nieradka, Vice prezes naczelnik - Paweł Rutyna, Sekretarz
- Dariusz Rutyna, Skarbnik - Łukasz Kobyłecki, Gospodarz - Jan Gorczyca, Zastępca naczelnika - Szymon Baran, Członek
— Paweł Walski. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Kazimierz Kopała, Sekretarz Janusz Janeczko oraz Członek - Andrzej Jaskot.
Wolą tego zarządu jak i całej jednostki jest dalsze kontynuowanie tej tradycji by
dbać o swoją jednostkę, remizę i jej otoczenie. Rok rocznie prowadzone są dalsze prace
modernizacyjne wewnątrz remizy jak wymiana posadzki, okien, malowanie i tym
podobne prace. Upiększa się teren obok remizy, powstał tak potrzebny parking,
przebudowane zostało ogrodzenie remizy oraz domu Ludowego. Dzisiejsza uroczystość
była inspiracją, że zmienił się plac, przed budynkiem remizy. Na stałe zagościł na nim nasz
patron Św. Florian. Zarządowi oraz druhom strażakom, należą się słowa uznania za ich
trud i wysiłek na rzecz OSP i środowiska. Wielu druhów w dowód uznania otrzymało
zasłużone odznaczenia. Niech one będą wyznacznikiem dalszej owocnej pracy dla dobra
jednostki i całej społeczności.
Marian Rak, Wydrza 30.05.2015 r.

