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Na bieżni najchętniej ćwiczą dziewczyny.

Chłopcy z Podlesia pełni podziwu ze sprawności fizycznej koleżanki.

Sołtys Zbigniew Baran wita przybyłych gości  na „Biesiadę Podleską”.

Na sztandze 100 kg, sołtys Zbigniew Baran dał radę.

Wójt Józef Chudy przekazał radzie sołeckiej siłownię i odremonto-
waną „Salę Biesiadną”. 

Radny Józef Madura nie był gorszy.

Wójt też ćwiczył wraz z dyrektorkami szkół.

Były też tańce.

ATLECI Z PODLESIA
 (fot. St. Zieliński)
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KARNAWAŁ W ŻDŻARACH 

NAJPIĘKNIEJSZE - WYBORY MISS ŻDŻAR

Karnawałowa zabawa w Wiejskim Centrum Kultury w Żdżarach.

Najpiękniejsze ze Żdżar w tańcu sportowym.

Bawili się uczniowie miejscowej szkoły i „maluchy” ze Żdżar.

Królować w Żdżarach przez najbliższy rok będzie 
Magdalena Słowik uczennica gimnazjum.

Zabawa w „siadanego”, było sporo zabawy i radości.

Wybory Najpiękniejszych  była okazją do zabawy.

Korona dla króla balu.

Zuzanna Knych miss foto i inteligencji. 

Mamy zadbały aby stroje były godne karnawałowej zabawy.

Na wybiegu Wiktoria Michoń  jak na prawdzi-
wych wyborach.

Dzieci chętnie brały udział w konkursach przygotowanych przez 
p. Ewę Olszko – Szpunar.

Anna Tryba prezentuje strój dyskotekowy.   

 (fot. Dominik Pyrkowski) 

 (fot. Kinga Danek, Krzysztof Jamróg, Grzegorz Ziaja) 
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JASEŁKA W CZARNEJ
 (fot. St. Zieliński)

Jasełka przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej.  

Jasełka wystawiono na hali gimnastycznej. Święta Rodzina i  pastuszkowie to tradycyjne postacie każdych jasełek. W scenariuszu uwzględniono też współczesne 
dialogi.

Szkolny chór śpiewał kolędy.
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Tomasz Jachym ze Starej Jastrząbki, 
uczeń dębickiego liceum w Zespole Szkół 
Nr 2 zajął 6 miejsce  w XXXII Półmara-
tonie Wiązowskim. 

W biegu,  na 5 km,  w którym wziął udział 
uczestniczyło 125 osób. Do sukcesów jakie 
Tomek uzyskuje w bieganiu dołączył kolej-
ny, tym razem w Wiązowej z którą nasza 
gmina utrzymuje partnerską współpracę od 
roku 2007. Oprócz Tomka Jachyma naszą 
gminę reprezentowali: Dariusz Barnaś, zdo-

bywca Korony Maratonów Polskich.  Od lat 
trenuje i propaguje bieganie nie tylko wśród 
uczniów Zespołu Szkół w Jaźwinach, w 
której jest nauczycielem WF. Ta dyscyplina 
sportu jest coraz bardziej popularna w na-
szej gminie.  Czas jaki osiągnął w marato-
nie to 1:44:19, dało mu to 260 miejsce na  
717 startujących osób. W Wiązowej biegali 
też Damian Wilk (307 miejsce) z Czarnej 
i Stanisław Górak (613 miejsce) ze Starej 
Jastrząbki. Współpraca między gminami, 

której patronują wójt Wiązowej Anna Bęt-
kowska i wójt Czarnej Józef Chudy przyno-
si konkretne efekty, tym razem w wymiarze 
sportowym. Przypomnieć należy, iż Gmina 
Wiązowna pomogła odbudować most w 
Jaźwinach zniszczony  powodzią  w roku 
2009. Kolejne wspólne przedsięwzięcia w 
oświacie, kulturze i wymianie doświadczeń 
między radami nastąpią już wkrótce,  o nich 
czytelników  poinformujemy.  

                                                                                                                                      (ziel) 

Na dzień 29 grudnia została zwołana 
sesja rady, szczególna, ponieważ na tej 
sesji radni uchwalili budżet na rok 2012. 
Tak jak nakazywał przyjęty przez radnych 
porządek obrad, rozpoczęto sesję od wy-
słuchania sprawozdania wójta dotyczą-
cego jego działalności w okresie między 
sesjami. Z kolei radni uchwalili nowy 
statut Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Czarnej. 

Uchwalenie tego dokumentu spowodo-
wane było dostosowaniem go do obowią-
zujących przepisów prawa samorządo-
wego, a zwłaszcza określeniu w statucie 
statusu pracowników tego zakładu budże-
towego, realizującego ważne zadania z 
zakresu gospodarki komunalnej w naszej 
gminie.  Obszernych wyjaśnień radnym 
związanych z nowym uregulowania-
mi prawnymi udzielił mecenas Bogdan 
Cymbor – radca prawny, który wraz z kie-
rownikiem zakładu Krzysztofem Madurą 
przygotował projekt statutu, jednogłośnie 
przyjętego w głosowaniu przez radnych. 
Procedurę uchwalenia budżetu rozpoczęto 
od wysłuchania opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która pozytywnie oce-
niła przygotowany projekt budżetu przez 
wójta. Opinię dotyczącą dwóch uchwał, 
budżetowej i uchwały dotyczącej wielo-
letniej prognozy finansowej przedstawił 
radnym przewodniczący Janusz Cieśla. Z 
kolei opinię w sprawie projektu budżetu 
wypracowaną na wspólnym posiedze-
niu komisji rady przedstawił Kazimierz 
Knych. Tak, więc rada zakończyła rok 
2011 na XXI posiedzeniu od początku 
kadencji uchwaleniem budżetu wraz z au-
topoprawkami zgłoszonymi przez wójta. 
(Z budżetem na rok 2012 można zapoznać 
się na stronie BIP Gminy Czarna). W wol-
nych wnioskach nikt z radnych głosu nie 
zabierał. 

W drugiej części odbyło się opłatkowe 
spotkanie radnych i sołtysów, na którym 
to ks. proboszcz Stanisław Janusz pobło-
gosławił opłatki oraz wygłosił okoliczno-
ściowe Słowo Boże do zebranych.

 Kolejne dwie sesje rady XXII i XXIII 
odbyły się w miesiącu styczniu i lutym 

bieżącego roku, były to sesje nadzwy-
czajne dotyczące uchwał w większości 
finansowych. Na ostatniej sesji w dniu 20 
lutego br. radni podjęli uchwałę w sprawie 
sprzedaży nieruchomości w Jaźwinach 
oraz dostosowano dietę przewodniczące-
mu rady do obowiązujących przepisów 
wynikających z ustawy o samorządzie 
gminnym i ustawy budżetowej Państwa 
na rok 2012. W uchwale tej ustalono rów-
nież kwotową obniżkę wysokości diety 
za np. nie wzięciu udziału w posiedze-
niu rady czy komisji rady. Przyjęto także 
uchwały dotyczące przesunięcia spłaty rat 
zaciągniętych kredytów, dostosowując te 
uchwały do przepisów ustawy o finansach 

publicznych. Zmieniono także uchwa-
łę budżetową na rok 2012 w związku ze 
zwiększeniem środków budżetowych i 
zmieniono wieloletnią prognozę finanso-
wą gminy.

 W wolnych wnioskach głos zabierali: 
radny Marek Ziaja ze Żdżar, wnioskował, 

aby podać do publicznej wiadomości tele-
fony, na które można zgłosić awarię sieci 
wodociągowej. Uzyskał odpowiedź od 
sekretarza gminy, iż takie numery zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej oraz w 
„Gazecie Czarnieńskiej. W imieniu Koła 
Caritas wnioskował o zakup lodówki do 
Wiejskiego Centrum Kultury w Żdża-
rach, w którym odbywają się imprezy dla 
dzieci, bardzo często przygotowywane są 
poczęstunki dla dzieci i nie ma możliwo-
ści przechowania przygotowanych przez 
rodziców domowych ciast. Wójt udzielił 
w tej sprawie pozytywnej odpowiedzi, 
lodówka w najbliższym czasie zostanie 
zakupiona. Z kolei głos zabrał radny Ka-

zimierz Lenczowski z Grabin, zwrócił 
uwagę na wałęsające się po wsi psy, któ-
rych jest coraz więcej. W tej sprawie o 
uregulowaniach prawnych i przygotowy-
wanej uchwale na najbliższą sesję o bez-
domności zwierząt obszernej odpowiedzi 
udzielił sekretarz gminy. Problemem są 

bezpańskie psy, na których wyłapywanie 
i umieszczanie w schroniskach gmina w 
budżecie zaplanowała kwotę 15.000 zło-
tych. 

       (sz)
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Opinię dotyczącą budżetu na 2012 r. przedstawił w imieniu komisji  Kazimierz Knych. Opłatki pobłogosławił ks. proboszcz Stanisław Janusz.

Strogonow smakował Andrzejowi Regule, Józefowi Chudemu i Krystynie Krężel.Reprezentanci naszej gminy: od lewej: Damian Wilk, Tomasz 
Jachym, Dariusz Barnaś i Stanisław Górak.

