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10 czerwca 2016 r. odbyła sesja absolutoryjna Rady Gminy Grębów. Obrady odbyły się w Gminnym Centrum
Kultury w Grębowie, była to już się XVII sesja VII kadencji.
Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę
Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Grębów za rok 2015.
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 Radni
ocenili jak wyglądała realizacja budżetu za ubiegły rok, czy
zaplanowane przychody i wydatki na inwestycje są właściwe.
Radni sprawdzili też, czy cele postawione wcześniej przez
Radę Gminy zostały zrealizowane.
Na temat budżetu jego realizacji szeroko wypowiadała się skarbnik gminy Grażyna Ożga, która stwierdziła
m.in. że dochody budżetu na 2015 planowane w kwocie 29 272 810,20 zł zostały wykonane w kwocie
30 693 782,72 zł co stanowi 104,85%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane w 2015r. zamknięto
w kwocie 28 842 304,93 zł na plan 30 407 029,20 zł, co stanowi 94,85%. Wydatki majątkowe planowane
w kwocie 3 911 340,70 zł wykonano w kwocie: 3 565 638,64 zł. Gmina posiada zobowiązania, które na dzień
31.12.2015 stanowią 20,43% wykonanych dochodów.
Po wysłuchaniu powyższych informacji radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się
za udzieleniem Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Skórze absolutorium za rok 2015. Potwierdzenie udzielenia
absolutorium były bardzo przychylne opinie wyrażane przez radnych jak i sołtysów, którzy podkreślali, że dzięki
dobrej współpracy i zrozumieniu można z powodzeniem realizować zamierzone cele, spełniając tym samym
oczekiwania społeczne.
Dziękując za udzielone absolutorium, Wójt Gminy podkreślił, że to należyta współpraca i jednomyślne
współdziałanie z Radą Gminy, z Przewodniczącym Rady Gminy z sołtysami dało tak dobry efekt. Podziękowania
skierował także do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, do kierowników jednostek organizacyjnych, jak też
do radnych powiatowych.
Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2015r.
 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Żupawie, powstało ok. 13 km sieci kanalizacji oraz
10 przepompowni ścieków, koszt budowy zamknął się w kwocie; 2 217 074,29 zł w tym dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego z PROW w wysokości 403 301,00 zł.
 zakończono budowę budynku szatniowego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym na boisku w Zabrniu. Całkowita
kwota zadania wynosi: 331 044,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 200 072,00 zł
 wykonano remont pomieszczeń w remizie OSP Krawce wraz z remontem dachu za kwotę: 110 700,00 zł w tym
dotacja Komendy Głównej PSP w Warszawie w kwocie: 25 000,00 zł
 zakończono przebudowę wejścia do remizo-świetlicy w Stalach wraz z wjazdami do garażu za kwotę:
33 900,00 zł
 remont posadzki i malowanie pomieszczeń OSP Grębów
za kwotę: 33 100,00 zł
 utwardzenie placu przed budynkiem weterynarii
w Grębowie za kwotę 25 830,00 zł
 utwardzono plac obok altanki w Wydrzy za 49 583, 76 zł
 zakończono budowę ogrodzenia wokół świetlicy
w Zapoledniku za kwotę: 46 000,00 zł
 w ramach inwestycji drogowych przebudowano
6 odcinków dróg gminnych o długości ponad 4,8 km,
za kwotę 905 808,00 zł brutto, m.in. drogę gminną
Grębów-Sokół, Krawce-Sulechów, Stale –Osiedle i droga
transportu rolnego Grębów-Zabrnie.
Redakcja
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SZANOWNA PANI TERESA JANUSZCZAK
Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę z dniem 28 lipca 2016 roku
Wójt Gminy Grębów wraz z pracownikami Urzędu Gminy
składają Pani serdeczne podziękowanie za rzetelną, wieloletnią pracę zawodową
i społeczną na rzecz samorządu terytorialnego Gminy Grębów.
W życiu każdego z nas przychodzi chwila, kiedy podejmujemy jedną z najważniejszych decyzji dotyczących życia
zawodowego, spoglądamy wstecz i staramy się dokonać podsumowania. U Pani ten zawodowy bilans przestawia się
imponująco; ponad 40 lat pracy zawodowej, 36 lat pracy tylko w samym Urzędzie Gminy. To długi czas, który minął
tak szybko. Były różne zadania, różne obowiązki m.in. na stanowisku ds. ewidencji ludności i zastępcy kierownika
USC. Dziś, po przeszło 40 latach łącznej pracy zawodowej z pewnością można powiedzieć, że Pani praca
w Urzędzie Gminy dała nie tylko mieszkańcom ale również i nam pracownikom, wiele dobrego.
Może być Pani wzorem dla młodych urzędników, którzy rozpoczynają swoja pracę zawodową, ponieważ przez te
lata dała się Pani poznać nie tylko jako wspaniała serdeczna koleżanka, ale przede wszystkim jako rzetelny i pełen
zaangażowania profesjonalny urzędnik.
Skrupulatnie i sumiennie wykonywała Pani swoje obowiązki. Ta rzesza ludzi, która odwiedzała ewidencję ludności,
Urząd Stanu Cywilnego, ciągły ruch, wdrażanie nowych przepisów, procedur, programów i zasad nie sprawiały Pani
większych kłopotów – zawsze miła, uśmiechnięta, energiczna ale też zatroskana i zaangażowana. Swojej pracy
oddająca wiedzę i serce. Posiadała Pani ten niezwykły dar godzenia życie osobistego z pracą zawodową.
Pani Tereniu! Dzisiaj nadszedł czas zasłużonego odpoczynku od pracy zawodowej, pora na urzeczywistnianie
swoich pragnień, pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom wykonywanej pracy zawodowej.
To doskonały czas na realizację planów i zamierzeń, które dotychczas nie mogły się ziścić.
Życzymy Pani zatem, siły i chęci potrzebnych do realizowania swoich planów i zamierzeń, pogody ducha,
a nade wszystko zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Żywimy także nadzieję, że nie zapomni Pani o swoim miejscu pracy,
o koleżankach i kolegach - bo tu pozostawiła Pani przecież najlepszą część Swojego życia.
Wójt Gminy Grębów wraz z pracownikami

Zebrania wiejskie 2016
Wraz z początkiem września rozpoczął się cykl zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Grębów.
Głównym tematem zebrań będzie przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
informacja Wójta Gminy Grębów z realizacji zadań i bieżącej działalności Gminy, a także wybór zadań
do funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do udziału
w zebraniach.
Harmonogram zebrań wiejskich
LP.
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04.09.2016r. godz. 1015

KRAWCE

Dom Ludowy w Krawcach

11.09.2016r. godz. 845

GRĘBÓW

Gminne Centrum Kultury w Grębowie

ZAPOLEDNIK

Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

18.09.2016r. godz. 1030

JAMNICA

Dom Ludowy w Jamnicy

18.09.2016r. godz. 1230

WYDRZA

Dom Ludowy w Wydrzy

ZABRNIE, PORĘBY FURMAŃSKIE

Dom Ludowy w Zabrniu

25.09.2016r. godz. 1100

ŻUPAWA

Szkoła Podstawowa w Żupawie

25.09.2016r. godz. 1330

STALE

Dom Ludowy w Stalach

2

3

11.09.2016r. godz.

18.09.2016r. godz.
4

1030

1500
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Ulice w Grębowie od 1 stycznia 2017r.
Rada Gminy Grębów podjęła w dniu 30.06.2016r uchwałę „W sprawie nadania nazw
ulicom w miejscowości Grębów”. Została ona opublikowana w Dzienniku Województwa
Podkarpackiego (Podka.2016.2320). Nazwy ulic będą obowiązywać od 01.01.2017r. Rozkład ulic
można zobaczyć na mapce znajdującej się na stronie internetowej: http://grebow.com.pl, zakładka:
ulice w miejscowości Grębów. Dla poszczególnych ulic wybrano nazwy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Rynek
Sandomierska
Zacisze
Olchowa
Świerkowa
Jodłowa
Spacerowa
Brzozowa
Dębowa
Klonowa
Wspólna
Północna
Bajkowa
Krótka
Słoneczna
Pogodna

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Kwiatowa
Sokola
Spokojna
Szlachecka
Miodowa
Łączna
Jesionowa
Złota
Ogrodowa
Piaski
Cmentarna
Szeroka
Miła
Górna
Polna
Borek

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Leśna
Zielona
Wiry
Dolańskich
Palędzie
Ludowa
Wrzosowa
Tulipanowa
Grądek
Liliowa
Różana
Jaśminowa
Makowa
Konwaliowa
Niwa
Jagodowa

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

Malinowa
Parkowa
Dworska
Tartaczna
Kościelna
Zapolednik /Podleśna
Cicha
Sosnowa
Nowa
Łęgowa
Akacjowa
Lipowa
Pałacowa

