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Drodzy Mieszkańcy Gminy Grębów
Życzymy, aby zbliżający się Nowy 2014 Rok
przyniósł radość z tego co jest, nadzieję na to co przed nami,
uśmiech i pogodę ducha na każdy nadchodzący dzień,
by nie zabrakło wzajemnej życzliwości
i zrozumienia, aby wszystkie plany, nawet te najśmielsze,
udało się zrealizować.
Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia się spełnią
oraz zdrowia, szczególnie zdrowia, które jest bezcenne.
Z całego serca życzymy, by Nowy Rok był wypełniony tym co dobre,
piękne i szczęśliwe, a dostatek i pomyślność nigdy
Państwa nie opuszczały.

Wójt Gminy Grębów

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Skóra

Jerzy Drewniak
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Szanowni Państwo !
Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący
Nowy Rok to najbardziej oczekiwane przez
wszystkich chwile. Towarzyszą im zawsze
refleksje i radosne przeżycia.
W grudniowe dni i wieczory myślimy
o tym co minęło i planujemy przyszłość.
Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy
piękne, polskie kolędy, składając sobie
życzenia wierzymy, że nowy rok, będzie dla
nas dobrym czasem, że spełnią się nasze
marzenia i zamierzenia. Dla mnie jest to
okazja, by podsumować miniony rok,
przypomnieć Państwu o tym, co zrobiliśmy,
przedstawić także plany na nowy 2014 rok. Stwierdzić należy, że 2013 rok był dobry dla naszej
Gminy, możemy być zadowoleni, bo wykonaliśmy zadania, których powodzenie realizacji w dużym
stopniu zależało od naszej troski, ofiarności i zaangażowania, często też uporu i determinacji.
Skutecznie korzystaliśmy z możliwości pozyskania dla wielu przedsięwzięć funduszy
unijnych, dobrze współpracując z Posłem na Sejm Mirosławem Plutą, władzami naszego
województwa oraz z naszymi radnymi powiatowymi.
W wykorzystaniu funduszy unijnych wśród najlepszych samorządów – gmin wiejskich gmina Grębów znalazła się w pierwszej setce spośród 1576 ocenianych gmin wiejskich
w kraju, co stawia ją na piątym miejscu w województwie podkarpackim. Na tej podstawie
stwierdzić należy, iż stale inwestujemy w rozwój infrastruktury oraz w mieszkańców, którzy są jej
najcenniejszym zasobem.
Rok 2013 przyniósł naszej Gminie szereg pozytywnych zmian. Zrealizowano bądź rozpoczęto
realizację wielu inwestycji o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Wspomnę tylko o tych
najważniejszych:
 zakończono rozpoczęty w 2011r. Projekt pn. „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody
w miejscowości Wydrza wraz z budową sieci wodociągowej osiedla Jamnica i Krawce”.
Całkowita wartość zadania 3 556 198,56zł; w tym dofinansowanie ze środków
unijnych: 2 481 777,16zł.
 zakończono projekt „Modernizacja publicznej infrastruktury oświatowej w Gminie Grębów,
w ramach którego zmodernizowano Szkołę Podstawową w Zabrniu oraz salę gimnastyczną
w Zespole Szkół w Stalach. Ogólna kwota zadania: 644 850,24zł, dofinansowanie:
532 101,11zł.
 w październiku zakończono budowę boiska sportowego w Żupawie - wykonano płytę boiska
z nawierzchnią z trawy naturalnej, ogrodzenie, piłkochwyty, budynek szatniowy, kabiny dla
zawodników, ławki dla widzów oraz alejki utwardzone tłuczniem. Całkowity koszt zadania
wyniósł 303 114,36zł.
 w ramach modernizacji Domu Ludowego w Zabrniu wykonano ogrzewanie gazowe
budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek, wykonano nową
elewację, pomalowano dach oraz ściany wewnętrzne, wykonano podjazd z kostki betonowej
oraz bramę ogrodzeniową. Całkowity koszt wyniósł: 138 907,11zł.
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bardzo ważnym zadaniem było rozpoczęcie planowanej od dawna budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Żupawa. W wyniku realizacji powstanie ok. 13 km sieci kanalizacji oraz
10 przepompowni ścieków. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu
7 września 2013r. na kwotę 2 046 851,17zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji
to 2015r.
 doprojektowano i dobudowano 20 odcinków kanalizacji w miejscach, gdzie mieszkańcy
mieli utrudnione bądź niemożliwe podłączenie się do sieci kanalizacji w miejscowościach
Wydrza, Stale i Krawce. Wartość zadania: 79 335,00zł.
 wykonano modernizację budynku weterynarii w Grębowie - ze środków własnych za kwotę:
45 466,83zł brutto. Zostało wymienione pokrycie dachowe, okna i drzwi zewnętrzne,
pomalowano elewację.
W ramach inwestycji drogowych przebudowano 8 odcinków dróg gminnych o długości
ponad 4 km za 904 529,52zł brutto, m.in. drogę gminną Stale-Rokita I i II o długości 1400 m
za kwotę 438 947,84zł brutto, z czego 209 687,00zł pozyskano ze środków powodziowych.
Na przebudowę drogi gminnej Grębów-Zabrnie o długości 537 mb pozyskano 53 369,21zł brutto
z budżetu Województwa Podkarpackiego, przy wartości zadania 66 711,51zł. Dokonano
przebudowy chodników w centrum Grębowa o łącznej długości ok. 600 mb. Cieszy fakt, że została
przebudowana, długo oczekiwana przez mieszkańców Grębowa, droga serwisowa wzdłuż
obwodowej Grębowa o długości ok. 1 km za kwotę 201 288,00zł brutto pokryta w całości
z budżetu Gminy. W roku bieżącym w budżecie Gminy zaplanowano środki, które zostały
przeznaczone na zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych tj. na konserwację
gruntowną rowów, odbudowę oczek wodnych będących jednocześnie ważnymi zbiornikami
retencyjnymi oraz odbudowę przepustów melioracyjnych, a także opłaty składki członkowskiej
za meliorację na mieniu gminnym. Ogólna wartość zadania wyniosła: 58 338,59zł.
W kończącym się roku wdrażaliśmy zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, podjęto szereg ważnych uchwał; opracowano: Regulamin utrzymania czystości
i porządku w Gminie, wzór deklaracji ustalono stawkę opłat, przeprowadzono szereg kampanii
informacyjnych. Następnie, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę zadania
tj. Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy –
Wykonawca, należycie realizuje zakres zamówienia i wywiązuje się z warunków umowy.
To tylko niektóre ważniejsze zadania inwestycyjne. Ze szczegółowym, tabelarycznym
zestawieniem inwestycji i remontów za 2013 rok będą Państwo mogli się zapoznać na następnych
stronach naszej gazetki.
Jak w całym Kraju, również i w naszej Gminie zmagamy się z bezrobociem, młodzi ludzie nadal
wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego zarobku. Staramy się aby stopa bezrobocia
w naszej Gminie była coraz mniejsza. Dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
w ramach organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w 2013r. zatrudnienie znalazło ogółem 86 bezrobotnych. Ważną rolę w życiu Gminy spełnia Ośrodek
Pomocy Społecznej, którego zakres działania, ciągle się rozszerza. Pomoc uzyskują potrzebujący,
którzy spełniają ustawowe wymogi dochodowe, są to najczęściej rodziny wielodzietne, ludzie
chorzy, samotni. Dobrze funkcjonuje Bank Żywności, z pomocy którego korzysta ok. 650 osób.
Wspomnę krótko o zadaniach z zakresu edukacji, która jest bardzo ważną dziedziną życia
Gminy. Mamy możliwość zapewnienia dostępu do kształcenia dzieciom, młodzieży i dorosłym od przedszkola do matury. Wszystkie nasze szkoły mają dobrą bazę, doskonale wykształconą kadrę
pedagogiczną. Uczniowie szkół osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, ich miarą
są egzaminy zewnętrzne: sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny. Do egzaminu
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maturalnego w 2013 roku przystąpiło 33 absolwentów, a egzamin w podstawowym terminie zdało
32, co stanowi 97 % zdających - są to znakomite wyniki w skali naszego Powiatu i Województwa.
Zadania z zakresu oświaty są bardzo ważne dla całej naszej społeczności, dlatego nie
żałujemy środków finansowych. Przypomnę, że dochody na oświatę i wychowanie na 2013 rok
wyniosły: 10 181 884 zł - w tym subwencja oświatowa, czyli środki jakie otrzymujemy
z budżetu Państwa zamykają się w kwocie: 8 959 043 zł. Zadania z zakresu oświaty musimy
cały czas dotować – proces ten związany jest z niżem demograficznym, powodującym zmniejszanie
się liczby dzieci i młodzieży w szkołach, a w związku z tym coraz niższą dotację na oświatę.
Dbaliśmy także o rozwój kultury, sportu i rekreacji. Dobrze działa Gminne Centrum Kultury
z placówkami klubowymi w sołectwach. Przeprowadzono szereg imprez kulturalnorozrywkowych, min. Dni Grębowa, Gminne Dożynki, Pikniki Folkloru „Na lasowiacką nutę”.
Wspaniale działały zespoły śpiewacze i obrzędowe. W 2013 roku rozpoczęło działalność
Stowarzyszenie „Wydrzowianie”, którego członkami są mieszkańcy Wydrzy zaangażowani
w kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów. Tętni życie na boiskach „Orlik”, dobrze
działają LZS, zakończono sezon jesienny rozgrywek piłkarskich. Pragniemy aby w naszej Gminie
żyło się coraz lepiej i bezpieczniej, dlatego priorytetowo traktujemy zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego, szczególnie zaś bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy. Jednostki OSP
są doposażone w profesjonalny sprzęt bojowo - gaśniczy i umundurowanie druhów strażaków,
którzy uczestniczą w cyklicznych szkoleniach.
Wspomagamy również działalność miejscowej Policji poprzez dofinansowania zakupu
paliwa i wyposażenia. Nasze działania i dokonania nie byłyby możliwe bez bardzo dobrej
współpracy, dlatego pragnę podziękować Radnym – całej Radzie Gminy, Przewodniczącemu Rady
Gminy, Sołtysom, Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu
Gminy oraz wszystkim tym, którzy służyli nam pomocą i radą.
Szanowni Państwo! serdecznie dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość dla działań naszego
samorządu. Obiecuję, że w dalszej pracy dołożymy wszelkich starań by nie zawieźć Waszego
zaufania. Pragnę aby naszym najważniejszym, wspólnym celem było dobro naszej gminy i jej
mieszkańców. Bez waśni i konfliktów przeżyliśmy wspólnie już 3 lata. Mając w pamięci stare, mądre
przysłowie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, skupmy się na wytężonej uczciwej pracy - podchodząc
do siebie z szacunkiem i życzliwością, bo tylko w ten sposób osiąga się zamierzenia i cele. Kończąc
życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożej Dzieciny w 2014 roku.
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Boże Narodzenie to wyjątkowe - najbardziej rodzinne i oczekiwane święta. W Wigilię w każdym
polskim domu stanie pięknie ustrojona choinka, na stole znajdzie się 12 potraw i wolne nakrycie dla
nieobecnych bliskich albo dla zabłąkanych wędrowców. Podzielimy się opłatkiem, obdarujemy
prezentami. Każda rzecz ma swoje znaczenie, o którym wielu z nas nie wie lub zapomniało.
Jaką symbolikę niesie z sobą Boże Narodzenie?
Pierwsze zapiski o Świętach Bożego Narodzenia sięgają 354 roku n.e. W tym roku pierwszy zapis
zamieszczony został w rzymskim kalendarzu chrześcijańskich świąt. Data świąt w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa była różna, a wynikało to ze sporów o dzień narodzin Jezusa. I tak Boże Narodzenie obchodzono
2 stycznia, 28 maja, 6 stycznia. Ostatecznie hierarchowie kościoła ustalili: dzień narodzin Chrystusa to
25 grudzień, a dzień poprzedzający - 24 grudnia, to wigilia.
Wigilia (łac. Vigilia) oznacza czuwanie, straż
nocną, wartę. Jest to czas oczekiwania na narodzenie
Chrystusa.
Do
liturgii
bożonarodzeniowej
wprowadzono wigilię w VI wieku n.e. Wieczerzę
wigilijną rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na
niebie pierwszej gwiazdy. Czyni się tak na pamiątkę
gwiazdy betlejemskiej, którą, według ewangelisty
św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy zwani Trzema Królami.
W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero
w XVIII wieku. Ma ona charakter ściśle rodzinny.
Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby
mieszkające samotnie. Sianko pod obrusem
przypomina, że maleńki Jezus urodził się w szopce
i leżał w żłóbku. 12 potraw symbolizuje 12 apostołów
albo też 12 miesięcy. Jeśli nie uda się przygotować ich
aż tyle, na stole powinna się znaleźć nieparzysta liczba
dań, lecz im ich więcej, tym większy dostatek i więcej
dobrodziejstw spłynie na dom. Wolne nakrycie
zostawia się dla Chrystusa, który zaraz przyjdzie na
świat, lub dla zabłąkanego wędrowca. W ten sposób
wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy
nie mogą świąt spędzić z nami, lub tych, którzy już
odeszli. Opłatkiem, świętym chlebem, dzielimy się na
znak pojednania, miłości, przyjaźni i pokoju. Opłatek
znali już najwcześniejsi chrześcijanie – otrzymywali go
ci, którzy nie byli na
mszy. Dzisiaj jest to
już wyłącznie polski
zwyczaj,
którego
najważniejszym
przesłaniem
jest
pojednanie.
Kolędy - wyraz kolęda pochodzi od łacińskiego
słowa calendae, oznaczającego pierwszy dzień
miesiąca. Kolęda w Polsce oznacza przede wszystkim
pieśń religijną, związaną tematycznie z narodzinami
Chrystusa. Najstarsza polska kolęda „Zdrów bądź królu
anielski” pochodzi z 1424 roku. W Polsce liczba
znanych i opisanych kolęd osiąga ponad pół tysiąca.

Choinka - trudny do ustalenia jest fakt, od kiedy
iglaste drzewko zaczęto kojarzyć z obchodami świąt
Bożego Narodzenia. W wielu religiach drzewo iglaste
było symbolem życia, odradzania się i trwania.
Na szczycie drzewka umieszcza się gwiazdę
betlejemską , która ma pomagać w powrotach do domu
z dalekich stron. Jabłka zawieszane na gałązkach
symbolizują biblijne jabłko, którym kuszeni byli Adam
i Ewa. Rajskie jabłuszka zapewniają też zdrowie
i urodę. Światełka na choince bronią dostępu złym
mocom, a także odwracają nieżyczliwe spojrzenia
ludzi. W religijnej symbolice światło wskazuje na
Chrystusa, który był światłem dla pogan. Orzechy,
zawijane w sreberka, niosą dobrobyt i siłę. Papierowe
łańcuchy przypominają
o zniewoleniu grzechem.
W niektórych regionach
Polski
uważa
się,
że łańcuchy wzmacniają
rodzinne więzi oraz
chronią
dom
przed
kłopotami.
Dzwonki
oznaczają dobre nowiny
i radosne wydarzenia.
Anioły mają opiekować
się domem. Samo żywe
drzewko jest symbolem
Chrystusa jako źródła życia.

Kadzidło, mirra i złoto - kadzidło
to mieszanina żywic różnych drzew z domieszką
aromatycznych ziół. Symbol boskości, ale także cnót
i moralności. Złoto - symbol władzy królewskiej,
dowód uznania i szacunku dla króla. A mirra to wonna
gumożywica z kory balsamowców: drzew rosnących
w Arabii i wschodniej Afryce. Symbolizuje wieczność,
ale i poświęcenie; jest zapowiedzią męczeńskiej
śmierci.
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Szopka - przedstawienie stajenki, w której
przyszedł na świat Zbawiciel. Mimo że ewangelie
milczą na ten temat, powszechne jest przekonanie,
że przy narodzinach Jezusa był obecny wół i osioł.
Tradycja starotestamentowa przedstawia osła jako
zwierzę Mesjasza. W chrześcijańskim średniowieczu
osioł jako zwierzę
dźwigające ciężary stał
się zapowiedzią krzyża,
a wół został symbolem
ofiary.
Trzech
Króli
Według Ewangelii św.
Mateusza pierwszymi ludźmi witającymi Jezusa byli
Mędrcy, według Ewangelii św. Łukasza: pasterze.
Ewangelia św. Mateusza mówi jedynie o trzech
"Magach przybyłych ze Wschodu". Tradycja
chrześcijańska powoli zamieniła magów w królów.
Geneza liczby królów wiązana jest z trzema darami
ofiarowanymi przez nich Jezusowi. Imiona: Kacper,
Melchior i Baltazar, pojawiły się w VI wieku. Z biegiem
lat (ok. XIV w) Trzech Króli zaczęto przedstawiać jako
ludzi trzech ras: białej, żółtej i czarnej.

