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 Szanowni Państwo 
 

 

Zapraszamy do lektury, w tym numerze „Głosu Gminy Grębów” przedstawimy m.in.: 

 dokonaliśmy bilansu dobiegającej końca kadencji Rady Gminy oraz pracy Wójta 
Gminy. Podsumowanie 4-letniej kadencji - to dla samorządu czas wytężonej pracy, 
analiz i refleksji nad tym, co udało się zrobić, a czego, mimo starań nie 
zrealizowano. Wprawdzie, o każdej, podejmowanej przez władze inicjatywie 
informowaliśmy Państwa na bieżąco, jednak w tym numerze, w wywiadzie   
z wójtem gminy, postanowiliśmy przypomnieć kilka ważnych zadań i dokonań, 
które ze względu na swój charakter, wyróżniają naszą gminę, 
 

 zamieściliśmy ważniejsze informacji z bieżącej działalności Urzędu Gminy, 
 

 znajdą Państwo analizę pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
 

 zamieściliśmy informacje dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum 
Kultury m.in. artykuł jak świętowaliśmy Gminne Święto Plonów 2018, 
zaprezentujemy piękne wieńce dożynkowe uplecione z tegorocznych zbiorów, 
 

 zamieścimy także ciekawy artykuł pt. „Spacer po mapie Miega w Gminie Grębów”, 
 

 na dobre rozpoczął się rok szkolny, a październik to miesiąc, w którym 
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, w tej części gazetki zamieszczamy artykuł 
pod tytułem: „Nauczyciel – pasja i powołanie” i oczywiście nasze życzenia dla 
pracowników oświaty,  
 

 będą też wspomnienia „Ze starego albumu”, ciekawe artykuły o wspaniałych 
ludziach ich losach, których nie możemy zapominać,  
 

 nie zapomnieliśmy o kąciku kulinarnym. 
 

  
 

       Życzymy miłej lektury 
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Wywiad z Wójtem Gminy Kazimierzem Skórą. 
Kończy się kadencja Wójta i Rady Gminy, o jej podsumowanie poprosiliśmy Wójta Gminy 
Kazimierza Skórę: 

 
Redakcja: Mijają cztery lata od wyborów samorządowych. W 2014 roku, po raz 
drugi został pan wybrany na stanowisko Wójta Gminy Grębów To chyba dobry czas 
na refleksje i podsumowanie 
Kazimierz Skóra: Były to na pewno bardzo intensywne lata pracy. Wytrwale pracowaliśmy,  
a efekty są widoczne i, co najbardziej cieszy, są dostrzegane przez mieszkańców. 
Społeczeństwo docenia naszą pracę dając temu wyraz w swoich wypowiedziach czy 
bezpośrednich kontaktach. Rzetelna praca, zaufanie i konstruktywny dialog z mieszkańcami 
składa się na wspólne realizowanie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Wysoko sobie cenię 
współpracę z Radą Gminy, wszyscy radni, sołtysi dążyli do wspólnych rozwiązań, zgody  
i poszanowania. Dobrze współpracowaliśmy również z Radą Powiatu, województwem  
i centralną administracją państwową. Podsumowując ostatnie 4 lata uważam, że ta 

kadencja była naprawdę udana, a efekty naszej wspólnej pracy mówią same za siebie. 
 

Red. W takim razie, co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat? 
K.S.: Ostatnie lata przyniosły Gminie szereg pozytywnych zmian. Niwelujemy dawne zapóźnienia, zmieniamy priorytety 
jeśli chodzi o inwestycje, dlatego mijająca kadencja upłynęła pod znakiem inwestycji; odbudowy i budowy. Wnioski 
aplikacyjne o środki unijne składane przez Gminę Grębów były dobrze oceniane i plasowały się na listach do realizacji. 
Każda inwestycja i projekt przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, do zaspokajania potrzeb 
społeczno-kulturalnych, jak też do zwiększenia atrakcyjności gminy. Bardzo ważnym zadaniem było także systematyczne 
wspieranie działań pomocy społecznej i pomoc młodym rodzinom. Wysoko cenimy sobie także współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Tarnobrzegu, dzięki której następowało zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców i zmniejszenie 
bezrobocia. Dążyliśmy też do podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego. 

 
Red. Proszę wymienić ważniejsze inwestycje z ostatniej kadencji 
K.S.: Bardzo ważnym zadaniem było zakończenie w 2015 r. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żupawa, 
całkowity koszt tej ważnej inwestycji zamknął się w kwocie: 2 217 074,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków 
unijnych 403 301,00 zł. Wykonaliśmy kompleksową termomodernizację budynku ZSO w Grębowie, koszt zadania  
2 976 706,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2 310 509,00 zł, Nastąpiła przebudowa infrastruktury 
przedszkola w Grębowie, to bardzo poważne zadanie, którego koszt zamknął się w kwocie 1 126 444,00 zł, w tym wartość 
dofinansowania ze środków unijnych 684 336,00 zł, Ważnym zadaniem była przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej  
w Stalach i Zapoledniku, koszt zadania 1 350 563,00 zł, w tym dofinansowania ze środków unijnych 771 882,81 zł. 
Wymienię też budowę budynku szatniowego w Zabrniu wraz z ciągiem pieszo-jezdnym, koszt - 331 044,00 zł, w tym 
wartość środków unijnych - 200 072,00 zł. 
W roku 2017 r. oddano do użytkowania dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zakładu 
Komunalnego - budynek w centrum Grębowa. Budynek ten został użyczony bezpłatnie Gminie, umową na 20 lat od Parafii 
Grębów za zgodą Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. W budynku przeprowadzono prace remontowe, przystosowując obiekt 
do nowo pełnionej funkcji budynku administracji państwowej. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. 
Wyremontowano instalację c.o., instalacje elektryczną. Ocieplono cały budynek. Pomieszczenia wewnątrz pomalowano. 
Wyremontowano sanitariaty i przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Koszty tego zadania to kwota: 908 382,00 zł. 
To tylko te ważniejsze zadania, obszerną informacją na ten temat zamieszczono na kolejnych stronach tej gazetki. 

 
Red. Faktycznie, w ostatnich latach nastąpiły widoczne i pozytywne zmiany w rozwoju Gminy. Znaczące  
w budżecie gminy są środki unijne 
K.S.: Tak. Priorytetem były projekty unijne - aplikowanie o fundusze unijne, zaznaczyć należy że w latach 2014 - 2018 
pozyskaliśmy ponad 15 mln zł ze środków unijnych na realizację tych jakże istotnych zadań inwestycyjnych. Oczywiście 
wykonaliśmy jeszcze wiele innych, ważnych zadań mając na uwadze szczególnie, ład, porządek i bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. Doskonale poradziliśmy sobie z wdrażaniem nowego prawa oświatowego. To, co zostało zrobione, to nasza 
wspólna praca, wspólna działalność ze znakomitymi ludźmi. Pozyskane środki, zrealizowane plany, wykonane chodniki, 
remonty, inwestycje, zakupione samochody strażackie, pomoc dla osób objętych programami GOPS'u, praca szkół itd.  
to zasługa pracowników Urzędu Gminy, wynik dojrzałych decyzji Radnych Rady Gminy, pracowników jednostek 
podległych, nauczycieli, sołtysów i rad sołeckich.  

 
Red. A jak się przedstawia sprawa dróg, chodników, oświetlenia ulicznego? Te zagadnienia, to zwykle gorący 
temat zgłaszany przez mieszkańców. 
K.S.: Drogi są w dalszym ciągu sprawą priorytetową, w tej kadencji i odbudowaliśmy ponad 23 km dróg gminnych, 
dbaliśmy o ich stan kosząc pobocza, naprawiając dziury i ubytki asfaltu powstające po każdej zimie. Corocznie do każdej 
miejscowości dowoziliśmy kamień na odbudowę dróg dojazdowych do użytków rolnych. Oddaliśmy tak potrzebne, nowe 
miejsca parkingowe. Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych. W latach 2014-2018 uzyskaliśmy znaczące środki 
zewnętrzne z budżetu państwa w kwocie: 1 240 852,00 zł na odbudowę i budowę dróg gminnych. Jeżeli chodzi  
o oświetlenie uliczne to co roku gmina, sporą kwotę, bo ok. 200 tys. zł przeznacza na dobudowę oświetlenia ulicznego. 
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Red. Ważnym tematem są zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
K.S.: W 2014 roku Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ronda  
w Grębowie, który przeznacza obszar o powierzchni około 21 ha pod zabudowę głównie usługową. Pojawili się pierwsi 
inwestorzy, którzy zakupioną nieruchomość przeznaczyli pod lokalizację obiektu handlowego. Posiadamy jeszcze wolne 
tereny w tym rejonie. Mamy nadzieję, że atrakcyjna lokalizacja i korzystne warunki cenowe powinny zachęcić kolejnych 
nabywców. Obecnie trwają prace nad uchwaleniem kolejnych planów miejscowych, które obejmą tereny położone  
w miejscowości Stale oraz w ścisłym centrum miejscowości Grębów. Dla nieruchomości zlokalizowanych w Stalach planuje 
się przeznaczenie pod zabudowę usługową, handlową, produkcyjną i magazynowo-składową. Nowy plan zostanie 
powiększony o tereny mienia gminnego zlokalizowane na Palędziach i na wprost Zajazdu Gielarek, a także o plac targowy. 
Tereny objęte obowiązującym planem nie zmienią swojego przeznaczenia, ale ustalenia dla nich zostaną dostosowane do 
aktualnych przepisów prawa. Tereny mienia gminnego, o które plan zostanie powiększony zyskają przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, natomiast plac targowy utrzyma swoją  funkcję, jednak 
umożliwione zostanie lokalizowanie na nim kubaturowych obiektów handlowych. Koszty poniesione zrealizowanych 
planów wyniosły 144 300,00 złotych, planowane do wydania wynoszą 65 800,00 zł.  
 
Red. Jak jest z realizacją zadań oświatowych w gminie? 
K.S.: Wprowadzona reforma sprawiła, że wzrósł poziom kosztów związanych z oświatą, co nie implikuje jednak żadnych 
zwolnień. Nauczyciele, co prawda, stali się bardziej „mobilni” i nie spędzają już czasu tylko w jednej szkole, lecz idąc  
z duchem czasu zmieniają otoczenie, w którym pracują. Szkoły udało się doposażyć w interaktywne tablice, monitory 
dotykowe, projektory z programu „Aktywna Tablica” a przedszkole w podłogę i tablicę interaktywną, co umożliwiło 
prowadzenie ciekawszych zajęć. Biblioteki wzbogacone zostały o nowe pozycje, dzięki czemu nadchodzące jesienno-
zimowe wieczory można będzie spędzić z ulubioną książką (środki pozyskane z programów „Książki naszych marzeń”  
i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”). Dla tych, którzy lubią dbać o sprawność fizyczną zorganizowano zajęcia 
sportowe w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Najmłodsi, nasze przedszkolaki, również mogą uczestniczyć  
w zajęciach dodatkowych, jak gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralno-taneczne w ramach realizowanego projektu 
„Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębów” ze środków UE budżetu państwa, czy logopedyczne ze środków 
własnych. Uważana, że gmina poradziła sobie bardzo dobrze ze wszelkimi zadaniami, a należy pamiętać, że nie mamy 
porównywalnej do miast liczby uczniów, przez co środki na wykonywanie powierzonych nam zadań również są mniejsze. 
Subwencja oświatowa w 2018r. wynosi 9 006 921zł a wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli 14 971 611,62 zł 
na plan dochodów 10 034 980,33zł. Nie zapominamy także o wydatkach majątkowych, przeznaczyliśmy na nie kwotę  
198 076,35 zł. Do naszych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 1215 uczniów, kadra nauczycieli to 
128,81 etatów przeliczeniowych i ok. 70 pracowników niepedagogicznych. Subwencje, dotacje oświatowe nie pokrywają 
wydatków, dlatego co roku dokładamy z budżetu gminy środki na oświatę aby nasze szkoły działały na wysokim poziomie, 
a uczniowie czuli się w nich bezpiecznie i osiągali coraz lepsze wyniki w nauce. 
 
Red. Z tych podsumowań wynika, że minione lata to był dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych pracowity okres 
K.S.: Tak, były to lata sumiennej, wytężonej pracy. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że praca ta przyniosła oczekiwane 
efekty. Szczerze mówiąc odpowiedź na to pytanie powinienem zacząć od słów: wszystkie sukcesy, pozyskane środki, 
zrealizowane plany, wykonane remonty, inwestycje, pomoc dla osób objętych programami GOPS’u, sprawy oświaty, nauka 
uczniów itd.... to praca naszych urzędników, to wynik dojrzałych decyzji Radnych Rady Gminy, pracowników jednostek 
podległych, nauczycieli, sołtysów i rad sołeckich. Zawsze zatem, kiedy mówimy o jakimkolwiek sukcesie to myślimy o pracy 
i zaangażowaniu wielu osób, nie tylko urzędników ale również mieszkańców gminy, których wskazówki, a nieraz i krytyka 
są cenne i pomocne. Jest to nasze wspólne dzieło.  

 
Red. Na pewno nie było ze wszystkim łatwo, były zapewne trudności 
K.S.: O trudnościach chyba nie będziemy mówić - owszem zdarzają się, jak w każdej pracy, ale trzeba myśleć pozytywnie  
i nie narzekać. Osobiście jestem skłonny iść zawsze na kompromis, jestem gotów dla danej sprawy prowadzić rozmowy  
i negocjacje pod warunkiem, że będą one merytoryczne. Bez podziałów politycznych, z daleko idącą tolerancją  
i szacunkiem wszystkich stron można osiągnąć wiele. Chcę, aby ta gmina była obywatelska, przyjazna dla ludzi, w której 
buduje się pozytywne relacje międzyludzkie. Ktoś powie, wiele nam się przez te cztery lata udało zrobić, ale ja twierdzę,  
że nie „udało” tylko wspólną pracą, zgodą i zrozumieniem osiągnęliśmy zamierzone rezultaty, których efekty są widoczne  
i służą nam wszystkim. 

 
Red. Zdecydował się Pan ponownie ubiegać o fotel wójta 
K.S.: Uważam, że jestem wiarygodny, posiadam odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Chciałbym wykorzystać 
szansę, przed którą stoją samorządy. Zdobywać środki na nowe zadania, a także dokończyć te, które rozpoczęliśmy w tej 
kadencji. 

 
Red. Jak będzie Pan chciał przekonać do siebie wyborców? 
K.S.: Będę chciał przekonać do siebie wiarygodnością i rezultatami dotychczasowej pracy. Jestem otwarty na wszelką 
współpracę, cenię każde zdanie i każdą wskazówkę. Mam nadzieję, że solidną pracą i zaangażowaniem udowodniłem,  
że jestem odpowiedzialny i skuteczny. Dzisiaj Gmina Grębów jest gminą stabilną, silnie rozwijającą się po to, aby naszym 
mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej, a ja jestem gwarancją stabilności, rozwoju, zgody i poszanowania. 
 
