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Szanowni Państwo 
 

W  tym numerze  „Głosu Gminy Grębów” przedstawimy m.in.: 

 Ważny artykuł: udzielenia Wójtowi Gminy – wotum zaufania i  absolutorium za 2018 r. 
 Zamieściliśmy najważniejsze informację z bieżącej działalności Gminy Grębów: 

inwestycje, remonty, realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego. 
 Piękne wspomnienia P. Marii Serafin z okazji 100 lecie urodzin Dostojnej Jubilatki. 
 Artykuł o uroczystych obchodach „ Złotych Godów”. 
 Ciekawe informacje dt.  oświaty w Gminie m.in.: artykuł  ZSO i  Przedszkola  w Grębowie. 
 Bezpieczeństwo, działalność OSP, zawody sportowo-pożarnicze. 
 Zamieściliśmy informację z szerokiej działalności Gminnego Centrum Kultury m.in.: 

- Dni Grębowa 2019 
- Dożynki Gminne 2019 
- imprezy plenerowe z udziałem zespołów i akademii seniora. 

 Kontynuujemy cykl artykułów „Ze starego albumu”. 
 Znajdą tez Państwo ciekawe przepisy kulinarne w jesiennym kąciku kulinarnym. 

 

    Zapraszamy do lektury 

                                 Redakcja 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zespół Jagoda z Zabrnia Akademia Seniora z Żupawy 

Poświęcenie wieńców dożynkowych przez ks. wikariusza parafii Stale Grzegorza Gawędę. 
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WÓJT JEDNOGŁOŚNIE OTRZYMAŁ WOTUM ZAUFANIA I  ABSOLUTORIUM ZA 2018 
ROK 

 
Podczas Sesji 14 czerwca br. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie wotum zaufania                                        

i udzielenia absolutorium z realizacji budżetu gminy                    
za rok 2018 Wójtowi Gminy. 

Była to pierwsza sesja absolutoryjna według 
znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 
W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek 
przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy. 
Wójt Gminy w ustawowym terminie przekazał Raport 
o stanie Gminy Grębów za 2018 r. Radzie Gminy Grębów. 
Raport został również podany do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie www.grebow.com.pl. 
Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. 
Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie 
Gminy Grębów  za 2018 r. było podjęcie przez Radę Gminy, 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów -  
wotum zaufania. Dziękując, za udzielenie wotum zaufania,  
Wójt Gminy Kazimierz Skóra powiedział m.in.  –                       

„Naszym zamierzeniem było, by raport stanowił kompendium 
wiedzy, szczególną uwagę zwróciliśmy na realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady gminy, raport został przygotowany na podstawie twardych danych finansowych                            
i statystycznych. W raporcie nie oceniamy i nie komentujemy, chcemy przekazać fakty w sposób dostępny i czytelny, tak 
aby każdy mógł zapoznać się z ważnymi faktami dotyczącymi statutowej działalności, a tym samym wyrobić sobie opinię                             
o stanie naszego samorządu. Raport ma charakter publiczny, naszym zamierzeniem było by przygotowany Raport był 
opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać, w trakcie wdrażania zaplanowanych działań w kolejnych latach 
pracy na rzecz rozwoju Gminy Grębów. Ostanie lata przyniosły Gminie szereg pozytywnych zmian, niwelujemy dawne 
zapóźnienia, zmieniamy priorytety jeśli chodzi o inwestycje, dlatego rok 2018 upłynął pod znakiem inwestycji; odbudowy                     
i budowy. Wnioski aplikacyjne o środki unijne składane przez Gminę Grębów były dobrze oceniane i plasowały się na 
listach do realizacji. Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują 
zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców Gminy.  W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje                                                  
i projekty, które są w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach mam tu na uwadze zakończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej czy też remont oczyszczalni ścieków. Rok 2018 należy postrzegać, jako efekt wcześniejszych 
naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. Mam nadzieję, że informację zawarte w tym dokumencie posłużą 
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia 
dialogu na temat przyszłości gminy…”.  

W dalszej części obrad, Skarbnik Gminy Renata Wilk omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 
oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2018 r. Radni jednogłośnie, zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok. Również jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Grębów z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok. Potwierdzeniem uznania dla działalności 
Wójta, były przychylne opinie wyrażane przez radnych 
jak i sołtysów, którzy podkreślali, że dzięki dobrej 
współpracy i zrozumieniu można z powodzeniem 
realizować zamierzone cele spełniając tym samym 
oczekiwania społeczne.                                 
Jak podkreślił Wójt Gminy, realizacja statutowych zadań                              
i osiągnięcie zamierzonych celów nie byłaby możliwa bez 
bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami                             
i dzięki profesjonalnej pracy urzędników. 
     

                  Lidia Jurek 
 
(Transmisje z obrad sesji,  dostępne na stronie internetowej Urzędu      

Gminy: www.grebow.com.pl  lub na www.grebow.un.pl/bp). 

Pani Renata Wilk powołana na stanowisko Skarbnika Gminy 

Grębów z dniem 01 maja 2019 r. 

 

Kazimierz Skóra przyjmuje gratulacje od Przewodniczącego 

Rady Gminy 
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Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY 
 
 

WÓJT GMINY GRĘBÓW ODEBRAŁ PROMESĘ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG 

Gmina Grębów otrzymała dotację w kwocie 1 982 207 zł  
z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach realizacji tego zadania planowana jest 
przebudowa 3 odcinków dróg gminnych długości 1 324 mb + 1 374 mb + 286 mb na 
terenie nowego osiedla w Jamnicy. Całkowita wartość zadania to 2 831 724,86 zł  
w tym kwota wkładu własnego wynosić będzie  849 517,86 zł. Dotacja zostanie 
przekazana wkrótce po podpisaniu umowy. 

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument 
wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej  

i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. 
  Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności  
i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie 
komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad  
i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.  
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych  
 

 

INWESTYCJE W GMINIE GRĘBÓW 
 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów” 
 
Zdecydowanie największą i najważniejszą dla Gminy Grębów inwestycją jest zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Grębów”. Inwestycja ta podzielona została na dwie części tj.: 
 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie, gmina Grębów oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Poręby Furmańskie, gmina Grębów. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Grębów i Zapolednik, gmina Grębów. 
 
Zakres robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrniu i Porębach Furmańskich obejmuje:  
 
- kolektor grawitacyjny fi 160 Zabrnie – 4 918,50 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Zabrnie – 8 465,70 m 
- kolektor tłoczny fi 63 Zabrnie – 374 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Zabrnie – 1 922,50 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Zabrnie – 1 299,00 m 
- przepompownia ścieków Zabrnie – 11 sztuk 
- kolektor grawitacyjny fi 160 Poręby Furmańskie – 2 531,10 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Poręby Furmańskie – 4 565,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Poręby Furmańskie – 2 209,10 m 
- przepompownia ścieków Poręby Furmańskie – 6 sztuk 
 
Natomiast zakres prac budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zapolednik i Nowy Grębów to: 
 
- kolektor grawitacyjny fi 160 Nowy Grębów i Zapolednik – 1 125,30 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Nowy Grębów i Zapolednik – 6 315,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Nowy Grębów i Zapolednik – 1 849,50 m 
- kolektor tłoczny fi 110 Nowy Grębów i Zapolednik – 258,20 m 
- przepompownia ścieków Nowy Grębów i Zapolednik – 7 sztuk. 
 
Prace budowlane związane z w/w zadaniem rozpoczęły się w 2018 roku, natomiast planowane zakończenie to 
01.10.2020 r. w przypadku kanalizacji w miejscowościach Nowy Grębów i Zapolednik, oraz 15.11.2019 r. w przypadku 
kanalizacji w miejscowościach Zabrnie i Poręby Furmańskie. Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Grębów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka 
ściekowa poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 na lata 2014-2020. Koszt wykonania kanalizacji 
sanitarnej w Zapoledniku i Nowym Grębowie to 5 930 600,00 zł brutto, natomiast w Zabrniu i Porębach Furmańskich 
12 826 809,00 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków UE to 7 748 296,34 zł. 
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„Wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach” 
 
Wykonano oraz odebrano trybuny w ramach zadania pn. „Wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach”. Wartość 
prac budowlanych wyniosła 79 950,00 zł brutto, z czego 20 374,10 zł zapłacono ze środków Funduszu Sołeckiego 
Sołectwa Stale.  

 

 
 

"Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, 
Sędziszów Małopolski" 

 
 Gmina Grębów jest partnerem projektu "Rozwój OZE  
w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 
Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski". Projekt ten 
polega na zakupie oraz montażu paneli fotowoltaicznych 
montowanych na budynkach mieszkalnych, gruncie lub 
budynkach gospodarczych, w celu wytwarzania energii 
elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne 
mieszkańców.  
Wraz z końcem sierpnia upłynął termin realizacji robót 
związanych z montażem paneli fotowoltaicznych. 
Zamontowane instalacje zostały ostatecznie zakończone   
i odebrane. 

 
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów” 

 
Dnia 10.04.2019 r. upłynął termin zakończenia prac budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów”. Roboty zostały odebrane przez komisję odbiorową bez żadnych wad  
i usterek. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii”.  
 
W ramach tego zadania wykonane zostały prace budowlane takie jak: 
- kolektor grawitacyjny fi 160  –  582,50 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200  – 1451,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90  – 946,20 m 
- przepompownia ścieków – 2 sztuki. 
Wartość tego zadania wyniosła 1 094 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków UE to 570 289,00 zł. 
Projekt został ostatecznie rozliczony, a środki z dofinansowania wpłynęły na konto Gminy Grębów. 

 
„Budowa chodników przy drogach powiatowych” 

 
Wybudowano oraz odebrano trzy chodniki przy drogach powiatowych w ramach zadania pn. „Budowa chodników przy 
drogach powiatowych”, tj.: 

1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-
rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie i Grębów – etap VII, o wartości 104 500,00 zł brutto. 

2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy 
istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap V, o wartości 98 000,00 zł brutto. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika  
w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116R w kierunku miejscowości Krawce – 
etap II, o wartości 107 010,00 zł brutto. 

 
Referat Inwestycji 
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INFORMACJA GOPS  

Zmiany w programie rodzina 500 plus od lipca 2019 

Nowelizacja programu Rodzina 500 plus daje prawo do świadczenia wszystkim 
dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.  
Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie 
nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r. Wsparcie na pierwsze dziecko zostanie przyznane bez względu na 
wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. 
Świadczenie otrzymają także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, 
niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 
sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy 
od daty złożenia wniosku.  
 

Ważne! Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie 
wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. 

 Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,  
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. 

 Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. 

 Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. 

 Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie,  
z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego  
2020 r. 
 

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Rodzina 500 plus”  przyjmowane są w formie tradycyjnej 
(papierowej) w GOPS-ie w Grębowie, ul. Rynek 7, Tel 15 811 22 21 
 

Świadczenie „Dobry start”  

 
 

Głównym celem programu „Dobry start" obowiązującego od 1 czerwca 2018 r. jest wyrównywanie szans 
wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez 
względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 
(świadczenie „dobry start") w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków 
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś 
dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. 
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane są w formie tradycyjnej 
(papierowej) w GOPS-ie w Grębowie, ul. Rynek 7. Tel 15 811 22 21 
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi 
w terminie do 2 miesięcy. 
Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też 
wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów 
odrębnych. 
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 
 
„Posiłek w szkole i w domu” 

 

Od 1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych,  
z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. To m.in. gorący posiłek dla uczniów 
przygotowany w szkolnej stołówce. 
Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastępuje program „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Rodzice, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach i spełniają kryteria uprawniające do 
tego świadczenia, winni zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Grębowie ul. Rynek 7, Tel 15 811 27 17 , muszą bowiem złożyć wniosek na nowy rok przedszkolny lub szkolny. Do 
wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia podania (m.in. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości 
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.) 
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Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego oraz 
spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.  

„Posiłek w szkole i w domu” zapewni pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz 
dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w formie dożywiania to: 

 792 zł dla osoby w rodzinie, 
 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących. 