Prezenty gwiazdkowe - Powszechna
praktyka wzajemnego obdarowywania się prezentami
(zwłaszcza dzieci) związana była pierwotnie z kultem
i życiorysem św. Mikołaja, biskupa diecezji
Bari (Włochy), wielkiego jałmużnika żyjącego
w IV wieku. Jego niezwykła hojność, troska o biednych,
stały się symbolem i uosobieniem miłości każdego
bliźniego. Dzisiejszą tradycję wręczania świątecznych
prezentów zawdzięczamy Marcinowi Lutrowi, który
w 1535 roku domagał się, aby protestanci zaniechali
„zwyczaju św. Mikołaja”,
a prezenty dawali swoim
dzieciom jako dar samego
Dzieciątka Jezus.

Niech przy żywicznym zapachu
strojonej choinki, upłyną piękne chwile Wigilii:
ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym
gościem przy stole i w rodzinnym, pełnym radości
gronie.
Janina Sobowiec

Boże Narodzenie poprzedza okres adwentu. W niedziele adwentowe o godz. 6-tej rano odbywały się
w kościele msze św. zwane roratami. Wstawałem o godz. 5.00, ubierałem się ciepło i wychodziłem z domu.
Szedłem po zaśnieżonej drodze do kościoła. Kościół był oświetlony dwunastoma lampami naftowymi. U Stropu
w nawie głównej wisiały dwa kandelabry z zapalonymi świeczkami.
W czasie adwentu organista chodził po wsiach z opłatkiem. Wchodził on do domów, składał życzenia
świąteczne domownikom i pozostawiał opłatki. W zamian za opłatki otrzymywał datki w naturze np. żyto,
pszenicę, kaszę jaglaną, kaszę jęczmienną. W wigilię Bożego Narodzenia, rano, ubierano choinki. Na kolację
wigilijną, czyli tzw. „postnik”, przygotowywano siedem potraw. Wszystkie robione były z produktów rolnych
wytworzonych w naszych gospodarstwach. Przed posiłkiem przynosił ojciec ze stodoły trochę siana i snopek
słomy. Siano rozkładała mama na stole, na nim kładła opłatek i nakrywała białym obrusem, na obrusie stawiała
miski z potrawami wigilijnymi. Odświętnie ubrani domownicy stawali na około stołu, odmawiali pacierz, łamali
się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia wesołych świąt. Po postniku śpiewaliśmy kolędy. Ojciec
rozwiązywał przyniesiony snopek słomy, brał w garść i wbijał słomę w szpary pomiędzy sufitem, a belką. Obrzęd
ten zwany „bicie kop” miał przynieść obfite urodzaje w polu, resztą słomy ojciec obwiązywał drzewa owocowe
w naszym ogrodzie wypowiadając słowa, „Będziesz rodzić? Bo cię zetnę; dam ci za to złoty pas”. Przed godz. 24.00
szliśmy na pasterkę do kościoła.
W drugi dzień świąt, był zwyczaj obsypywania się owsem. Obrzęd ten miał przypominać ukamienowanie
i męczeńską śmierć świętego Szczepana. Po świętach w dzień św. Jana od wina, ksiądz zapraszał dzieci do
kościoła na wino. Dzieci stawały za balaskami, ksiądz trzymając w prawej ręce kielich z winem, a w lewej
„manipularz” tj. serwetkę z płótna, podchodził do każdego dziecka przystawiam mu kielich do ust i dawał
pokosztować wina. Od drugiego dnia świąt do „Trzech Króli” chodzili po wsiach kolędnicy. Byli to chłopcy
poprzebierani za anioła, diabła, króla Heroda, 2 żołnierzy, dziada i żyda, który chodził z koszykiem w ręku zbierał
datki i pieniądze za kolędę.
W okresie od Trzech Króli – do środy popielcowej chodził ksiądz po kolędzie, z dwoma ministrantami.
Odmawiał modlitwę, pokropił święconą wodą domowników i dom, porozmawiał z nimi przez chwilę i udawał się
na dalszą kolędę. Za księdzem jeździł wóz, z workami do których wsypywane były dary w podzięce za kolędę.
Anna Kędzia
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Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Grębowie oraz Ewidencji Ludności
W okresie od 01.01.2013r. do 03.12.2013r. zarejestrowano:
urodzenia
małżeństwa
zgony
zameldowania na pobyt stały
wymeldowania z gminy
zameldowanie na pobyt czasowy
emigracje za granicę
pobyty czasowe poza gminą

2012 rok
97
110
98
76
47
84
1
245

2013 rok
66
84
97
110
57
50
6
189

Ogółem w 2013 roku liczba mieszkańców w naszej gminie wynosi 9916 (stan na dzień 03.12.2013r.)
w porównaniu do 2012 roku gdzie liczba ta wynosiła 9898 można zauważyć wzrost zameldowań,
co świadczy o atrakcyjności oraz akceptacji warunków bytowych w gminie.
Kierownik USC Małgorzata Gawrońska

Nowe stawki podatków na 2014 rok
Jak co roku, na sesji w dniu 12 listopada 2013r. Rada Gminy Grębów uchwaliła nowe stawki podatku
od nieruchomości, od środków transportowych oraz obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2013r. z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.
W wyniku podjętych uchwał nie ulegnie zmianie podatek rolny, gdyż uchwalona stawka nie została
podwyższona i pozostanie na poziomie 2012 i 2013 roku.
Znaczna część stawek podatku od nieruchomości również nie uległy zmianie w tym między innymi podatek od:
 gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków
jako „B” i wynosić będzie 0,19 zł za 1 m2
 gruntów pozostałych – 0,30 zł za 1 m2
 budynków pozostałych – 3,40 za 1 m2 powierzchni użytkowej
 nadal na terenie gminy obowiązywać będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych
Nieznacznie wzrosły stawki podatku od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą:
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków stawka wzrosła o 1 gr. i będzie wynosić 0,74 zł od 1 m2 powierzchni
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka wzrosła o 5 gr. i będzie wynosić 17,30zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep
zostały podniesione od 10 do 20 zł od 1 pojazdu w zależności od kategorii podatkowej.
Po szczegóły uchwał podatkowych tj: uchwały Nr XXX.257.2013 Rady Gminy Grębów z dnia 12 listopada
2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów na
rok 2014, uchwały Nr XXX.258.2013 Rady Gminy Grębów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów oraz uchwały Nr XXX.259.2013 Rady Gminy Grębów z dnia
12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Grębów zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce prawo
lokalne/Podatki
Kierownik Podatków Maria Łukasik
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Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie
Gminny Zakład Komunalny w Grębowie informuje, iż w związku z wejściem w życie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Grębów
oraz w związku z Uchwałą Nr XXX.256.2013 Rady Gminy w Grębowie z dnia 12 listopada 2013r.
w sprawie: dopłaty dla odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Grębów od dnia 01.01.2014r.
obowiązują następujące ceny i stawki.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Cena/stawka
netto

z VAT

Jednostka
miary

3

4

5

6

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

1.

Indywidualne gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

3,00

3,24

zł/m3

2.

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług,
gmina za wodę pobraną z publicznych punktów
poboru z sieci wodociągowej na cele
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic
i publicznych terenów zielonych

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

5,07

5,47

zł/m3

3.

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług z
terenu zabudowy KiZPS w likwidacji

Cena za 1 m3
dostarczonej wody

6,67

7,20

zł/m3

4.

Stawka opłaty abonamentowej

Stawka opłaty

3,00

3,24

zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Indywidualne gospodarstwa domowe

2.

Przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków
Cena za 1 m3
odprowadzonych
ścieków

Cena/stawka

Jednostka
miary

netto

z VAT

4

5

6

3,20

3,45

zł/m3

6,60

7,12

zł/m3

Wysokość cen i stawek za ścieki dowożone
Cena/stawka
netto

z VAT

Jednostka
miary

3

4

5

6

1.

Indywidualne gospodarstwa domowe i poza
przemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3
dowożonych
ścieków

15,00

16,20

zł/m3

2.

Ścieki dowożone przez Gminny Zakład Komunalny w
Grębowie

Cena za 1 m3
dowożonych
ścieków

20,00

21,60

zł/m3

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2

Kierownik GZK Grzegorz Bień
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Informacja z działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2013r.
Mija pół roku od funkcjonowania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zrewolucjonizowała dotychczasowe podejście do gospodarowania
odpadami komunalnymi i nałożyła na gminy, ale również jej mieszkańców nowe obowiązki. W myśl tych przepisów
Gmina stała się właścicielem odpadów wytworzonych na nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie i jest
zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Nasza gmina wzięła także obowiązek odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości są obowiązani natomiast ponosić
na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązujące, w naszej gminie stawki - 5 zł od osoby za odpady segregowanych, - 8 zł od osoby za odpady mieszane są
stawkami stosunkowo niskimi w porównaniu ze stawkami w ościennych gminach powiatu czy województwa.
Przypominamy Państwu, że zgodnie z zapisem w cytowanej wyżej ustawie z pobranych opłat gmina pokrywa
w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują :
 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 koszty obsługi administracyjnej systemu (w tym egzekucji opłat)
W ramach wdrożenia nowych przepisów Rada Gminy Grębów:
 uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów (uchwała Nr XXI.180.2012 z dnia
28 grudnia 2012r., Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2013 r poz. 336),
 określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr
XXIV.212.2013 z dnia 22 marca 2013r., Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1611),
 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności (uchwała Nr XXI.181.2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Dz.Urz.Woj.
Podkarpackiego z 2013r. poz. 994),
 ustaliła termin i częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy pojemności (uchwała Nr XXI.182.2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Dz.Urz.Woj.
Podkarpackiego z 2013r. poz. 995),
 określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca
składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położnych na obszarze Gminy Grębów pojemności (uchwała
Nr XXI.183.2012 z dnia 28 grudnia 2012r., Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2013r. poz. 1159),
Wszystkie wyżej wymienione przepisy są dostępne również na stronie www.grebow.un.pl/bip/
Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to:
 brak umów pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi na odbiór odpadów,
 obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a
następnie ich aktualizacji w przypadku zaistnienia zmian
 obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Urzędu
Gminy w Grębów,
 odpady zebrane selektywnie (segregowane) są odbierane taniej niż odpady zmieszane.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok
Lp.

1

2

3

4

MIEJSCOWOŚĆ

ODPADY KOMUNALNE
(ZMIESZANE)

JAMNICA, ZABRNIE,
ŻUPAWA

7, 21 I; 4, 18 II; 4, 18 III;
1, 15, 29 IV; 13, 27 V; 10, 24 VI;
8, 22 VII; 5, 19 VIII; 2, 16, 30 IX;
14, 28 X; 10, 25 XI; 9, 23 XII
10, 24 I; 7, 21 II; 7, 21 III; 4, 18 IV;
2, 16, 30 V; 13, 27 VI; 11, 25 VII;
8, 22 VIII; 5, 19 IX; 3, 17, 31 X;
14, 28 XI; 12, 29 XII
14, 28 I; 11, 25 II; 11, 25 III;
8, 23 IV; 6, 20 V; 3, 17 VI;
1, 15, 29 VII; 12, 26 VIII; 9, 23 IX;
7, 21 X; 4, 18 XI; 2, 16, 30 XII
17, 31 I; 14, 28 II; 14, 28 III;
11, 25 IV; 9, 23 V; 6,20 VI;
4, 18 VII; 1, 16, 29 VIII;
12, 26 IX; 10, 24 X; 7, 21 XI;
5, 19 XII

GRĘBÓW

KRAWCE, WYDRZA

STALE, PORĘBY
FURMAŃSKIE

SUROWCE WTÓRNE
SZKŁO, PAPIER, PLASTIK+METAL

13 I; 10 II; 10 III; 7 IV; 12 V;
9 VI; 7 VII; 11 VIII; 8 IX; 13 X;
10 XI; 8 XII
14 I; 11 II; 11 III; 8 IV; 13 V;
10 VI; 8 VII; 12 VIII; 9 IX; 14 X;
14 XI; 9 XII
15 I; 12 II; 12 III; 9 IV; 14 V;
11 VI; 9 VII; 13 VIII; 10 IX;
15 X; 12 XI; 10 XII
16 I; 13 II; 13 III; 10 IV; 15 V;
12 VI; 10 VII; 14 VIII; 11 IX;
16 X; 13 XI; 11 XII

*Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przed posesją do godz. 7:30 przy drodze utwardzonej

BIODEGRADOWALNE
TRAWA, LIŚCIE, ŁODYGI

14, 28 IV; 12, 26 V;
9, 23 VI;
7, 21 VII; 4, 18 VIII;
1, 15 IX;
13, 27 X; 10 XI

15, 29 IV; 13, 27 V;
10, 24 VI;
8, 22 VII; 5, 19 VIII;
2, 16 IX;
14, 28 X; 14 XI

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY

25 III
7X

OPONY, MEBLE
WIELKOGABARYTOWE

26 III
8X

Odpady odbierane po
wcześniejszym zgłoszeniu tel.
(15 842 09 58) należy w dniu
odbioru wystawić przed posesją do
godz. 7:30 przy drodze utwardzonej

Harmonogram może ulec zmianie
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L.p.

Nazwa zadania

wartość zadania
(brutto)

1

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody
w miejscowości Wydrza, gmina Grębów wraz
z budową sieci wodociągowej osiedla Jamnica
i Krawce

całkowita
wartość:
3 686 116,06 zł
kwota wydana
w 2013 roku:
1 432 548,26 zł

2

Modernizacja publicznej infrastruktury
oświatowej w Gminie Grębów:
1)Modernizacja budynku szkoły
podstawowej wraz z salą gimnastyczną w
Zabrniu oraz sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Stalach,
2)Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w
Stalach

3

4

Budowa boiska sportowego w Żupawie

Modernizacja Domu Ludowego w Zabrniu

całkowita
wartość:
773 993,61 zł
kwota wydana w
2013 roku: 654
362,04 zł

środki pozyskane
lub planowane do
pozyskania

Uwagi

2 481 777,16 zł
kwota pozyskana
w latach 2012-2013

Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

wniosek o płatność
ostateczną w
trakcie oceny 532 101,11 zł

Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
programu operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”
programu operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”

303 114,36 zł

wniosek o płatność
w trakcie oceny
191 364,75 zł

138 907,11 zł

pozyskano
95 992,71 zł

2 046 851,17 zł
całkowita wartość
umowy

-

termin realizacji zadania 2015 rok

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Żupawa

6

Doprojektowanie i dobudowa odcinków
kanalizacji na terenie gminy

79 335,00 zł

-

-

7

Przebudowa dróg gminnych

904 529,52 zł

-

-

8

Odbudowa drogi gminnej Stale Rokita I i II

449 884,84 zł

pozyskano
209 687,00 zł

9

Przebudowa chodników w Centrum Grębowa

245 373,58 zł

108 955,00 zł

budżet państwa - środki
powodziowe
złożono wniosek o przyznanie
pomocy w ramach "Odnowa i
Rozwój Wsi" Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013

10

Przebudowa drogi serwisowej wzdłuż
obwodowej Grębowa na długości ok. 900 mb

201 287,90 zł

-

-

11

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Grębów-Zabrnie

66 711,51 zł

pozyskano
53 369,21 zł

budżet Województwa
Podkarpackiego

12

Modernizacja budynku weterynarii

45 466,83 zł

-

-

13

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na
terenie gminy

45 633,00 zł

-

-

14

Dobudowa odcinka linii oświetleniowej przy
drodze gminnej Poręby Furmańskie

23 124,00 zł

w części nastąpi
zwrot środków
z budżetu państwa
w 2014 r.

fundusz sołecki

15

Ogrodzenie placów zabaw

21 000,00 zł

-

-

16

Miejsce wypoczynku wraz z budową altanki
w centrum wsi Żupawa

23 800,00 zł

-

-

17

Budowa Zielonej Świetlicy Jamnica (altanki)

20 000,00 zł

-

-

18

Budowa studni głębinowej na terenie boiska
sportowego w Zabrniu

24 103,32 zł

19

Budowa studni głębinowej przy stadionie LZS
w Stalach

21 028,33 zł

w części nastąpi
zwrot środków
z budżetu państwa
w 2014 r.
w części nastąpi
zwrot środków
z budżetu państwa
w 2014 r.

fundusz sołecki

fundusz sołecki
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20

Budowa studni głębinowej na terenie boiska
sportowego LZS Słowianin Grębów

21 028,33 zł

21

Wykonanie chodnika wokół Domu Ludowego
do Zielonej Świetlicy w Żupawie

14 000,00 zł

22

Wykonanie ogrzewania w Domu Ludowym
w Zapoledniku

33 794,16 zł

w części nastąpi
zwrot środków
z budżetu państwa
w 2014 r.
w części nastąpi
zwrot środków
z budżetu państwa
w 2014 r.

fundusz sołecki

fundusz sołecki

-

-

23

Miejsce wypoczynku z doposażonym placem
zabaw w Żupawie i Grębowie

40 836,00 zł

20 500,00 zł

zadanie współfinansowane w
ramach działania 413 "Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju" w
zakresie małych projektów objętego
PROW na lata 2007-2013

24

Miejsce wypoczynku z doposażonym placem
zabaw Nowy Grębów

9 963,00 zł

-

-

25

Budowa chodników w ciągu drogi
powiatowej - opracowanie dokumentacji

9 000,00 zł

-

pomoc rzeczowa dla Starostwa
Powiatowego w Tarnobrzegu

26

Budowa chodników w ciągu drogi
powiatowej - pomoc finansowa

200 000,00 zł

-

pomoc finansowa dla Starostwa
Powiatowego w Tarnobrzegu

27

Budowa chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej - pomoc finansowa

55 000,00 zł

-

pomoc finansowa dla Województwa
Podkarpackiego

28

Dodatkowe prace związane z PSeAP

9 800,00 zł

-

-

39

Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej

całkowita
wartość:
477 138,00 zł
kwota wydana
w 2013 roku:
322 100,00 zł

planowana kwota
do pozyskania w
latach 2012-2014 400 900,00 zł

Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

30

Projekt przebudowy dachu na budynku
Urzędu Gminy Grębów

10 000,00 zł

-

-

Legenda:
kolorem zielonym oznaczono zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie
kolorem niebieskim oznaczono zadania współfinansowane z funduszu sołeckiego
kolorem czarnym oznaczono zadania realizowane ze środków własnych

L.p.