Red. Panie Wójcie - Dziękujemy za rozmowę. 
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Gmina Grębów skutecznie korzysta z możliwości pozyskania funduszy unijnych dzięki czemu zrealizowano bądź 

rozpoczęto realizację wielu ważnych inwestycji i zadań. Poniżej przedstawimy tylko te najważniejsze:  
 dobrze poradziliśmy sobie z pozyskaniem funduszy unijnych. Zaznaczyć należy, że w latach 2014 – 2018 nasz 

budżet zasiliło ponad 15 mln zł środków unijnych. Najważniejsze inwestycje z dofinansowaniem unijnym to:  
 budowa kanalizacji sanitarnej wsi Żupawa całkowity koszt 2 217 074,00 zł, w tym wartość dofinansowania  

ze środków unijnych 403 301,00 zł,  
 kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie, koszt zadania 2 976 706,00 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków unijnych 2 310 509,00 zł, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 przebudowa infrastruktury przedszkola w Grębowie koszt zadania 1 126 444,00 zł, w tym wartość 

dofinansowania ze środków unijnych 684 336,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej koszt zadania 1 350 563,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

unijnych 771 882,81 zł  
 budowa budynku szatniowego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym koszt zadania 331 044,00 zł, w tym wartość 

dofinansowania ze środków unijnych 200 072,00 zł  
 osiągnieciem było zahamowanie tendencji wzrostowej stawek podatków lokalnych. Obecnie są najniższe, biorąc pod 

uwagę ościenne gminy, również cena za wodę i odprowadzanie ścieków - utrzymuje się na niezmienionym 
poziomie. Także opłaty za śmieci są najniższe w porównaniu z gminami ościennych powiatów. 

 drogi są w dalszym ciągu sprawą priorytetową, w tej 
kadencji odbudowaliśmy ponad 23 km dróg gminnych, 
oddaliśmy do użytkowania tak potrzebne, nowe miejsca 
parkingowe w Grębowie, Rada Gminy podejmowała 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Tarnobrzeskiemu na budowę chodników przy 
drogach powiatowych. W latach 2014-2018 uzyskaliśmy 
znaczące środki zewnętrzne z budżetu państwa  
w kwocie: 1 240 852,00 zł na odbudowy i budowy dróg 
gminnych, sporą kwotę, bo ok 200 tys. zł co roku - na 
dobudowę oświetlenia ulicznego.  

 bardzo ważnym zadaniem było zakończenie w 2015 r. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żupawa  
i rozpoczęcie w 2018 r. budowy kanalizacji w Zabrniu, rozstrzygnięto również przetargi, na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Porębach Furmańskich, Zapoledniku, Nowym Grębowie. Po zakończeniu budowy, przystąpimy do 
uzupełniania i dobudowy sieci dla nowych osiedli i zabudowań, które zostaną uwzględnione w nowym projekcie  
i pozwoleniu na budowę. Bardzo ważną sprawą jest wykonanie remontu oczyszczali ścieków - mamy opracowana 
koncepcję.  

 nie mieliśmy kłopotów z wdrażaniem nowego prawa oświatowego, spełniłem obietnice wyborcze inwestując  
w dzieci i młodzież, tworząc dogodne warunki wszechstronnego rozwoju, czego wymiernym efektem są dobre  
i bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych Subwencja oświatowa w 2018 r. wynosi 9 006 921zł, a wydatki  
na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli 14 971 611,62 zł na plan dochodów 10 034 980,33 zł, także nie 
zapominamy o wydatkach majątkowych, przeznaczyliśmy kwotę 198 076,35 zł. Korzystamy z możliwości 
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pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno unijnych jak i z programów rządowych. Nie żałujemy środków  
i wspieramy uczniów LO uzyskujących wysokie wyniki w nauce stypendiami miesięcznie, a to ich motywuje do 
wytężonej pracy i 100% zdawalności na maturze. Nie zapominamy o uczniach w trudnej sytuacji materialnej  
i wypłacamy stypendia o charakterze socjalnym ze środków budżetu państwa i własnych. 

 ważnym zadaniem był rozwój kultury, sportu i rekreacji. Wybudowanych zostało wiele boisk trawiastych, boisk 
wielofunkcyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wyremontowano i doposażono świetlice i kluby wiejskie, 
tak by spełniały należycie swoje funkcje. W 2018 r. kończymy budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem, 
zaplanowano również remont sali widowiskowej GCK. 
 

 

 

 

 

 

 

 prowadziłem wszechstronne działania, aby stopa bezrobocia w naszej Gminie była coraz mniejsza. Dzięki dobrej 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych, staży zatrudnienie znalazła duża liczba 
bezrobotnych. 

  dla potencjalnych inwestorów posiadamy obszar ponad 140 ha terenów zrekultywowanych po byłej kopalni siarki 
w Jeziórku. W 2014 roku Rada Gminy Grębów uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów wokół ronda w Grębowie, który przeznacza obszar o powierzchni około 21 ha pod zabudowę głównie 
usługową. Pojawili się pierwsi inwestorzy. Posiadamy jeszcze wolne tereny w tym rejonie. Mamy nadzieję,  
że atrakcyjna lokalizacja i korzystne warunki cenowe powinny zachęcić kolejnych nabywców.  

Gospodarka odpadami komunalnymi 
Dnia 31.12.2018 roku dobiega końca okres świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów 
przez Firmę San-Ta-EKO Sp. z o.o. W związku z powyższym w dniu 27.09.2018r. został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grębów” na okres 3 lat   
(od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.). Termin składania ofert mija 6 listopada 2018 roku.  
Zachęcamy Mieszkańców Gminy Grębów do segregacji odpadów komunalnych. Wbrew pozorom nie jest to proces 
trudny, a przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci i pozwoli wyodrębnić odpady, które nadają się do recyklingu. Tym 
sposobem zostaną także wydzielone materiały, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Pozytywnym aspektem 
prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami jest jej mniejszy koszt. Przypominamy, że opłata za odpady zmieszane 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 8 zł za miesiąc, natomiast za segregowane tylko 5 zł za miesiąc. 
Mieszkańcy prowadzący nieselektywną zbiórkę mogą w każdej chwili zmienić ją na selektywną. Wystarczy tylko 
wypełnić formularz deklaracji, który dostępny jest w Urzędzie Gminy w Grębowie oraz na stronie internetowej 
www.grebow.com.pl. 
Do segregacji odpadów komunalnych każde gospodarstwo otrzymuje następujące kolory worków: 
- worki żółte: tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom oraz opakowania wielomateriałowe,  
- worki zielone: szkło, 
- worki niebieskie: papier tektura, 
- worki brązowe: odpady zielone ulegające biodegradacji, 
- worki szare: popiół. 
Pojemniki do gromadzenia śmieci zmieszanych i worki na poszczególne frakcje odpadów zapewnia firma odbierająca 
odpady. Dodatkowe worki do segregacji można także uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 5. Nadmieniamy również,  
że gospodarstwa domowe, których liczba mieszkańców przekracza 4 osoby mogą ubiegać się o dodatkowy kosz. Należy 
jedynie zgłosić takie zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy Grębów w pok. nr 5.  
Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać najpóźniej w dniu zbiórki przed posesję do godziny 7:00. 
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, z góry  
w następujących terminach:  
- do dnia 31stycznia  za miesiące: styczeń, luty, marzec, 
- do dnia 30 kwietnia za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, 
- do dnia 31 lipca za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, 
- do dnia 31października za miesiące: październik, listopad, grudzień 
na rachunek bankowy Gminy Grębów: 55 9407 0000 2001 0000 0114 0002 
Nieuregulowanie należności w odpowiednim terminie będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego  
w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje powstanie obowiązku 
uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności. 
 

Redakcja 
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lp. przedmiot lub nazwa zamówienia 
publicznego 

całkowita 
wartość zadania 

(zł) 

wartość 
dofinansowania 

ze środków 
unijnych (zł) 

fundusz/program/działanie okres 
realizacji 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Żupawa 2 217 074,40 403 301,00 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2013-
2015 

2 Budowa budynku szatniowego 
wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 331 044,70 200 072,00 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

2015 

3 
Kompleksowa 
termomodernizacja budynku 
ZSO w Grębowie 

2 976 706,90 2 310 509,53 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2017 

4 Przebudowa infrastruktury 
przedszkola w Grębowie 1 126 444,32 684 336,61 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2017 

5 
Przebudowa bazy sportowo-
dydaktycznej na terenie Gminy 
Grębów 

1 350 563,64 771 882,81 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2017 

6* 

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

2 462 713,63 1 555 240,84 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2018-
2019 

7** Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Grębów  14 574 260,20 7 772 898,66 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2018-
2020 

8 Budowa małego amfiteatru 
wraz z zapleczem w Grębowie 1 061 184,31 200 000,00 

Program Operacyjny 
„Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020 

2011-
2013 

9* 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Grębów 
(Sokół) 

1 291 936,88 668 341,00 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020  

2018-
2019 

10 Budowa siłowni zewnętrznych 
na terenie gminy Grębów 486 465,00 227 674,00 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020  

2019 

11 Nowe miejsca i ciekawe zajęcia 
w Przedszkolu Grębów 364 071,17 326 986,46 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

2017-
2018 

SUMA 28 242 465,15 15 121 242,91   

 
*  szacowany koszt   
** projekt realizowany w ramach MOF Tarnobrzeg  
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Zakończono cykl zebrań wiejskich z mieszkańcami Gminy. Dziękujemy uczestnikom  
za aktywny udział i merytoryczne zaangażowanie w sprawy swojej wsi, a przede wszystkim  
w planowanie zadań z zakresu funduszu sołeckiego na 2019 rok. Państwa rady, wskazówki  
i cenne uwagi pomogą nam w planowaniu prac nad przyszłorocznym budżetem. Poniżej wykaz 
zadań zaplanowanych do realizacji na 2019r. w podjętych uchwałach zebrań wiejskich: 

 
Grębów – 38 374,10 zł: 
- budowa placu zabaw Grębów-Kąt 1 – 19 187,05 zł 
- budowa placu zabaw Grębów-Kąt 2 -  19 187,05 zł 
 
Jamnica – 35 496,04 zł: 
- zakup kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem  
   16 600 zł 
- zakup kosy spalinowej – 2 500 zł 
- doposażenie placu zabaw – 16 396,04 
 
Krawce – 38 374,10 zł: 
- remont budynku gospodarczego OSP Krawce –  

38 374,10 zł 
 
Poręby Furmańskie – 22 755,84 zł: 
- organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka  
   2 755,84 zł 
- doposażenie siłowni zewnętrznych – 20 000 zł 
 
Zapolednik – 25 902,52 zł: 
- remont łazienki w Świetlicy Zapolednik – 19 371,87 zł 
- zakup krzeseł do świetlicy – 6 530,65 zł 
 
 
 

Stale – 38 374,10 zł: 
- zakup wyposażenie do Świetlicy w Stalach – 18 000 zł 
- wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach –   
   20 374,10 zł 
 
Wydrza – 38 374,10 zł 
- budowa placu zabaw w miejscowości Wydrza – 
   Klonowo -  20 000 zł 
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Wydrzy –  
  18 374,10 zł 
 
Zabrnie – 38 374,10 zł: 
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zabrniu -   
  30 874,10 zł 
- remont Domu Ludowego w miejscowości Zabrnie –  
   7 500 zł 
 
Żupawa – 38 374,10 zł: 
- dobudowa linii energetycznej i dowieszenie lamp na 
terenie miejscowości Żupawa – 38 374,10 zł 
 
 

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 

W połowie sierpnia 2018 roku ministerstwo rolnictwa skierowało do konsultacji 
publicznych projekt ustawy, który określa limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
Zgodnie z zapowiedziami do 100 litrów (z obecnych 86 litrów) wzrośnie limit zwrotu 
akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego na hektar uprawianej powierzchni. Z odliczenia 
akcyzy od paliwa będą mogli skorzystać także hodowcy bydła. Zmiany mają obowiązywać 
od 1 stycznia 2019 r.  
Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 

produkcji rolnej w przyszłym roku mogą już od sierpnia 2018r. do stycznia 2019r. zbierać faktury świadczące  
o zakupie oleju napędowego i złożyć je wraz z odpowiednim wnioskiem i dokumentami w lutym 2019r. 
Do Wójta Gminy w Grębowie w 2018r. w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wpłynęło od producentów rolnych 272 wnioski na 
łączną kwotę zwrotu 107 018,07 zł. Pieniądze wypłacane będą w październiku 2018r. na rachunki bankowe podane we 
wnioskach. 
 
 
 
 
 
 

W dniu 5 września br. w Urzędzie Gminy Niwiskach, przedstawiciele 7 gmin podpisali 
umowę z firmą ML System z Zaczernia, która wygrała przetarg i zajmie się montażem 
instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od przedstawiciela firmy 
w 2018 roku zostaną przygotowane i zmagazynowane wszystkie instalacje, natomiast 
montaż będzie prowadzony w 2019 roku. W sprawie podpisywania aneksów do umów 
będziemy się z kontaktować z mieszkańcami indywidualnie na przełomie 2018-2019 roku. 
Podpisana jest również umowa na montaż powietrznych pomp ciepła- realizacja w Gminie 
Grębów – styczeń 2019 roku. 

Postępowanie przetargowe na piece na biomasę jest w trakcie. 
W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie, pokój 18, tel: 15851-37-64, 15851-37-65 
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Gospodarka nieruchomościami - w roku 2018 odbyło się w Gminie Grębów 11 przetargów na sprzedaż 
nieruchomości gminnych, w wyniku których wpłynęła do budżetu gminy kwota ze sprzedaży ogółem 1 117 967,71 zł. 
Ponadto Gmina Grębów informuje, że posiada do sprzedaży w drodze przetargu atrakcyjne nieruchomości budowlane  
i usługowe. Działki budowlane położone są w następujących miejscowościach Gminy Grębów: Grębów Kąt - 3 działki, 
Grębów Palędzie – 3 działki, Poręby Furmańskie – 2 działki, Stale Siedlisko – 8 działek i Zabrnie – 6 działek. Na terenie 
gminy dysponujemy również terenami przeznaczonymi na cele usługowe w miejscowości Grębów (teren przy 
Rondzie). W przygotowaniu są do sprzedaży dalsze tereny gminne tj. działki w miejscowości Wydrza -Poręba, Żupawa - 
teren za szkołą, Grębów - Niwa, Grębów - Palędzie Stare i Zabrnie Górne. Działki powyższe przeznaczone do sprzedaży 
na cele mieszkaniowe i usługowe są położone w atrakcyjnych miejscach na terenie gminy, posiadają dojazdy z dróg 
asfaltowych i pełny dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Informacje o przetargach są 
podawane na bieżąco na stronie internetowej Gminy Grębów www.grebow.com.pl i w biuletynie informacji publicznej 
www.grebow.un.pl/BIP 
 
 

Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Grębów stanowi bardzo ważny element pracy gminy i służb: policji i straży.  
W ostatnich latach zakupiono nowe wozy bojowe dla części jednostek OSP z terenu gminy tj. średni samochód 
ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego za kwotę 719820 zł, lekki samochód ratowniczo gaśniczy Opel Movano za kwotę 
228903 zł, oraz lekki samochód ratowniczo gaśniczy Renault Master za kwotę 333840 zł. Gmina dofinansowuje 
również zakup różnego rodzaju sprzętu ratowniczo gaśniczego tj. pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki do 
drewna, pilarki do betonu i stali, zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, węże i armaturę 
gaśniczą, specjalistyczne umundurowanie i uzbrojenie osobiste strażaków jak tzw. UPS, pasy bojowe itp. 