Z numerem 826 biegnie Damian Wilk.

Życzenia Noworoczne i lampka szampana na „Sali Bankietowej”.

SESJE RADY GMINY

I N F O R M AT O R  G M I N N Y
URZĄD GMINY CZARNA

ul. Dworcowa 6, 39-215 CZARNA
www.czarna.com.pl, sekretariat@czarna.com.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek                8.00 - 16.00
wtorek                           7.00 - 15.00
środa                              7.00 - 15.00
czwartek                       7.00 - 15.00
piątek                             7.00 - 15.00

TELEFONY:
Urząd Gminy:

tel. 14 6761030
tel. 14 6761 023
fax 14  6761442

Telefony wewnętrzne:
Wójt  – 25
Zastępca Wójta  – 24
Sekretarz  – 50
Skarbnik  – 51
Dyrektor GZEAS  – 48
Biuro Rady Gminy  – 31 
USC  –  46
Obrona Cywilna,  Działalność Gospodarcza – 32
Kasa  – 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

Czarna i Golemki - Janusz Cieśla
tel. kom. 796 152 249

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

w godz. 7.00-15.00     tel. 14 67 61 438
od 15.00-21.00     tel. kom. 660 725 362

STROGONOW, A NIE BIGOSMARATOŃCZYCY Z GMINY W WIĄZOWNEJ
Pomylił się nam Strogonow z Bigosem, 

którym tak smacznie objadali się na Pik-
niku Mięsnym w dniu 2 października ub. 
roku ówczesny wicewojewoda Andrzej 
Reguła, wójt Józef Chudy i radna, a za-
razem sołtyska i organizatorka wyprawy 
Koła Aktywnych Kobiet z Borowej Kry-
styna Krężel. Piknik Mięsny to impreza 
towarzysząca Jesiennej Giełdy Ogrodni-
czej organizowanej przez Podkarpacki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale, w którym aktywnie uczestniczy-
ły panie z Borowej, a ich przygotowane 
smakołyki borowskiej kuchni smakowały 
zapewne odwiedzającym stoisko z Boro-
wej. Za pomyłkę Strogonowa z bigosem 
przepraszamy, kaczka dziennikarska na-
robi czasem bigosu.            

                                                                                                                             (ziel) 
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Pan Tadeusz Szydłowski przygodę z 
oświatą rozpoczął na przełomie roku 
1947/1948. Przez wiele lat związany jest z 
nasza gminą, mieszka w Czarnej i aktywnie 
pomimo ukończonych 85 lat uczestniczy w 
życiu szkoły, w której był dyrektorem, ak-
tywnie działa w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, a także pisze i publikuje ciekawe 
związane z ziemią czarnieńska artykuły do 
”Gazety Czarniańskiej” wcześniej do Wia-
domości z Czarnej i Rocznika z Czarnej.

Z wielka uwagą wysłuchałem wspomnień 
pana Tadeusza, spisałem przy jego pomocy 
tą relację i ją państwu przedstawiam. …

Urodziłem się w Nockowej w powiecie 
ropczyckim, tam też ukończyłem szkołę 
podstawową. Ostatnią klasę już w czasie 
okupacji. W połowie lat 30-tych cały powiat 
ropczycki w tym i Nockowa została dotknię-
ta pacyfikacją, w wyniku, której zginęło 
dziewięciu mężczyzn, czternastu odniosło 
rany, a kilkudziesięciu znalazło się tarnow-
skim więzieniu – wyroki od 6-ciu tygodni 
do 6 – miesięcy. Był to okres wielkich straj-
ków chłopskich bezpardonowo tłumionych 
przez ówczesne władze Polski sanacyjnej. 
A potem nadszedł tragiczny wrzesień 1939 
roku. Trzydziestu ośmiu rezerwistów otrzy-
mało karty mobilizacyjne, w tym mój ojciec. 
Siedmiu z nich poległo w obronie Ojczyzny, 
na Śląsku, pod Lwowem i w obronie War-
szawy. W styczniu 1942 roku w grupie 12 
osób zostałem wywieziony na przymusowe 
prace do III Rzeszy. Pierwszy punkt zbor-
ny był w Dębicy – budynek Liceum im. 
Władysława Jagiełły, później Kraków, a na 
końcu Szczakowa. Kilkadziesiąt baraków 
na pograniczu Generalnego Gubernatorstwa 
i III Rzeszy. Tam, co kilka dni przyjeżdżali 
przedstawiciele fabryk, zakładów produk-
cyjnych i bauerzy by z szeregów „pospoli-
tego ruszenia” wybierać osobników, którzy 
ich zdaniem będą spełniali ich potrzeby i ży-
czenia. Znalazłem się w grupie 10 młodych 
chłopców w wieku od 14 do 18 lat. Miejsce 
przeznaczenia fabryka wyrobów skórzanych 
Kimgshitte Ober Shlezien Bei Fa. A. Bot-
zek. Tam doceniłem smak każdej kruszynki 
chleba. Dzięki paczkom, które dostawali-
śmy od rodzin można była względnie wege-
tować. Menu można było czasem wzbogacić 
skradzioną brukwią, względnie resztkami z 
talerzy, które myliśmy wieczorem w pobli-
skiej restauracji. Wiosną 1944 r. z kolegą 
Polakiem, otrzymaliśmy urlop i wróciliśmy 
w rodzinne strony. Do końca okupacji trze-
ba się było ukrywać, bowiem co jakiś czas 
domy były  „odwiedzane” przez Niemca i 
policjanta. W sierpniu 1944 r. naszą wieś 
Nockową zajmują wojska radzieckie, tym 
samym kończy się okres okupacji i ukrywa-
nia w moim życiu. Już zimą 1945 r. miej-
scowy kierownik szkoły Mieczysław Sido-
rowicz i jego żona Olga (później profesorka 
w dębickim liceum) zgromadzili wokół sie-
bie liczną grupę młodzieży. Najpierw było 
wspólne czytanie książek i dyskusja nad ich 
treścią, później próby sztuk scenicznych i 
wystawianie ich w rodzinnej miejscowości, 
a później w sąsiednich wioskach (Iwierzyce, 
Wiercany, Wiśniowa, Olchowa Dąbrówka). 
Repertuar – Żyd w beczce, Kapral Szczapa, 
Znajdziesz w polu mój grób, Karpaccy Gó-
rale, Taki Wstyd. Ponadto próby chóru ko-
ścielnego, kolędy, pieśni wielkanocne i na 
uroczystości pogrzebowe oraz śluby. Znala-
złem się także w grupie 18 młodych chłop-
ców, którzy wstąpili do OSP w Nockowej.

Latem 1945/1947 duża grupa chłopców 
16 do 20 lat przemierzała wieś od początku 
do końca z piosenką na ustach „Wyganiała 
wołki, Rano, rano, raniusieńko, Gdzie stru-
myk płynie w zwolna, Jak dobrze nam, Szła 
dzieweczka do laseczka, Hej z góry. To było 
chodzące radio, oklaskiwane przez miesz-
kańców siedzących pod domami, najgło-
śniejsze brawa rozlegały się tam gdzie były 
młode dziewczyny. Na przełomie 1946/47 
odbyłem roczny – Kurs pedagogiczny w 
Łańcucie, później Liceum Pedagogiczne w 
Rzeszowie, Studium Nauczycielskie (hi-
storia i wiedza obywatelska) w Przemyślu, 

Wyższe Studium Zawodowe w Krakowie. 
Ponadto kursy WF I stopnia w Rudniku 
nad Sanem, II Bielsko Biała, III Szczyrk i 
Kurs Instruktorski w Wolsztynie. Ponadto 
kursy narciarskie w Szczyrku i Bielsku Bia-
łej. Pierwsza praca w powiecie łańcuckim 
– szkoła eksponowana kl. I + II i III + IV 
na zmianę, w sumie ponad 40 dzieciaków, 
byle jak ubranych i zapracowanych pasie-
niem krów, gęsi i zatrudnianych do zbio-
ru truskawek. Każdy gospodarz miał od 
kilku do kilkudziesięciu arów tej uprawy. 
Po dwóch latach awans do pełnej siedmio-
klasowej szkoły. Właśnie tam pojawiły się 
„oczy czornyje” i dwa krucze warkoczyki i 
już było wiadomo, że to – Ta, żadna inna. 
Tu otrzymałem nominację na kierownika 
szkoły. Bardzo trudne warunki mieszkanio-
we zmusiły nas do zmiany miejsca pracy, 
na mapie powiatu dębickiego pojawiła się 
Stara Jastrząbka i stara szkoła, łącznie z ba-
rakiem 4 izby lekcyjne. Po remoncie baraku 
udało się pozyskać jeszcze jedną klasę. Na 
te cztery, później pięć izb lekcyjnych przy-
padało średnio od 280 – 320 uczniów.