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym 
ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny w 2019 r.  
 

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł., natomiast od 1 listopada 2019 r. zasiłek będzie 
wynosił 215,84 zł. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku; 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, 
 osobie, która ukończyła 75 rok życia.  

 
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:  

 

 na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 
 na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe, 
 na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat. 

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok. Wniosek wraz z dokumentami 
 i załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie. 

 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –
Podprogram 2019 

Opóźnienie dystrybucji artykułów żywnościowych. Zgodnie z otrzymaną informacją z „Tarnobrzeskiego Banku 
Żywności dystrybucja artykułów żywnościowych opóźni się i spodziewany jest start dostaw żywności na koniec 
roku 2019. 

Magdalena Janeczko 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI W GMINIE GRĘBÓW 

Gospodarka nieruchomościami - Gmina Grębów informuje, że posiada do sprzedaży  

w drodze przetargu atrakcyjne nieruchomości budowlane i usługowe. Działki budowlane 

położone są w następujących miejscowościach Gminy Grębów: Grębów Palędzie – 3 działki, 

Stale Siedlisko – 6 działek i Zabrnie – 1 działka Na terenie gminy dysponujemy również 

terenami przeznaczonymi na cele usługowe w miejscowości Grębów (teren przy Rondzie). 

W przygotowaniu są do sprzedaży dalsze tereny gminne tj. działki w miejscowości Wydrza -

Poręba, Żupawa - teren za szkołą, Grębów - Niwa, Grębów - Palędzie Stare i Zabrnie Górne. 

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.  Informujemy również, że został ogłoszony na 

dzień 15 października 2019 r. pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę działek położonych w Grębowie i Jeziórku  

o łącznej pow. 106,1129 ha w celu zainstalowania na nich elektrowni fotowoltaicznej. Informacje o przetargach są 

podawane na bieżąco na stronie internetowej Gminy Grębów www.grebow.com.pl i  w biuletynie informacji publicznej 

www.grebow.un.pl/bip  

Urszula Gawrońska 
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ZEBRANIA WIEJSKIE 

Rozpoczęto cykl zebrań wiejskich z mieszkańcami Gminy. Głównym tematem 

zebrań wiejskich jest ustalenie zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.  Dziękujemy 

za uczestnictwo w już odbytych zebraniach, za aktywny udział i zaangażowanie  

w sprawy swojej wsi. Jednocześnie zapraszamy na pozostałe spotkania wszystkich 

mieszkańców, aby wspólnie zaplanować zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2020 rok. 

Państwa rady i cenne uwagi są wskazówką w planowaniu prac nad przyszłorocznym budżetem.  

Co to jest fundusz sołecki?  Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie zadań 
służących poprawie warunków życia mieszkańców. 

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?  W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza 
się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego 
sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Sołectwa nie będą musiały dokonywać tych obliczeń. Wójt corocznie do                    
31 lipca jest zobowiązany poinformować sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane 
sołectwo w następnym roku budżetowym. 

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na 
realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.: 
 

 zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci 
 naprawić chodniki 
 zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci) 
 posadzić drzewa, krzewy 
 wyremontować wiatę przystankową 
 doposażyć świetlice wiejskie 

to tylko przykłady. To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, zależy  od wysokości środków finansowych, które są                             
w jego dyspozycji.  
 
Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego? Musi zostać zwołane zebranie wiejskie na 
którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony                         
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać 
co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych 
prac. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok,                           
w którym chcemy otrzymać pieniądze, dlatego zebrania wiejskie muszą być przeprowadzone  w terminie do końca 
września każdego roku.  
 
 

Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)? Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie 
spełnia on określonych warunków (zawiera błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim (art. 5 ust. 2-
4). Te błędy to np.:  

 wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, 
 we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, 
 wniosek nie zawiera uzasadnienia, 
 nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa, 
 wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy 

otrzymać pieniądze. 
  

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego 
sołectwa (Lm) (4) 

Wysokość środków przypadających 
na dane sołectwo 

1 Grębów 2 531 40 177,10 zł 
2 Grębów-Zapolednik 479 27 280,25 zł 
3 Jamnica 725 37 163,82 zł 
4 Krawce 795 39 976,21 zł 
5 Poręby Furmańskie 403 24 226,79 zł 
6 Stale 2 091 40 177,10 zł 
7 Wydrza 1 249 40 177,10 zł 
8 Zabrnie 904 40 177,10 zł 
9 Żupawa 887 40 177,10 zł 

 

Renata Wilk  
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Grębów 

  Bardzo prosimy o prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Każdy mieszkaniec Gminy Grębów powinien 

gromadzić odpady komunalne powstałe w jego gospodarstwie w odpowiednich pojemnikach i workach określonych                        

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów. Segregując odpady wszyscy ponosimy 

mniejsze koszty. Koszty za zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w stosunku do segregowanych są bardzo 

wysokie. Prosimy również o kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci za odpady od dwukrotnej do 

czterokrotnej wysokość stawki za odpady segregowane. Kolejnym pozytywnym aspektem prowadzenia 

selektywnej gospodarki odpadami jest jej mniejszy koszt. Przypominamy, że opłata za odpady zmieszane na jednego 

mieszkańca wynosi 12 zł, natomiast za segregowane tylko 7,50 zł. Mieszkańcy prowadzący nieselektywną zbiórkę 

mogą w każdej chwili zmienić ją na selektywną. Wystarczy tylko wypełnić formularz deklaracji, który dostępny jest                            

w Urzędzie Gminy w Grębowie w pokoju nr 5 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl.  

Nadmieniamy również, że gospodarstwa domowe, których liczba mieszkańców przekracza 4 osoby mogą 

ubiegać się o dodatkowy kosz. Należy jedynie zgłosić takie zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy, pok. nr 5.  

Do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone są następujące kolory worków: 
- worki żółte: tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom oraz opakowania wielomateriałowe,  
- worki zielone: szkło, 
- worki niebieskie: papier, tektura, 
- worki brązowe: odpady ulegające biodegradacji, 
- worki szare: popiół.       

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

- do dnia 31 stycznia  za miesiące: styczen , luty, marzec, 
- do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecien , maj, czerwiec, 
- do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpien , wrzesien , 
- do dnia 31października za miesiące: paz dziernik, listopad, grudzien  
na rachunek bankowy Gminy Grębów: 60 9434 0002 2001 1008 2407 0001 

W przypadku gdy opłata nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy 
wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż 
na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej 
osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli we wskazanym terminie opłata wraz z odsetkami i kosztami 
upomnienia nie zostanie uregulowana, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia 
należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie podatnika kosztami egzekucji, 
które zaspakajane są w pierwszej kolejności. Egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
prowadzona jest w trybie określonym Ustawą z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Egzekucja może być prowadzona z: posiadanych pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, emerytury, świadczeń 
ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych, innych wierzytelności pieniężnych, papierów 
wartościowych weksla, autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, udziału w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych, ruchomości. 

                        Maria Szczepańska 
 

INFORMACJA Z USC 

Statystyka urodzeń i zgonów na terenie gminy stan na 23.08.2019r.   

 

 

Elżbieta Zdyrska 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 

Grębów 18 26 

Jamnica 2 3 

Krawce 12 12 

Poręby Furmańskie 2 2 

Stale 12 14 

Wydrza 6 13 

Zabrnie 4 10 

Żupawa 5 3 

RAZEM: 61 83 

http://www.grebow.com.pl/
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JUBILEUSZE 
 

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN PANI MARII SERAFIN Z GRĘBOWA 
 

W dniu 18 maja 2019 r. odbył się niecodzienny jubileusz. Pani Maria Serafin 

mieszkanka Grębowa, obchodziła setne urodziny. Dostojną Jubilatkę 

odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Grębów. Składając serdeczne życzenia 

od Samorządu Gminy, Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra i Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego  Małgorzata Gawrońska do życzeń dołączyli kosz 

kwiatów, słodycze i pamiątkowy list gratulacyjny. Cieszy fakt, że pani Maria 

jest drugą, wspaniałą Jubilatką w Gminie Grębów, która po panu Janie 

Korczaku mieszkańcu Stalów ukończyła 100 lat życia. 
Zwracając się do pani Marii, Wójt Gminy powiedział; „Dostojna 

Jubilatko, Droga Pani Mario jest mi niezmiernie miło, że możemy wspólnie 
świętować ten jakże wspaniały Jubileusz. Niewielu z nas ma szczęście 
doczekania setnych urodzin. Sto lat to wiek - czas, który dla większości 
z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, 
to czas doświadczeń, mądrości i trudu. Jeśli zechciałaby Pani opisać swoje 
życie, to na pewno powstałaby gruba księga ukazująca życie pełne miłości, 
troski o najbliższych i pracy, która towarzyszyła Pani od zawsze. Tak wiele 
Pani wytrwała i przeżyła, Świat przez te 100 lat zmienił się nie do 

poznania. Cieszymy się, że zastaliśmy Panią w dobrym zdrowiu, uśmiechniętą i szczęśliwą. Niech Pani piękne życie 
będzie przykładem i skarbnicą wiedzy dla nas i młodszych pokoleń….”  

Pani Maria Serafin zd. Markiewicz córka Tadeusza i Walerii urodziła się 18.05.1919 r. w Grębowie,  w czasach 
ciężkich tuż po I wojnie światowej - ile w życiu pani Marii przez te 100 lat się zmieniło? Trudno w to uwierzyć - 
przeżyła najazd bolszewików, cały okres międzywojenny, II wojnę światową, czasy komunistyczne, wszystkie związane 
z tym trudy i wyrzeczenia. Dzisiaj wspomina to wszystko ze łzą w oku - było naprawdę ciężko. Ojciec zginął na wojnie  
z bolszewikami, gdy była małym dzieckiem, mama, jako samotna wdowa z trudem zabezpieczała byt swoich dzieci. 
Starszy brat Pani Marii zginął także na wojnie, mama wyszła ponownie za mąż,  z drugiego małżeństwa urodziło się 
kolejne rodzeństwo. Pani Maria lubiła się uczyć, z powodzeniem ukończyła szkołę powszechną w Grębowie. Dobrze 
pamięta nauczycieli. Jak wspomina kierownikiem był wtedy pan Kucharski, a później pan Źródłowski. Gdy miała 15 lat 
zmarła jej mama, została tylko z babcią. Pani Maria niestrudzenie pomagała babci w pracach domowych, opiekowała się 
także młodszym rodzeństwem. Lata młodości upływały w trosce, trudzie i obawie o los swojej rodziny. Gdy poznała 
przyszłego męża Bronisława Serafina, chociaż były trudne wojenne czasy -  była pewna, że odtąd będzie już tylko lepiej. 
W dniu 26.06.1940 roku zawarli  związek małżeński. Przez następne lata wybudowali dom, najpierw drewniany, potem 
murowany, prowadzili 4 hektarowe gospodarstwo rolne. 

Odwiedzając dom Pani Marii zachwycił nas wręcz perfekcyjny porządek, piękne kwiaty, zadbane obejście. To 
dzięki synowi Józkowi, mówi Pani Maria, troszczy się nie tylko o mnie, ale także o dom, tak go wychowałam zawsze 
lubiłam czystość i porządek. Z miłością i rozrzewnieniem wspomina swojego męża, był typem społecznika, pracował  
w Gminnej Spółdzielni w Grębowie, był radnym w Gminie, był przedstawicielem w Banku Spółdzielczym - ,,był to 
człowiek do tańca i do różańca”. W małżeństwie przeżyli 65 lat, mieli dwóch synów i córkę. Pani Maria doczekała się  
3-troje wnuków i 5-cioro prawnuków. Najstarszy syn zmarł za młodu, ukochana córka Zosia wraz z mężem w 1995 r. 
wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Pani Maria mieszka z najmłodszym synem Józefem i wnukiem Bartkiem, którzy są 
jej podporą i pomocą. Syn Józef również jest wzruszony, zapewnia że mama naprawdę jak na swój wiek, wspaniale 
sobie radzi, potrafi zarządzić i jak trzeba to przypomnieć o ważnych sprawach. Mimo swoich 100 lat jest osobą 
energiczną, kontaktową i bardzo zaradną. Czyta gazety, ogląda telewizję, lecz najbardziej lubi słuchać Radia „Maryja”, 
jest osobą pogodną cieszącą się radością życia i wielką pobożnością. 