Poza pozyskiwaniem sprzętu ratowniczo gaśniczego gmina inwestuje również w szkolenia członków OSP. W latach 
2015-2017 w szkoleniu podstawowym dla strażaka ratownika, z pozytywnym wynikiem, udział wzięło 73 osoby. 
Natomiast ochotnicy ukończyli również następujące szkolenia specjalistyczne: 
 Kurs dowódców 12 osób, 
 Kurs ratownictwa technicznego 24 osoby, 
 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (również recertyfikacja) 18 osób, 
 Kurs działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 19 osób, 
 Kurs praca w sieciach radiowych 16 osób, 
 Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym 21 osób, 
 Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 12 osób, 
 Szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 12 osób, 
 Kurs sternika motorowodnego 6 osób, 
 Szkolenie naczelników OSP 6 osób, 
 Instruktaż stanowiskowy i ogólny BHP 73 osoby. 

Natomiast w okresie wiosennym bieżącego roku szkolenie podstawowe strażaka ratownika z wynikiem 
podstawowym ukończyło 10 osób w tym 3 druhny z jednostki OSP Krawce. Obecnie tj. w okresie jesiennym 17 osób. 
Jednostki OSP z terenu Gminy Grębów w latach 2015-2018 brały udział w następujących działaniach ratowniczych: 
 Pożary – 344 wyjazdów, 
 Inne miejscowe zagrożenia – 156 wyjazdów. 

Gmina Grębów posiada również szereg opracowań dotyczących reagowania na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek wystąpienia poszczególnych zagrożeń zawarte są  
w „Planie zarządzania kryzysowego dla Gminy Grębów”. Urząd Gminy w Grębowie aktywnie działa również w sferze 
szkoleń i ćwiczeń z dziedziny bezpieczeństwa publicznego, narodowego. W ciągu każdego roku kalendarzowego 
przeprowadzanych jest kilka ćwiczeń wykrywania i alarmowania o zagrożeniach w ramach powiatowego systemu 
SWA. Gmina organizuje i uczestniczy w ćwiczeniach obronnych tj. ćwiczenia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej 
oraz Stałego Dyżuru Wójta Gminy Grębów. Ćwiczenia te prowadzone są we współpracy z Wojskowym Komendantem 
Uzupełnień w Nisku, Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu, Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Na terenie gminy 
przy wykorzystaniu obiektów publicznych, odbywały się również rotacyjne szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. 

W przyszłości urząd gminy planuje dalsze inwestowanie w wyposażenie i obiekty jednostek OSP, wspieranie 
rozwoju stowarzyszeń i organizacji działających w sferze bezpieczeństwa, oraz kontynuowanie współpracy z Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu w kwestii szkoleń i ćwiczeń zgrywających strażaków OSP, 
Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie, który wspiera zakupy nowego wyposażenia jak i innymi podmiotami administracji publicznej  
i wojskowej dla poprawy poziomu bezpieczeństwa. 

W dniu 07.09.2018r. otwarto przetarg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jamnica - najniższą 
ofertę złożyła Firmę BIBMOT z Mielca na samochód Renault Master L3H2 za kwotę 333 840,00 zł. 

Zaznaczyć należy, że jest to nowoczesny, samochód wyposażony  
w profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. w zbiornik na wodę o poj. 
1000 l oraz na środek pianotwórczy o poj. 100 l. Na wyposażeniu znajduje się 
również sprzęt służący do ratownictwa technicznego przy wypadkach 
drogowych. Po dokonaniu szczegółowego sprawdzenia dokumentacji ofertowej 
przystąpimy do podpisywania stosownej umowy na zakup samochodu. 
W związku z tym, należało przygotować pomieszczenia garażu Remizy OSP 
Jamnica na garażowanie nowego samochodu. Obecnie trwają prace 
adaptacyjno-remontowe pomieszczenia; wartość robót  ok. 19 500,00 zł 
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14 października, jak co roku, obchodzimy święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów  

oraz pracowników oświaty czyli Dzień Edukacji Narodowej. Czcimy ten dzień na pamiątkę ustanowienia w naszym 
kraju pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Komisja 
Edukacji Narodowej została powołana na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podczas sejmu 
rozbiorowego w roku 1773.  

Fakt ten świadczy z pewnością o wadze kwestii edukacji i wychowania dzieci i młodzieży dla naszego narodu, który 
na przestrzeni wieków zmagał się z licznymi wojnami, rozbiorami i związanymi z nimi problemami rusyfikacji czy 
germanizacji. Światli przedstawiciele narodu zawsze byli świadomi roli edukacji i jej wpływu na tożsamość i siłę 
państwa. 

Zbliżające się święto to z pewnością odpowiedni czas na garść refleksji dotyczących współczesnej szkoły  
i nauczycieli. Oczywiste jest dla każdego, że nauczyciel to nie jest zwyczajny zawód, rzemiosło, którego każdy może się 
wyuczyć podczas studiów. Jego wykonywanie nie sprowadza się tylko do opanowania treści nauczanych przedmiotów 
oraz metodyki nauczania. Jest on jednym z zawodów zaufania publicznego, wymagających od wykonujących go osób 
specjalnych predyspozycji. Praca nauczyciela wiąże się niewątpliwie z ogromną odpowiedzialnością, bo przecież 
rodzice powierzają mu swoje najcenniejsze skarby – dzieci. Ma być dla nich autorytetem, przewodnikiem, człowiekiem 
pełnym pasji, bo tylko w ten sposób może „zarazić” młodych ludzi chęcią zdobywania wiedzy, poszukiwania, 
odkrywania tego co nieznane.  

Od początku swego istnienia zawód nauczyciela traktowany był jako swoista misja i powołanie. Dobry nauczyciel 
powinien być autorytetem i przewodnikiem, budzić szacunek i respekt wychowanków, a jednocześnie być ich 
przyjacielem, pocieszycielem w ciężkich sytuacjach, kimś kto pomoże przebrnąć przez trudy edukacji i zwycięsko 
oprzeć się problemom wieku dojrzewania. Uczniowie i ich rodzice pragną, aby przekazał jak najwięcej potrzebnej 
wiedzy w sposób przyjemny i niestresujący. Każdy przyzna, że jest to zadanie niezwykle trudne, tak jak bardzo trudno 
jest być nauczycielem idealnym. Współcześni rodzice spędzający w pracy długie godziny, czy też pracujący za granicą, 
wciąż poszerzają swoje wymagania wobec nauczycieli. Często uważają, że to ich obowiązkiem jest wychowanie dzieci, 
wpojenie im zasad kultury i zaszczepienie pozytywnych wartości determinujących całe przyszłe życie człowieka.  
Za wszelkie niepowodzenia swych pociech chętnie obarczają winą właśnie nauczycieli. 

Wykonując piękną, trudną i odpowiedzialną pracę nauczyciela obserwuję, jak z roku na rok maleje w naszym kraju 
szacunek i prestiż tego zawodu. Często słychać krytyczne opinie o nauczycielach mówiące na przykład o zbyt wysokich 
zarobkach, o bardzo krótkim czasie pracy – zaledwie kilku godzinach dziennie itp. 

W rzeczywistości, nie ma to nic wspólnego z prawdą. Zarobki nauczycieli w naszym kraju są wręcz bardzo niskie,  
a ogłaszane z kilkuletnim wyprzedzeniem podwyżki zwykle nie następują, są tylko wirtualne lub symboliczne.  
Z łatwością można sprawdzić, że więcej niż nauczyciel zarabia przeciętny sprzedawca w dyskoncie. 

Praca nauczyciela nie kończy się wraz z wyjściem ze szkoły. Składa się na nią także szereg innych czynności, których 
już krytycy zwykle nie zauważają. Przygotowanie do lekcji, sprawdzanie prac uczniowskich, na co szczególnie dużo 
czasu muszą poświęcić poloniści, uzupełnianie dokumentacji szkolnej, opieka nad uczniami podczas wycieczek 
szkolnych, „zielonych szkół”, imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez wychowawców, udział  
w konferencjach i zebraniach rady pedagogicznej – to tylko niektóre z szeregu czynności, którym poświęca czas każdy 
nauczyciel. 

Pomyślmy dziś więc o tych ludziach, którzy z pasją, miłością i poświęceniem oddają się swojej misji – kształceniu  
i wychowaniu młodzieży, spróbujmy spojrzeć na ich pracę w sposób obiektywny i życzliwy. 

 
B. Duma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja 

Z okazji Dnia Nauczyciela 
życzymy takich myśli i marzeń, 
które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 
które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wytrwałości, 
aby służba dzieciom  

tym starszym i tym młodszym 
zrodziła wiele szlachetnych owoców. 
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Fotografia przedstawia uczniów z klasy szóstej. 

Wykonana została w dniu 29 czerwca 1947 r. Taki 
był zwyczaj w Wydrzy, że w ostatniej klasie szkoły 
podstawowej wychowawczynią była kierowniczka 
szkoły Pani Maria Głowacka. 
Grono pedagogiczne reprezentuje ks. Władysław 
Czech i Karol Stadnik. 
Uczniowie zadowoleni z dobrych świadectw, 
uśmiechnięci, szczęśliwi czekają na wspaniałe 
wakacje. Ubrani w stroje krakowskie, na pewno 
brali udział w części artystycznej na zakończenie 
roku szkolnego. 
Dzięki uczennicy Bronisławie Dul udało się 
zidentyfikować ośmiu uczniów: w pierwszym 
rzędzie siedzi Aniela Gortych, w drugim rzędzie: 
Teresa Kutyła, kierowniczka Maria Głowacka   
i ks. Władysław Czech. W trzecim rzędzie: 

nauczyciel Karol Stadnik, uczniowie: Bronisława Dul, za księdzem stoi Bronisław Rak i Bronisława Rak druga od prawej 
strony. W ostatnim rzędzie Jan Gądek, z prawej strony Zofia Machaj i Emilia Pilchowiec. 

Janina  Stadnik  
 
 
 

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie liczy 18 osób. W jej skład wchodzą: 5 pracowników 
socjalnych, asystent rodziny, 3 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opiekun 
specjalistyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3 opiekunki środowiskowe, kierownik, 3 księgowe i sprzątaczka. 
Wszyscy pracownicy ośrodka współpracują ze sobą, aby pomagać społeczności lokalnej. Mogło by się wydawać, że jest 
to dużo osób, ale mnogość i złożoność ludzkich problemów oraz liczba zadań, jakie realizuje ośrodek sprawiają,  
że każdy z pracowników ma wypełniony czas pracy.  

Praca w GOPSie dzieli się na cztery główne działy. Są nimi pomoc społeczna, wspieranie rodziny, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie i świadczenia rodzinne. Wszystkie te działy zazębiają się ze sobą i przenikają się wzajemnie. 

Dział pomocy społecznej to przede wszystkim praca socjalna z podopiecznymi oraz pomoc w trudnych sytuacjach 
nie tylko materialnych. Pomoc materialna jest przyznawana w postaci rzeczowej i finansowej, kiedy osoba bądź rodzina 
spełnia kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę w rodzinie netto lub 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 
Dodatkowo musi zaistnieć przyczyna przyznania świadczenia z katalogu zawartego w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej, a należą do niego m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała  
lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa i klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

 
Pomoc finansowa może mieć postać: zasiłku stałego zasiłku okresowego, lub jednorazowego zasiłku celowego. 

Pomoc w formie rzeczowej to m.in. opał w postaci węgla lub drewna opałowego, a także w postaci żywności. To także 
dożywianie dzieci, które prowadzone jest we wszystkich szkołach w gminie, w obu przedszkolach, w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie oraz pojedynczych uczniów niepełnosprawnych lub w szkołach 
ponadgimnazjalnych poza terenem gminy. Kryterium dochodowe do przyznanie tej pomocy jest korzystniejsze niż do 
ww. zasiłków i wynosi 150% tego kryterium. 

 
Oprócz zasiłków pieniężnych pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną, świadczone są usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzone są postępowania wobec osób stosujących przemoc domową w oparciu 
o procedurę Niebieskiej Karty.  

Dodatkowo asystent rodziny pracuje z 8 rodzinami będącymi w szczególnie trudnej sytuacji, które mają także 
kłopoty wychowawcze z dziećmi.  

Rok 2014 2015 2016 2017 
Liczba osób  korzystających z pomocy społecznej 615 530 498 408 
Liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne 274 198 213 211 
Liczba osób, którym przyznano świadczenie rzeczowe 245 196 152 117 

Rok 2014 2015 2016 2017 
Liczba osób  pobierających zasiłek stały 53 58 60 64 
Liczba osób  pobierających zasiłek okresowy 81 70 56 59 
Liczba osób  pobierających zasiłek celowy 232 187 177 169 
Liczba dzieci dożywianych w szkołach 245 196 152 117 
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Jak widać z załączonych wyżej tabel liczba osób korzystający z pomocy finansowej i rzeczowej ośrodka spada. 
Rośnie natomiast liczna osób niepełnosprawnych Coraz częściej osoby zgłaszające się po pomocy nie oczekują pomocy 
materialnej, ale przychodzą z problemami, aby porozmawiać, poszukać rady, czy specjalistycznego wsparcia. Ośrodek 
współpracuje z licznymi instytucjami takimi jak: Szkoły, Ośrodek Zdrowia,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tarnobrzegu, Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, Poradnia Leczenia Uzależnień  
w Tarnobrzegu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie, Policja i wiele innych, wszystko po to,  
aby osoba potrzebująca uzyskała potrzebną pomoc. Nikogo jednak nie można zmusić do współpracy z pracownikiem 
socjalnym, ani terapeutą, wiele zależy od chęci i zdeterminowania osoby zwracającej się o pomoc. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także przyznawaniem świadczeń dla rodzin z dziećmi, a także 
związanych z niepełnosprawnością członka rodziny. W dziale świadczeń rodzinnych przyznawane są zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 
opiekuńcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 
Jak widać z przedstawionej tabeli liczba osób korzystających z zasiłku rodzinnego spada. Zjawisko to jest 

spowodowane zbyt małym podnoszeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku rodzinnego. 
Widać także, że rodzi się coraz więcej dzieci i więcej rodzin pobiera świadczenie wychowawcze 500+. Wzrasta również 
liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Zjawisko to jest spowodowane coraz większą świadomością własnych 
praw naszych mieszkańców, a także większej akceptacji społecznej niepełnosprawności. 

Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty 
następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą: zasiłek pielęgnacyjny –   
184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł). Rząd 
zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018r. wyniesie 620 zł (wzrost  
o 100 zł). Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają 
bez zmian.  

W dziale świadczeń rodzinnych od sierpnia 2018 r. przyjmowane i rozpatrywane są wnioski o świadczenie dla 
uczniów „Dobry Start” 300+. Dotychczas złożono 863 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, rozpatrzono  
859 wniosków. Świadczenie „Dobry Start” przyznano 1 269 dzieciom i z tego tytułu wypłacono je w kwocie 370 500 zł. 

 
 Kierownik GOPS 

Informacja z USC 
Statystyka  urodzeń i zgonów na terenie gminy  stan na  03.10.2018r. 