 W 1963 roku Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Rzeszowie ogłosiło konkurs 
Pt. „Szkoła otwartych drzwi”. Za udział w 
tym konkursie szkoła otrzymała telewizor 
(pierwszy we wsi). Pojawiło się pierwsze 
okienko na świat. W czasie transmisji uro-
czystości pogrzebowych tragicznie zmarłe-
go prezydenta USA J.F. Kennedyego sala 
szkolna nie mogła pomieścić zainteresowa-
nych. Kiszkowate izby lekcyjne w baraku 
były bardzo zimne, w grudniu zamarzał atra-
ment, a w marcu można było nim ponownie 
pisać. Nauka dwuzmianowa trwała cały 
tydzień, łącznie z sobotą, etat to ponad 30 
godzin, ponadto w godzinach wieczornych 
przy naftowej lampie kursy uzupełniające 
szkołę podstawową V, VI i VII klasę. Kur-
sy kończyły się egzaminem, przez ten typ 
nauki przewinęło się około 120 kursantów.

Pod koniec lat 50-tych uruchomiono 
Szkołę Przysposobienia Rolniczego, na 
jej bazie powstała Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa – filia Zespołu Szkół Ogrodniczo 
– Rolniczych w Gumniskach –Tarnów. 
Wykładowcą przedmiotów zawodowych w 
tej szkole był inż. Piotr Drapała – miejsco-
wy agronom, natomiast przedmioty ogólne 
wykładali miejscowi nauczyciele. Szkoła 
rolnicza istniała do roku 1988. Docierała tu 
młodzież z Róży, Żarówki, Jaźwin, Czarnej, 
Jastrząbki, Podlesia, Nowej Jastrząbki i Żu-
kowic. Środowisko zyskało dzięki tej szkole 
wielu wykwalifikowanych rolników, no i 
traktorzystów.

Bardzo trudne warunki lokalowe spowo-
dowały, że na początku lat 60-tych powołano 
do życia Komitet Budowy Szkoły, do które-
go weszli mieszkańcy Starej Jastrząbki, Ja-
strząbki Podlesia i Przerytego Boru. Szefo-
wał temu zespołowi Bolesław Hetman. Od-
było się dziesiątki bardzo burzliwych zebrań 
w budynku parafialnym, rozpoczynały się w 
godzinach popołudniowych, a kończyły na-
stępnego dnia. Pierwszy efekt to pozyskanie 
50 000 cegły zakupionej u p. Darłaka w Ży-
rakowie jeszcze przed wojną. Proponowane 
cztery place pod budowę szkoły rozgrzewa-
ły do czerwoności uczestników zebrań i po-
wiatowych delegacji nim zapadła ostateczna 
decyzja o lokalizacji szkoły. Dziś już trzecie 
pokolenie jest dumne, że ma szkołę na takim 
pięknym i obszernym placu. Ekipa „Mura-
rza” wkroczyła na plac budowy w 1962 r. w 
marcu. Wykopy pod fundamenty wykonało 
miejscowe społeczeństwo w czynie społecz-
nym, był to wkład przeliczony na gotówkę. 
Przez cały czas budowy, jako gospodarz 
przyszłego obiektu musiałem zapewnić na 
każdy dzień dziesięć osób pomocy niefa-
chowej, a często były z tym poważne pro-
blemy. (sianokosy, żniwa, wykopki). Osta-
tecznie 1 września 1964r. „Szkoła Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego” została od-
dana do użytku. Pomnik – bez wody, ogrze-
wany piecami kaflowymi, podłogi napusz-
czane przepalonym olejem, ale było osiem 
izb lekcyjnych, kuchnia, świetlica oraz mini 
sala gimnastyczna 12 x 6 x 2,60 m. Otwarcie 

raczej skromne, „Firmie Murarz” wytknięto 
szereg usterek. Był jednak bardzo duży plac 
(2 ha) do zagospodarowania i ogrodzenia, 
kolejny balast na barki dyrektora szkoły. 
Trudny do zrealizowania, ale został w pełni 
wykonany łącznie z niwelacją terenu, zasa-
dzeniem sadu i obsadzeniem terenu szkoły 
kilkudziesięcioma drzewami, modrzewia-
mi topolami, jesionami, lipami, jarzębiną i 
wiele, wiele krzewów róż. Po kilku latach 
szkoła tonęła w zieleni i kwiatach. Kolejny 
poważny balast to adaptacja budynku sta-
rej szkoły na mieszkania dla nauczycieli. 
Udało się uzyskać 3 rodzinne mieszkania. 
Są mieszkania, trzeba wybudować budynek 
gospodarczy na opał i narzędzia ogrodnicze, 
ponadto ubikacje. Kafle na wybudowanie 
pieców zdobyłem w Strzyżowie, pustaki na 
ścianki z Głogowa Małopolskiego. Ale nie 
samym chlebem człowiek żyje.

Od pierwszych miesięcy swojego poby-
tu na nowej placówce nawiązałem kontakt 
z miejscową młodzieżą, wspólnie z żoną 
Janiną przygotowujemy uroczyste spotka-
nie opłatkowe i na Wielkanoc z jajkiem, 
ćwiczymy sztuki sceniczne „Taki wstyd, 
Karpaccy Górale”, „Powódź”, „Znajdziesz 
w polu mój grób”. Współpracujemy z mło-
dzieżą z ZMW „Wici” jak i z K G.W. Za 
zarobione pieniądze wyremontowano sale 
widowiskową w Domu Parafialnym, wy-
budowano scenę, zakupiono 100 krzeseł, 
wymieniono podłogę, zakupiono kurtynę. 
Aktyw: Stanisław Hetman, Maria Głowacz, 
Stanisław Dzierżęga, Tadeusz Nęga, Paweł 
Kawa. Kwitnie też życie sportowe, zarówno 
szkolne, jak i z młodzieżą starszą. Niemal 
w każdą niedzielę spotkanie na boisku siat-
kowym z rówieśnikami z Róży i Jaźwin. O 
kibiców nie było trudno ani w Jastrząbce, 
ani u jej sąsiadów. Ale były też tego efekty. 
Dyplom dla drużyny piłki siatkowej męż-
czyzn Stara Jastrząbka za zajęcie II miejsca 
w rozgrywkach o Puchar Przechodni Woje-
wódzkiego Komitetu ZSL w Rzeszowie, or-
ganizowanych w ramach Święta Ludowego 
17 maj 1964r. A czyniąc kolejny krok trzeba 
stwierdzić, że dzięki wielkiemu wysiłkowi, 
jaki włożyłem chłopcy ze Starej Jastrząbki 
i trzech z Róży oraz jeden z Jaźwin przez 
pięć sezonów grali w II lidze piłki ręcznej 
województwa rzeszowskiego. Boisko do 
piłki ręcznej przy szkole gościło młodzież 
z Kolbuszowej, Jarosławia, Jasła, Trzcia-
ny (Zespół Szkół Rolniczych), Brzozowa i 
Sanoka. Oto ci chłopcy: Zygmunt Grzech, 
Zbigniew Bryg, Janusz Smagacz, Stanisław 
Żmuda, Stanisław Kawa, Stanisław Gońka, 
Bolesław Baran, Ryszard Pożdżał, Włady-
sław Tworek, Julian Wałęsa, Zbigniew Era-
smus, Stanisław Kurdziel.

A wracając do młodzieży szkolnej pragnę 
przypomnieć, że dziewczęta z tej szkoły w 
latach50/60 i 70 – 12 razy były mistrzami 
w piłce ręcznej województwa rzeszowskie-
go, chłopcom udało się to pięciokrotnie. 
Tylko raz odbyły się zawody centralne, w 
których uplasowały się na 4 miejscu na 18 
startujących reprezentujących poszczególne 
województwa. Pamiętam ich skład: Teresa 
Drzewińska, Teresa Osińska, Krystyna Ba-
ran, Alfreda Baran, Aniela Chudy, Maria 
Tabor, Alicja Chudy. Wiele do powiedze-
nia mieli też siatkarze, lekkoatleci, przeła-
jowcy, łucznicy, narciarze i łyżwiarze. Za 
pracę społeczno – kulturalno – sportową na 
początku lat 60-tych otrzymałem od władz 
oświatowych talon na motocykl W.S.K., 
drugi talon (było ich dwa na powiat) dostał 
się w ręce kierownika szkoły w Latoszynie 
p. Tadeusza Jargasa, dostałem jeszcze talon 
na rower, po kilku miesiącach skradziono 
mi go.