W dniu 02.05.2015r na Orliku w Grębowie Szkoła Piłkarska Słowianin Grębów pod patronem Wójta Gminy Grębów
zorganizowała Piłkarski Piknik Rodzinny. Pogoda i frekwencja dopisały.
W pierwszej części imprezy licznie zgromadzona publiczność zobaczyła mecz pomiędzy zespołem Aquila Stalowa Wola,
a Słowianinem Grębów (rocznik 2002-2004). Mecz rozegrany w przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze zakończył się
wynikiem 15:3 dla naszych piłkarzy.
W drugim spotkaniu zaplanowanym na ten dzień
spotkały się zespoły Sokoła Nisko i nasi najmłodsi
reprezentanci (rocznik 2005-2008).W meczu, w którym
nie brakowało walki i niezwykłej determinacji obu ekip,
lepszą grę zaprezentowali goście, zwyciężając 12:5.
Po zakończeniu rozgrywek Wójt Gminy Kazimierz Skóra
wręczył nagrody dla naszych najmłodszych piłkarzy
w postaci sprzętu piłkarskiego.
Całą imprezę zakończył poczęstunek, przygotowany
przez rodziców naszych zawodników, którym należą się
duże słowa uznania za doping oraz wychowanie naszych
najmłodszych w sportowym duchu.
Red. Gm.
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Historia Banku Spółdzielczego w Grębowie sięga 1904 roku, kiedy to z inicjatywy ks. Józefa
Kasprzyckiego została utworzona Spółkowa Kasa Oszczędności i Pożyczek zarejestrowana w Sądzie
Obwodowym w Rzeszowie w dniu 26.06.1904r. Kasa opierała swoją działalność na pracy społecznej,
a jej pierwszymi działaczami byli: ks. Józef Kasprzycki, Burdzy Michał, Duda Wojciech, Walenty
Dąbek, Józef Muciek, Tadeusz Dul, Jan Rębisz, Michał Matyka.
Ważną postacią w działalności Banku jest P. Zofia Bielecka – pracownik Banku
w latach 1961 – 1997 przez długie lata pracowała na stanowisku głównego
księgowego banku.
Kasa w Grębowie pomimo trudności finansowych w latach okupacji nie
poniosła strat, a zysk kształtował się w granicach 200 zł. W 1950 roku Kasa
została przekształcona na Gminną Kasę Spółdzielczą w Grębowie. W 1957 roku
Krajowy Zjazd Delegatów powołał Związek Spółdzielni OszczędnościowoPożyczkowych, który przejął patronat nad wszystkimi Kasami Spółdzielczymi w
Polsce.
28.04.1967 roku Zebranie Przedstawicieli dokonało zmiany w Statucie i od
Bank dawniej
tego dnia występuje jako samodzielna jednostka pod nazwą „Bank Spółdzielczy w
Grębowie”. W 1978 roku siedzibą Banku został nowo wybudowany lokal. Bank
Spółdzielczy w Grębowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A.
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grębowie, które odbyło się w
dniu 27.06.2015r. dokonało podsumowania 2014r. Rok 2014 był kolejnym bardzo
dobrym rokiem dla działalności Banku Spółdzielczego. Wskaźniki określone w
planie ekonomiczno-finansowym zostały w pełni wykonane i przekroczone.
Obrazując sytuację Banku przekażę wskaźniki które najbardziej mają decydujący
wpływ na sytuację ekonomiczną:
 Suma bilansowa
-32.931.918,78 dynamika 114,11 %
 Obligo kredytowe
-24.757.000,00 dynamika 117,35 %
 Depozyty
-24.421.328,74 dynamika 115,26 %
Bank dziś
 Fundusze własne
-7.245.468,75 dynamika 111,86 %
Bank Spółdzielczy w Grębowie jest bankiem przyjaznym i otwartym na
potrzeby mieszkańców. Tradycje spółdzielcze są łączone z nowoczesnością. Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej
społeczności. Współpracujemy z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. W miarę naszych możliwości
sponsorujemy konkursy, wycieczki dla dzieci, zielone szkoły. Wspomagamy akcje charytatywne, które organizują
różnego rodzaju wypoczynki dla dzieci. Udzielamy dotacji dla Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych,
Stowarzyszeń. Bank uczestniczy w przygotowaniu do przyszłej pracy uczniów szkół średnich
zawodowych/ekonomicznych/, oraz studentów poprzez odbywanie praktyk zawodowych, oraz staży.
Dobre relacje z naszymi klientami budujemy przy zastosowaniu przejrzystych praktyk opartych na wzajemnej
życzliwości i szacunku. Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do
kredytobiorców, oraz firm które kredytujemy bez względu na ich wielkość.
Stosujemy przejrzyste procedury usług kredytowych, a naszym hasłem jest „Bank
zawsze blisko klienta”.
Mamy dobre wykształconą kadrę pracowniczą. Pracownicy pogłębiają wiedzę
na szkoleniach bankowych organizowanych przez Bank Zrzeszający.
Oferujemy różnego rodzaju formy oszczędzania od kont osobistych do lokat
terminowych z różnym okresem zapadalności. Wydajemy karty debetowe.
Oferujemy kredyty gotówkowe, dla firm, mieszkaniowe, hipoteczne.
Za naszą działalność zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „Najlepszy Bank
Spółdzielczy”
Janina Kopała - Prezes Zarządu
Od Redakcji:
Dziękujemy Pani Prezes za przedstawienie krótkiej charakterystyki dotyczącej działalności Banku Spółdzielczego
w Grębowie. Ze swej strony pragniemy dodać, iż Pani Prezes swoją funkcje pełni od 1997r. Wraz z Główną Księgową
Panią Genowefą Kochan, Zarządem i pracownikami dba by należycie wykonywana była statutowa działalność Banku
z troską o dobro i oczekiwania klientów. Wysoko ocenia współpracę ze wszystkimi Członkami Spółdzielni.
Z relacji Pani Prezes wynika również, iż z myślą o klientach tworzona jest i doskonalona oferta produktowa banku,
a także jakość świadczonych usług.
Naszym zdaniem, najważniejszym czynnikiem w każdej organizacji są pracownicy. Ich wiedza, doświadczenie
bezpośrednio wpływa na działalność swojego zakładu pracy, poprzez profesjonalnie wykonywanej pracy budują
zaufanie wśród klientów - takimi właśnie cechami charakteryzują się pracownicy BS w Grębowie.
Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, za wspieranie lokalnej działalności kulturalno-oświatowej,
sportowej – życzymy Państwu dalszych sukcesów i osiągnięć w dziedzinie rozwoju bankowości i spółdzielczości.
Red.Gm.
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Gmina Folklorem Bogata - spotkanie zespołów
W piątek, 17 kwietnia br., już po raz piąty, 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 i teatralnych 14 zespołów
ludowych. Na scenie zaprezentowały się zespoły:
Jamniczanki,
Grębowianki,
Stalowianki,
Wydrzowianie, Kalina z Zapolednika, Bajka
z Wydrzy, Jagoda z Zabrnia, Marina z Krawców,
Jarzębina z Krawców, KGW Żupawa, Koniczyna
z Siedliska, Perełki z Żupawy, orkiestra dęta oraz
kapela ludowa.
Rodzinna Majówka w Zapoledniku
Sobotnie popołudnie, 23 maja, było okazją do spędzenia wolnego czasu w bardzo ciepłej
i serdecznej atmosferze na "Rodzinnej Majówce" w Zapoledniku. Dzieci przygotowane pod okiem
opiekuna Justyny Piwowar przygotowały bogaty program artystyczny, którego głównym
punktem było przedstawienie pt. "Magiczne słowa dwa." Na scenie zaprezentował się także
miejscowy zespół ludowy Kalina, który swoimi aranżacjami utworów podbił serca publiczności
i niejednokrotnie został nagrodzony gromkimi brawami. Podczas spotkania nie zabrakło zabaw
i konkursów, w których chętnie uczestniczyli najmłodsi.
Majówka z Florianem
Dużo śmiechu, dobrej zabawy, piękna pogoda oraz rodzinna
atmosfera - tak można podsumować imprezę plenerową "Majówka
z Florianem", która odbyła się w niedzielę 31 maja 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 nie
tylko w ilość wspaniałych występów, ale i w piękną dekoracje. Mnóstwo
atrakcji sprawili najmłodszym
strażacy, którzy przygotowali
pokazy oraz tor przeszkód. Dzieci
zapoznały się z wyposażeniem straży pożarnej, ekwipunkiem osobistym
strażaka, narzędziami hydraulicznymi, a także osprzętem i armaturą wodną
wozu strażackiego. Olbrzymim zainteresowaniem cieszył się pokaz użycia
węży strażackich i pozorowanie gaszenia nimi ognia. Kolejnym punktem
programu były prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży szlifujących swoje
talenty pod okiem instruktorów w GCK. Imprezie towarzyszyły: stoiska
gastronomiczne, grill oraz wesołe miasteczko.
Rodzinny Piknik w Orliskach Żupawskich
Mieszkańcy Orlisk Żupawskich oraz okolicznych miejscowości