Bardzo dobrze orientuje się w sytuacji gminy, a nawet kraju. Ma niesamowitą pamięć, jak mówi, prawie 
codziennie kontaktuje się z córką Zofią i wnukami przez skypa. Ubolewa nad tym, że córka wraz z rodziną wyjechała za 
granicę, z dala od najbliższych, od Ojczyzny. Jest dumna z wnuków, które wspaniale sobie radzą za granicą, pokończyli 
studia i tam pracują. O wielu sprawach dyskutuje z sąsiadkami, Marysią Pawłowską i Kazią Jodłowską, które często ją 
odwiedzają są bardzo serdeczne, zawsze służą radą i pomocą, Pani Marysia jest im za to bardzo wdzięczna i  traktuje je 
jak najbliższą rodzinę. Z rodzeństwa Pani Marii żyją jeszcze jej dwie siostry jedna we Włodawie, ma 92 lat a druga  
w Świdniku, ma 95 lat. 
Zapytaliśmy Pani Marii jaka jest recepta na takie zdrowie i taki wiek? 
Pani Maria z uśmiechem odpowiedziała, że jest to praca, obowiązek i przekonanie, że jest się potrzebnym. Jeżeli chodzi  
o dietę, to nic szczególnego, lubi zupy jarzynowe, mleczne - proste lekkostrawne potrawy. Na zakończenie naszego 
spotkania dostojna Jubilatka powiedziała, że w dzisiejszym świecie brakuje zgody,  jej największym pragnieniem 
jest  aby na świecie panowały pokój i szczęście. Żegnając się z dostojną Jubilatką byłam szczęśliwa, że mogłam 
porozmawiać z tą szlachetną, wspaniałą kobietą, która  mimo sędziwego wieku zachowała sprawność umysłu, dobrą 
pamięć i pogodę ducha. 
Pani Mario gratulując wspaniałego Jubileuszu, dołączamy się do życzeń kolejnych lat w zdrowiu, w szczęściu,    
w obfitości łask Bożych i wszelkiej pomyślności: „200 lat, 200 lat niech żyje, żyje nam…”  

Lidia Jurek 

Pani Maria Serafin  
dostojna Jubilatka 

https://www.grebow.com.pl/sites/default/files/artykuly/jubileusz-100-lecia-urodzin-pani-marii-serafin-z-grebowa/60604560_822188901469897_8636322824367112192_n.jpg
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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.” 

 

ZŁOTE GODY 2019 – 18 par świętowało swój wspinały Jubileusz 

Małżonkowie, którzy przeżyli razem pół wieku, wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w Gminnym Centrum 
Kultury. Głównym punktem programu było wręczenie Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych 
im przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra. W swoim uroczystym wystąpieniu, 
zwracając się do Dostojnych Jubilatów powiedział m.in. 

 „ …Drodzy Jubilaci minęło 50 lat od chwili kiedy powierzyliście sobie swój los, kiedy złączeni uczuciem i wzajemną 
ufnością powiedzieliście słowo "tak" – wstępując  na nową drogę życia i idąc nią, trzymając się za ręce dotarliście do 
pięknej stacji zwanej „Złote Gody” Kochani! Patrząc na Was, uświadamiamy sobie wszyscy, jaką moc ma miłość                                  
i przywiązanie do drugiego człowieka. Złote Gody są w naszej polskiej tradycji obchodzone szczególnie uroczyście, wspólne 
pół wieku to wspaniały dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i wznoszenia trwałej budowli, której na imię rodzina.  
To prawdziwy wzór mądrego życia i przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim  
i założyć rodzinę. Miłość, tolerancja, szacunek i wzajemne porozumienie jest podstawą trwałości każdego związku 
małżeńskiego. W dzisiejszym zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda, kompromis, romantyzm są 
wielu współczesnym młodym ludziom obce, to Wy stanowicie swoiste świadectwo na to, że przecież  miłość wszystko 
zwycięży.  Życiowa miłość  bowiem to nie ta, która nie wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływających 
lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata jest serce ukochanego człowieka. Życie owszem, jest piękne  
i ciekawe, ale tylko wtedy gdy ma się je z kim dzielić. Dlatego potrzeba Waszego przykładu, Waszej rady  
i wskazówki,  ponieważ to Wy posiadacie  skarb najcenniejszy -  swoje życiowe doświadczenie, naukę życia, a nabyta przez 
Was  życiowa mądrość powinna być drogowskazem dla młodszych pokoleń. Specjalne oznaczenie przyznane Wam przez 
Prezydenta RP – „ Za długoletnie pozycie małżeńskie”  jest skromną formą podziękowania,  bo żadne słowa ani medal nie 
wystarczą, by podziękować za to wszystko, czego przez te wspólne lata  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.                                   
W imieniu władz samorządowych dziękuję za wszystko czego wspólnie dokonaliście, za Waszą miłość, ofiarność, 
zrozumienie za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia, za cierpienie, łzy, za radość i dumę z Waszych rodzin –                     
za to wszystko  dzisiaj, Wam serdecznie dziękuję…”  

DOSTOJNI JUBILACI  2019 R. 

Grębów: Wanda i Jan Bednarczyk, Janina i Bronisław Bożek, Bogusława i Stanisław Janeczko,  Kazimiera i Stanisław 
Jodłowscy, Irena i Stanisław Kowalscy, Zofia i Edward Markiewicz, Maria i Jan Wdowiak, Janina i Andrzej Zdyrscy, 
Jamnica: Krystyna i Józef Kułaga, Krawce: Teresa i Stanisław Dec, Poręby Furmńskie: Józefa i Józef Surma,  
Stale: Zofia i Józef Korczak, Anna i Bronisław Kozioł, Stefania i Stanisław Żak, Wydrza: Zofia i Jan Migacz,  
Zabrnie: Alina i Jan Dul, Żupawa: Czesława i Wojciech Myszka, Janina i Czesław Wolak.                                    

Drodzy Państwo życzymy  samych radosnych, pogodnych dni w zdrowiu, szczęściu i poszanowaniu,  
błogosławieństwa i opieki Bożej na dalsze lata Waszej wspólnej drogi życia. Niech dobry los będzie z Wami. 

 

Małgorzata Gawrońska 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1048&w=porozumienie&s=5016
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OŚWIATA W GMINIE 

ZNÓW WYBRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK… 

2 września rozpoczął się w Polskich szkołach nowy rok szkolny 2019/2020. 

Ulice naszych miast, wsi z samego rana ożywiły się widokiem odświętnie ubranych 

młodych ludzi zdążających do szkół, by zacząć kolejny rok zdobywania wiedzy, 

podejmowania różnych wyzwań i rozwiązywania naukowych zagadek. 

W Grębowie, gdzie mieści się największa szkoła naszej gminy, naukę rozpoczęło  

w tym roku 387 uczniów, z czego 127 to najmłodsi, uczący się w Punkcie Filialnym 

w Zapoledniku, zaś 185 w Szkole Podstawowej w Grębowie i 75 w Liceum 

Ogólnokształcącym.  

Tradycyjnie ten szczególny dzień rozpoczęliśmy mszą świętą, a następnie spotkaniem uczniów, rodziców  

i nauczycieli z dyrekcją szkoły na odnowionej podczas wakacji sali gimnastycznej. Uczniowie, którzy pierwszy raz 

przekroczyli gościnne progi naszej szkoły oraz Ci, którzy uczyli się tu już w poprzednich latach, zostali serdecznie 

powitani przez Panią Dyrektor i zapoznani z najważniejszymi zasadami funkcjonowania naszej placówki, by była ona 

dla nich bezpieczna i przyjazna. Pani Dyrektor przypomniała o niezwykle ważnym znaczeniu czasu spędzanego  

w szkole dla każdego człowieka. Tu przecież zdobywamy wiedzę i umiejętności, nawiązujemy relacje koleżeńskie, 

rozwijamy swe pasje i zainteresowania. Tu, poznajemy siebie i innych, realizujemy swe marzenia i uczymy się żyć.  

Dyrekcja i pracownicy z pomocą władz Gminy dołożyli wszelkich starań, aby szkoła była doskonale 

przygotowana na przyjęcie uczniów. Po przeprowadzonym w roku ubiegłym remoncie generalnym  

i termomodernizacji budynku, teraz skupiono się na dokładnym wysprzątaniu i odświeżeniu sal oraz korytarzy 

szkolnych, aby wszyscy czuli się tu dobrze i z przyjemnością zdobywali wiedzę w nowym roku. 

Z ogromną satysfakcją powitaliśmy w tym roku uczniów dwu równoległych klas liceum ogólnokształcącego, gdyż 

podobnie jak w całej Polsce, w wyniku reformy edukacji konieczne stało się utworzenie klasy pierwszej po trzyletnim 

gimnazjum oraz po ośmioklasowej szkole podstawowej.  

Nasza szkoła oferuje im świetne warunki bez zmianowości i tłoku. Dodatkowym atutem jest możliwość 

korzystania ze stypendiów uczniowskich, ufundowanych przez Wójta Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce, już od 

pierwszego semestru nauki. Mamy nadzieję, że wzorem lat poprzednich zmobilizuje to wielu uczniów do jeszcze 

bardziej wytężonej pracy.  

Począwszy od pierwszych dni nauki, uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnego dowozu 

autokarami, ze świetlicy szkolnej, dobrze wyposażonej biblioteki i smacznych, tanich obiadów, na stołówce szkolnej.  

Tego szczególnego dnia, jakim jest rozpoczęcie roku szkolnego nie mogło też zabraknąć refleksji historycznej. Pani 

Dyrektor, a później także wychowawcy na spotkaniach w klasach przypomnieli o tragedii 1 września 1939 r. kiedy                        

to, zamiast pierwszego dzwonka inaugurującego nowy rok szkolny Polacy usłyszeli huk bomb i wystrzałów zwiastujące 

tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Szkoły zostały wtedy zamknięte, dzieciom i młodzieży na wiele lat 

uniemożliwiono naukę i normalne życie. Zamiast radości i nadziei ich serca przepełniał obezwładniający lęk  

i przerażenie tym, co przyniesie przyszłość.  

 Musimy o tym pamiętać i zrobić wszystko, by podobna tragedia już się nie powtórzyła.  

Rozpoczynając nowy rok szkolny 2019/2020 wszystkim uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły życzymy samych 

sukcesów, realizacji ambitnych planów i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.  

Bożena Duma 

 

MATURA 2019 W LO GRĘBÓW 

Poznaliśmy wyniki egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Grębowie. 
100% -  Wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie zdali maturę! Zdawalność egzaminu dojrzałości 
w Polsce wyniosła 81%, natomiast w powiecie tarnobrzeskim 77%. Wyniki wszystkich egzaminów obowiązkowych   
są zdecydowanie powyżej średniej krajowej: 

 Język polski 58,1% (średnia krajowa 49%) 
 Matematyka 75,5% (średnia krajowa 60%) 
 Język angielski 78,2% (średnia krajowa 70%) 
 Język niemiecki 72% (średnia krajowa 59%) 

Gratulujemy maturzystom i życzymy im pomyślnej rekrutacji na studia!!! 
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      Szanowni Państwo 

Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy 

Oświaty Szkół i Placówek Oświatowych  na terenie Gminy Grębów 

 

               Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć życzenia dla całego Grona 

Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek Oświatowych. Dużo zdrowia i wytrwałości, 

wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Atmosfery wzajemnej życzliwości, która 

pozwoli budować sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Niech w rozpoczętym roku szkolnym spełnią się 

Państwa wszystkie plany i zamierzenia. 