 
W okresie o d 01.01.2018r. do 03.10.2018r w Urzędzie Gminy Grębów wydano 698 dowodów osobistych. 
 
Zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się 21.10.2018r. Aby zagłosować, należy mieć przy sobie ważny 
dokument tożsamości, który przed przystąpieniem do głosowania przedstawiamy komisji. 
W związku z powyższym przypominamy o sprawdzeniu ważności  swoich dokumentów (dowodów osobistych, 
paszportów), bądź złożeniu wniosków dla osób, które ukończyły 18 lat życia. 
 

Kierownik USC 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 
Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 449 428 426 421 
Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 287 289 284 292 
Liczba osób pobierających świadczenia opiekuńcze 98 103 97 92 
Liczba osób pobierających jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka 69 91 105 113 

Liczba osób pobierających Fundusz alimentacyjny 74 70 63 54 
Liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+ x x 799 873 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 
Grębów 21 22 
Jamnica 7 10 
Krawce 3 8 
Poręby Furmańskie 3 1 
Stale 20 12 
Wydrza 9 11 
Zabrnie 5 5 
Żupawa 6 4 

RAZEM: 74 73 
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Wspaniałe wieńce dożynkowe, odświętne stroje, tłumy 

mieszkańców i przyjezdnych gości, radosna atmosfera oraz 
zapach pieczonego chleba tak można opisać tegoroczne Święto 
Dożynkowe. 

Niedziela 19 sierpnia zaskoczyła wszystkich piękną, 
słoneczną pogodą. Na Gminne Dożynki zawitało lato jakby 
chciało podkreślić wyjątkowość tego jakże ważnego dla 
rolników świątecznego dnia. Po trudach i znojach pracy na roli 
przyszedł czas na zbiór plonów i podziękowanie Opatrzności za 
wyjątkowy urodzaj. W sierpniową niedzielę rolnicy z Gminy 
Grębów wdzięczni za dary lata spotkali się, by cieszyć się,  
ale i pochwalić pięknymi wieńcami, które własnoręcznie 
przygotowali specjalnie na ten dzień. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. św. Wojciecha w Grębowie. Wspaniałą homilię  
ze specjalnym przesłaniem dla rolników wygłosił ks. Mariusz Krasula. Gospodarze złożyli na ołtarzu dary: chleb, wino, 
owoce i kwiaty. Po mszy nastąpiło przejście barwnego korowodu dożynkowego z Orkiestrą Dętą na czele na plac przy 
Gminnym Centrum Kultury. Tam przybyłych przywitali: Wójt Gminy Kazimierz Skóra i Dyrektor GCK Alicja Kubiak.  
W swoim wystąpieniu Wójt podkreślił jak ważna i ciężka jest praca rolnika, życzył aby ta praca zawsze spotykała się  
z wdzięcznością i uznaniem. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć chleba, najważniejszego symbolu dostatku, udanych żniw i Chrystusa, któremu 
dziękowano za opiekę w czasie pracy i zbiorów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wieńców 
dożynkowych. Wszystkie starannie wykonane, piękne i dostojne, prezentowały się dumnie i były obiektem podziwu 
przybyłych. Na scenie zaprezentowało się 13 grup wieńcowych. Wieńce to już nie tylko zbiór kłosów, owoców, warzyw, 
ziaren zbóż luźnie ułożonych lub spiętych w jedną całość, to prawdziwe dzieła sztuki wykonane z artyzmem i miłością. 
„Złoty kłos'' - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Dojrzewa w promieniach słońca, wzrasta przy pierwszym deszczu,  
by później w swej okazałej postaci stać się symbolem trudu i pracy. 

Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi 
ziemia i z których człowiek może korzystać. Wieniec jest także wyrazem dumy i radości z zebranych plonów, stąd też 
dbałość o to by prezentował się okazale, zachwycając kształtem i bogactwem misternie wykonanych dodatków. 
Dożynkowe wieńce zgodnie z tradycją mają uosabiać urodzaj i dostatek. 

Piękny zwyczaj wyplatania wieńców dożynkowych zachował się w naszej gminie do dzisiaj nie tracąc nic na 
aktualności. Dożynkowe wieńce powstają we wszystkich sołectwach i są dziełem zespołów oraz Akademii Seniora 
działających przy GCK, które w zgodzie z tradycją przekazywaną od pokoleń wyplatają prawdziwe dzieła sztuki.  
W gminie Grębów pragniemy zachować te tradycję ludową, by nie została zaniechana i zapomniana, lecz by dawała 
świadectwo naszej narodowej tożsamości i kultury. 

Wszystkich podziwiających te swoistego rodzaju arcydzieła zachwyciła nie tylko precyzja wykonania, ale także 
różnorodne formy i kształty. Można było zobaczyć: kielichy, krzyże, chatę z gospodarzami, konia z wozem, wizerunki 
Maryi, dzban z kwiatami, paschał, herb naszej gminy.  

Podczas tegorocznego Święta Dożynkowego organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczno- rozrywkowy 
tak, aby zadowolić szerokie grono publiczności. Gwiazdą tej imprezy była Folk Kapela Góralska Hora. Koncert był dużą 
dawką pozytywnej i skocznej muzyki, wykorzystując zarazem żywiołowe i porywcze bałkańskie rytmy, budzące 
zaciekawienie publiczności. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć występu niezastąpionej Kapeli Ludowej 
„Jaśki” z Grębowa. Dla przybyłych zagrał także zespół Ragtime, który swoim występem porwał do tańca niemal 
wszystkich zgromadzonych. Całemu wydarzeniu towarzyszyły stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko. 

Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja uświadomienia sobie,  
jak przemienny jest rytm życia, jego zmienność i różnorodność: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, 
zasiew i zbieranie plonów. 
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Sierpniowa Niedziela 
W niedzielę 12 sierpnia, odbyła się plenerowa impreza pod hasłem: 
Sierpniowa Niedziela w Jamnicy. Od godziny 16.00 na scenie 
prezentowało się bractwo rycerskie z Nowej Dęby - które włączyło do 
zabawy licznie zgromadzoną publiczność. Obejrzeć można było pokaz 
musztry, szermierki, wydarzenie obwieściła salwa armatnia. Dzieci 
chętnie brały udział w zabawach historycznych, które bractwo 
przygotowało specjalnie na tę okazję. Na scenie prezentowały się także 
lokalne zespoły: Jamniczanki i Słowianie z Grębowa. Nie zabrakło 
licznych atrakcji dla najmłodszych: dmuchanych zjeżdżalni, konkursów  
z nagrodami i innych. 
 

Familiada w Zapoledniku 
Piękna słoneczna pogoda oraz wspaniała rodzinna atmosfera 
towarzyszyła imprezie zorganizowanej 5 sierpnia w Zapoledniku 
pod hasłem „Familiada”. Na scenie wokalnie zaprezentował się 
zespół Kalina. Moc indiańskich atrakcji zapewnili najmłodszym 
animatorzy z „Kopalni Marzeń”. Było malowanie twarzy  
w indiańskie wzory, puszczanie baniek, przeciągnie linii, tworzenie 
zwierząt z balonów, pokaz chodzenia na szczudłach i wiele innych.  
Z dziecięcych twarzy ani na chwilę nie schodziły uśmiechy. 
Gościnnie wystąpił zespół Jamniczanki, który pokazał widowisko   
pt. „Oj pranie, pranie”. Przedstawienie z dużą dawką humoru 
zapewniło świetną zabawę wszystkim zgromadzonym. 

 
Wakacjada w Żupawie 
Impreza w Żupawie z powodu niekorzystnej pogody odbyła się na sali 
gimnastycznej w szkole. Wydarzenie pod nazwą „Wakacjada” odbyło się  
w niedzielę 26 sierpnia. Deszcz nie przeszkodził aby ten dzień mieszkańcy oraz 
przybyli goście mogli spędzić razem w radosnej atmosferze pełnej różnorodnych 
atrakcji. Na scenie zaprezentował się zespoły: Perełki i Koniczyna oraz Akademie 
Seniora z Żupawy i Stalów. Dzieci chętnie brały udział w występach oraz 
przygotowanych konkursach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
Bractwa Rycerskiego z Sandomierza. 
 
Głośne Czytanie na Bibliotecznym Dywanie 

Akcja głośnego czytania jest kontynuowana co roku w naszej bibliotece i jest to 
stała forma współpracy z Publicznym Przedszkolem w Grębowie. 
Jej celem jest promowanie idei głośnego czytania, rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych już od najmłodszych lat , zwrócenie uwagi na konieczność czytania 
dzieciom aby obudzić w nich zamiłowanie do sięgania po książki, a skutecznym 
na to sposobem jest głośne czytanie. 
Bezpośredni kontakt dziecka z książką w bibliotece ma ogromne znaczenie  
i miejmy nadzieję, że spotkania takie zaowocują w przyszłości. 
 
 

Zespół Koniczyna zajął III miejsce na „Podkarpackim Festiwalu Szarlotki” 
Kiermasz jadła, promocja folkloru, występy zespołów regionalnych moc zabaw i 
konkursów dla najmłodszych to tylko część atrakcji, które przygotowali organizatorzy 
wydarzenia „Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki” w Siedlisku Janczar w Pstrągowej w dn. 
30.09.2018. Stoiska pełne smakołyków na bazie jabłek i nie tylko przygotował zespół 
Koniczyna ze Stalów Siedliska działający przy Gminnym Centrum Kultury. Zespół 
Koniczyna z Siedliska zespół zajął 3 miejsce (na 38 grup) w konkursie na najlepszą 
szarlotkę. 

 
Jarmark Dominikański w Tarnobrzegu. 
W słoneczną niedzielę, 5 sierpnia, na Placu Bartosza Głowackiego  
w Tarnobrzegu odbył się Jarmark Dominikański. Gościli na nim artyści, twórcy 
ludowi, rzeźbiarze, osoby parające się haftem, koronką i plecionkarstwem, 
malarstwem lub szeroko pojętą plastyką obrzędową. Na swoich stoiskach 
zaprezentowały się stowarzyszenia, grupy pielęgnujące tradycje ludowe, koła 
gospodyń wiejskich oraz twórcy wszystkiego tego, co w swoim wachlarzu ma 
sztuka ludowa i folklor. W imprezie uczestniczyły zespoły i lokalni artyści  

z terenu naszej gminy tj. Zespół Stalowianki ze Stalów, Zespół Jagoda z Zabrnia oraz Kapela Jaśki z Grębowa.  
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AKADEMIA SENIORA 
Akademia Seniora jest jednostką, która pragnie zaspokoić 
potrzeby osób po 50 roku życia. Celem Akademii jest integracja 
i aktywizacja wszystkich tych, którzy w jesieni swego życia chcą 
być w dalszym ciągu sprawni intelektualnie, fizycznie oraz żyć 
efektywnie i rozwijać się. W naszej Gminie pierwsza Akademia 
powstała w Grębowie w 2016r. Z czasem powstały w Żupawie, 
Stalach i Zabrniu. Proponujemy naszym seniorom szeroką gamę 
zajęć i ofert spędzania wolnego czasu i kształcenia. Seniorzy  
z Akademii to osoby „młode duchem”. Przychodzą na zajęcia nie 
tylko by poznawać rówieśników, zawierać przyjaźnie, 
wymieniać się doświadczeniami, ale by zdobywać wiedzę. 
Patronat naukowy nad Akademią Seniora sprawuje Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk  
o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Oferuje naszym słuchaczom 
szereg wykładów z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, 
prawa. W każdy drugi czwartek miesiąca seniorzy mogą 

uczestniczyć w wykładach wygłaszanych przez doktorów i profesorów tej Uczelni.  
Rozpoczynając kolejny rok działalności zaczynamy od Senioriady Tarnobrzeg 2018. Akademia Seniora z Grębowa 
zaprezentuje swoje możliwości wokalne uczestnicząc w Przeglądzie Piosenki. Ponadto Akademie z Gminy Grębów będą  
zwiedzać Muzeum Przemysłu Siarkowego oraz Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu. 
Już 11 października zapraszamy na wykład  Pani Elżbiety Rudkowskiej – znanej  podróżniczki, która wprowadzi nas  
w Tajemniczy świat skalnych miast. 
18 października członkowie Akademii jadą do Krakowa do Teatru Bagatela na sztukę: Boeing, boeing-Odlotowe 
narzeczone. 
Od 5 października w każdy piątek o godz.18 zapraszamy na gimnastykę z elementami tańca. Zajęcia prowadzi 
instruktor tańca –Agnieszka Guzik.  
W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia plastyczne oraz teatralne.  
Ogłaszamy nabór  na zajęcia komputerowe oraz językowe.  
Ponadto każda Akademia aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych swojej miejscowości. 
Jeżeli chcesz inwestować w rozwój osobisty a zarazem aktywnie i twórczo spędzić swój wolny czas to zapraszamy do 
naszej Akademii. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Cały czas pracujemy nad  poszerzaniem oferty dla tych, dla których 
nie istnieją granice poznania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Akademia Seniora z Grębowa na  Dniach Grębowa                                               Akademia Seniora z Żupawy na Nocy Świętojańskiej w Stalach-Siedlisku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Akademia Seniora z Stalów na Jagodowej Niedzieli w Wydrzy                      Akademia Seniora z Zabrnia na wyjeździe edukacyjnym w Łańcucie  

Akademia Seniora na KUL w Stalowej Woli 
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EKO KULTURALNIE 
Stowarzyszenie Akademia Seniora w Grębowie jest 

beneficjentem programu: Eko-Kulturalnie. Zadanie jest 
finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie „Zadanie pn. „Eko-kulturalnie. Działania warsztatowe 
dla seniorów dzieci i młodzieży" w ramach projektu 
grantowego pn. „Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, 
kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących 
potencjał LGD" współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. 

Projekt zakłada edukację kulturalną połączoną z edukacją 
dotyczącą ochrony środowiska. Skierowany do mieszkańców gminy Grębów w wieku 50+, dzieci i młodzieży.  
Ma charakter edukacyjny, zaadresowany do wszystkich chętnych z terenu Gminy Grębów. Różnorodność  
i interdyscyplinarność założonych w nim działań oraz integracja osób w różnym wieku są niezwykle istotne w procesie 
integracji społecznej. Projekt jest cyklem wydarzeń kulturalnych, warsztatów i itp. z udziałem lokalnego środowiska.  

Prezentacja podsumowującego widowiska artystycznego (co zakłada zadanie) zostanie poprzedzona szeregiem 
intensywnych i inspirujących działań warsztatowych, prowadzonych przez ekspertów. Wszystkie zajęcia będą wpływać 
zachęcająco na aktywne uczestnictwo w kulturze, pogłębiać wiedzę o ochronie środowiska. Zadania zakładają 
współpracę integrację wielu środowisk twórczych, mają budować więź międzypokoleniową i animować miejscowe 
społeczeństwo. Realizacją zadania umożliwimy dostęp seniorom do edukacji kulturalnej oraz środków zapewniających 
im pełny i harmonijny rozwój oraz prawo do uczestnictwa w życiu artystycznym i kulturowym.  