Było w Jastrząbce też wielu olimpij-
czyków, dominowała biologia, historia i 
matematyka. Z okazji  30 –lecia wybuchu 
II wojny światowej nauczyciel historii zor-
ganizowali „Izbę Pamięci Narodowej”. W 
otwarciu udział wzięli weterani kampanii 
wrześniowej, ponad dwudziestu, ponadto 
władze oświatowe gminy i powiatu oraz 
przedstawiciele władz administracyjnych. 
Daleko idącej pomocy przy jej urządzeniu 

udzielił pan Bolesław Krężel nauczyciel z 
Borowej. To była jedyna tego typu izba pa-
mięci w powiecie dębickim. Organizatora 
nagrodzono Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. A kiedy już jesteśmy 
przy odznaczeniach wspomnę, że zostałem 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, brą-
zową, srebrną i złotą Odznaką Honorową 
LZS – za wybitne zasługi położone dla roz-
woju kultury fizycznej i Sportu. Mam także 
Srebrny Medal WKKFiT – za zasługi w kul-
turze Fizycznej i Turystyce, Medalem 40-le-
cia Polski, Medalem za Zasługi dla Oświa-
ty, odznaką – Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego. Posiadam także Złotą Od-
znakę ZNP i odznakę Zasłużonego Działa-
cza LZS, Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Jeszcze opowiem o ważnym wydarzeniu 
w moim życiu. W latach 50 – tych uratowa-
łem od spalenia nowy budynek mieszkal-
ny państwa Derusów, a w kilka lat później 

wraz z młodzieżą szkolną budynek państwa 
Pinasów. Kierowałem też akcją gaśniczą w 
„Górnym Końcu” wspólnie z komendantem 
OSP Władysławem Początko – to był bar-
dzo groźny pożar, jednak opanowany. Przez 
kilkanaście lat sprawowałem funkcję prze-
wodniczącego konferencji Rejonowych na 
terenie gminy., a później funkcję prezesem 
ZNP na terenie gminy. Pełniłem funkcję 
radnego Gminnej Rady Narodowej i Powia-
towej Rady Narodowej, a w GRN funkcję 
przewodniczącego. W 1986 roku przesze-
dłem na emeryturę. Przepracowałem w za-
wodzie nauczyciela 48 lat i 7 miesięcy. Mia-
łem w trakcie mojej kariery nauczycielskiej 
przyjemność współpracować z wieloma 
wspaniałymi pedagogami, za co jestem im 
ogromnie wdzięczny. W 1984 r. przeniosłem 
się z rodziną do własnego domu w Czarnej. 
Angażowałem się we wszystkie organizo-
wane prace społeczne w komitetach: gazyfi-
kacyjnym, telefonicznym i kanalizacyjnym. 

Praca społeczna to moja druga pasja. Na 
emeryturze nadal uczyłem, jako nauczyciel 
w Borowej, Żdżarach, Grabinach, wróciłem 
też na chwilę do mojej ukochanej szkoły w 
Starej Jastrząbce. 

Wspominam tę moją nauczycielską pe-
regrynację, i dziś mam okazję podziękować 
wszystkim moim uczniom ze wszystkich 
szkół, że wspólne z nimi mogłem realizo-
wać wszystkie moje założenia dydaktyczne 
i wychowawcze, to była wspaniała mło-
dzież. W maju 1989 roku ukazał się 1 nu-
mer „Wiadomości z Czarnej”, artykułem o 
Konstytucji z 1791 roku na stałe zagościłem 
w zespole redakcyjnym, któremu szefował 
pan Czesław Knych. Od września 1992r. 
ster redagowania pisma przejąłem z jego rąk 
i wydawaliśmy wiadomości do roku 1998

Moja przygoda z pisaniem artykułów, 
najczęściej historycznych, dotyczących wy-
darzeń i ludzi z naszej gminy kontynuuję 

do dziś w „Gazecie Czarnieńskiej, w której 
we wszystkich dotychczas 60 wydaniach są 
moje spisane relacje czy autorskie opraco-
wania. Współredaguję również wydawany 
od 2009 roku „Rocznik Czarnieński” - biu-
letyn wydawany społecznym sumptem, któ-
rego głównym zamierzeniem jest zachowa-
nie dla potomnych wydarzeń i ludzi, które 
miały istotne znaczenia dla ziemi czarnień-
skiej…. 

Dziękuję za wspomnienia, to też lekcja 
historii dla mnie i dla wielu zwłaszcza mło-
dych ludzi, którzy zetkną się z tymi wspo-
mnieniami. Pragnę również wyrazić na ła-
mach naszej gazety serdeczne podziękowa-
nie za wieloletnią współpracę w redagowa-
niu „Gazety, Czarnieńskiej”, podkreślając, 
iż ta współpraca jest dla mnie zaszczytem. 
Życzymy panu Tadeuszowi długich lat ży-
cia i publikacji, które będziemy z przyjem-
nością czytać.

    

TADEUSZ SZYDŁOWSKI 
– były dyrektor szkoły w Starej Jastrząbce

Przedstawia Stanisław Zieliński

Ludzie gminnej oświaty

Tadeusz Szydłowski  przygodę z oświatą rozpoczął na przełomie roku 1947/48.

Rok 1962 – Grono Nauczycielskie w Starej Jastrząbce stoją przed starą szkołą od 
lewej: Tadeusz Szydłowski, Stanisława Głowacz, Zofia Stec, Janina Szydłowska, 
Honorata Babula, Helena Kozak, Paweł Ćwiok i Genowefa Naleźny.

str. 6



 nr 1 Gazeta Czarnieńska str. 7

redaktor naczelny:
Stanisław Zieliński
skład redakcji:
Tadeusz Szydłowski
Anna Brniak - korekta
Artur Fronc - oświata
Janusz Bryg - sport

opracowanie graficzne, skład:
GAMMA s.c.
Dębica, ul. Rzeszowska 133
tel. 14 68 26 408
e-mail: elzbieta.ciebien@gamma24.pl
www.gamma24.pl

wydawca:
Gminne Centrum Kultury i Promocji
ul. Dworcowa 6 A
39-215 Czarna
tel. 14 67 61 827
fax 14 67 61 442
www.czarna.com.pl
sekretariat@czarna.com.pl

Redakcja nie zwraca nie za-
mówionych artykułów i zastrzega 
sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść reklam i ogło-
szeń.

Nakład: 1100 egz.
Biuletyn Społeczno-Kulturalny

Gminy Czarna

Statuetkę przyznaną przez Kapitułę 
Tarnowskiej Fundacji Kultury „Uskrzy-
dlonego” odebrał wójt Józef Chudy na 
uroczystej gali w Tarnowie. 

„Uskrzydlony” jest honorowym wyróż-
nieniem, które nie wiąże się z żadnymi 
korzyściami materialnymi. Przyznawa-
ny jest za wybitne zasługi dla regionu i 
dla swojej „małej ojczyzny”. Statuetka 
Uskrzydlonego jest dziełem artysty rzeź-
biarza Stefana Niedorezo i przypomina 
Ikara, ma swój numer, do którego dołą-
czona jest karta z imieniem i nazwiskiem 
wyróżnionej osoby. Jak możemy wyczy-
tać na stronach internetowych Tarnowsk-
siej Fundacji Kultury „Uskrzydlony” to 
symbol zwycięstwa, które pociąga za sobą 
innych, jest spełnieniem norwidowskiego 

posłania zawartego w „Promethidionie”  - 
„Bo piękno na to jest, by zachwycało – do 
pracy, praca, by się zmartwychwstało”. 
Sukces jest największym mówcą świa-
ta, tak miał powiedzieć Napoleon. Wójt 
otrzymał to wyróżnienie za odniesiony 
sukces w dziedzinie samorządu terytorial-
nego, ze szczególnym uwzględnieniem 
promocji gminy za granicą, za zorgani-
zowanie najlepszej imprezy szachowej 
w kraju, jakim były Mistrzostwa Świata 
Mężczyzn i Kobiet do lat 20, które odby-
ły się w roku 2010 w Czarnej. Ale tych 
sukcesów jest wiele, dostrzegają je rów-
nież poza naszym województwem, stąd 
wyróżnienie przez Tarnowską Fundację 
Kultury. Gratulujemy tego zaszczytnego 
wyróżnienia.

         (ziel) 

W niedzielę 15 stycznia w „Wehikule 
Czasu”- z zewnątrz przypominającego 
zamek, a wewnątrz zaskakującego no-
wocześnie urządzoną salą, która może 
pomieścić 400 osób- nad zalewem w 
GRAND Chotowa –Hotel***SPA & RE-
SORT, odbył się Koncert w wykonaniu 
uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Dębicy pod batutą Stanisława Świerka 
– dyrektora szkoły muzycznej.

 Inicjatywa zorganizowania koncertu 
zrodziła się dzięki współpracy Stowa-
rzyszenia im. Brata Alberta, a zwłaszcza 
Leszka Ciurkota, kierownika Schroniska 
dla Bezdomnych im. Brata Alberta w Dę-
bicy i wójta Józefa Chudego. Pomysł ten 
wsparli właściciele Ośrodka Wypoczyn-
kowego Mariola i Andrzej Gryglowie, 
którzy włączyli się w tą akcję charyta-
tywną i zaprosili muzyków do Chotowej 
oddając im do dyspozycji salę balową w 
niedawno wybudowanym obiekcie nad 
zalewem, a organizacją zajęło się Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej i 
sam dyrektor Piotr Warżała. 

Podczas koncertu, na który licznie 
przybyli zaproszeni przez organizatorów 
goście i mieszkańcy Chotowej około 400 
osób zbierano pieniądze dla Towarzy-
stwa Pomocy im. Brata Alberta w Dębi-
cy z przeznaczeniem na budowę Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego i Pielęgnacyj-
nego w Dębicy. Datki zbierali uczniowie 
Zespołu Szkół w Chotowej i dzięki nim 
udało się zebrać kwotę 3,5 tysiąca złotych.