 
          Z wyrazami szacunku                                                                                                   

        Wójt Gminy Grębów                                                                                     

                Kazimierz Skóra                                                                                                      
 

 
 

PRZEDSZKOLE -  DOBRY FUNDAMENT 
 

Podczas wielu atrakcyjnych spotkań wakacyjnych organizowanych przez Gminę Grębów można było spotkać 
dużo dzieci, które z natury wesołe rozweselały nawet najbardziej zatroskanego mieszkańca Gminy. Wiemy jednak 
dobrze, że o każdy ,,dobry owoc” potrzeba solidnie zadbać, a szczególnie w pierwszej fazie wzrostu jak to mówi 
mądrość ludowa- postarać się o jak najlepszy fundament. Przyswajanie wiedzy i umiejętności przez dzieci odbywa się 
w czasie ich spontanicznej aktywności i podczas działania, które planują dla nich dorośli- dziecko się angażuje  
w zabawie, a nauczyciel wie, że to nauczanie. Władze naszej Gminy na czele z Panem Wójtem- Kazimierzem Skóra, 
każdego roku odwiedzają Przedszkole i widzą efekty pracy pracowników przedszkola i systematycznie dokładają 
starań, aby coraz więcej dzieci mogło korzystać z Przedszkola, dla którego dziecko i jego rozwój jest najważniejsze.  
 Od września 2019 roku został utworzony nowy oddział dzieci 2,5 letnich obok sześciu już istniejących 
oddziałów- obecnie 170 dzieci przekroczyło próg Przedszkola i rozpoczęło edukację w siedmiu grupach. Sale zajęć dla 
przedszkolaków są starannie przygotowane, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione 
w czasie realizacji programu unijnego zorganizowanego przez Gminę Grębów. Zakupiono m.in. tablicę multimedialną  
z osprzętem, podłogę interaktywną, podświetlany basen z piłeczkami, meble i wyposażenie do kącików zainteresowań, 
pomoce do gimnastyki korekcyjnej, sprzęt nagłaśniający, akcesoria służące do występów i przedstawień teatralnych 
oraz wiele innych. Nauczyciele przedszkola wykorzystują zgromadzone pomoce do pracy z dziećmi w przedszkolu 
proponując dzieciom ciekawe zajęcia i kształtując u przedszkolaków zdolność obserwacji, pamięci, koncentracji, 
ciekawości, wyobraźni przyjmując twórczą postawę wobec świata. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach 
prowadzonych przez nauczycielki grup rozwijających u dzieci aktywność poznawczą, artystyczną, techniczną, 
językową, ruchową i zdrowotną promującą zdrowy styl życia, uczestniczą w zajęciach: z języka angielskiego, 
wspomagających rozwój mowy oraz organizowanych w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dla dzieci ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi odbywają się zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, 
logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Systematyczny udział przedszkolaków w tych zajęciach jest gwarancją 
dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Pani Dyrektor Bogusława Szewc w gronie przedszkolaków 
Bogusława Szewc 
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PÓŁ WIEKU UPŁYNĘŁO OD ZDANIA MATURY 
 
 Przyszedł czas na wspomnienia. Wszyscy 
jesteśmy już na emeryturze. Egzamin dojrzałości 
zdaliśmy w czerwcu 1968 r. Po czterdziestu latach  
w środę 23 lipca 2008 r. spotkaliśmy się po raz 
pierwszy z inicjatywy Marka  Moroza. Znaliśmy Marka 
ze szkoły, po latach poznaliśmy jego pasje: muzykę, 
podróże i fotografie. Przywiózł dużo zdjęć 
przedstawiających krajobrazy przyrody, wschody  
i zachody słońca w górach. Wybiera się na wycieczki 
zawsze z żoną  Zdzisławą zwaną zdrobniale „Dyzią”. 
 Po upływie dziesięciu lat spotkaliśmy się po raz 
drugi 5 września 2018 r. Też była środa, dzień był 
słoneczny i ciepły. Tym razem przygotował Marek 
przyjęcie w restauracji „Kameleon” w Tarnobrzegu  
o godzinie 15-tej. Przy pisaniu tego wspomnienia 
zapytałam Marka: „Co takie spotkania mu dają”? Napisał Marek „Moja odpowiedź: Dla mnie znaczą bardzo wiele. Jeżeli 
chodzi o mnie to z Polski wyjechałem w czerwcu 1981 roku.” Jest to wyraz tęsknoty za dzieciństwem, za latami 
młodości, domem rodzinnym, którego już nie ma. Mieszkał przy rynku. Dom został wzburzony a rodzice zamieszkali  
w Stalowej Woli a później zmarli. Tęsknota za tamtym Grębowem, szkołą podstawową i średnią, za kolegami  
i koleżankami ze szkoły.  A potem były studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. I tak samo spotyka się  
z  kolegami i koleżankami ze studiów.  
 Wracając wspomnieniami do liceum w Grębowie. Mieliśmy dwóch wychowawców: mgra Jana Sokoła i mgra 
Telesfora Gurbiela. Obaj nie żyją. W pierwszej i drugiej klasie wychowawcą był mgr Jan Sokół, który na emeryturze 
obronił rozprawę doktorską z historii dotyczącej drugiej wojny światowej, a konkretnie polityki gospodarczej 
okupanta. Pisał pod kierunkiem prof. dra hab. Buszki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Drugi wychowawca mgr Telesfor 
Gurbiel był także historykiem. Uczył nas historii i był wychowawcą w trzeciej i czwartej klasie.  
W czasie pierwszego spotkania wspominaliśmy, że nie ma wśród nas Bronisławy Zając rodem z Jeziórka. W ciągu 
dziesięciu lat odeszły od nas do Domu Ojca trzy koleżanki: Krystyna Baran, Teresa Dul i Maria Danuta Siudzik.              
 Tradycyjnie Marek robił bardzo dużo zdjęć, aby później przesłać nam na płytach DVD – R. Pragnę przybliżyć 
postać Marka: z wykształcenia ekonomistę, jego pasje: muzyka, fotografia i podróże: Wspomina „Jeżeli chodzi o moje 
pasje muzyczne to nie opuszczają mnie chyba od 12–go roku życia. W swojej kolekcji posiadam około trzy tysiące 
krążków CD. Interesuje się wieloma rodzajami muzyki, a słucham w zależności od nastroju. Ma się rozumieć, że do tego 
potrzebny jest wysokiej klasy odtwarzający sprzęt i takowy posiadam. Często chodzę na koncerty muzyczne. 
Najbardziej interesuje mnie: blues, rock oraz jazz. Posiadam też dużą kolekcję muzyki klasycznej, ale to mnie mniej 
interesuje. Jak obliczyłem w trakcie życia byłem na około 100 koncertach. Na samym koncercie Niemena byłem 7-8 
razy.” Marek zamieszkał w Nowym Jorku. Podczas swoich podróży zwiedził gruntownie większość stanów USA, 
szczególnie stany zachodnie, także kanadyjskie Góry  Skaliste. Był w Argentynie, Boliwii, Chile i dwa razy w Peru.  
Penetrował okolice Cieśniny Magellana. W Chile były to wyprawy wysokogórskie 4-6 dniowe. Czasem spali  
w pokrytych śniegiem namiotach na wysokości 4 do 5 tys. metrów. Polskę odwiedza co trzy lata. 
 Na tym spotkaniu z okazji 50-lecia zdania matury, uczestniczyli absolwenci z innych klas LO z Grębowa. Zostali 
zaproszeni przez Marka. Wybrałam pamiątkową fotografię. Siedzą w pierwszym rzędzie: od strony prawej Janina 
Stadnik, Zofia Biesiadecka, Janina Gorczyca i  Danuta Gortych. Następnie w pierwszym rzędzie stoją od prawej strony: 
Zofia Czech, Roman Smuczak, Teresa Matyka, Marek Moroz, Emilia Czech, Genowefa Kowalska i Halina  Janeczko.  
W drugim rzędzie stoją od prawej strony: Renata Kuraś, Bogdan Kubik, Marian Gortych, Andrzej Tymkow i Ignacy 
Maciąg. 
Po maturze rozeszły się nasze drogi. Spotkania organizowane przez Marka zbliżają nas ku sobie. Andrzej Kuraś nie 
doczekał spotkań, zmarł przedwcześnie. Ukończył studia pedagogiczne. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej  
w  Zabrniu. W oświacie pracowały także  Zofia Czech  i  Janina  Stadnik, absolwentki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 Wrocław piękne, duże miasto. Moim zdaniem to był najpiękniejszy czas w moim życiu. Były to studia dzienne,  
pięć lat mieszkałam w akademikach: jeden rok w „Pancerniku” na Biskupinie, w sąsiedztwie parku i ogrodu 
zoologicznego, następne cztery lata w dużym akademiku, w „ XX-latce” na placu Grunwaldzkim, w pobliżu rzeki Odry. 
Gmach Główny Uniwersytetu znajduje się nad Odrą, niedaleko  rynku, w pobliżu starego miasta. Obok uniwersytetu jest 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich tzw. „ Ossolineum”, w którym czytałam książki i artykuły naukowe potrzebne na 
zajęcia.  
 Po studiach podjęłam pracę w szkolnictwie. Po zdaniu egzaminu wstępnego zakwalifikowałam się na zaoczne  
3-letnie studia doktoranckie, podczas  których  otwarłam przewód doktorski. Otrzymałam stypendium doktoranckie.  
W późniejszym czasie obroniłam rozprawę doktorską z językoznawstwa. Studiowałam we Wrocławiu z Zofią Czech  
z koleżanką, z przyjaciółką z klasy, do tej pory utrzymujemy bardzo serdeczne kontakty. Zofia studiowała na innym 
wydziale. Jest absolwentką wydziału mat-fiz-chem Uniwersytetu Wrocławskiego.  Pracowała jako  nauczycielka chemii  
w LO, w Nowej Dębie. Następnie była metodykiem i nauczycielem  w LO, w Tarnobrzegu. 
Przy następnych spotkaniach będę starała się przybliżyć sylwetki  kolejnych koleżanek i kolegów z naszej klasy. 
           

Janina Stadnik 
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 BEZPIECZEŃSTWO – SPORT - ZAWODY 
 

 
MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU 

 
W dniu 28.06.2019 r. odbyło się wręczenie Państwu Janinie i Stanisławowi Bałata oraz Cecylii i Stanisławowi 

Kalinka srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal wręczał Pan ppłk. Leszek Stępień Komendant 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku. Serdeczne gratulacje w związku z nadaniem odznaczenia przekazał również 

Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra.  

