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Szanowni Państwo zapraszamy do lektury, w tym numerze „Głosu Gminy Grębów” 

przedstawimy m.in.: 

 po wyborach - nowa kadencja Rady Gminy. - ślubowanie wójta i radnych 

 artykuł  - uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.  

 zamieściliśmy ważne informacje dotyczącej bieżącej działalności Urzędu Gminy 

m.in. ważne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 

niewielkie podwyżki opłat.  

 zamieściliśmy  również artykuł  o zaawansowaniu robót  przy budowie kanalizacji 

w  Zabrniu, Porębach Furmańskich i Zapoledniku 

 zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym podatków lokalnych jest 

też ważna informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego 

 wybory sołtysów i rad sołeckich . 

 zapraszamy do ciekawego artykułu na temat grębowskiego liceum, historia                    

i dzień dzisiejszy  szkoły. 

 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Grębowie. 

 ferie zimowe – jak odpoczywali nasi uczniowie. 

 zamieściliśmy informacje dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum 

Kultury. Spotkania noworoczne, występy zespołów śpiewaczych, kapeli i zespołów 

obrzędowych 

 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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19 listopada na I Sesji Rady Gminy Grębów –  

Radni i Wójt Gminy złożyli ślubowanie 
 

 

 
W poniedziałek 19 listopada 2018 r. na uroczystej sesji Rady Gminy Grębów ślubowanie złożyli nowo wybrani radni. 
Spośród siebie wybrali w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Grębów, którym został ponownie Jerzy 
Drewniak oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym po raz kolejny został wybrany Ryszard Rębisz. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Iwony Zagrobelny, wręczyła zaświadczenie o wyborze na stanowisko 
wójta Kazimierzowi Skórze, który złożył ślubowanie i po raz trzeci objął urząd Wójta Gminy Grębów. Wójt przyjął 
gratulacje i kwiaty od radnych i pracowników Urzędu Gminy. W swoim wystąpieniu pogratulował nowo wybranym 
radnym, życzył wszystkim zdrowia, bardzo dobrej tak jak dotychczas, owocnej współpracy, prosząc jednocześnie aby 
wszyscy mieli na uwadze wszystkie, nawet te najmniejsze sprawy, które przecież mają wpływ na całokształt 
działalności samorządu. Zapewnił również, że jego praca będzie opierała się tak jak dotychczas, na jednej polityce 
skierowanej na wszechstronny rozwój gminy, szerokiej współpracy radnych, urzędników, sołtysów w szczególności 
mieszkańców gminy bo zgoda i pełne zrozumienie to przecież klucz do sukcesu. 
W trakcie obrad sesji, I uchwałą Rady Gminy Grębów nowej kadencji, powołano członków stałych komisji Rady. 

 
 

1. Komisję Budżetu , Rozwoju Gospodarczego 
 i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w 7-mio osobowym składzie: 
 
1. Rębisz Ryszard - przewodniczący 
2. Grębowiec Zygmunt 
3. Janeczko Jan 
4. Korczak Ryszard 
5. Kułaga Edward 
6. Rak Danuta 
7.Wójcik Franciszek 
 
 
 
 
 
 

2. Komisję Prawa , Porządku Publicznego, 
Oświaty , Kultury , Ochrony Zdrowia i Rodziny  
w 7-mio osobowym  składzie 
 
1. Barnaś Artur - przewodniczący 
2. Blicharczyk Juliusz 
3. Dul Marek  
4. Klubek Hubert 
5. Nieradka Janusz 
6. Śnieżyński Zbigniew 
7. Rutyna Andrzej 

Pani Iwona Zagrobelny Przewodnicząca GKW wręcza akt 

ślubowania Wójtowi Gminy 
Ślubowanie radnych 
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3. Komisję Rewizyjną w  7-mio osobowym składzie: 4. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  

w 6-cio osobowym składzie 
 
1. Rak Danuta – przewodniczący      1. Jan Janeczko – przewodnicząca 
2. Barnaś Artur       2. Dul Marek 
3. Blicharczyk Juliusz      3. Grębowiec Zygmunt 
4. Korczak Ryszard      4. Klubek Hubert 
5. Nieradka Janusz       5. Kułaga Edward 
6. Śnieżyński Zbigniew      6. Rutyna Andrzej 
7. Wójcik Franciszek 

Na zakończenie Wójt Gminy Kazimierz Skóra  zapewnił, że dołoży wszelkich starań by nie zawieść cennego  zaufania 
wyborców, życzył wszystkim zdrowia,  wspaniałych inicjatyw i szerokiej współpracy w nowej kadencji Rady. 

 
 
Budżet Gminy na 2019 r. – uchwalony. W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyła się III sesja VIII kadencji Rady Gminy, której 
głównym punktem porządku obrad było głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy. Radni 

jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2019. Projekt budżetu został 
oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową,  
w Rzeszowie, która wydała pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod 
kątem formalnym oraz rachunkowym. W 2019 roku dochody budżetu gminy 
zaplanowano w kwocie 46 853 211,80 zł natomiast wydatki w kwocie 54 237 
098,80 zł. W dyskusji nad projektem, radni wypowiadali się pozytywnie, 
wyrażając swoje poparcie jak też zadowolenie z dobrych relacji i należytej 
współpracy z Wójtem Gminy .W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Kazimierz Skóra 
podkreślił, że budżet na 2019 r. jest przemyślany, skrupulatnie wyliczony - realny 

do wykonania. Najważniejsze zadnie, którego wartość to ponad 20 mln zł - to budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrniu, 
Porębach Furmańskich, Sokole, Zapoledniku, Nowym Grębowie. Bardzo ważną sprawą jest wykonanie remontu 
oczyszczali ścieków, to inwestycja droga i pracochłonna. W roku bieżącym opracowany zostanie projekt na to jakże 
ważne dla Gminy zadanie. Planując budżet braliśmy pod uwagę przede wszystkim te kierunki, które są już 
określone, jasne oraz zadania zgłaszane przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich, – radnych, sołtysów, 
podkreślił Wójt. W konstrukcji budżetu konieczne jest aby brać pod uwagę przede wszystkim prognozy finansowe po 
stronie dochodów podatkowych i majątkowych. Należy mieć świadomość ile środków trzeba przeznaczyć na wydatki 
obowiązkowe, narzucone ustawą, mamy tu na uwadze nie tylko wydatki związane z infrastrukturą Gminy ale przede 
wszystkim oświatę, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i kulturę. Będziemy starać się i zabiegać o środki unijne. Wiemy, 
że ten budżet nie jest w stanie zadowolić wszystkich oczekiwań. Pozostałe zadania muszą poczekać na następne lata. 
 Radni uchwalili również nowy Statut Gminy- Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów 
dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady 
Gminy i jej komisji, pracy wójta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki 
finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Jest to więc dokument fundamentalny dla danej jednostki 

samorządowej, i każdy powinien znać go bardzo dobrze. Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych -  wprowadzono  zmian  do ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. dlatego należało uaktualnić                     
i ujednolicić Statut Gminy. Uchwalenie oraz zmiany statutu należą do wyłącznej kompetencji rady gminy. 
                                                                                                                                                                                                           
                              Lidia Jurek 

 



5 

 

 

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY 

 

Niewielkie podwyżki za odbiór odpadów komunalnych. 
 

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi rosną  
w szybkim tempie, podwyżki sięgają nawet od 100-250 procent - 
wzrost taki obserwujemy w okolicznych gminach. Zasadniczy 
wpływ na tak drastyczną podwyżkę cen ma m.in. rosnący 
podatek ekologiczny, coraz wyższe koszty naliczane prze firmy 
odbierające i transportujące odpady komunalne, jak też widmo 
wysokich kar unijnych za nie osiągniecie wymaganego stopnia 
recyklingu.  
Z obserwacji rynku wynika, że proces ten jest nieunikniony, 

również i mieszkańcy Gminy Grębów będą musieli pogodzić się ze wzrostem opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. 
Informacja o planowanej podwyżce cen stała się tematem rozmów i zapytań. Wielu mieszkańców nie kryło , że liczą 
 się z podwyżką opłat , tym bardziej że ceny za śmieci nie były zmieniane od 2013 r. Opłata za odpady segregowane. 
5.00 zł oraz za zmieszane 8,00 zł – pozostały nie zmienione jeszcze do końca I kw. br. 
 Aby przybliżyć Państwu procedury związane z wyliczeniem nowych stawek przedstawimy poniżej szczegółowe 
informacje mające wpływ na ich wysokości  

 W dniu 27.09.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Grębów na okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2021r. Najkorzystniejsza oferta 
złożona w postępowaniu przetargowym wyniosła; 

  5 141 225, 60 zł za 3 lata i była o 3 431 225,60 zł (300 %) wyższa niż wartość usługi świadczonej 
dotychczas – 1 710 000,00 zł (01.01.2015 r. – 31.12.2018 r.). Aby pokryć zwiększone koszty należało 
 by podnieść trzykrotnie pobieraną opłatę za odbiór odpadów od jednego mieszańca.  

W zawiązku z tak wysoką ceną usługi, zdecydowano o ogłoszeniu przetargu na sam odbiór i transport odpadów, 
natomiast zagospodarowanie przeprowadzi Miasto Stalowa Wola – zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym  
z 21 czerwca 2012 r.  

 W dniu 23.11.2018 r. został ogłoszony drugi przetarg na sam odbiór i transport odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Grębów od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. wpłynęła jedna oferta od Firmy SanTa –EKO 
na kwotę 700 212,00 zł., (do kwoty należy doliczyć  koszt zagospodarowania odpadów).  

Z uwagi na bardzo wysoką cenę, Wójt Gminy Kazimierz Skóra zdecydował o unieważnieniu również drugiego 
przetargu.  

W związku z unieważnieniem dwóch przetargów, aby uzyskać efekt niższych kosztów, Wójt Gminy Grębów 
zaproponował zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmiany dotyczyły częstotliwości 
odbioru i ilości odpadów komunalnych. W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian Regulaminu  
w zakresie:  

1. Ograniczania odbiór następujących rodzajów odpadów: 
 odpady biodegradowalne w ilości 1 worka podczas jednej zbiórki od nieruchomości, 
 zużyte opony w ilości 4 sztuk od nieruchomości na rok, 
  odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg rocznie od nieruchomości. 

 Wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Jeziórku (PSZOK) w następujących ilościach: 

 odpady biodegradowalne w ilości 2 worków od nieruchomości miesięcznie, 
 zużyte opony w ilości 4 sztuk od nieruchomości na rok, 
 odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg rocznie od nieruchomości. 

2.Zmiany częstotliwości :  
 jeden raz w miesiącu będzie odbywał się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych , jedynie w miesiącu 

lipcu i sierpniu - dwa razy 
 jeden raz w miesiącu tj. od kwietnia do listopada będzie odbywał się odbiór odpadów biodegradowalnych. 
 po wprowadzeniu tych ważnych zmian, dnia 14.01.2019 r. został ogłoszony kolejny trzeci przetarg na sam 

odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. 
Została złożona jedna oferta od Firmy SanTa –EKO na kwotę 384 458,40 zł., (do kwoty należy doliczyć 
koszt zagospodarowania odpadów).  