 Wróćmy do Koncertu, który otworzył 
wójt Józef Chudy, a gości i muzyków 
przywitał Andrzej Grygiel. O Towarzy-
stwie Pomocy im. Brata Alberta mówiła 
prezes Oddziału dębickiego Anna Wójcik, 
która doceniła działania naszej gminy, 
która jako pierwsza w powiecie dębic-
kim wsparła i zorganizowała działania 
wspierające Towarzystwo niosące pomoc 
bezdomnym. A sam koncert? Stał się wy-
darzeniem kulturalnym. W pierwszej czę-
ści koncertu zabrzmiały kolędy w wyko-
naniu Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej 
pod dyrekcją Marty Fortuny. Pastorałki 
i kolędy śpiewały gościnnie Renata Gry-
giel i Klaudia Olszyńska z Korzennej, 
przepiękną kolędę zaśpiewała Aleksandra 

Warżała z Czarnej, uczennica Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Dębicy. Wystąpił 
również Chór PSM pod batutą Alicji Sta-
siowskiej - Piwowar oraz Natalia i Żaneta 
Susz, których występ nagrodzono grom-
kimi brawami. Druga część koncertu to 
muzyka wprost z sal koncertowych cesar-
skiego Wiednia i sławne polki oraz walce 
Straussów, ojca i syna, którymi uraczono 
widzów reagujących na wykonane utwory 
brawami. Była również słynna Barcelona, 
którą wykonała wspólnie z orkiestrą Emi-
lia Jakubiec – Lis i Bal wszystkich świę-
tych Budki Suflera w wykonaniu Grzego-
rza Tomaszewskiego. A od braw zatrzęsły 
się ściany Sali balowej, gdy orkiestra na 
pożegnanie zagrała Marsz Radeckiego.

 
Koncert prowadziła Renata Żabicka 

racząc widzów anegdotami ze świata mu-
zyki. Do zobaczenia za rok zapowiedział 
powrót do Chotowej dyrektor Stanisław 
Świerk, a wójt i właściciel Chotowej 
chcieliby, aby Koncerty Noworoczne sta-
ły się tradycją w naszej gminie. Zapewne 
tak będzie.

Stanisław Zieliński 

Kolejna w naszej gminie inwestycja 
realizowana będzie w ramach unijnego 
„Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich”. 

Tym razem będzie to remont wraz z 
adaptacją remizy OSP w Jaźwinach. Na 
bazie istniejącego i w znacznym stop-
niu zniszczonego przez czas obiektu 
powstanie Wiejskie Centrum Kultural-
no – Informatyczne. W zaadaptowanych 
pomieszczeniach zapewne znajdzie się 
sala, w której będzie można w przyszłości 
urządzić siłownię, bardzo ostatnio popu-
larną nie tylko wśród mężczyzn, ale także 
wśród pań. Na zadanie to został ogłoszony 
przetarg, a po jego rozstrzygnięciu pozo-
stanie krótki okres na realizację tego za-
dania, bo czas skończy się wraz z końcem 
sierpnia. Zakres robót przewiduje roboty 
rozbiórkowe i wyburzeniowe wewnątrz 
istniejącego budynki. Obiekt otrzyma 
nowe instalacje, elektryczną, wodną i ka-
nalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 
Elewacja budynku zostanie dostosowana 
do istniejącego Domu Kultury, który też 
przeszedł niedawno gruntowna odbudo-
wą, wymieniona zostanie stolarka okien-
na, a dach pokryty zostanie nową blachą. 
Zagospodarowany zostanie również teren 
wokół budynku poprzez wykonanie pla-
ców z kostki brukowej. Wraz z istnieją-
cym już wyremontowanym i funkcjonu-

jącym budynkiem przedwojennego Domu 
Ludowego, w Jaźwinach powstanie Cen-
trum, w którym młodzież będzie mogła 
aktywnie spędzać czas, a i miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej stworzone 
będą lepsze warunki, a wygospodarowane 
pomieszczenie zapewni im miejsce spo-
tkań i co najważniejsze miejsce na sprzęt 
pożarniczy.  Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo 5 Gmin zawitała do Jaźwin, 
to przez to Stowarzyszenie możliwym 
było uzyskanie środków z Unii Europej-
skiej. Wartość tego zadania to 730 tysięcy 
złotych, z czego 75% kosztów kwalifiko-

wanych, czyli 434 tysiące złotych pocho-
dzić będzie ze środków Unii Europejskiej. 
Rozpisany przetarg na wykonanie tego za-
dania inwestycyjnego wyłoni wykonawcę 
i rzeczywisty koszt wykonania zadania, 
który prawdopodobnie będzie mniejszy 
od planowanego. Przetarg odbędzie się 22 
lutego br. Najważniejsze, że już końcem 
sierpnia budynek będzie się prezentował 
godnie i okazale w Jaźwinach, a zarazem 
tworzył będzie centrum wsi, zmienione 
nie do poznania. 

                                                                                                                   
(ziel)

W dniu 8 grudnia 2011r. zmarł ks. 
kanonik Emil Ćwik, emerytowany dusz-
pasterz w Zawadzie k. Dębicy. Msza św. 
żałobna została odprawiona w dniu 10 
grudnia 2011r. w Domu Księży Eme-
rytów w Tarnowie. W tym samym dniu 
uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
kościele parafialnym w Górze Motycznej, 
po których ciało śp. Zmarłego zostało zło-
żone na miejscowym cmentarzu.

 Ksiądz Emil Ćwik urodził się 26 wrze-
śnia 1924 roku w Górze Motycznej, jako 
syn Stanisława i Anny z domu Sajdak. 
Do szkoły średniej uczęszczał w Dębicy, 
egzamin dojrzałości zdał w roku, 1948 

po którym to podjął studia filozoficzno 
– teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Tarnowie. Święcenia ka-
płańskie otrzymał w katedrze tarnowskiej 
z rąk biskupa Karola Pękali. Jego droga 
posługi kapłańskiej wiodła kolejno w pa-
rafiach, w których pracował, jako wika-
riusz: Jodłowa – od 10 września 1953r., 
Brzeziny – od 10 lipca 1957 r., Trzciana 
k. Bochni – od 20 lipca 1960 r., Pogwiz-
dów – od 1 sierpnia 1963 r., Czchów – od 
1 sierpnia 1965 r., Tylmanowa – od 14 
października 1969 r., Ptaszkowa – od 20 
czerwca 1972 r.

 16 czerwca 1975r. objął obowiązki 
proboszcza parafii Borowa, które to pełnił 
do 7 czerwca 1980r. Po złożeniu rezygna-
cji z urzędu proboszcza w Borowej za-
mieszkał na plebanii w parafii Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Zawadzie, 
w Sanktuarium Maryjnym, służąc przez 
21 lat Jego kapłańskiego życia w sposób 
szczególny posługując w konfesjonale.

 Znałem osobiście księdza kanonika. 
Pozostanie w mojej pamięci, jako gorliwy 
kapłan i patriota zatroskany o przyszłość 
naszej Ojczyzny. Był bardzo skromnym 
i życzliwym człowiekiem, wspaniałym 
spowiednikiem. Zawsze na każdej mszy 

w kaplicy zawadzkiego kościoła, w kon-
fesjonale świeciło się światełko, a potrze-
bujący pątnicy mogli się wyspowiadać. 
Ostatnie dni Jego życia to ciężka choroba, 
do końca do póki starczyło sił służył wier-
nie Kościołowi i ludziom.

 Ostatnie dni życia, obłożnie chory 
od października 2011 r. spędził w Domu 
Księży Emerytów w Tarnowie, zmarł w 
87 roku życia i 58 roku kapłaństwa. 

                                                                                                                                                
Stanisław Zieliński

USKRZYDLONY 
DLA WÓJTA

NOWOROCZNY KONCERT W CHOTOWEJ

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W JAŹWINACH

Zmarł ksiądz kanonik Emil Ćwik – były proboszcz w Borowej

„Uskrzydlonego”  wręcza wójtowi Józefowi Chudemu, członek Kapituły wójt 
Gminy Szczurowa Marian Zalewski.

Nagrodzeni „Uskrzydlonymi” obok wójta europoseł  Paweł Kowal.

Ksiądz Kanonik Emil Ćwik

Jaźwiny, budynek Domu Strażaka przejdzie gruntowny remont.
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Koło Caritas przy Kościele w Żdżarach 
zorganizowało spotkanie wigilijne, za-
praszając na nią seniorów ze Żdżar. 

Jak nakazuje ceremoniał, a i chrześci-
jańska tradycja wigilię rozpoczęto mo-
dlitwą, której przewodniczył ks. Adam 
Samborski. Słowo Boże, które popłynęło 
z Jego ust przepełnione było ewangelicz-
nym przekazem o Narodzeniu Jezusa i ży-
czeniami świątecznymi. 

Był śnieżnobiały opłatek i wspólne 
życzenia, aby zdrowie dopisywało w nad-
chodzącym 2012 roku. Panie z Caritasu 
zadbały, aby stół też przypominał obcho-
dzoną w każdej rodzinie wigilię, a po-
trawy jak tradycja nakazuje były postne. 
Barszcz z uszkami z nadzieniem z leśnych 
grzybów smakował wybornie, sam tych 
smaków żdżarskiej kuchni doświadczy-
łem wraz z zaproszonymi na wigilię Ja-
nem Pychem – prezesem GS-u w Czarnej 
i Urszulą Pych – kierowniczką Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej 
oraz dyrektorem Gminnego Centrum Kul-
tury i Promocji w Czarnej. 