Ulica Zapolednik (nr 54) na sesji w dniu 23 sierpnia 2016r została uchwałą Rady Gminy na wniosek
mieszkańców tej ulicy, zmieniona na ulicę Podleśną. Jeszcze w tym roku przed zimą zostaną oznakowane
wszystkie skrzyżowania z podaniem nazw ulic. Obecnie Urząd Gminy jest na etapie opracowywania dokumentacji
geodezyjnej z wyszczególnieniem wszystkich posesji wg. nowej numeracji i nazw ulic. Do każdego mieszkańca
i właściciela nieruchomości w Grębowie zostanie w grudniu 2016r dostarczone zawiadomienie o zmianie adresu.
Zawiadomienie będzie bardzo ważnym dokumentem. To na jego podstawie mieszkaniec będzie po 1 stycznia
2017r. dokonywał zmian danych we własnych dokumentach takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny
pojazdu, zmiana danych w Urzędzie Skarbowym, banku, KRUS, ZUS, księgach wieczystych i zmiana danych adresu
własnej firmy jeśli posiada. Należy również przypomnieć, iż na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, każdy właściciel nieruchomości zabudowanej jest zobowiązany do wykonania i umieszczenia
w widocznym miejscu na posesji tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy. Bardzo prosimy o dopełnienie
tego obowiązku.
Zastępca Wójta Robert Pędziwiatr
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – konsekwencje w podatkach lokalnych
W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (poz. 1838) z dnia 7
czerwca 2016 roku, została ogłoszona Informacja nr GG.I.6641.06.2016 Starosty
Tarnobrzeskiego z której wynika, że dane zawarte w projekcie operatu opisowokartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i
budynków dla obrębów ewidencyjnych Grębów, Krawce, Wydrza i Żupawa stały
się z dniem 21 sierpnia 2015 r. danymi ewidencji gruntów i zostały ujawnione w
bazie danych ewidencji gruntów.
W wyniku przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji gruntów zmianie
uległy powierzchnie niektórych działek oraz ich klasyfikacja. Szczególnego
znaczenia dla podatników, z punktu widzenia konsekwencji podatkowych, nabiera zmiana klasyfikacji działek
zabudowanych z użytków rolnych (rola, łąka) na B-tereny mieszkaniowe, które podlegają opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości wg stawki 0,19 zł od 1 m2 powierzchni (stawka obniżona przez Radę Gminy Grębów
z kwoty 0,47 zł za 1 m2). W wielu przypadkach przekwalifikowany został grunt będący w trakcie zabudowy i
oznaczony symbolem Bp. Tak sklasyfikowany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg
stawki 0,30 zł od 1 m2, ale po zakończeniu budowy i przeprowadzeniu inwentaryzacji powykonawczej
klasyfikacja ta ulegnie zmianie.
Na konieczność ustalania charakteru gruntu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym
i leśnym na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów wskazuje bezpośrednio art. 1a ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.), art.1 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r.
poz. 1381 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465). Mając na uwadze powyższe
przepisy, organy podatkowe w postępowaniach podatkowych są związane danymi zawartymi w ewidencji
w zakresie powierzchni gruntów, ich klasyfikacji czy klasyfikacji budynków. Organ podatkowy nie może zmieniać
danych ewidencyjnych, wszcząć procedury takiej zmiany ani ustalić wysokości zobowiązania podatkowego z ich
pominięciem.
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Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych
w postępowaniach administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji,
czy informacji złożonej przez podatnika są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji, rozstrzygające
znaczenie dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające z ewidencji.
Reasumując, należy zaznaczyć, iż regulacje wynikające z modernizacji gruntów i budynków nie są
uzależnione od decyzji wójta lecz z obowiązującego prawa - Ordynacji Podatkowej, którego zasad Wójt
Gminy zobowiązany jest przestrzegać i stosować..
Pierwsze umowy o dofinansowanie podpisane

Gmina Grębów w sierpniu br. podpisała dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Obie umowy dotyczą zadań z zakresu infrastruktury edukacyjnej,
a środki będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna.
Jeden z projektów pn. „Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie” przyczyni się do podniesienia
jakości oraz upowszechniania nowoczesnych metod kształcenia i dostępu do wiedzy. Podstawowe elementy
inwestycji to przebudowa pomieszczeń: sal, korytarza i sanitariatów, wymiana grzejników c.o. i oświetlenia,
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych. W zakres robót
budowalnych wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół budynku: przebudowa placu zabaw,
przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz utwardzenie terenu. Szacowany koszt inwestycji wg kosztorysu
inwestorskiego wynosi 1 044 833,25 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych,
tj. 689 224,79 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Celem drugiego projektu, na realizację którego podpisano umowę o dofinansowanie, jest stworzenie lepszych
warunków edukacji ogólnoszkolnej w zakresie umiejętności kluczowych. „Przebudowa bazy sportowodydaktycznej na terenie gminy Grębów” zakresem obejmuje dwie placówki oświatowe, tj. Zespół Szkól w Stalach
i Filialną Szkołę Podstawową w Zapoledniku. W ramach zadania obie placówki zostaną doposażone w sprzęt ICT
oraz pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych. W Filialnej Szkole Podstawowej
w Zapoledniku zakupione zostaną stoliki pod komputer wraz z krzesełkami dla uczniów klas I-III. Przebudowane
zostaną również obiekty sportowe, tj. boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, skocznia
w dal przy Zespole Szkół w Stalach oraz boisko wielofunkcyjne w Zapoledniku. Realizacja projektu pozwoli na
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, poprawę jakości kształcenia, wzrost atrakcyjności
oferty zadań pozalekcyjnych oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wartość
dofinansowania stanowi 998 854,57 zł, a wartość ogółem projektu wynosi 1 726 267,13 zł.
Realizację powyższych zadań planuje się w 2017 roku.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach
Baranów Sandomierski i Grębów w ramach MOF Tarnobrzeg”
24 sierpnia 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrnie, Poręby
Furmańskie i sołectwie Zapolednik. Wniosek został złożony
w formie partnerstwa z Gminą Baranów Sandomierski, która pełni
rolę lidera w ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych (w skrócie MOF). Należy w tym miejscu
wyjaśnić, że 23 grudnia 2013 roku podpisano porozumienie
o współpracy samorządów w ramach Tarnobrzeskiego Obszaru
Funkcjonalnego (nazwa własna dla MOF Tarnobrzeg), pomiędzy
gminami Baranów Sandomierski, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba
i Tarnobrzeg. Porozumienie zostało zawarte w celu określenia
zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Tarnobrzeskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Cały wniosek opiewa na kwotę ponad 36 mln
złotych, z czego wartość projektu ze strony Gminy Grębów wynosi
ponad 14,5 mln złotych. Gmina wnioskuje o ponad 8 mln zł
dofinansowania. W ramach inwestycji powstanie ok. 36 km sieci
infrastruktury kanalizacji sanitarnej i 24 przepompowni ścieków.
Wyniki oceny formalnej powinniśmy poznać jeszcze w 2016 r.
zakończenie oceny merytorycznej (ocena wniosku przez ekspertów
i przyznanie punktacji) i zatwierdzenie listy wniosków wybranych do
dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego
planuje się na koniec lutego 2017 r.
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Statystyka urodzeń i zgonów na terenie Gminy
w okresie od 01.01.2016r. do 31.08.2016r.
MIEJSCOWOŚĆ
Grębów
Jamnica
Krawce
Poręby Furmańskie
Stale
Wydrza
Zabrnie
Żupawa
RAZEM:

URODZENIA
14
1
8
2
10
11
7
4
57

ZGONY
23
3
3
0
10
14
5
6
64

Gospodarka odpadami komunalnymi
Zachęcamy Mieszkańców Gminy Grębów do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem a pozwala
zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci i uzyskać surowce do
ponownego przetworzenia a także umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych. Segregacja z jednej strony jest więc działaniem proekologicznym, chroniącym
zasoby środowiska naturalnego, z drugiej zaś przynosi oszczędności finansowe gdyż opłata
miesięczna od jednej osoby za odpady segregowane jest mniejsza i wynosi 5 zł, a za zmieszane 8 zł.
Poszczególne surowce wtórne należy gromadzić w następujących kolorach worków:
• worki zielone: szkło,
• worki żółte: tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom oraz opakowania wielomateriałowe,
• worki niebieskie: papier, tektura,
• worki brązowe: odpady zielone ulegające biodegradacji,
• worki szare: popiół.
Zarówno worki na poszczególne frakcje odpadów jak i pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych zapewnia firma odbierająca odpady. W razie potrzeby worki do segregacji można otrzymać również
w Urzędzie Gminy w pok. nr 5. Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać w dniu zbiórki przed posesją
do godziny 7:00. Ponadto odpady z gospodarstwa domowego można dostarczać, po wcześniejszym zgłoszeniu
(GZK tel. 15 811 26 65) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje
się na terenie składowiska odpadów w Jeziórku. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, ubrania,
popioły. Dodatkowo dwa razy w roku ww. odpady są odbierane podczas zbiórek mobilnych z przed posesji
(najbliższa zbiórka odbędzie się 28 i 29 września).
Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odbiór odpadów należy wpłacać bez wezwania, z góry w następujących
terminach:
- do dnia 31 stycznia za miesiące: styczeń, luty, marzec,
- do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec,
- do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień,
- do dnia 31października za miesiące: październik, listopad, grudzień
na rachunek bankowy Gminy Grębów: 55 9407 0000 2001 0000 0114 0002
W przypadku nieuregulowania należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w
celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje powstanie
obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które ściągane są w pierwszej kolejności.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze - Krawce 2016
W dniu 17 lipca br. na stadionie sportowym w Krawcach odbyły się Gminne zawody sportowo –
pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych grup męskich, kobiecych oraz Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z Gminy Grębów. Zmagania poszczególnych jednostek przyciągnęły na teren stadionu wielu
sympatyków pożarnictwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP
w Tarnobrzegu oraz radni powiatowi. 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 Stale. Trzecie miejsce na podium uzyskali strażacy z OSP
Żupawa. Kolejne miejsca to: OSP Wydrza, OSP Zabrnie, OSP Grębów i OSP Jamnica.
Klasyfikacja Kobiecych Drużyn Pożarniczych
przedstawia się następująco: I miejsce druhny z OSP
Krawce, II miejsce OSP Żupawa, III miejsce OSP
Jamnica, kolejne OSP Wydrza. Wśród MDP dziewcząt
najlepsze okazały się druhny z OSP Żupawa,
a za nimi OSP Wydrza.
Klasyfikacja MDP chłopców; I miejsce OSP Stale,
II miejsce OSP Grębów, III miejsce OSP Żupawa,
a następne OSP Wydrza.
Zwycięskie jednostki OSP zostały doposażone
w ufundowane przez Wójta Gminy Grębów
specjalistyczne umundurowania koszarowe oraz
sprzęt przeciwpożarowy. Pozostałe drużyny oprócz
pucharów i dyplomów otrzymały indywidualne nagrody rzeczowe za udział w zawodach (plecaki szkolne
i materace wodne).
Redakcja
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016
Od października 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie wznawia
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. W okresie od października
2016 r. do maja 2017 r. w GOPS w Grębowie osoby, które otrzymają skierowanie, będą mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie
paczek żywnościowych. Prócz wsparcia żywnościowego, GOPS 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 (771 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 951 zł dla osoby w rodzinie).
O terminach wydawania żywności na bieżąco informujemy na stronie internetowej www.gopsgrebow.pl w zakładce
aktualności. Szczegółowych informacji w tym temacie udzielają pracownicy GOPS w Grębowie pod numerem telefonu
15 811 27 17.
Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych
Od 1 września 2016 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznania zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.
Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz.114 z późń.zm.) zasiłek
rodzinny przysługuje rodzinom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 674 zł. netto miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 764 zł. netto miesięcznie.
Jeżeli dochód rodziny przekracza powyższe kwoty pomnożone przez członków danej
rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie
w okresie zasiłkowym 2016/2017, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5
ust. 3a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, jest rok
kalendarzowy 2015 (jeżeli natomiast po tym roku nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu, zmiany te również brane
są pod uwagę w przypadku ustalania prawa do świadczenia).
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października
do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Szczegółowych informacji w tym temacie udzielają pracownicy GOPS w Grębowie pod numerem telefonu 15 811 22 21.
Specjalistyczne wsparcie dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie
W sierpniu 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu rozpoczęło realizację projektu „Powiat
tarnobrzeski – miejsce wolne od przemocy”. W ramach tego projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grębowie w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. w każdą trzecią środę miesiąca osoby, które doznają przemocy
w rodzinie lub są zagrożone przemocą w rodzinie mogą otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną.
Dyżur psychologa odbywa się w godzinach od 13 do 17, natomiast dyżur prawnika w godzinach od 16 do 17
w siedzibie GOPS w Grębowie (budynek Przedszkola).
Szczegółowych informacji w tym temacie udzielają pracownicy GOPS w Grębowie pod numerem telefonu 15 811 27 17.
Harmonogram dyżurów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.gopsgrebow.pl w zakładce aktualności.
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W dniu 29 czerwca 2016r. odbyło się Walne Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Grębowie. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Marian Rak – który
został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
W zebraniu uczestniczyli delegaci Banku, pracownicy oraz zaproszeni goście, m.in.
Wójt Gminy Kazimierz Skóra, przewodniczący Rady Gminy P. Jerzy Drewniak.
Podczas Walnego Zebrania podjęto szereg ważnych uchwał dotyczących dalszej działalności Banku
Spółdzielczego w Grębowie m.in. zatwierdzone zostało
jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne
sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono
absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Grębowie,
w składzie: P. Janina Kopała – Prezes Zarządu, P. Genowefa
Kochan – Wiceprezes Zarządu, P. Teresa Rębisz – Członek
Zarządu.
W imieniu Zarządu, Prezes Banku Pani Janina Kopała
przedstawiła
zgromadzonym
obszerne
sprawozdanie
z działalności Banku za 2015 rok. W podsumowaniu
sprawozdania Pani Prezes podkreśliła, że praca Banku przebiegała w sposób zadowalający, czego efektem jest
realizacja planu ekonomiczno-finansowego, wykonanego w 100 %. Bank wypracował zysk, który za 2015rok
wyniósł 593.000zł. Zysk został w całości zaliczony na fundusz zasobowy Banku, co pozwoli na dalszy jego rozwój.
Jak w każdym banku, tak i w Banku Grębowskim lokowane są depozyty i udzielane kredyty dla sektora
niefinansowego, finansowego i budżetowego. Suma bilansowa Banku Spółdzielczego na dzień 31.12.2015r.
wyniosła: 41.632.250,94 zł. Dane te świadcz o tym, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank
dynamicznie się rozwija i umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku.
Pani Prezes Janina Kopała podkreśliła jednocześnie, że wysiłek Banku został dostrzeżony i wysoko oceniono
na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w Warszawie, które odbyło się w maju 2016 r. Wówczas
to dokonano podsumowania rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” w kategorii dotyczącej wielkość
sumy bilansowej. W kategorii Banków Spółdzielczych, których suma bilansowa jest niższa niż 100 mln. zł
z pośród 147 Banków Spółdzielczych w Polsce – Bank Spółdzielczy w Grębowie zajął 1 MIEJSCE w Kraju.
Ten wynik naprawdę cieszy ale też motywuje do dalszej pracy, do poszerzania naszej oferty, do ciągłego
unowocześniania usług i wychodzenia naprzeciw klientów.
Pani Prezes zapewniła zebranych, że nadrzędnym celem działalności Banku w dalszym ciągu pozostaje
utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej
działalności. Zapewniamy, że mamy poczucie pełnej odpowiedzialności za pieniądze z trudem zarabiane
i oszczędzane w naszym banku.
W dalszej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy P. Kazimierz Skóra, który złożył
na ręce Pani Prezes oraz Zarządu Banku gratulacje za osiągnięte w 2015 roku wyniki finansowe
i rozwijanie potencjału ekonomicznego. W swoim
wystąpieniu podziękował za dotychczasowa
współpracę Banku z Gminą Grębów, za należytą
i sumienna obsługę klientów, za profesjonalizm
życzliwość pracowników, którzy są wizytówką
i gwarancją silnej pozycji Banku. Stwierdził
również, że rzadko spotyka się instytucję lokalną,
która w tak dużym i pozytywnym stopniu jak Bank
Spółdzielczy w Grębowie oddziałuje na lokalne
środowisko.
W imieniu władz samorządowych gratulujemy Pani Prezes Janinie Kopale oraz wszystkim pracownikom
Banku Spółdzielczego w Grębowie osiągniętych wyników, życzymy dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów w pracy
dla rozwoju bankowości.
Redakcja
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Wakacje minęły, szkolne korytarze ponownie wypełniły tłumy uczniów,
a nauczyciele wrócili do ciężkiego zadania przekazania swym podopiecznym nowej
partii wiedzy. Racja, tłumy to słowo znacznie przesadzone. W tym roku
w pierwszych klasach naukę planowo rozpocznie 155 uczniów. W tym w I klasie
SP- 38, w tym 18 sześciolatków, I klasach gimnazjum- 91, I klasie LO- 26.
Pierwszej w swym życiu nauki szkolnej niestety nie podejmą wszystkie
przygotowanie do niej przedszkolaki. Dużo, bo aż 88 dzieci zostanie rok dłużej, niż to koniecznie, w przedszkolu
powtarzając obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Czy to na pewno dobry pomysł? Argumenty
popierające, jak i te na nie można mnożyć bez końca, jednak decyzja pozostawała w rękach rodziców.
W większości skazali swe pociechy na, niestety krajowy kompleks Polaków, pt. nie dasz rady. Być może
zapomnieliśmy już dawno jak to było w przedszkolu i jakie wtedy posiadaliśmy umiejętności. Gdy poświęcimy
choć chwilę na przypomnienie sobie tego okresu zauważymy, że byliśmy kreatywni, żądni poznania świata
i otaczających nas rzeczy, a także lubiący dowiadywać się jak coś działa i kiedy znowu zobaczymy tęczę?
Bez względu na nasze dziecięce zainteresowania jedno nas łączyło: bardzo szybko traciliśmy zainteresowanie
rzeczą, którą poznaliśmy. Cały rok utrwalania tych samych umiejętności? Dla mnie brzmi jak najgorszy koszmar,
jednak być może argumenty za są tak mocne, że niwelują wszystkie głosy sprzeciwu.
Czy zmieniło się coś w podejściu do ciężaru plecaka, który jest atrybutem każdego ucznia? Niewiele, bo poza
tym, że za ciężar podręczników płaci w większości Państwo, a nie rodzice, to wartość kilogramów nie zmienia się.
I choć co roku media poruszają ten wątek, to zainteresowanie tematem trwa kilka pierwszych dni września,
po tygodniu nikt o kilogramach nie pamięta, a uczniowie wciąż muszą je dźwigać. Nie zawsze jednak ciężar jest
wynikiem nadmiaru podręczników, które można zostawić w szafce szkolnej, lecz rzeczy zbędnych, które
najczęściej dzieci zabierają. Ważne jest zatem by sprawdzić zawartość tornistrów naszych najmłodszych pociech
przed ich wyjściem do szkoły. Być może wtedy waga wciąż za ciężkich plecaków ulegnie zmianie.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy szóstoklasiści nie będą musieli zmagać się z egzaminem na koniec
podstawówki. Maturzyści natomiast będą mieli możliwość wglądu w swoje prace, a także prawo do reklamacji
przyznanej oceny. Wszyscy natomiast dzięki pozyskanym przez wójta środkom finansowym będą cieszyli się
nowym wyposażeniem gabinetów higienistek szkolnych (29 230 zł), a także nowymi pomocami dydaktycznymi
na zajęcia rewalidacyjne (14 000 zł).
Wszystkich rodziców zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.grebow.com.pl. Znajdują się
tam wszelkie informacje dotyczące wsparcia finansowego uczniów.
Wciąż nowe reformy oświaty w większości zakładają, że jedną radykalną zmianą coś może realnie ulec
przemianie. To tak jakbyśmy chcieli przebiec maraton biegnąc po raz pierwszy w życiu od razu 42 kilometry.
Niemożliwe. Jednak, gdy zaczniemy od krótszych dystansów, nawet nie zauważymy kiedy, te dłuższe przestaną
stanowić dla nas wyzwanie.
Pomoc materialna dla uczniów 2016/2017.
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2016/17 Wójt Gminy Grębów
informuje, iż uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy materialnej zarówno z Rządowego
programu pomocy uczniom w 2016 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.
 Rządowy program „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów z odpowiednią niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.
Termin składania wniosków do 9 września 2016r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2016/2017.
 Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne - składanie wniosków do
15 września 2016r. w Urzędzie Gminy Grębów (Biuro Obsługi Klienta). Dochód w rodzinie ucznia
uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać miesięcznie 514,00 zł netto.
 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 2016/2017 upływa
15 września 2016r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce oświata.
Oświata
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W słoneczny dzień, 29 lipca br. w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyła się przepiękna
uroczystość - obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego - „ZŁOTE GODY”. Wśród odznaczonych było 18 małżeństw,
które w tym roku świętują pięćdziesiątą rocznicę ślubu. W tym wyjątkowym wydarzeniu Dostojnym Jubilatom
towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy w serdecznych słowach
powitał zebranych i podziękował za przybycie na tą jakże doniosłą uroczystość. W swoim wystąpieniu Wójt
Gminy m.in. powiedział:
"... Dzisiejsza uroczystość - to szczególny moment, który przeżywamy w Grębowie co roku i mamy okazję cieszyć
się ze wspaniałego jubileuszu, wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i budowania trwałej
budowli, której na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się
związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie jest
podstawą trwałości każdego związku małżeńskiego. Wymienione wartości powinny być brane za wzór przez
wszystkich małżonków. Drodzy Jubilaci jesteście przykładem dla młodych małżeństw. W dzisiejszym świecie, gdzie
pogubiły się najważniejsze wartości - potrzeba waszego przykładu, waszej rady i wskazówki, że w życiu
najważniejsza jest rodzina i jej przyszłe pokolenia. Macierzyństwa czy ojcostwa nie można zostawiać na później, czas
ucieka a młodość przecież nie trwa wiecznie. Muszą to zrozumieć młodzi ludzie, którzy wchodząc w dorosłe życie
odkładają życie rodzinne na później. Drodzy Państwo za chwilę otrzymacie specjalne oznaczenie przyznane Wam
przez Prezydenta RP – „Za długoletnie pozycie małżeńskie”.
To odznaczenie jest skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medal nie wystarczą, by podziękować za
to wszystko, czego przez te wspólne 50 lat życia dokonaliście jako małżeństwo i jako rodzina. Ten akt dekoracyjny
niech będzie niejako przypieczętowaniem ze strony Państwa prawdy o wzorze Waszego małżeństwa, a jednocześnie
wyrazem nadziei, że będziecie służyć swoim przykładem i doświadczeniem przyszłym pokoleniom ..."