Nazwa zadania

wartość zadania
(brutto)

Uwagi

1

Wymiana drzwi zewnętrznych – Dom Ludowy Stale

18 102,00 zł

fundusz sołecki

2

Wymiana okien w świetlicy Zapolednik

18 102,00 zł

fundusz sołecki

3

Remont kapliczki Św. Jana Grebów-Piasek

9 600,00 zł

fundusz sołecki

4

Remont budynku wielofunkcyjnego w Jamnicy

23 000,00

fundusz sołecki

5

Wykonanie oświetlenia Zielonej Świetlicy przy Domu Ludowym w Żupawie

800,00 zł

fundusz sołecki

6

Remont wjazdu i wejścia do remizy OSP Krawce

28 800,00 zł

fundusz sołecki

7

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Wydrzy

2 500,00 zł

-

8

Remont pomieszczeń Remizy OSP Zabrnie Górne

7 000,00 zł

-

9

Wykonanie ogrzewania w garażu OSP Stale

2 152,50 zł

-

10

Przełożenie przyłącza wodnego w Domu Ludowym w Stalach

2 600,00 zł

-

11

Naprawa instalacji elektrycznej i detektora gazu w budynku OSP Krawce

700,00 zł

-

12

Wykonanie remontu ogrodzenia przy Domu Ludowym w Wydrzy

32 000,00 zł

fundusz sołecki

13

Remont ogrodzenia przy OSP w Wydrzy

22 000,00 zł

-

14

Roboty melioracyjne na terenie Gminy Grębów

47 429,75 zł

-

15

Zakup i montaż 2 wiat przystankowych

8 098,98 zł

-

16

Remont kabin dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Stalach

4 700,00 zł

-

17

Konserwacja boisk ze sztucznej trawy Orlik 2012

4 100,00 zł

-

18

Dostawa kruszywa

53 505,00 zł
Zastępca Wójta – Robert Pędziwiatr

12

Dom Ludowy w Zabrniu

Droga serwisowa wzdłuż obwodowej

Altana w Żupawie

Budynek weterynarii w Grębowie

Boisko sportowe w Żupawie

Kapliczka Św. Jana w Grębowie

Modernizacja budynku szkoły w Stalach

Oczko wodne–zbiornik retencyjny w Jamnicy

Plac zabaw Grębów-Szlachecka

ZŁOTA SETKA GMIN - WYSOKIE MIEJSCE GMINY GRĘBÓW
To juz VI edycja rankingu Aktywna Gmina Podkarpacka, ktorego wyniki opublikowano na łamach
gazety "Nowiny Gazeta Codzienna" w dniu 12 grudnia 2013r. W rankingu za rok 2012 wsrod gmin wiejskich
wojewodztwa podkarpackiego nasza gmina zajęła świetną 4 pozycję – jako jedyna gmina z powiatu
tarnobrzeskiego znajdująca się w pierwszej dziesiątce. Przed Grębowem były tylko gminy: Solina, Dębica
i Trzebownisko. W zestawieniu ogolnym 160 gmin podkarpacia - Gmina Grębow uplasowała się na wysokiej
20 pozycji.
Samorządy oceniano pod względem następujących kryteriow: dochody ogołem, dochody własne na
1 mieszkanca, wydatki ogołem, wydatki majątkowe na 1 mieszkanca, udział dochodow własnych
w dochodach ogołem, udział wydatkow majątkowych w wydatkach ogołem, udział wydatkow majątkowych
w dochodach ogołem, udział liczby pracujących w ogolnej liczbie mieszkancow, liczba podmiotow
gospodarczych przypadających na 100 mieszkancow, saldo: dochody ogołem na 1 mieszkanca - wydatki
ogołem na 1 mieszkanca.
Wysoka lokata w rankingu, bardzo nas satysfakcjonuje i motywuje do jeszcze większego
zaangazowania w pracy na rzecz naszej Gminy.
Więcej szczegółów dotyczących rankingu gmin - na łamach gazety „Nowiny Gazeta codzienna” z 12.12.2013 r.

P. Jodłowski
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Gmina Grębów i jej jednostki podległe skutecznie pozyskują środki z PO KL
Myślisz, że odstajesz od grupy, bo pochodzisz z małej miejscowości? Wydaje Ci się,
że mieszkasz na wsi, więc nic się nie dzieje? Czujesz, że nie możesz się realizować?
Z Gminą Grębów, dbającą o swych mieszkańców, zobaczysz, że brak możliwości
rozwoju nie dotyczy Ciebie. Nasuwają Ci się wątpliwości „mam już tyle lat”, „moje
dziecko jest w wieku przedszkolnym”, pozbądź się ich. Dzięki staraniom naszym, a także
szkół/przedszkoli i Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej zarówno przedszkolaki jaki
i osoby w wieku 64 lat znajdą w ofercie pozyskanych przez nas projektów unijnych coś
dla siebie. Nie zwlekaj, przejrzyj ofertę:
„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie
wspomagające realizację programów rozwojowych
oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty
edukacyjnej szkół Podkarpacia”
Interesujesz się matematyczno - przyrodniczymi
przedmiotami, a może chciałbyś udoskonalić swoje
umiejętności językowe, bądź humanistyczne? Przyjdź na
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dzięki którym
podniesione zostaną twe zdolności w zakresie ICT.
Dzięki odpowiednio przeszkolonej kadrze nauczycielskiej
zajęcia nabiorą nowoczesnej formy, a Twoja pasja
nie zostanie wyparta poprzez brak zainteresowania
ze strony dorosłych. Dodatkowo zdobędziesz umiejętność
posługiwania się technologiami teleinformatycznymi.
W ramach projektu szkoła została doposażona
w nowoczesny sprzęt multimedialny m.in.: 2 tablice
multimedialne, 2 projektory, 2 laptopy oraz 6 tabletów,
kursy
e-learningowe,
programy
diagnostyczne,
e-Portfolio, system zarzadzania zajęciami pozalekcyjnymi
wraz z ocena pracowniczą.
Projekt skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Grębowie.
Wartość projektu 192 911,23zł, w tym
dofinansowanie: 168 581,39zł Okres realizacji od
01.02.2013 do 31.01.2015r.

„Z wiedzą za pan brat”
Nie rozumiesz sensu interpretacji wiersza,
a matematyka przyprawia Cię o ból głowy? Weź udział
w organizowanych przez nas zajęciach wyrównawczych
z języka polskiego i wspomnianej matematyki. Chciałbyś
rozwinąć umiejętności z ulubionego przedmiotu, bądź
zobaczyć jak wyglądają warsztaty teatralne? Drzwi naszej
szkoły są tymi właściwymi.
Szkoły zostały doposażone w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, w ramach projektu zakupiono m.in.
tablice multimedialną, 2 projektory multimedialne,
2 multimedialne programy edukacyjne, 2 laptopy
z oprogramowaniem, 2 rozwijane ekrany.
Projekt skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu i Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Żupawie.
Wartość projektu 333 567,53zł, w tym
dofinansowanie: 283 532,40zł. Okres realizacji od
01.09.2013 do 30.06.2015r.

„Nasza przyszłość w naszych własnych rękach”
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje z języka
angielskiego, a może masz pytania dotyczące obsługi
komputera, bądź programów biurowych? Nasze Gminne
Centrum Kultury czeka na Ciebie.
Projekt skierowany do osób w wieku 24-64 lat,
zamieszkujących na terenie Gminy Grębów.
Wartość projektu 168 534,00zł, w tym
dofinansowanie: 168 534,00zł. Okres realizacji od
01.09.2013 do 30.11.2014r.

„Przedszkole marzeń”
Projekt zakończony, co ciekawego się wydarzyło
podczas jego trwania? Utworzono Przedszkole
w Stalach z 2 oddziałami dla 50 dzieci w wieku 3-5 lat,
które wyposażono w meble, wykładziny, stoliki, krzesła
i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablicę
interaktywną, laptop, programy multimedialne. Dzieci
korzystały bezpłatnie z wyżywienia, zajęć z obowiązkową
podstawą programową oraz dodatkowych zajęć:
j. angielskiego, muzyczno-rytmicznych, logopedycznych.
Nauczyciele oraz pracownicy obsługi przedszkola
opłacani byli ze środków unijnych. W ramach projektu
zorganizowany był Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka
oraz wyjazd edukacyjny do Muzeum Dobranocek i na
spektakl w Teatrze Maska w Rzeszowie.
Wartość projektu 450 058,93zł, w tym
dofinansowanie: 382 550,09zł
Okres realizacji
od 01.08.2012 do 31.08.2013r.

Nasze szkoły dzięki wygranym konkursom
również uzyskały środki z UE:
„Wiejska szkoła - duże szanse”
Zainteresowanie wzbudzają w Tobie takie hasła
jak: „Polacy nie gęsi i angielski znają”, „Z niemieckim na
Ty”, „Z biologią odkrywamy naturę”, „Fizyka przez różowe
okulary”, „Geografia – cały świat w naszych rękach”,
„Niezwykły świat chemii” „Matematyka na co dzień”?
A może lubisz odkrywać i dobrym rozwiązaniem
edukacyjnym będą wyjazdy do Centrum nauk Kopernik,
Wieliczki, czy w Góry Świętokrzyskie? Jeśli Twa
odpowiedź jest pozytywna ten projekt jest dla Ciebie.
Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Grębowie
Wartość projektu 199 497,22zł, w tym dofinansowanie:
175 423,22zł Okres realizacji od 02.07.2013 do
30.06.2014r.
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„Wiedza to dopiero początek”
Nauczyciel właśnie zadał Ci pytanie, a Ty nawet
nie wiesz jak ono brzmi? Tajniki technik koncentracji
będą dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Wahasz się
nad wyborem profilu w liceum bo nie jesteś pewien do
jakiego zawodu masz predyspozycje? Może dzięki
doradztwu zawodowemu Twoje wątpliwości zostaną
rozwiane. Możesz również skorzystać z szerokiej gamy
zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów.
W ramach projektu zostanie doposażona baza
dydaktyczna m.in. będą to: 2 tablice interaktywne,
2 laptopy, 2 projektory, 2 mikroskopy i odtwarzacze cd
oraz programy multimedialne do tablic interaktywnych.
Projekt skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz I-III gimnazjum, nauczycieli szkoły
w Stalach.
Wartość projektu 309 706,28zł, w tym
dofinansowanie: 270 114,08zł. Okres realizacji od
01.10.2013 do 30.06.2014r.

„Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich
potrzeb i możliwości”
Projekt zakończony, w czasie jego trwania
doposażono bazę dydaktyczną szkoły poprzez zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów
edukacyjnych oraz sprzętu multimedialnego, w tym:
tablicy
interaktywnej,
2
laptopów,
urządzenia
wielofunkcyjnego, tablicy suchościeralnej, aparatu
fotograficznego oraz projektora multimedialnego,
co podniosło jakość kształcenia i zwiększyło atrakcyjność
prowadzonych zajęć. Uczestnicy projektu zwiedzili
sanktuarium na Świętym Krzyżu i Jaskinię Raj w Górach
Świętokrzyskich , Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
oraz byli na dwudniowym wyjeździe w Zakopanym.
Wszyscy nauczyciele zespołu zostali przeszkoleni
z obsługi tablicy interaktywnej, a uczniowie zrealizowali
zajęcia:
dydaktyczno-wyrównawcze:
z
języka
angielskiego, matematyki, zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój

kompetencji kluczowych: z języka angielskiego
„Z angielskim przez świat”, informatyki „Z komputerem
na ty”, przyrody „Przyroda
w doświadczeniach”,
matematyki „Matematyka na wesoło” i technik
dekoracyjnych. Na zajęcia uczęszczało 41 uczniów z klas
IV-VI szkoły podstawowej.
Wartość projektu 211 740,00zł, w tym
dofinansowanie: 186 331,20zł. Okres realizacji od
02.04.2012 do 30.06.2013r.

„Czas na aktywność w Gminie Grębów"
To projekt, którego wnioskodawcą był Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie jego trwania
przeszkolono 35 osób przygotowując je do wejścia na
rynek pracy, poprzez podniesienie i uzyskanie
następujących kwalifikacji zawodowych: kierowca
wózków jezdnych napędzanych, kucharz małej
gastronomii, wizażysta w elementami manicure, monter
wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji
i centralnego ogrzewania, opiekun osób starszych, kasjersprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej. Zatrudnienie
znalazło 6 osób, z czego 4 osoby pracuje do dnia
dzisiejszego. W tegorocznej edycji projektu uczestniczy
6 pań, które zdobywają nowe umiejętności w szkoleniu
zawodowym kucharz.
Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku.
Zachęcamy do udziału osoby bezrobotne i jednocześnie
korzystające z pomocy GOPS. Uczestnictwo w projekcie
jest całkowicie bezpłatne, a beneficjenci są dodatkowo
objęte wsparciem finansowym.

Mamy się czym pochwalić, gdyż w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013, podpisaliśmy umowy na kwotę 2 501 182,36zł,
w tym dofinansowanie 2 231 683,55zł.
B.Kwiecień

Warto się uczyć
Kazimierz Skóra wręczył nagrody dla najlepszych licealistów
20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie podczas uroczystej akademii z okazji
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ZSO Grębów 11 października 2013r. otrzymało z rąk Wójta Gminy
stypendia za wysokie wyniki w nauce.
Za najwyższą średnią ocen Wójt nagrodził 9 uczniów I klasy, 6 II klasy oraz 5 III klasy na I semestr br.
roku szkolnego. W swoim przemówieniu zachęcił licealistów do nauki słowami „warto się uczyć, by mieć dobry
zawód i pozycję, ale warto się też uczyć dla samego siebie”. W nagrodę za ciężką pracę włożoną w naukę
stypendyści co miesiąc otrzymują od 150 do 300 zł (szczegóły na stronie www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce
oświata).
Nagrodzeni: Czerepak Dominika, Stefanik Maciej, Wudyka Paweł,
Jodłowska Katarzyna, Kubiak Sara, Latawiec Anna, Lisikiewicz Dominika,
Siek Patrycja, Mierzwa Adrianna, Zając Krzysztof, Nowak Kamil, Saja
Damian, Dul Dawid, Buława Magdalena, Nowak Damian, Rychlak Iwona,
Kowalczyk Marzena, Skrzypacz Magdalena, Guźla Natalia oraz Sadecka
Katarzyna.

Każdy wyróżniony uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom
z gratulacjami wysokich wyników w nauce i życzeniami dalszych
sukcesów.
K.Bednarczyk
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Jak corocznie w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych odbyły się
uroczystości pasowania na ucznia. W bieżącym roku szklonym do grona społeczności uczniowskiej przystąpiło
85 pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie w obecności władz gminy, dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców
ślubowali być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrym kolegą, swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Po złożonym ślubowaniu Dyrektorzy szkół symbolicznym
ołówkiem dokonali aktu pasowania na ucznia. Podczas trwania uroczystości najmłodsi ku uciesze wszystkich
przybyłych gości zaprezentowali swoje umiejętności. Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy upominek.
Poniżej krótka fotorelacja z odbytych uroczystości.