niedzielne popołudnie 21 czerwca spędzili na Rodzinnym Pikniku. Program
artystyczny obfitował w występy zespołów ludowych, liczne konkursy
i rozgrywki sportowe. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Perełki
z Żupawy, Stalowinaki i Koniczyna z Siedliska. Głównym konkursem na
imprezie były "Wybory Miss Lata". Rywalizacja wśród pań o ten tytuł była
zacięta, ale zwyciężczyni mogła być tylko jedna i została nią- Pani Łucja
Lasota. Było to bardzo udane spotkanie, któremu oprócz dobrej zabawy
towarzyszyło wspólne grillowanie.
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"Noc Świętojańska" w Siedlisku
Moc atrakcji, bogaty program artystyczny i mnóstwo świetnej
zabawy- tak w skrócie można podsumować imprezę plenerową "Noc
Świętojańska", która odbyła się w niedzielę 28 czerwca w Stalach- Siedlisku.
Wystąpiły zespoły: Koniczyna z Siedliska, Perełki z Żupawy, Stalowianki,
Kalina z Zapolednika oraz Mażoretki "Latino" z Chmielowa. Głównym
punktem programu był konkurs na "Najpiękniejszy Wieniec Świętojański".
Wszystkie wieńce zostały, zgodnie z tradycją, puszczone na wodę. Dzieci
chętnie uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, a miłośnicy sportu
wzięli udział w rozgrywkach piłki nożnej i piłki siatkowej.
Powitanie Lata w Jamnicy
Impreza z okazji Powitania Lata już za nami! Mieszkańcy Jamnicy
i przyjezdni goście mieli okazję wspólnie powitać ulubioną porę roku
w niedzielę 5 lipca. Program i atrakcje zostały przygotowane tak, aby każdy
niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś dla siebie. Wystąpiły zespoły ludowe:
Grębowianki i Jamniczanki, które zaprezentowały swoje wokalne
umiejętności. Ponadto zespół z Jamnicy pokazał na scenie dwa
humorystyczne przedstawienia pt. "Przychodzi baba do lekarza" oraz "Rolnik
szuka żony", które zapewniły
publiczności dobrą zabawę ze
sporą dawką humoru. Także
młodzież przygotowała wspaniałe prezentacje artystyczne, które zachwyciły
zgromadzonych. Jednym z głównych punktów programu były wybory
"Perfekcyjnej Pani Domu". Po zaciętej walce między 3 uczestniczkami, tytuł
ten zdobyła Pani Małgorzata Gawrońska. Podczas spotkania odbył się
również mecz piłki siatkowej "Dziewczyny kontra Chłopaki", w którym
zwycięstwo odniosła drużyna chłopaków. Całej imprezie towarzyszyły:
stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko.
Dni Grębowa 11-12 lipca 2015
W dniach 11-12 lipca br. na placu targowym w Grębowie miało
miejsce jedno z największych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie i Gminę Grębów – mianowicie
Dni Grębowa 2015. Trwająca dwa dni impreza plenerowa cieszyła się dużym
zainteresowaniem mieszkańców gminy, jak również przybyłych gości.
Pierwszy dzień imprezy upłynął pod hasłem zmagań sołectw.
Organizatorzy zmagań w boju o ten zaszczytny tytuł przygotowali liczne
konkurencje i zabawy. Drużyny z 10 miejscowości rywalizowały ze sobą
w dyscyplinach sportowych oraz twórczych: metamorfoza, improwizacja,
stroje z worków i gazet. Poszczególne konkurencje przeplatane były
występami młodych artystów, którzy doskonalą swoje umiejętności w GCK. Sobotni wieczór upłynął w rytmie disco
polo, a gwiazdą wieczoru był zespół 4EVER.
Drugi dzień imprezy to już tradycyjnie „Piknik folkloru na lasowiacką
nutę” - występy zespołów folklorystycznych i teatralno-obrzędowych
połączone z degustacją potraw regionalnych. Poszczególne zespoły na swoich
stoiskach prezentowały przygotowane przez siebie potrawy kulinarne.
Niedziela była wyjątkowym dniem, ponieważ w trakcie obchodów nasze dwa
zespoły śpiewaczo- obrzędowe: Wydrzowianie i Jamniczanki oraz artystka
Stanisława Mróz otrzymali, z rąk Posła na Sejm RP- Mirosława Pluty, odznaki
honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Natomiast wieczorem rozbrzmiały nuty góralskiej kapeli KRYWAŃ.
Organizacja imprezy, na którą przybyli liczni mieszkańcy i goście spoza
terenu gminy, była dobrą okazją do promowania Gminy Grębów.
Red. GCK
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Bardzo ważnym i nieodzownym elementem życia społecznego jest
daleko pojętą kultura. Jednoczy ona mieszkańców, uwrażliwia,
jest łącznikiem czasów dawnych i obecnych. By tak się działo potrzebny jest
człowiek, który skupia w sobie wiele wspaniałych cech, który potrafi łączyć
pokolenia, wzbudzać szacunek do dawnego, uczyć poznawania nowego
i z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Od wielu lat dobrym duchem, propagatorką i inicjatorka życia
kulturalnego na terenie grębowszczyzny jest Pani dyrektor GCK Alicja
Kubiak. To wielkie szczęście dla naszej gminy, ze właśnie Pani Alicja zajmuje
się tym, jakże ważnym działem naszego życia. Z całym przekonaniem można
stwierdzić, że jest to osoba, która jak nikt inny nadaje się na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Grębowie.
Kultura od zawsze jest jej pasją i ukochanym zajęciem, któremu oddaje
się bez reszty, patrząc na Panią Alę od razu można zauważyć, że robi to co
kocha. Pani Alicja jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1992 r.
z wynikiem bardzo dobrym uzyskała tytuł magistra na wydz. Filozoficznym
w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej. W trakcie studiów odbyła
wiele praktyk w krakowskich domach kultury, mimo wielu propozycji pracy
w miejskich ośrodkach, wróciła do Grębowa.
Od września 1992 r. zatrudniona w Gminnym Centrum Kultury. W ciągu 23 lat swojej pracy stała się
inicjatorką wielu ważnych przedsięwzięć i projektów z zakresu promowania i krzewienia kultury. Gminne
Centrum Kultury pod jej fachowym okiem, cały czas rozkwita, każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie:
starsi, młodzież, dzieci…..
Ze szczególną troską dba o zachowanie i kultywowanie dawnej
kultury lasowickiej, gwary, obrzędów i tradycji, dlatego w naszej Gminie
działa aż 14 zespołów ludowych, folklorystyczno-obrzędowych, kapela
i zespoły młodzieżowe.
Dzięki Pani Ali GCK stało się dla wielu z nas, jednym z najważniejszych
miejsc w naszym życiu, zaraz po domu rodzinnym i miejscu pracy.
Tu możemy realizować swoje zainteresowania, spełniać marzenia,
doskonalić się na różnych dziedzinach, uczestniczyć w licznych
wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez GCK.
Pani Alicja Kubiak to osoba pogodna, zarażająca swoim optymizmem
o niespotykanej wrażliwości i kulturze osobistej, jest także animatorką
sportu, tańca, miłośniczką podróży. Całym sercem oddana jest tym,
którzy pragną rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty.
Na uznanie zasługuje jej staranność i profesjonalizm we wszystkim
czego się podejmie. Każde rozpoczęte przedsięwzięcie pod jej fachowym
okiem zyskuje wysoki poziom od początku do końca jest dopracowane
i przemyślane. Potrafiła zarazić zespół swoich
pracowników własnym bardzo sumiennym podejściem do
wykonywania zadań. To dzięki jej zaangażowaniu i pracy
twórczej nasza gmina zyskuje rozgłos i promocję nie tylko
w naszym województwie ale nawet w całym kraju.
Jesteśmy obecni w mediach, choćby dzięki występom
i osiągnięciom naszych zespołów folklorystycznoobrzędowych, które zdobywają główne nagrody na
festiwalach i konkursach w kraju np. zespół „Jamniczanki”
czy „Wydrzowianie”.
Talent i zaangażowanie p. Alicji Kubiak jest dostrzegane
i bardzo ciepło oceniane przez mieszkańców naszej gminy,
a także przez władze.
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Na ostatniej lipcowej sesji Rady Gminy dokonano podsumowania i oceny działalności GCK za 2014 r.
Działalność i osobiste zaangażowanie Pani Dyrektor w realizację zadań z zakresu rozwoju kultury - oceniona
została bardzo wysoko. Radni gminy wypowiadali się w samych superlatywach, natomiast Pan Wójt Kazimierz
Skóra stwierdził, że tylko myślące, mądre i zaangażowane osoby mogą pełnić taką funkcję, a Pani Alicja skupia
w sobie z pewnością wszystkie te cechy, dlatego jej praca przynosi tak wspaniałe efekty.