Państwo Cecylia i Stanisław Kalinka                    Państwo Janina i Stanisław Bałata 

k. Leszek Stępień Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku. Serdeczne 
GMINNE ELIMINACJE OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 2019 

 
Dnia 3 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Żupawie odbyły się eliminacje gminne XLII edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom". Rywalizacja odbywała się jak co roku 
z podziałem na trzy grupy wiekowe. Turniej składał się z dwóch części. W części pierwszej wszyscy uczestnicy pisali 
test zawierający 30 pytań. Następnie odbyła się część ustna, w której zawodnicy odpowiadali na losowe pytania 
komisji. 
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostało powołane jury w składzie: 
1. mł. bryg. Bogusław Opala - Przewodniczący 
2. mł. kpt. Marcin Lis - Sekretarz 
3. dh Jerzy Drewniak - Członek 
4. dh Jacenty Jakubowski - Członek 
5. dh Paweł Jodłowski – Członek 
 
Do powiatowego turnieju, który odbędzie się w Baranowie Sandomierskim, awansowali:  

 
 

Lp. 
I grupa wiekowa  

(Szkoły Podstawowe kl. I-VI): 

II grupa wiekowa 

(kl. VII-VIII SP i kl. III Gimnazja): 
III grupa wiekowa 

 (Szkoły Ponadgimnazjalne): 

1.  Izabela CHOJNACKA - SP Zabrnie Marcel CHOJNACKI - SP Zabrnie Adam BARNAŚ - ZSO Grębów 

2.  Kacper MARZEC - SP Żupawa Emilia SZEWC - SP Żupawa Aleksandra DEC - ZSO Grębów 

3.  Bartosz BĄK - SP Żupawa Michał BARNAŚ - SP Krawce Sara DROZD - ZSO Grębów 

 
 Dnia 29 kwietnia 2019 r. w Baranowie Sandomierskim zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".  Końcowa klasyfikacja w powiecie 
tarnobrzeskim:  

 
 

Lp. I grupa wiekowa  II grupa wiekowa  III grupa wiekowa 

1.  Izabela Chojnacka Gmina Grębów Marcel Chojnacki Gmina Grębów Adam Barnaś Gmina Grębów 

2.  Michał Rękas Gmina Gorzyce Kacper Kopeć Gmina Nowa Dęba Daniel Bernat Gmina Gorzyce 

3.  Bartosz Bąk Gmina Grębów Martyna Zych Gmina Nowa Dęba Przemysław Ragan Gmina Nowa 
Dęba 
  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
 

 W niedzielne popołudnie boisko w Stalach stało się areną zaciętej rywalizacji 
strażaków z ochotniczych straży pożarnych. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym 
okiem sędziów stanęło 8 jednostek OSP z terenu gminy Grębów. Rywalizacja toczyła 
się wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz w grupie 
,,C" Kobiece drużyny pożarnicze i grupie „A" Ochotnicze Straże Pożarne. 
Zawody w kategorii A i C składały się z dwóch części sztafety pożarniczej  
i ćwiczenia bojowego. Podczas sztafety  zawodnicy przekazywali sobie prądownicę 
wodną, a każdy z członków drużyny na swoim odcinku pokonywał jakąś przeszkodę. 
Druga konkurencja była już ściśle związana z codzienną pracą strażaka. Polegała ona 
na zbudowaniu linii gaśniczych, uruchomienia motopompy i przewróceniu za pomocą 

strumienia wody pachołków i tarczy. Każda drużyna w konkurencjach wykorzystywała własny sprzęt. O wygranej  
w obu tych konkurencjach decydował czas. Zasadą jest, że wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie wykona oba 
ćwiczenia uważając, aby nie uzyskać punktów karnych za niewłaściwe wykonanie któregoś z zadań. Strażacy z grupy 
młodszej musieli natomiast pokonać tor przeszkód oraz nalać wodę (pompując hydronetkę) do pojemnika przez 
niewielki otwór celując z odległości 2m. 

Puchary oraz nagrody wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego w Tarnobrzegu dh Kazimierz Ślęzak, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Grębowie a zarazem Wójt 
Gminy dh Kazimierz Skóra, przewodniczący Rady Gminy Jerzy 
Drewniak, za-ca wójta Robert Pędziwiatr oraz Komendant Miejski 
PSP mł. bryg. Marian Róg. Wójt podziękował organizatorom, 
jednostce OSP w Stalach, za przygotowanie techniczne obiektu do 
przeprowadzenia zawodów. Przeprowadzane, co roku zawody 
sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP.  

Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, 
poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości 
przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla 
zawodników  i świetne widowisko dla widzów. 

Elżbieta Zdyrska 

 
NOWY SAMOCHÓD DLA OSP JAMNICA 

 
 W dniu 05.05.2019 r. w Jamnicy odbyła doniosła uroczystość poświęcenia  
i przekazania nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą marki Renault Master dla jednostki OSP w Jamnicy. Przekazanie pojazdu 
połączone było z Gminnymi obchodami Dnia Strażaka. 
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Podkarpacki Komendant 
PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. 
Marian Róg, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Tarnobrzegu Ryszard Nowocień, starosta 
powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, radny Powiatu tarnobrzeskiego Pan Marek 
Ożga, przedstawiciele lokalnego samorządu z Panem Wójtem Gminy Kazimierzem 
Skórą oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy. 
Uroczystą mszę świętą w Kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki 
Kościoła w Jamnicy, odprawili ks. Proboszcz parafii Grębów Tomasz Kołodziej, 
kapelan strażaków gminy Grębów ks. Eugeniusz Różański oraz wikary Bartłomiej 
Wilk. Piękną homilię  
z przesłaniem dla wszystkich 

strażaków wygłosił kapelan ks. Eugeniusz Różański. Po mszy 
świętej poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP Gminy, 
zaproszeni goście przy akompaniamencie dętej strażackiej 
orkiestry przemieścili się na plac przed Domem Ludowym  
w Jamnicy gdzie odbyła się uroczysta ceremonia poświęcenia 
samochodu wraz z włączeniem go do podziału bojowego. 
Samochód otrzymał imię „Karol” - na część pamięci Pana Karola 
Paterka - pierwszego naczelnika OSP Jamnica. Chrzestnymi  
,,KAROLA”  zostali miejscowi przedsiębiorcy Pani Justyna Matyka  
i Pan Lucjan Paterek, którzy z radością dokonali chrztu rozbijając 
tradycyjna butelkę szampana… 
Na koniec uroczystości zasłużeni druhowie OSP Jamnica uhonorowani zostali złotymi, srebrnymi oraz brązowymi 
medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznakami Wzorowy Strażak, oraz odznakami „Za wysługę lat” w OSP. 
Medalami uhonorowani zostali także członkinie i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Jacenty Jakubowski 

https://www.grebow.com.pl/sites/default/files/artykuly/gminne-zawody-sportowo-pozarnicze/dsc_1505.jpg
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Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY 
 
 

FINAŁ ROKU ARTYSTYCZNEGO 
 

 W niedzielę 26 maja 2019 roku Gminne Centrum 
Kultury w Grębowie podsumowało rok artystyczny. 
Wydarzenie zgromadziło pełną salę publiczności.  
W programie znalazły się występy zespołów tanecznych, 
breakdance, muzycznych oraz wokalistów działających  
w GCK. Grupa młodych artystów, licząca ok. 70 osób, 
doskonali swój warsztat pod okiem pełnych pasji  
i zaangażowania instruktorów: pani Agnieszki Guzik, pana 
Piotra Jajko oraz pana Mariusza Dyszlewskiego. 
Rozdano również pamiątkowe dyplomy dzieciom 
uczęszczającym na darmowe lekcje języka angielskiego  
w GCK w Grębowie oraz placówce w Jamnicy. W roku 

szkolnym 2018/2019 pani Katarzyna Wdowiak doskonaliła warsztat językowy ok. 50 dzieciaków w wieku 6-8 lat. 
Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie wspaniały i pozwoli nam na dalsze szerzenie szeroko rozumianej misji 
kulturalnej i odkrywanie nowych talentów. 

 
 

III ZJAZD STARYCH MOTOCYKLI 

W niedzielę 28 lipca na grębowskim placu targowym odbył się III Zjazd Starych Motocykli, który okazał się 

wielkim sukcesem. Wśród motocykli znalazły się prawdziwe unikaty na skale światową, a wszystkich przedstawionych 

modeli było prawie 200. Na zjazd przybyło tysiące osób z okolicznych miejscowości. Prezesem Stowarzyszenia 

Miłośników Starych Motocykli jest mieszkaniec Grębowa Pan Zbigniew Szewc. Gratulujemy Panu Prezesowi, zapału, 

chęci   do pracy  w  zorganizowaniu tej ciekawej imprezy. Stowarzyszenie działa od 12.01.2018 roku i zrzesza 24 

członków - pasjonatów starych motocykli. Wszystkie motocykle zostały poświęcone przez proboszcza parafii  

w Grębowie ks. Tomasza Kołodzieja i proboszcza parafii w Wydrzy ks. Eugeniusza Różańskiego. Zjazd obfitował  

w różne atrakcje m.in.: koncerty zespołów, poczęstunki, konkursy i oczywiście pokazy akrobacyjnej jazdy 

motocyklowej. Była możliwość przejażdżki zabytkowym motocyklem. Prawdziwa furorę wzbudził mieszkaniec Szwecji 

pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego Pan Krzysztof Cebula, który do Grębowa przywiózł trzy zabytkowe 

motocykle. Jeden z nich to Grippen z 1942 roku którego produkcja zakończyła się na 1342 egzemplarzach. Do dziś 

przetrwały tylko dwa. Jednego jest właścicielem Pan Cebula, a drugi znajduje się w muzeum motoryzacji w Szwecji. 

Wójt Gminy Kazimierz Skóra obiecał większe wsparcie dla przyszłorocznej imprezy tak, aby stała się ona na stałe 

kojarzona z gminą Grębów. 
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DNI GRĘBOWA 
 

Dni Grębowa odbywające się w czasie wakacji to już tradycja. Organizatorzy – Gmina Grębów oraz Gminne 

Centrum Kultury – zadbali, by zaplanowane atrakcje trafiły w różne gusta i oczekiwania. Przygotowany program 

artystyczny, co roku jest trochę inny, ale niezmiennie pozostaje bogatą i zróżnicowaną okazją do zabawy, rodzinnych 

czy sąsiedzkich spotkań. Sprzyjająca pogoda oraz zaproszone gwiazdy miały wpływ na bardzo dużą frekwencję. Już  

w pierwszy dzień na placu targowym swoje atrakcje rozłożyło wesołe miasteczko m.in.: karuzele, dmuchane 

zjeżdżalnie, trampoliny, maszyny do mierzenia siły i wiele innych. Wystarczyło miejsca dla stoisk gastronomicznych, 

stołów i ławek dla zgromadzonych osób. W pięknej, słonecznej aurze zwyczajowo już, Dni Grębowa rozpoczęli Wójt 

Gminy Kazimierz Skóra i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Alicja Kubiak, która była również prowadząca imprezę  

z właściwie sobie werwą, zapałem i humorem. Pierwszego dnia świętowanie rozpoczęto od gier i konkursów. 

Następnie na scenie pojawił się zespół Jambo Africa - muzykalni i sympatyczni bawili gości, a w zamian otrzymali 

zasłużone brawa. Kolejną gwiazdą wieczoru królującą na estradzie był zespół Baciary, swoją muzyką oraz strojami 

nawiązują do tradycji góralskiej. Wykonali najbardziej znane i lubiane utworów m.in.: „Żyje się raz", „Nic do stracenia", 

czy „Jak się bawią ludzie". Po przyjętym z ogromnym aplauzem koncercie, zespół Baciary nie mógł odmówić 

publiczności i zabisował, alby jeszcze raz wspólnie zaśpiewać swoje największe przeboje.  

W niedzielę kontynuowano zabawę, którą rozpoczął Piknik folkloru na Lasowiacką nutę, występy lokalnych zespołów 

oraz Akademii Seniora działających przy Gminnym Centrum Kultury w Grębowie. Swój ciąg dalszy miały muzyczne 

atrakcje i kulinarne pyszności. Wieczorem imprezę w klimacie disco polo rozkręcił młody i obiecujący zespół DEJW, po 

którym wystąpiła gwiazda wieczoru zespół IRA. Artyści, choć zadebiutowali ponad 30 lat temu ciągle utrzymują się na 

czołowych miejscach list przebojów. Ich ponadczasowe utwory łączą pokolenia, dlatego razem z wokalistą Arturem 

Gadowskim śpiewała grębowska publiczność takie utwory jak: „Nadzieja”, „Mój Dom” czy „Takim sam”. Na zakończenie 

Dni Grębowa została zorganizowana dyskoteka pod gwiazdami. Dwudniowy cykl doskonałej porcji muzyki, wspólnej 

zabawy przeszedł już do historii. Bez wątpienia takie wydarzenie jest doskonałą okazją do powszechnych, rodzinnych 

spotkań, miejscem integracji lokalnej społeczności oraz radosnym czasem, który będziemy miłym wspomnieniem. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

  Katarzyna Kopała 
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PIERWSZY MARATON ROWEROWY W GRĘBOWIE 
 

 W niedzielę 4 sierpnia 2019 roku odbył się  
I Maraton Rowerowy w Grębowie. Organizatorami 
przedsięwzięcia było Gminne Centrum Kultury, pani 
Ewelina Gugała - doradca fitness oraz Gmina Grębów. 
Głównym celem wydarzenia było propagowanie sportu 
oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Podczas zawodów, 
na trasie zmagali się dorośli i dzieci. 
Tego dnia pogoda wyjątkowo dopisała, dlatego na starcie  
w miejscowości Krawce, zgromadziło się liczne grono 
pasjonatów dwóch kółek. Starterem honorowym  
I Maratonu Rowerowego był Wójt Gminy Kazimierz Skóra, 
który zainaugurował imprezę. Uczestnicy mieli do 
pokonania trasę zróżnicowaną pod względem 
ukształtowania terenu, wynoszącą ok. 25 km. Zawodnicy 

rywalizowali w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn oraz różnych kategoriach wiekowych, prezentując wysoką formę. 
Natomiast dla najmłodszych wyznaczona była trasa przy OSP  Krawce o dystansie dostosowanym do grupy wiekowej. 
Jako pierwszy na metę dojechał Jakub Obitko z Sandomierza (OBI Racing Team) pokonując trasę w 58m 42s. 
Najszybszą z kobiet okazała się Dominika Żurek z Chmielnika (Klub Kolarski Jeżowe MTB) z czasem 1h 3s. 
Po zakończeniu zmagań każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, natomiast najlepszym zawodnikom zostały 
wręczone statuetki. Po wielu emocjach nadszedł czas integracji przy wspólnym poczęstunku. Mamy nadzieję, że 
Maraton Rowerowy wpisze się w kalendarz imprez w Gminie Grębów, jako cykliczne wydarzenie. 
 