Wigilia nie mogła odbyć się bez wspól-
nego kolędowania, przygrywał najmłod-
szy organista w diecezji tarnowskiej Bar-
łomiej Kruk, któremu nutek pilnowała 
mama. Było rodzinnie, miło i świątecznie 
w Żdżarach w ten niedzielny wieczór. 
Wszyscy czuliśmy się jedną rodziną złą-
czoną wielkim wydarzeniem i oczekiwa-
niem na przyjście Dzieciątka Jezus, które 
każdego roku przeżywamy, a wszystko 
dzięki paniom z Caritasu oraz ks. Adamo-

wi Samborskiemu i Pani Ewie Olszko – 
Szpunar, która przyjęła gości w Wiejskim 
Centrum Kultury w Żdżarach, obdarowu-
jąc na odchodne aniołkiem, pięknym i ra-

dosnym wykonanym przez dzieci z kółka 
plastycznego. 

                                                                                                                                                      
             Stanisław Zieliński

str. 8

KLASTER ZAŁOŻONY

KOLEJNE CENTRUM W GMINIE

WIGILIA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W CZARNEJ

W GRAND Chotowa HOTEL*** RE-
SORT w Chotowej zostało założone Sto-
warzyszenie „Klaster Doliny Wisłoki”. 
Stowarzyszenie to powołało 19-tu człon-
ków założycieli reprezentujących różne 
środowiska i organizacje i samorządy z 
dorzecza Wisłoki. 

Przyjęto statut Stowarzyszenia oraz 
wybrano organy statutowe, w tym zarząd, 
do którego weszli: Jacek Kras, Paweł 
Kudroń, Piotr Kamiński, Czesław Leja, 
Wilhelm Rzechonek, Szymon Rewerenda 
oraz Andrzej Słonowski.  Wybrano także 
Komisję Rewizyjną oraz Radę Programo-
wą, której zadaniem będzie wytyczenie 
kierunków działania tej organizacji. W 
skład rady weszli: Andrzej Grygiel wła-
ściciel GRAND- u z Chotowej, Antoni 
Kamiński prezydent Educare Servire z 

Dębicy oraz Stanisław Lis prezes zarządu 
F.M Hektor z Tarnowa. Prezesem zarzą-
du został wybrany Jacek Kras z Tarnowa, 
dziennikarz, zastępcą został wybrany Pa-
weł Kudroń z Educare Servire z Dębicy.

Celem określonym w statucie jak 
uchwalili członkowie założyciele będzie 
wypracowanie konkurencyjnej pozycji 
dla regionu Dolin Wisłoki i wykorzy-
stanie tej pozycji do rozwoju potencjału 
regionu poprzez stworzenie szansy dla 
rozwoju turystyki. W spotkaniu grupy za-
łożycielskiej wziął udział wójt Józef Chu-
dy i sekretarz gminy Stanisław Zieliński. 
Wójt gratulował podjęcia tak ważnej dla 
rozwoju gmin inicjatywy, która ma wpły-
wać i promować rozwój turystyki, i może 
mieć znaczny wpływ na rozwój gospodar-
czy gminy, zmniejszenie bezrobocia i po-
zyskanie alternatywnych źródeł dochodu 

dla mieszkańców gminy. Stowarzyszenie 
ma charakter otwarty. W roli członków 
wspierających tą organizację mogą do 
niej dołączyć również samorządy. Na 
początku lutego bieżącego roku o roli sto-
warzyszenia w rozwoju gospodarczym re-
gionu, jego celach i zamierzeniach mówił 
zaproszony na Konwent Wójtów i Burmi-
strzów powiatu dębickiego prezes Jacek 
Kras. Pozytywne przykłady inwestowania 
w turystykę na terenie powiatu możemy 
zauważyć, w gminie Czarna Ośrodek w 
Chotowej, który dzięki innowacyjności 
i pomysłowości właściciela prężnie się 
rozwija, proponuje nowe produkty tury-
styczne i pobytowe, a także jest miejscem 
pracy. 

Przykładem jest także Gmina Dębica, 
która też inwestuje w rozwój turystyki. 
Miejmy nadzieję, iż wszystkie cele, jakie 

przyjęto na zebraniu założycielskim zma-
terializują się w pozytywne instrumenty 
oddziaływania na rozwój gospodarczy 
także naszej gminy, która również bory-

ka się z dużym bezrobociem, zwłaszcza 
wśród młodych, w wielu przypadkach 
gruntownie wykształconych.

                                                                                                                                   (ziel) 

W lutym tego roku w naszej gminie 
rozpoczęło działalność kolejne Wiejskie 
Centrum Kultury, tym razem w Róży.  
Budynek Remizy, Domu Strażaka w Róży 
przeszedł gruntowny remont zewnątrz i 
wewnątrz. 

Jest nowa instalacja centralnego ogrze-
wania, nie ma już zagrożenia zatrucia, czy 
bólu głowy od poprzedniego ogrzewa-
nia gazowego, są nowe okna, a wystrój 
wnętrz i lampy nadają świetlicy przyjem-
ny nastrój. Pion kuchenny również prze-
szedł modernizację, a wyposażenie w stół 
bilardowy już w przed oficjalnym otwar-
ciem zgromadziło amatorów tej popular-
nej gry klubowej.

Otwarcia Centrum dokonał wójt Józef 
Chudy, który przypomniał historię tego 
obiektu podkreślając zasługi w jego po-
wstaniu miejscowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Budynek Wiejskiego Centrum Kultury 
oprócz części, która ma funkcje kultural-
no – rekreacyjną, wyposażoną w telewi-

zor plazmowy zawieszony na ścianie, za-
pewne skupi wielu kibiców reprezentacji 
Polski grającej w Mistrzostwach Europy, 
pełni również funkcję remizy strażackiej. 
Strażacy tej miejscowości, to najliczniej-
sza OSP w naszej gminie licząca ponad 
100 członków. Również oni mogą w bu-

dynku realizować swe statutowe zadania. 
Cieszą się z tego obiektu panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, a zwłaszcza przewod-
nicząca koła Elżbieta Wiercioch i pani 
Stanisława Kulas, które zadbały wspólnie 
z koleżankami, aby na tym uroczystości 
nie zabrakło ciasta kawy i herbaty. To 

ważna placówka kulturalna otwarta w tej 
miejscowości. Zapewne zrodzi się wiele 
inicjatyw inspirowanych nie tylko przez 
Gminne Centrum Kultury i Promocji, aby 
w tej miejscowości kwitło życie kultural-
ne, a młodzież miała gdzie spędzić wol-
ny czas. Zaczątki już stworzono, choćby 

Zespół Pieśni i Tańca „Różacy”, wypo-
sażony w stroje zakupione ze środków 
Unii Europejskiej. Ćwiczy i zapewne już 
niedługo będziemy mogli podziwiać mło-
dzież z Róży tańczącą w suicie krakow-
skiej i rzeszowskiej.

             (ziel)

Tradycyjnie w przeddzień przerwy 
świątecznej dyrektor Zespołu Szkół w 
Czarnej Marta Markowicz zaprosiła na 
wigilię dla nauczycieli tej szkoły. 

Uroczystość rozpoczyna się na hali 
gimnastycznej jasełkami, scenki z tej in-
scenizacji możecie państwo obejrzeć w 
fotoreportażu na str. 4 naszej gazety. Po 
jasełkach nauczyciele spotykają się na 
wigilii. Opłatki pobłogosławił i okolicz-
nościowe Słowo Boże okraszone życze-
niami wygłosił ks. katecheta Rafał Ciecie-
ręga. Wójta reprezentował na wigilii dy-
rektor Artur Fronc z Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
w Czarnej. Dzielono się opłatkiem jak 

tradycja nakazuje i wzajemnie życzono 
sobie zdrowia i lepszych szczęśliwszych 
dni w nowym nadchodzącym 2012 roku.

Takie spotkanie to nie tylko tradycja, 
ale także bardzo ważny element integra-
cji grona pedagogicznego. Zespół Szkół 
w Czarnej to największa szkoła w naszej 
gminie nie tylko ze względu na wyposa-
żenie w obiekty takie jak pełnowymiaro-
wa hala gimnastyczna, kryta pływalnia, 
czy możliwość korzystania z boiska wie-
lofunkcyjnego obok szkoły, ale także na 
ilość uczniów w szkole podstawowej i 
gimnazjum. 

                                                                                                                                                      
                    (ziel)

Założyciele Stowarzyszenia „Klaster Doliny Wisłoki” – Chotowa. 

Wiejskie Centrum Kultury w Róży.

Wigilia „Caritas” w Żdżarach, opłatki pobłogosławił ks. Adam Samborski.

Bartłomiej Kruk z mamą. Wigilia w Zespole Szkół w Czarnej.

Uczestnicy ceremonii otwarcia.