Klasa I b - Filialna Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

Klasa I - Filialna Szkoła Podstawowa w Jamnicy

Klasa I – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stalach

Klasa I - Szkoła Podstawowa w Żupawie

Klasa I a - Filialna Szkoła Podstawowa w Zapoledniku

Klasa I – Szkoła Podstawowa w Zabrniu

Klasa I – Szkoła Podstawowa w Krawcach

Klasa I – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy

K.Bednarczyk
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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – Święta choć zimowe
bardzo ciepłe i rodzinne. Cieszymy się naszymi Rodzinami, naszym
otoczeniem, naszymi dziećmi, zauważamy ich talenty i bardzo chcemy aby
były dobrze rozwijane i mądrze wykorzystane dla dobra ogółu.
Przedszkole w Grębowie jest wypełnione dziećmi po brzegi, rodzice
składają karty zapisu w ciągu całego roku i oczekują na nowy rok szkolny,
aby ich pociechy jak najwięcej zdobywały wiedzę poprzez zabawę.
Przedszkole jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka
i proponuje dzieciom szeroki wachlarz zajęć nie tylko obowiązkowych lecz
także dodatkowych.
Gmina Grębów organ prowadzący przedszkole dba aby dzieci wraz
z rodzicami były zadowolone i uczyły się w budynku przystosowanym
dla potrzeb małego dziecka. Oferują dzieciom bezpłatną naukę języka angielskiego. Każdego roku w przedszkolu
są uzupełniane pomoce dydaktyczne, które mają ogromny wpływ na atrakcyjność zajęć i rozwój małych dzieci:
gry edukacyjne, planszowe, i podłogowe, historyjki obrazkowe,
układanki, puzzle, dobierani literowe, klocki do różnych konstrukcji
uczące od projektu po wymarzone budowle, roboty pomagające
nam w codziennym życiu i wynalazki „Świat za 10 lat”. Są to pomoce
tradycyjne, oba mądrze rozwijają, można przy zabawie nawiązać
kontakt z dzieckiem, poznać jego możliwości i rozwijać talenty. Gdy
dziecko otwiera komputer zamyka się w sobie, a wszyscy wiemy, iż
mózg małego dziecka jest bardzo plastyczny i należy mu dostarczać
wiele stymulatorów rozwoju. Dobrze pamiętamy zabawy z
dzieciństwa oraz wiek przedszkolny.
Przedszkole łączy tradycję z nowoczesnością, została zakupiona
tablica interaktywna WIT, która umożliwia pisanie liter piórem
elektronicznym. Wędrujemy z dziećmi po najbliższej okolicy, poznajemy
pracę w różnych zawodach, ukazując nowe wyposażenia stanowisk
pracy: bankomat przy BS, nowy samochód strażacki czy wielofunkcyjne
biuro obsługi klienta w Urzędzie Gminy. Przedszkole organizuje także
uroczystości, podczas których przedszkolaki prezentują swoje
wiadomości i umiejętności. Rodzice naszych przedszkolaków chętnie
współpracują: wyjeżdżają z nami na wycieczki, pomagają
w uroczystościach wykazując się artystycznymi talentami pieką
dietetyczne ciastka z ziarnami, przygotowują owocowe szaszłyki,
śmiejące się arbuzy i kanapki podczas promocji zdrowia.
Przedszkole w Grębowie jest przedszkolem promującym zdrowie - posiada Wojewódzki Certyfikat. Promowanie
zdrowia w przedszkolu jest systematyczne – koordynatorem przedsięwzięcia jest nauczyciel przedszkola mgr
Elżbieta Majdańska, która spotyka się z zespołem w skład którego wchodzą nauczyciele, rodzice personel
administracyjno-obsługowy: „Promujemy zdrowie nie dlatego, że jest ważne, lecz dlatego, że bez niego wszystko
inne jest nieważne”.
Zbliża się Nowy 2014 Rok; dzielimy się różnymi przepisami,
przedszkolaki potrafią upiec ciasto, które nie dostarcza pustych
kalorii lecz energię i chęć cieszenia się życiem – Ciasto
przyjaźni: 2 łyżki uśmiechu, trochę życzliwości, okruszek
dobroci, ziarenko miłości. Ciasto jest gotowe i wszystkim
smakuje, a kto chce je zrobić to takich składników właśnie
potrzebuje. Życzymy smacznego oraz dobrego zdrowia.
Dyrektor Przedszkola Bogusława Szewc
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W bieżącym roku obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, dlatego to święto miało szczególnie uroczysty i podniosły
charakter, także dla mieszkańców naszej gminy. Jako że 11 listopada jest
dniem wolnym od pracy, główne uroczystości odbyły się już w piątek –
8 listopada. Szczególnie uroczyście świętowała rocznicę niepodległości
społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie. Głównym punktem obchodów była inscenizacja
teatralna pod tytułem ,,Polskie drogi ku wolności”. Spektakl wyreżyserowany przez B. Dumę przy współpracy
G. Dańko i Z. Kos przedstawili gimnazjaliści na pięknie udekorowanej scenie sali gimnastycznej, gdzie licznie
zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, na czele z Wójtem Gminy Panem Kazimierzem Skórą.
Prowadzące uroczystość narratorki Magdalena Myszka i Alicja Stępień z kl. I d naświetliły zebranym
trudną sytuację polityczną Polski, która doprowadziła nasz kraj do kolejnych rozbiorów w latach: 1772, 1793
i 1795.
Na scenę wkroczyły postacie w czarnych pelerynach przedstawiające państwa zaborcze: Rosję, Austrię
i Prusy, wyposażone w symbole zniewolenia: łańcuch, bat i czarną chustę.
Szarpały one przerażoną dziewczyną ubraną w biało-czerwoną pelerynę,
wyobrażającą Polskę. Następnie, w równie sugestywny sposób, artyści odgrywali
kolejne sceny przedstawiające starania Polaków o odzyskanie wolności.
W przedstawieniu ukazano ważną rolę powstania Konstytucji 3 Maja w 1791r.
insurekcję kościuszkowską w 1794, a także okoliczności powstania naszego
hymnu narodowego ,,Mazurka Dąbrowskiego” we włoskiej miejscowości Reggio,
gdzie w 1797 roku stacjonowały legiony polskie, dowodzone przez generała
Henryka Dąbrowskiego. Walki powstańców listopadowych i styczniowych
w latach 1830 i 1863 ilustrowane były odgłosami wystrzałów i zgiełku bojowego, co jeszcze bardziej docierało
do wyobraźni widzów.
Przedstawienie, mino że ukazujące trudne zagadnienia polityczne i historyczne, nie było nużące ani
trudne w odbiorze, nawet dla młodszych widzów. U wielu osób wywołało widoczne wzruszenie. Szczególnie
pięknie i uroczyście zabrzmiały pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów kl. III a i c gimnazjum takie jak:
,,Warszawianka”, ,,Rota”, ,,Pierwsza brygada” i ,,Polonez 3 Maja”.
Na szczególną pochwałę zasługuje recytacja wiersza Adama Mickiewicza pt. ,,Reduta Ordona”
w wykonaniu uczniów kl. III a, Krzysztofa Saneckiego i Rafała Flisa. W utworze przedstawiono epizod walk
powstańczych na warszawskiej Woli. Mimo wielkiego bohaterstwa i poświecenia Polaków zarówno powstanie
listopadowe jak i styczniowe zakończyły się klęską. Nasz naród nie zrezygnował jednak z marzeń o odzyskaniu
swojej tożsamości.
W 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy zaborcami Polski – Rosją, Niemcami i Austrią. Polacy nie chcieli
walczyć w szeregach wrogich armii. W tym czasie powstały Legiony Polskie, których dowódca był Józef Piłsudski.
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła marszałkowi utworzenie Rządu Narodowego. Polska
odzyskała niepodległość. Żołnierze mogli wrócić do swoich domów, a wszyscy Polacy zacząć nowe życie
w niepodległej ojczyźnie. Inscenizacja zakończyła się gromkim okrzykiem wszystkich artystów: ,,Niech żyje
niepodległa Polska” i wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.
Dalszą część obchodów Święta Niepodległości
poprowadziła Młodzieżowa Rada Gminy. W uroczystym
pochodzie jej przedstawiciele poprowadzili wszystkich na
stadion sportowy. Był to piękny biało - czerwony korowód,
uczniowie i nauczyciele przystrojeni w kotyliony wykonane na
tą uroczystość, flagi i transparenty z hasłami nawiązującymi do
Święta Niepodległości. To wszystko napawało dumą
i wzruszeniem. Należy podkreślić, iż dzieci i młodzież radośnie
i beztrosko, ale z należytą powagą i skupieniem uczestniczyły w tej podniosłej uroczystości. W dalszej części
przedstawiono krótki program artystyczny zakończony wspólnym odśpiewaniem Roty.
Serdecznie dziękujemy młodzieży – radnym Młodzieżowej Rady Gminy oraz członkom Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w Grębowie za aktywne włączenie się w obchody Święta.
Bożena Duma
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Pieśnią patriotyczno-religijną uczczono Święto Odzyskania Niepodległości
Centralnym akcentem obchodów Święta Odzyskania Niepodległości był koncert pieśni patriotycznoreligijnej, który odbył się w dniu 11 listopada 2013r. w Kościele Parafialnym w Grębowie.
Uroczystości rozpoczęto liturgią Mszy Świętej dziękczynnej za dar odzyskania przez Polskę niepodległości
w 95 rocznicę tego wydarzenia. Przy ołtarzu modlili się w intencji Ojczyzny ksiądz proboszcz Tomasz Kołodziej,
ks.dr Marek Kumór - diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który wygłosił Słowo Boże oraz
ks. Adam Kamiński - opiekun koła KSM w Grębowie. Do kościoła przybyły władze Urzędu Gminy Grębów,
członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Grębów, przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych, nauczyciele
miejscowej szkoły oraz strażacy z OSP Grębów ze sztandarem. Po Mszy Świętej w imieniu młodzieży złożył
podziękowanie zaproszonemu księdzu i pozostałym kapłanom Kamil Surma - prezes grębowskiego oddziału KSM,
który zachęcił wszystkich zgromadzonych w świątyni do wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych.
Koncert rozpoczęto pieśnią: „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej” w wykonaniu Lidii Jurek i córki
Agnieszki Kędzia. Potem wystąpiła Natalia Bednarczyk z utworem: „Biały Krzyż”. Po niej zespół Piotra Szweda z
oryginalną aranżacją pieśni: „Z dawna Polski tyś Królową Maryjo”. Następnie urocze dziewczynki Emilia Matyka,
Emilia Sztucińska, Aleksandra Burdzy, Nikola Gortych, Oliwia Pawłowska, Oliwia Nieradka i Katarzyna
Bajkowska, które zaśpiewały piosenkę: „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”. Po nich Lidia Jurek i jej córka
Agnieszka z utworem: „Pytasz mnie” – ta piękna piosenka o jakże wymownej treści, a przede wszystkim
profesjonalne jej wykonanie zapadło głęboko w naszych sercach. Kolejną pieśń, która chwytała słuchaczy za serca
pod tytułem „Ojczyzno ma”, wykonała Karolina Biała. Po niej wystąpił zespół Kalina z Zapolednika z pieśnią
dedykowaną polskim emigrantom „Polskie kwiaty” oraz ze znanym utworem legionowym „Wojenko, wojenko”.
Koncert zakończył zespół Grębowianki, który wyśpiewał wraz ze wszystkimi w kościele na stojąco „Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród”. Słowa podziękowania za starannie przygotowany program artystyczny wystosował
najpierw ksiądz proboszcz.
Końcowym akcentem było wystąpienie Kamila Surma, który podziękował wszystkim artystom, a bukiet
biało-czerwonych róż złożył na ręce pani Lidii Jurek. Słowa uznania otrzymał pan Piotr Jajko, który
przygotowywał koncert od strony muzycznej i technicznej oraz konferansjerzy: Kamil Surma i Damian Duma.
Grębowscy parafianie dziękowali gromkimi brawami.
Ks. Adam Kamiński

Z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 powiększyło się grono wolontariuszy – uczniów ZSO w Grębowie.
We wrześniu wybrano Sarę Stadnik z klasy I a Gimnazjum na stanowisko przewodniczącej Szkolnego Koła Caritas
w Grębowie. We współpracy z Przewodniczącym komisji do spraw wolontariatu i ochrony środowiska
przy MRGG w ostatnim kwartale roku dokonano wielu szlachetnych i potrzebnych przedsięwzięć. W październiku
uczniowie z SKC odwiedzili podopiecznych hospicjum im. Św. O. Pio w Tarnobrzegu, uczestniczyli w akcji
charytatywnej pod hasłem: „Wiara wyrażona w czynach” oraz przyłączyli się do zbiórki zużytego sprzętu
elektronicznego w Grębowie. W listopadzie wolontariusze odwiedzili niepełnosprawnego Dawidka
Zakrzewskiego, dla którego zbierają nakrętki. Spotkali się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
w Mokrzyszowie, dla których przygotowali prezenty. Tradycyjnie w grudniu zorganizowali paczki dla Domu
Dziecka w Tarnobrzegu i odwiedzili osoby chore, starsze i samotne z życzeniami i stroikami świątecznymi – tym
razem na terenie Jamnicy. Dla uczniów SKC organizowano spotkania przy ognisku i wyjazd do Rytwian.
Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w akcje niesienia pomocy potrzebującym.
Konrad Bąk
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Zasiłki z pomocy społecznej są przyznawane jeżeli osoba ubiegająca się
o świadczenia spełnia kryterium dochodowe tj. 456 zł na osobę w rodzinie netto lub
542 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Dodatkowo musi zaistnieć przyczyna
przyznania świadczenia, taka jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Pracownicy socjalni indywidualnie rozpatrują każdy wniosek o pomoc. Po zarejestrowaniu wniosku
o pomoc pracownik socjalny umawia się na wywiad środowiskowy i jedzie do miejsca zamieszkania osoby
zwracającej się po pomoc. Po przeprowadzeniu wywiadu, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i zbadaniu
sytuacji danej rodziny, jest wydawana decyzja przyznająca lub odmawiająca świadczenie.
Pomoc może być udzielona w postaci wymienionych niżej narzędzi:
Zasiłek stały - pełna wysokość tego zasiłku wynosi
529 zł. Jest to wysokość zasiłku osoby samotnie
gospodarującej,
nieposiadającej
żadnego
źródła
utrzymania. Pełna wysokość zasiłku stałego w rodzinie to
456, ale kwota ta jest pomniejszana o posiadane dochody
każdej osoby w rodzinie. Kwota określana ustawowo.
Przysługuje osobom w wieku emerytalnym oraz dla osób
z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym
lub umiarkowanym.
Do zasiłku stałego jest
uprawnionych 38 osób w gminie.
Zasiłek okresowy - przyznawany najczęściej
z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
choroby. Wysokość tego zasiłku jest bardzo zróżnicowana
w zależności od liczby osób w rodzinie i posiadanego
dochodu, ponieważ sposób wyliczenia kwoty zasiłku
okresowego określana jest ustawowo. Zasiłek okresowy
przyznano 69 osobom.
Zasiłki jednorazowe celowe - przyznawane są na:
żywność, odzież, leki, koszty leczenia, potrzeby bytowe,
drobne remonty mieszkań, koszty pogrzebu, na opał lub
węgiel w naturze. Kwota zasiłku jest uznaniowa
w zależności od liczebności rodziny, od posiadanego
dochodu, od celu na który przyznawany jest zasiłek oraz
od wielkości posiadanego budżetu. Zasiłek celowy został
przyznany 212 osobom.
Dożywianie uczniów prowadzone jest w ramach
programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” we wszystkich szkołach w gminie, w obu
przedszkolach, w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Grębowie oraz w szkołach
ponadgimnazjalnych
poza
terenem
gminy
dla
pojedynczych
uczniów.
Kryterium
dochodowe
uprawniające do tej formy pomocy jest korzystniejsze niż
do ww. zasiłków i wynosi 150% kryterium ustawowego
tj. 684 zł na osobę netto w rodzinie i 813 zł na osobę
samotnie gospodarującą. W przedszkolach w Grębowie
i w Stalach,
szkołach w Grębowie (w tym filie
w Zapoledniku i Jamnicy), w Wydrzy i w Stalach
finansujemy uczniom gorące posiłki. Dla uczniów
z Krawców, Zabrnia i Żupawy zapewniamy bułki-kanapki,
które dostarcza Gminna Spółdzielnia „SCh” w Grębowie.
W chwili obecnej dożywianych jest 264 dzieci.