Przeprowadzono analizę i kalkulację dochodów i wydatków całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Według ostatecznych wyliczeń, Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy uchwałę na nowe stawki : 
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosząca 
dotychczas 5,00 zł została podwyższona do kwoty 7,50 zł miesięcznie od osoby 
 -stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny wynoszącą 
obecnie 8,00 zł została podwyższona do kwoty 12,00 zł miesięcznie od osoby 
- również opłaty za pojemniki  dla firm i przedsiębiorców ulegną niewielkiej zmianie; 
1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny: 
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a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 13,00 zł 
b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 26,00 zł 
c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 130,00 zł 
d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 260,00 z 
e) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 880,00 zł 
f) opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 1 140,00 zł 
g) opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 270,00 zł

  
2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w 
sposób nieselektywny: 

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110/120 l – 14,00 zł 
b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 l – 28,00 zł 
c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 l – 140,00 zł 
d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 280,00 zł 
e) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7 m3 – 950,00 zł 
f) opłata za jeden pojemnik o pojemności 9 m3 – 1 230,00 zł 
g) opłata za jeden pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 370,00 

Aktualna sytuacja gospodarki odpadami komunalnymi jest nam wszystkim znana, realizujemy zadania wynikające 
 z obowiązującego prawa. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzone zmiany Regulaminu oraz 
uchwalone podwyżki cen nie były bardzo dotkliwe dla mieszkańców Gminy Grębów, znalazły zrozumienie i akceptację. 

                                                                        Maria Szczepańska 

Nie uległy zmianie stawki podatkowe w Gminie Grębów na 2019 r. 

 
Uchwałą nr II.6.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Rada Gminy Grębów  obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 

2018 r. z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt co oznacza, że uchwalona stawka nie została podwyższona  

i pozostała na poziomie obowiązującym w latach poprzednich. 

Nie uległy zmianie także stawki w podatku od nieruchomości i w 2019 roku będą obowiązywać w takiej samej 

wysokości jak 2018 roku i tak: 

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni 
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,30 zł od 1 m2  powierzchni 

użytkowej 
 od gruntów pozostałych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni  
 od gruntów zajętych pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „B” - 0,19 

zł od 1 m2  powierzchni 
 od budynków pozostałych - 3,40 z od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Podatek od środków transportowych kształtował się będzie także na poziomie lat ubiegłych, gdyż stawki podatku  
od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep nie zostały zmienione. 

W 2019 roku nadal obowiązywać będą zwolnienia  z podatku od nieruchomości : 

1) gruntów i budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej, 
2) gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej  

i sportu,  
3) budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 
 z późn. zm.), 

4) gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne  sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, 
5) budynków mieszkalnych. 

Powyższe zwolnienia nie obejmują gruntów, budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Pomimo, że Rada Gminy Grębów nie podniosła żadnych stawek podatku od nieruchomości oraz podatku 

rolnego to zobowiązanie podatkowe podatników mogło ulec w bieżącym roku zwiększeniu lub zmniejszeniu. Powodem 

tego jest przeprowadzona przez Starostę Tarnobrzeskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 

Stale w wyniku której zmianie uległa klasyfikacja gruntów, a niejednokrotnie także powierzchnia działek. 

Na konieczność ustalania charakteru gruntu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym 

na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów wskazuje bezpośrednio art. 1a ust. 3 ustawy o podatkach 

 i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art.1 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze 

zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.). Mając na uwadze powyższe przepisy, 

organy podatkowe w postępowaniach podatkowych są związane danymi zawartymi w ewidencji  w zakresie 

powierzchni gruntów, ich klasyfikacji czy klasyfikacji budynków. Organ podatkowy nie może zmieniać danych 

ewidencyjnych, wszcząć procedury takiej zmiany ani ustalić wysokości zobowiązania podatkowego z ich pominięciem.  
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Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

 

 
Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne zmiany 
dotyczące procedury i warunków ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej.  
 
 1. W 2019 r. producent rolny może składać do wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu 
określonego na 2019 r., w dwóch terminach, tj. 
a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent 

składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 
b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz  
z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2019 r. do 31 lipca 2019 r.  
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione  
na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie 
wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 
5. W 2019 roku zwiększony został limit zwrotu podatku akcyzowego i wynosi: 
 100.00 zł x ilość hektarów użytków rolnych oraz  
 30,00 zł x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
 
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza  
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich 
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże 

jednostki przeliczeniowe 

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36 

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,9 

Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,4 

Cielęta do 6 miesiąca 0,15 

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,3 

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,8 

Krowy 1 

 
 
6. W 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, który został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronie internetowej Gminy Grębów 
(www.grebow.com.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Grębowie. 
7. Dołączane do wniosku faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego powinny spełniać wymogi określone  
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 
 

http://www.grebow.com.pl/
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 Adres nabywcy oleju napędowego wykazany na fakturze powinien być zgodny z podanym we wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego, jeśli w okresie pomiędzy zakupem oleju a terminem złożenia wniosku nie nastąpiła 
zmiana adresu wnioskodawcy. W przypadku pomyłki na fakturze może zostać wystawiona przez sprzedawcę faktura 
korygująca. 
 
W 2019 roku zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest do oleju napędowego, jeżeli jest oznaczony kodem: CN 2710 
19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Aktualnie trwają prace zmierzające do objęcia zwrotem również oleju 
napędowego  oznaczonego kodem  CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19. 
 
8. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła 
winien on dołączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot 
podatku.  
9. Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest pomocą publiczną 
udzielaną w ramach programu SA.39937 (2014/X).  
W związku z powyższym do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych  
przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie  
lub rybołówstwie„ oraz oświadczenie o klasie  działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się  
o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji działalności (Dz.U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.).  
10. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego  
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
11. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 
a) 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
b) 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

                                                                Maria Łukasik 
 
 
 

Wybory na sołtysa i rad sołeckich w Gminie Grębów 
 

Wybory na sołtysa i do rad sołeckich w Gminie Grębów odbyły się 
03 lutego br.  Jedynie w Grębowie nastąpiła zmiana warty, 
nowym sołtysem został wybrany P. Mieczysław Rak. Decyzją 
mieszkańców pozostałych sołectw, dotychczasowi sołtysi nadal 
będą pełnić swoją funkcję. Na spotkaniu z sołtysami w dniu  
11 lutego br. Wójt Gminy Kazimierz Skóra pogratulował 
wszystkim sołtysom i życzył owocnej współpracy. Podkreślił 
jednocześnie, że sołtysowanie to praca przede wszystkim 
społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś 
dla swojej miejscowości zrobić, ale stawiająca przed sołtysem 
bardzo duże wymagania. Sołtys spełnia 3 podstawowe funkcje: 
łącznika, organizatora i administratora. Jest łącznikiem między 
mieszkańcami a organami gminy. Po drugie, sołtys jest 
organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiane są 
wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on przygotowuje 
program zebrania, to on zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad. 
Sołtys też organizuje wspólne prace mieszkańców sołectwa, 

uzgodnione na zebraniu wiejskim i stara się je koordynować. 
Sołtys to administrator, który pilnuje, aby przepisy prawne 
dotyczące działalności jednostek pomocniczych, a szczególnie  
uchwały rady gminy, były znane w sołectwie i wykonywane.                    
Głównym punktem spotkania było wręczenie zaświadczeń w 
sprawie wyboru sołtysów na nową kadencję, wszyscy otrzymali 
również teczki służbowe z podstawowym wyposażeniem. Sołtysi 
zapoznali się z projektem uchwały dotyczącym statutów sołectw  
w dalszej części spotkania przeprowadzono szkolenie w zakresie 

obowiązków RODO. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz 
wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  
 
 

Wójt Kazimierz Skóra z Mieczysławem Rakiem nowym sołtysem 

wsi Grębów 

 

 wybranym sołtysem wsi Grębów Mieczysławem Rak 
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Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Grębów: 
 Grębów- Sołtys: Rak Mieczysław, Rada sołecka: Dec Maria, Dul Remigiusz, Hajdo Józef, Jodłowski Paweł, Machaj 
Leszek, Pawłowski Eugeniusz, Rak Mirosław.  
Grębów- Zapolednik: Sołtys: Janeczko Jan, Rada sołecka: Gortych Izabela, Janeczko Mieczysław, Koryga Wojciech, 
Sączawa Małgorzata, Skrzypacz Bolesław.  
Jamnica: Sołtys: Stec Bogdan, Rada sołecka: Cygan Andrzej, Czerepak Konrad, Kozieł Krystyna. Kuchno Leszek,  
Matyka Krzysztof.  
Krawce: Sołtys: Matyka Jan, Rada sołecka: Drzystek Bronisław, Duda Andrzej, Gorczyca Stanisław, Pelc Zbigniew,  
Sudoł Jacek 
Poręby Furmańskie: Sołtys: Rak Danuta, Rada sołecka: Baran Ewa, Myszka Jerzy, Myszka Teresa, Ramus Stanisława, 
Szelest Robert.  
Stale: Sołtys: Wójcik Franciszek, Rada sołecka: Bolek Barbara, Kostecki Leszek, Matyka Grzegorz, Urbaniak Zbigniew, 
Walski Krzysztof, Wiecha Beata, Żak Andrzej 
Wydrza: Sołtys: Bernat Mieczysław, Rada sołecka: Gorczyca Jan, Gortych Ryszard, Kapała Kazimierz, Kozieł Małgorzata, 
Nowak Małgorzata, Rutyna Jan, Skrzypacz Krystyna  
Zabrnie: Sołtys: Czerniec Alina, Rada sołecka: Furman Lesław, Kopała Ewa, Kruk Damian, Nurzyński Damian, 
Skrzypacz Jerzy  
Żupawa: Sołtys: Wolak Stanisław, Rada sołecka: Bartman Stanisław, Szewc Józef, Wilk Jagoda, Wojciechowski Jan, 
Wolak Mariusz. 
             Lidia Jurek 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Grębów 

 
Spowolniona przez okres zimowy budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Grębów rusza całą parą. Poniżej 
przedstawiamy poszczególne etapy budowy: 

I. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie 
II. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Grębów przysiółek Zapolednik i Nowy Grębów 
III. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Grębów przysiółek Sokół. 

Na każdą z powyższych części przeprowadzono postepowanie przetargowe , w wyniku których udzielono zamówienia. 

Część I – W przetargu nieograniczonym w dniu 22.06.2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo 
Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Ta część kanalizacji zostanie wykonana za kwotę 
12 826 809,00zł brutto. Planowany termin zakończenia to 15.11.2019r. Swoim zakresem budowa obejmuje 
wykonanie:  

- kolektor grawitacyjny fi 160 Zabrnie – 4 918,50 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Zabrnie – 8 465,70 m 
- kolektor tłoczny fi 63 Zabrnie – 374 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Zabrnie – 1 922,50 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Zabrnie – 1 299,00 m 
- przepompownia ścieków Zabrnie – 11 sztuk 
- kolektor grawitacyjny fi 160 Poręby Furmańskie – 
2 531,10 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Poręby Furmańskie – 
4 565,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Poręby Furmańskie – 2 209,10 m 
- przepompownia ścieków Poręby Furmańskie – 6 sztuk 
Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje także 
wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z odtworzeniem terenu sprzed wykonania robót budowlanych ,                     
w tym także roboty związane z odtworzeniem różnych rodzajów nawierzchni istniejących. Obecnie budowa jest na 
etapie bardzo zawansowanym i mimo okresu zimowego prace budowlane są wykonywane. Budowane są główne ciągi 
kanalizacji grawitacyjnej. Według stanu na koniec grudnia 2018r wykonano około  5632 m kolektora grawitacyjnego                        
i 2275 m kolektora tłocznego, za wykonane roboty zapłacono już wykonawcy 2 971 771,56zł . Pozostało do wykonania: 
budowa wszystkich przepompowni, budowa kanalizacji tłocznej oraz reszta kanalizacji grawitacyjnej, jak również 
prace porządkowe i odtworzenie uszkodzonych dróg asfaltowych. Gmina poniesie poza kosztem budowy tej części 
kanalizacji koszty związane z inspektorem nadzoru oraz koszty przyłączy elektrycznych dla przepompowni.  
Część II – W przetargu nieograniczonym w dniu 14.09.2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo 
Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Ta część kanalizacji zostanie wykonana za kwotę 
5 930 600,00zł brutto. Był to 4 przetarg, a wszystkie poprzednie zostały unieważnione ze względu na bardzo wysoką 
cenę. Planowany termin zakończenia to 01.10.2020r. Swoim zakresem budowa obejmuje wykonanie:  

- kolektor grawitacyjny fi 160 Nowy Grębów i Zapolednik – 1 125,30 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200 Nowy Grębów i Zapolednik – 6 315,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90 Nowy Grębów i Zapolednik – 1 849,50 m 
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- kolektor tłoczny fi 110 Nowy Grębów i Zapolednik – 258,20 m 
- przepompownia ścieków Nowy Grębów i Zapolednik – 7 sztuk. 
 
Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje także wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych  
z odtworzeniem terenu sprzed wykonania robót budowlanych ,w tym także roboty związane z odtworzeniem różnych 
rodzajów nawierzchni istniejących. Obecnie nie są jeszcze rozpoczęte prace w tej części. Powodem jest krótki termin 
zakończenia budowy przez firmę „BUDOMONT” w Zabrniu i Porębach Furmańskich. Otrzymaliśmy informację że firma 
zacznie prace budowlane w tej części na wiosnę 2019r. Do całkowitego kosztu wykonania tej części kanalizacji należy 
doliczyć wydatki jakie poniesie Gmina Grębów na inspektora nadzoru oraz koszty przyłączy elektrycznych dla 
przepompowni. 
Dla części I i II łącznie został złożony wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  
w Gminie Grębów” i będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 
Gospodarka ściekowa , poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę dofinansowania 
na kwotę 7 772 898,66zł . 

 

Część III – W przetargu nieograniczonym w dniu 18.09.2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła również firma: 
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów. Ta część kanalizacji zostanie 
wykonana za kwotę 1 094 000,00zł brutto. Planowany termin zakończenia to 10.04.2019r. Swoim zakresem budowa 
obejmuje wykonanie:  

- kolektor grawitacyjny fi 160  –  582,50 m 
- kolektor grawitacyjny fi 200  – 1451,00 m 
- kolektor tłoczny fi 90  – 946,20 m 
- przepompownia ścieków – 2 sztuki. 
 
Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje także wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych  
z odtworzeniem terenu sprzed wykonania robót budowlanych. Do końca 2018r wykonano ciągi kanalizacji 
grawitacyjnej. Według stanu na koniec grudnia 2018r za wykonane roboty zapłacono już wykonawcy 617 659,00zł. 
Pozostało do wykonania: budowa 2 przepompowni, budowa kanalizacji tłocznej oraz prace porządkowe. Gmina 
poniesie poza kosztem budowy tej części kanalizacji koszty związane z inspektorem nadzoru oraz koszty przyłączy 
elektrycznych dla przepompowni.  
 

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół), 
Gmina Grębów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną  
i oszczędzanie energii” . Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę 
dofinansowania na tą część budowy kanalizacji na kwotę 668 341,00zł 

Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów 

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój 
OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" to 
projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach 
mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku 
braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogą zostać zamontowane na sąsiednim 
budynku lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną będą również montowane kotły na biomasę do centralnego 
ogrzewania i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% 
kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Szczegóły dotyczące przetargu, jak 
również dane techniczne instalacji znajdują się na stronie Gminy Niwiska 
http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=527. Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie, pokój 
18, tel: 15851-37-64, 15851-37-65 

Robert Pędziwiatr 
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Gospodarka nieruchomościami w Gminie Grębów 

 
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 oraz w biuletynie informacji publicznej 
www.grebow.un.pl/BIP 

            Urszula Gawrońska 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

 
W 2019 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty,  
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, w ramach Fundacji „Masz Prawo” z siedzibą  
w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39 - 400 Tarnobrzeg.  Zgłoszenia na termin 
wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15 
W Gminie Grębów nieodpłatne usługi prawne świadczone są w budynku 
Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1, w dniach: 

 
Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – i Piątek w godz. 8.00 – 12.00 

 
 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
 

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz  
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub, 

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub, 
3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych  

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo 
administracyjnym lub, 

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu  
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania  
i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:  
 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania: 
– dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby  
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania  
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: osobie uprawnionej, która  
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo 
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą 
stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać 
się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez 
telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując 
preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.         

http://www.grebow.un.pl/BIP
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Informacja z USC 
 

Statystyka  urodzeń i zgonów na terenie gminy  za  2018r. 
 

 
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zarejestrowano: 47 małżeństw, 93 urodzenia, 109 zgonów  
Wg stanu na 31.12 2018 r. - ogólna liczba mieszkańców Gminy  wynosi 9990.  
Zameldowania (przemeldowania) na pobyt stały-  181 osób,  na pobyt czasowy- 76 osób  
 

              Małgorzata Gawrońska 
 

Zmiany w wynajmach lokali w domach ludowych 

Od 1 stycznia br. uległy zmianie zasady i ceny wynajmu pomieszczeń w domach ludowych oraz remizo-

świetlicach znajdujących się na terenie naszej gminy na przyjęcia okolicznościowe, tj. przyjęcia weselne, chrzciny, 

osiemnastki, komunie, szkolenia, zabawy itp. Podstawą najmu jest wniosek złożony do Urzędu Gminy w Grębowie, 

podpisana umowa oraz wpłacona kaucja w wysokości 200 zł. Ponadto wynajmujący składa oświadczenie  

o odpowiedzialności za powstałe szkody oraz w przypadku ich powstania jest zobowiązany do ich usunięcia. 

 

Cennik najmu na przyjęcia weselne, imprezy dochodowe prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                                    

 

 

W przypadku wynajmu na jedną dobę, na uroczystości okolicznościowe związane m.in. z jubileuszem, 

osiemnastką, chrzcinami i innymi, stawka wynosi: 250,00 zł  za jeden dzień najmu. Stawki przedstawione powyżej 

obejmują koszty utrzymania lokalu tj., zużycie energii, ogrzewanie, wywóz ścieków i odpadów komunalnych. 

Szczegółowe zapisy dotyczące wynajmów zamieszczono na BIP w  Zarządzeniu nr 99.2018 Wójta Gminy Grębów z dnia 

17 grudnia 2018 r. Dodatkowych informacji, udzielają pracownicy  placówek Gminnego Centrum Kultury w Grębowie 

oraz pracownik merytoryczny Urzędu Gminy, Pokój nr 1, tel. 15 851 37 56. 

 

 Tomasz Florek 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ URODZENIA ZGONY 

Grębów 28 31 

Jamnica 7 13 

Krawce 5 9 

Poręby Furmańskie 3 3 

Stale 24 16 

Wydrza 9 16 

Zabrnie 11 10 

Żupawa 6 11 

RAZEM: 93 109 

 

Lp. 

Miejsce 

najmu: 

Kwota  za wynajem: od  czwartku godz. 800 do  

poniedziałku do godz. 1500 

za każdy 

dodatkowy 

dzień najmu: 

Przy 

zużyciu                                                                                                                                                                                                                                                                                   

do  200 kWh 

Przy zużyciu 

powyżej 200  

do   250  kWh 

Przy zużyciu 

powyżej 

250 kWh 

1 Stale, Jamnica, 

Krawce, Żupawa 

Wydrza 

Grębów-

Zapolednik 

Zabrnie, 

 

1 000,00 zł 

 

1 100,00 zł 

 

1 200,00 zł 

 

100,00 

zł 
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OŚWIATA W GMINIE 

 

Fenomen grębowskiego ogólniaka 

 

,,Wszystko co tylko istnieje,  

ma swoja historię ,którą winniśmy  

skrzętnie notować i przekazywać” 

 

Na obraz szkoły, jej indywidualny charakter składa się wszystko, co stanowi współczesność, ale także 

przeszłość. Mówiąc dziś o osiągnięciach grębowskiego liceum z  szacunkiem i uznaniem wspominamy dziś tych, którzy 

przyczynili się do tworzenia historii i tradycji naszej szkoły. Początki liceum ogólnokształcącego sięgają rzeczywistości 

okupacyjnej i tajnego nauczania. Inicjatorem kompletów był prof. Stanisław Bąk- obecny patron Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Grębowie. Wspierali go w tym działaniu: ks. Władysław Czech, Jan Baran, Antoni Źródłowski, 

dr.Jarosław Wit Opatrny, Aleksander Terej, Anna Śliwińska, Bronisław Szewc. Dzięki temu, że istniało w Grębowie tajne 

nauczanie później powstało tu gimnazjum, którego pierwszymi uczniami zostali członkowie tajnych kompletów. 

W pierwszym roku po wojnie szkoła rozpoczęła swą działalność pod szyldem gimnazjum prywatnego  
w budynku po konfidencie niemieckim Josse. Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 1949, kiedy to decyzją 
Kuratorium w Rzeszowie Grębowskie Gimnazjum miało być zlikwidowane. Zdecydowanie sprzeciwili się temu 
mieszkańcy Grębowa, dlatego też na sesji Gminnej Rady Narodowej w 1946 roku powołano 33-osobowy Komitet 
Budowy Gimnazjum. Komitet podjął decyzję o wzniesieniu nowego budynku szkoły o ośmiu pełnowymiarowych salach 
lekcyjnych z pomieszczeniami administracyjnymi, dydaktycznymi i socjalnymi. Budowa była realizowana wysiłkiem 
całej gminy. Ostatecznie przesądziło to o pozostawieniu Gimnazjum w Grębowie. Od roku 1960 w szkole funkcjonował 
internat, dzięki czemu mogli się tu także uczyć uczniowie z odległych miejscowości. 

W roku 1978/79 po reformie szkolnictwa władze polityczno-administracyjne województwa tarnobrzeskiego 
po raz kolejny postanowiły zawiesić działalność Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie, a bazę po nim przeznaczyć 
 na budowę dziesięciolatki. Tę decyzję zdecydowanie odrzuciła społeczność Grębowa, a Dyrekcja Szkoły podjęła 
działania na rzecz zachowania liceum. Ostatecznie uzyskano zgodę na otwarcie czteroletniego Zawodowego Liceum 
Rolniczego, które funkcjonowało przez trzy lata. Dzięki zabiegom Dyrekcji Szkoły Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
wyraziło zgodę na reaktywowanie średniej szkoły ogólnokształcącej o profilu podstawowym i matematyczno-
fizycznym. Szkoła dobrze funkcjonowała w środowisku, zwiększała się liczba uczniów i zaistniała potrzeba rozbudowy 
bazy lokalowej. Wspólną decyzją Rady Gminy i Dyrekcji ,, Siarkopolu” po likwidacji Szkoły Podstawowej w Jeziórku,  
w związku z rozbudową KiZPS, powstało nowe skrzydło przeznaczone dla uczniów liceum.  

Analizując karty historii Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie, łatwo dostrzec, że wielokrotnie losy naszej 
szkoły stały pod znakiem zapytania i istniały zakusy na jej likwidację. Jednak zawsze zdecydowanie w obronie szkoły 
stawało grębowskie społeczeństwo, nauczyciele i władze gminy, mające na uwadze jej znaczenie dla środowiska. 
Grębowskie liceum stanowi wizytówkę Grębowa i podnosi jego prestiż. 

Przez te wszystkie lata funkcjonowania szkoły jej mury opuściło wielu absolwentów, którym nasza placówka 
dała podwaliny do kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów wyższych. To wielka zasługa dyrekcji, 
pracujących tu nauczycieli i władz samorządowych, którzy nie zważając na trudności, zawsze sumiennie wypełniali 
swoje obowiązki i dokładali troski, aby szkoła była dla uczniów drugim domem. 