 

ZESPOŁY Z GMINY GRĘBÓW NA JARMARKU DOMINIKAŃSKIM 
 
 W pierwszy weekend sierpnia odbył się XXI Jarmark 
Dominikański w Tarnobrzegu, który tradycyjnie przyciągnął 
wielu wystawców z całego kraju. Plac Bartosza Głowackiego 
wypełniły stoiska oferujące wyroby rzemieślnicze, rękodzieło 
artystyczne czy produkty regionalne. Twórcy ludowi 
promowali swoje produkty wykonane m.in.: ze szkła, drewna  
i ceramiki. Nie zabrakło również ręcznie wykonanych zabawek 
dla najmłodszych. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna. 

Niezmiernie cieszy fakt, że wśród występów kapel i zespołów 

ludowych mogliśmy podziwiać zespoły działające przy 

Gminnym Centrum Kultury w Grębowie. Pierwszego dnia na 

scenie zaprezentowały się zespoły: Jagoda wraz z Sekretarz 

Gminy Lidią Jurek, Kalina i KGW Róża. Wykonane przez 

naszych artystów utwory ludowe i współczesne porwały 

publiczność, tym samym dostarczając dużą dawkę pozytywnej energii i dobrej muzyki! 

 
PIEROGOWY ZAWRÓT GŁOWY 

 
Druga niedziela sierpnia w naszej gminie minęła pod 

hasłem – „Pierogowy zawrót głowy”. Gminne Centrum 
Kultury wraz z Placówką Klubową w Stalach zorganizowało 
bardzo ciekawe wydarzenie, jakim była degustacja pierogów. 
W niedzielne popołudnie na placu przy Domu Ludowym  
w Stalach – Siedlisko zgromadzili się mieszkańcy oraz liczni 
goście. Stoiska zapełniły się kulinariami przegotowanymi 
przez Akademie Seniorów i Koła Gospodyń Wiejskich 
działających w naszej gminie. Okazało się to gwarancją 
tradycyjnych smaków oraz połączeniem 
niekonwencjonalnych produktów, dzięki czemu każdy  
z miłośników pierogów znalazł coś dla siebie. Pierogowe 
szaleństwo to jeden z punktów programu. Scena była 
wypełniona licznymi występami artystycznymi i wspólnymi 
zabawami, natomiast dmuchana zjeżdżalnia i basen  
z piłkami to atrakcje, z których korzystali najmłodsi. Na ich 
pomalowanych buziach przez cały czas gościł uśmiech. 

Sekretarz Gminy Lidia Jurek wraz z Zespołem Jagoda 

 z Zabrnia 

Akademia Seniora ze Stalów 
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„NALEŚNIK POD CHMURKĄ” 
 
 
 

„Naleśnik pod chmurką” pod takim hasłem minęło 
niedzielne popołudnie mieszkańcom Stalów oraz przybyłym 
gościom, którzy chętnie uczestniczyli w wesołej i słodkiej 
zabawie zorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury  
w Grębowie oraz Wiejski Dom Kultury w Stalach. Pięknie 
przygotowane stoły zostały wypełnione naleśnikami 
przyrządzonymi i podawanymi w różnej postaci.  Bogactwo 
smaków nie maiło końca. Naleśniki na słodko, ostro,  
z owocami, serem czy dżemem to tylko jedne z wielu opcji, 
jakie można było zasmakować. Niewątpliwie przepyszne 
naleśniki okazały się prawdziwą ucztą dla ciała, natomiast 
dla ducha został przygotowany bogaty program artystyczny,  
w którym zalazł się m.in.: występ kapeli Jaśki, konkursy  
i zabawy oraz atrakcje dla dzieci. Na scenie z repertuarem 

muzycznym wystąpiły: Akademie Seniorów ze Stalów i Zabrnia, Sekretarz Gminy Lidia Jurek oraz zespoły Kalina, 
Stalowianki, Perełki i Koło Gospodyń Wiejskich Róża. Natomiast zespół Jamniczanki profesjonalnie przedstawił 
widowisko obrzędowe „Oj pranie, pranie” zachwycając i rozśmieszając zgromadzoną publiczność. Plenerowemu 
wydarzeniu w Stalach towarzyszyła przepiękna i słoneczna pogoda, która pozwoliła na spędzenie tak radosnego czasu. 

 
 

FESTIWAL ZIEMNIAKA – POŻEGNANIE WAKACJI 

 
 
 

Gminne Centrum Kultury w Grębowie i Placówka 
Klubowa w Zapoledniku na zakończenie wakacji zorganizowali 
plenerowe wydarzenie pn. „Festiwal ziemniaka”, podczas 
którego nie zabrakło atrakcji i rozrywki dla każdego bez 
względu na wiek. Wszyscy, którzy chcieli spędzić czas na 
wspólnej i radosnej zabawie zgromadzili się na placu przed 
Domem Ludowym w Zapoledniku. Było mnóstwo 
ziemiankowych przysmaków, sportowych emocji, muzyki  
i dobrej zabawy, jednak to kartoflowe menu cieszyło się 
największym zainteresowaniem. Specjalnie na ten dzień 
zostały przygotowane ziemiankowe „wariacje”: znakomite 
placki ziemniaczane, pasztet czy sałatka kartoflowa. Na 
niedzielnym festiwalu nie zabrakło również pieczonych 
ziemniaków z ogniska znanych jako tradycyjna potrawa przygotowana na zakończenie wykopek. Pysznym potrawom 
towarzyszyła scena muzyczna, na której wystąpiła Sekretarz Gminy Lidia Jurek oraz zespoły: Kalina, Koło Gospodyń 
Wiejskich Róża oraz nowopowstały zespół Łęgowianie. Wykonane utwory porwały do wspólnej i wesołej zabawy. 
Widowisko obrzędowe „ Kiszenie Kapusty” przedstawione przez zespół Jamniczanki przyciągnął uwagę publiczności, 
która wszystkim artystom za ich występy dziękowała gromkimi brawami. Festiwal ziemniaka był ostania imprezą 
tegorocznych wakacji, których zakończenie dla wielu oznacza rozpoczęcie szkolnych obowiązków i nowych wyzwań.  
Powodzenia! 

 
RODZINNY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU W GRĘBOWIE 

 
 
 

 W Przedszkolu Publicznym w Grębowie, 30 maja 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, 
połączona z obchodami Dnia Dziecka. Przygotowywana 
od miesiąca impreza odbyła się w nowo wybudowanym 
Amfiteatrze. Przybyłych na nią gości serdecznie 
przywitała pani Dyrektor Bogusława Szewc. Po ciepłych 
i wzruszających słowach powitania nadszedł czas na 
występy dzieci. Wszystkie dzieci z bijącym sercem  
i wypiekami na twarzy recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki oraz tańczyły. Licznie przybyli Rodzice  
z podziwem i wzruszeniem oklaskiwali swe pociechy. Do 
ciepłych życzeń dołączył się również Wójt Gmin Grębów 
Kazimierz Skóra. 

Po występie, już w budynku przedszkola odbył się słodki poczęstunek dla rodziców oraz dzieci. Były życzenia, całusy, 
prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. W tym dniu przedszkolaki świętowały także Dzień Dziecka. Z tej okazji na 
przedszkolnym placu zabaw były zabawy dla przedszkolaków prowadzone przez grupę animatorów „Stacyjkowo”  
z Sandomierza. Mimo pochmurnej pogody wszystkie dzieci chętnie brały udział w przygotowanych dla nich zawodach  
i zabawach. Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, 
przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności. 

Zespół Koniczyna ze Stalów Siedlisko 

Nowopowstały zespół Łęgowianie z Zapolednika 

Grębowskie przedszkolaki na scenie Amfiteatru 



21 

  

DOŻYNKI GMINNE 2019 R. 
 
 Uroczysty przemarsz orszaku rozpoczął święto dożynkowe w Gminie 
Grębów. Piękne, staropolskie święto dożynkowe, to zarówno ukoronowanie 
całorocznej pracy rolników, jak i ich największa uroczystość, obchodzona we 
wszystkich, nawet tych najmniejszych, polskich wsiach. Z biegiem lat dożynki 
stały się w naszym kraju tak popularne, że obchodzone są nawet w niektórych 
miastach, przybierając postać wielkich imprez dla masowej publiczności  
i w niczym nie przypominając rolniczej tradycji. Warto więc wrócić pamięcią do 
początków tego pięknego zwyczaju, by uświadomić sobie, jak głęboko jest on 
zakorzeniony w naszej polskiej historii.  

 Z ogromnym zaangażowaniem, mając na względzie tradycyjne świętowanie - 18 sierpnia rolnicy z naszej 
gminy dziękowali za plony. Grupy wieńcowe wraz z gospodarzami zgromadzili się licznie na placu przed Gminnym 
Centrum Kultury w Grębowie, aby przy akompaniamencie muzyki wspólnie przejść do Amfiteatru i wziąć udział  
w uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej za rolników i za tegoroczne zbiory. Mszę świętą odprawił wikariusz parafii 
Stale ks. Grzegorz Gawęda w asyście Proboszcza Grębowskiej Parafii Tomasza Kołodzieja. Piękną homilię ze specjalnym 
przesłaniem dla rolników wygłosił ojciec Mirosław Jajko. Gospodarze poszczególnych wieńców dożynkowych złożyli na 
ołtarzu dary: chleb upieczony z tegorocznej mąki, wino, owoce i kwiaty jako podziękowanie Bogu za tegoroczne zbiory. 
Tę jakże podniosłą Liturgię uświetniła wspaniała oprawa muzyczna Pana Piotra Jajko, dzięki której zgromadzeni mogli 
poczuć prawdziwego ducha wiary i religijności. 
  Wieńce - symbol tegorocznych żniw przygotowało, aż 15 grup działających na teranie całej gminy. Na scenie 
zostały zaprezentowane prace wykonane przez Akademie Seniorów z: Grębowa, Stalów, Zabrnia, Żupawy, Zespoły: 
Grębowianki, Jagoda, Jamniczanki, Jarzębina, Kalina, KGW Róża, Koniczyna, Perełki, Słowianie, Stalowianki  
i Wydrzowianie. 
 Zespół Grębowianki, jako pierwszy przekazał swój wieniec Wójtowi Gminy Kazimierzowi Skóra, który  
w swoim przemówieniu podkreślił  jak ważna i ciężka jest praca rolnika, życzył aby ta praca zawsze spotykała się  
z wdzięcznością i uznaniem. Podziękował również sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom sołectw, radnym oraz 
pracownikom GCK, szczególnie Dyrektor Pani Alicji Kubiak za zaangażowanie i wkład włożony w przygotowanie 
uroczystości dożynkowych. Dożynkową uroczystość uświetnił swoja obecnością Wiceminister sprawiedliwości                                     
dr hab. Marcin Warchoł pochodzący z Niska, był pełen uznania dla działalności kulturalnej w Gminie Grębów. Żywo 
zainteresował się aktywnością licznych lokalnych zespołów i Akademii Seniora, pogratulował wszystkim wykonania 
przepięknych wieńców. Szczególne słowa skierował do rolników, dziękując za całoroczny trud i ciężką pracę, za 
obecność i chęci kultywowania tradycji obchodów święta plonów.  
 Następnym punktem programu był występ kapeli Jaśki, która porwała zgormadzoną publiczność do tańca. 
Dożynki to również bogata oferta gastronomiczna z tradycyjnym jadłem i wesołym miasteczkiem dla dzieci. Wieczorną 
gwiazdą dożynek był zespół B-QLL oraz pokaz ognia „Leśne Licho”. Gminne święto dożynkowe sprzyjało integracji 
mieszkańców i zaproszonych gości, było motywacją do wspólnego i radosnego spędzenia czasu. 