Dostojni Jubilaci: Helena i Tadeusz Czachor, Zofia i Zbigniew Buława, Zofia i Stanisław Kozieł z Grębowa; Leokadia
i Stanisław Drozd z Jamnicy; Stanisława i Adam Gortych z Krawców; Maria i Stanisław Jołda, Krystyna i Franciszek Walscy,
Anna i Władysław Kosteccy, Maria i Władysław Dąbek, Cecylia i Adam Paź, Teresa i Bronisław Rolek ze Stalów; Stefania
i Władysław Janeczko, Danuta i Władysław Stępień z Wydrzy; Bronisława i Edward Gortych, Józefa i Stanisław Myszka,
Teresa i Czesław Zając z Zabrnia; Janina i Mieczysław Duma, Halina i Stanisław Szewc z Żupawy.

Dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Wójt Gminy wraz z Kierownikiem USC
Małgorzatą Gawrońską. Były podziękowania i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wszyscy małżonkowie
odebrali medale, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana
i tradycyjnego „Sto lat”. Po części oficjalnej szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przy
muzyce i śpiewie zespołu Grębowianki, uroczystość uświetnił również występ Pani Sekretarz Lidii Jurek. Oprawę
instrumentalno-wokalną przygotował Instruktor muzyczny GCK Piotr Jajko.
Redakcja
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W dniu 4 sierpnia br. tuż przed godziną 13 do naszej miejscowości
zawitała XXXIII Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. w Bazylice
Konkatedralnej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli o
godz. 6.30 skąd następnie wyruszyła w 9-cio dniową trasę liczącą ok.
270 km, by 12 sierpnia stanąć przed obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Tegoroczna pielgrzymka liczyła 678 pątników, w
tym 20 naszych parafian,
jedni
szli
z
grupą
Świętego Wincentego z
racji przynależności do
dekanatu Nowa Dęba, inni
zaś tradycyjnie z tarnobrzeską grupą Świętej Barbary.
Pielgrzymi mają swoją intencje. Wśród nich dziękczynną za udane
i owocne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Tradycją stało się już
goszczenie pielgrzymów w Grębowie, częstowanie ciepłym posiłkiem
w pierwszym dniu podróży. W tym roku posiłki dla poszczególnych
grup pielgrzymkowych przygotowali parafianie z Piasku, Kąta oraz
Sokoła, za co serdecznie dziękujemy.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To wyjątkowe święto młodych z całego świata.
Czas na: festiwal młodych, poznanie ciekawych ludzi, poznanie nowego języka, kultury,
niezapomniane rozmowy, spotkania, ale przede wszystkim czas na modlitwę, refleksję,
wyznanie swojej wiary, Mszę świętą, spowiedź, katechezy, Drogę Krzyżową, spotkanie
z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiele niezapomnianych duchowych przeżyć. Jest to
również wspaniała promocja naszego Kraju,
naszych tradycji i kultury. Pomysłodawcą i gospodarzem
pierwszych zorganizowanych w 1985r. Światowych Dni Młodzieży
był Ojciec Święty Jan Paweł II. Wspaniały Pielgrzym, który budował
mosty między ludźmi całego świata, łączące odległe kultury i
kontynenty. Okazja przeżywania ŚDM w Polsce nie zdarza się
często, bo tylko raz na 25 lat. Młodzież z naszej Gminy również
łączy siły do pielgrzymowania.
Młodzi Grębowianie Karolina Żaczek, Michał Żaczek, Damian
Duma, Adrian Cygan, Kacper Dul, S. Fidelisa Kogut i ks. Adam
Kamiński byli uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjazd zaplanowano w piątek 29 lipca
o godzinie 11.57 z przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza (obok Dworca Autobusowego PKS)
w Tarnobrzegu. Po przyjeździe na Dworzec Autobusowy w Krakowie pielgrzymi z Grębowa pojechali tramwajem
na miejsce zakwaterowania na Campus Białe Morza przy ulicy Totus Tuus. Tam odebrali pakiety i talony żywności
i udali się na pole namiotowe. W namiocie pozostawili swoje bagaże i po krótkim odpoczynku wyruszyli
w kierunku krakowskich Błoni, gdzie o godzinie 18.00 uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej Młodych
wraz z Papieżem Franciszkiem. W sobotę o 10.30 grębowska grupa wzięła udział we Mszy Świętej w Sanktuarium
Św. Jana Pawła II koło Łagiewnik. Potem wszyscy pojechali na
Campus Misericordiae, aby od 19.00 czuwać z młodzieżą
w Brzegach koło Wieliczki. W tym czuwaniu wziął udział Papież
Franciszek. Papież nauczał, że młodzi nie powinni wegetować
i pozwolili na to, by wygoda stała się sensem ich życia. Powiedział,
że każdy człowiek idąc przez życie winien pozostawić po sobie jakiś
ślad. Nauczał, że gdy ludzie wybierają konsumpcjonizm tracą
wolność. Papież zachęcał do braterstwa, budowania mostów a nie
murów pomiędzy ludźmi. Uczestnicy czuwania pozostali na placu
i spali pod gołym niebem. W niedzielę czekali na Mszę Święta
Posłania, która zakończyła tegoroczne Światowe Dni Młodzieży.
Następne odbędą się za trzy lata w Panamie.