Opisane w projekcie zadania w założeniu mają dostarczyć działań o charakterze: kulturalnym, edukacyjnym, 
rekreacyjnym i hobbystycznym. Mają zaowocować trwałe korzystanie z oferty domu kultury, ukazać iż kultura jest dla 
ludzi. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wspólną pracę i uczestniczenie przy następujących elementach 
projektu:  
-warsztaty rękodzieła umożliwiające naukę technik tych nowych i starych , modnych a zarazem prostych i przydatnych 
zaspokających potrzeby seniorów - w tym też warsztatów 
-zajęcia artystyczne (w tej operacji zaplanowano działania mające wpływ na ochronę środowiska, polegające na 
działaniach edukacyjnych) 
-zajęcia teatralne  
-zajęcia kulinarne  (w tej operacji zaplanowano działania mające wpływ na ochronę środowiska, polegające na 
działaniach edukacyjnych) 
- umożliwienie uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego  
z zaznaczeniem, iż dla większości uczestników będzie to pierwsze 
takie w życiu doświadczenie  
-warsztaty fotograficzne z wystawą prac uczestników (wystawa 
promująca region LGD) 
-wspólna organizacja happeningu i otwartej imprezy 
podsumowującej promującej region dla lokalnej społeczności. 

Projekt jest oparty o działania warsztatowe, rozwijające 
kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności. 
Uczestniczyć w nim będą również instruktorzy GCK i wolontariusze 
oraz członkowie AS w celu nabycia praktycznych umiejętności, 
obserwacji i wpajaniu ich w animowanie lokalnego społeczeństwa. 
Projekt zakładany jest na okres 7 miesięcy (czerwiec-grudzień). Spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja GCK 
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Tereny gminy Grębów znalazły się już w roku 1772 pod 

zaborem austriackim. Na terenach Grębowszczyzny była 
rozbudowana organizacja gromadzka, silna zwłaszcza  
w królewszczyznach.  

W 1835 roku rząd austriacki zdecydował się na ostateczną 
sprzedaż dóbr kameralnych puszczy sandomierskiej. Sekcję 
Grębowa obejmującą wioski: Sokolniki, Grębów, Jamnice  
i Wydrzę (bez części Tarnowskich) z Jeziórkiem i Nadbrzeziem 
nabył Jan Roch Dolański  dnia 17.02.1835r. Pomimo niewoli 

życie mieszkańców nie było tak trudne jak pod zaborem rosyjskim i pruskim, gdzie Polacy byli poddawani polityce 
rusyfikacji i germanizacji.  Najkorzystniejsze warunki istniały w Galicji, tam też w ostatniej dekadzie XIX wieku 
rozwijała się najprężniej działalność polskich ugrupowań socjalistycznych, narodowych i ludowych. 

W Grębowie były dwa kółka rolnicze - jedno w rynku w pobliżu kościoła założone w 1884 roku, a drugie na Piasku, 
które powstało w 1887 r. z inicjatywy ludowców spod znaku księdza St. Stojałowskiego. Wieś Grębów ponadto 
posiadała Ochotniczą Straż Ogniową od 1888 roku założoną staraniem Grębowskiego Kółka Rolniczego, a właściwie 
jego przewodniczącego księdza Józefa Kasprzyckiego i dziedzica Grębowa Henryka Dolańskiego. Poczta istniała  
w Grębowie od 1875 roku. Pocztomierzem jej był Wincenty Brzura a od 1882 roku Leopold Prottung. W 1914 roku 
zaprowadzana służbę listonosza wiejskiego. Listonosz obchodził miejscowości: Jaźwinie, Klonów, Wydrza, Zapolednik, 
Zabrnie Dolne i Górne. Ponadto w Grębowie od 1890 roku istniała kasa pożyczkowa, której celem było udzielać 
gospodarzom dotkniętym nieszczęściem zapomogi. W 1896 roku w Grębowie została osadzona posada dyrektora 
medycyny – był nim Wincenty Kuźniar, zaś akuszerką była Wiktoria Maślikiewicz. Od 1808 roku datuje się powstania 
apteki w Grębowie. Właścicielem jej był Jan Kaszczyc. Według skorowidzu przemysłowo – handlowego Królestwa 
Galicji w 1912 roku Grębów posiadał własny młyn motorowy i gorzelnię, których właścicielem był Henryk Dolański. 
Przed pierwszą wojną światową było w Grębowie sześć karczm. Największa karczma była w rynku. Na obszernym 
miejscu stał ratusz, czyli zwykła karczma zmieniona z czasem na czytelnię katolicką dla młodzieży całej parafii.  

Położenie ludności w Grębowie niepomiernie pogorszył okres pierwszej wojny światowej. Do 16 września 1914 
roku z rana wkroczyli do Grębowa Rosjanie a w nocy stoczono za Klonowem krwawą walkę. Dużo było poległych  
i rannych.  W maju 1915 roku cofająca się armia rosyjska postanowiła bronić zlewu Sanu do  rzeki Wisły i przez kilka 
dni linia bojowa przechodziła przez majątek w Grębowie. W wyniku tego spalono ponad 700 ha lasów. Ciężki był to 
okres jak wspomina p. Henryk Dolański  „w powiecie dużo wsi zniszczonych, mężczyźni w wojsku, gospodarstwa 
zaniedbane, duże braki żywnościowe i odzieżowe – wzmagająca się lichwa wiejska, a w ostatnich latach wojny 
dezerterzy należący do wszystkich narodów Austro –Węgier niepokoili ludność. Upadek Austrii w październiku 1918 
roku na ogół dla nikogo w okolicy Grębowa nie był zaskoczeniem. W powiecie tarnobrzeskim były organizowane 
posterunki żandarmerii. W Grębowie został zorganizowany przez Tadeusza Kopcia pluton, którego zadaniem było 
udzielenie pomocy dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa w powiecie pod władzą Powiatowego Komitetu 
Chłopskiego. Ludność Grębowa i okolic, żyła pragnieniem przeprowadzenia podziału ziemi‘’ przy pomocy biczyska’’,  
nie oglądając się na ustawę w tym względzie.  Od tamtych wydarzeń minęło już 100 lat. Sejm przez aklamację rok 2018 
uchwalił rokiem Jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. „11 listopada 1918 spełnił się sen 
Polaków –Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po 
wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata” – napisano w uchwale.  

27 kwietnia 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych 
Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z tym uczniowie ZSO w Grębowie wraz z opiekunami 
czynnie włączyli się w obchody stulecia poprzez realizację projektu 
,,Drogi do wolności’’. W inaugurację projektu odbyły się w gminie 
obchody Święta Niepodległości 10 listopada 2017. Uczniowie całej 
społeczności przygotowali biało-czerwone kotyliony, pieśni 
patriotyczne, całość ukończył marsz niepodległości z uczniami 
Grębowa w strojach galowych. Zostały przeprowadzone liczne 
konkursy: wiedzy historycznej, plastyczne – projekt znaczka 

niepodległościowego. SP przygotowały się do ogólnego konkursy ,,Do hymnu’’. Jako jedna z 300 szkół w całej Polsce. 
Celem konkursu jest kształtowanie postawy patriotycznej poprzez m.in.  śpiew hymnu narodowego i innych pieśni 
historycznych jak Boże coś Polskę i Rota. 19 października naszą szkołę odwiedzi jury konkursowe, które dokona oceny 
i rejestracji dźwięku wykonywanych pieśni ,, a capella’’. Ponadto zostanie przeprowadzony ogólny konkurs historyczny 
oraz Patriotyczne Dyktando. 

Izabela Pędziwiatr, Grażyna Szwed 
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Pierwsze mapy topograficzne krajów Monarchii Habsburskiej zostały wykonane w latach 1763-1787 w ramach tzw. 

„zdjęcia józefińskiego”. To dzieło z dzisiejszego punktu widzenia zalicza się do najwybitniejszych osiągnięć 
kartograficznych końca XVIII wieku. Powstało w celach wojskowych na zlecenie cesarzowej Marii Teresy i jej syna 
Józefa II i było ściśle tajne. Jego częścią w odniesieniu do południowych ziem Rzeczpospolitej zajętych przez Austrię  
w pierwszym rozbiorze w 1772 roku jest sporządzona w latach 1779-1783 jako mapa Królestwa Galicji i Lodomerii 
tzw. mapa Miega.  

Podpułkownik Fridrich von Mieg był kierownikiem wykonywania wojskowych map topograficznych na terenie 
Galicji w latach 1779-1783. W owych czasach było to ogromne przedsięwzięcie kartograficzne. Sam tylko zabór 
austriacki liczył około 81 900 kilometrów kwadratowych co stanowiło niewielką część monarchii. Mapy wykonano 
metodą triangulacji stolikowej z liniałem przeziernikowym przy pomocy stolika mierniczego. Orientowane były według 
busoli, a więc ramki lewe i prawe mapy wskazywały północ magnetyczną, a nie geograficzną według osi Ziemi.  
Do wyznaczenia bieguna geograficznego potrzebne są bardziej skomplikowane przyrządy, które wtedy były trudniejsze 
do zastosowania w terenie. Deklinacja magnetyczna w końcu XVIII wieku dla Paryża i Londynu miała dość duże 
wartości zachodnie, odpowiednio 22 stopnie i 34 minuty i 24 stopnie i 0,6 minuty. Więc w przybliżeniu można określić 
jak odchylała się ramka wschodnia i zachodnia tych map. Mapa wykonana była w kolorach, piórkiem i tuszem  
i wymagała dużo pracy i precyzji. Skala jej wynosiła 1 do 28 800, czyli jeden cal austriacki na mapie odpowiada 400 
sążniom austriackim w terenie. Jest bardzo dokładna jak na owe czasy. Każdy arkusz posiada dodatkowo opisy całej 
infrastruktury terenu, które mogły posłużyć do prowadzenia działań wojennych. Odległość pomiędzy miejscowościami 
podawana była w godzinach. Szczególny nacisk w opisie kładziono na przejezdność dróg i forsowanie lasów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Główna droga lokalna przez gminę przebiegała od Rozwadowa i Pława, poprzez las, Jamnicę, Grębów, Jeziórko, 

Stale, Mokrzyszów do Dzikowa. Miała podłoże naturalne nie utwardzone. W miejscach bardziej podmokłych były groble 
i mosty.  

Drogę z Pława do Jamnicy można było przebyć w trzy godziny pieszo. Jamnica była posadowiona na podmokłej 
polanie, otoczona gęstym lasem. Na wyższym terenie było trochę pól uprawnych i łąk. Przy rozwidleniu drogi do 
Kotowej Woli zlokalizowane były zabudowania. Stał tam też krzyż. Kilka budynków było w okolicy dzisiejszej 
leśniczówki.  

W miejscu gdzie prowadziła droga do Grębowa przez Łęg, rzeka rozlewała się na kilka odnóg z rozlewiskiem. Tam 
zbudowana była grobla umocniona faszyną, a na niej trzy cieki wodne i trzy młyny wodne. W 1750 roku Jamnica miała 
4 morgi ziemi uprawnej i 6 chałup, a w nich 4 młynarzy i 2 gonciarzy oraz 11 komorników czyli rodzin bez ziemi 
mieszkających kątem u chłopów. Mapa powstała 30 lat później i zaznaczone było na niej więcej domów. W 1794 roku 
wieś liczyła 186 dusz. 

Po przekroczeniu rozlewisk Łęgu, tam gdzie dzisiaj rozwidla się obwodnica Grębowa z drogą na Piasek, zaznaczony 
jest bagno w pobliżu i tam na rozlewiskach zbudowano groblę i przerzucono długi wąski mostek. Tam gdzie teraz jest 
kapliczka i ulica Pola- stał krzyż na pagórku. Zwarta zabudowa Piasku zaczynała się od dzisiejszej ulicy Szerokiej,  
a nieco dalej stał kolejny krzyż. Po obydwu stronach drogi ciągnęły się zabudowania aż do kościoła. Kościół stał 
pomiędzy dzisiejszą starą plebanią a obecnym kościołem a wokół niego był cmentarz. Na północ i zachód od 
grębowskich zabudowań rozciągały się łąki i pola uprawne aż pod Miętus i Dachową Niwę oraz w kierunku Jeziórka. 
Prowadziły tam trzy polne drogi. Tam gdzie dzisiaj jest plac targowy było bagno porośnięte drzewami i krzewami.  
W Niwach było trochę łąk. Dalej w stronę dzisiejszego Zapolednika były podmokłe lasy łęgowe a na Brochach gdzie dziś 
powstaje nowe osiedle były bagna porośnięte lasem. Tam gdzie obecnie jest ulica Dolańskich wiodła droga aż do 
Krawców przez niewielką polanę. Potem postawiono tam pałac Dolańskich. Sulechów jeszcze wtedy nie istniał.  
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Po prawej stronie Łęgu była dość duża polana wielkości dzisiejszego Zapolednika, gdzie w chwili wykonywania tej 
mapy stał tylko jeden dom. Z polany prowadziła ścieżka leśna do Pława oraz do Krawców po prawej stronie Łęgu. 
Mieszkańcy Grębowa mieli tam swoje pola, gdzie uprawiali żyto i proso. Zbiory w tym miejscu były pewne gdyż nigdy 
nie wymokły. Niektórzy mają tam jeszcze pola do dziś.  Wśród zabudowy rośnie teraz młody sosnowy las. Zapolednik 
jako wieś jest wspomniana dopiero w 1828 roku i liczyła zaledwie 22 dusze. 

W godzinę i piętnaście minut docieramy z Grębowa do Krawców. Osada ta nazywała się początkowo Zatrześnie.  
W rejonie dzisiejszego Sulechowa, który jeszcze wtedy nie istniał, droga była bardzo błotnista. Według map, pierwsze 
zabudowania w Krawcach były w rejonie dzisiejszych Matyków, gdzie stał krzyż. Łęg w tym miejscy zaznaczony był 
jako Polednik Bach, czyli rzeka Polednik. Łęg wypełniał całą dolinę między obecnymi Kędziami a Krawcami i płynął 
bliżej wysokiego brzegu, rozlewał się trzema wstęgami aż do Krawców. Jedna z tych odnóg w czasie powodzi płynęła  
w stronę Sulechowa i Wydrzy powodując powodzie w czasie wezbranych wód. Około roku 1750 osada liczyła 17 rodzin 
i 94 dusze. Zaś w 1974 roku – 148 dusz.  

Po południowo-zachodniej stronie osady biegła wśród lasów zabagniona droga do Wydrzy, którą można było 
przebyć w ciągu godziny. Wydrza położona była wśród bagien. Dzisiaj trudno powiedzieć gdzie stały pierwsze 
zabudowania, bo wieś znalazła się na przecięciu arkuszy map. W stronę przysiółka Klonowo który jeszcze nie istniał na 
mapie prowadziła tylko ścieżka i kończyła się w bagnach dzisiejszych Czerwonek i stawów w obecnej Budzie 
Stalowskiej. W 1750 roku osad liczyła 9 rodzin i 23 dusze a w 1794 roku było już 99 dusz. 