WIGILIA W ŻDŻARACH
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CZARNEJ

HELENA Z REYÓW KSIĘŻNA JABŁONOWSKA Z PRZYBOROWIA
 Fragmenty oświadczenia posła Jana 

Warzechy złożone w Sejmie  Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

…Helena z Reyów Jabłonowska. Boha-
terka mojego oświadczenia urodziła się 4 
stycznia 1895 r. w Przyborowiu - miejsco-
wości należącej do gminy Czarna k. Dębi-
cy. Była ona córką Mikołaja Reya i Marii 
z Bobrowskich. Przez historyków była 
określana jako ziemiańska działaczka spo-
łeczna i niepodległościowa, żołnierz AK - 
pseudonim Rzepicha. Była wychowana w 
duchu patriotycznym, demokratycznym 
i społecznikowskim, zaangażowana od 
wczesnej młodości w działalność społecz-
ną. Ukończyła szkoły: Sióstr Służebni-
czek w Jarosławiu i Sióstr Niepokalanek 
w Nowym Sączu. Przed I wojną świato-
wą organizowała kursy gospodarcze dla 
dziewcząt w parafiach powiatów pilzneń-
skiego i rohatyńskiego, a także koła Soko-
ła i Strzelca, współpracując w tym celu z 
przyjacielem ojca, Józefem Hallerem. W 
czasie I wojny światowej wsparła Legiony 
Polskie kwotą 50 tys. koron, pochodzącą 
z jej posagu. W 1915 r. podczas pobytu z 
ojcem w Wiedniu opiekowała się polskimi 
uchodźcami.

W 1917 r. wyszła za mąż za Józefa 
Jabłonowskiego - właściciela dóbr w 
województwach: tarnopolskim i stanisła-
wowskim. Małżeństwo Jabłonowskich 
zamieszkało w Łękach niedaleko Dębicy, 
a następnie w Przyborowiu. Po przepisa-
niu tego majątku przez Mikołaja Reya na 
córkę gospodarowali tam aż do czasu wy-
siedlenia w 1944 r. Po odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę, od 1918 r. Helena 
Jabłonowska działała w Akcji Katolickiej 
oraz w Towarzystwie Kółek Rolniczych, 
a także organizowała we wsiach koła go-
spodyń wiejskich. Inicjowała i pomagała 
organizować ochronki (rodzaj przedszko-
la), w których dzieci otrzymywały opiekę 
i wyżywienie, podczas gdy matki uczest-
niczyły w pracach rolnych. W ramach 
Akcji Katolickiej działała w Katolickim 
Stowarzyszeniu Kobiet, będąc prezesem 
m.in. okręgu dębickiego. Utworzyła przy 
tym stowarzyszeniu Referat ds. Gospodyń 
Wiejskich i została jego przewodniczącą. 
W Przyborowiu i okolicznych wsiach słu-
żyła ludziom wszelką możliwą pomocą: 
materialną, w zakresie ratowania zdrowia 
i edukacyjną. Wojna zastała Helenę Jabło-
nowską w Przyborowiu. W miejscowości 
tej znalazło wkrótce schronienie wielu 
krewnych i znajomych oraz uchodźców 
z innych części Polski. Oprócz pomocy 
uciekinierom, których liczba wahała się 
między 20-45 osobami przebywającymi 
w Przyborowiu przez pięć lat wojny, zor-
ganizowała ona tajne nauczanie w swoim 
dworze, gdzie regularnie udzielało się w 
konspiracji troje nauczycieli. Tu co roku 
odbywały się egzaminy komisyjne.

W swoim dworze ukrywała także oso-
by narodowości żydowskiej. Udzielała 
pomocy partyzantom, intensywnie dzia-

łała w ramach struktury Rady Głównej 
Opiekuńczej. Rada powstała 1 czerwca 
1940 r. w Krakowie. Księżna Jabłonow-
ska została prezesem powiatowej struk-
tury RGO w Dębicy. Dawało to pretekst 
do licznych działań i interwencji u władz 
niemieckich. Działalność w ramach RGO 
polegała na: dożywianiu, organizowaniu 
pomocy żywnościowej i materialnej dla 
rodzin wysiedlonych, dla wojskowych, 
więźniów i uciekinierów, a także wyra-
bianiu fałszywych dokumentów. Dzięki 

takim zaświadczeniom wielu młodych lu-
dzi zwolniono np. z pracy przymusowej. 
Pośród innych form działalności znala-
zła się także kuchnia obywatelska i po-
moc aresztowanym. Warto tu przytoczyć 
przykład udanej, brawurowej akcji, jaką 
była niewątpliwie interwencja Heleny i 
Józefa Jabłonowskich, która doprowa-
dziła do uwolnienia blisko 40 młodych 
ludzi, aresztowanych i przeznaczonych do 
wywiezienia do obozu w Auschwitz. Jej 
długie i trudne pertraktacje oraz oddanie 
prywatnego samochodu Jabłonowskich 
oficerowi, który był odpowiedzialny za 
ten rozkaz, doprowadziły do uwolnienia 
więźniów. Z ramienia RGO Helena Jabło-
nowska prowadziła też dożywianie dzieci 
oraz ochronki i kolonie dla nich. Dzięki 

staraniom RGO, na początku 1940 r. uda-
ło się uzyskać zgodę Niemców na utwo-
rzenie w Dębicy Szkoły Kupieckiej, która 
funkcjonowała do 1943 r. Zamknięto ją 
pod zarzutem udziału uczniów w kon-
spiracji. Innym przejawem altruistycznej 
pomocy była organizacja pomocy Żydom 
z dębickiego getta. Przez wiele miesię-
cy, codzienne dostarczała im żywność. 
Wiele jej akcji świadczyło o niezwykłej 
odwadze i stanowczości. Dla ratowania 
ludzkiego życia nie wahała się przed ni-
czym. W lipcu 1944 r. pacyfikowano wieś 
Gumniska. Ludność, wśród której znaleźli 
się też żołnierze AK, zgromadzono pod 
eskortą wojska na placu w Dębicy. Męż-
czyźni czekali na ciężarówkach, kobiety z 
dziećmi były zamknięte za ogrodzeniem. 
Helena Jabłonowska przyjechała do Dę-
bicy, krzyczała po niemiecku na zdezo-
rientowanych żołnierzy i otworzyła bramę 
- wtedy ludzie uciekli i rozpierzchli się po 
okolicy. Gdy Niemcy oprzytomnieli i po-
jawił się dowódca, trudno już było wyła-
pać uciekinierów. Był to czas niemieckich 
klęsk, rozprężenia, a odwaga samotnej 
kobiety wobec wojska zaimponowała na-
wet hitlerowcom i pewnie dlatego, mimo 
przesłuchań oraz gróźb, uniknęła ona roz-
strzelania.

Helena Jabłonowska należała do Armii 
Krajowej, w szeregach której używała 
pseudonimu Rzepicha. W ramach oddzia-
łu Działo zajmowała się sprawami, we-
dług jej określenia, sekcji gospodarczej, 
tj. zaopatrywaniem w żywność, odzież, 
broń, rozwożeniem tej broni, szyciem 
bielizny, montowaniem granatów. Do 
AK należała też jej rodzina: mąż Józef 
Jabłonowski, porucznik Wojska Polskie-
go, pseudonim Wiąz - oddział Działo, syn 
Stanisław pseudonim Dąb - oddział Po-
cisk, syn Andrzej, podchorąży, pseudonim 
Śmigło, który poległ 27 sierpnia 1944 r. 
w lesie Gębiczyna - oddział Pocisk, syn 
Krzysztof, ranny i wywieziony do obozu 
Gross-Rosen, pseudonim As - oddział Po-
cisk, córka Maria, łączniczka, pseudonim 

Swing - oddział Pocisk.
Osobny rozdział aktywności Heleny 

Jabłonowskiej stanowi pomoc więźniom 
obozu koncentracyjnego w Pustkowie, 
zbudowanego niedaleko Blizny, gdzie 
Niemcy budowali wyrzutnię rakiet V1 i 
V2. Udzielała ona więźniom pomocy od 
początku 1943 r. do lipca 1944 r., czyli do 
czasu ewakuacji obozu. Próby pomocy 
więźniom - rosyjskim jeńcom, Żydom i 
Polakom - podejmowała również wcze-
śniej, jednak były one nieudane. Dopiero 
zmiana komendanta, z którym wreszcie 
Helena Jabłonowska nawiązała rozmo-
wę, spowodowała zgodę władz obozu 
na cotygodniowe dostarczanie żywności 
więźniom. W przygotowanie paczek żyw-
nościowych angażowała wielu mieszkań-
ców powiatu dębickiego; okręg zbierał 
produkty. Przywożono je do dworu w 
Przyborowiu i stąd ruszał transport do 
potrzebujących. W samym dworze także 
gromadzono i przygotowywano jedzenie, 
często kosztem domowników. W każdym 
transporcie uczestniczyła osobiście bo-
haterka - jako osoba odpowiedzialna za 
pomoc. Załatwiając niezbędne formalno-
ści, przekazywała więźniom grypsy i wia-
domości. Przy okazji próbowała zebrać 
wiadomości o ilości i stanie więźniów 
oraz o funkcjonowaniu obozu. Dane te 

dostarczała następnie dowództwu AK. 
Transporty służyły także obserwacji te-
renów niemieckich poligonów z Blizny. 
Funkcję furmana wozów z żywnością peł-
nił często zwiadowca AK. Jabłonowska 
była nazywana ˝naszą matką˝ zarówno 
przez więźniów obozu, jak i wszystkich, 
którym pomagała i ratowała życie. Nazwa 
ta funkcjonuje do dzisiaj wśród pamięta-
jących jej bohaterstwo mieszkańców.