Ks. Adam Kamiński
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Pożegnać wikariatkę na niewielkim piętrze
zabrać Biblię w tłumoczek kazania gorętsze
a sad sobie zostanie…
(Ks. Jan Twardowski)
Ks. Adam Kamiński 1 sierpnia 2016 roku pożegnał grębowską parafię
i przeszedł kontynuować swoją pracę duszpasterską w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ksiądz Adaś, bo tak się do niego zwracaliśmy w Parafii Św. Wojciecha
w Grębowie pracował 5 lat. „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona
godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1) – mówi Biblia.
Swój czas miał w naszej Parafii ksiądz Adaś, poznaliśmy Go jako niezwykle
pracowitego, spokojnego, mądrego i nadzwyczaj skromnego człowiek,
a zarazem jako błyskotliwego, otwartego i pełnego wspaniałych pomysłów
żarliwego kapłana i nauczyciel.
Posługę kapłańską wypełniał z wielkim sercem i oddaniem.
Wiele czasu poświęcał również pracy społecznej angażując się
w życie mieszkańców Gminy,
w działalność samorządu Gminy
Grębów.
Posiadał dar zjednywania
sobie ludzi. W wielu zaszczepił
potrzebę pomagania starszym,
chorym, zaniedbanym, a nieraz
i zapomnianym, uwrażliwiając na
miłosierdzie i człowieczeństwo. To dzięki Jego działalności uaktywniła się,
zwłaszcza wśród młodzieży grębowskiej działalność charytatywna wykraczająca poza granice naszej Gminy.
Dzięki Jego staraniom i zaangażowaniu działalność rozpoczęło
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Szkolne Koło Caritas.
Widoczna i owocna była również współpraca Księdza
z Młodzieżową Radą Gminy.
Wśród wielu działań księdza Kamińskiego warto podkreślić
szeroką współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grębowie, z Gminnym
Centrum Kultury, a także
z Urzędem Gminy Grębów.
Był aktywnym redaktorem kwartalnika „Głos Gminy Grębów”,
w którym zamieszczał wiele ciekawych artykułów nie tylko o tematyce
religijnej. Szczególnie utkwił nam w pamięci piękny artykuł o historii
krzyży przydrożnych znajdujących się w Gminie Grębów. Aktywnie
uczestniczył w organizowaniu corocznych obchodów „Dni Seniora”,
„Dni Grębowa”, „Dożynek Gminnych”.
Ksiądz Adam Kamiński był lubianym i poważanym duszpasterzem, był
nie tylko nauczycielem, spowiednikiem i przyjacielem, ale przede
wszystkim był dobrym, mądrym człowiekiem i takim pozostanie w naszej
pamięci.
W imieniu władz samorządowych dziękując za wszelkie dobro jakie
czynił w naszej Parafii i Gminie, składamy Księdzu Adamowi serdeczne
życzenia zdrowia, pomyślności, opieki Matki Boskiej i wszelkich Łask
Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej. Jesteśmy przekonani, że darem
Twojego kapłaństwa zjednasz sobie zawsze - tak jak u nas, sympatię
i zaufanie w nowej Parafii, czego z serca Ci życzymy.
Redakcja
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Jamniczanki i Wydrzowianie na przeglądach ludowych zespołów teatralnych
Upowszechnianie kultury i popularyzacja folkloru lasowiackiego,
przekazywanie społeczeństwu zanikających zwyczajów, obrzędów,
pieśni oraz propagowanie kulturotwórczych wartości rodzimego folkloru
ziemi grębowskiej stanowi ważny element rozwoju naszej lokalnej
społeczności. Ma to swój przejaw m.in. w bogatej działalności
miejscowych zespołów folklorystycznych i śpiewaczo-obrzędowych.
Zespoły te promują naszą gminę podczas ważnych uroczystości oraz
pikników na Grębowszczyźnie, jak również poza jej terenem.
Przez dwa dni, 23-24 kwietnia Sędziszów Małopolski gościł zespoły
obrzędowe z całego województwa podkarpackiego, prezentujące się
podczas XXVIII Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe obrzędy i zwyczaje”.
Konkurs, nad którym pieczę sprawuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ma długoletnią tradycję i wysoką rangę
w środowisku badaczy i miłośników rodzimego folkloru. W tym roku zgromadził aż 20 grup obrzędowych, które
zaprezentowały tradycyjne zwyczaje związane z uroczystościami rodzinnymi, pracami gospodarskimi czy dorocznymi
świętami. Nasza gminę reprezentowały zespoły: Jamniczanki i Wydrzowianie. Idea konkursu „Ludowe obrzędy
i zwyczaje” nawiązuje do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego. Głównym przesłaniem konfrontacji zespołów obrzędowych jest wzmocnienie poczucia tożsamości grup
regionalnych, edukacja oraz promocja polskiej kultury.
Zarówno Jamniczanki, jak i Wydrzowianie otrzymały nominację do udziału w Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbył się w dniach 2-3 lipca br. Obydwa zespoły ocenione zostały bardzo
dobrze przez komisję. Podkreślano znakomitą grę aktorską, otwartość i charyzmę obu zespołów. Organizatorzy
zaznaczyli też rolę władz lokalnych w umożliwieniu wzięcia udziału
w tym wydarzeniu: -„To zacnie i mądrze” podkreślali tak włodarze jak
i komisja. Oba zespoły z wyjazdu wyniosły szereg doświadczeń. Komisja
bowiem poświęcała sporo czasu na omówienia poszczególnych spektakli
tak z instruktorami jak i aktorami. Gospodarzom należą się wielkie
podziękowania za gościnę, organizację i niebywale ciepłe przyjęcie.
Jury w składzie Jan Zdziarski, Jacek Milczanowski oraz Benedykt
Kafel, rekomendowało na XXXIII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej w Tarnogrodzie m.in. spektakl pt. „LULI, LULI” w wykonaniu
zespołu JAMNICZANKI z Jamnicy. Jamniczanki wystąpią w Tarnogrodzie
już jesienią! To olbrzymie wyróżnienie dla zespołu.
Piknik z Florianem
W niedzielę, 5 czerwca na stadionie LZS w Grębowie odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „Rodzinny Piknik
z Florianem”. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Grębów,
Publiczne Przedszkole w Grębowie, Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Gminne Centrum Kultury. Na scenie prezentowali się podopieczni
przedszkola
w
programach
artystycznych,
pieczołowicie
przygotowanych przez wychowawczynie oraz poszczególne sekcje
taneczne, karate i wokalne działające przy GCK. W przerwach odbywały
się pokazy strażackie, przejazdy motocyklem i konkursy. Nie zabrakło
licznych atrakcji dla najmłodszych: wesołego miasteczka, waty cukrowej
i słodkości którymi częstował najmłodszych Wójt i Strażacy.
Całe rodziny licznie zgromadziły się na stadionie, pogoda dopisała
a uciechom nie było końca!
Noc Świętojąnska w Stalach- Siedlisku
6 czerwca placówka klubowa w Stalach Siedlisku (oddział GCK
Grębów) zorganizowała plenerowe obchody „Nocy Świętojańskiej”.
Z racji tematyki motywem przewodnim był konkurs na "Najpiękniejszy
Wianek Świętojański", po którego rozstrzygnięciu nastąpił uroczysty
przemarsz nad oczko wodne usytuowane nieopodal placówki klubowej,
gdzie tradycji puszczania wianków na wodę stało się zadość. W programie
nie zabrakło występów zespołów ludowych. Wystąpiły: miejscowy zespół
Koniczyna, Perełki z Żupawy oraz Stalowianki. Na specjalnie zaproszenie
Cyganianki wystawiły obrzęd Nocy Świętojańskiej, prezentowały się
również Marżonetki z Chmielowa oraz Stwoarzyszenie Ociczanie.
Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje: rozgrywki sportowe, konkursy i
zabawy dla dzieci wesołe miasteczko i oferta gastronomiczna. Mimo upalnej niedzieli publiczność dopisała a zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych.
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Dni Grębowa 9-10 lipca 2016
W drugi weekend lipca, kilka tysięcy ludzi zgromadziło się na placu
targowym w Grębowie aby bawić się i świętować na „Dniach Grębowa”.
Dyrektor GCK Pani Alicja Kubiak zadbała aby ta wspaniała impreza
zorganizowana z rozmachem ale tez z dbałością o najdrobniejsze
szczegóły zadowoliła wszystkich i starszych i młodszych.
Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwały służby Policji i OSP.
Pan Kazimierz Skóra Wójt Gminy witając zgromadzonych mieszkańców
Gminy przywitał również licznie przybyłych gości z ościennych gmin
i miast. Na placu, jak też na scenie prezentowały się miejscowe zespoły
działające w placówkach klubowych i świetlicach oraz zaproszeni goście.
Pierwszego dnia odbyły się Zmagania Sołectw, w których 10 sołectw
rywalizowało między sobą w konkurencjach takich jak: wyścig
na deskorolce, tańcząca mumia, wyścig w folii spożywczej, rzut piłką
lekarską, teledysk. Ponadto na scenie wystąpili artyści doskonalący swoje
umiejętności w GCK. W przerwach grał zespół Renoma. Gwiazdą
wieczoru był zespół Piekni i Młodzi, koncert zgromadził tłumy ludzi.
Drugi dzień upłynął pod hasłem Piknik Folkloru na Lasowiacką Nutę,
podczas którego zespoły prezentowały swój dorobek artystyczny. Każdy
zespół przygotował stoisko z potrawami regionalnymi, które cieszyły się
jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem. Można było posmakować
wielu regionalnych potraw, a także kulinarnych „nowości”. Każdy zespół
włożył w przygotowania wiele pracy, za co należą się wielkie
podziękowania! Ze sceny słychać było nieustanne przyśpiewki na
„ludową nutę”. Wspólna biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.
Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół De Mono.
Piknik w Jamnicy
13 sierpnia odbył się Wakacyjny Piknik na placu przyszkolnym
w Jamnicy. Placówka klubowa GCK we współpracy z zespołem
Jamniczanki, sołtysem i radnym przygotowała na tę okoliczność szereg
atrakcji. Panie mogły wziąć udział w zmaganiach pod hasłem „Dobra
gospodyni” w których to lepiły pierogi na czas, zbijały kręgle oraz
odtańczyły „taniec z figurami” z partnerami wybranymi z publiczności.
Nie zabrakło też zabaw dla dzieci, które musiały przygotować projekt
wakacyjnej koszulki, śpiewać czy tańczyć na gazetach itp. Zespół
Jamniczanki zaprezentował na scenie widowisko pt.: „Luli, Luli”, które
to jesienią zaprezentuje na przeglądzie w Tarnogrodzie. Wspólna zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych.
Gminne Święto Dożynkowe
W niedzielę 21 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Grębów oraz przyjezdni
goście dziękowali za zebrane plony. Tuż przed godziną 14 orszak
dożynkowy w asyście orkiestry dętej przemaszerował na stadion LZS
w Grębowie by wziąć udział w Mszy Świętej Dziękczynnej. Głównym
celebransem Mszy Świętej za udane plony był ksiądz Wiesław Piś proboszcz parafii Zabrnie, zaś Homilię ze specjalnym przesłaniem
dla rolników wygłosił ksiądz Eugeniusz Różański – proboszcz parafii
Wydrza. Gospodarze poszczególnych wieńców dożynkowych złożyli na
ołtarzu dary: chleb upieczony z tegorocznej mąki, wino, owoce i kwiaty
jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory. Wójt gminy w swoim
wystąpieniu podkreślił jak ważna i ciężka jest praca rolnika, życzył
aby rolnicza praca zawsze spotykała się z wdzięcznością i podziękował
za przygotowanie dożynek. Podobnie jak w roku ubiegłym zaprezentowano i wręczono dziesięć kolorowych wieńców
dożynkowych. Wykonane przez siebie wieńce wraz z wesołymi przyśpiewkami zaprezentowały zespoły działające
przy Gminnym Centrum Kultury. Zebranej widowni swoim śpiewem umiliła czas Sekretarz Gminy Lidia Jurek.
Nastepnie na scenie zaprezentowała się Tarnobrzeska Orkiestra Dęta wraz z marżonetkami.
Gminne Dożynki poprzedziło Parafilane święto dożynkowe w Krawcach. Wzięły w nim udział delegacje wiankowe
z Wydrzy i Krawców. Nie zabrakło wspólnej biesiady i atrakcji dla mieszkańców.
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„Baba roku” we Wrzawach
Impreza plenerowa pod patronatem wójta i starosty powiatu odbyła
się 14 sierpnia na placu obok domu kultury we Wrzawach. Pierwszą
konkurencją,był bieg o puchar prezesa Stowarzyszenia Fasoli Tycznej
Piękny Jaś. Następnie odbyły się zmagania „Wybory Baby Roku”.
To konkurs, w którym panie z kół gospodyń wiejskich, organizacji,
stowarzyszeń zmagają się pod względem artystycznym i kulinarnym.
Kobiety jako artystki i kucharki nie mają sobie równych, więc warto było
odwiedzić Wrzawy i skosztować znakomitej zupy fasolowej, wyśmienitych
past, fasoli w ziołach, sałatek, smalczyków, a nawet ciast i nalewek
przygotowanych na bazie „Pięknego Jaśka”. W tegorocznych zmaganiach
prym wiodły nasze zespoły! I miejsce zdobył zespół Koniczyna, II miejsce
zespół Jarzębina III miejsce zespół Grębowianki! Gratulujemy wszystkim
zespołom!
Zespół Jarzębina gościnnie w sąsiednich gminach
Na zaproszenie Stowarzyszenia ,,Towarzystwo Włościańskie Ługi” z Tarnowskiej Woli – Miasto i Gmina Nowa Dęba,
w dniu 5 czerwca br. zespół Jarzębina z Krawców wystąpił gościnnie na pikniku współorganizowanym przez
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie – p.n. „Parafiada 2016”.
W trakcie imprezy zaprezentowały się zespoły
ludowe: z Huty Komorowskiej, zespół Bielawianie, oraz
Orkiestra Dęta i Mażoretki z Chmielowa, jak też
drużyna harcerska z koncertem pieśni harcerskich
i tańca współczesnego. Były liczne konkursy i zabawy.
Zespół Jarzębina wystąpił w ramach promocji
Gminy Grębów w nieco poszerzonym składzie.
Obecnie zespół Jarzębina tworzą: Maria Wiącek, Zofia
Mróz, Justyna Witoń, Nina Matuszewska, Małgorzata
Koszałka, Elżbieta Gortych, Iwona Koryga, Janina Jarosz,
Aleksandra Dec, Gabriela Gortych, Arkadiusz Koryga,
Aleksandra Gortych, Klaudia Koryga, Izabela
Wasielewska,
Ewelina
Ziółkowska,
Wiesława
Skrzypacz, Bożena Burek, Anna Rzeźnicka.
31 lipca 2016 roku w Zaleszanach odbył się przegląd kapel i zespołów ludowych – „Biesiada Filkloru”
w Zaleszanach. W niedzielne popołudnie na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpiły kapele i zespoły
śpiewacze z okolicznych miejscowości. Publiczność bawiła się w rytmie muzyki ludowej.
W ogromie zespołów występujących na Biesiadzie Folkloru wystąpił również zespół ,,Jarzębina" wraz z Panią Sekretarz
Lidią Jurek. Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach.
Z kolei w niedzielę 14 sierpnia 2016 r. zespół „Jarzębina” gościł we Wrzwach w Gminie Gorzyce. Miejscowość
ta słynie z uprawy fasoli tycznej „Pięknego Jasia”, która dzięki swoim specyficznym cechom w 2012, pod nazwą „fasola
wrzawska” została wpisana do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia. Corocznie w Gminie Gorzyce organizowany
jest piknik p.n. „W widłach Wisły i Sanu", w trakcie którego promowana jest Fasola Wrzawska „Piękny Jaś” jak też
przeprowadzany jest konkurs wybory „Baby Roku”.
Zespół „ Jarzębina” wystapił ze swoją prezentacją programu artystycznego o tematyce fasoli wrzawskiej.
Zaprezentował przyśpiewki o fasoli, jak też taniec w roli
głównej z dorodną fasolą, w która wcieliła się Pani Ela
Gortych.
Na
pięknym
stoisku
kulinarnym
przygotowanym przez zespół pojawiło się wiele
wspaniałych dań, oczywiście w każdym daniu
królowała fasola. Stoisko z Krawców prezentowało się
bardzo pięknie, estetycznie i bogato, było oblegane,
a smakosze fasoli degustowali przygotowane potrawy.
Wielkim powodzeniem cieszył się tort z fasoli,
paszteciki, pierogi, chleb z fasolą, mufinki itp. Zespół
„Jarzębina" pokazał, że z fasoli można zrobić naprawdę
wiele różnych smakołyków. Jury konkursu na „Babę
Roku” oceniało wszystkie prezentacje pod względem
artystycznym i kulinarnym. „Jarzebina” otrzymała
drugie miejsce konkursie. Oprócz aplauzu publiczności,
której występ podobał się najlepiej, zespół
otrzymałnagrodę rzeczową w postaci kuchni gazowej.
Dodać należy, że w Echu Dnia z 28 sierpnia br. zdjęcie
stoiska zespołu „Jarzębina” z Wrzaw zamieszczone zostało na drugiej stronie dziennika jako zdjęcie dnia!!!
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Zespół „Jagoda”w Stalowej Woli
Zespół „Jagoda” z Zabrnie wrazwraz z Sekretarz Gminy Grębów Panią Lidią
Jurek zostali zaproszeni przez Pana Wiceprezesa ROD Edwarda
Kaczmarskiego na występy do Stalowej Woli z okazji 45- lecia istnienia
Rodzinnych Ogrodów Działkowych- Hutnik 1. Uroczystość odbyła się
27 sierpnia 2016r.Zespół „Jagoda” wystąpił z Panią Sekretarz w części
artystycznej, dodatkowo panie przygotowały stoisko z jadłem regionalnym,
które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uroczystości towarzyszyła
wspaniała atmosfera. Po części oficjalnej i występach wszyscy wzieli udział w
zabawie.
Grębowianki na III Dzikowskim Festiwalu Nalewek
W niedzielę (19 czerwca) zespół Grębowianki wziął udział
w III Dzikowskim Festiwalu Nalewek, przy zamku Tarnowskich
w Dzikowie. Organizatorami spotkania buli Muzeum Historyczne Miasta
Tarnobrzega i Urząd Miasta Tarnobrzega. Festiwal nawiązuje do tradycji
właścicieli Dzikowa, Rodziny Tarnowskich, którzyw wytwórni Wódek
i Likierów produkowali cenione w Polsce i Europie trunki.
Na festiwal zespół przygotował wyśmienite pierogi (ponad 600 szt.),
które szybko rozeszły się wśród gości festiwalu.
I miejsce i ,,złota motyka" dla Grębowianek
Grębowianki zdobyły I miejsce i ,,złotą motykę" na prestiżowym
VI Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków ludowych ,,Wykopki 2016". W
niedzielę 4 wrzesnia 2016 r. na scenie głogowskiego amfiteatru zespół
Grebowianki wykonał m.in pieśni autorstwa rodzimej poetki Pani Stanisławy
Mróz. Jury doceniło walory artystyczne utworów ,,Kupieł sobie Jaś" i ,,Polka z
kosturemi" oraz pieśni lasowiackiej ,,Łobroz", tym samym przyznano naszemu
zespołowi I miejsce i obdarzono nagrodą w postaci ,,Złotej motyki".
Celem głogowskiego przeglądu jest prezentacja tradycji ludowej pieśni
i muzykowania, zapoznanie się z wartościami folkloru różnych regionów
Polski, ochrona tradycji regionu oraz budowanie identyfikacji regionalnej.
Bardzo się cieszymy, że zespół naszej gminy okazał się najlepszy w tej
dziedzinie, a paniom Grębowiankom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w popularyzacji naszej kultury.
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W naszym cyklu poświęconym zespołom działających przy
klubach i świetlicach, kapeli ludowej i orkiestrze dętej dziś
pragniemy przybliżyć Państwu historię jak też bieżącą działalność
Zespołu Perełki z Żupawy.
Myśl zawiązania kobiecego zespołu śpiewaczego zrodziła się
w 2011 r. na pielgrzymce komunijnej. Mamom pociech
komunijnych, tak dobrze śpiewało się razem w czasie podróży,
iż postanowiły zawiązać zespół. Opiekę nad nim objęła Edyta
Szewc (ówczesny instruktor GCK w Grębowie). Nazwę natomiast,
wymyślił ksiądz wikary Piotr Przysucha na jednej z prób.
Od tej pory kobiecy zespół z Żupawy zaczął działać przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie, Placówce
Klubowej w Żupawie pod wdzięczną nazwą „Perełki”.
Perełki kontynuują misję zespołu Żupawianki w który działał w Żupawie od 1980. W skład pierwszej grupy
wchodziły: Janina Galek, Aniela Dereń, Janina Wolak, Teresa Jeż, Władysława Szewc. Zespół czynnie uczestniczył
w życiu publicznym Żupawy. Uświetniał wiele obchodów, chętnie prezentował się tez poza terenem gminy.
Po kilku latach wspólnej pracy, nastąpiła przerwa w działalności zespołu. Odnowa ich aktywności nastąpiła
w 1995. Do grona uczestniczek zespołu dołączyły wtedy: Janina Galek, Bronisława Rutyna, Maria Szewc, Janina
Wojciechowska, Janina Kozieł i Zofia Wilk, w 2009 roku dołączyły natomiast Ewa Markiewicz, Wioletta Kozieł,
Bożena Janeczko i Elżbieta Szewc. Zespół był oddanym propagatorem kultury lasowiackiej. Członkinie zespołu
uczestniczyły w życiu codziennym i rozrywkowym lokalnej społeczności, podtrzymując dawne zwyczaje
i obrzędy. W swoim repertuarze posiadały liczne utwory ludowe. Obecnie zespół Żupawianki nieco zawiesił
działalność.
Pierwszy występ Perełek miał miejsce na Pikniku Folkloru w Grębowie w 2011 r. Zespół wystąpił w składzie:
Edyta Szewc, Halina Kowal, Anna Stefańska, Anna Zioło, Agnieszka Wdowiak, Lucja Lasota, Elżbieta Zielińska,
Zofia Tkacz, Monika Szewc, Ewa Markiewicz, Dorota Duma, Bożena Wolak, Elżbieta Buczko. Fakt pierwszego
występu sprawił, iż panie mocno się zaprzyjaźniły i postanowiły występować wspólnie na innych imprezach,
integrować społeczność lokalną poprzez wspólną zabawę ale i pracę na rzecz środowiska.
Obecnie zespół działa pod opieką instruktora GCK- Doroty
Korczak. Zmienił się też skład zespołu. Obecny to: Agnieszka
Wdowiak, Elżbieta Zielińska, Elżbieta Buczko, Zofia Tkacz, Łucja
Lasota, Halina Kowal, Anna Stefańska, Anna Zioło, Urszula Szalka,
Renata Skrzypczak, Dorota Korczak.
Panie stale uświetniają swoimi występami różnorodne
wydarzenia tak w rodzimej miejscowości jak i okolicy. Na swoim
koncie mają występy na: Jarmarku Dominikańskim w Tarnobrzegu
2016 r., Forum biznesu w Sandomierzu 2013 r., Dożynkach
w Sandomierzu oś. Nadbrzezie w 2013 r., oraz gościnne występy na
imprezach okolicznościowych Centrum Kultury w całej gminie. Grupa stale się rozwija, jest otwarta na inicjatywy
lokalnej społeczności. Chętnie organizuje spotkania w swojej placówce klubowej. Panie starają się pracować coraz
aktywniej, nie tylko na „swoim podwórku” ale również wychodzić poza ramy dotychczasowej działalności.
Należy zaznaczyć, iż działalność Perełek jest mocno popierana
przez mieszkańców Żupawy, czego dowodem jest jej liczny udział
we wszystkich organizowanych wydarzeniach. Zespół słynie
w gminie jako bardzo komunikatywny, roztańczony i rozśpiewany.
Jego członkinie posiadają liczne talenty tak artystyczne jaki
kulinarne, nie szczędzą swego czasu na próby czy spotkania.
Wszystkim Paniom z Perełek życzymy wielu sukcesów,
oby w zespole mogły się w pełni realizować i rozwijać swoje pasje!
Oby karty historii zespołu zapełniły się szeregiem osiągnięć
i wspaniałych wspomnień!
Redakcja
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Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zostało laureatem
konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłoszonego w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt ten nosi nazwę
„Lasowiackie Kluby Seniora” i stanowi kontynuację realizowanego
pomysłu z roku 2015, kiedy to Stowarzyszenie rozpoczęło aktywną
realizację zadań na rzecz seniorów. Łączna wielkość wsparcia
finansowego na ten projekt wynosi blisko 200 tys. PLN. Jego realizacja
rozpoczęła się w czerwcu i będzie trwać do końca tego roku.
Koordynatorem projektu z ramienia LGD jest Robert Bąk.
Projekt ten ma na celu realizację interaktywnego programu zajęć na rzecz seniorów w 9-ciu gminach,
na których LGD prowadzi bezpośrednie działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Łącznie
wsparciem zostanie objętych 135-ciu seniorów z miejscowości: Kępie Zaleszańskie (gmina Zaleszany), Stany
(gmina Bojanów), Chwałowice (gmina Radomyśl nad Sanem), Zaklików, Gorzyce, Chmielów (gmina Nowa Dęba),
Baranów Sandomierski, Jastkowice (gmina Pysznica) oraz Grębów. Do działań na rzecz seniorów zostanie
również włączonych 45-ciu młodych wolontariuszy (13-24 lat), którzy w ramach projektu zaangażują się
aktywnie we wszystkie rodzaje działań na rzecz seniorów i będą je wspierać. Wsparciem dla działań Klubów
Seniora będzie również zespół 27 Animatorów – liderów społecznych z w/w gmin i miejscowości (po 3 na Klub),
których rolą jest koordynowanie pracy klubów z poziomu lokalnego (gminnego).
W ramach zadania Gminnym Centrum kultury w Grębowie
odbywają się: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo,
gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie
ozdobne, itp., zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, kulinarne
warsztaty potraw świątecznych a także zaplanowana jest wycieczka
krajoznawcza do Sanoka. Dzięki tej inicjatywie dokonuje się
reintegracja społeczna grupy mieszkańców. Posiadane już
doświadczenia w obszarze prowadzenia Klubów Seniora pokazują,
że pomysł zyskuje aprobatę i zainteresowanie ze strony mieszkańców
60+. Pozyskane środki finansowe pozwolą grupie seniorów aktywnie
i pożytecznie spędzić czas a także sprzyjać będą pobudzaniu
seniorów do aktywnego włączania się w inne obszary aktywności publiczno-społecznej.
Redakcja
Biblioteka Publiczna realizując cykl czwartkowych Spotkań z
Książką zorganizowała następujące prelekcje:
W świat literatury biograficznej wprowadziła słuchaczy
Beata Grzywacz – nauczyciel ZSO w Grębowie oraz autorka
bloga Tarnobrzeskie kobiety. Przedstawiła losy bohaterów wielu
książek. Nawiązywała do sytuacji historycznej, zwracała uwagę
na uczucia towarzyszące bohaterom. Z prelekcji słuchający
wyszli z przekonaniem, warto czytać książki.
Lasowiakom, kulturze lasowiackiej oraz wierzeniom
poświęcona był kolejna prelekcja, którą poprowadziła
regionalistka, autorka książek Na drogach Puszczy
Sandomierskiej dr Janina Stadnik. Opowiadała o genealogii
regionu, o dawnych wierzeniach. Zachęcała do przeczytania książki Duchy i Demony ks. Wilhelma Gaja –
Piotrowskiego.
Opowieść o Dolańskich to temat kolejnego spotkania , które prowadziła pasjonatka tematu, regionalistka
i emerytowana nauczycielka Maria Kopała. Historia rodu Dolańskich, życiorysy kolejnych właścicieli Grębowa,
działalność charytatywna, cenne dokumenty z tamtych czasów, stare fotografie i wiele ciekawych anegdot
przybliżyły słuchaczom historię naszego regionu i ludzi którzy mieli na nią wpływ.
Grębów to kolebka ruchu ludowego. Historię ruchu ludowego na grębowszczyźnie i w powiecie tarnobrzeskim
przedstawiła słuchającym Wiesława Diakowska wnuczka Franciszka Matyki z Jeziórka jednego z działaczy ruchu.
Przybliżyła słuchającym historię i biografię osób, które w czasie zaborów, Polski międzywojennej, a także
okupacji walczyli o wolność i ideały.
Zapraszamy na kolejne spotkanie 29 września br. o godzinie 1800. Tematem prelekcji będzie Poezja Stanisławy
Mrozowej, spotkanie poprowadzi Maria Kopała. Serdecznie zapraszamy.
Halina Skawińska
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„Są rzeczy, których ludzie niezdolni są słuchać,
Rzeczy, których umysł ludzki ogarnąć nie potrafi”.
Karolina Lackorońska1
Upłynęło 73 lata zanim rodzina poznała prawdę o śmierci ich kuzynki.
W czasie okupacji w spokojnym i zamożnym przysiółku Klonowo nr 420 mieszkała rodzina Karoliny
i Wawrzyńca Matyków. Karolina pochodziła z domu Kwaśnik (urodziła się 12 października 1890 roku). Mieli
dwie córki: Marię urodzoną w 1914 r. i Stefanię urodzoną 3 maja 1923 r. Posiadali 3 ½ ha ziemi. Byli zaradni
i pracowici. Karolina była krawcową, szyła nie tylko dla swojej rodziny ale także sąsiadom.
Druga wojna światowa przekreśliła to spokojne życie. Podczas okupacji Niemcy brali Polaków na przymusowe
roboty do Niemiec. Wyznaczona została Stefania. Ojciec musiał ją odwieźć do punktu zbiorczego w Tarnobrzegu.
Wyjechała i nigdy nie napisała listu do rodziców. Po wojnie rodzice dowiedzieli się, że w czasie podróży do
Niemiec, Stefania dołączyła do grupy osób uciekających z pociągu. Niestety nie powiodło się im i zostali
aresztowani. Niemcy mówili pozostałym robotnikom przymusowym, że uciekinierzy będą wysłani do obozu. Nie
powiedziano im, do którego obozu. Byli przerażeni i nie mieli odwagi zadawać dodatkowych pytań. Po wojnie
rodzice szukali informacji o córce, dowiedzieli się, że została wzięta do obozu, żyli nadzieją, że może udało się jej
przeżyć. Czekali na nią, ale nie dała znaku życia.
Mówimy, że często o naszym życiu i naszych problemach decyduje przypadek.
Byłam z klasą na wystawie zorganizowanej w 1997 r. przez Muzeum Auschwitz - Birkenau i Bibliotekę Miejską
w Tarnobrzegu. Wystawa nosiła tytuł „Członkowie organizacji Odwet Jędrusie w KL Auschwitz”. Wystawa miała
szerszy zasięg. W księdze dr Krzysztof Antończyk wynotował również nazwiska osób, które zginęły w Auschwitz
z powiatu tarnobrzeskiego. Przeglądając księgę, szukałam nazwisk z gminy Grębów i natrafiłam na nazwiska
kobiet, które zginęły w Oświęcimiu. Nie było informacji do tej pory, żeby hitlerowcy aresztowali kobiety i wysłali
je do Oświęcimia. A jednak zginęły tam trzy kobiety. Jak to się stało?
Stefania Matyka ur. 3.05.1923 r. w Klonowem, zmarła 13.10.1943 r. w Oświęcimiu.
Maria Ciba ur. 1895 r. w Żupawie. Zmarła 07.04.1943 r. w Oświęcimiu.
Aniela Kopeć ur. 26.07.1911 r. na Jamnicy. Zmarła 27.11.1943 r. w Oświęcimiu.
Przysiółek Klonowo został prawie wysiedlony. (zostało kilka numerów). Pytałam wiele osób, ale nikt nie
słyszał, żeby jakaś kobieta z Klonowego była aresztowana i wysłana do obozu.
W 2012 roku pisałam wspomnienia Wandy Rutyny z domu Salczyńskiej i zapytałam ją o Stefanię Matykę.
Ta niewyjaśniona zagadka „chodziła” za mną.
Wanda powiedziała mi, że znała ją osobiście. Wiedziała, że została wzięta na roboty. Była siostrą żony
listonosza Władysława Matyki „Jedrasa”. W tej sprawie zwróciłam się do Teresy Ciby z domu Kos, zamieszkałej
w Klonowem. Teresa dotarła do Zofii Przydział kuzynki Stefanii, zamieszkałej na Bukie, cz. Stalów.
Poznałam Zofię Przydział, która nawiązała kontakt z Krzysztofem Antończykiem. Pragnę podkreślić,
że dr Krzysztof Antończyk odnalazł dokumenty dotyczące Stefanii Matyki.
Wyraził zgodę na przybliżenie jego postaci. Wychował się w domu rodzinnym o tradycjach patriotycznych.
Jego rodzice uczyli w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Dębie. Brat babci Krzysztof Franciszek Motyka należał
do Jędrusiów i został zamordowany Oświęcimiu. Zginęli także dwaj jego kuzyni Franek i Władek Kasakowie.
W Oświęcimiu był więziony
również kuzyn ks. Jan Płaneta,
przewieziony do Dachau. Przeżył
obozy. Babcia Bronisława Antończyk
była kierowniczką szkoły w Trześni.
Dziadka
Michała
Antończyka
aresztowali Rosjanie w Nowogródku,
zginął w więzieniu, w Brześciu nad
Bugiem. Krzysztof ukończył historię
w Wyższej Szkolę Pedagogicznej
w Krakowie, później przemianowanej
na Uniwersytet Pedagogiczny, na tym uniwersytecie obronił doktorat: Transporty więźniów pomiędzy
1