Zapraszamy za rok! 
  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grębowie Alicja Kubiak 

Zespół Kalina z Zapolednika Zespół Stalowianki ze Stalów 
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ZE STARG0 ALBUMU 
 
 

 CZĘŚĆ III  -ZAKOŃCZENIE  
DYREKTOR INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PROF. DR HAB. KAROL 

MALECZYŃSKI UR. 28.10.1897 R. W GRĘBOWIE – ZM. 20.07.1968 R. WE WROCŁAWIU 
 
 Po zakończeniu wojny Wrocław nie był bezpiecznym miastem, przyjeżdżali do niego mieszkańcy ze wszystkich 
stron Polski, szczególnie Polacy z Kresów, przymusowo przesiedlani na ziemie odzyskane. W mieście mieszkała także 
ludność niemiecka, która pozostała w „festung Breslau” podczas oblężenia miasta. Do Wrocławia przyjeżdżali także 
szabrownicy, chcący się szybko wzbogacić.   
 Po wojnie dla kadry naukowej uczelni wrocławskich miasto zabezpieczyło domy w wyznaczonych dzielnicach 
willowych. Profesor zanotował w swoim wspomnieniu wydarzenie związane z jego kolegami z uczelni: ”Szabrownicy 
nie oszczędzili też will już zamieszkałych przez Polaków. Pamiętam doskonale, jak ogołocili do szczętu z rzeczy 
prywatnych i osobistych willę zamieszkałą przez dra Niemczyka i dra Antoniego Knota.” 
 Profesor wybrał sobie willę przy ulicy Lindego (ówczesna Walter Flex Weg), gdzie osiedlił się na stałe. 
Skromna i przy bocznej uliczce, ale za to prawie nie zniszczona i z nie powybijanymi szybami. Wstawił podwójne okna 
(luksus był  to na owe czasy niesłychany!). Mieszkał w niej do końca życia. Profesor wspominał takie  wydarzenie cyt: 
„Pamiętam, jak raz, zagadawszy się do późna u obecnego docenta E. Zubika, wracałem  po godz. 22 do domu. Oczywiście 
nadszedł patrol milicyjny, który momentalnie zaprowadził mnie do komisariatu. Tu ponieważ byłem znany, jako że 
zdążyłem wcześniej jeszcze wygłosić pogadankę dla policjantów, zostałem przyjęty z odpowiednimi honorami, 
przespałem się na kanapie dyżurnego oficera i rano zostałem wypuszczony.” 
Profesor starał się o uruchomienie i dotowanie katedr historycznych. Gmach przy ul. Szewskiej 49 był już prawie 
gotów, a nawet dach tylko miejscami zaciekał. Katedra historii nie posiadała książek ani regałów. 
 Profesor rozpoczął wyjazdy w teren, szukając miejsca, gdzie Niemcy ewakuowali zbiory uniwersyteckie. 
Otrzymał wiadomość, że zbiory dawnego  niemieckiego seminarium historycznego znajdują się w małym folwarczku  
między Jordanowem a Tupadłami o ówczesnej nazwie Kunersdorf. Wybrał się tam, któregoś jesiennego dnia  
i przywiózł pełną ciężarówkę książek. Powtórzył ten kurs jeszcze kilkakrotnie. Pomagał mu dr Stanisław 
Szczepankiewicz. W ten sposób „gros” biblioteki  dawnego niemieckiego zakładu historii razem z regałami znalazło się 
przy ulicy Szewskiej 49. Księgozbiór wynosił koło 20000 tomów, później został skatalogowany i uporządkowany.  
 Prof. dr hab. Karol Maleczyński otrzymał nominację na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego  
w październiku 1945 r. Wtedy też objął kierownictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie pracy 
na Uniwersytecie Wrocławskim kierował kolejno: Katedrą Historii Śląska i Słowiańszczyzny Zachodniej, Katedrą 
Historii Polski i  Powszechnej do XV w., Katedrą  Nauk Pomocniczych  Historii i Archiwistyki. 
 Na okres wrocławski przypada najpełniejszy rozwój twórczości naukowej prof. dra Karola Maleczyńskiego,  
w której obok dawnych zainteresowań wysunął się na czoło nowy nurt śląskoznawczy. Opublikował ponad 70 prac 
dotyczących tematyki śląskiej. Jako najbardziej reprezentatywne spośród nich należy wymienić: Dzieje Wrocławia, cz. I, 
(1948 i poszerzone wznowienie z kontynuacją innych autorów w 1958 r.), wielkie partie Historii Śląska  PAN, t. I  
(1960-1964), Bibliografię historii Śląska za lata 1939 – 1947 wydaną w 1954 roku, Bibliografię historii Śląska za lata 
1948- 1955 wydaną w 1961 roku. Był autorem wielu rozpraw przedstawiających podstawowe problemy dziejów 
Śląska: Więź polityczna Śląska z Polską (1948),  Z dziejów wsi śląskiej w okresie przed kolonizacją na prawie niemieckim 
(1953), Kształtowanie się narodowości i narodu polskiego na Śląsku (1953), Rola mas ludowych w dziejach Śląska  
w epoce feudalnej (1954), Rozwój Ziemi Śląskiej w epoce Odrodzenia (1955), Śląsk między Polską, Czechami i Niemcami   
w X w. (1961), Trwanie łączności Śląska z Polską od połowy XIV w. do początku XVI w. (1962). 
 W 1939 r.  miała ukazać się monografia  Bolesław III Krzywousty jego pióra, ale wybuch wojny to uniemożliwił; 
ukazała się ona  (pod redakcją W. Korty i A. Gieysztora) dopiero po śmierci autora.  
Prof. Karol Maleczyński przetłumaczył na j. polski liczne źródła historyczne, m.in. Kronikę polską Galla Anonima. 
Był autorem herbu Wrocławia, przyjętego jako obowiązujący od 1948, aż do zmiany w 1990: połowy czarnego orła 
śląskiego na złotym polu i połowy białego orła polskiego na polu czerwonym. Był członkiem Polskiej Akademii 
Umiejętności. Profesor był organizatorem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników  Historii i jego wieloletnim 
prezesem od chwili założenia  w 1946 r. aż do swego zgonu.  
Dołożył wiele starań, by zapewnić mimo wielu trudności regularne ukazywanie się organu Towarzystwa „Śląskiego  
Kwartalnika Historycznego Sobótka”. Z jego inicjatywy wydawano popularną serię B tego czasopisma przeznaczoną dla 
szerszych warstw społeczeństwa śląskiego.  
Był niestrudzonym popularyzatorem polskich tradycji Ziem Zachodnich. Wygłaszał osobiście odczyty publiczne oraz  
pogadanki  radiowe i telewizyjne.  
 Za zasługi dla organizacji nauki polskiej na Śląsku  otrzymał w 1947 r.  Złoty Krzyż  Zasługi. W 1962 r. nadano 
mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt jego pracy naukowej. Był odznaczony Odznaką 
Zasłużonego dla Dolnego Śląska i Odznaką Budowniczego Wrocławia. Najbardziej sobie cenił Odznakę Pioniera. Jego 
żoną była Ewa Maleczyńska (1900 – 1972), również historyk i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor zmarł 
28 lipca 1968 r. we Wrocławiu. Pragnę podziękować Panu Sławkowi Stępakowi za zainteresowanie tematem.  
W niniejszym materiale wykorzystano: Wspomnienia prof. dra hab. Karola Maleczyńskiego drukowane w „Sobótce”, 
wikipedie wolną encyklopedię: prof. dr hab. Karol Maleczyński (życiorys) i dra Romana Hecka: obszerny nekrolog  
drukowany w „Sobótce” w 1968 – Prof. dr hab. Karol Maleczyński. 

                                                                                                Janina  Stadnik 
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JÓZEF SAJA URODZIŁ SIĘ W „MIASTECZKU GRĘBÓW” A WYBRAŁ WOLNĄ ZIEMIE  WASHINGTONA CZ. I 
  

Według moich ustaleń jest to postać obecnie zapomniana. Nazwisko jest popularne 
w naszej gminie. Obecnie występuje 134 razy. Józef Saja w swoim życiorysie nie podał daty 
urodzin, imion rodziców i nazwiska rodowego matki. 
Kim był? Bardzo przedsiębiorczym człowiekiem. Józef Saja pisze cyt. „Urodziłem się  
w miasteczku Grębów (Małopolska). Ukończyłem szkołę miejscową, udając się następnie do 
Szkoły Wydziałowej w Tarnobrzegu, którą w dwóch latach ukończyłem z odznaczeniem.  
W czasie wakacji szkolnych udałem się na kursy rolnicze do Lwowa, gdzie spędziłem trzy 
miesiące i nosiłem się z zamiarem wstąpienia do gimnazjum w Rzeszowie, planom tym 
przeszkodził zgon matki. Stosunki rodzinne po śmierci matki nie pozwoliły mi na dalsze 
kształcenie. Musiałem przed to przyjąć posadę nauczyciela w wiosce Zapolednik.  
Na stanowisku tym pozostawałem dwa lata, po czym przeniosłem się do wioski Żupawy, 
gdzie pozostałem na stanowisku nauczyciela jeszcze jeden rok.” (Uczył w tzw. „szkołach 
zimowych”. Nauka trwała 4 miesiące od Bożego Narodzenia do 23 kwietnia. W Żupawie 
powstała 1867 r. szkoła zimowa w budynku gminnym, od 1910 r. została szkołą etatową.  
W 1928 r. zorganizowano szkołę etatową w Zapoledniku. Nauczycielką była Wanda 
Wyczesanowa. (Wojciech Wiącek, Stuletnia historia rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie 