Pani Alicjo, życzymy dalszych osiągnięć w realizacji swoich marzeń, zamierzeń i życiowej pasji, jest Pani
najlepszym przykładem, na to że pasja uszlachetnia, dodaje skrzydeł, napełnia energią, a dzięki niej tworzyć
można rzeczy niezwykłe.

Red.Gm.

18

Podczas imprezy plenerowej "Dni Grębowa", a dokładniej w niedzielę 12 lipca 2015 roku dwa
zespoły śpiewaczo - obrzędowe działające przy GCK: Wydrzowianie i Jamniczanki oraz artystka
Stanisława Mróz otrzymali, z rąk Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosława Pluty, odznaki
honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Gratulacje złożyli odznaczonym Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra i Dyrektor GCK Alicja Kubiak.
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej" jest przyznawana osobom wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Ustanowiono ją w 1969 roku. Jest ona
wyróżnieniem za szczególne zasługi w zakresie działalności społecznej stanowiącej istotny wkład
w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Odznakę przyznaje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespołom: Jamniczanki i Wydrzowianie oraz Pani
Stanisławie składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów!
Przedstawiamy Państwu pokrótce historię i twórczość odznaczonych artystów.
Wydrzowianie
Zespół Wydrzowianie został założony w 1975 roku z inicjatywy
Pani Aliny Szymczyk ówczesnego instruktora kulturalno – oświatowego
w Grębowie. Jego celem miało być przybliżenie i pokazanie rodzinnego
folkloru, by ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy kultury lasowieckiej.
Opiekunem Zespołu przez ponad 30 lat i twórcą scenariuszy jest Pani Zofia
Pławiak – Wandzia.
Pierwotnie skład „Wydrzowian” tworzył:
 Zespół Pieśni i Tańca – członkami była młodzież szkół średnich
pochodząca z naszej miejscowości
 Zespół Solistek Ludowych
 Kapela ludowa
 Zespół obrzędowy
Zespół Pieśni i Tańca przedstawiał tańce ludowe. Cieszył się popularnością na scenach ówczesnego województwa
tarnobrzeskiego. Występował w Warszawie na zaproszenie I Programu Polskiego Radia.
Kapela ludowa swoimi umiejętnościami popisywała się w Tarnobrzegu, Janowie Lubelskim, Opatowie, Kazimierzu
Dolnym. Uczestniczyła w dożynkach:
 Ogólnopolskie Dożynki w Piotrkowie Trybunalskim
 Ogólnopolskie Dożynki w Warszawie
W Radio – Rzeszów do dzisiaj są prezentowane lasowiackie melodie w wykonaniu naszej kapeli.
Chlubę „Wydrzowianom” przynosiły występy solistek ludowych. Na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu w latach 90-tych nasza solistka zdobyła „Złotą Basztę”. Ponadto zajmowały II i III miejsca.
Zespół obrzędowy występował:
 w Przytacznej (koło Gorzowa Wielkopolskiego)
 Ogólnopolski Przegląd w Tarnogrodzie
 Opatów z „Wigilią” – I miejsce
 Bogonia „Zmówiny” – I miejsce
 Tarnobrzeg „Zapusty” – I miejsce
W nagrodę za wykonanie obrzędu „W lasowiackiej chacie” na zaproszenie
Polskiego Radia zespół występował w programie „Pod kogutkiem”
W maju 2015r. Zespół Wydrzowianie zajął I miejsce w XXVII Wojewódzkim
Przeglądzie „Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Przędzenie lnu.
W swoim dorobku ma opracowane scenariusze do obrzędów takich jak:
„Darcie pierza”, „Przędzenie lnu”, „Kiszenie kapusty”, „Wigilia”, „W lasowiackiej chacie”, „Hej kolęda, kolęda”, „Dożynki”,
„Zapusty”, „Wielkanoc”, „Zmówiny”, Wesele lasowiackie”.
Obecnie Zespół „Wydrzowianie” działa w ramach Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Wydrzy.
„Gdy słyszysz śpiew, to wchodź
Bo tam gdzie ludzie śpiewają
To dobre serca mają”
Maria Pliszka
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Jamniczanki
Cieszymy się bardzo z tak wysokiego odznaczenia, tym bardziej, że zeszłego
roku na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Tranogrodzie za zajęcie I-go
miejsca za obrzęd „Oj pranie, pranie” z tegoż Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzymaliśmy nagrodę pieniężną.
Serdecznie dziękuję panu posłowi Mirosławowi Plucie za poparcie naszego wniosku
w ministerstwie. To wyróżnienie jest przede wszystkim dla pana wójta gminy Grębów
Kazimierza Skóry oraz pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grębowie Alicji
Kubiak. Dzięki ich ogromnemu osobistemu zaangażowaniu i nakładom finansowym z
ich strony stało się to możliwe. Zdajemy sobie sprawę z tego ile kosztuje każdy nasz
wyjazd. Nigdy nie spotkaliśmy się z najmniejszymi nawet grymasami niezadowolenia z
ich strony. Za to im z całego serca dziękujemy. Dziękujemy też naszej opiekunce Annie
Brak za zredagowanie wniosku.
Chciałabym teraz przedstawić krótki rys historyczny naszego zespołu. Otóż powstał
on w 1980r. z inicjatywy ówczesnej pracownicy GOK-u p. Alicji Szymczyk.
W 1986 r. opiekunem została p. Zofia Drelich aż do 2010r. Ponieważ trudno jej się było na zawsze rozstać
z zespołem, więc pozostała w nim jako członek. Od 2010r. do 2014r. opiekunką była p. Joanna Brak-Głowala, którą
z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Po niej przewodnictwo objęła p. Anna Brak.
W skład zespołu wchodzą: Leokadia Drozd, Helena Kułaga, Helena Kułaga, Marta Stępień, Emilia Trybel, Dorota Wilk,
Zofia Drelich, Andrzej Rutyna i Janusz Sar.
Początkowo zespół był typowo śpiewaczy. Zadebiutował w Janowie
Lubleskim, gdzie zakwalifikował się na Ogólnopolski Przegląd Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Brał udział w przeglądach
gminnych, rejonowych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych.
Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Z biegiem lat przekształcił się
w zespół obrzędowo – śpiewaczy. W swoim repertuarze ma obrzędy takie
jak: „Wigilia”, „Swały”, „Darcie pierza”, „Tłuczenie prosa na stepie”, „Pieczenie
chleba”. Jesteśmy trzykrotnymi laureatami Ogólnopolskich Przeglądów
Teatralno - Wiejskich. W swoim repertuarze posiadamy też scenki
kabaretowe: „Porzchane pierogi”, „Zwariowana klasa”, „Wyszło szydło z wora”,
„Rolnik szuka żony”, „Wizyta u doktora”. Zespół składa się z dziewięciu osób. Pragnę podziękować naszym kolegom
z zespołu: Stanisławowi Rutynie i Januszowi Sarowi iż zechcieli dojeżdżać do Jamnicy na próby, pomimo iż dzieli ich
od nas spora odległość. Dzięki nim rodzina jest wielopokoleniowa.
Sądzę iż wyróżnienie, które otrzymaliśmy spotęguje nasze siły i doda motywacji do pracy aby dalej pokazywać
zwyczaje, obyczaje oraz mowę naszych przodków, aby to wszystko ocalić od zapomnienia.
Na zakończenie powtórzę jakże wymowne słowa wypowiedziane przez słynnego artystę, malarza Leonarda da
Vinci: „Pozostawiamy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie”.
Osiągniecia zespołu:
 Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXXI
Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2014 r.
 II miejsce na XXVI Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje
w Giedlarowej w 2014
 Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego na XXIX Ogólnopolskim
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2012 r.
 II miejsce na XXIII Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje
w Wierzawicach w 2011 r.
 Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego na XXVII Ogólnopolskim
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2010 r.
 I miejsce w Modliborzycach za „Pastorałki” w 1998 r.
 II miejsce w Janowie Lubelskim w 1997 r.
Helena Kułaga
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Stanisława Mróz
Stanisława Mróz (z domu Antosz) urodziła się 4 sierpnia 1923 roku
na Wileńszczyźnie, koło Nowogródka, w rodzinie osadników jako najstarsza
z trójki rodzeństwa. Gdy była pięcioletnim dzieckiem wyemigrowała z
rodziną z tamtych terenów. Rodzina postanowiła osiedlić się w Grębowie,
skąd pochodziła matka pani Stanisławy. Już jako dziecko pani Stanisława
ujawniała drzemiące w niej zdolności plastyczne. Pierwszym jej „dziełem”
były świnie narysowane węglem w sieni. Uczęszczała do szkoły
powszechnej, gdzie ukończyła 7 klas. Jako 13- letnia dziewczyna pomagała
wykonywać malowidła w kościele w Stanach. W roku 1941, w wieku 18 lat,
wyszła za mąż za Adama Mroza, który był także bardzo uzdolniony: rzeźbił,
grał na skrzypcach, a do tego był jeszcze lutnikiem. W 1949 na świat
przyszedł ich jedyny syn Mieczysław. W latach 1960-1975 pani Stanisława
pracowała jako dekorator witryn sklepowych w Stalowej Woli. Przez wiele
lat małżeństwo Mrozów występowało na różnych konkursach i okolicznych
imprezach. Zdobyli wiele nagród i wyróżnień. Ich wspólne występy
przerwała śmierć męża w 1993 roku.
Dziś pani Stanisława Mróz jest znaną i cenioną artystką ludową
ziemi grębowskiej. Mało jest ludzi tak wszechstronnie uzdolnionych.
Swoimi zdolnościami i doświadczeniem służy młodszym pokoleniom,
a drzwi jej domu są zawsze szeroko otwarte.
Autorka wizerunku św. Maksymiliana Kolbe znajdującego się w kościele na
Warszawskim Ursynowie oraz w kościele w Zabrniu, obrazów „Św. Zofii” i „Św. Stanisława”
w Nowym Grębowie, „Matki Boskiej” w Jamnicy, portretu prof. Stanisława Bąka wiszącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, „Portretu Kapeli Barabasów” zdobiącego
mury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W jej dorobku artystycznym znajdziemy
również wiele pieśni i wierszy o dawnym życiu ludzi z Grębowa, wierszy
okolicznościowych, patriotycznych, pieśni religijnych, obyczajowych, kołysanek i pieśni
sierocych, wielu scenariuszy do widowisk obrzędowych, haftów na strojach ludowych,
obrusach, fartuszkach, licznych wieńców dożynkowych oraz malowideł, które uświetniały
kościelne uroczystości w Stalowej Woli, widniały na nich: Święta Rodzina, Jerozolima nocą,
Chrystus Zmartwychwstały, Ostatnia wieczerza i wiele innych,
Brała udział w festiwalach i przeglądach:
 Konkurs „Pająki”, Tarnobrzeg 1983
 Wojewódzki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Janów Lubelski 1986
 XIV Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych- Kazimierz Dolny 1980
 III Wojewódzkie Konfrontacje Kapel, śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych, Janów Lubelski 1978
 III Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących, Tarnobrzeg 1993
 I Wojewódzki Przegląd Kołysanki Ludowej „Oj luli, luli”, Grębów 1986
 IV Widowisko Plenerowe „Tobie Ojczyzno”, Sandomierz 1980
Wśród jej osiągnięć na uznanie zasługują:
 Stypendium twórcze Wojewody Tarnobrzeskiego 1985
 I Nagroda w Rejonowym Przeglądzie Plastyki Amatorskiej, Nowa Dęba 1986
 Nagroda za twórcze kontynuowanie folkloru i jego popularyzację, Kazimierz Dolny 1980
 Dyplom z okazji Dnia Działacza Kultury za kultywowanie tradycji naszych ojców, Grębów
1986
 Dyplom za udział w Przeglądzie Kołysanki Ludowej, Grębów 1986
 Wyróżnienie za udział w Wieczorze Ballad Ludowych, Tarnobrzeg 1981
 I miejsce na za wieniec dożynkowy na Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie, 1994
 Nagroda za twórczy wkład w rozwój kultury regionu Grębowszczyzny, Grębów 1998, 1999
 Nagroda za kontynuowanie tradycji plastyki obrzędowej, Tarnobrzeg 1983
 Nagroda za wkład pracy i zaangażowanie w realizacji zadań artystycznych, Sandomierz 1980
 III Nagroda w dziedzinie malarstwa, Tarnobrzeg 1986
 Dyplom za wkład pracy do sztuki jasełkowej, Grębów 1998
Anna Brak
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Warunkiem pozostawienia po sobie dobrych wspomnień, pozytywnej opinii o tym
co się robiło przez całe życie jest ochrona przed zapomnieniem tych wydarzeń, które utkwiły
w pamięci lokalnej społeczności. Osobą, która na taką pamięć zasługuje jest Zofia Kowalczyk
z Wydrzy, znana artystka ludowa, kobieta o pięknym głosie, znawczyni dawnych obrzędów,
obyczajów, porzekadeł, a przede wszystkim wykonawczyni archaicznych pieśni ludowych.
Kobieta ta jest encyklopedią wiedzy o twórczości ludowej o tym regionie, prezenterką
i wieloletnią członkinią zespołu ludowego „Wydrzowianie”. Takich osób w tym zespole jest