Szczególnym dniem w historii naszej placówki stał się 28 listopada 2014 roku, kiedy to nadano szkole sztandar. 
Od tej pory stanowi on istotny element ceremoniału szkolnego i podnosi rangę uroczystości. W miarę upływu lat baza 

Budynek Zespołu Szkół im. Prof. Stanisława Bąka w Grębowie 
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lokalowa uległa poprawie, a budynek szkoły poddawany był kolejnym remontom, modernizacji i termomodernizacji. W 
salach lekcyjnych dokonano istotnych zmian, mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i warunków pracy. 
Dziś wiele pracowni może poszczycić się nowoczesnym sprzętem multimedialnym. W szkole funkcjonuje dobrze 
zaopatrzona biblioteka, stołówka i świetlica. 

Ostatnie lata przyniosły naszej szkole wiele sukcesów. Liceum prezentuje wysoki poziom nauczania, czego 
dowodem są znakomite wyniki matur. Zdawalność egzaminu dojrzałości kształtuje się w przedziale 98-100%. Sukcesy 
szkoły są zasługą wykształconego i kreatywnego grona pedagogicznego, które indywidualizuje proces nauczania i stara 
się w każdym uczniu dostrzec potencjał. Mury naszej placówki opuściło wielu wspaniałych absolwentów, którzy 
odnoszą sukcesy zawodowe, naukowe i artystyczne. To właśnie oni byli i będą chlubą naszej szkoły. Ważnym dowodem 
sukcesu jest publikacja w miesięczniku ,, Perspektywy”, który już po raz 21. sporządził wykaz najlepszych szkół  
średnich w Polsce. Ów ranking to najbardziej prestiżowe zestawienie w kraju. Obejmuje 
 on 1000 najlepszych liceów spośród 2126  i 500 techników z 1731. Zgodnie z postanowieniem Kapituły głównym 
kryterium rankingowym  w klasyfikacji szkół średnich są wyniki matury zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak 
 i dodatkowych. Liceum Ogólnokształcące w Grębowie uplasowało się na 307. miejscu w kraju a na 14. w województwie 
podkarpackim w rywalizacji o srebrną tarczę. Sukces cieszy tym bardziej, że jesteśmy jedyną wśród wyróżnionych 
szkół placówką wiejską.  Wynika to ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, rodziców, lokalnych 
władz oświatowych i samorządowych troszczących się o jak najlepsze warunki pracy szkoły. Wszystkim uczniom 
 i nauczycielom serdecznie gratulujemy zdobycia ,,Srebrnej Tarczy 2019”. 

Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze większe sukcesy a szkoła o tak pięknych tradycjach nadal 
będzie się prężnie rozwijać i potwierdzać potrzebę swojego funkcjonowania w naszym środowisku. 

                Bożena Duma,, Krystyna Pliszka 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Grębowie 

 

 

22 stycznia br. - zimno, mroźnie, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, a powodem takiej atmosfery jest 
obchodzony Dzień Babci i Dziadka, jest to jednak najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość 
i wywołuje uśmiechy na  twarzach wszystkich. Tak też było w Przedszkolu w Grębowie , do którego licznie  w ten dzień 

przybyli babcie i dziadkowie . Każda grupa 
przedszkolaków przedstawiła swój program 
artystyczny na Dzień Babci i Dziadka jak 
również przedstawienie, w którym pokazała 
swoje umiejętności muzyczne, ruchowe 
oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie ze 
wzruszeniem podziwiali  występy swoich 
milusińskich, a przedszkolaki odważnie  
i bez tremy  reprezentowały swoje 
umiejętności. Dzieci  dla swoich dziadków 
przygotowały laurki. Następnie wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, 
każdy wnusio mógł posiedzieć na kolanach 
swojego dziadka lub babci. Dziękujemy Pani 
Dyrektor Grębowskiego Przedszkola 
Bogusławie Szewc,, nauczycielom, 
opiekunom i wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowanie tej pięknej uroczystości.  

                                                                                                                                                                                                     Elżbieta Zdyrska 
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Studniówka w grębowskim liceum 

 

W sobotę 19 stycznia 2019 r. swoją zabawę studniówkową mieli uczniowie klasy trzeciej naszego liceum 
ogólnokształcącego. Tuż po przemówieniu pani Dyrektor Krystyny Chmury oraz podziękowaniach uczniów Dominiki 
Wasilewskiej oraz Daniela Rębisza, maturzyści rozpoczęli swój układ taneczny. Pierwsze kroki należały do pani 
Wychowawczyni Anny Dul. Następnie uczniowie zatańczyli przepięknego poloneza. Potem bawili się  do białego rana 
przy muzyce puszczanej przez didżeja. Z głośników płynęły najnowsze utwory oraz te nieco starsze, które zachęcały do 
wspólnych tańców, w kółeczkach oraz parach.  

Przygoda trzecioklasistów ze Stalów  w remizie strażackiej 

Ogień jest jednym z czterech podstawowych żywiołów, które pomogły 
człowiekowi w rozwoju cywilizacyjnym. Żywioł ten jednak przy braku 
ostrożności może stać się niebezpieczny, stanowiąc poważne 
zagrożenie dla życia człowieka oraz jego dorobku. 18 stycznia 2019 r. 
uczniowie klasy trzeciej szkoły w Stalach udali się do remizy 
strażackiej OSP w Stalach, aby odbyć tam lekcję w terenie. Na miejscu 
druhowie strażacy przypomnieli uczniom w jakich sytuacjach należy 
korzystać z numerów alarmowych, co należy do zadań strażaków oraz 
w jaki sposób rozmawia z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie 
trudnej sytuacji. Następnie uczniowie zapoznali się z wyposażeniem 
wozu strażackiego, obserwowali sposób użycia deski ratowniczej, 
przymierzali kapoki, mundury oraz hełmy strażackie. Zwieńczeniem 
zajęć było odbycie krótkiej przejażdżki wozem strażackim.  

Bezpieczne ferie 
 

Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, to czas beztroskiej zabawy. 
Wszyscy się cieszą, bo jest to czas wolny od zajęć szkolnych, czas swobody  
i radości. Jednak nie można zapominać o bezpieczeństwie podczas 
wypoczynku. W szkole podstawowej w Stalach tuż przed rozpoczęciem ferii 
zimowych 2019 pedagog szkolny zorganizował akcję pt. „Bezpieczne Ferie”, na 

którą zostali zaproszeni przedstawiciele Policji Straży Pożarnej, Ochrony Kolei oraz Ratownik Medyczny. W akcji 
bezpieczne ferie uczestniczyły klasy 0, I-III, IV-VI oraz przedszkolaki. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim 
sprawom związanych z bezpieczną zabawą podczas zimowych ferii oraz zapoznanie uczniów z przedstawicielami 
danego zawodu, wychowankowie mieli okazję zobaczyć, na czym polega praca policjanta, strażaka, ratownika i sokisty.  
Dzielnicowy z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu pracujący w obrębie szkoły przestrzegał przed organizowaniem 
kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, prosił  
o zachowanie szczególnej uwagi podczas poruszania się po drogach publicznych po zmroku i przekonywał uczniów, że 
noszenie odblasków wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu 
przeprowadzili z dziećmi zajęcia edukacyjne i projekcję filmów. W czasie spotkania strażacy informowali o zasadach 
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bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Szczególnie mocno akcentowali. zagrożenia związane z lodem na naturalnych 
akwenach. Przestrzegali przed korzystaniem z niezorganizowanych i niezabezpieczonych ślizgawek, gdzie ryzyko 
załamania się lodu jest bardzo duże. Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei Stalowa Wola-Rozwadów zaprezentowali dla 
najmłodszych uczniów naszej szkoły prezentację oraz krótkometrażowe filmy jak należy zachować się bezpiecznie przy 
przejazdach kolejowych. Zwrócono tu uwagę na rolę rogatek przy przejazdach kolejowych, podano przykłady dobry  
i złych zachowań jak należy przejeżdżać przez przejazd kolejowy. W czasie spotkania również był piesek, który 
zaprezentował swe umiejętności dla dzieciaków, uczniowie wraz z wychowawcami uwiecznili go na pamiątkowych 
fotografiach. Ratownik medyczny z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tarnobrzegu w ramach bezpiecznych ferii dla 
najmłodszych dzieci zaprezentował prezentację oraz pokaz resuscytacji krążeniowo oddechowej. Celem zajęć 
przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 
Uczniowie poszerzyli wiadomości na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Uczyli się jak należy 
sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim 
przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Bardzo dziękujemy za przybycie do naszej szkoły ww. przedstawicieli 
pełniących rolę bezpieczeństwa w naszym życiu. Życzymy naszym uczniom udanych ferii zimowych 2019. 

Martyna  Szczytyńska 

Ciekawe spotkanie w Szkole w Zabrniu 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w naszej szkole w Zabrniu odbyło 
się spotkanie z policjantem. Uczniowie utrwalili sobie zasady 
poruszania się po drodze, usłyszeli przestrogi mające na celu 
uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach 
niedozwolonych. Pan policjant przypomniał o przykrych skutkach 
wchodzenia na kruchy lód,  zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, 
zbliżania się do nieznajomych osób. Takie spotkania mają charakter 
prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy dzieci 
na tematy zagrożeń z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. 

 

 

Wycieczka do parku trampolin Fly Park w Rzeszowie 
 

 

Uczniowie ze szkoły w Zabrniu, bardzo miłym 
akcentem rozpoczęli tegoroczne ferie 
zimowe. 8 lutego grupa 44 uczniów z klas IV-
VIII pod opieką pań: Marzeny Machały, Iwony 
Weiss, Gizeli Greli i Moniki Chowickej udała 
się  do parku trampolin Fly Park  
w Rzeszowie. Jest to największe w Polsce 
nowoczesne centrum rozrywki, którego 
główną atrakcją są różnorodne stanowiska 
umożliwiające aktywny wypoczynek. Obiekt 
podzielony jest na  strefy tematyczne min: 
strefę do grania w zbijaka, siatkówkę, miejsce 

do ćwiczeń wsadów, gigantyczna poduchę  do skoków z wysokości, arenę z rożnego rodzaju trampolinami, basenu z 
piankami, ściankę wspinaczkową itp. Przeszkody o różnej wysokości i wielkości przystosowane dla bardziej i mniej 
zaawansowanych oraz pasy akrobatyczne służące do nauki różnego rodzaju kombinacji i trików. Wyjazd ten umożliwił 
uczniom doskonalenie sprawności fizycznej, a jednocześnie był wspaniałą formą rozrywki  
i integracji. Każda wizyta w Fly Park rozpoczyna się od obejrzenia filmu o bezpieczeństwie. Dzięki temu można 
zobaczyć jak należy korzystać z trampolin i w jaki sposób zadbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również o 
bezpieczeństwo innych gości. Przez cały czas na miejscu w parku znajdują się trenerzy. Jeśli myślicie, że park trampolin 
to nie dla Was, to dajcie się namówić na pierwszą wizytę. Sama miałam sporo wątpliwości. I powiem Wam, że to 
naprawdę doskonały sposób na spędzenie czasu z dziećmi,. Ostrzegam lojalnie. Trudno je potem z Flyparku wyciągnąć 
do domu. A dla dorosłych to też niezłe ćwiczenie na odstresowanie. Żeby wskoczyć do basenu z gąbkami, odpaść od 
ścianki wspinaczkowej czy po prostu opaść na trampolinę trzeba w pewien sposób rozluźnić ciało, a to najprostszy 

sposób na relaks. Fly Park w Rzeszowie odwiedziły także grupy teatralne z Zapolednika, Wydrzy i Krawców w nagrodę 

za przygotowanie przedstawień jasełkowych. Natomiast grupa „Koraliki” odwiedziła Fabrykę Zabawy w Stalowej Woli. 
Uczestnikom towarzyszyła dobra zabawa, uśmiech na twarzach i pozytywna energia!  

                            Marzena Machała 
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Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Jana Korczaka 
 

 
W dniu 13 lutego 2019 r. odbył się niecodzienny jubileusz. Pan Jan 
Korczak syn Ignacego i Agaty obchodził setne urodziny - urodził się 
13.02.1919 r. w Stalach i tu mieszka do dzisiaj. 