W rządowym programie „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” są także przyznawane zasiłki
celowe na zakup posiłku/żywności. Przyjęta kwota
zasiłku na osobę w rodzinie to 90 zł miesięcznie.
W 2013r. 39 osób skorzystało z tego typu pomocy.
Oprócz zasiłków pieniężnych pracownicy socjalni
prowadzą pracę socjalną, świadczymy usługi opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
prowadzimy
postępowanie wobec osób stosujących przemoc domową
w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. W 2013r.
zostało wszczętych 11 postępowań dotyczących
przemocy w rodzinie.
W GOPS w Grębowie zatrudniony jest asystent
rodziny, który pracuje z 8 rodzinami będącymi
w szczególnie trudnej sytuacji.
Żywność z Tarnobrzeskiego Banu Żywności
jest przywożona dla 650 osób, którą magazynujemy,
wydajemy, prowadzimy dokumentację i rozliczamy.
Kryterium uprawniające do pomocy w tej formie jest
takie samo jak przy programie „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Artykuły żywnościowe są
zróżnicowane i na ich rodzaj pracownicy ośrodka nie
mają wpływu. GOPS ponosi odpłatność za artykuły
żywnościowe w wysokości 7% od wartości otrzymanej
żywności. Pomoc rzeczowa w postaci żywności cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców,
niestety nie ma możliwości zwiększenia liczby osób
korzystających i dlatego chętni, spełniający kryterium
uprawniające do tej formy pomocy są wpisywani na listę
rezerwową.
Osób potrzebujących pomocy na terenie naszej
gminy jest wiele, ale niestety ograniczenia wynikające
z przepisów prawnych i z posiadanych środków
finansowych powodują, że nie możemy przyznać pomocy
wszystkim. Jest to trudna sytuacja zarówno dla osoby,
która zwraca się po pomoc, jak i dla pracownika
socjalnego, dlatego, że za każdym wnioskiem o pomoc stoi
człowiek i jego rodzina, którzy z jakiegoś powodu znaleźli
się w trudnej sytuacji. Staramy się, aby odmowa
przyznania pomocy była jak najmniej przykra dla obu
stron i dać chociaż dobre słowo.
Katarzyna Czerniec p.o. Kierownika GOPS
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Szanowni Państwo
W ostatnich latach obserwujemy szybki postęp w rozwoju naszego społeczeństwa. Polacy są coraz lepiej
wykształceni, coraz częściej wyjeżdżają za granicę i to nie tylko w celach zarobkowych, ale także turystycznych
i edukacyjnych. Stajemy się społeczeństwem nowoczesnymi otwartym na świat . To nasz sukces wróżący dobrze na
przyszłość. Przy tych pozytywnych przemianach warto jednak pamiętać o naszej przeszłości. Współczesny Europejczyk
powinien być człowiekiem świadomym swojej historii bo ona, jak mówi mądre przysłowie, jest nauczycielką życia.
Pragniemy krótko przypomnieć jakie są początki, korzenie naszych wiosek – miejscowości naszej gminy.
Kiedy powstały, skąd się wywodzą ich nazwy i kim byli ich pierwotni mieszkańcy.

GRĘBÓW
Grębów położony jest w północnej części woj.
podkarpackiego w powiecie tarnobrzeskim, na lewym
brzegu Łęgu, w dolnym jego biegu - od blisko siedmiu
wieków.
Nazwa
Grębów
wywodzi
się
od
prasłowiańskiego słowo „gręba”, co znaczy wzniesienie
wśród bagien i moczarów. Pierwszymi osadnikami ziemi
położonej w samym sercu puszczy sandomierskiej byli
smolarze, bartnicy, łowcy, wypalacze rudy, o czym
świadczą nazwy osad: Sokół, Jamnica, Wydrza, Ruda.
Tereny te odwiedzali często królowie goszcząc na łowach
czy przebywając w pobliskim sandomierskim grodzie.
Dziś już wielkiej puszczy nie ma. Została wykarczowana,
pozostała wieś wierna swej nazwie i tradycji. Dzisiejszy
Grębów jest nowoczesną wsią, bogatą i ciągle się
rozrastającą. Mimo nowoczesności, która dominuje w
Grębowie, nie brak obiektów świadczących o pięknej
przeszłości. Można podziwiać pochodzący z początku XIX
w. pałac rodu Dolańskich i otaczający go park. Znajdują
się tu zabytki takie jak: Zespół Kościoła Parafialnego
pw Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika oraz Kaplica
Rodu Dolańskich na cmentarzu parafialnym. Znajduje się
tu również kopiec upamiętniający strajk chłopski z 1937r.
Na miejscowym cmentarzu spoczywają wybitni synowie
tej ziemi min.: pisarz, nauczyciel, działacz ludowy Jan
Sokół, poeta Wincenty Motas, przywódca ruchu ludowego
- Jan Gil, porucznik WP Janka Stadnik „Fizylierka”.
Grębów zajmuje powierzchnię 4889 ha powierzchni
całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 2585 mieszkańców.
KRAWCE
Krawce położone są wśród lasów dawnej Puszczy
Sandomierskiej, w ciekawym miejscu, gdzie rzeka Łęg
wpływa na obszar Równiny Tarnobrzeskiej. Pierwotna
nazwa Krawców brzmiała Zatrześnie i pochodziła od
wcześniejszej nazwy dzisiejszej rzeki Łęg, którą do XVIII
w. zwano Trześnią. Jak podają źródła, około 1750r. osada
liczyła 17 rodzin i 94 dusze. W wyniku I rozbioru,
w 1772r., tereny te stały się własnością Austrii. W 1838r.
Austriacy sprzedali „dobro mokrzyszowskie” z Krawcami
i Krzątką na licytacji Antoniemu Teodorowi Schindlerowi,
który w 1905r. odsprzedał je rodzinie Tarnowskich z
Dzikowa. Nazwa Krawce obowiązuje od XIX w. Wieś
kilkakrotnie uległa spaleniu. Pierwszy duży pożar był w
1804r. Zniszczeniu uległo wówczas 16 zabudowań, drugi
w czasie I wojny światowej, kiedy spaleniu uległa połowa
wsi. Po wojnie Krawce szybko się odbudowały, ale
dopiero w 1970r. otrzymały energię elektryczną, a w
1978r. drogę asfaltową. Sytuacja ta była wynikiem
bliskiego sąsiedztwa poligonów wojskowych. Piękne lasy
Nadleśnictwa Buda Stalowska, bezpośrednio przylegające

do sołectwa to bogactwo runa leśnego, co roku jesienią
można spotkać tu wielu grzybiarzy. Pierwsza leśniczówka
w Krawcach, którą zbudował mieszkaniec Alfredówki pan
Konefał, na zlecenie hrabiego Tarnowskiego powstała w
1908r.
Krawce zajmują powierzchnię 3981 ha powierzchni
całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 757 mieszkańców.
WYDRZA
…Wydry, co taplały sie w błocie i ziymia co miało sie jyj tyle,
ile się wydarło w ciyżkim mozole – to nazwa tyj
miyjscowości. Mały, duży…wszystkie sły do lasu, bo las to
łojciec nas a my dzieci jygo idziemy do niygo.”Las żywił,
grzał i parę groszy dawał zawsze. Była Dębina, Brzezinka,
Bukowa, Grądy, Lipska…W takim to właśnie miejscu, gdzie
wydry miały swój raj, a miejscowość się przez to Wydrzą
ostała…
Wydrza była przysiółkiem Grębowa. Powstała
w wyniku osadnictwa przełomu XVII i XVIII w. Pomiędzy
Wydrzą a Grębowem powstał przysiółek Miętne. W
1750r. jest on wymieniony jako osada, w której żyło 7
rodzin i 16 dusz, a nazwa jego pochodzi od rozciągających
się tu Błot Miętusich (bo żyła w nich duża ilość ryb
zwanych miętusami). Kiedy w 1835r. królewską część
Wydrzy i tereny jeziórkowskich Wielkich Ługów od rządu
austriackiego zakupił Roch Dolański, siedzibę swoją
urządził w Grębowie, zaś na Ługach założył folwark Chyb.
Przy
drodze
zwanej
Gościńcem,
wybudował
pomieszczenia folwarczne, a w pobliżu rozwinęła się
osada Klonów, w której zamieszkiwali pracownicy
folwarczni. Do 1937r. Wydrza i Miętne były przysiółkami
Grębowa. W tymże roku, uchwałą Wydziału Powiatowego
w Tarnobrzegu, gromadę Grębów podzielono na dwie:
Wydrzę z Miętnem i Klonowem oraz –Grębów z resztą
przysiółków. Wydrza wchodziła w skład gminy zbiorowej
w Grębowie.
Wydrza zajmuje powierzchnię 1800 ha powierzchni
całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 1260 mieszkańców.
STALE
Stale, sołectwo położone na Równinie Tarnobrzeskiej
w północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej.
Zabudowania wsi rozłożyły się na piaszczystych
wzniesieniach po obu stronach rzeki Dąbrówki, która na
północ od miejscowości łączy się z Trześniówką –
prawobrzeżnym dopływem Wisły. Powstanie osady to
czas ekspansji osadniczej z zagospoadrowannego już
Wzgórza Tarnobrzeskiego na tereny rozległej Puszczy
Sandomierskiej, na przełomie XVI –XVII wieku.
Pierwszych mieszkańców najdawniejszych Stalów, które
początkowo były tylko przysiółkiem leśnym, stanowiły 2

rodziny z pobliskiego królewskiego Mokrzyszowa. Mimo
wielu podań wyprowadzających nazwę wsi z czasów
Kazimierza Wielkiego, czy zapisów późniejszych
podających nazwę "Stołowi", to najpewniejszym wydaje
się być jej pochodzenie od pierwszych mieszkańców
o nazwisku Stala (prawdopodobnie leśnich królewskich).
Szybki rozwój wsi królewskiej w XVII w. został
zahamowany w wyniku najazdów Szwedów i Rakoczego,
po których zostały tylko dwie zagrody - reszta była
spalona, również młyn wodny o jednym kole, który był na
Dąbrówce. W drugiej połowie XVIII nastąpiło ponowne
przyśpieszenie, odbudowano młyn, a liczba ludności
szybko wzrosła. Druga połowa XX w. to w naszym
regionie "bum gospodarczy" związany z wydobyciem
siarki w położonej na wschód od wsi kopalni Jeziórko,
w tamtych latach znajduje tu pracę wielu Stalowiaków.
Stale zajmują powierzchnię 3453 ha powierzchni całej
gminy, obecnie zamieszkuje tu 1967 mieszkańców.
JAMNICA
Jamnica leży w odległości 4 km na wschód od Grębowa
i 9 km na zachód od Stalowej Woli. Graniczy z Gminą
Zaleszany bezpośrednio z wioską Kotowa Wola.. Jak sama
jej nazwa wskazuje teren charakteryzuje duża liczba jam
i zagłębień. Dlatego nazwa miejscowości kojarzy się
bezpośrednio z jamami lisimi. W 1662r. było w Jamnicy
21 dusz. W 1750 r. osada posiadała 4 morgi ziemi
uprawnej, na nich 6 chałup, tyleż gospodarstw: 4
młynarzy oraz 2 gontarzy; oprócz tego 11 komorników, w
tym 1 stanowy. W 1794r. wieś liczyła 186 dusz. Jamnica
położona w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Puszczy
Sandomierskie obfitujących w zwierzynę i bogata szatę
roślinną. W przeważającej części bory sosnowe, lasy
mieszane i liściaste, w których obok sosny występują:
jodła, świerk i modrzew, a z drzew liściastych dąb, grab
i brzoza. W latach 1975-1998 miejscowość należała
administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego.
Jamnica zajmuje powierzchnię 1060 ha powierzchni
całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 664 mieszkańców.
ZABRNIE
Nazwa Zabrnie pochodzi od rzeki Breń. Dawni
mieszkańcy terenu gminy Grębów mówili „idę za Brej”
i od tego powiedzenia przyjęła się nazwa Zabrnie.
Najstarsza wzmianka o Zabrniu pochodzi z 1750r., kiedy
to Zabrnie wymieniane jest, jako przysiółek Grębowa. W
1750r. osada ta liczyła 9 rodzin. Wzrost osadnictwa
nastąpił w końcu XVIII wieku, z czasem powstały większe
skupiska domostw, które miały swoje własne nazwy:
Olędry, Dębina, Nowiny, Podgórze, Wilki, Barany czy Lisia
Góra. Miejscowość Zabrnie położone jest w północnej
części województwa podkarpackiego. Główna zabudowa
mieszkalna i zagrodowa usytuowana jest wzdłuż dróg
powiatowych relacji Trześń – Grębów i Zaleszany –
Zabrnie. W centralnej części miejscowości znajduje się
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Dom Ludowy oraz
Kościół Parafialny p.w. Świętych Piotra i Pawła W części
północno – zachodniej znajduje się stacja kolejowa.
Zabrnie zajmuje powierzchnię 1250 ha powierzchni całej
gminy, obecnie zamieszkuje tu 930 mieszkańców.

ŻUPAWA
Wieś położona na terenie gminy Grębów, jest jedną
z najstarszych osad w okolicach Tarnobrzega. Wśród
lasów powstała początkowo osada dla pracowników
wydobywających rudę, a później w XVII wieku wieś, którą
od nazwy rzeki Żupawki nazwano Żupawą. Przy zaporze
zbudowano największy w okolicy młyn wodny, w którym
przemielano zboże na mąkę i kaszę. Z czasem zaprzestano
wydobywania rudy, zlikwidowano kuźnię a głównym
zajęciem mieszkańców stało się rolnictwo. Wieś rozciąga
się wzdłuż drogi przebiegającej jej środkiem, z wyjątkiem
Orlisk, które są oddalone od reszty wsi. Przysiółek ten
dawniej należał do szlacheckiej części Sobowa i został
utworzony z woli Tarnowskich, stąd dawniejsza nazwa
Wólka Orliska. Pozostałe części wsi łączą się ze sobą
i noszą nazwy: Poręba, Podstawie, Koniec Stalowski, Grąd,
Piasek i Zagórze. W 1786r. do gminy Żupawa przyłączono
wsie Jeziórko i Furmany. Stan taki trwał do 1867 r. kiedy
to nowa ustawa gminna spowodowała ponowne
utworzenie gminy w Jeziórku i odłączenie go od Żupawy.
Żupawa zajmuje powierzchnię 1353 ha powierzchni
całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 883 mieszkańców.
PORĘBY FURMAŃSKIE
Wieś Poręby Furmańskie położona jest na terenie
dawnej Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu.
Poręby Furmańskie to nowa kolonia założona przez
Tarnowskich w 1792r. W 1818r. liczyła sobie 69 osób.
Swoją nazwę otrzymała częściowo od sąsiadującej
miejscowości Furmany, która wzięła nazwę od nazwiska
osadników Forman (Furman), a także od Podporębki –
obszaru leśnego, gdzie miejscowi osadnicy trudnili się
wyrębem lasu. Dzięki istniejącemu w okolicy
przemysłowi hutniczemu i siarkowemu miejscowość
charakteryzująca się słabymi i mało urodzajnymi glebami,
z każdym rokiem rozwijała się i przybywało nowych
domów. Poręby Furmańskie zajmują powierzchnię 223
ha powierzchni całej gminy, obecnie zamieszkuje tu 385
mieszkańców.
ZAPOLENIK
Z inicjatywy mieszkańców Zapolednika i Nowego
Grębowa dotyczącej odłączenia tych przysiółków od
Grębowa i utworzenia nowego sołectwa : GrębówZapolednik - Rada Gminy pozytywnie przyjęła wniosek
mieszkańców. Uchwałą Rady z 2011r. dokonano podziału
sołectwa Grębów na dwa odrębne: Grębów oraz GrębówZapolednik. Na terenie obecnego sołectwa usytuowany
jest pochodzący z XIX w. Zespół Parkowo-Pałacowy
Dolańskich z herbu Korab. Od 1970r. mieści się tu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem i szkołą.
Tuż nieopodal znajduje się niewielki kościółek i budynek
szkoły podstawowej. Na dzień dzisiejszy Zapolednik
zajmuje powierzchnię 779 ha powierzchni całej gminy,
obecnie zamieszkuje tu 465 mieszkańców.