wiele, wszyscy są godni pochwały, ale z racji tego, że pani Zofia jest najstarszą członkinią tego
wspaniałego zespołu warto poświęcić jej kilka słów.
Zofia Kowalczykowa urodziła się w 1936r. w Krzątce w rodzinie chłopskiej, w której od
wieków kultywowano tradycje ludowe, tradycje lasowiackie. Mama Zofii słynęła nie tylko
z ogromnej pracowitości i życzliwości dla ludzi, ale do dziś wspominana jest jako kobieta
kochająca śpiewanie. A śpiewała przy każdej okazji i bez okazji, podczas pracy w polu, na weselu, w kościele, na
dożynkach, a jak trzeba było to i na pogrzebie. Tym śpiewem zaraziła swoją starszą córkę Zofię, która szybko wyfrunęła
z Krzątki i przyszła do męża w Wydrzy. Tu też została do dnia dzisiejszego i przeniosła swój śpiew w te strony.
Z chłopskim uporem od najmłodszych lat sama zdobywała wiedzę, pracę, pozycję społeczną, zarażała swym śpiewem
na różnych uroczystościach.
Pragnęła pracować w jakimś zespole ludowym i to marzenie się spełniło. Na kobietę w średnim już wieku,
zwróciła uwagę Dyrektorka Domu Kultury w Grębowie Alicja Szymczyk, która zaproponowała występy na scenie
pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grębowie Zofii Kowalczykowej. Solistka Zofiawykonawczyni pieśni ludowych różnego rodzaju wykazała się nie tylko talentem, ale sumiennością, znajomością
folkloru regionalnego i szybko zyskała sławę i sukcesy. Wiele godzin spędzonych na próbach z mikrofonem w ręku
sprawiły, że solistka Zofia zdobywała pierwsze miejsca na lokalnych i powiatowych imprezach. Do legendy przeszły jej
kołysanki, kolędy, przyśpiewki weselne prezentowane na przeglądach kultury ludowej. Znała świetnie miejscowy
folklor, pieśni, piosenki, przyśpiewki wędrowała więc z zespołem pani Szymczykowej po okolicznych miejscowościach
bliższych i dalszych, zbierała nagrody, pisała o niej prasa.
Gdy w 1975r. Wanda Pławiak zakładała przy Domu Ludowym w Wydrzy zespół „Wydrzowianie” Zofia
Kowalczykowa kierując się patriotyzmem lokalnym wstąpiła w szeregi
zespołu. Była tu osobą najstarszą, ale też najbardziej obytą ze sceną,
doświadczoną. W zespole pełniła różne role, była solistką, aktorką,
tancerką, gawędziarką, aktorką scenariuszy. Praca w zespole to jej drugie
życie, często ważniejsze niż dom i rodzina. Tu spędzała na próbach całe
wieczory, wolne chwile, niedziele, a nawet wtedy, gdy źle się czuła.
Na efekty nie trzeba było długo czekać, bowiem zespół „Wydrzowianie” był
już znany w województwie. Dla zespołu i solistki Zofii posypały się
zaproszenia na różne ważne uroczystości państwowe i regionalne.
Zespołem zainteresowało się Polskie Radio i Telewizja.
Melodia ludowa niesie radość sercu, stąd też muzykowanie zespołu i kapeli „Wydrzowianie” wspierane głosem Zofii
Kowalczykowej prezentowane były w Janowie Lubelskim, Piotrkowie Trybunalskim (Dożynki Ogólnopolskie),
Warszawie, Tarnogrodzie, Bukowinie Tatrzańskiej, no i oczywiście w Tarnobrzegu i okolicznych miejscowościach.
Śpiew Zofii Kowalczyk kilkakrotnie prezentowało Polskie Radio w audycji „ Kiermasz pod kogutkiem” w radio Rzeszów,
a potem przychodziły następne sukcesy.
Solistka zespołu „Wydrzowianie” zakwalifikowała się w 1992 roku na Ogólnopolski Przegląd Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Kilka lat wcześniej członkini tego zespołu pani Kasak wyśpiewała
I nagrodę tj. Złotą Basztę. Zofia Kowalczyk także godnie zaprezentowała swój zespół, bowiem wyśpiewała Złotą Basztę
tj. I miejsce, jednak nagrody tej nie przyjęła, gdyż odstąpiła ją 98- letniej śpiewaczce, przyjmując II miejsce. Gest ten
świadczy nie tylko o jej wrażliwości, szacunku dla starszych, ale o miłości do śpiewania. Sama często powtarza,
że nagroda to radość, ale czasem warto z niej zrezygnować, aby innym sprawić przyjemność. Najważniejszy w życiu jest
honor i radość z popularyzowania tego co się najbardziej lubi i potrafi.
Piosenki solistki z Wydrzy są nie tylko bardzo stare, wyszukane w starych książkach, kantyczkach, spisane od
najstarszych ludzi, wydobyte z zakamarków ich pamięci, są proste, często prymitywne w formie, odzwierciedlające
duszę artystki wrażliwej na piękno, na przygodę, na ludzką dolę. Piosenki pani Zofii są kroniką zmian zachodzących na
wsi, tęsknotą za młodością i umiłowaniem rodzinnych stron.
Pani Zofia jest babcią ośmiorga wnuczków i trzech prawnuków, a jej dom rodzinny jest zawsze pełen bliższych
i dalszych członków rodziny. Szczególnie piękna, niepowtarzalna każdego roku, jest wigilia w domu Kowalczykowej.
Babcia przygotowuje nie tylko oryginalne lasowiackie potrawy, ale daje szczególny koncert starszych kolęd i pastorałek
oraz obrzędów. Których dziś już w żadnym domu się nie śpiewa. Jej charakterystyczny głos, radość z życia, zarażają
młodych zgromadzonych przy stole i kolędowanie trwa do pasterki. Są to jedne z najpiękniejszych chwil w życiu jej
rodziny.
Piosenki, wierszyki, utwory modlitewne, gadki są pełne dosadnej, chłopskiej filozofii, metafor i czegoś, czego
dziś trudno wydobyć od młodszego pokolenia. Tej swojej filozofii, wierszyków i piosenek uczy swoją prawnuczkę
Adusię, bo starsi lubią słuchać babci, ale nie chcą zbyt się uczyć. Babcia Zosia jednak potrafi swoim repertuarem
zainteresować innych, i w tym tkwi jej tajemnica. Mimo podeszłego wieku - blisko 80 lat - mimo problemów
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ze zdrowiem śpiewa zawsze i wszędzie, przy każdej okazji, interesuje się
życiem zespołu, uczestniczy w pracach zespołu mimo ze już zrezygnowała
z członkostwa. Jednak z zespołem „Wydrzowianie” wyjeżdża na koncerty,
jeździ na wycieczki i spotkania.
Życie pani Zofii to nie tylko śpiew. Od czasu współpracy z zespołem
„Wydrzowianie” pełniła rolę członkini zespołu obrzędowego. Tu pełniła
najczęściej rolę matki, babci, swatki lub innej wiejskiej kobiety. Zespół w
którym spędziła blisko 40 lat to jeden z najbardziej popularnych i lubianych
zespołów w regionie. Grupa artystycznych zapaleńców ludowych
zaprezentowała kilkanaście wysokiej wartości obrzędów z autentycznym
scenariuszem. Szeroka gama obrzędów prezentowanych przez zespół z „babką Kowalczykową” zamyka się w tym,
co robili i jak się bawili nasi przodkowie w ciągu roku. Są tu więc także obrzędy jak: Dożynki, Przędzenie lnu, Kiszenie
kapusty, Zapusty, Darcie Pierza, Wigilia, Pieczenie chleba, Noc świętojańska i wiele innych. Każdy z tych obrzędów
to swego rodzaju naturalny fragment życia naszych przodków i przedstawienie teatralne. Żeby zaprezentować się
przed publicznością, to ogromna praca całego zespołu, godziny prób i wykonywania rekwizytów, ale też radość, recepta
na zdrowie, sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi.
Córka pani Zofii zawsze powtarza, że mama jest chora gdy siedzi
w domu, ale gdy posłyszy, że zespół przygotowuje nowe przedstawienie,
raptem odzyskuje zdrowie, wsiada na rower i już jej nie ma. Zespół to całe jej
życie, pobyt z ludźmi miłującymi folklor to sama radość i sposób na zdrowie.
Tu zapomina się o chorobie.
Obecnie pani Zofia przebywa na emeryturze, oficjalnie pożegnała się
z zespołem, ale nadal interesuje się jego życiem, bo prawie pół wieku
z mikrofonem w ręku do czegoś zobowiązuje. Praca w zespole to nie tylko
radość i sposób na życie, to wspomnienia miłe i piękne, to satysfakcja, że inni
będą długo pamiętać jej pieśni, aktorstwo i poczucie humoru.
Dzięki pracy w zespole i swojej miłości do folkloru poznała wielu ciekawych ludzi, odwiedziła dziesiątki miast i wiosek,
brała udział w różnych uroczystościach, otrzymywała nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które dziś z sentymentem
pokazuje swoim najbliższym. Z zespołem „Wydrzowianie” związana jest z całym sercem, a czas z nim spędzony to
najpiękniejsze chwile w życiu wiejskiej kobiety. Artystka cieszy się, że może jeszcze śpiewać, uprawiać swoją pasję,
wędrować z zespołem po Polsce. Jest to wypełnienie jej pracowitego życia. Można wierzyć, że jej praca nie pójdzie
w zapomnienie i pozostanie w pamięci następnych pokoleń.
Kowalczykowa zawsze chciała robić, to co najlepiej potrafi i lubi, tak też czyniła przez wiele lat. Patrząc na jej
dorobek można stwierdzić, że jej się to udało. Człowiek żyje bowiem nie tylko dla siebie ale żyje dla innych, dzieląc się
z nimi tym co piękne, dobre i pożyteczne. Takie credo mają wszyscy członkowie zespołu „Wydrzowianie” i dlatego
odnoszą sukcesy.
Maria Kopała
Oglądam fotografię, łąka pełna kwiatów, wśród niej siedząca grupa
siedmiu osób. Przedstawia dziewczyny i chłopców z Miętnego. Zdjęcie
zostało wykonane w czasie okupacji. Patrząc na te osoby widzimy
zadumę na ich twarzach, niepokój o dzień jutrzejszy. Nie wiadomo
co przyniesie los. Na zdjęciu od lewej strony, w pierwszym rzędzie:
Stefania Janeczko, obok niej Emilia Janeczko „Broda", Maria Rak
i Bronisława Garncarz. W drugim rzędzie od lewej strony: Jan Garncarz,
Bronisława Rak i Władysław Rak. Wszyscy przeżyli wojnę. Losy ich
ułożyły się różnie.
Stefania Janeczko wstąpiła do Klasztoru Sióstr Służebniczek w Starej Wsi. Została skierowana do klasztoru
w Szczecinie i Liskowie, później służyła przy kurii biskupiej w Łodzi. Po przejściu na emeryturę wróciła do
Orzechówki, odległej 8 km od Starej Wsi.
Emilia Janeczko „Broda", popularnie nazywana Milka Brodowa była znaną krawcową w gminie. Siostrzenice
przywoziły jej niemieckie żurnale: Pramo, Neune Mode. Szyła modne kreacje. Odeszła zbyt wcześnie w 1979 r.,
w wieku 58 lat.
Maria Rak wyszła za mąż, za Władysława Kozła i zamieszkała w Wydrzy. Prowadziła razem z mężem
gospodarstwo rolne. Bronisława Garncarz wyszła za mąż, za Feliksa Kalinkę. Przeprowadziła się do domu męża, do
Mokrzyszowa.
Jan Garncarz żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. znalazł się na terenie Węgier. Udało mu się wrócić do
domu. Po wojnie prowadził warsztat stolarski, który przejął po swoim ojcu. Posiadał młocarnie, tuż po żniwach
młócił zboże ludziom. Ożenił się z Julią Kozieł z Jeziórka. Prowadzili gospodarstwo rolne.
Bronisława Rak była sąsiadką Jana Garncarza. Po wojnie wyszła za mąż, za Władysława Stadnika. Prowadzili
gospodarstwo rolne. Władysław Rak ożenił się Emilią Śnieżyńską z Grębowa. Prowadzili gospodarstwo rolne.
Wszyscy już nie żyją. Przeżyli życie pracowicie i uczciwie. Mogą być wzorem da swoich dzieci i wnuków
Janina Stadnik
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„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.”
Jan Paweł II
W pogodny, słoneczny dzień 29 czerwca 2015r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie
20 par małżeńskich z terenu Gminy Grębów świętowało „ZŁOTE GODY” czyli jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Dwie pary obchodziły 63 i 61 rocznicę ślubu. W tym wyjątkowym wydarzeniu Dostojnym Jubilatom towarzyszyli
przedstawiciele władz samorządowych min. Wójt Gminy Kazimierz Skóra, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Drewniak.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy w serdecznych słowach powitał zebranych i podziękował za przybycie na
tą jakże doniosłą uroczystość. Wręczając medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznane przez prezydenta RP,
Wójt Gminy Kazimierz Skóra, nie krył radości z faktu, że tak wiele małżeństw w naszej gminie może pochwalić się tak
długim stażem: „Złote gody są w naszej polskiej tradycji obchodzone szczególnie uroczyście, to prawdziwy wzór mądrego
życia i przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim i założyć rodzinę”.
Małżonkom wręczono pamiątkowe dyplomy, kwiaty, nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana
i tradycyjnego „Sto lat”. Po części oficjalnej szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Spotkanie to
uświetniły występy wokalne Pani Sekretarz Gminy Grębów Lidii Jurek oraz miejscowego zespołu ludowego
Grębowianki.