W kierunku północnym od Wydrzy wśród lasów wiodła droga do Grębowa, którą można było przebyć w czasie 
jednej godziny. Według map przebiegała ona przez tereny bardziej na wschód od obecnej drogi, być może grzbietem 
wzniesień między Miętnym a Grębowem. Wpadała do Grębowa w okolicy zabudowań dzisiejszej ulicy Ogrodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droga między Zabrniem a Grębowem prowadziła od rynku, ale nie ulicą sandomierską jak obecnie tylko ulicą 

Zacisze do Olchowej i tam rozwidlała się w stronę Jeziórka i Trześni. Przy tej drodze niedaleko ulicy Wspólnej  
i Świerkowej stał krzyż. Być może stał on już od bardzo dawna kiedy jeszcze przed rokiem 1515 Grębów należał do 
parafii Trześń i tam wioska żegnała zmarłego, a może przy kaplicy dojazdowej był już cmentarz? Parafię erygowano  
w 1604 roku. Droga do Trześni prowadziła przez tereny dzisiejszego Zabrnia, które jeszcze w tym czasie nie były 
zasiedlone.  

Zabudowa Grębowa w latach 1779-1783 ograniczała się jedynie do Piasku Dolnego, dzisiejszego rynku, ulicy 
Sandomierskiej do skrzyżowania z ulicą Olchową oraz ulicy Szlacheckiej, Ogrodowej i Jesionowej do połowy obecnej ich 
długości. Poza tym skupiskiem zabudowań nie było żadnych domów. W roku 1794 wieś Grębów liczyła 1401 dusz. 
Ze względu na przejrzystość mapy zachodnia część gminy Grębów przedstawiona będzie w następnym numerze 
czasopisma. 

Serdecznie dziękuję Panu Zbigniewowi Śnieżyńskiemu za konsultację geodezyjną. 
Artykuł opracowano w oparciu o mapy i opisy „Galicja na Józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 tom 4, część A  
i B” wydaną przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, oraz prace Józefa Rawskiego  
pt. „Krótki rys historyczny północnej części Puszczy Sandomierskiej” wydaną przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  
w 1968 roku. 
 

Jan Kwaśnik 
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„Odkąd sięgam pamięcią fascynował mnie metal” tak swoją życiową opowieść 

rozpoczyna 94 letni Władysław Flis – dyplomowany rzemieślnik z grębowskiego Piasku… 
Pan Władysław Flis urodził się 5 maja 1924 r. w Grębowie, jego rodzicami byli Feliks  

i Bronisława z Tyburskich. Jego młodzieńcze lata naznaczone były traumą związaną  
z II Wojną Światową. Zawiłości losu sprawiły, że wychowywali go dziadkowie. Dlatego 
bardzo szybko musiał wziąć los we własne ręce. W 1950 r ożenił się z Bronisławą  
z Jaskiewiczów i jak inni rówieśnicy, zaczął się dorabiać w powojennej ciężkiej 
rzeczywistości. Pomimo, że wraz z żoną posiadali niewielkie gospodarstwo rolne,  
Pana Władysława ciągnęło do rzemiosła. Miał do tego tzw. „smykałkę”. Dorywczo pracował 
przy koszeniu kanałów i jako furman, przy budowie szosy na Stalową Wolę. Już wtedy  
w polowych warunkach, zaczął budować i sprzedawać, pierwsze wozy, które podkuwał  
u okolicznych przedwojennych kowali. W Jamnicy u Dula i w Wydrzy u Stadnika.  
Tam zdobywał pierwsze doświadczenia w zawodzie.  

Ciężkie czasy jak i ówczesna władza, która była opresyjna wobec osób przedsiębiorczych, spowodowały,  
że Pan Władysław trafił na 6 miesięcy do rzeszowskiego aresztu. Nie był to jednak 
czas stracony. Młody Flis w rubryce zawód, podał - kowal. Trafił na kuźnię, pod 
opiekę profesjonalnego majstra, przedwojennego kowala z Chmielowa. Człowiek ten 
wyuczył go zawodu. W tym ślusarstwa, spawalnictwa i elektryki. Po powrocie do 
Grębowa wiedział już co będzie robił. Korzystając ze schematów które przywiózł ze 
sobą, zbudował pierwszą spawarkę. Wykorzystał części starego ciągnika rolniczego. 
W przydomowej szopie wybudował prowizoryczny piec kowalski z ręcznym 
miechem i zaczął realizować swoją pasję. W pierwszej kolejności wyrabiał metalowe 
ogrodzenia z charakterystycznymi zdobieniami. Następnie krzyże nagrobne, które 
do tej pory można spotkać na grębowskim cmentarzu. Później przyszła kolej na 
wozy gumowe. Pierwsze robił na szkielecie wozów żelaznych na tzw. „buksach”  
z kołami na metalowych felgach z ogumieniem. Kolejną innowacją jaka zawitała na 
grębowskie gospodarstwa, dzięki panu Flisowi, były elektryczne podnośniki do obornika. Okoliczni gospodarze 
zapisywali się na nie czekając w długich kolejkach. Jak już  nasz bohater, opanował elektrykę związaną z podnośnikami, 
postanowił zaspokoić potrzebę Grębowskich rolników, jaką były ciągniki rolnicze. Z powodzeniem zaczął budować 
małe ciągniki rolnicze typu SAM, tzw „esioki lub papaje”.  

W tym czasie szanowany już wtedy pan Flis, ojciec szóstki dzieci, zatrudnił się w Machowie, gdzie pracował jako 
mechanik. Tam poznał majstra, pana Wójcika, który pomógł mu zalegalizować działalność. Skierował go do 
Tarnobrzeskiej Izby Rzemieślniczej. Tam po szeregu szkoleń i zdanych egzaminów czeladniczych zdobył zawód  
i uprawnienia mistrzowskie : ślusarza spawacza, tokarza, elektryka i mechanika samochodowego.  

Drewnianą kuźnię zastąpił murowanym warsztatem z profesjonalnym jak na ówczesne czasy sprzętem tokarsko - 
ślusarskim. A rosnąca potrzeba mechanizacji wsi sprawiła, że zamówienia 
na sprzęt rolniczy i inne wyroby żelazne popłynęły szerokim strumieniem. 
Jak sam twierdzi: „Jeśli ustawić by wozy które wyszły spod mojej ręki, jeden za 
drugim, to zajęły by drogę od Tarnobrzega po Stalową Wolę”. On sam stał się 
szanowanym mieszkańcem Grębowa i starał się we wszystkich dziedzinach 
życia dorównywać temu mianu. Jako jeden z pierwszych mieszkańców wsi 
zakupił telewizor a następnie samochód – Skodę 1000 MB, których wtedy 
we wsi nie było zbyt wiele. Wyroby pana Władysława (płoty, krzyże, 
barierki) charakteryzowały się ozdobnymi wykończeniami. A w przypadku 
wozów i przyczepek, starannym barwnym malowaniem. Dzięki 
zarejestrowanej działalności jak i uprawnieniom rzemieślniczym, 
przyczepki samochodowe, które wychodziły z warsztatu pana Flisa, były w 
pełni funkcjonalne, posiadały oświetlenie i można je było po przeglądzie w Stacji Kontroli Pojazdów, rejestrować  
w Wydziale Ruchu Drogowego. Przez pewien okres był on również rzeczoznawcą powypadkowym PZU.  

Za swoją działalność Pan Władysław otrzymywał liczne wyróżnienia, przyznawane 
przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach oddział w Tarnobrzegu, w tym prestiżowe odznaczenia 
za zasługi. Był szanowanym członkiem wspomnianych powyżej cechów zawodowych. 
Dopóki pozwalało mu zdrowie, brał czynny udział we wszystkich zjazdach i jubileuszach 
Izby Rzemieślniczej.  

Do niedawna jeszcze, przejeżdżając przez Grębowski Piasek (obecnie ul. Piaski) można 
było usłyszeć charakterystyczny dla warsztatu ślusarsko tokarskiego odgłos urządzeń 
mechanicznych. A w długie zimowe wieczory, błysk spawarki, który widać było z daleka. 
Obecnie z bram Flisowego podwórka nie wyjeżdżają już nowe wozy. Jednak wszystkie 

urządzenia są nadal sprawne, pieczołowicie konserwowane przez starszego już Pana Flisa. 
Ale jeśli jest potrzeba stworzenia czegoś adekwatnego do wieku, dawnego pioniera Grębowskiego rzemiosła, to nasz 

senior nadal staje na wysokości zadania. Spod jego ręki wyszło kilka prototypowych rowerów dla seniorów, które sam 
używał. 

Grębów, od czasu kiedy Władysław Flis zwany „Kusierem” stawiał swoje pierwsze rzemieślnicze kroki, będąc 
pionierem ówczesnej mechanizacji, ogromnie się zmienił. Jednak nadal można dostrzec w infrastrukturze wsi, jego 
działalność. 
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Wciąż niektórzy gospodarze używają podnośników do obornika, które wyszły 
spod ręki Flisa. Na spokojnej już teraz, dzięki obwodnicy Grębowa ul. Piaski, wciąż 
występują metalowe przęsła płotów z licznymi zdobieniami, które kształtował i 
spawał nasz bohater. Pomimo, że na Grębowskim cmentarzu, miejsce 
obmurowanych mogił, uwieńczonych zdobionymi rzemieślniczymi krzyżami, 

zastępują marmurowe grobowce, nadal spotykamy ich 
pojedyncze egzemplarze tzw. „Flisowe Krzyże”. 
Samego Pana Władysława, mimo podeszłego wielu 
nadal można spotkać w każdy czwartek na 
grębowskim rynku. Co prawda porusza się już na 
mechanicznym wózku. Do jego konstrukcji wprowadził kilka udogodnień. Między innymi, 
hak holowniczy z mini przyczepką, na której może przewieźć sporych rozmiarów zakupy.  
I w dalszym ciągu, jeśli ktoś z rodziny lub bliskich znajomych przyjdzie do „dziadka” Flisa  
z potrzebą nagwintowania jakiejś rurki lub przyspawania  drobnego elementu, może liczyć 
na pomoc. Sprzęty, które śmiało mogłyby być eksponatami w muzeum techniki, ożywają  
w rękach powojennego rzemieślnika i sprostają potrzebom mieszkańców obecnego XXI  
w. Grębowa – wioski, której splendoru może pozazdrościć wiele okolicznych miejscowości. 
A w przypadku pana Władysława Flisa, śmiało można zacytować  powiedzenie :  
„Jeśli praca jest Twoją pasją, nie przepracujesz się w życiu ani minuty”  
 

Sylwester Gortych 
 

 
 
Żołnierz Niezłomny 

Kiedy późnym wieczorem przyszli po mojego Ojca miałem 8. lat, dzisiaj mam 70, 
ale aresztowanie Taty na trwałe utrwaliło mi się w pamięci. Było dwóch cywili  
i umundurowany milicjant (MO), po latach dowiedziałem się, że cywile to agenci  
z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie. Ojciec został zabrany z domu tak jak 
stał w piżamie, bosy, został skuty i zniknął na prawie dwa lata. Dopiero po kilku 
miesiącach Mama dowiedziała się, że jest w areszcie PUB w Rzeszowie. Był żołnierzem 
Batalionów Chłopskich , kiedy po wkroczeniu sowietów do Tarnobrzegu zorientował się, 
jaki to ustrój przynieśli „wyzwoliciele”, opuścił oddział BCh współpracujący na terenie 
wyzwolonym z oddziałami MO oraz LWP. Wyjechaliśmy a właściwie uciekliśmy na tzw. 
„zachód”, osiedliliśmy się w Bartoszowie koło Legnicy. Tato przez kilka miesięcy ukrywał 
się u swojej cioci w Chocianowie.  

Pamiętam jak opowiadał, że podczas okupacji ponad rok ukrywał się przed gestapo  
w kryjówce wydrążonej w sianie w stodole i dziwnym zrządzeniem losu również  
w wyzwolonej Polsce musiał ukrywać się tym razem przed komunistami „wyzwolicielami”. 
Rodzicom wydawało się, że tutaj można będzie ukryć się i rozpocząć nowe życie. Stało się 

jednak inaczej. Ojciec ujawnił się 9 kwietnia 1947 roku w PUB w Jaworze, korzystając z amnestii z 22.02.1947 r. 
skierowanej do żołnierzy i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego. Obietnic amnestyjnych nie 
dotrzymano. Zebrane w toku przesłuchań informacje posłużyły do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcie 
do osób nadal prowadzących walkę. I to spotkało również mojego Ojca, jego samowolne opuszczenie oddziału nie 
zostało mu zapomniane i pod koniec 1954 roku został aresztowany. Z więzienia wyszedł na mocy amnestii  
z 15 kwietnia 1956 r. Po powrocie powiedział, że przeżył gehennę. Może mój Ojciec nie był bohaterem, ale dla mnie był 
i jest Żołnierzem Niezłomnym. Ojciec przykładem swojego życia wpoił mi patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Jestem 
dumny, że miałem takiego Ojca, który sprawił, że obowiązki polskie stały się treścią mojego życia. Za to dziękuję  
Ci Tato. Dziękuję mojej kochanej śp. Mamie i śp. Babciom Marii i Zofii, bo to One nauczyły mnie "Ojcze nasz...", wiersza 
Władysława Bełzy "Katechizm polskiego dziecka", Mama śpiewała mi pieśni z Powstania Styczniowego m.in. "Marsz 
żołnierzy Langiewicza" oraz opowiadała mi moją ulubioną legendę „O pięknej Wandzie, co nie chciała Niemca”. 
Dziękuję moim śp. Dziadkom Franciszkowi i Janowi, którzy otaczali mnie w dzieciństwie opieką i nauczyli mnie 
dotrzymywania danego słowa oraz solidnej pracy. Wszystkie te wartości starałem się przekazać moim synom z których 
jestem dumny, razem podążamy drogą wytyczoną przez naszych przodków. 

Z lat pięćdziesiątych pamiętam wszechobecny strach i zakaz wspominania o dziadku ciotecznym Władysławie, który 
zginął w 1939 roku pod Terespolem wojnie z rosyjskim agresorem i o jego bracie Jakubie któremu udało się uciec  
z sowieckiej niewoli. O stryju Michale którego w 1943 roku Ukraińcy z UPA zamordowali w Komarnie, o wielu 
szykanach i prześladowaniach ze strony tzw. „władzy ludowej”. Dzisiaj w wolnej Polsce można już swobodnie mówić  
o tamtych historycznych wydarzeniach. Przywracana jest pamięć o tych, którzy walczyli w powstaniu 
antykomunistycznym po roku 1945. Oddaje się im, pomordowanym przez komunistów, należną cześć i chwałę. 
Bardzo żałuję, że nie mogę porozmawiać z nieżyjącym Ojcem.  
 

Kazimierz M. Janeczko 
 

W. Flis z córką Janiną 2017 

Józef Janeczko z matką i siostrą 
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Zapomniany nagrobek 
Aleksandra z Bielowskich Kuźniar 

ur. 30 stycznia 1860  zm. 27 lutego 1901 
Pozostały mąż z córeczką proszą o westchnienie do Boga 

 
Umieściłam treść inskrypcji, żeby przypomnieć tę osobę. Po lewej stronie w sąsiedztwie 

kaplicy cmentarnej Dolańskich znajduje się nagrobek pierwszej żony Wincentego Kuźniara.   
Na pewno była to osoba znacząca w środowisku grębowskim.  

Aleksandra Felicja Bielowska była córką Grzegorza i Amelii Pissary. Urodziła się  
30 stycznia 1860 w Łętowni. Z wykształcenia była nauczycielką. Uczyła w 2-klasowej Szkole 
Podstawowej w Grębowie w latach 1882-1885. Wyjechała z Grębowa, powróciła w 1892 roku, 
podjęła prace już w 4-klasowej Szkole Podstawowej w Grębowie.  
W 1894 r. przybył do Grębowa dr Wincenty Kuźniar i tu rozpoczął praktykę lekarską.  