Zamieszczone powyżej informacje oparte są na dokumentach historycznych, dostępnych tekstach źródłowych jak też
zaczerpnięte ze wspomnień przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców gminy. Jeżeli Państwo posiadacie
inne dodatkowe, ciekawe informacje bądź dostępne źródła historyczne dotyczące historii naszych wiosek, prosimy
o kontakt - będziemy wdzięczni.
kontakt: tel.(158112871), email: sekretarz@grebow.com.pl
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Szanowni Państwo
Święta się zbliżają wielkimi krokami powitajmy je wesoło z wiosek włodarzami, bo urząd sołtysa
każdy na wsi ceni – za ich trud i miłość do rodzinnej ziemi. Wszyscy zasłużyli na wiele szacunku dziś
niech od nas przyjmą wiersze w podarunku.
Grębowski Sołtys – Bronisław Florek każdy go w gminie dobrze zna,
Zapracowany to mężczyzna i poważanie wielkie ma.
Dla niego nie ma trudnej sprawy, on zrobić wszystko jest gotowy,
Aby w Grębowie lepiej się żyło i coraz lepiej się powodziło.
Grębów się zmienia i widzą wszyscy przybywa nowych wciąż inwestycji,
A naokoło wieś pięknieje. Pan Sołtys z dumą szczerze się śmieje.
Wszystkim życzliwy, każdego wysłucha, chętnie doradzi i pomoże –
Takich sołtysów daj nam Boże!

Pan Wójcik Franciszek - zawsze dziarska mina
Takiego sołtysa w całej Polsce nie ma.
Wiedzą to Stalowcy, więc mu zaufali,
Kolejną kadencję radnym Go wybrali.
Stale wciąż pięknieją, ciągle się bogacą,
Sołtys Stalom służy swoją ciężka pracą.
Uczciwy, stanowczy, godny zaufania Nie byłoby Stalów bez sołtysa Frania.
Nowe inwestycje, drogi i chodniki,
Wszyscy zazdroszczą i chwalą wyniki.
Tak Pan Sołtys wioską rządzi doskonale,
A mieszkańcy wierzą, że tak będzie stale.

Pan Marian Stępień jak Państwo wiecie - urząd sołtysa najdłużej w świecie
Godnie sprawuje, w sołtysowaniu dobrze się czuje.
Ponad 40 lat już włodarzy, a cała Wydrza w pracy Go wspiera
Pana Mariana duma rozpiera.
Kiedy do Wydrzy przyjedziesz z rana, kogo zobaczysz? a no Mariana!
Na swym komarku, jak na bolidzie szybko szarżuje
I całą wioskę wskroś obserwuje.
Tu się popsuło i tam się psuje, wszystko to pilnie trzeba naprawić
On tym kłopotom musi zaradzić.
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Sołtyska z Zabrania Pani Alina, z nią konkurencji nikt nie wytrzyma!
Mądra, zaradna i pracowita. Wszyscy wzdychają co za kobieta.
Oddana wiosce i tęga głowa, nie dość sołtyska - jeszcze księgowa.
Trudnym problemom sprostać potrafi, o swoją wioskę bardzo dba,
Chociaż dojrzała i stateczna, dziewczęcy urok wciąż w sobie ma.
Dlatego Zabrnie Dolne i Górne ze swej sołtyski jest bardzo dumne.
I przy niej wioska ciągle pięknieje, a naokoło dobrze się dzieje.

Poręby Furmańskie – każdy się zachwyca,
Cóż to za sołtyska, to czar nie kobieta,
A Pani Danusia z gracją się wyłania,
Wiadro z mlekiem dźwiga, przed wiatrem osłania.
Bo to przecież właśnie jest sołtyska ta, co jako jedyna swoją krówkę ma.
Zawsze uśmiechnięta pięknie wystrojona.
Gdy do Gminy jedzie jest zadowolona,
Bo dla swojej wioski chętnie zrobi wszystko.
Jest przecież też radną, nie tylko sołtyską.
Jest kwintesencją kobiecych cnót – Pani Danusia sołtyska cud.

Któż tak żwawo do nas kroczy, uśmiech słodki, błoga mina – takich się nie zapomina.
I już cała wie publika, to sołtys z Krawców, Pan Jan Matyka.
Człowiek to zacny i pracowity, a swojej służbie bardzo oddany,
Dlatego w 2012 sołtysem roku został wybrany.
Grosza i czasu dla Krawców nie liczy,
Gdy zajdzie potrzeba może przyodziać nawet strój dziewicy.
Dziwią się grzybiarze, zbieracze jagód, że takie wygody wszyscy
W Krawcach mają, że jak w metropolii tu sobie mieszkają.
Tu zdrowe powietrze, lasy, w Łęgu czysta woda Sołtys się uśmiecha i mówi w sekrecie
Nie zamienię Krawców na żadne miejsce w świecie.

Sołtys z Jamnicy Bogdan Stec - zalotny uśmiech,
Piękne oczęta, każda kobieta go zapamięta.
Na koncie w bankach ma dużo zer do tego tańczy jak Fred Aster.
Lecz są ważniejsze jego zalety. On gospodarstwo duże prowadzi,
Na trzech etatach ciężko pracuje,
Ale po pracy dobrze się czuje.
Cała Jamnica ciągle pięknieje i naokoło dobrze się dzieje.
I nikt zapewne nie powątpiewa: Sołtysa sukces - to żona Ewa.
Ona jest jego głowy szyją i tak w miłości sobie żyją.
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W pół pacierza od Grębowa licząc na odległość,
Przysiółek Zapolednik wybił się na niepodległość.
Sołtysa Janeczkę mieszkańcy wybrali od ręki,
A on im altanę zafundował w podzięki.
Pozostało mu tylko lokal wybrać na Rady Sołeckiej siedzibę,
Kto wie czy na dworek Dolańskich pan Jasio nie dybie.
Powiem wam w sekrecie, że nasz sołtys marzy O przystani jachtowej nad Łęgiem i cudownej plaży.
Wszyscy są zadowoleni - Pan Jan to Sołtys nie z tej ziemi!
Pan Wolak Stanisław Sołtys z Żupawy,
W swoich działaniach jest bardzo żwawy,
Ale największe sołtysa racje – w Żupawie zrobić kanalizację.
Wciąż powtarza slogan znany: ja urokiem swoim kuszę,
Trochę chcę, trochę nie chcę ale pewnie to ja muszę.
To działanie tak przebiega, że Pan Sołtys raz jest wesół,
A z kolei znów się gniewa.
Dwoi i się i troi, by w Żupawie dobrze się wszystkim powodziło.
My, na wiosnę już czekamy
Bo Pan sołtys raz do roku nam przynosi tulipany.
Na tym zakończę to wierszowanie, mając nadzieję, że Państwo mili chociaż troszeczkę się zabawili, że krótkie
wiersze z serca dodane na długo będą zapamiętane. Lecz najważniejsze dla Was przesłanie, drodzy Panowie
i piękne Panie - „Niech dobro gminy i myśl jasna, zawsze w działaniu Wam przyświeca” – łącząc świąteczne
swe życzenia, skromniutko autor się poleca: (L.J.)
PS.
Pan Radny z Żupawy co z humoru znany w całej okolicy, gdy wena mu przyszła usiadł i napisał wierszyk dla radnego Juliusza z Jamnicy.
W swoim komentarzu przyznał, Julka lubię może w tym pisaniu ja się nie pogubię i z góry przepraszam Juliusza radnego,
chyba się nie pogniewa z wierszyka mojego…

…W Jamnicy przy drodze dołek wykopali
Julek wszedł po pachy wzburzyła się woda,
Jamnicę zalało - w dołku nic nie zostało.
Ludzie krzyczą, lamentują ratuj, ratuj Wójcie,
Julek krzyczy przeraźliwie to Wy, mnie ratujcie…
Autor: Józef Szewc z Żupawy
Pana Julka te dowcipy nie zraziły wcale, długo się nie głowił i w ripoście postanowił dać Józiowi pouczenie - o Żupawie
przypomnienie:

…Może jesteś przystojniejszy, co Ci przyznać musze chłopie,
Ale wierz mi, że w Jamnicy pod nikim dołków się nie kopie.
A roboty przy tym stawie szczerze godne są poklasku
Jest też u nas kanalizacja - więc nie trzeba biec do lasku.
Za Żupawę kciuki trzymam, bo to piękna okolica,
A jak będziesz lepiej rządził może będzie jak Jamnica…

Autor: Juliusz Blicharczyk z Jamnicy
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Niniejszym artykułem chcę przybliżyć sylwetkę Stanisława Chudego, który jest bratem
ciotecznym nieżyjącego księdza Waleriana Rędzi. Łączyły ich bliskie więzi rodzinne, które
przetrwały do końca życia Księdza Prałata. Stanisław Chudy ma 86 lat. Jest wspaniałym
gawędziarzem i ma doskonałą pamięć. Przekazał wiele informacji związanych z życiem
księdza Waleriana, które wzbogacają wspomnienia o nim.
Walerian Rędzia był synem Andrzeja i Honoraty z domu Chudy. Jako absolwent Szkoły
Rolniczej w Mokrzyszowie, w styczniu 1939r. rozpoczął pracę w Okręgowym Towarzystwie
Rolniczym w Tarnobrzegu. Został instruktorem do spraw młodzieży wiejskiej. Do pracy
dojeżdżał rowerem. W tym czasie należał już do AK i przewoził tajną prasę „Odwet”.
W biurze, w którym pracował znajdowała się szafa, za którą były ukryte drzwi prowadzące
do ogrodu. Pewnego razu zobaczywszy Niemców idących w stronę biura, razem
z sekretarką odsunął szafę i uciekł do ogrodu. Sekretarka przekazała Niemcom, że dzisiaj
do pracy nie przyszedł. Ostrzeżony przez wywiad ZWZ zobowiązany został, aby razem
Stanisław Chudy
ze swoim bratem Jankiem, pracującym na poczcie w Grębowie, nocą nie przebywać
we własnym domu. Dom rodzinny otoczony został przez gestapo o godz. 24 w nocy z 3 na 4 kwietnia 1942r.
i za nieobecnych synów aresztowany i pobity został ojciec. Walerian ukrył się we wsi Nawojowa, w powiecie
nowosądeckim, gdzie pracował w gminie, w Wydziale Rolnym. Zmienił imię i nazwisko, zapuścił wąsy. Po wojnie wrócił
do Grębowa, mieszkał tu prawie rok. Kiedy rozpoczęły się prześladowania członków AK spotkał pracownika UB rodem
z Wydrzy na placu w Tarnobrzegu. On przekazał mu wiadomość, że będzie aresztowany, bo jest na liście. Powiedział
mu również, żeby nie jechał na Ziemie Zachodnie, bo tam wyłapują członków AK. Brat ukrywał się na plebanii
w Kurzynie. Pracował jako parobek. Wiosną 1946r. osiedlił się w Jaworzynie Śląskiej i ożenił z Polką z Wilna, natomiast
Walerian ukrywał się w Mielcu dwa tygodnie i postanowił wyjechać na studia w Wyższym Seminarium Duchownym we
Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1951r. Jako młody wikary został skierowany na pierwszą
parafię w Brzeźniu koło Sieradza. Stąd po dwóch latach został przeniesiony do Kalisza. Kolejna parafia to Gruszczyce.
Był tam kościół drewniany, położony na górze, prowadziły do niego 54 schody, wymagał natychmiastowego remontu.
Biskup powiedział mu: „jak Ty go nie uratujesz, to się zawali”. Zabrał się ostro do pracy. Pierwsza msza odbyła się już
na Boże Narodzenie. Chodząc po kolędzie poznał dwóch parafian, którzy byli stolarzami. Pracowali w stolarni
w Szczecinie. Opowiadali księdzu, że chcą wybudować dom z drzewa. Powiedział im żeby tego nie robili. Zamówił dla
nich 2 wagony cegły z cegielni w Gorzycach, a drzewo, które miało być na dom zostało przekazane na budowę kościoła.
Drzewo zostało przywiezione w czterech wagonach na inną stację. Furmanki czekały już, aby przewieźć transport na
plac kościelny. Odbudowę kościoła prowadził majster, Niemiec ze Szczecina, który do pomocy miał dwóch specjalistów
- emerytów. Otrzymali dar polonii francuskiej- 2,5 kg złota technicznego, które wykorzystano do wystroju kościoła.
W lipcu 1971r. został ksiądz Walerian przeniesiony do Tuliszkowa i tu pracował do końca życia jako proboszcz,
dziekan do 1996r., a następnie jako rezydujący w parafii emeryt. Dzięki jego staraniom kościół w Tuliszkowie został
pokryty miedzianą blachą i umeblowany, wstawiono witraże, odrestaurowano budynki gospodarcze. Wielką radością
i uwiecznieniem jego duszpasterskiej działalności były zbudowane przez niego kaplice w Tarnowej, Wróblinie i na
cmentarzu oraz punkty katechetyczne w Kiszewach i Ogorzelczynie. Do kaplic zakupił dzwony. Wyrazem uznania
za wkład pracy było przyznanie księdzu w 1977r. godności kapelana Jego Świątobliwości. W 1978 r. otrzymał pocztą
kurierską z Londynu Order Odrodzenia Polski i zaproszenie po odbiór Krzyża Oficerskiego do Warszawy, za wybitne
zasługi w pracy niepodległościowej i duszpasterskiej. Będąc członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Księży Emerytów oraz
Rady Kapłańskiej z nominacji biskupa Wiesława Alojzego Meringa służył radą i doświadczeniem. Przebywając na
emeryturze miał więcej czasu, aby częściej odwiedzać rodzinę. Przyjeżdżał do Grębowa i do Motycza Szlacheckiego
przez 9 lat, aż do śmierci w wieku 85 lat. W głównym pokoju w domu Stanisława i Marii Chudych wisi duże zdjęcie z
pobytu księdza Waleriana na audiencji u Jana Pawła II. Prałat wspominał, że była to najmilsza chwila w jego życiu.
Stanisław Chudy urodził się w Grębowie, w Kącie, tu także przyszło na świat jego rodzeństwo: Maria, Helena
i Bronisław. Gdy miał dwa lata jego rodzice przeprowadzili się do Motycza Szlacheckiego. Razem z nimi zamieszkali
dziadek Anzelm i babcia Tekla. Chcieli mieszkać w takiej miejscowości, gdzie jest w pobliżu szkoła, kościół i stacja PKP.
Gdy wybuchła II wojna światowa był uczniem siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Zaleszanach. Pewnego razu jechał
wierzchem na koniu do Walentego Dula (Michałka zamieszkałego w Grębowie). Dojechał do mostu, strażnik wystrzelił,
krzyknął „halt”. Stanisław zatrzymał się, okazało się, że był to Ślązak, który znał język polski. Stanisław poinformował
go, że jedzie po książki do szkoły, co było zgodne z prawdą. W szkole nie uczono już historii.
Dla absolwentów szkół podstawowych ksiądz Przybyłowicz z Zaleszan zorganizował w okresie zimy kurs rolniczy.
Codziennie były dwie godziny religii i dwie godziny zajęć z rolnictwa. W czasie zajęć kazał uczniowi stać przy oknie czy
ktoś obcy nie idzie do szkoły, a zamiast religii mówił o patriotyzmie i sytuacji politycznej. Zajęcia z rolnictwa prowadził
rządca ze Zbydniowa. Był to kurs rolniczy był I i II stopnia, który trwał 2 lata. Rozpoczęło naukę 30 uczniów, skończyło
17 uczniów.
W styczniu 1944r. Stanisław został wzięty do podobozu w Rozwadowie ogrodzonego siatką. Z Motycza
Szlacheckiego wzięto pięciu chłopców: Alfreda Samołyka, Bronisława Dula, Stanisława Zająca i dwóch chłopców
z Grębowa, jednym z nich był Franciszek Dul. W obozie znajdowało się około 200 ludzi, którzy pracowali przy
rozbudowie stacji kolejowej w Rozwadowie. Była to stacja rozjazdowa, na której wybudowano 17 torów. Kierowano tu
pociągi ze Lwowa. Warunki w obozie były bardzo ciężkie. Robotnicy spali w barakach po 16 osób w jednej sali. Byli
niedożywieni, dostawali chleb z trotami i wodnistą zupę ziemniaczaną, w której było więcej wody niż ziemniaków.
Wieczorem Stanisław był tak zmęczony, że widział „mroczki” w oczach i czuł ogromny ból w krzyżu. Obsługa obozu biła
więźniów. Kierownikami budowy byli Ślązacy – inwalidzi wojenni. W obozie przebywał od stycznie do lipca. W lipcu
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przyszli Rosjanie. W 1952r. Stanisław Chudy ożenił się z Marią Nabrzyską z Kępia Zaleszańskiego. Pracowali na roli, na
4 hektarowym gospodarstwie (wszystkie pola były w jednym miejscu). Gospodarstwo ich zostało gospodarstwem
doświadczalnym. Opiekował się nim Wydział Rolnictwa w Tarnobrzegu. Stanisław i Maria otrzymywali różne gatunki
pszenicy: polską, niemiecką, austriacką, rosyjską. Najlepiej udawała się pszenica niemiecka. Otrzymywali za darmo
zboże do siania oraz mieli możliwość kupienia maszyn rolniczych. Posiadali pasiekę. Mieli traktor i samochód
dostawczy „Opel.
W ubiegłym roku 18 sierpnia Stanisław i Maria Chudy obchodzili 60 rocznicę pożycia małżeńskiego. Uroczyste
odnowienie przysięgi małżeńskiej odbyło się na mszy o godzinie 11 w Kościele w Zaleszanach. W uroczystości wzięli
udział: syn Wincenty, córki Barbara i Małgorzata z rodzinami (9 wnuków) oraz przyjaciele rodziny. W uroczystościach
brał udział ksiądz prałat Marian Nabrzyski - bratanek i chrześniak Marii. Obecnie jest prałatem w kościele pod
wezwaniem Miłosiernego Pana Jezusa w Jarosławiu.
Janina Stadnik, Alina Wójcik