Dostojnego Jubilata odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy Grębów oraz 
KRUS w Tarnobrzegu, składając serdeczne życzenia od Samorządu 
Gminy i pozostałych instytucji Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra  
i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Gawrońska do 
serdecznych życzeń, dołączyli kosz kwiatów, słodyczy i pamiątkowy list 
gratulacyjny Zwracając się do Dostojnego Jubilata, Wójt Gminy 
powiedział m.in. , 
"Drogi Panie Janie niewielu z nas ma możliwość świętowania 
setnych urodzin. Sto lat  to czas, który dla większości z nas, 
zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, 
to czas doświadczeń i mądrości, chwil szczęścia i radości.  
W dzisiejszym świecie, gdzie zanikają najważniejsze wartości, 
cennym skarbem winno być życiowe doświadczenie, nauka życia. 

Niech Pana piękne, długie życie będzie skarbnicą wiedzy dla nas  

i młodszych pokoleń".   
 
 Jubilat cierpliwie i z wielką przyjemnością przyjmował życzenia, 
serdeczności, naręcza kwiatów i prezenty. Nie zabrakło 
urodzinowego tortu i toastu za zdrowie Jubilata. 

Należy zaznaczyć, że  mimo sędziwego wieku, Pan Jan zachował 
sprawność umysłu, dobrą pamięć i pogodę ducha. Z pasją  
i wzruszeniem snuł ciekawe opowieści, które jak w filmie 
ukazywały życie pełne trosk i radości. Z rozrzewnieniem 
wspominał lata dzieciństwa, był wychowywany przez mamę, 
ponieważ jego ojciec wcześnie zmarł. Wspominał z dumą 
pierwsze lata swojego małżeństwa, narodziny dzieci, potem 
wnuków i prawnuków. Opowiadał o latach ciężkiej pracy, zawsze 
lubił pracować, dbać o byt swojej rodziny, która była i jest jego 
największą wartością, doświadczył wiele miłości i szacunku od 
swoich córek i ich rodzin - za to jest im wdzięczny.  

Pan Jan cieszy się niesamowitą pamięcią i dobrym wzrokiem 
-czyta bez okularów. Wcześniej gdy dopisywał mu słuch 
bardzo lubił słuchać radio. Do dnia dzisiejszego nie zażywa 
żadnych lekarstw. Jako ciekawostkę zdradził nam, że nie lubi 
dań czy potraw wymyślnych - ziemniaki z mlekiem to dla 
niego luksusowa potrawa, a może i recepta na długie życie? 
Pamięta dawne czasy ale również jest żywo zainteresowany 

obecnymi wydarzeniami, czynnie uczestnicząc 
w życiu rodzinnym, interesuje się dniem 
dzisiejszym, polityką, sprawami wioski i gminy. 
Jest osobą pogodną cieszącą się radością życia  
i wielką pobożnością.  

Poniżej przedstawimy tylko kilka ważniejszych 
faktów z  bogatego życia Pana Jana:  

W 1942 roku (14 luty) zawarł związek 
małżeński z Zofią Robótka. Ma 3 córki Annę, 
Bronisławę i Marię wszystkie mieszkają  
w Stalach. Doczekał się 11 wnuków  
i 13 prawnuków oraz 5 praprawnuków.  

Służbę wojskową odbywał w tzw. ,,junakach” 
 w Sandomierzu przez pół roku, później w 1938 
roku został wysłany do Niemiec na okres  
6 miesięcy.  

 

Jubilat wraz z córkami, rodziną i delegacją Urzędu Gminy 

Pan Jan Korczak z wnuczką Beatą 

Pan Jan Korczak z Wójtem Kazimierzem Skóra Kierownikiem USC 

i przedstawicielem KRUS Tarnobrzeg 
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Lubił pracę społeczną, przez lata pełnił wiele ważnych funkcji m.in. jako 
przewodniczący Rady Gromadzkiej (1956-1957), radny powiatowy  
w Tarnobrzegu w latach 1978 – 1982, radny Gminnej Rady Narodowej, 
członek rady nadzorczej w GS Samopomoc Chłopska, jak również w Banku 
Spółdzielczym w Grębowie, członek OSP w Stalach. Posiada wiele medali  
i odznaczeń m.in. w 1974 r był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 
1987 r. Złotym Krzyżem Zasługi. A w 1996 r. Złotym Medalem za zasługi dla 
Pożarnictwa.  
Zawodowo pracował na stanowisku dozorcy w Zakładach Mięsnych w Nisku  
( od 1958 r. do 1982 r), przepracował tam 26 lat - do emerytury. Poza pracą 
zawodową prowadził gospodarstwo rolne., lubił pracę na roli, lubił pszczoły  
i miał w ogrodzie kilka uli. 
Pan Jan otoczony serdeczną opieką całej rodziny, uświadomił nam jak wielką 
wartością jest rodzina, jej więzi, poszanowanie i miłość - ta ogromna miłość 
jaką otaczają swojego tatę, dziadka i pradziadka jego najbliżsi - dziękując mu  
za to, co dla nich zrobił przez długie lata swojego życia. 

Drogi Panie Janie !  Jeszcze raz, serdecznie gratulujemy tak pięknego 
Jubileuszu, życzymy dużo, dużo zdrowia,  radości i Błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata życia… 200 lat niech żyje, żyje  nam. 

                                                                 Lidia Jurek 

Kolejny sukces Zespołu” Jamniczanki” 

 
 

 
W pierwszą niedzielę lutego Stary Dzików stał się stolicą folkloru za sprawą organizowanego od szesnastu lat 
 Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”.  
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, 
popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych 
pokoleń i środowisk twórczych. 
Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt 
Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. 
Zespół Jamniczanki zaprezentował  się na przeglądzie czwarty raz. Grupa przedstawiła jedno ze starszych  widowisk 
pt.:” Darcie Pierza” i zdobyła zaszczytne II miejsce i nagrodę pieniężną na 11 grup startujących w przeglądzie 
Wszystkie Zespoły otrzymały pamiątkowe gliniaki ufundowane przez Wójta Gminy Stary Dzików. Należy podkreślić 
zróżnicowany repertuar zaprezentowany na przeglądzie. Obok obrzędów pokazano wykonywanie prac domowych (np. 
darcie pierza, kiszenie kapusty), widowisko ukazujące magiczno-wierzeniowe działania, jak leczenie ziołami, 
zdejmowanie uroków itp. Przedstawiono również widowisko pokazujące pielęgnację niemowlęcia – temat bardzo 

rzadko prezentowany. Wielokrotnie pojawiały się pieśni obrzędowe.  
 Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu! 

 
Joanna Brak Głowala 

 

 

Ślub Pana Jana i Pani Zofii w 1942 r 
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Jeszcze się wojna nie zakończyła a już ruszyła wielka repatriacja ludności polskiej z Kresów na Zachód. Naukowcom  

z wyższych uczelni Lwowa zaproponowano miejsca pracy na uczelniach 

wrocławskich. Karol Maleczyński przybył dnia 1 maja 1945 r. z rodziną 

repatriowany ze Lwowa do  Krakowa. Zgłosił się do rektora Stanisława 

Kulczyńskiego pod kierunkiem, którego organizowano grupy do wyjazdu, do 

Wrocławia. W tym czasie w twierdzy „Festung Breslau” toczyły się walki. 

Wrocław upadł po podpisaniu kapitulacji Niemiec Pierwsza grupa 

naukowców wyjechała 9 maja, druga 15 maja, w trzeciej grupie był profesor 

Karol Maleczyński. Grupa wyjechała w ostatnich dniach maja. Profesor - nie 

pamiętał daty wyjazdu. Wczesnym rankiem zabrał go autobus z placu 

Szczepańskiego w Krakowie, w drogę  do Wrocławia. Prof. dr hab. Karol 

Maleczyński  napisał w wspomnieniach - cytuje fragment dotyczący jego 

przyjazdu do Wrocławia „Po dłuższych postojach, po długim błądzeniu 

wieczorem po podmiejskich drogach dojechaliśmy nocą do przedmieść 

wrocławskich i już z daleka powitały nas łuny palącego się jeszcze miasta,  

a wstępu doń broniły zapory przeciwczołgowe i nie rozminowane jeszcze 

ulice.  

Nie chcąc się tedy narażać na podniebną podróż ( jaka i później nieraz trafiała się nieostrożnym podróżnikom) 

zanocowaliśmy w autobusie przy dzisiejszej pętli tramwajowej na Krzykach i dopiero rankiem ruszyliśmy dalej przez 

dzisiejszą ul. Powstańców Śląskich, przez spalony Rynek, gdzie powitał nas mocno podziurawiony bombami piękny 

ratusz, przecisnęliśmy się z trudem przez buchającą jeszcze ogniem ul. Kuźniczą i około godziny dziesiątej dobrnęliśmy 

do dzisiejszego placu Pionierów, przy którym rezydował ówczesny niewieści „wiceprezydent miasta”. 

Gwar pijackich głosów dochodzących z jej kwatery na pierwszym piętrze, po raz pierwszy uświadomił mi, że obok 

elementów ideowych, marzących o pracy nad odbudową straszliwie okaleczonego Wrocławia, bezinteresownie 

oddanych myśli przywrócenia tu polskości, wkradły się elementy, których zawodem stał się „szaber”, a którym władze 

i społeczeństwo wypowiedziały wkrótce zdecydowaną walkę.”  Naukowcy zjedli śniadanie wydane z kuchni polowej. 

Kilka godzin czekali na decyzję władz miejskich. Polecono im zająć kwatery w hotelu przy obecnej ul. Stawowej. Były to 

pokoje bez szyb. Karol Maleczyński nie chciał mieszkać w tym hotelu. Razem z kolegą Majewskim poszedł do gmachu 

Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Szajnochy). Byli prowadzeni przez  Wagemana  dawnego, starszego magazyniera 

Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. 

Zostali gościnnie przyjęci przez panią Zofię Gostomską. Przenocowali w pokojach służbowych. Następnego dnia zgłosili 

się do rektora profesora Stanisława Kulczyńskiego, który urzędował w gmachu biblioteki. Wyznaczał każdemu zakres 

pracy.  

Profesor nie posiadał kwalifikacji budowlanych. Został kierownikiem remontowanego budynku. Do współpracy został 

mu przydzielony mgr Kofta. 

Przypadło mu w udziale odbudowanie i przysposobienie na potrzeby uniwersytetu gmachu dawnego Arbeitsamtu  

( dziś ul. Uniwersytecka), gdzie do dziś mieści się Wydział Prawa.  

Profesor w wspomnieniu zanotował „Budynek był potężnie draśnięty bombami, jedne schody całkowicie zawalone, 

trzeba było część gmachu zabezpieczyć przed dalszym obsuwaniem się, a przede wszystkim przerobić małe pokoiki 

niemieckiego urzędu na sale wykładowe, ćwiczeń i bibliotekę.” 

Udało mu się zebrać grupę Niemców do pracy przy wstępnym porządkowaniu gmachu, wywożeniu gruzu i zbieraniu 

materiału do naprawy.  

W wspomnieniu napisał o remoncie gmachu „Na samym początku byli to często pracownicy niestali, którzy zgłaszali się 

do pracy jedynie dla uzyskania zaświadczenia, następnie zaś znikali, emigrowali z miasta lub odchodzili do lepiej 

płatnej pracy.  

Z biegiem czasu jednak udało się utworzyć grupę względnie stałych pracowników – fachowców (w tym dwóch murarzy 

mieszkających w sąsiedztwie), którzy rozpoczęli fachową pracę nad wyburzaniem niepotrzebnych ścian, wznoszeniem 

nowych, zamurowaniem zbędnej klatki schodowej itp.” 