tarnobrzeskim, Machów 1931) przypis Janiny Stadnik. 
 W rok później przyłączył się do ekspedycji polskiej, naukowej Tadeusza  Szewca i wyjechał w Karpaty. Podczas 
wycieczek po górach rozmawiał z tamtejszą ludnością. Napisał w życiorysie cyt. „Nasłuchałem się opowieści 
cudownych o wolnej Ziemi Washigtona i porwany takimi opowiadaniami, sam postanowiłem tam szczęścia poszukać. 
Dostawszy od znajomego pana  Śliwińskiego list zza oceanu, udałem się do miasteczka Nantlooko”(USA).  
Wyjechał do Ameryki 1888 roku. Brak znajomości języka angielskiego utrudniał mu znalezienie lepszej pracy. Był 
sprzedawcą w składzie żelaznym w miasteczku Nantlooko. Po pewnym czasie przeniósł się do Plymouth. Podjął pracę 
w „Gońcu Plymouthskim”. Był redaktorem i zecerem zarazem. Gazetę polską wydawał Pokrztys. Był to dziennik. 
Pracując na stanowisku redaktora wykonywał różne prace. W drukarni tego pisma  drukowali afisze, konstytucje, bilety 
wizytowe. Pomimo tak wielorakiego zakresu pracy, dziennik upadł i drukarnię sprzedano. Po upadku dziennika 
zamieszkał w Edwardsville. Założył tu sklepik na własne nazwisko. Pracował w ciągu dnia w kopalni, a sprzedawał 
wieczorami w sklepie. Tu rozpoczął działalność w organizacji polonijnej „Związku Narodowym  Polskim.” Józef Saja  
z Janem Skawieńskim i Janem Drapałą założyli grupę 598. W grupie tej został mianowany pierwszym kasjerem, później 
prezesem i sekretarzem finansowym, piastując godność ową przez cztery lata.  
W 1910 r. wyjechał do Priceburga, gdzie zakupił hotel, z konieczności przeniósł się do grupy 296, będąc mianowanym 
prezesem, sekretarzem finansowym i protokołowym. Tutaj założył z pomocą innych gminę nr 3, która jednak nie 
utrzymała się długo. Po sejmie w Schensctady została założona powtórnie gmina 85, z której to mianowano Józefa Saję 
delegatem. Od założenia tej nowej placówki brał czynny udział w jej działalności. Z gminy tej wysłano  500 dolarów na 
odbudowę Polski, na plebiscyt na Górnym Śląsku 75 dolarów i uczniowi szkoły z Cambridge Springs 25 dolarów. Przy 
pomocy Ozdarskiego założył również grupę 1762 w Throop, w stanie Pensylwania. Przy zakładaniu gniazda sokolego  
w Priceburgu zakupił na własny koszt:  drążki i materace oraz przybory gimnastyczne.  
 Podczas organizowania Hallerczyków przemawiał na wielu wiecach i werbował żołnierzy do armii polskiej.  
W trzech miasteczkach udało się mu zwerbować 75 ochotników. Był również w komitecie obywatelskim witającym 
powracających wojaków, którym związek przekazał po 25 dolarów.   
 Jest autorem czterech sztuk teatralnych: „Jan syn na wojnie”, „Przyjaciel górnika”, „Ksiądz Skorupka”, 
„Emigranci  amerykańscy”. Do czerwca 1922 r. żadna z tych sztuk teatralnych nie była wystawiona. Do związku wstąpił 
w 1904 roku, żona została członkiem związku w 1906 r. a  syn poszedł śladem rodziców i zapisał  się do związku w 
1921 r. Miał wówczas 17 lat.  Józef Saja był Komisarzem X-go Okręgu na północno - wschodnią cz. stanu  Pensylwania, 
zamieszkały z rodziną pod numerem 419 Dunmore st. Throop. Został wybrany Komisarzem na ostatnim XXIII Sejmie  
w Toledo. Józef Saja przedstawił swoje życie i osiągnięcia na łamach tygodnika związkowego „Zgoda” w 1922 r. 
wydawanego w Chicago. Napisał na prośbę redakcji tygodnika, który prowadził dział „Nasi Komisarze Związku  
Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych”. Chodziło tu o przedstawienie ogółowi związkowemu ostatnio 
wybranych Komisarzy na XXIII Sejmie w Toledo.  
 Podziękowanie należy się panu mgr S. Stępakowi za odnalezienie Józefa Saji w tygodniku Zgoda i w 14-tym,   
i 15-tym  spisie ludności  USA (1920 r. i 1930). Z tych spisów wynika, że Józef Saja urodził się w 1870 roku. W wieku 18 
lat przybył do USA. To był rok 1888 r. Był żonaty. Miał jednego syna, który w wieku 17 lat wstąpił do Związku 
Narodowego Polskiego w 1921 roku. Józef Saja zmarł 29.04.1954 r. Natomiast jego syn Piotr był nauczycielem szkoły 
średniej. Zmarł  1976 r. Nekrolog o Józefie Saji w 1954 r. zamieściła gazeta ukazująca się w języku angielskim „The 
Scranton Tribune” (Scranton - nazwa miasta) w stanie Pensylwania. Świadczy, to o tym, że były to osoby znaczące w ich 
środowisku.  
W Pensylwanii jest biblioteka cyfrowa, dzięki której będzie można  odnaleźć  jeszcze inne informacje związane z tą 
rodziną. Informacje przekazywane z biblioteki cyfrowej są płatne. Jest regulamin, w którym m.in. są  wyznaczone dni, 
kiedy materiały źródłowe są udostępniane bezpłatnie, 9 czerwca był takim dniem. 
 
Ps.  Szanowni Państwo -  Jest wiele pytań – czy Piotr był żonaty, czy żyją jego potomkowie. Czy Józef Saja ma 
rodzinę na terenie naszej gminy? . Dziękuję za ewentualne  informacje dotyczące  bohatera tego artykułu. 

         Janina  Stadnik 
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WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 
 
W związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, które odbędą 
się w dniu 13 października 2019 roku poniżej przedstawiamy informację o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz wydawanych pełnomocnictwach do głosowania. 
 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU  

 

Nr obwodu 
glosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 
1 

 
Sołectwo Grębów 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie,  
ul. Rynek 9 , 39-410 Grębów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 
 

2 

 
 
Sołectwo Grębów- Zapolednik 

Filia Szkoły Podstawowej w Zapoledniku, 
Grębów Zapolednik ul. Dolańskich 170, 

 39-410 Grębów 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 
 

3 

 
 
Sołectwo: Jamnica 

Filia Szkoły Podstawowej w Jamnicy,  
Jamnica 135, 39-410 Grębów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 
4 

 
 

Sołectwo: Zabrnie i Poręby 
Furmańskie  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrniu, 
Zabrnie 582, 39-410 Grębów 

 
5 

 
Sołectwo: Stale 

Zespół Szkół w Stalach, 
 ul. Tarnobrzeska 5, 39-400 Tarnobrzeg 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 
6 

 
Sołectwo: Żupawa  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żupawie,  
Żupawa 41, 39-400 Tarnobrzeg 

 
 
 

7 

 
 
 

Sołectwo: Krawce 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krawcach,  
Krawce 167, 39-410 Grębów 

8 Sołectwo: Wydrza Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole  
w Wydrzy,  

Wydrza 383, 39-410 Grębów 
 

Pełnomocnictwa - prawo do głosowania przez pełnomocnika 
Do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają prawo wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do 
głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 
 
Pełnomocnikiem nie może być: 
osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa 
do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba kandydująca w wyborach. 
Pełnomocnictwo można przyjąć: 
tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, 
itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru 
wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do 4 października 2019 r. Wyborca ma 
prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje 
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy. Głosowanie 
osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić 
osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego. W dniu wyborów pełnomocnik przed przystąpieniem do 
głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej akt pełnomocnictwa do głosowania. 
Czynne uczestnictwo jest prawem, a zarazem obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela. Dlatego 13 października 
2019 r. nie bądźmy obojętni i oddajmy swój głos. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą dowodu osobistego 
lub innego dokumentu  stwierdzającego tożsamość celem weryfikacji w rejestrze wyborców.   
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KĄCIK KULINARNY 
 
 

PRZEPIS NA SOK Z OWOCÓW CZARNEGO BZU 
 
Po owoce czarnego bzu warto sięgnąć, gdy będą bardzo dojrzałe, czyli na 
przełomie sierpnia oraz września. Wtedy można z nich przyrządzić pyszny 
sok. Do jego przygotowania wystarczy: 
 

 Kilogram owoców czarnego bzu     
 0,5 kg cukru 
 Szklanka wody (ok. 100 ml). 

Obrane z szypułek owoce myjemy, zalewamy wodą, dodajemy cukier  
i gotujemy pod przykryciem do chwili, w której owoce puszczą sok. 
Następnie przecedzamy sok z czarnego bzu i przelewamy do butelek. 
 
Warto dodać: 
Czarny bez uznany jest za jedną z najstarszych roślin leczniczych, cenioną za szczególne bogactwo substancji  
aktywnych, które dają wymierne korzyści zdrowotne. Czarny bez jest bogatym źródłem antyoksydantów, wspiera 
działania układu odpornościowego i działa przeciwzapalnie, wykazuje właściwości przeciwbólowe itp. Jest naturalnym 
i domowym sposobem na przewlekłe przeziębienia przy spadku odporności i osłabienia organizmu.  
 
 

ZIMOWY DŻEM NA ODPORNOŚĆ Z GRUSZKAMI 
 

Składniki: 
 2 kg gruszek  
 350 g cukru  
 łyżka świeżego imbiru  
 sok z 1 cytryny  
 oraz skórka z 1 cytryny  

Sposób przygotowania: Gruszki myjemy, obieramy ze skórki i pozbywamy 
się pestek. Kroimy je w mniejsze kawałki. Skrapiamy je sokiem z cytryny. Imbir obieramy ze skórki i ścieramy na 
drobnej tarce. Cukier mieszamy ze skórką z cytryny i z imbirem, dodajemy tę masę do gruszek i pozostawiamy na około 
5 godzin (lub całą noc). Po upływie czasu gruszki dusimy do uzyskania konsystencji dżemu (możemy też robić kilka 
przerw po każdych 30 minutach gotowania pozostawiając dżem do wystygnięcia). Jeszcze gorący dżem przekładamy do 
wyparzonych słoików i szczelnie zakręcamy. Pasteryzujemy przez około 10 min. Jeśli chcemy dżem przechowywać 
dość długo, lepiej go dodatkowo pasteryzować 10-15 minut, zaczynając od temperatury 70 stopni. 

 
KONFITURA Z ŻURAWINY 

 
Składniki: 
400 g świeżej lub mrożonej żurawiny 

 400 g cukru 
 duże jabłko lub gruszka - 250 g 

 
Dodatkowy czas: 20-30 minut pasteryzacji. 
Czas przygotowania: 5 minut 
Czas gotowania: 1 godzina 10 minut 
Ilość porcji: 540 ml konfitury 
 
 
Gotową konfiturę zamknęłam w trzech słoikach o pojemności 180 ml każdy. Domową konfiturę z żurawiny możesz 
zrobić przez cały rok. Możesz użyć żurawiny mrożonej lub świeżej. W marketach sprzedawane są głównie jagody 
jaśniejsze i bardzo duże. Na bazarkach zazwyczaj dostaniemy jagody mniejsze lub dzikie jak np. żurawina błotna. Nie 
ma większego znaczenia na jaką odmianę trafisz.. konfiturę z żurawiny robi się tak samo niezależnie od jej wielkości.  
 

SMACZNEGO! 
 
(Przepisy: ze strony: https://gloswielkopolski.pl/przepisy-jesienne-przetwory-na-zimowe-dni/ar/10750434 
https://aniagotuje.pl/przepis/konfitura-z-zurawiny) 
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DOŻYNKI GMINNE 2019 R. 
 

 
 

Zespół Grębowianki z Grębowa 

 

Akademia Seniora z Żupawy 

 

 

  

  

Akademia Seniora z Zabrnia KGW Róża z Grębowa i Zespół Kalina  

z Zapolednika 

 
  Zespół Słowianie z Grębowa Zespół Jamniczanki z Jamnicy 

  
Wójt Gminy Kazimierz Skóra wita Wiceminstra sprawiedliwości 

Marcina Warchoła 

Utwór pt. „Panno Pszeniczna” w wykonaniu Sekretarz Gminy 

Lidii Jurek 

  

Akademia Seniora z Grębowa Akademia Seniora ze Stalów 
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 Zespół Perełki z Żupawy Zespół Jarzębina z Krawców 

  Zespół Koniczyna ze Stalów Siedlisko Pan Piotr Jajko był odpowiedzialny za oprawę muzyczną 

  
Atrakcje dla najmłodszych Przejażdżki konne  

 
 Kapela Ludowa Jaśki Wesoła zabawa 

 

 

 

 

Mieszkańcy oraz zgromadzeni goście 
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PREZENTACJA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 

 

 Wieńce: Akademii Seniora z Grębowa 
 i Zespołu Wydrzowianie 

 

Wieńce: Zespołu Stalowianki ze Stalów i Zespołu Jagoda 

 z Zabrnia 

 

 

  

 

 
Wieńce: Akademii Seniora z Zabrnia i Zespołu Kalina  

z Zapolednika 

Wieńce: Akademii  Seniora ze Stalów i Zespołu Jamniczanki  

z Jamnicy 

   
Wieńce: Zespołu Perełki z Żupawy i Zespołu Jarzębina  

z Krawców 

Wieńce: Zespołu Słowianie z Grębwa i Zespołu Grębowianki  

z Grębowa 

 

 
Wieńce: KGW Róża z Grębowa i Akademii Seniora z Żupawy 

 

Wieniec Zespołu Koniczyna ze Stalów Siedlisko 
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