Dostojni Jubilaci: Julia i Grzegorz Dyląg z Grębowa - 63 rocznica ślubu, Stefania i Stanisław Szewc z Grębowa - 61 rocznica ślubu.
50 rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili: Zofia i Czesław Rutyna, Leokadia i Mieczysław Mokry, Bronisława i Jan Ciapińscy,
Janina i Emil Baran, Bronisława i Władysław Dąbek z Grębowa; Janina i Roman Chyła oraz Irena i Marian Rutyna z Jamnicy;
Emilia i Jan Zelik, Zofia i Stanisław Katanowscy, Janina i Franciszek Bałata, Stefania i Walenty Grębowiec, Zofia i Stanisław Zając,
Janina i Jan Wdowiak, Maria i Jan Walscy, Władysława i Andrzej Jasińscy ze Stalów; Zofia i Edward Grębowiec, Emilia i Jan Nieradka,
Czesława i Aleksander Dul z Wydrzy; Maria i Mieczysław Myszka oraz Stanisława i Stefan Jędrychowscy z Żupawy.
Małgorzata Gawrońska - Kierownik USC

24

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat” z racji potrzeby chwili,
zmieniono w sekwencji życzeń urodzinowych na „dwieście lat”. Tak właśnie było
2 sierpnia 2015 r. w Domu Ludowym w Stalach gdzie odbył się piękny
i wyjątkowy Jubileusz 100 lecia urodzin P. Julii Żak.
Ta wspaniała i niezwykle wzruszająca uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w Kościele pw. Św. Teresy z Avila w Stalach koncelebrowaną przez księdza Piotra
Przysuchę w asyście Ojca Jezuity Mirosława Jajko urodzonego w Stalach obecnie
katechety, duszpasterza studentów i młodzieży dorosłej w Kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Piękne słowa jakie wypowiedziane były podczas mszy świętej zawierały przede
wszystkim treści ewangeliczne dotyczące wartości życia i czasu. Msza święta przepełniona była modlitwą, zadumą,
a przede wszystkim miłością i dziękczynieniem Panu Bogu za wspaniały dar życia.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym, gdzie życzenia, dyplomy, kwiaty Dostojnej Jubilatce
Pani Julii Żak złożyła najbliższa rodzina, znajomi i zaproszeni goście. Były kosze kwiatów, upominki i z serca płynące
życzenia. Dostojna Jubilatka Pani Julia urodziła się 31 lipca 1915 r. w Stalach. W dniu 12 listopada 1947 r. poślubiła
Andrzeja Żaka. Wraz z mężem doczekała się czwórki córek: Zofii, Marii, Cecylii i Anny. Całe swoje życie związała
ze Stalami, gdzie prowadziła z mężem niewielkie bo ok. 2,5 ha gospodarstwo rolne, od 39 lat Pani Julia jest wdową.
Szanowna Jubilatka jest babcią 12 wnucząt i 19 prawnucząt. Na Jubileusz 100 lecia urodzin przybyła cała
rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi oraz przedstawiciele samorządu Gminy Wójt Grębowa P. Kazimierz Skóra,
z-ca Wójta P. Robert Pędziwiatr, Sekretarz Gminy P. Lidia Jurek, Sołtys i jednocześnie radny wsi Stale P. Franciszek
Wójcik. Wójt Gminy Kazimierz Skóra podarował Szanownej Jubilatce pamiątkowy grawerton ujmujący w swej treści
poniższy zapis:
„100-lecie urodzin to uroczystość szczególna, bardzo podniosła i niezmiernie ważna dla samej Dostojnej Jubilatki,
jak również dla całej naszej gminy. Uroczystość setnych urodzin to przypadek nieczęsto spotykany, dlatego tym większy
szacunek i uznanie jakim otaczamy dziś naszą Dostojna Jubilatkę Panią Julię Żak Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że żyjesz
wśród nas, tu pracowałaś, wychowywałaś swoje córki oraz doczekałaś się wnuków i prawnuków.
Szanowna Jubilatko całym swoim pracowitym życiem zasłużyłaś sobie na szacunek i słowa serdecznego
podziękowania. Twoje długie lata pracy i troski o byt i pomyślność Twojej rodziny wymagały od Ciebie wielu wyrzeczeń
i ogromnego trudu. Dzisiaj widać, że poniesiony trud i wyrzeczenia opłacały się, masz wspaniałą szanującą Cię rodzinę,
która otacza Cię ciepłem i miłością. Na pewno przez te lata przeżywałaś wiele chwil radości ale również nie omijały cię
chwile smutku. Myślimy, że chwil radości było naprawdę bardzo wiele, ponieważ radość z każdej chwili życia – to recepta
na długie życie.”...
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Jak można było zauważyć, Pani Julia mimo swoich 100 lat życia czuje się dobrze, była zadowolona i radosna.
Bardzo wzruszona, ponieważ cała rodzina starała się by ten dzień był naprawdę wyjątkowy i niezapomniany.
Był piękny, ogromny tort, na którym świeczki Pani Julia zdmuchnęła bez żadnego trudu, przy oklaskach, radości
i lampce szampana wzniesiono toast - 200 lat.
Z rozmowy jaką przeprowadziliśmy z córką Jubilatki, Panią Janeczko Marią wynika, „… iż opieka nad mamusią
nie sprawia większych kłopotów, mama jest bardzo wyrozumiała i cierpliwa. Zawsze bardzo pracowita, dbała o dom,
męża i córki, lubiła czystość i porządek, jako osoba wrażliwa, skromna i niezwykle pracowita zasłużyła sobie na ogromny
szacunek i miłość nie tylko wśród najbliższych ale także znajomych i sąsiadów. Po śmierci taty było ciężko, nie mieliśmy
konia dlatego trzeba było odrabiać w polu u sąsiadów. Mama chodziła piechotą do miasta, aby sprzedać jajka czy mleko,
zarabialiśmy też chodząc z mamą na jagody i grzyby. Mamusia nigdy poważnie nie chorowała, leczyła się domowymi
sposobami, w szpitalu była tylko jeden raz w życiu, wówczas gdy złamała nogę, gips zdjęła sobie sama w domu. Jeść lubiła
wszystko, to co pochodziło z gospodarstwa, nigdy nie lubiła sztucznych rzeczy czy kupowanych potraw, nigdy też nie piła
alkoholu. Lubiła czystość, porządek, miała mały ogródek o który naprawdę dbała. Zarażała nas swoim dobrym humorem,
optymizmem i wiara na lepsze jutro. Bardzo lubiła swoje wnuki i prawnuki, dzisiaj dzieci odwiedzają często babcię…”
Córki Pani Julii z dumą i rozrzewnieniem twierdzą, że ich mamusia była niezwykle pracowita, bez reszty
poświęciła się swoim dzieciom i ich rodzinom, zawsze znalazła czas na serdeczną rozmowę i mądrą radę za to są jej
naprawdę wdzięczni. Te krótka relacja w zupełności wystarczy by scharakteryzować życie i osobę Szanownej Jubilatki.
Pani Julia otoczona jest serdeczną, troskliwa opieka nie tylko córki Marysi i zięcia Stanisława, z którymi mieszka,
ale także całej rodziny.
Żegnając się z dostojną Jubilatką oraz z jej rodziną
byłam szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tak wspaniałej
uroczystości, uświadomiłam sobie jak wielką wartość ma
rodzina jej więzi, poszanowanie i miłość ta ogromna miłość
jaką otaczają swoją mamusię, babcię, i prababcie jej najbliżsi dziękując jej za to, co dla nich zrobiła przez te długie lata
swojego życia.
Szanowni Państwo - pięknie dbaliście o Mamę by mogła
dożyć w zdrowiu i w dobrej kondycji tego niezwykłego
jubileuszu w imieniu samorządu gminy przyjmijcie wyrazy
uznania i podziękowania. Zaś dostojnej Jubilatce Pani Julii
życzymy aby każdy nowy dzień upływał jej w spokoju, w
zdrowiu i w otoczeniu życzliwych osób a dobry Bóg darzy
łaskami na dalsze lata życia. „200 –lat niech żyje, żyje nam”