Mieszkali i żywili się na Karłowicach, gdzie mieściła się ówczesna stołówka.  

Stara zdezelowana „hulajnoga” dekawka niemiecka na trzech kołach woziła ich rano do pracy, odwoziła w południe  

na obiad i następnie ponownie do pracy popołudniowej.  

 

ZE STAREGO ALBUMU 

 

Profesor dr hab. Karol Maleczyński związał powojenne życie z Wrocławiem cz. II 

ur. 28.10.1897 w  Grębowie zm. 20 lipca 1968  we  Wrocławiu 
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Profesor pisał o codziennym życiu cyt. „zazwyczaj jadąc rano liczyliśmy z mostu odrzańskiego nowe słupy dymu nad 

miastem, znak działalności szabrowników, którzy w nocy buszując po piwnicach zapalali sobie papier i rzucali  

go następnie gdziekolwiek, powodując tym częste nieraz tragiczne w skutkach pożary. Nie oszczędzili i mojego odcinka 

pracy, gdzie niespodziewanie rano wybuchł pożar w piwnicy, na podwórzu i tylko dzięki zorganizowaniu 

natychmiastowego pogotowia i szeregu ludzi podających wiadra z wodą został ugaszony.” 

 Gdy „grupie uniwersyteckiej” udało się zatrudnić fachowców, nastąpił następny kryzys dotyczący materiałów 

budowlanych. Brakowało wapna i papy do krycia dachów. Materiały były coraz skąpiej wydzielane. Profesor otrzymał 

kilka rolek papy na pokrycie całego dachu. Było to za mało. Dostał jeszcze dwie ostatnie rolki przydzielone z Biura 

Odbudowy. Z najwyższym wysiłkiem udało mu się zakończyć w sierpniu krycie dachu. Dach tylko bardzo niewiele 

przeciekał (zabrakło smoły do jego wysmołowania).  

W wspomnieniu Profesor napisał „Tak dobiegła końca ma pierwsza w życiu kariera budowniczego”.  

Jakie były jeszcze inne problemy, które utrudniały życie ówczesnych budowniczych  Wrocławia ? – problemy  

z wyżywieniem, trudności finansowe i „choroba ruin”. Na czym ona polegała ? Przestać patrzyć na zgliszcza i ruiny. Żyć 

choć przez chwilę normalnym życiem w „cywilizowanym” mieście – Krakowie czy Łodzi.  

Wracam do moich wspomnień. W 1968 r. zdawałam egzamin wstępny na filologię polską, na uniwersytecie 

wrocławskim. Przygnębiające wrażenie zrobił na mnie kościół p.w. św. Wincentego z wybitymi oknami. Znajdował  

się obok Instytutu Filologii Polskiej, nad Odrą, niedaleko rynku w centrum Wrocławia. Był zamknięty. Upłynęło 23 lata 

od ukończenia wojny. Kończyłam studia i nadal był nieczynny. Obecnie został przekazany grekokatolikom. Na ulicy 

Szewskiej, w pobliżu rynku były jeszcze resztki ruin.  

Pragnę podziękować Panu Sławomirowi Stępakowi za zainteresowanie mnie tym tematem. 

W niniejszym materiale zostały wykorzystane wspomnienia Profesora dra hab. Karola Maleczyńskiego drukowane  

w „Sobótce”.   

                                                                                                  Janina  Stadnik 

 

Rodzina Marii i Kazimierza Morozów 
 

Państwo Morozowie byli znani i cenieni w środowisku grębowskim. 
Mieszkali w centrum Rynku. Obecnie na tym placu mieszka rodzina 
Łakomych. Pani Maria była nauczycielką. Uczyła dzieci dwa lata w Szkole 
Podstawowej w Wydrzy i piętnaście lat w Szkole Podstawowej w Grębowie. 
Pan Kazimierz był leśniczym w Zapoledniku. 

Pisząc o swoich korzeniach genealogicznych Marek Moroz podkreślił cyt.: 
„Rodziny moich rodziców od wielu pokoleń pochodziły z kresów 
wschodnich. Rodowe nazwisko mojej babci Józefy Seredy to Oryszkiewicz. 
Była to rodzina szlachecka pochodząca z Kresów. Jej ojciec czyli mój 
pradziadek był dyrektorem liceum w Radziechowie w woj. tarnopolskim.  
Jego brat był jednym z tych, którzy opracowywali podręczniki szkolne  
w powstałej po pierwszej wojnie niepodległej Polsce.  
 
Po upadku powstania styczniowego, kiedy Polacy stracili nadzieje na 
uzyskanie niepodległości uważano, że tylko społeczeństwo  edukowane 

będzie mogło wybić się na niepodległość. W rodach szlacheckich 
panienki zostawały nauczycielkami”.  
„Mój dziadek Jan Eugeniusz Sereda w administracji austro – węgierskiej 

zajmował wysokie stanowisko co umożliwiło mu przeniesienie się wraz żoną i siedmiorgiem dzieci do Wiednia na 
okres pierwszej wojny światowej i właśnie wtedy urodziła się moja mama w dniu 26 grudnia 1914 r.  
Po zakończeniu wojny rodzina osiedliła się we Lwowie. Po wojnie mój dziadek Jan Eugeniusz Sereda był inspektorem 
szkolnym na woj. lwowskie.” 
 
Maria Sereda ukończyła gimnazjum we Lwowie i otrzymała świadectwo dojrzałości. Rodzice Marka poznali się we 
Lwowie. Pobrali się w 1939 r. w czasie wojny i zamieszkali w Drohobyczu. W 1943 roku urodził się syn Wiesław.  
Wejście ponowne wojsk rosyjskich 1943 r. zmusiło rodziców Marka do ucieczki w nasze strony. Jak wspomina Marek 
„Tato został aresztowany przez NKWD i poddany brutalnemu śledztwu. Prawdopodobnie byłby zesłany na Syberię.” 
Maria i Kazimierz Morozowie uciekli z 3-miesięcznym  synem Wiesławem do Grębowa, w którym mieszkał brat Pani 
Mrozowej - Kornel. Przywieźli z sobą tylko jedną walizkę. Kornel Sereda był nauczycielem w Szkole Podstawowej  
w Wydrzy, a później w Szkole Podstawowej w Grębowie. Ożenił się z nauczycielką Zofią Chojnacką, która mieszkała 
razem z rodzicami. Uczyła w Szkole Podstawowej w Wydrzy, a następnie w Szkole Podstawowej w Grębowie.  
W 1946 roku przyjechał Władysław Niemczycki z żoną Stanisławą do Stalowej Woli. Stanisława była siostrą Marii 
Moroz. Przed wojną jej mąż Władysław był wykładowcą na Politechnice Lwowskiej. 
 

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Marka. Przedstawia jego 

rodziców spacerujących po ulicach Lwowa w 1937 r.   
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W latach 1946 - 1967 był zastępcą dyrektora ds. technicznych elektrowni w Stalowej Woli. Józef Sereda drugi brat Marii 
Moroz po wyjeździe ze Lwowa zamieszkał na Śląsku a później w Stalowej Woli. Druga siostra pani Marii Moroz 
zamieszkała w Warszawie. Janina była nauczycielką w szkole specjalnej.  
Marek wspomniał także o trzecim bracie mamy doktorze nauk chemicznych Sławomirze Seredzie, który ukończył 
uniwersytet w Pradze. Był wykładowcą na Politechnice Lwowskiej, a następnie dyrektorem laboratorium rafinerii  
w Borysławiu.  
Po wkroczeniu wojsk rosyjskich w 1939 r. został wywieziony na Syberię wraz z laboratorium, gdzie kontynuował 
badania jako więzień. Po wojnie jako jedyny ze strony rodziny mamy pozostał we Lwowie.  
Czwarty brat mamy Włodzimierz ukończył uniwersytet w Berlinie. Był inżynierem geodetą, został rozstrzelany przez 
NKWD w Smoleńsku.” 
 