Karolina Lackorońska była więźniem w obozie Ravensbruck.
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KL Auschwitz i KL Mauthausen”. Pracuje w Muzeum w Oświęcimiu.
W tym roku, w kwietniu zadzwoniła do mnie pani Zofia Przydziałowa, z wiadomością, że dostała list z Muzeum
Auschwitz z dokumentami cioci Stefanii Matyki. Otrzymała trzy zdjęcia, na których jest numer 31557, (nie miała
żadnego jej zdjęcia), akt zgonu, listę robotników i pismo. Pani Zofia skakała z radości. Córka powiedziała jej:
„Dlaczego tak skaczesz z radości, przecież jej nie znałaś?”. Zofia była
bardzo związana z babcią i dziadkiem. Gdy się dziadek kłócił
z babcią, to ona mówiła mu, że wywiózł ich córkę i nigdy nie
powróciła. W czerwcu tego roku rozmawiałam z Marią Wianecką
o Stefanii Matyce. Powiedziała mi, że jest jej kuzynką, jej tato Andrzej
Janeczko był ciotecznym bratem Stefanii. Wyjaśniła mi zagadkę
aresztowania Stefanii Matyki. W podobnej sytuacji znalazła się
siostra znanej ludowej artystki pani Stanisławy Mróz. Jednak udało
się jej przeżyć obozy. Jej życie było kilkakrotnie zagrożone.
Leokadia Antosz urodziła się 24.12.1924 r. Została wysłana na
roboty przymusowe. Umowę podpisała na rok. Po upływie tego czasu
wybrała się do domu. Została aresztowana na dworcu w Krakowie
i wysłana do Oświęcimia. Niemcy nie przestrzegali umów. Przeżyła
ewakuację obozu. Szła w „Marszu Śmierci”. Poznała męża
i wróciła z nim do Warszawy. Leokadia Rybarczyk miała dwóch
mężów i dwóch synów. Przeżyła mężów i jednego syna. Zmarła
28.06.2014 r. w wieku 90 lat. Została pochowana 2 lipca 2014 r.
na cmentarzu w Pyrach, dzielnicy Warszawy.
Nie dotarłam do rodziny Marii Ciby z Żupawy i Anieli Kopeć
z Jamnicy. Wyjechały na roboty do Niemiec i zginęły w Oświęcimiu. Może ktoś zna rodziny tych kobiet. Tak jak to
się stało w przypadku Stefanii Matyki, łańcuszek życzliwych ludzi pomógł Zofii odnaleźć ciocię.
Janina Stadnik