Lidia Jurek - Sekretarz Gminy
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Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26 lipca – 31 lipca 2016 w Krakowie.
Informację tę podał papież Franciszek podczas mszy kończącej XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio
de Janeiro. 13 kwietnia 2014 r. brazylijska młodzież przekazała Krzyż Światowych Dni Młodzieży
i Ikonę Matki Bożej reprezentantom Polski. Udział w ŚDM będzie celem pierwszej podróży
apostolskiej papieża Franciszka do Ojczyzny św. Jana Pawła II.
Oficjalnymi kandydatami do organizacji Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 były: Kraków, Londyn, Ryga
i Seul. Zgodnie z przyjętą zasadą, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się w wymiarze międzynarodowym
naprzemiennie w Europie i na pozostałych kontynentach, spodziewano się, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą
się najprawdopodobniej w jednym z miast europejskich. Ogłoszenie miejsca kolejnych Światowych Dni Młodzieży
nastąpiło 28 lipca 2013r. w Rio de Janeiro przez papieża Franciszka. Będą to drugie po Światowych Dniach Młodzieży
1991 tego typu uroczystości w Polsce.
Główne uroczystości odbędą się na krakowskich Błoniach, gdzie w dniu 26 lipca 2016r. odbędzie się uroczysta
msza św. na otwarcie ŚDM, również tutaj 28 lipca odbędzie się uroczyste powitanie Ojca Świętego, a dzień później
Droga Krzyżowa. W Brzegach pod Wieliczką 30 lipca 2016r. odbędzie się czuwanie z papieżem Franciszkiem a 31 lipca
uroczysta msza św. na zakończenie ŚDM. Spotkania mają też odbywać się w Parku Jordana, na dwóch stadionach oraz
w kampusie uniwersyteckim.
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw chcąc w ten
sposób podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem Jego nauczania.
Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia - młodzi ludzie, którzy
przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium,
czyli miejsce zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II.
Duchowe oczekiwanie na Światowe Dni Młodzieży po grębowsku 26.07.2015 - 26.07.2016
W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego
miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi parafii Grębów do osobistego zaangażowania się
w to dzieło. To czas łaski dla wszystkich parafian. Od tego jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Niech przygotowania do ŚDM będą dla nas okazją do odkrywania radości z dzielenia się
świadectwem życia i wiary.
W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku,
w kościele parafialnym w Grębowie przy ołtarzu Świętego Wojciecha BM została wystawiona
Księga Darów Duchowych, do której młodzi i ich rodziny parafii Grębów mogą wpisywać swoje
przemyślenia, prośby, podziękowania, przyrzeczenia Panu Jezusowi i Matce Bożej. Od 26 lipca
2015 roku do 26 lipca 2016 roku Bóg daje czas na wiele dobrych inicjatyw mających na celu
pogłębienie wiary i komunii młodych parafian z Chrystusem i wspólnotą Kościoła,
kształtowanie charakterów poprzez naukę solidarności i współpracy rówieśniczej w grupach
duszpasterskich, pracę nad własną dojrzałością. Każdego miesiąca tego rocznego czasu
młodzież będzie mogła spotykać się ze swoimi duszpasterzami w miejscach stacyjnych
(przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach grębowskich), aby opleść łańcuszkiem modlitwy
cały obszar parafii. Schemat modlitewnych spotkań i ich tematyka będą opierały się na
rozważaniach nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Stacja pierwsza i ostatnia będzie miała miejsce
przy krzyżu, ustawionym nieopodal kościoła w 1991 roku, upamiętniającym Misje parafialne.
Niech ten czas duchowej mobilizacji wyda godne owoce nawrócenia.
Ks. Adam Kamiński

Odpust Świętego Brata Alberta Chmielowskiego i uroczystości upamiętniające
trzydziestą rocznicę poświęcenia kościoła filialnego w Nowym Grębowie
przyciągnął na godzinę 17.00 wiernych z całej parafii na wspólną Eucharystię pod
przewodnictwem Księdza Prałata Bolesława Pilka.
Zanim jednak zbudowano kaplicę w Nowym Grębowie Msze Święte
i nabożeństwa z udziałem księży z Grębowa sprawowano przy przydrożnym
krzyżu domu rodziny Drelichów w Zapoledniku. Marzenia o własnej świątyni
zaczęły się ziszczać na początku lat 80-tych na fali kryzysu w ówczesnym PRL-u.
Staraniem mieszkańców Nowego Grębowa i Zapolednika oraz księdza proboszcza
Bolesława Pilka rozpoczęto dnia 25 października 1982 r. pierwsze prace budowlane na placu po byłym tartaku majątku
państwa Teresy i Seweryna Dolańskich - przedwojennych włodarzy Grębowszczyzny. Budowa trwała przez cały rok
1983. W styczniu 1984 roku oddano do użytku salę katechetyczną, przylegającą do murów kaplicy. Kiedy 1 lipca 1984
roku w parafii Grębów obchodzono 380-lecie powstania parafii i 460-lecie wybudowania pierwszego kościoła kaplica
filialna w Nowym Grębowie stała w stanie surowym. W grudniu 1984 r. kaplicę przykryto dachem. Dnia 30 czerwca
1985 r. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła dokonano jej poświęcenia. Srebrny Jubileusz tego wydarzenia
upłynął w 2010 r.
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Obecnie, kiedy mija trzydzieści lat społeczność Nowego Grębowa
i Zapolednika powraca do tamtych wydarzeń i pragnie dziękować Bogu
za wszelkie dobro jakie się dokonało w ich gronie, za wszelkie udane
inicjatywy duszpasterskie, wyproszone na modlitwie łaski i Boże
błogosławieństwo. W dzień odpustu Świętego Brata Alberta spodziewani są
zaproszeni goście: ksiądz Bolesław Pilek i ksiądz rodak Wiesław Stępień. Aby
w tym dniu wszyscy, którzy budowali swoją świątynię zgromadzili się w niej
tłumnie na Dziękczynną Eucharystię o godzinie 17.00 a potem udali się
wspólnie do Domu Ludowego w Zapoledniku na poczęstunek i część
artystyczną, przygotowaną przez Zespół Kalina i pana instruktora Piotra
Jajko. Oprócz nich na scenie wystąpiła pani Lidia Jurek śpiewając na życzenie mieszkańców. Uroczystość wypadła
okazale.
Ks. Adam Kamiński

Wtorek 26 maja 2015r. Zachmurzone niebo, chłodny wieczór,
pomimo takiej aury licznie zgromadzili się mieszkańcy Matni
i innych części Wydrzy. Po uroczystości Stanisław Gądek
„Sakieta” powiedział: „przyszła moc narodu”.
Wracam do historii krzyża. Według relacji Emila Rutyny
„Kalista” krzyż na obecne miejsce został przeniesiony przez
Michała Raka w okresie międzywojennym. Wcześniej znajdował
się na rogatce przy pustym polu, graniczącym z małym placem
Franciszka Pilchowca. Z córką Franciszka Pilchowca ożenił się
Jan Chudzik. Kupił pole, przy którym stał krzyż, dzięki tej
transakcji jego plac został poszerzony. Z Stanisławą Chudzik
ożenił się Andrzej Rutyna, który obecnie mieszka na tym placu.
Zdaniem Emila Rutyny „Kalista” krzyż mógł pochodzić z końca XIX wieku. Należy pamiętać, że Wydrza znalazła się na
linii frontu podczas pierwszej wojny światowej i została spalona przez Rosjan. Zachowały się tylko nieliczne domy.
Michał Rak przeniósł krzyż niedaleko swojej posesji, postawił go na pagórku, na pastwisku gromadzkim
o nazwie Duża Biełka po drugiej stronie drogi. Został ogrodzony płotem z żerdzi. Obok krzyża posadzono lipę.
Dzisiaj to jest duże, piękne drzewo. W sąsiedztwie krzyża, od strony prawej znajdował się nieduży Ułenów Dołek (jeden
z Gądków służył jako ułan w wojsku), obecnie został poszerzony i pokopany. Nosi nazwę Sakietów Dołek. Od czasów
międzywojennych jest dzierżawiony przez ród Gądków „Sakietów”.
Według relacji Teresy Ciby Mała Biełka była na podmokłym pastwisku za stodołą Janiowej, Katarzyny Janeczko żony
Jana. Obecnie jest mały dołek za stodołą Rębiszów, ta rodzina kupiła plac od Katarzyny Janeczko.
Całkowita rekonstrukcja krzyża miała miejsce w 1955 r. zaznaczono na drewnianym krzyżu - Rok Pański 1955.
Po śmierci Michała Raka, z wdową po nim ożenił się Karol Janeczko, który razem z Janem Dulem postawił nowy krzyż.
W rogach płotu z żerdzi posadzili cztery topole.
W maju, po upływie 60-ciu lat od pierwszej całkowitej rekonstrukcji krzyża dokonano drugiej. Zaangażowanych
było 31 mieszkańców. Włączył się do tego projektu radny parafialny Zbigniew Rutyna „Kalist”. Zgodnie z tradycją
rodzina Marii Janeczko opiekuje się tym krzyżem. Z tego placu pochodził Michał Rak i Karol Janeczko. Zięciowie Marii
Janeczko – Adam Rędzia i Janusz Kozieł wykonali społecznie krzyż i płotek, który wymalowała społecznie Ania żona
Adama. Rurę żelazną na krzyż podarowała Emilia Serafin z Sulechowa. Piaskowanie krzyża wykonał społecznie Paweł
Janeczko. Ze składki złożonej przez ofiarodawców zakupiono: cement, krawężniki, farby, wizerunek Chrystusa
i zapłacono mszę i poświęcenie krzyża. Krzyż ubierany był przez Marię Janeczko „Olszynkową” i jej córkę Anię Rędzie.
Na liturgię poświęcenia krzyża, został ubrany przez trzy rodziny: Marię Janeczko i jej córkę Anię Rędzie, Krysię
Gądek (dziadkiem Krysi był Michał Rak), Marię i Halinę Rutynówne. Dwie duże, kwitnące azalie posadzone przed
płotkiem to dar Krysi Gądek. W liturgii poświęcenia krzyża uczestniczył prezes Stowarzyszenia Wydrzowianie Jan
Rutyna, pochodzący rodem z Matni. Z związku z liturgią poświęcenia krzyża o godzinie 19-tej odbyła się msza w tej
intencji. O godzinie 20-tej przyjechał ks. proboszcz Eugeniusz Różański. Podziękował za wykonanie krzyża
i zorganizowanie uroczystości. Następnie odbyła się liturgia poświęcenia krzyża. Nowo poświęcony krzyż został
ucałowany przez Proboszcza i uczestników nabożeństwa. Podczas nabożeństwa majowego śpiewano pieśni: Chwalcie
łąki umajone., Matko Niebieskiego Pana.., Matko Najświętsza od serca Twego.., Żegnamy Cię gdy odejść mamy..,
Majówki odbywały się przed krzyżem w okresie międzywojennym (zabronione w czasie okupacji) i po wojnie.
Ta tradycja jest kontynuowana obecnie.
Janina Stadnik