Państwo Morozowie mieli dwóch synów: Wiesława i Marka. Z Wiesławem przyjechali do Grębowa. Wiesław ukończył 
Szkołę Podstawową w Grębowie a maturę zdał w liceum w Stalowej Woli. Następnie ukończył Akademię Ekonomiczną 
w Krakowie i zamieszkał w Katowicach. W drugiej połowie lat 70-tych był więźniem politycznym, ponieważ jego 
działalność mogła zaszkodzić stosunkom polsko – radzieckim. W 1981 r. wyjechał do USA, gdzie mieszka obecnie. 
W Grębowie w 1950 r. urodził się Marek drugi syn Państwa Mrozów. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej i LO w Grębowie. Po zdaniu matury dalszą naukę kontynuował w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Po jej ukończeniu zamieszkał w Krakowie. W 1981 r. wyjechał do Nowego Jorku.  
Rodzice Wiesława i Marka tęsknili za Lwowem i Drohobyczem. Marek wspomina po latach „Moja mama bardzo tęskniła 
za Lwowem. Stały temat wszystkich spotkań  rodzinnych np. świąt, imienin to wspomnienie Lwowa i okolic.  
W roku 1957 lub 1958 rodzice po raz pierwszy pojechali do Lwowa. Wrócili bardzo zawiedzeni i przygnębieni. To nie 
był Lwów jaki pamiętali. Wszędzie odczuwali ślady rusyfikacji i ukrainizacji. Mieszkali tam inni ludzie, a część Polaków 
bała się przyznać do swojego pochodzenia. Moi rodzice bardzo dużo czytali. Szkoda, że nie zachował się ich zbiór 
książek.” Pani Maria mając ukończone gimnazjum i zdany egzamin dojrzałości we Lwowie, podjęła dalszą naukę  
w Korespondencyjnym Liceum Pedagogicznym w Gorlicach. W tym czasie już pracowała w Szkole Podstawowej  
w Wydrzy. Otrzymała Świadectwo Dojrzałości Liceum Pedagogicznego w Gorlicach 1960 r. Na egzaminie zdawała 
przedmioty pedagogiczne np. metodyka nauczania początkowego - dobry, metodyka nauczania matematyki - bardzo 
dobry, metodyka nauczania geografii – dobry, praca ręczna –bardzo dobry. Rysunek-dobry, śpiew – dobry.  
Z pozostałych przedmiotów objętych planem nauczania korespondencyjnego liceum pedagogicznego – Maria Moroz 
została zwolniona na podstawie Świadectwa Dojrzałości Gimnazjum we Lwowie. (Przewodniczący Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej – Bilut). Od 1.09.1960 r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Grębowie. 
Marek wspominając mamę, podkreślił, że była dobrym pedagogiem. cyt: „Mama zawsze uczyła mnie szacunku  
do nauczyciela. Dopiero po latach dowiedziałem się, że w wielu przypadkach, kiedyś za coś zostałem upomniany  
w szkole przez  nauczyciela a mama uważała to za niesłuszne, nigdy mi tego nie powiedziała, aby nie podrywać 
autorytetu nauczyciela.  
Była osobą otwartą na nowe trendy i zmiany. Lubiła i doceniała Czesława Niemena mojego idola.  
W latach 60-tych nie należał do wykonawców docenianych i hołubionych. Tato odnosił się do tego typu muzyki  
z dystansem. Tak by można najdelikatniej określić.  
W 1973 r. rodzice przenieśli się do Stalowej Woli. Mama odeszła na emeryturę 31.03.1975 r.  
Pani Maria Moroz była elegancką kobietą, modnie i gustownie ubraną. Preferowała kreacje w odcieniach brązu, beżu  
i kremu. Zawsze dobrana fryzura, dopasowane torebki i buty do sukienek, garsonek i płaszczy. Pani Maria Moroz 
zmarła 22 września 1975 r.  
Marka tato Kazimierz Moroz urodził się 4 lipca  1908 r. w Drohobyczu.  
Mieszkał przy tej samej ulicy co Bruno Schulz, który był jego nauczycielem. Bruno Schulz mieszkał w niewielkiej 
kamienicy przy ul. Floriańskiej 10. 
Narzeczona Schulza Józefina Szelińska, Juna wspominała Drohobycz okresu międzywojennego cyt: „Drohobycz to nie 
było wcale byle jakie miasteczko. Miało – tylko czy aż – niemal czterdzieści tysięcy mieszkańców, ale sąsiedztwo 
niedalekiego i prężnie się rozwijającego Borysławia (ropa naftowa!), królewskiego Lwowa i mineralnych wód 
Truskawca ( perła Karpat, wyjątkowy kurort) trochę okolice rozruszało”. 
Kazimierz Moroz ukończył Państwowe Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Nauczycielem rysunku  
i robót ręcznych był  Bruno Schulz Projektował coroczne tableau klas maturalnych i winiety uczniowskich pisemek.  
Kazimierz Moroz przekazał bardzo dużo informacji Markowi związanych z miastem i Brunonem Schulzem. 
Marek bardzo ucieszył się, gdy dowiedział się, że została napisana książka o Brunonie Schulzu (Agata Tuszyńska 
„Narzeczona Schulza” w latach 1933-1937). Marek napisał w wspomnieniu: „Bruno Schulz projektował tablo maturalne 
mojego taty, które zaginęło w czasie wojny. Kazimierz Moroz ukończył wydział leśny na Politechnice Lwowskiej. 
Nazwisko rodowe jego mamy (mojej babci) to Urbanowicz. Rodzina za udział w powstaniu styczniowym straciła 
majątek.  
Tato miał sześcioro rodzeństwa. Zajmowali stanowiska urzędnicze. Taty brat Ludwik został aresztowany i zesłany  
z synem na Syberię. Wrócił do Polski w 1956 r. a jego syn zaginął.” 
Marek wspomina cyt: „Tato miał propozycje objęcia wyższych stanowisk w innych częściach Polski, ale wiązałoby się to 
ze wstąpieniem do PZPR czego tato nigdy nie uczynił. Tato nie czytał zbyt wiele prasy, gdyż uważał, że są to zwykłe 
komunistyczne kłamstwa ale do kiosku ruchu przychodził zawsze miesięcznik „Forum” zarezerwowany specjalnie dla 
taty. Były to przedruki z prasy zachodniej ma się rozumieć poddane selekcji ale zawsze to „coś” Tato był namiętnym 
słuchaczem Radia Wolna Europa, które to było w tych czasach bardzo zakłócane. Mama oprócz książek czytała pewne 
tygodniki, zwłaszcza „Przekrój”. 
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U Państwa Mrozów gosposią była Ewa Borkowska z Sulechowa w latach 1946 – 1967 czyli przez 21 lat. Mieszkała 
razem z nimi. Marek był z nią zżyty, traktowała go jak syna.  
Marek opisał okoliczności śmierci taty „Tato zginął śmiercią tragiczną, wpadł pod pociąg w Stalowej Woli 7 stycznia 
1982 r. Po śmierci mamy tato miał wykupione bony obiadowe w restauracji i idąc tam, przepuścił jeden pociąg i wszedł 
na tory, a w tym momencie nadjechał drugi pociąg. Była zamieć śnieżna”. 
Według Marka „po wojnie rodzina taty osiedliła się w Krakowie i Bytomiu, a mamy w Warszawie, Stalowej Woli  
i Grębowie”.  
Dziadkowie Marka przyjechali nie wcześniej niż 1946 r. ze Lwowa do Grębowa. Zamieszkali na Szlacheckiej blisko 
Rynku. Zmarli w Grębowie i są pochowani w pobliżu kaplicy na miejscowym cmentarzu. (Jan Eugeniusz Sereda ur. 
11.10.1871 – 29.10.1953) a jego żona Józefa (8.04.1879 – 11. 09. 1960). W ubiegłym roku ich wnuk znany biznesmen 
Zbigniew Niemczycki postawił nowy pomnik. 
Marek z żoną Dyzią podczas pobytu w Grębowie zawsze odwiedza cmentarz i pali znicze na grobie dziadków  
i Andrzeja Karasia kolegi z klasy. W 2018 r. przypadła 50 rocznica ukończenia średniej szkoły i zdania matury. Marek  
5 września 2018 r. sponsorował uroczysty obiad wydany z tej okazji w restauracji „Kameleon” w Tarnobrzegu. Oprócz 
kolegów i koleżanek z klasy brały udział w przyjęciu koleżanki i koledzy z innych klas LO Grębów.  
Przyjechali koledzy z daleka, aby się spotkać: Romek Smuczak z Nowego Sącza a Staszek Baran z Lublina. Taki ważny 
moment spotkania - czy po latach poznamy się? Od ostatniego spotkania sprzed pięciu laty zmarły trzy koleżanki: 
Krystyna Baran, Teresa Dul i Maria Siudzik. Od kolegów Marka z klasy, jego żona Dyzia dostała duży, piękny bukiet 
kwiatów. Jest to drugie spotkanie zorganizowane przez Marka. Zawsze jest miła i serdeczna atmosfera. Dziękujemy 
Markowi,  że mogliśmy się spotkać po pięćdziesięciu latach. 

Janina Stadnik 

 

Stanisław Kułaga dożył sędziwego wieku 

 
 

Odwiedziłam Pana Stanisława Kułagę w jego domu we Wydrzy- 
Porębach. Pan Stanisław ukończył 96 lat 24 sierpnia 2018 roku. Zastałam 
go w dobrym zdrowiu, sam mówi że właśnie powrócił z porannej 
niedzielnej Mszy Świętej. Urodził się w 1922 roku w Jamnicy, nazwisko 
Kułaga z ,, dawien dawna,, związane jest z Grębowszczyzną.  

Znany historyk regionu Józef Rawski w swoim artykule Krótki rys 
historyczny północnej części Puszczy Sandomierskiej zanotował, że w 1750 
roku w Jamnicy mieszkało dwóch Kułagów. Występował jeszcze jeden 
gospodarz o tym nazwisku w części królewskiej Grębowa. Stanisław Kułaga 
urodził się jako najmłodsze dziecko w rodzinie Jana Kułagi i Agnieszki  
z domu Winiarczyk. Miał trzech braci Walentego, Władysława i Józefa oraz 
siostrę Marię. Oboje rodzice pochodzili z Jamnicy, mieszkali w dalszym 
sąsiedztwie. W wieku dziewięciu lat pan Stanisław stracił mamę. Ojciec 
ponownie ożenił się z Marią Kotwicą pochodzącą z Przyszowa.  
W małżeństwie pojawiło się jeszcze dwóch braci przyrodnich Stanisława, 
ponownie Józef i Roman. Cała rodzina nadal mieszkała w Jamnicy na 
Porębach. Śmierć matki bardzo mocno wpłynęła nie tylko na życie ale także 
na zdrowie młodego Staszka, pojawiły się problemy ze stawami i zapalenie 
kolan. Niestety ojca nie było stać na pobyt w szpitalu, aby ratować syna 

szukał pomocy u miejscowych znachorów. Choroba nie pozwoliła także na uczęszczanie do szkoły i na katechezę, na 
którą wtedy trzeba było chodzić do Grębowa. Młody Staszek Pierwszą Komunię Świętą przyjął z rocznym opóźnieniem, 
rok później ukończył także naukę szkolną. Niewiele pamięta z lat dzieciństwa. Wracając do wspomnień w pamięci 
utkwiły mu letnie zabawy i kąpiele nad Łęgiem. W czasie zimy dzieciom z rodziny Kułagów nie wolno było zbliżać się 
do rzeki, więc Staszek wraz z kolegami z sąsiedztwa bawił się na okolicznych łąkach, gdzie po zimowych wylewach 
Łęgu powstały lodowiska. 

 
Rodzeństwo Kułagów z pierwszego małżeństwa ojca starało się dość szybko usamodzielnić. Brat Walenty został 

przysposobiony przez wujostwo Winiarczyków z Wydrzy, zamieszkał w pobliżu dzisiejszego Domu Ludowego. Drugi 
brat Władysław wyjechał do Francji w 1931r. i tam pozostał już do swojej śmierci. Natomiast Józef po ślubie wraz  
z żoną zamieszkał u dziadków ze strony mamy Agnieszki. Siostra Maria pracując w Tarnobrzegu poznała przyszłego 
męża i po ślubie razem zamieszkali w Woli Baranowskiej. 

 
Nasz dzisiejszy bohater doskonale pamięta wybuch Drugiej Wojny Światowej. W pamięci pozostały mu obrazy 

ludności cywilnej wypędzanej przez Niemców z Polski Zachodniej w 1939 roku. Ludzie ci zdążali na Wschód. Sam 
Stanisław jako dziewiętnastoletni chłopiec w 1941 roku został zwerbowany na roboty przymusowe. Przez cztery lata 
pracował w gospodarstwie rolnym wraz z jeszcze dwoma Polakami, w  austriackiej wsi w górzystej okolicy położonej 
niedaleko miasta Sappert oddalonego sześćdziesiąt kilometrów od Wiednia. Było to dość duże jak na tamte czasy 
gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła, posiadało około dwudziestu sztuk. Przymusowi robotnicy musieli 
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posprzątać koło zwierząt, przywieźć koniczynę z łąki i zadbać o obejście. Cały dzień był wypełniony obowiązkami. 
Stanisław dawał sobie radę dzięki temu, że już od dzieciństwa nauczony był ciężko pracować. Za cały miesiąc pracy 
wypłacano symboliczne wynagrodzenie w wysokości 23 marek za co można było kupić na przykład robocze ubranie.  
I tylko w niedzielę po porannym obrządku można było pójść do kościoła. Koniecznie trzeba było ubrać się w takie 
ubranie na którym widniała naszywka z żółtą literą P na brązowym tle, oznaczało to że jest się Polakiem. Służyć  
to miało temu aby ludność lokalna wiedziała z kim ma do czynienia. Niedostosowanie się do tego obowiązku groziło 
mandatem w wysokości dwóch marek, wówczas jak wspomina pan Stanisław było to dużo pieniędzy. W roku 1945 
szczęśliwie powrócił do domu rodzinnego. W roku 1946 ożenił się z Anielą Skrzypacz z Wydrzy. Przeprowadził się  
do żony.  Z ich związku urodziła się córka Janina. Stanisław podjął pracę zarobkową. Początkowo pracował przy 
wyrobie dachówek, a potem został murarzem. Razem z Walentym Gortychem budowali domy i zabudowania 
gospodarcze na  terenie całej gminy i nie tylko. W czasie kiedy zaczynano budowę szkoły w Krawcach obaj z Walkiem 
zostali zatrudnieni w nowodębskiej firmie budowlanej, która wybudowała tylko parter budynku. We dwóch wraz  
z kolegą podjęli się dokończyć budowę. Pracował także przy budowie Domu Ludowego, kościoła i plebani we Wydrzy. 
Wydrzański kościół jak wielu pamięta powstał nielegalnie, budowano go w nocy przy świetle lamp naftowych. 

 
 Niespodziewanie dowiedziałam się że Pan Stanisław w Wydrzy znany był z tego, że umiał dawać zastrzyki. Nauczył 

się tego fachu od miejscowego felczera Eugeniusza Skrzypacza w czasie, choroby jego żony. Kiedy zachodziła potrzeba 
służył innym chorym, dorosłym i dzieciom sam chodził do ich domów, czasem zdarzyło się, że ktoś przychodził  
do niego na zastrzyk. Jak słusznie zauważa sam Pan Stanisław, nigdy nie doszło do powikłań ani żadnych zakażeń  
po zastrzykach które zaaplikował. 