Czas upływa szybko, jak woda w górskiej rzece. I już jesteśmy w
progu radosnego święta Bożego Narodzenia.
Niniejszy numer „Głosu” ma charakter świąteczny. Pan Władysław
Duma wraca do dzieciństwa i młodości, do okresu międzywojennego.
Jego wspomnienia zaczynają się od świąt Bożego Narodzenia. Jako
młody chłopak był koledziorzem w najstarszej grupie. Należeli do niej
chłopcy, którzy odsłużyli wojsko. Byli w wieku od 25-28 lat.
Pochodzili z Piasku, z Szlacheckiej, Kąta i Wir. W drugi dzień świąt
rozpoczynali kolędę od Rynku. Szli do kierownika szkoły
Kucharskiego i do organisty. Zawsze pierwszy szedł anioł z
zapytaniem czy gospodarze przyjmą kolędników. Jeżeli wyrazili zgodę
to inni wchodzili. Niskiego wzrostu Stanisław Winiarczyk wjeżdżał na
drewnianym koniku, wyrzeźbionym przez Adamka Mroza. Witał
Zdjęcie pochodzi z 2007 roku
gospodarzy i dziękował za kolędę. Władysław Duma pamięta do dziś
Władysław Duma z prawnukiem Szymonem
podziękowanie „Wiwat – wiwat – już idziemy, za kolędę dziękujemy –
przez narodzenie Jezusa będzie w niebie wasa dusa królowała”. Wśród
kolędników był: Herod, Żyd, dziad, śmierć i 2 żołnierzy. Józef Dul „Kosiut” był wysokiego wzrostu. Grał śmierć.
Władysław Duma „Kasjer” i Józef Dąbek z Kąta byli żołnierzami. Świetnie do roli Żyda nadawał się Franek Kościelny
„Matyka”. Nosił ze sobą łopałkę, zbierał do niej placki, kiełbasę i wódkę. Koledziorze po kolędzie częstowali się po
kawałku ciastem i kiełbasą. W grupie było 2 muzykantów. Jeden z nich to Jan Saja, drugiego nazwiska Pan Duma nie
pamięta. Franek Matyka „Kościelny” chodził do dziewczyny, do Dula „Zapławnego”. Ta rodzina wpuszczała muzykę do
domu. Chodzili po kolędzie do 2 lutego, do Matki Boskiej Gromnicznej.
Jak nakazywała tradycja od wieków, młodzi chłopcy dla wesołości i śmiechu, ściągali furtki i wrota, wynosząc je do
pobliskich dołków z wodą, na Piasku do Glinika. Na Piasku mieszkał Żyd Srul, prowadził gospodarstwo i szynk. Kupił
metr drzewa, wóz z drzewem zostawił na podwórzu. W noc wigilijną chłopcy z Piasku: Stach Dul „Felin” i Dąbki zdjęli
drzewo z wozu, rozebrali wóz i wynieśli go na dach stodoły, pokryty szczechą. Na ten wóz nałożyli drzewo. Oczywiście
nikt się nie przyznał, Żyd musiał wynająć chłopów, aby zdjęli wóz. U Srula ożenił się Morder. Prowadził sklep żelazny
w Grębowie. U niego skórę kupował Władysław Duma.
W swoich wspomnieniach jeszcze raz powraca do okresu międzywojennego. Wspomina cmentarze wojenne:
w Krawcach i Wydrzy.1 Za Miętnem, na polach i łąkach o nazwie Chyb, przy kanale znajduje się cmentarz. Za czasów
młodości Stulatka był to duży cmentarz, podzielony na dwie części. W jednej części były krzyże skośne (prawosławne)
a w drugiej katolickie. W Krawcach utworzono trzy cmentarze. Dwa niedaleko siebie.2 Władysław jadąc z ojcem przez
las, po drzewo do Stanów, był świadkiem ekshumacji zbiorowego grobu. Widział leżące na trawie, pasy żołnierskie,
trzewiki, szczęki ludzkie itp. Te szczątki przenoszono na cmentarz w Chybie. W Krawcach został jeden cmentarz,
w którym pochowanych jest 93 żołnierzy rosyjskich. Jest położony na wydmie. Obecnie złodzieje kradną piasek z tego
cmentarza.3
Stulatek przypomniał sobie zdarzenie związane ze swoją młodością. Wracał z wojska na urlop do domu, a była to
zimowa pora. Szedł pieszo wieczorem. Zauważył idącego człowieka od Sokoła. Spotkali się na szosie pod Sadzonką.
Władysław Duma poznał „Majtełę” Janeczkę. Udał, że go nie zna. Chodzili razem do szkoły. „Majteła” nie chciał się uczyć.
Ojciec przyprowadził go na postronku do szkoły. Gdy doszli do końca sadzonki „Majteła” powiedział do Władysława: To
Ty Duma, a Ty idź a ja zostaję w lesie. Szedł w dziurawych butach, niósł kawałek skóry od Żyda Borucha. Miał zamiar iść
do szewca Ćmielowskiego w Wydrzy, żeby naprawił mu buty. Opowiadano, że w dzień szedł policjant Kraus z bronią, z
Miętnego, a „Majteła” szedł z karabinem do Miętnego. Minęli się przed krzyżem. Kraus zastrzelił „Majtełę” w stodole, na
pustym placu w Miętnem. Obecnie w tym miejscu mieszkają Państwo Różańscy.
Władysław Duma jest szewcem. Jego ojciec również był szewcem. W czasie I wojny światowej robił buty dla
żołnierzy w zakładach szewskich w Dębicy. W czasie wykonywania zawodu zdarzyły się sytuacje, które zapamiętał
1

W czasie I wojny światowej na terenie naszej gminy, a dokładnie na polach i łąkach o nazwie Chyb, Znecna Góra na terenie spalonej przez Rosjan wsi Wydrza doszło do bitwy
pomiędzy wojskami rosyjskimi a austriackimi. Rosjanie atakowali od strony Niska.
2
Według relacji Mieczysława Szewca z Sulechowa.
3
Według Florka, na wydmie tej znajduje się stanowisko kultury mierzanowickiej i kultury trzcinieckiej, pozostały ślady ceramiki, ludzi żyjących tu 2000 lat przed naszą erą.

27

Stulatek. Wikary ks. Świstak kupił za duże góralskie buty, poprosił Dumę o ich zmniejszenie. Szewc podjął się przerobić.
Ksiądz mieszkał na wikarówce, wrócił z kolędy. Władysław Duma odniósł buty, a ksiądz powiedział: będą piekły a
dlaczego zapytał Duma? Wikary odpowiedział: trzeba je oblać, po jednym kieliszku. Władysław Duma kazał zapłacić
cośkolwiek, żeby nie było za darmo.
W czasie okupacji u Babury Rutynów mieszkała dobra krawcowa Karolina „Karolcia” Guściora, wysiedlona ze
Stanów. Miała budkę wybudowaną na samym rogu placu. Miałą jedną krótszą nogę. Władysław Duma robił filcowe buty
dla Stacha i Józka Rutynów. Krawcowa zamówiła dwie jednakowe pary butów z cholewami, z krótkim kożuszkiem, na
zamek. Jedne buty były od święta, a drugie na co dzień. Jej kuzynka Marysia Papuć wyszła za mąż, za Józefa Mroza.
Pamięta jak przyjechał Władysław Rak z Miętnego z żoną, robić dla niej buty, trzewiki z długą cholewką, ubrany,
wesoły, pod wąsem, konie uładowane. Władysław Duma wraca do wspomnień związanych z wojną. We wrześniu
1939r. Niemcy wzięli dwóch braci Zawolskich, Zycha, Karola Dąbka (innych nazwisk nie pamięta). Jechali dwoma
autami w stronę Sandomierza. Przed Zabrniem, za laskiem wywołali dwóch braci Zawolskich, dali im łopatki i kazali
wykopać dołek. Potem ich zastrzelili. Innych aresztowanych obwieźli po okolicy i przywieźli do Grębowa. O tym
wydarzeniu Stulatkowi opowiadał Karol Dąbek.
W czasie okupacji prześladowano także Żydów. Boruch Morder wraz z rodziną postanowił się ukrywać. On ukrywał
się oddzielnie, na Zabrniu, a jego żona z dwójką dzieci na Wirach. Żona została oskarżona i przyprowadzono ją z
dziećmi na posterunek. Z posterunku została zawieziona razem z dziećmi na wozie na koniec Piasku. Za wozem szły
kobiety ciekawe, co Niemcy zrobią z Żydówką. Pod rzeką, tu gdzie mieszka „Szymek” Zbyszek Rutyna, żandarm
Frutchner najpierw zastrzelił chłopca, potem dziewczynkę a na końcu matkę. Boruch Morder przeżył wojnę, ale został
zabity po wojnie. Okupant stosował różne represje wobec Polaków. Nie wolno było mleć zboża. W nocy jeden z
domowników musiał stać i pilnować, czy ktoś nie idzie a drugi mielił. Kamienie od żarn należało oddać do sołtysa.
Dobre żarna zatrzymał, specjalnie ulane z cementu (atrapę) oddał sołtysowi. W gminie uchwalono ile kto ma oddać
zboża. Informował o tym goniec Dul „Haliska”. Władysławowi Dumie przydzielono 70 kg. Zwrócił się do Tadeusza
Rębisza i Jana Stępnia z prośbą o zmniejszenie kontyngentu. Obniżyli mu do 25 kg. Niemiec z policjantem chodzili po
wsi i zabierali krowy. Rolnik mógł posiadać tylko jedną krowę. Zabroniono bić świnie. Ludzie jednak robili to po
kryjomu. Zabity karmik był schowany na strychu. Władysław patrzył przez okno i widział idącego policjanta Karola
Dula, który przyszedł po materiał na podszycie do butów. Okupant na siłę brał ludzi do przymusowej pracy, do
Niemiec. W tym celu policja polska wraz z Niemcami urządzała łapanki wieczorem i nocą. Do Władysława Dumy w nocy
przyszedł komendant „Felin” Karol Dul wraz z Niemcem. Bramka z desek była zamknięta, bili w nią, krzyczeli żeby
otworzyć. Władysław Duma schował się w sieni pod żarna. Ojciec Władysława wpuścił ich do domu. Niemiec zapytał,
kto spał na tym łóżku, ojciec odpowiedział, że on. Nie robili rewizji. Były osoby, które dobrowolnie zgłaszały się na
roboty przymusowe do Niemiec. Władysław pamięta, że Anna i Józef Gorczycowie sami zgłosili się na wyjazd do
Niemiec.
Mimo trudu i zagrożeń ludzie myśleli o swoim życiu osobistym. Władysław Duma ożenił się w 1942r. z Anielą
Stępień urodzoną w 1919r. w Miętnem. Obecnie na tym placu mieszkają Państwo Kazia i Fredek Krysowie. Ojciec żony
był cieślą. Miała siostrę Marię i czterech braci: Franciszka, Jana, Antoniego i Karola. Na weselu była najbliższa rodzina.
Stryjeczni bracia, Stanisław i Mieczysław grali na harmonii.
Dalsze losy rodzeństwa żony Władysława. Maria dobrowolnie zgłosiła się na roboty do Niemiec. Poznała tam Józefa
Ziembińskiego. Po wojnie pobrali się i zamieszkali w Warszawie. Po ciężkiej chorobie zmarł brat Karol w roku 1945.
Antek ożenił się w Krawcach a Jasiek w Wydrzy. Najstarszy brat Franek zmarł we Francji.
W czasie okupacji Niemcy wysiedlili mieszkańców wsi Stany. Znaleźli oni schronienie na terenie naszej gminy.
Na Szlacheckiej mieszkała Pani Nyczowa, której syn był klerykiem w Wyższym Seminarium Duchownym
w Sandomierzu. Wynajęła Władysława, aby pojechał z nią wozem do Sandomierza. Pragnęła zobaczyć się z synem. Po
wojnie jeździł z panią Nyczową do Stanów. Został zaproszony na mszę prymicyjną jej syna w katedrze, w Sandomierzu.
Władysław Duma do wspomnień związanych z okupacją tylko nawiązuje. Jest to temat nadal bardzo drażliwy.
Ludzie przeczuwali, że front przejdzie przez naszą gminę. Nie mieli wątpliwości, gdy na wiosnę w 1944r. zobaczyli
Niemców dokonywujących pomiarów i nanoszących punkty na mapy. W czasie frontu Niemcy wzięli ojca Władysława
na foszpon. Pojechał wozem z dwoma końmi. Jeden koń był Dumów a drugi Skrzypaczów. Ojciec wrócił na piechotę do
domu. W Grębowie stacjonowali Kałmucy, a od Zapolednika nadciągały wojska rosyjskie. Kałmucy byli żywymi
tarczami dla Rosjan. Władysław pracował w warsztacie szewskim, zobaczył przez okno wjeżdżającego na podwórze, na
koniu Kałmuka. Szukał sapożnika (szewca). Uzda się rozpruła, nie zapinała się dobrze. Zapytał się skolko się należy?.
Władysław odpowiedział: ile dasz tyle będzie. Kałmucy jeździli na małych koniach, byli niskiego wzrostu, nosy mieli
płaskie. W czasie frontu rodzina Dumów przebywała w lesie Odrzewy razem z rodziną „Zajączków” i Ziołów. Od Zabrnia
zaczęli strzelać Niemcy. Wówczas uciekli z dobytkiem do lasu na Jamnicę.
Po froncie weszli Rosjanie na teren naszej gminy. Wyzwolenie Grębowa spod okupacji niemieckiej nastąpiło 29 lipca
1944r.4 W domu Władysława mieszkało trzech Rosjan. Spali na rozłożonej słomie. Karabiny trzymali przy piecu. Jeden
z nich, starszy wiekiem, opowiadał, że podczas I wojny światowej kopał okopy na terenie Grębowa. Stwierdził: dzisiaj
mnie tu wlekli, nie wiem po co. Wysoki lejtnant nosił Janeczkę urodzoną w 1942 r. na rękach. Podarował jej gumową
lalkę. U Ziołów w domu była kuchnia i pokój. W pokoju mieszkali oficerowie starszyzna. Jedzenie dla żołnierzy
przywożono w cysternach. Inna kuchnia była dla szeregowców, a inna dla oficerów. U Gałki w stajni z pustaków
zrobiono łaźnię. Żołnierze myli się w zimnej wodzie. Ofensywa Armii Czerwonej ruszyła 12 stycznia 1945r.
Janina Stadnik
4

Seweryn Dolański, Wspomnienia z długiego życia 1888-1972 (maszynopis); ks. Stanisław Światała, Moje przejścia w drugiej wojnie światowej 1939-1945 (maszynopis).
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Wiosną 2013 roku w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie rozpoczęła się realizacja projektu Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne dofinansowanego ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt składał się z
dwóch etapów.
Na realizację pierwszej części zadania Gminne Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 tysięcy
złotych. W ramach tej części na terenie siedmiu sołectw gminy Grębów: Zabrnie Zapolednik, Stale, Jamnica, Wydrza i
Grębów prowadzone były badania ankietowe. Miały one na celu rozpoznanie potrzeb i preferencji mieszkańców co do
oferty kulturalnej naszej gminy. Badania te prowadzone były przez pracowników i koordynatora Katarzynę Zawół. Nad
całością czuwał animator przydzielony przez NCK – Elżbieta Świętek z Kolbuszowej. Dzięki wynikom ankiet dyrekcja i
władze naszej gminy miały szanse zapoznać się z priorytetami mieszkańców, co do partycypacji w kulturze. Mieszkańcy
naszej gminy w czasie trwania badań (odbywały się one w czasie imprez plenerowych) mieli możliwość zgłaszania
własnych inicjatyw i pomysłów na konkretne i ważne wg nich działania, które mogłyby na stałe zagościć w ofercie
kulturalnej GCK. Wśród zgłoszonych inicjatyw jury w składzie: Wójt Gminy Kazimierz Skóra, Kubiak Alicja, Katarzyna
Zawół, Maria Potocka i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy wytypowali ich zdaniem najtrafniejsze pomysły,
skorelowane z wynikami ankiet.
Wybrano: warsztaty plastyki obrzędowej i współczesnej w Zabrniu, cykl
warsztatów teatralnych w Zapoledniku połączonych z wyjazdem do teatru,
warsztaty fotograficzne w Grębowie, warsztaty kulinarne w Stalach,
warsztaty rękodzieła Fabryka Upominków w Jamnicy, warsztaty tańca
orientalnego w Grębowie, warsztaty teatralne w Wydrzy. Projekt zwieńczyła
impreza podsumowująca w Domu Ludowym w Wydrzy. Na realizację drugiej
części zadania GCK w Grębowie otrzymało dofinansowanie w kwocie
22 tysięcy złotych. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród młodszej jak i starszej części lokalnej społeczności. Inicjatorom
gratulujemy trafnych pomysłów.
Anna Kędzia