Nie wiadomo co zadecydowało, że został lekarzem na prowincji. Urodził się 27 lipca 1866 r. przy ul. Wiślnej w parafii 
pw. NMP w Krakowie (czyli dzisiejszy Kościół Mariacki). W Archiwum Narodowym w Krakowie jest zapis narodzin  
i chrztu z tej parafii Wincentego i jego siostry Heleny. Rodzicami jego byli: Jan Kuźniar urodzony w Łańcucie w 1829 r. 
zawód bednarz, majster bednarski. Umiał czytać i pisać. Otrzymał obywatelstwo miasta Krakowa. Ożenił się z Julią  
ur. 1837 r. w Krakowie, córką Franciszka Łapińskiego i Marianny Jakubowskiej. Z ich związku urodziło się pięcioro 
dzieci: Marcelina, Tadeusz, Wincenty, Helena i Feliks. Wincenty Kuźniar ukończył gimnazjum św. Anny w Krakowie. 
Zdał maturę 12 czerwca 1885 r. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na wydziale lekarskim, student 
zwyczajny 1885/86 – 1889/90. Doktor wszech nauk lekarskich 30.04.1891. Dokształcał się w Szpitalu Św. Łazarza  
w Krakowie. W 1894 r. osiadł jako lekarz okręgowy i wolno praktykujący w Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim.  
W Grębowie 30 kwietnia 1897 roku nr domu 533 zmarła jego matka Julia Helena Kuźniar (metryki zgonów parafii 
Grębów z lat 1890- 1903, obecnie w Archiwum Państwowym w Sandomierzu).  

W Grębowie poznał nauczycielkę Aleksandrę Felicję Bielowską. Po sześciu latach znajomości zdecydowali się 
zawrzeć związek małżeński. Aleksandra miała 40 lat a Wincenty 34. Ślub odbył się 20 lutego w 1900 r. w Grębowie. 
Sakramentu udzielił miejscowy proboszcz i dziekan dekanatu miechocińskiego ks. Sylverius Herman (metryki ślubów 
parafii Grębów z lat 1890-1903, obecnie w Archiwum Państwowym w Sandomierzu). Tego związku urodziła córka 
Joanna Olga dnia 24 lutego w 1901 r. (metryki chrztów parafii Grębów z lat 1890- 1903, w Archiwum Państwowym  
w Sandomierzu). Aleksandra Felicja Kuźniar zmarła przy porodzie córki. Wincenty Kuźniar wychował córkę, która 
została nauczycielką. Joanna Romualdowa Szymanowska zmarła 1977 r. Pozostały po niej wnuczki: Anna Antonina 
Szymanowska – Glińska mgr biologii, nauczycielka w Toruniu i Zofia Aleksandra Szymanowska mgr inż. budownictwa 
lądowego w Toruniu – niezamężna. Prawnuczki: Małgorzata Joanna i Dorota Grażyna Glińskie mieszkają w Toruniu. 
W 1902 r. rozpoczęła pracę w Grębowie nauczycielka Stanisława Ksawera Mortka, która została drugą żoną  
dr Wincentego Kuźniara. Dnia 22 października 1904 r. w Częstochowie zawarli związek małżeński. Stanisława Ksawera 
Mortka miała 26 lat, a Wincenty Kuźniar 38. Ojciec Stanisławy był sługą dworskim, a dziadek Szymon Nowakowski 
pracował jako kucharz w zamku hrabiów Tarnowskich. Mieszkali w Dzikowie. Rodzeństwo Stanisławy Ksawery: 
Helena, Marianna, Ksawera i Kazimiera. Stanisława Ksawera Mortka – Kuźniar była nauczycielką w Szkole 
Podstawowej w Grębowie w latach 1902- 1906 

Z drugiego związku małżeńskiego dr Wincentego Kuźniara urodziły się dwie córki: Maria Zofia ur. 30.06.1905  
i Irena Maria Vincenta ur. 21 stycznia 1909 r. w Tarnobrzegu, a dnia 21 marca 1909 r. została ochrzczona przez 
proboszcza miechocińskiego ks. Antoniego Rychla (księgi urodzonych i chrztów parafii tarnobrzeskiej  z lat 1903-
1921). Dr Wincenty Kuźniar po 15 latach praktyki lekarskiej przeniósł się w 1909 r. do Tarnobrzegu i tam pracował do 
wybuchu I Wojny Światowej. Został lekarzem rządowym w porcie wiślanym w Nadbrzeziu koło Sandomierza oraz 
lekarzem sądowym w Tarnobrzegu. Pracował także w szpitalu tarnobrzeskim pod kierunkiem dyrektora i jednocześnie 
chirurga dr Ryszarda Urbanika. Na początku wojny powołany został do wojska austriackiego, służył w szpitalu 
wojskowym nr 6 w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości został delegowany w 1918 r. do Niepołomic i Łańcuta,  
w celu zwalczania epidemii tyfusu plamistego. W 1919 r. został mianowany lekarzem powiatowym w Łańcucie i stąd  
1 grudnia tegoż roku przeniesiony na podobne stanowisko do Pułtuska, był tu także lekarzem więziennym.  
Na własną prośbę został mianowany lekarzem powiatowym w Chrzanowie na początku 1921 r. Dodatkowo pracował 
jako lekarz w okolicznych kopalniach: Jaworznie, Sierszy, Lubiążu i Trzebini. Niestety jego kariera zawodowa załamała 
się 17 października 1921 r. jadąc samochodem przydzielonym służbowo, celem stwierdzenia doniesionych wypadków 
duru plamistego uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, skutkiem którego doznał uszkodzeń na zdrowiu, zmniejszających 
według orzeczeń lekarskich jego zdolność zarobkową o 50%.  Przeszedł na rentę. Zamieszkał w Warszawie od 1926 
roku. Zorganizował punkt sanitarno-opatrunkowy dla rannych żołnierzy podczas zamachu majowego Piłsudskiego. 
Mieścił się on w aptece na pl. Trzech Krzyży. Dodatkowo pracował w Ubezpieczalni Społecznej na Woli. 
Zmarł 4 września 1930 r. w wieku 64 lat. Przyczyną śmierci był rak. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim  
w Warszawie, kwatera 154, rząd 2, miejsce 6.  

W tym roku 13 lipca prawnuczka Maria Urszula Biederman odwiedziła cmentarz i była w Gminnej Bibliotece  
w Grębowie. Zwróciła się o pomoc w znalezieniu informacji związanych z jej pradziadkiem dr Wincentym Kuźniarem. 
Na apel jej odpowiedział mgr Sławomir Stępak z Tarnobrzegu i bezinteresowne opracował drzewo genealogiczne  
dra Wincentego Kuźniara. Przy pisaniu niniejszego biogramu korzystałam z materiałów opracowanych przez  
Pana Sławomira Stępaka. W pracy został wykorzystany także biogram Wincentego Aleksego Kuźniara ze Słownika 
lekarzy polskich XIX wieku. Tom V. Warszawa 2000. Autorem słownika jest Piotr Szarejko.  
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W biogramie dra Wincentego Kuźniara opublikowanym w słowniku znalazła się nieścisłość, doktor uległ 
wypadkowi 17 października 1921 r. a nie w 1924 r. jak podaje słownik. (źródło: dr Wincenty Kuźniar odwołał się  
w sprawie renty i odszkodowania do Najwyższego Trybunału Administracyjnego). 
Mam nadzieję, że zapomnianym grobem nauczycielki zaopiekuje się młodzież szkolna z Grębowa. 

Janina Stadnik 
 

 
 

Postać nie jest znana w naszej gminie. Wspomniał o nim prof. dr hab. Stanisław Bąk  
w swoim artykule „Dzieje i perspektywy badań w zakresie nauk humanistycznych na obszarze 
Puszczy Sandomierskiej” drukowanym w publikacji zbiorowej „Puszcza Sandomierska wczoraj 
i dziś” Rzeszów 1980, s. 140. Drzewem genealogicznym profesora Karola Maleczyńskiego 
zainteresował się Sławomir Stępak. Dokonał wypisu z księgi urodzin: Carolus (z języka 
łacińskiego Karol) urodził się 28 października 1897 w Grębowie, nr domu 549 (księga 
metrykalna (1890- 1903). Według ustaleń Sławomira Stępaka rodzina Maleczyńskich 
mieszkała w budynku dworskim niedaleko dworu, wskazuje na to nr domu. 

Ojcem Karola był Stefan Maleczyński, który pracował jako officjalista dworski (czyli 
prywatny urzędnik - patrz encyklopedia staropolska). W nekrologu napisanym po śmierci 
Profesora Roman Heck napisał, że jego ojciec był urzędnikiem kółek rolniczych. Nie jest to 
zgodne z prawdą, sądzę, że informacje miał od rodziny Profesora.  

Stefan Maleczyński urodził się 14 sierpnia 1864 r. a ochrzczony 
został 26 grudnia 1864 r. Urodził się w Turku, w Gminie Brudzew, 
koło Konina, w Wielkopolsce. Matka Profesora z domu Józefa 
Podlewska córka Karola i Józefy Brynk. Urodziła się 7 stycznia 1866. 
Rodzice Profesora  ślub wzięli 5 września 1896. Karol miał tylko 
siostrę Emilie, która urodziła się 21.01.1899 r. w Grębowie nr domu 
549. Karol i Emilia zostali ochrzczeni 3 sierpnia 1901 r. w klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. Rodzice chrzestni 
Karola to: dr Tadeusz Wiśniowski profesor gimnazjum im. Franciszka 
Józefa we Lwowie i Jadwiga Jolanta Żmidzińska żona Władysława  
a siostra Stefana Maleczyńskiego. Rodzice chrzestni Emilii:  
dr Kazimierz Podlewski lekarz we Lwowie i Marta Podlewska. 

Karol Maleczyński uczęszczał do gimnazjum w Stanisławowie i we Lwowie w latach 1907-1915. Po ukończeniu 
gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W tym czasie była I Wojna Światowa.  
Został wkrótce zmobilizowany. Służył w armii austriackiej. Jesienią 1920 r. został zdemobilizowany i w listopadzie 
tegoż roku podjął na nowo studia na Uniwersytecie Lwowskim. W czasie studiów był uczestnikiem seminarium   
prof. dr S. Zakrzewskiego. Studia ukończył 1924 r. uzyskując na podstawie rozprawy Polska a Ruś w czasie zabiegów 
Daniela Halickiego o unię stopień doktora filozofii. 

W latach 1924-1925 dr K. Maleczyński by starszym asystentem w kierowanej przez prof. dra S. Zakrzewskiego 
Katedrze Historii Polski Uniwersytetu Lwowskiego. W 1924 r. ożenił się z dr Ewą Szwejger ur. 31 maja 1900 r. we 
Lwowie. W 1925 r. urodziła się córka Kazimiera. W 1925 r. przeszedł z Uniwersytetu do pracy w Archiwum 
Państwowym we Lwowie. Interesowała go historia wczesnego średniowiecza. Napisał „Dzieje Ryksy córki Władysława 
wygnańca śląskiego”. W 1926 r. opublikował pracę Najstarsze targi w Polsce i ich  stosunek do miast przed kolonizacją 
na prawie niemieckim. Swoją wiedzę uzupełniał za granicą. W roku 1928 przebywał w Archiwum Watykańskim. 
Napisał pracę „O kanclerzach polskich XII wieku” na podstawie której w roku 1928 uzyskał habilitację. Specjalizował 
się w naukach pomocniczych historii, a w szczególności w dyplomatyce. Jego praca to: „Studia nad dyplomami  
i kancelarią Odonica i Laskonogiego” wydana w 1928 r.  

W latach 1929-1939 był prywatnym docentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1932 r. wyjechał na 
roczne studia do Ecole de chartes w Paryżu. W kręgu jego zainteresowań znalazły się stosunki polsko- duńskie w XIV 
wieku. Tej tematyce jest poświęcony artykuł Przymierze Kazimierza Wielkiego z Danią 1350 r. Artykuł został 
opublikowany 1934 r. W 1935 r. opublikował rozprawę „Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym  
i przewodzie sądowym do połowy XIII wieku”.  

Docent Karol Maleczyński został wybrany na Międzynarodowy Kongres Historyczny w Zurychu w 1938 r. 
Interesował się dziejami historiografii, z tej dziedziny powstała rozprawa „Ze studiów nad kroniką Galla Anonima”.  
II Wojnę Światową przeżył we Lwowie. Do marca 1940 r. pracował w archiwum, następnie przez rok, jako robotnik  
w ogrodach i magazynach zbożowych. Podczas okupacji Lwowa przez Niemców, trudnił się jako bibliotekarz  
w Ossolineum. Po wyzwoleniu Lwowa przez armię radziecką pracował nadal w Ossolineum do kwietnia 1945 r. 
W kwietniu opuścił Lwów wraz z rodziną w ramach akcji repatriacyjnej. W maju 1945 przybył do Wrocławia.  
Druga część biogramu będzie dotyczyła pracy naukowej Profesora dra Karola Maleczyńskiego na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

W niniejszym biogramie wykorzystano m.in. nekrolog prof. dra Karola Maleczyńskiego napisany przez Romana 
Hecka. Opublikowany w Śląskim Kwartalniku Historycznym „Sobótka”. 
 

Janina  Stadnik 
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DOMOWE SPOSOBY NA PRZEZIĘBIENIE 
Jesień to czas sprzyjający przeziębieniom, sprzyja temu aura panująca na zewnątrz jak 
i spadek odporności związany z przesileniem jesiennym. Przedstawiamy kilka 
domowych sposobów na wzmocnienie odporności i walkę z wirusami. 
1. Napój anyżkowy. 2 łyżeczki gwiazdek anyżu zalej szklanką wody. Gotuj przez  
15 minut. Przecedź. Gdy odwar przestygnie, dodaj 0,5 szklanki miodu lipowego. 
Wymieszaj. Pij 4–5 razy dziennie po 1/4 szklanki. 
2. Syrop z cebuli. Posiekaj drobno 2 duże cebule. Układaj warstwami w szklanym lub 
emaliowanym naczyniu, przesypując cukrem (w sumie ok. 0,5 szklanki). Postaw  

w ciepłym miejscu. Po 3 godzinach zlej sok. Wymieszaj go z łyżką naturalnego miodu i sokiem wyciśniętym  
z 0,5 cytryny. Pij po łyżce 3 razy dziennie, po posiłkach. 
3. Krople z podbiału. Szklanką wrzątku zalej 4 łyżki suszonych liści podbiału. Przykryj i odstaw na kwadrans. Przecedź. 
Do przestudzonego naparu dodaj 0,5 szklanki miodu i 0,5 szklanki czystej wódki. Zażywaj 3–4 razy dziennie po 
jedzeniu – odmierzając po 30 kropli na kieliszek wody. Uwaga! Jeśli przyrządzisz miksturę bez alkoholu, będziesz 
mogła ją podawać także dzieciom. 
4. Płukanki. Zalej zioła (garść szałwii, nagietka lub rumianku) wrzątkiem i odstaw do ostygnięcia. Płucz gardło kilka 
razy dziennie.  
5. Herbatka lipowo-miodowa. Zalej szklanką wrzątku 2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy. Przykryj i odstaw na 10 minut. 
Gdy napar nieco przestygnie, dodaj 2 łyżeczki miodu. Wypij i wskocz do łóżka. 
6. Mikstura malinowo-ziołowa. Odmierz 2 łyżeczki korzenia babki lancetowatej i łyżeczkę kwiatów czarnego bzu. Zalej 
szklanką wrzątku. Przykryj, odstaw na kwadrans. Przecedź, dolej 1/3 szklanki soku malinowego. Pij 3 razy dziennie po 
1/3 szklanki, po posiłku. 
7. Chłodne okłady. Na czoło, kark, nadgarstki lub łydki przykładaj zmoczone w chłodnej wodzie płótno lub gazę. 
Zmieniaj, gdy okłady się ogrzeją. Powtarzaj aż do spadku temperatury. W ramach schładzania możesz wziąć też kąpiel. 
Pamiętaj jednak, że woda powinna być zimniejsza zaledwie o 1 stopień C niż ciało. 
 