28

Jak pielęgnować cerę latem?
Słońce dodaje energii, cera staje się dotleniona, pełna blasku. Oprócz dobroczynnych
właściwości promienie słoneczne mają również szkodliwe działanie na naszą cerę
(promienie UV powodują fotostarzenie się skóry). Gdy jest ciepło organizm traci ok. 1,5 litra
wody na dobę, a przy bardzo skwarnej pogodzie nawet do 10 litrów. Łatwo wtedy może
dojść do odwodnienia skóry. Pierwszym objawem jest wrażenie "ściągnięcia" po myciu oraz
zmniejszenie elastyczności skóry. Szczególnie latem nasza skóra potrzebuje odpowiedniego
nawilżenia, odżywiania oraz ochrony kremami z filtrami UV. Zabezpieczać należy także
delikatną skórę warg, która łatwo się wysusza i ulega poparzeniom słonecznym.
Pielęgnacja skóry latem:
 cera normalna i mieszana – należy ją głęboko nawilżać i zabezpieczać przed promieniowaniem UVA i UVB.
 cera tłusta – wysoka temperatura powoduje wzmożone działanie gruczołów łojowych. Na lato
najodpowiedniejszymi kosmetykami będą te pozbawione tłustych ingredientów. Nie powinno się również stosować
specyfików silnie odtłuszczających gdyż w swoim składzie zawierają alkohol.
 cera sucha – wymaga kosmetyków bogatych w substancje odżywcze, o cięższej konsystencji. W lecie można więc
stosować preparaty całoroczne, ważne jest, by miały filtry ochronne.
 cera naczyniowa – źle reaguje na słońce, dlatego należy unikać opalania twarzy i używać kremów z wysokim filtrem
(powyżej SPF 25). Najodpowiedniejsze kremy do tego typu skóry to te, które działają obkurczająco i wzmacniająco na
naczynka.
Najodpowiedniejszy kosmetyk na lato to krem o jak najmniejszej zawartości tłuszczu, płynny, szybko się wchłaniający,
który nie zatyka porów. Krem z filtrami UV powinniśmy stosować nie tylko przed wyjściem na plażę, ale przede
wszystkim na co dzień, pod makijaż. Ważną rolę w pielęgnacji skóry o tej porze roku odgrywają witaminy: A, E, C.
Witamina A zmniejsza przebarwienia, przyspiesza odnawianie się naskórka, poprawia elastyczność i sprężystość skóry.
Witamina E nawilża skórę i uelastycznia ją, a witamina C wzmacnia naczynka krwionośne, działa lekko wybielająco na
skórę i jest odpowiedzialna m.in. za tworzenie kolagenu.
Dobrze, by kosmetyk zawierał w swym składzie panthenol, który przyspiesza gojenie się naskórka, przeciwdziała
podrażnieniom, łagodzi zaczerwienienia, działa regenerująco na skórę. Ponadto podwyższa on wilgotność naskórka
i działa przeciwzapalnie.
Red.Gm.

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom:
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość, jakie
wrażenia. Jadę na słoniu, patrzę za mną pantera,
gepardy.
- I co zrobiłeś?
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu: - Kłamstwem, Panie profesorze.
Firma komputerowa - bohaterami są Sprzedawca i
Kurier.
- A wiesz, byłem ostatnio na wczasach - Francja, Włochy.
- Nigdy nie byłem we Francji, we Włoszech też nie
byłem... O panie, gdzie ja to nie byłem.

Biegnie facet za odjeżdżającym z peronu pociągiem,
macha rękami, krzyczy...
W końcu pociąg znika powoli w oddali, zdyszany facet
ciężko opada na ławkę.
Podchodzi do niego kolejarz:
- Co, spóźnił się pan na pociąg?
- Niee! wyganiałem go z dworca!

Od czego jest lato ??
A lato jest od tego,
By błękitniało niebo
Ciepło płynęło falami,
Noc drżała całusami,
Rzeki leniwie pluskały,
Oczy radością błyszczały
Jest lato także po to ,
By świerszcze po łąkach gonić,
Najśmielsze marzenia dogonić,
By smutkiem jesiennym nie wiało,
A dobry los kroczył śmiało…

Telefon do biura podróży:
- Dzień dobry, akurat tak się złożyło, że mamy z żoną
urlop. I chcielibyśmy odpocząć...
- Oczywiście. Dobrze się składa. Jaką kwotą państwo
dysponują?
- Mamy 500 złotych.
- Aaaa... to se odpoczywajcie.
Żona mówi do męża:
- Kochanie, marzy mi się, żeby założyć na plażę coś
takiego, co sprawiłoby, że wszyscy by osłupieli.
- Łyżwy załóż.
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Chłodnik ogórkowy
Składniki:
2 duże ogórki szklarniowe lub 6 gruntowych
1/2 ząbka czosnku
sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz
3 łyżki drobno posiekanego koperku
około 400 g jogurtu naturalnego
4 żółtka lub 2 całe jaja ugotowane na twardo
młode ziemniaki z wody z koperkiem
Przygotowanie:
Ogórki umyć i razem ze skórką zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Czosnek
rozgnieść, posolić i odstawić na 5 minut. Dodać do ogórka, wymieszać, doprawić świeżo zmielonym czarnym pieprzem,
posiekanym koperkiem a następnie wymieszać z jogurtem naturalnym. Schłodzić w lodówce (chłodnik ma być bardzo
zimny). Podawać z posiekanym ugotowanym żółtkiem lub całymi jajkami oraz dodatkowo z młodymi ziemniakami z
koperkiem.
Domowe lody waniliowe
Składniki:
300ml śmietanki kremówki 30%
2 jajka
100g cukru (może być brązowy)
1 łyżka wody, 1 laska wanilii
Przygotowanie:
Przygotowujemy sobie 3 miski. Skorupki jajek trzeba sparzyć wrzątkiem.
W pierwszej misce ubijamy śmietanę, w drugiej białko z połową cukru,
a w trzeciej żółtko z wodą i pozostałą częścią cukru. Wydrążamy laskę
wanilii i dodajemy zawartość do masy. Do miski z żółtkiem dodajemy po trochu ubitej piany z białek i ubitą śmietanę.
Delikatnie mieszamy ze sobą składniki dokładając po troszku. Konsystencja musi pozostać puszystą masą.
Tak przygotowane lody wkładamy do zamrażarki i konsumujemy po minimum 4 godzinach.
Sernik na zimno
Składniki:
herbatniki lub biszkopty
4 opakowania waniliowych serków homogenizowanych (ok. 60 dag)
szklanka śmietany kremówki
4 łyżki cukru pudru
2 czubate łyżki żelatyny
galaretka owocowa, truskawki lub inne owoce
Przygotowanie:
Tortownicę uszczelnić folią aluminiową. Herbatniki (lub biszkopty) ułożyć na spodzie tortownicy. Kremówkę ubić na
sztywno z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać serek cały czas miksując. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości
gorącej wody, lekko przestudzić i wlać do masy serowej miksując na najwyższych obrotach. Masę serową wylać na
herbatniki, włożyć do lodówki. Galaretkę rozpuścić, następnie odstawić do wystudzenia i zgęstnienia. Gdy sernik lekko
stężeje ułożyć na nim owoce, zalać tężejącą galaretką i wstawić do lodówki.
Lemoniada
Składniki:
kilka cytryn (5 - 6 sztuk)
3/4 - 1 szklanki cukru, 1 szklanka wrzącej wody
3 - 4 szklanki lodowatej przegotowanej wody (lub mineralnej)
Przygotowanie:
Z cytryn wycisnąć sok. Z wrzącej wody i cukru ugotować syrop (cukier
powinien się rozpuścić). Sok z cytryn wymieszać z syropem cukrowym, dodać
wodę mineralną, wymieszać. Dobrze schłodzić.
Red.Gm.
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