W ostatnich latach tę rocznicę przygotowują
mieszkańcy z poszczególnych części wsi, które
wchodziły w skład Jeziórka. Zanim zaczęto posługiwać
się nazwą Jeziórko istniały nazwy Zajezierze
i Podjeziorze. Wieś należała do Tarnowskich. W 1750
roku w Zajeziorku mieszkało 14 rodzin (94 osoby).
Dane zostały wzięte z pracy Józefa Rawskiego „Puszcza
Sandomierska”.
W ubiegłym roku spotkanie przygotowała
Królewszczyzna, w tym Kobylarnia, która już
w 1750 roku była przysiółkiem Jeziórka. Mieszkało
w niej 6 rodzin (25 osób).
Po odkryciu siarki Jeziórko zostało wysiedlone.
Mieszkańcy rozproszeni. Jedni budowali się
w okolicznych wsiach, drudzy zamieszkali w Tarnobrzegu. Według Marii M. mieszkały na Kobylarni rodziny,
które przed wysiedleniem nosiły nazwiska: Baran, Czech, Duma, Furman, Kozieja, Kobylarz, Korczak, Maciąg,
Ryba, Smoła i Tomczyk.
W ubiegłych latach w rocznicę wysiedlenia Jeziórka, mszę odprawiał ks. prałat Michał Józefczyk, który zmarł
w tym roku. Po jego śmierci mszę odprawił ks. kanonik Jan Kaszewicz proboszcz z Zakrzowa wraz
z ks. Stanisławem Gryglem byłym proboszczem grębowskim. Zaproszona została organistka Aneta Surowiec
z Zakrzowa, która grała na organach i śpiewała pieśni religijne.
Licznie zgromadzili się mieszkańcy Jeziórka. Spotkania tego typu są okazją do wspomnień, szczególnie mile
wspomina się lata dzieciństwa i młodości. Wyjątkowo w tym roku przybyło dużo młodych ludzi z dziećmi.
Mieszkańcy wywodzący się z Kobylarni samorzutnie zgłosili się do przygotowania uroczystości i dbania o ten
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plac przez cały rok. Szczególnie zaangażowały się rodziny: Janiny Koziei i Emilii Sadeckiej. Należy podkreślić,
że wszyscy mieszkańcy tego przysiółka aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości. Na pamiątkowym
obelisku umocowano nierdzewny krzyż i umieszczono kamienną tablicę na wzór poprzedniej drewnianej.
W ten sposób mieszkańcy zmodyfikowali trwały pomnik poświęcony wsi Jeziórko. Obok pomnika stoi krzyż,
który kiedyś tu stał w pobliżu, gdy istniała wieś.
Mieszkanka Jeziorka Emilia Sadecka w podziękowaniach wyraziła wdzięczność Wójtowi Gminy Grębów
Kazimierzowi Skórze za pomoc w utrzymaniu tego placu.
Po mszy dotarłam do niektórych mieszkańców Kobylarni i zanotowałam ich wspomnienia.
Kobylarnia była położona nad pastwiskiem o nazwie Trzepy. Pastwisko było bardzo podmokłe, aby przejść
idący skakali z kotyny na kotynę. Usypane były również groble dla przechodzących pieszo. Czasami kotyna się
zapadała i idący wpadał po kolana w błoto. Zosia Cz. ubrała się w modny kostium w kolorowe kwiaty i wybrała
się do kina, dookoła pastwiska było za daleko, poszła na prosto przez pastwisko, skacząc z kotyny na kotynę
wpadła do wody. Musiała się wrócić do domu.
Na pastwisku Trzepy było trzy doły, w tym jeden zadeptany przez chodzące krowy i gęsi. W tych dołach
dawniej moczono len i konopie. Służyły pojeniu koni, krów i gęsi. Rów płynął przez środek pastwiska.
Na tym pastwisku wylęgały się czajki. Przy tym rowie pojawiały się cyranki. Były przypadki, że krowy się
zapadały na pastwisku i chłopi na pasach je wyciągali. Gdy Żupawka wylała i zamarzła, dzieci jeździły na śtychocu
na pastwisku Trzepy. Przed pastwiskiem był wzgórek zwany Góra Dereniowa, z którego zjeżdżały na sankach,
czasem na nartach własnej roboty. Gdy zawiało śniegiem na wysokość płotu to dzieci budowały ze śniegu tunele.
Potem wchodziły do tych budowli.
Za Kobylarnią znajdował się duży, stary las zwany Przylasek, w którym rosły szczególnie podgrzybki,
od strony Bielawy prawdziwki. Od zachodniej strony Bielawy na Posieczy rosły rydze. W lesie na Bielawie
gnieździły się dudki, sójki, wilgi i dużo wron.
Z Kobylarni do przystanku było 1.5 km. W okresie zimy Maria Cz. wychodząc z bramki wołała na sąsiada
Wiesiek a on odzywał się: „idę, idę”, I razem szli do przystanku. Jechali do szkoły, do Tarnobrzegu.
W okresie wakacji dzieci robiły różne psoty np. Janusz Cz. przypiął wóz do junaka, chcąc odprowadzić go do
sąsiada, ale ten wóz był szybszy niż junak, ponieważ było z górki. Dobrze, że nie doszło do nieszczęścia.
Zdaniem Emilii Sadeckiej konfiguracje terenu wpływały na wyobraźnie dzieci i rozwijały ich fantazje
(np. pastwisko podmokłe Trzepy Kotylne, ogrodzone pastwiska, glinianki, kałuże i drzewa pochyłe).
Wiosną i latem, zwierzęta i ptactwo chodziło luzem na pastwisku. Jesienią dzieci lub babcie goniły krowy na
skoszone łąki: na Głogowskim Ługu, na Pawłowskim Ługu, na Bielawie, na Goskowym Ługu i na Grębowskim
Ługu. Dzieci bawiły się, paliły ogniska i piekły ziemniaki.
Późną jesienią dwie osoby prawie z całej Kobylarni goniły wszystkie krowy na Stalowskie Ługi (czyli
Podmalinów i Zaparzniów).
Przy okazji takich dorocznych spotkań odżywają w ludziach wspomnienia z młodości, które należy zapisać aby
ocalić je od zapomnienia, bo nigdy już nie wrócą takie czasy.
Janina Stadnik