Od wielu lat, hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych organizują w swoich oddziałach i miejscowych sekcjach, spotkania
inaugurujące i kończące sezon lotowy danego roku.
W dniu 22 września br. uczestniczyliśmy w zakończeniu sezonu lotowego 2013
Sekcji Grębów. Spotkaniu przewodniczył Prezes Sekcji Grębów P. Andrzej Jeż, który
powitał hodowców i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu podkreślił, że
kończący się sezon był udany dzięki zaangażowaniu wszystkich hodowców –
prawdziwych miłośników gołębi. Do rąk najlepszych hodowców trafiło kilkadziesiąt
pucharów w różnych kategoriach. Puchary ufundował Wójt Gminy Grębów Kazimierz
Skóra oraz Radny Powiatu Tarnobrzeskiego Marek Ożga. W sezonie 2013
najlepszym okazał się hodowca P. Mariusz Drozd z Grębowa otrzymał największą
ilość nagród - serdecznie gratulujemy.
Na spotkaniu w towarzystwie hodowców, spotkaliśmy prawdziwych zapaleńców
– miłośników gołębi, którzy od kilkudziesięciu lat poświęcają swój czas gołębiom
bo, jak się okazuje hodowla gołębi to zajęcie angażujące całe rodziny. Należy
stwierdzić, że ten elitarny sport, jakim są loty gołębi pocztowych to coś więcej niż
sport – to pasja i sposób na życie. Jak podkreślali hodowcy, sumienność,
pracowitość i systematyczność to cechy niezbędne w hodowli i opiece na gołębiami.
Prezes Sekcji Grębów P. Andrzej Jeż podał nam kilka informacji dotyczących działalności sekcji Grębów. Sekcja
Grębów jest jedną z najmocniejszych sekcji w okręgu i oddziale Tarnobrzeg, zrzesza 120 hodowców gołębi.. Hodowcy
biorący udział w lotach koszują co tydzień swoje ptaki do kabiny transportowe i przygotowujący gołębie do zawodów.
W lotach bierze udział 4000 tys. gołębi, 20% gołębi dostaje nagrody, są to gołębie 14 razy koszowane w pierwszej 20%
grupie, a więc hodowca musi posiadać ogromną wiedzę o gołębiach, żeby móc je przygotować do zawodów. Taki gołąb
w sezonie lotowym pokonuje odległość około 4500 kilometrów
w słońcu i deszczu.
Najwytrwalsi hodowcy - miłośnicy gołębi, otrzymali statuetki:
Nina Stach Bąk, Jeż Andrzej, Drozd Mariusz, Tomczyk Marian,
Pawłowski Eugeniusz, Burdzy Ireneusz, Drozd Władysław, Saja
Stanisław, Klukowski Ryszard, Dul Władysław, Winiarski
Wiesław, Kozieł Sylwester, Duma Adrian.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Anna Dec
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Dobiegła końca runda jesienna sezonu piłkarskiego
2013/2014. To doskonała okazja, aby dokonać podsumowania
sytuacji drużyn z terenu gminy Grębów na tym etapie rozgrywek
poszczególnych klas.
Piłkarze chwilowo zawiesili buty na przysłowiowych
"kołkach", by móc zregenerować siły i jeszcze lepiej przygotować
się do rozgrywek rewanżowych w rundzie wiosennej.
Wraz z rozpoczęciem rundy jesiennej niemal
w każdą niedzielę piłkarze wychodzili na boiska, aby rozegrać
mecze o ważne dla nich punkty. Kluby sportowe z terenu gminy Grębów w sezonie 2013/2014 prowadziły
rozgrywki w trzech klasach tj. klasie okręgowej, A- Klasie i B- Klasie. W klasie okręgowej rozgrywki prowadził
Ludowy Zespół Sportowy "Słowianin" Grębów, który na finiszu rundy zajmuje 6 miejsce w tabeli ligowej
(7 zwycięstw, 3 remisy, 5 porażek). Jest to lokalna drużyna, która najliczniej gromadzi fanów piłki nożnej na
swoich trybunach, jednak w tej rundzie spisała się poniżej oczekiwań kibiców i sympatyków piłki nożnej. Kibice
oczekiwali, że ich drużyna będzie zajmować czołowe lokaty, które sprawią LZS "Słowianin" Grębów awansuje do
wyższej ligi piłkarskiej.
W rywalizacji w A- klasie uczestniczyło Towarzystwo Sportowe Stale, zajmując na koniec rundy 4 miejsce
w tabeli ligowej na 16 drużyn (8 zwycięstw, 2 remisy, 5 porażek). Jest to pierwszy sezon, w którym drużyna
TS Stale uczestniczy w rozgrywkach A- Klasy. 4 miejsce na koniec rundy należy ocenić jako dobry wynik. Wyniki
osiągane przez tę drużynę pokazują, że na wiosnę może walczyć o zajęcie wyższej lokaty w tabeli. Drużynie może
pomóc w tym ofensywny styl jaki prezentuje.
Pozostałe 3 drużyny tj. Ludowy Zespół Sportowy w Wydrzy, Wiejski Klub Sportowy Zabrnie, Klub Sportowy
Żupawa rywalizowały w B -klasie. Najlepszym wynikiem może pochwalić się LZS w Wydrzy, który zajmuje
5 miejsce w tabeli (7 zwycięstw, 1 remis, 4 porażka). Natomiast pozostałe drużyny klasują się w ogonie tabeli,
odpowiednio WKS Zabrnie zajmuje 9 miejsce (3 zwycięstwa, 1 remis, 7 porażek), KS Żupawa 10 miejsce
(2 zwycięstwa, 2 remisy i 8 porażek).
Reasumując runda jesienna nie do końca była udana w wykonaniu drużyn z terenu gminy Grębów.
Jedynie drużyna Stale nie spisała się poniżej oczekiwań. Pozostałe drużyny zajmują gorsze miejsca niż
w poprzednim sezonie rozgrywek, co świadczy o tym, że czas przeznaczony na treningi mógł zostać lepiej
przepracowany. Przed zawodnikami teraz przerwa zimowa. Będą mieli czas na odpoczynek, a po nowym roku na
solidne przygotowanie do rundy wiosennej. Mecze rewanżowe rozpoczną się najprawdopodobniej w drugiej
połowie marca 2014 roku.
Tomasz Florek

Boisko sportowe „Orlik” w Grębowie

Boisko sportowe „Orlik” w Wydrzy

Boisko sportowe „Orlik” w Stalach

Boisko sportowe „Orlik” w Grębowie
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Działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich rozpoczęłam
w 1997r. – samej trudno uwierzyć, że minęło już 16 lat. Dzisiaj
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że fryzjerstwo to nie tylko
mój zawód i fach - to przede wszystkim moje spełnione marzenia,
wielka radość i zadowolenie ponieważ kocham moją pracę
i poświęcam się jej bez reszty. Od początku postawiłam na
doskonalenie i pogłębianie wiedzy posiadam dyplom mistrza
fryzjerstw. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu
stylingu, koloryzacji i nowoczesnych technik fryzjerskich.
Pasjonowało mnie tworzenie i zmienianie czyjegoś wizerunku,
a poprzez fryzurę podkreślanie urody.
Wiele kobiet zadaje to samo podstawowe pytanie. Jak właściwie pielęgnować włosy? Powstało już wiele artykułów
w oparciu o domowe sposoby tzw babcine metody, sprawdzone i skuteczne. Także przemysł kosmetyczny oferuje
szeroką gamę produktów do wszystkich rodzajów włosów. Lecz decydując się na wybór produktu musimy pamiętać, że
każdy z nas jest inny i wszelkie kosmetyki powinny być dobierane indywidualnie, dostosowane do własnych potrzeb.
Niezwykle ważna jest obserwacja włosów, czy dany kosmetyk zbytnio ich nie obciąża, czy też jest zbyt delikatny i włos
pozostaje suchy i odwodniony. Naszym celem powinny być włosy gładkie, lśniące i odpowiednio nawilżone.
Zważywszy na zbliżające się święta chcemy podzielić się naszą wiedzą na temat najmodniejszych tegorocznych
stylizacji.
W świecie kolorystyki obserwujemy 3 podstawowe trendy. Balejaż kalifornijski „ombre hair” charakteryzujący
się nieznacznym, bądź wyraźnym odbarwieniem końcówek pozostawiając widoczny, kilkunastocentymetrowy odrost
od nasady włosa lub zasadę przeciwności- przyciemnienie końców, z jaśniejszą nasadą. Powrót do wszystkich odcieni
brązów począwszy od najjaśniejszego po najciemniejszy w połączeniu ze strzyżeniem na boba. Oraz blond w odcieniach
szarości, platyny. Tegoroczne uczesania powracają do klasyki. Włosy delikatnie pofalowane, od nasady gładkie,
zgarnięte na bok bądź ułożone naturalnie. Plecione koki, luźno upięte, z zastosowaniem rożnych rodzajów warkoczy od
francuzów, po bardziej fantazyjne złożone z 4, a nawet 5 części, czy warkocza holenderskiego.
To tylko niektóre, moje spostrzeżenia i porady, z których możecie Państwo skorzystać. Jeżeli zechcecie
odwiedzić mój salon, znajdziecie tu miłą atmosferę, swobodną przestrzeń i profesjonalna obsługę.
Serdecznie zapraszam: Agnieszka Ryś –Szlosek

Pomoc unijna
Przychodzi rolnik do urzędu i mówi:
- Chciałem wójcie coś postawić i otrzymać ulgę.
- Idźcie do diabła Kowalski, teraz w urzędach się już nie pije!.
- Ale panie wójcie! Ja chciałem postawić nowoczesną oborę i otrzymać ulgę inwestycyjną.
Kanał Miętus
Nowak mający problemy z odbiorem telewizji w systemie cyfrowym zagadnął sąsiada:
Sąsiad,. a w którym to kanale puszczają regionalną?
Teraz to nie wiem czy jeszcze wpuszczają, ale kiedyś słyszałem że gnojownicę to wpuszczali do kanału Miętus,
odparł mu sąsiad.
Łatanie dziur
Leśniczy nakrył na gorącym uczynku kradnącego w lesie choinki.
- A po co wam Kozłowski tyle choinek?
- Starał się załatać dziurę w budżecie rodzinnym – tłumaczył się złodziej.
- Chodźcie, chodźcie pójdziemy na policję, tam powiedzą wam jak się łata dziurę w budżecie państwa – pouczył
go leśniczy.
Pies sołtysa
Idący do Krawców grzybiarz zahaczył o posesje sołtysa przed którą wisiała tabliczka: UWAGA Groźny pies!
Zobaczywszy wychodzącego z domu sołtysa zapytał:
Sołtysie dlaczego wasz pies nie szczeka?
Bo mu nie płacę, nie zebrałem jeszcze trzeciej raty podatków.
A jak mu zapłacę to zaszczeka, pyta zdziwiony turysta.
Na pewno, tylko w jakiej walucie.
Dajmy to w rublach -sugeruje ten pierwszy.
Hm. Za ruble , to tylko co najwyżej zawyje do suki Łajki – odparł sołtys.
M. Kapkaz
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KUTIA
Składniki:
1 szklanka ziaren pszenicy
1 szklanka maku
1/2 szklanki cukru pudru (lub do smaku)
3 łyżki likieru Amaretto lub kilka kropli ekstraktu migdałowego
4 łyżki miodu
5 dag rodzynek
5 dag migdałów
1/2 szklanki słodkiej śmietanki
Pszenicę oczyścić, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego dnia zagotować, odcedzić, zalać świeżą wodą i gotować do
miękkości (3 - 4 godziny). Znów odcedzić.
Mak opłukać, sparzyć, odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym sitkiem. Połączyć z odcedzoną pszenicą, z
rozpuszczonym i podgrzanym miodem oraz z cukrem pudrem i likierem Amaretto lub ekstraktem migdałowym. Dodać
posiekane bakalie. Wymieszać i wstawić na kilka godzin do lodówki.
Podawać ze śmietanką w oddzielnym dzbanuszku. Można też śmietankę wymieszać z kutią jeszcze przed włożeniem do
lodówki.
BIGOS ŚWIĄTECZNY
Składniki:
2 kg kapusty kwaszonej
1 kg kapusty słodkiej
0,75 kg mięsa wieprzowego (łopatka, karkówka)
0,30 kg boczku
0,25 kg wołowiny chudej
0,25 kg kiełbasy wędzonej lub skrawków innych wędlin, pieczeni
dwie duże cebule
50 g grzybów suszonych
50 g śliwek suszonych
200 ml wina czerwonego wytrawnego
ziele angielskie, pieprz, liść laurowy, szczypta gałki muszkatołowej
50 ml oliwy lub łyżka smalcu
mały słoiczek koncentratu pomidorowego 30%
Przygotowanie:
Kapustę kiszoną odcisnąć (zachować szklankę soku), przepłukać zimną wodą i nastawić w garnku, dodać pokrojoną
kapustę słodką. Mięsa podsmażyć na tym samym tłuszczu wg kolejności: boczek, następnie mięso wieprzowe,
następnie wołowe, na końcu cebulę w kostkę.
Dodać do kapusty zasmażone mięso, boczek, kiełbasę pokrojoną w kosteczkę (skrawki wędlin), cebulę.
Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie, pokroić w paseczki, dodać do kapusty, dodać wg uznania także płyn, w którym się
moczyły. Śliwki przekroić na dwie części, dodać do garnka. Wlać wino i oliwę, dodać przyprawy.
Dusić 2 godziny (ma tylko lekko mrugać), podlewając wodą, (jeśli mocno odparowało).
Dodać koncentrat pomidorowy, spróbować smak, ewentualnie dokwasić pozostawionym sokiem z kapusty, uzupełnić
przyprawy.
Dalej dusić, uważać żeby nie przypalić. Wystudzić. Jeszcze przed Świętami ze dwa razy odgrzać dla nabrania
właściwego, wybornego smaku. Można mrozić.
WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA, POSTNA
Składniki:
10 dag grzybków suszonych
włoszczyzna, z wyjątkiem kapusty
10 ziarenek czarnego pieprzu
łazanki
Przygotowanie:
Grzybki płuczemy w zimnej wodzie i zalewamy dwoma litrami letniej wody. Gotujemy grzybki do chwili aż zmiękną,
dodajemy włoszczyznę oraz pieprz ziarnisty. Gotujemy jeszcze z 30 minut. Gdy zupa jest już gotowa, przelewamy ją
przez sito. Grzybki kroimy w paseczki i podajemy z łazankami. Dosmaczamy do smaku solą oraz sokiem z cytryny.
Życzymy Smacznego!!!
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Poziomo:
4. Liczba, którą mnożymy.
5. Często go popełniasz, rozwiązując zadania.
6. Rodzaj liczydła używanego w starożytności.
7. Romb, który ma przekątne równej długości.
9. Część łamanej.
10. Może być dodatni lub ujemny.
12. Wypisujesz je, rozwiązując zadanie z treścią.
13. Pewnik; twierdzenie, które w danej teorii naukowej przyjmujemy bez dowodu.
14. Dokładny opis rozwiązywania zadania, problemu.
15. Jednostka pojemności.
16. 24 godziny.
18. Okręgi, które mają wspólny środek.
21. Prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem.
22. Ma dwa końce.
23. Dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur płaskich.
25. Umowny znak służący do zapisywania liczb.
26. Występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka zwykłego.
27. Zbiór, do którego nie należy żaden element.
Pionowo:
1. Jedno z przekształceń geometrycznych.
2. Określasz go, zaokrąglając liczbę.
3. Jednostka długości (morska lub lądowa).
7. 60 sztuk.
8. Brutto – netto.
11. 3 miesiące.
12. Jeden z czworokątów.
17. Jeden z najwybitniejszych matematyków starożytności.
19. Może być procentowa lub jednostka długości.
20. Wypłata po odciągnięciu potrąceń.
23. Najsłynniejsza liczba niewymierna.
24. Jednostka pola.
Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13
(liczby nie są pogrubione) znajdującymi się w prawym dolnym
rogu utworzą hasło.

Hasło: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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