 
 
ZUPA DYNIOWA Z IMBIREM I POMARAŃCZĄ 

Składniki na 4 porcje: 
500 g dyni, zważonej ze skórą 
1 łyżka masła + 1/2 łyżki oliwy extra vergine 
2 łyżeczki świeżo startego imbiru 
1/3 szklanki soku z pomarańczy 
bulion jarzynowy 
50 - 125 g serka Philadelphia (lub 80 ml śmietanki kremówki) 
szczypta imbiru w proszku, świeżo zmielony czarny pieprz 

Przygotowanie  
Dynię umyć, usunąć pestki, obrać, pokroić w kostkę. W garnku roztopić masło z oliwą, włożyć imbir i delikatnie 
podsmażyć przez około pół minuty. 
Włożyć dynię, szczyptę soli i smażyć mieszając przez około 3 minuty. Dodać imbir w proszku, wlać sok pomarańczowy  
i tyle bulionu aby przykryć dynię. Gotować pod przykryciem do miękkości przez około pół godziny. 
Dodać serek lub śmietankę i przelać do pojemnika blendera. Zmiksować na gładki krem. Po zmiksowaniu sprawdzić czy 
nie trzeba doprawić solą. 
 
TARTA DYNIOWA NA SŁODKO 
Składniki na formę o średnicy ok. 22cm 
Ciasto: 
250 g mąki tortowej, 125 g zimnego masła, 50 g cukru pudru 
1 duże jajko, 2 łyżki mleka 
Nadzienie 
500 g obranej dyni, 500 ml tłustego mleka, 200 g cukru,  
laska wanilii lub esencja waniliowa, 2 duże jajka  
Sposób przygotowania  
Przygotować kruche ciasto. Mąkę i cukier puder przesiać do miski, dodać pokrojone w kostkę masło. Całość zagnieść do 
momentu uzyskania konsystencji kruszonki. Dodać mleko. Całość zagnieść. Uformować kulę, owinąć folią spożywczą  
i wsadzić do lodówki na pół godziny. Po 30 minutach ciasto wyjąć. Wylepić nim wysmarowaną tłuszczem blachę. 
Ponakłuwać widelcem i ponownie odstawić do lodówki na kolejne 30 minut.  
Dynię pokroić w kostkę, wrzucić do rondelka. Dodać cukier, wanilię i mleko. Zagotować. Zmniejszyć ogień i podgotować 
dynię do miękkości. Przestudzić. 
Piekarnik nagrzać do 180st. Na ciasto wyłożyć papier do pieczenia i wysypać obciążniki (lub np. ziarna grochu). 
Podpiec przez 15 minut. Po tym czasie usunąć obciążniki i piec przez kolejne 15 minut. 
Dynię zmiksować blenderem. Dodać jajka, ponownie zmiksować. 
Masę dyniową wylać na ciasto. Piec ok 35-45 minut w temperaturze 160st. do ścięcia się masy. Powinna być sztywna 
ale sprężysta. 
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GRZYBY MARYNOWANE 
Składniki: 
500 g grzybów leśnych 
500 ml wody 
180 ml octu spirytusowego 10 % 
2 łyżki cukru, 1 łyżeczka soli 
1 duża cebula 
2 liście laurowe, 2 sztuki ziela angielskiego, 2 ziarna pieprzu 
1/2 łyżeczki gorczycy na słoik 
 

Sposób przygotowania:  
Grzyby dokładnie oczyścić, opłukać z piasku i innych zanieczyszczeń. Małe grzybki marynujemy w całości, natomiast 
większe sztuki dzielimy na połówki lub ćwiartki. 
Wstawić garnek z osoloną wodą, wrzucić grzyby i krótko obgotuj na dużym ogniu przez około 5 minut. 
Grzyby umieścić na durszlaku i przelać zimną wodą, aby opłukać je z piany i zahartować. 
Przygotować zalewę – do garnka wlać wodę, dodać sól, cukier, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Zagotować  
i dodać ocet. Ponownie zagotować zalewę. 
W słoikach umieścić gorczycę, obgotowane grzyby, obraną i pokrojoną w paski cebulę. Grzyby zalać wrzącą zalewą, 
zakręcić słoiki, odwrócić do góry dnem i odstawić do przestudzenia. 
 
POWIDŁA ŚLIWKOWE 
Składniki: 
2 kg dojrzałych śliwek węgierek 
cukier (ilość zależy od słodkości naszych śliwek) 
1 łyżeczka cynamonu 
Sposób przygotowania: 
Dojrzałe śliwki umyć, dobrze osuszyć, przeciąć na pół i wyciągnąć pestkę. Włożyć 
do szerokiego garnka i dodać odrobinę wody (4-5 łyżek). Gotować na małym 
ogniu, co jakiś czas mieszając, by śliwki się nie przypaliły. Gotowanie może potrwać nawet 2 godziny. U mnie trwało to 
krócej, bo zaledwie 80 minut ;) Wszystko zależy od śliwek. Jeśli będą bardzo dojrzałe, czas się skróci. Gotowe powidła 
powinny być gęste. W łatwy sposób można to sprawdzić. Jeśli ślad zrobiony łyżką na dnie garnka nie zlewa się, to 
powidła są gotowe. Jeśli natomiast ślad znika-musimy jeszcze chwilkę gotować. Na koniec sprawdzamy słodkość 
powideł. W razie konieczności dodajemy cukier. Polecam dodać również łyżeczkę cynamonu, dzięki czemu powidła 
nabiorą dodatkowego aromatu. Uwaga! Jeśli dosładzamy nasze powidła, to należy je jeszcze chwilę pogotować, 
ponieważ cukier je rozrzedzi. Gorące przełożyć do czystych słoików, dobrze zakręcić i postawić do góry dnem na około 
15 minut  
 
SOS GRZYBOWY  

Składniki: 
400 g świeżych grzybów (np. prawdziwki, podgrzybki, zajączki, maślaki, kozaki)  
30 g masła (2 łyżki)  
1 łyżka oleju  
2 cebule szalotki lub jedna mała cebula  
1 ząbek czosnku  
125 ml wody (bulionu warzywnego lub grzybowego)  
sól i pieprz natka pietruszki lub inne zioła  
ok. 100 g słodkiej śmietany 30- 36%  

Sposób przygotowania: 
Grzyby oczyścić. (Grzyby najlepiej oczyścić szczoteczką z zabrudzeń. Jeśli to nie wystarczy można je szybko opłukać  
w misce z zimną wodą i osuszyć na ręczniku papierowym).  
Kapelusze i nóżki pokroić w plasterki. Cebule obrać i pokroić w drobną kostkę. Na patelni rozgrzać masło z olejem. 
Dodać cebule i smażyć na średniej mocy palnika, aż się zeszklą. Pod koniec dodać przeciśnięty przez praskę ząbek 
czosnku. Dodać pokrojone grzyby i smażyć na większej mocy palnika ok. 5 minut. Następnie podlać wodą  
(lub bulionem), zmniejszyć moc palnika i dusić pod przykryciem do miękkości (ok. 10 minut).  
Następnie wlać śmietanę i doprawić do smaku solą, pieprzem i posiekaną natką pietruszki. Teraz można sos wyłączyć 
lub gotować dłużej, jeśli ma być gęstszy. 
 
PIECZONE JABŁKA Z CYNAMONEM 
Składniki: 
1 jabłko, łyżeczka cynamonu, łyżeczka cukru 
Sposób wykonania; 
Jabłka obrać ze skórki. 
Przekroić je na połówki po czym każda połówkę pokroić na plastry. Ułożyć je na blasze do pieczenia wyłożonej 
papierem pergaminowym. Następnie posypać jabłka cynamon oraz cukrem. Ilości posypki tak naprawdę zależy od nas, 
czy wolimy słodsze jabłka czy bardziej naturalne.  Tak przygotowane jabłka wstawić do piekarnika rozgrzanego  
do 150 stopni na około 15 minut. Po tym czasie zwiększyć temperaturę do 200 i piec kolejne 15 minut. 
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Szanowni Państwo podajemy do wiadomości informację o sposobie głosowania w wyborach samorządowych 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Poniżej przedstawiamy podział na obwody i okręgi wyborcze ich 
granice i numery, liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Nr 
okręgu 

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu 

1.Grębów 

1 Sołectwo Grębów ul.: Borek, Cmentarna, Górna, Leśna od 53 nieparzyste i od 32 parzyste, 
Miła, Piaski, Polna, Szeroka. 1 

2 

Sołectwo Grębów ul.: Dolańskich od 1 – 107 nieparzyste i od 2- 70 parzyste, Grądek, 
Jagodowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Leśna od 1 – 51 nieparzyste i od 2 – 30 parzyste, 
Liliowa, Ludowa, Makowa, Malinowa, Niwa, Palędzie, Różana, Tulipanowa, Wiry, 
Wrzosowa, Zielona. 

1 

3 Sołectwo Grębów ul.: Jesionowa, Łączna, Miodowa, Ogrodowa, Rynek, Szlachecka, 
Złota. 

1 

4 
Sołectwo Grębów ul.: Bajkowa, Brzozowa, Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Krótka, 
Kwiatowa, Olchowa, Pogodna, Północna, Sandomierska, Słoneczna, Sokola, Spacerowa, 
Spokojna, Świerkowa, Wspólna, Zacisze. 

1 

2. Zapolednik 5 
Sołectwo Grębów – Zapolednik ul.: Akacjowa, Cicha, Dolańskich od 72 parzyste i od 
109 nieparzyste, Dworska, Kościelna, Lipowa, Łęgowa, Nowa, Pałacowa, Parkowa, 
Podleśna, Sosnowa, Tartaczna,  numer bez ulicy: 710. 

1 

3. Jamnica 6 Sołectwo Jamnica 1 

4. Zabrnie   
i Poręby 
Furmańskie 

7 Sołectwo Poręby Furmańskie 1 

8 Sołectwo Zabrnie 1 

5. Stale 

9 Sołectwo Stale ul.: Akacjowa, Dąbrówki, Dębowa, Jana Pawła II od 1 – 83, Piaskowa, 
Podleśna, Parkowa, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Świerkowa, Wspólna. 

1 

10 

Sołectwo Stale ul.: Cicha, Cichy Kącik, Jeziorska, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leśna, 
Na Stawie, Ogrodowa, Osiedlowa, Pogodna, Prof. Pawłowskiego, Przemysłowa, 
Rzeszowska 1 – 62, Sandomierska, Siarkowa, Słoneczna, Spacerowa, Strażacka, 
Tarnobrzeska, Tęczowa, Wierzbowa, Zaciszna, Zielona. 

1 

11 

Sołectwo Stale ul.: Brzozowa, Bukowa, Głogowa, Górska, Jabłoniowa, Jana Pawła II od 
84, Jarzębinowa, Jaworowa, Kalinowa, Kamienna, Kasztanowa, Konwaliowa, Kwiatowa, 
Lipowa, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Miodowa, Nad Rozlewiskiem, Orzechowa, 
Przytulna, Rzeszowska od 63. 

1 

6. Żupawa 12 Sołectwo Żupawa 1 

7. Krawce 13 Sołectwo Krawce 1 

8. Wydrza 
14 Sołectwo Wydrza: 1 – 148, 150 – 154 parzyste, 169 -173 nieparzyste, 177 – 183 

nieparzyste, 187, 221, 226, 233, 253, 264, 295, 383 – 385 nieparzyste, 388 do końca. 1 

15 
Sołectwo Wydrza nr: 149 – 155 nieparzyste, 156 – 167, 170 – 174 parzyste, 175 – 176, 
178 – 184 parzyste, 185 – 186, 188 – 220, 222 – 225, 227 – 232, 234 – 252, 254 – 263, 265 
– 294, 296 – 380, 386 – 387. 

1 

 
 

WÓJT, BURMISTRZ, 
PREZYDENT MIASTA 

RADA GMINY, RADA 
MIASTA NIEBĘDĄCEGO 
MIASTEM NA PRAWACH 

POWIATU 

 
RADA POWIATU 

 
SEJMIK WOJEWÓDZTWA 

Karta do głosowania koloru 
BIAŁEGO – nazwiska 

kandydatów są na różowym tle 

Karta do głosowania koloru 
BIAŁEGO – nazwiska 

kandydatów są na szarym tle 

Karta do głosowania koloru 
BIAŁEGO – nazwiska 

kandydatów są na żółtym tle 

Karta do głosowania koloru 
BIAŁEGO – nazwiska 

kandydatów są na niebieskim tle 
 

GŁOSY WAŻNE: 
- głosować można tylko na 
jednego kandydata, stawiając na 
karcie do głosowania znak „X” 
w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata 

 

GŁOSY WAŻNE: 
- głosować można tylko na 
jednego kandydata, stawiając na 
karcie do głosowania znak „X” 
w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata 

 

GŁOSY WAŻNE: 
- głosować można tylko na 
jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do 
głosowania znak „X” w kratce  
z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy 

 

GŁOSY WAŻNE: 
- głosować można tylko na jedną 
listę kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak „X” 
 w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów  
z tej listy 

 

GŁOSY NIEWAŻNE: 
- oddanie głosu na więcej niż 
jednego kandydata 
- nie postawienie znaku „X”  
w żadnej kratce 
- postawienie znaku „X” w 
kratce wyłącznie przy nazwisku 
skreślonego kandydata 

 

GŁOSY NIEWAŻNE: 
- oddanie głosu na więcej niż 
jednego kandydata 
- nie postawienie znaku „X”  
w żadnej kratce 
- postawienie znaku „X” w 
kratce wyłącznie przy nazwisku 
skreślonego kandydata 

 

GŁOSY NIEWAŻNE: 
- oddanie głosu na więcej niż 
jedną listę 
- nieoddanie głosu na 
którąkolwiek z list  
- postawienie znaku „X” w 
kratce wyłącznie przy nazwisku 
kandydata z listy, której 
rejestracja została unieważniona 

 

GŁOSY NIEWAŻNE: 
- oddanie głosu na więcej niż 
jedną listę 
- nieoddanie głosu na 
którąkolwiek z list  
- postawienie znaku „X” w kratce 
wyłącznie przy nazwisku 
kandydata z listy, której 
rejestracja została unieważniona 
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