Sukces Klaudii Kopeć na Karaoke Summer Festival
W piątkowy wieczór, 26 sierpnia br., na kieleckim Rynku miał miejsce
finał V edycji Karaoke Summer Festival. Ciesząca się dużą popularnością
impreza organizowana jest przez redakcję „Echo Dnia”. Na scenie, przy
kolorowych światłach zaprezentowało się 17 utalentowanych
wokalistów, w tym nasza mieszkanka 22–letnia Klaudia Kopeć z Jamnicy.
Wszyscy młodzi wykonawcy zawodowo podeszli do swoich występów,
jednak jury zachwyciło wykonanie Klaudii Kopeć, która zaśpiewała
znany, choć nie łatwy przebój Jamesa Browna "It's a Man's World",
zdobywając tym samym I miejsce i statuetkę. Nagrodą dla laureatów
trzech pierwszych miejsc jest wyjazd do Brukseli ufundowany
przez poseł do Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską. Serdecznie gratulujemy! (źródło: „Echo Dnia”).
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Sos grzybowy
Składniki:
1/2 kg grzybów (np. borowików, podgrzybków)
1 mała cebula
2 ząbki czosnku
50 g masła
2 łyżki oliwy extra vergine
5 łyżek piwa lub białego wina
125 ml śmietanki kremowej 30%
sól i świeżo zmielony czarny pieprz, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
Przygotowanie:
Grzyby dokładnie oczyścić, następnie pokroić na kawałeczki. Cebulę drobno posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę
lub drobno posiekać. Na patelni roztopić około 30 g masła i 1 łyżkę oliwy. Włożyć cebulę i smażyć przez około 5 - 7
minut. Pod koniec dodać czosnek i smażyć jeszcze przez 1-2 minuty. Wlać piwo lub wino i gotować na większym ogniu
do zredukowania sosu. Dodać resztę masła i oliwę. Gdy masło zacznie skwierczeć dodać grzyby, smażyć na dużym
ogniu przez około 6 minut od czasu do czasu mieszając. Do śmietanki dodać około 2 - 3 łyżki sosu z patelni, zamieszać,
wlać wszystko na patelnię z grzybami i zagotować na średnim ogniu. Sos gotować przez około 2 minuty, aż nieco
zgęstnieje, pod koniec dodać natkę pietruszki, doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem.
Kruche ciasto ze śliwkami i budyniem
Składniki:
500g mąki
2 jajka
3 żółtka
200g masła
1 szklanka cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 szczypty soli
2 łyżki kaszy manny
700g śliwek węgierek
cynamon do smaku
masa budyniowa: 2 budynie śmietankowe + 4 łyżki cukru + 3 szklanki mleka
Przygotowanie:
Składniki na ciasto (poza manną i śliwkami) zagnieść. Podzielić na dwie części (60% i 40%). Schłodzić w lodówce.
Śliwki pozbawić pestek, pokroić na ćwiartki. Dno blaski wyłożyć papierem do pieczenia. Większą częścią ciasta wylepić
dno formy, następnie posypać manną. Poukładać śliwki i posypać cynamonem. Ugotować budyń. Gorącym budyniem
zalać śliwki. Drugą część ciasta zetrzeć na tarce, na grubych oczkach. Ciasto piec w 180C ok. 50 minut. Wystudzić.
Włożyć na kilka godzin do lodówki by masa ładnie się ścięła.
Zupa krem z dyni (przepis Magdy Gessler):
Składniki:
1,5 kg dyni
200 ml mleka
200 ml bulionu warzywnego
200 ml śmietanki kremówki
4 ząbki czosnku
szczypta gałki muszkatołowej
4 garstki łuskanych pestek dyni
sól morska, pieprz biały, natka pietruszki do dekoracji
Przygotowanie:
Obrać i pokroić w kostkę dynię. Zalać mlekiem i bulionem. Posolić. Gotować do miękkości (ok 15 minut w zależności od
gatunku dyni). Dodać rozdrobniony czosnek i gotować jeszcze 5 minut. Rozdrobnić malakserem. Dodać śmietankę.
Podgrzać, nie gotując. Doprawić świeżo startą gałką i pieprzem. Podawać z uprażonymi na suchej patelni pestkami dyni.
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