   
Wraz z żoną otrzymał od teściów  gospodarstwo, gdzie sam wybudował nowy dom i wszystkie budynki 

gospodarcze. W czasie zim pracował w lesie gdzie za wykonywaną pracę na rzecz leśnictwa można było pobrać 
niewielkie wynagrodzenie, bądź odebrać zapłatę w drewnie przeznaczonym na opał. Podkreśla, że praca w lesie była 
bardzo ciężka, zimy w tamtych czasach były mroźne i bardzo śnieżne więc do lasu chodzono na piechotę a drzewo 
ścinano ręczną piłą tak zwaną trajzegą, klęcząc w śniegu. Jedno duże drzewo ścinano nawet trzy dni. Gdy powstała 
kopalnia siarki rozpoczął prace w Siarkopolu. W tym zakładzie przepracował jeszcze 15 lat po czym przeszedł  
na zasłużoną emeryturę. Żona pana Stanisława zmarła 33 lata temu.  

 
Lubił i nadal lubi podróżować. W latach dziewięćdziesiątych podróżował wraz z Marysią Skorupą z domu Mierzwa, 

która w tym czasie pracowała w Grębowskim Gminnym Centrum Kultury i organizowała  podróże w celach handlowych 
do Turcji przez Ukrainę Rumunię i Bułgarię. W tym czasie pan Staszek miał okazję z bliska przyjrzeć  się jak żyją ludzie 
w krajach, przez które przejeżdżał tranzytem. Gdy tylko była taka możliwość wyjeżdżał na wycieczki krajowe, które 
organizował zakład pracy.  

W albumie z pamiątkowymi zdjęciami napotkać można zdjęcia z wycieczek do Zakopanego  
i nad Morskie Oko. Obecnie także nie rezygnuje z możliwości zwiedzenia choćby  najbliższego regionu. Podróżuje  
do Rzeszowa, Lublina czy też w ostatnim czasie do Solca Zdroju. Często wyjeżdża do Tarnobrzega na kilkudniowe 
wizyty do swojej szwagierki Bronisławy Puzio, gdzie z innymi znajomymi spotyka się na grę w tak zwanego tysiąca.  

Pan Stanisław jest otoczony serdeczną atmosferą 
rodzinną. Córka Janina wyszła za mąż, za Jana Rędzie. Z ich 
związku urodziło się troje dzieci córka Elżbieta i dwóch 
synów Adam i Paweł. Doczekał się dziewięciorga prawnuków 
i ukochanego praprawnuka Antosia. Obecnie mieszka z córką 
Janiną i jej mężem, wnukiem Pawłem i jego żoną oraz z trójką 
prawnuków, w których wychowaniu bierze czynny udział, 
szczególnie w opiece nad najmłodszym siedmiomiesięcznym 
Adasiem.  

Jestem świadoma, że to co zostało przedstawione  
w niniejszym artykule nie jest szczegółową biografią Pana 
Stanisława lecz jest on osobą, która nie żyje minionymi 
czasami ale skupia się na czasach współczesnych i nad 
bieżącym życiem całej swojej rodziny. Doskonale rozumie 
współczesną technikę. Interesuję go Internet i kto by 
pomyślał czasem wraz z prawnukami przegląda Facebooka. 
Nadmienić należy, że pomimo swojego sędziwego wieku  
i trudnego dzieciństwa, cieszy się bardzo dobrym zdrowiem. 

 
W artykule zamieszczono dwa zdjęcia. Na jednym jest 

Stanisław Kułaga, a na drugim Stanisław Kułaga z żoną Anielą 
i córką Janiną.  

 
Wioleta Rędzia 
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Informacje z USC : od 4 marca 2019 r. nowe e-dowody od 4 marca 2019 r. 
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KĄCIK KULINARNY -   

Wiosenne smakołyki  FIT 

 

Ciasteczka owsiane 

SKŁADNIKI  NA 16 SZTUK 
 100 g masła 
 1 i 1/2 szklanki płatków owsianych górskich 
 3 płaskie łyżki mąki 
 4 łyżki cukru 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 2 łyżki ziaren i pestek np. gotowy mix do sałatek lub sam słonecznik lub pestki dyni 
 2 jajka 
 opcjonalnie 1 łyżeczka miodu 

PRZYGOTOWANIE 
 Masło roztopić. Do czystej miski wsypać płatki owsiane, mąkę, cukier, proszek do pieczenia i ziarna. 
 Wlać roztopione masło i wymieszać. Dodać jajka oraz miód jeśli używamy i wymieszać. Jeśli mamy czas, dobrze 

jest odstawić masę na ok. 1/2 - 1 godzinę. 
 Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Nabierać łyżkę stołową masy  

i nakładać na blaszkę formując okręgi i delikatnie je spłaszczając. 
 Piec przez ok. 15 minut na złoty kolor. 

Kurczak z warzywami 

SKŁADNIKI NA  4 PORCJE 
 2 pojedyncze filety z kurczaka (ok. 500 g) 
 1 mała cukinia 
 1 czerwona papryka 
 1 żółta papryka 
 1 cebula 
 1 ząbek czosnku 
 2 łyżki oliwy 
 1 łyżk masła 
 1/2 łyżeczki suszonego oregano 
 szczypta chili w płatkach lub proszku 
 1 szklanka bulionu 
 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego 
 1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
 po 1/2 łyżeczce mąki pszennej i ziemniaczanej 
 opcjonalnie 4 - 5 pomidorków koktajlowych 

PRZYGOTOWANIE 
 Filety oczyścić z kostek i błonek, pokroić wzdłuż na mniejsze porcje (każdy filet na 3 części). Doprawić solą  

i pieprzem. 
 Cukinię i papryki pokroić w kostkę. Cebulę w piórka. Czosnek obrać i zetrzeć. 
 W większym garnku na łyżce oliwy poddusić cebulę, następnie dodać cukinię i papryki. Smażyć co chwilę 

mieszając przez ok. 5 minut. Odłożyć na talerz. 
 Do tego samego garnka wlać dodatkową łyżkę oliwy i obsmażyć kurczaka z każdej strony, w sumie przez ok.  

8 minut. 
 Dodać masło, starty czosnek oraz odłożone warzywa. Doprawić solą, pieprzem, oregano i ostrą papryczką. 

Wymieszać i podgrzać. 
 Wlać gorący bulion i zagotować. Przykryć i dusić przez ok. 15 minut aż mięso będzie miękkie i będzie się 

cząstkować. 
 Pod koniec dodać pokrojone pomidorki koktajlowe jeśli ich używamy oraz natkę i koncentrat pomidorowy. 
 Zagęścić obydwiema mąkami wsypywanymi do wywaru bezpośrednio przez sitko. Wymieszać i pogotować 

jeszcze 1 minutę. 
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Sałatka z kozim serem, gruszką i orzechami włoskimi 
 
SKŁADNIKI NA 2 PORCJE 

 mix sałat (1 opakowanie) 
 2 dojrzałe i miękkie gruszki 
 2 łyżki soku z cytryny 
 150 g rolady koziej świeżej (twarożku koziego) 
 50 g orzechów włoskich 
 1 pełna łyżka miodu 
 2 łyżki oliwy lub oleju ryżowego 
 sól i pieprz 
 do podania: np. bagietka z masłem 

PRZYGOTOWANIE 
 Mieszankę sałat rozłożyć do 2 talerzy (sprawdzić wcześniej na 

opakowaniu czy była myta i jest gotowa do spożycia. 
 Gruszkę obrać, pokroić na ćwiartki, wykroić gniazda nasienne, ćwiartki pokroić jeszcze na ok. 1/2 cm plasterki. 

Włożyć do głębokiego talerza i skropić sokiem z cytryny. 
 Wyjąć gruszki z soku i dodać je do sałatki. Do pozostałego w talerzu soku z cytryny dodać miód, oliwę oraz sól  

i pieprz. Energicznie wymieszać rózgą, odłożyć. 
 Do sałatki dodać kawałki sera koziego oraz przekrojone orzechy włoskie. Polać sosem z talerza i podawać np.  

z bagietką z masłem. 

Jaglanka z figami, orzechami i miodem 

 

SKŁADNIKI NA 1 PORCJĘ 
 1/4 szklanki kaszy jaglanej 
 1 szklanka mleka (krowiego lub roślinnego) 
 orzechy włoskie 
 1 - 2 świeże figi 
 miód 
 opcjonalnie: sok z cytryny 

PRZYGOTOWANIE  
 Kaszę jaglaną wsypać do garnka, dokładnie wypłukać zmieniając ciepłą wodę. Wylać wodę, wlać mleko, 

wymieszać i zagotować pod przykryciem. 
 Ustawić garnek na najmniejszym palniku, zmniejszyć ogień do minimum i gotować pod przykryciem przez ok. 

15 minut. 
 Ugotowaną kaszę jaglaną wyłożyć do miseczki, dodać pokrojone figi, pokruszone orzechy i polać miodem. 

Można też skropić sokiem z cytryny. 

Placuszki z serka wiejskiego 

SKŁADNIKI (6 SZTUK): 

 1 serek wiejski  wraz ze śmietanką(220g)  
 1 jajko 
 3 łyżki mąki 
 1 łyżeczka ksylitolu (jeśli używacie cukru, dajcie cukier) 
 1 łyżeczka oleju 
 owoce (dałam 1 kiwi i kilka malin z zamrażarki) 
 ksylitol lub cukier puder do posypania 

PRZYGOTOWANIE: 

1. Ubij mikserem białko z ksylitolem (lub cukrem). 
2. Pozostałe składniki (żółtko, serek (z granulkami, nie rozdrabniaj ich), mąka, olej) wymieszaj łyżką. 
3. Do pozostałych składników dodaj ubite białko i wymieszaj. 
4. Na rozgrzaną suchą patelnię nakładaj łyżką masę i smaż z obu stron do zarumienienia. 
5. Placuszki z serka wiejskiego podawaj z cukrem pudrem lub/i owocami. 
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Harmonogram odbioru odpadów 
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Spotkania noworoczne na terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nadejściem nowego roku rozpoczął się czas karnawału, czas radości i zabaw. Rozpoczęły się również spotkania 
noworoczne seniorów w naszej Gminie. Jest to niebywała okazja do spotkań ludzi dojrzałych, którzy na co dzień nie 
mają możliwości kontaktu z innymi, rozmów towarzyskich czy też obserwacji co dzieje się w środowisku, którego są 
mieszkańcami.  Spotkania były bardzo uroczyste, a zaproszeni mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli. Ta jakże miła 
tradycja, zyskuje poparcie i coraz większe uznanie, to niezwykle ważne wydarzenia nie tylko w życiu mieszkańców ale 
również organizatorów, którzy co roku starają się aby miło i przyjemnie spędzić wspólny czas.  

Spotkanie uświetniły programy artystyczne, przygotowane przez zespoły ludowe oraz muzykę ludową wspaniałej 
kapeli „Jaśki”. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że nawet w sile wieku można się doskonale bawić i być młodym 
duchem. 

Występy zespołów śpiewaczych i teatralno - obrzędowych działających przy Gminnym  Centrum Kultury w Grębowie 
były profesjonalne i na wysokim poziomie. Wokalne występy przygotował Pan Piotr Jajko, który jak co roku, czuwał 
nad nagłośnieniem i akustyką. Każdy starał się by było miło i przyjemnie; nie tylko dla ducha ale również dla ciała - 
przygotowano smaczne potrawy i ciasto. Wszyscy, zachwyceni przepięknymi dekoracjami sali, w których odbywały 
się spotkania. 

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom GCK oraz wszystkim, którzy pomagali w realizacji tego 
ważnego przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Alicji Kubiak, która 
nadzorowała i czuwała nad spotkaniami. Dziękujemy także wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli 
na tegoroczne spotkania. Mamy nadzieje, że wrażenia pozostaną na długo w Państwa pamięci.  

                                                       Elżbieta Zdyrska 
 

Fotorelacja ze  Spotkań Noworocznych 2019 –   „Niech żyje bal….” 
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