Helena Jabłonowska prowadziła kar-
totekę kilkuset nazwisk, wykorzystaną 
następnie do Listy Strat Ziemiaństwa 
Polskiego 1939-1945. Po wysiedleniu i 
wywłaszczeniu ze swego majątku Helena 
Jabłonowska zamieszkała w Krakowie. 
Również tam próbowano ją wyrzucić z 
mieszkania i zmuszano do zamieszkania 
w Nowej Hucie. Odbywało się to w 1950 
r. w ramach represji wobec inteligencji 
krakowskiej. Wysiedlenia uniknęła dzięki 
interwencji posła Konstantego Łubień-
skiego, którego brat walczył w AK razem 
z Jabłonowskimi. Helena Jabłonowska do 
śmierci mieszkała w Krakowie. Zmarła 11 
czerwca 1977 r. …

Pochowana na cmentarzu w Straszę-
cinie w kaplicy Reyów i Jabłonowskich” 
(dop. red.) 

W naszej gminie rozpoczął pracę Ze-
spół Interdyscyplinarny, który odbył 
pierwsze posiedzeniu w dniu 26 stycznia 
2012 r. 

Na podstawie porozumień podpisanych 
przez wójta z instytucjami zajmującymi 
się przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie do pracy w tym gremium zostali 
skierowani: Barbara Zbaraza – pracow-
nik urzędu gminy, asp. Sztab. Władysław 
Skowron funkcjonariusz Policji, Renata 
Madura pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia 
w Starej Jastrząbce, Artur Fronc dyrek-
tor Gminnego Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Szkół w Czarnej, 
Grażyna Szkodzińska i Irena Ćwiok – 
pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czarnej oraz Ewa Kowal 
– kurator zawodowy Sądu Rejonowego 
w Dębicy.

W pierwszym posiedzeniu wójta gminy 
reprezentował Stanisław Zieliński – se-
kretarz gminy. W głosowaniu tajnym na 
przewodniczącą zespołu została wybra-
na Grażyna Szkodzińska. Powstał, więc 
zespół złożony z fachowców, którzy w 
ramach obowiązków służbowych, spo-
łecznie realizować będzie zadania okre-
ślone w przyjętym przez radę Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w 
rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie.

Czym będzie zajmował się ten zespół? 
Będzie koordynował i integrował działa-
nia podmiotów zajmujących się proble-
matyką przemocy w rodzinie oraz innych 
specjalistów zajmujących się tą proble-
matyka, diagnozował będzie problemy 
występujące w rodzinach na terenie 
gminy, zagrożone przemocą oraz podej-

mował będzie działania w środowiskach 
zagrożonych przemocą. Ważnym zada-
niem zespołu będzie także rozpowszech-
nianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwościach, w których będzie można 
skorzystać i uzyskać pomoc w przypadku 
zagrożenia przemocą w rodzinie. A tam 
gdzie ta przemoc będzie miała już miejsce 
podejmowane będą działania w stosunku 
do osób, które winne są zaistniałych sytu-
acji kryzysowych w rodzinie. 

Przed przystąpieniem do czynności 
zadań członkowie grupy złożyli wójto-
wi stosowne oświadczenia o poufności 
spraw, które będą prowadzić. Miejmy, 
więc nadzieję, że poprzez podejmowania 
stosownych działań na rzecz rodzin do-
tkniętych przemocą w rodzinie w naszej 
gminie zjawisko to uda się ograniczyć.

(ziel)

Helena i Józef Jabłonowscy z dziećmi.

Poseł Jan Warzecha

Księżna gustowała w kapeluszach, 
książę Jabłonowski w szlacheckim 
kontuszu.

Rycina na „Górze Śmierci”, księżna 
wiezie żywność dla więźniów.

Wnuczka Zofia Jabłonowska – Ratajska przy popiersiu babci w trakcie 
uroczystości w Pustkowie Osiedlu (2011r.).

Członkowie Zespołu: Barbara Zbaraza, Irena Ćwiok, Władysław Skowron, Renata 
Madura, Grażyna Szkodzińska i Ewa Kowal.
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Z programu unijnego realizowanego 
w latach 2011 – 2013 w Głowaczowej 
zostaną wykonane zadania inwestycyjne 
poprawiające i modernizujące funkcjono-
wanie oczyszczalni ścieków oraz ujęcia i 
stacji wodociągowej wraz z budową sieci 
kanalizacyjnej. Z tegoż programu unijne-
go udało się uzyskać 2.687 000 złotych. 
W ramach finansowego wsparcia przez 
Unię Europejską w Głowaczowej zo-
stanie rozbudowana i zmodernizowana 
istniejąca oczyszczalnia ścieków, która 
ostatnio dawała się we znaki mieszkań-
com, zwłaszcza tym, których domostwa 
zlokalizowane są w pobliżu oczyszczalni.

 Roboty na tym obiekcie rozpoczęto w 
bieżącym roku, do istniejącego obiektu 
oczyszczalni została dobudowana wiata 
na osady powstające w wyniku oczysz-
czania ścieków komunalnych. Kolejny 
etap modernizacji przewiduje dobudowę 
kolejnych zbiorników oraz remont obec-
nie funkcjonujących. Po robotach moder-
nizacyjnych sytuacja powinna ulec zdecy-
dowanej poprawie, a praca oczyszczalni 
nie powodować będzie nadmiernych 
uciążliwości dla mieszkańców.

 
Kolejną inwestycją, która zostanie zre-

alizowana jest modernizacja istniejącego 
ujęcia wody, budowa nowych zbiorników 
i modernizacja stacji wodociągowej. 

Niezmiernie ważną inwestycją, która 
doczeka się realizacji w latach 2012 – 
2013, w ramach przyznanych środków 
do budowa sieci kanalizacyjnej w Gło-
waczowej. Planuje się wykonać przyłą-
cza do 100 gospodarstw, a długość sieci 
kanalizacyjnej wyniesie około 9 km oraz 
zostanie wykonana sieć tłoczna o długości 
około 3 km. W ramach tej inwestycji na 
terenie Głowaczowej zostanie wykona-
nych 6 przepompowni ścieków. 

Nadszedł, więc czas i dla Głowaczo-
wej, która doczeka się wreszcie gruntow-
nej modernizacji i dokończenia budowy 
istniejącej infrastruktury wodno – kana-
lizacyjnej.

W tym roku oddano nowy budynek 
Wiejskiego Centrum Kultury wraz z gara-
żem dla OSP, strażacy otrzymali duży sa-
mochód bojowy, zaś kolejne inwestycje w 

infrastrukturze drogowej i kolejowej pla-
nowane są w tej miejscowości na najbliż-
sze lata. Postulaty mieszkańców, wnioski 
radnego Kazimierza Krycha i sołtysa Ta-
deusza Krycha znalazły poparcie wójta 
Józefa Chudego i akceptację całej rady 
gminy wyrażaną w podjęciu stosownych 
uchwał. 

Pewnym jest, iż do Głowaczowej zawi-
tała też Unia Europejska w postaci skie-
rowanych do tej miejscowości środków 
finansowych na poprawę, jakości życia 
mieszkańców i rozwój miejscowości. 

(ziel)  

Polskie koleje zakupiły 20 pociągów 
Pendolino za astronomiczną kwotę 665 
milionów euro, czyli licząc na polskie 
złotówki za 2, 5 miliarda złotych. 

Te włoskie składy tłumacząc na język 
polski „wahadełka” to bardzo nowoczesne 
i szybkie, mogące jechać ponad 250 km 
na godzinę. Niestety wózki pod pociągiem 
zakupione przez kolej nie będą uchylne i 
te pociągi nie będą pędzić po polskich 
torach z tak zawrotną szybkością. Usta-
lono, że ta szybkość wynosić będzie 160 
km/godz. Dziś z Krakowa czy Katowic 
podróż do Przemyśla zajmuje około 3,5 
godziny, ale ma być o godzinę mniej. Tak 
szybko mają wozić nas Polaków włoskie 
„wahadełka” w barwach PKP Intercity.

Co to oznacza dla nas - mieszkańców 
gminy? Na torach zaczęła się rewolu-
cja. Już w Grabinach widać z przejazdu 
rozbierany jeden tor, w Głowaczowej 

zamknięty przejazd przez drogę powia-
tową, obowiązuje objazd. Mieszkańcy 
korzystający z usług przewozowych na 
kolei, zwłaszcza uczniowie dojeżdżają-
cy do szkół w Tarnowie i Dębicy często 
narażeni są na spóźnienia ze względu na 
prowadzone inwestycje na kolei. 

Co zaś czeka nas w przyszłości?  
W Czarnej zostanie zlikwidowany prze-
jazd z zaporami przez tory w ciągu uli-
cy Witosa i Konarskiego. Wybudowany 
zostanie wiadukt drogowy pod koleją ze 
zjazdami na drogi gminne oraz z chodni-
kiem przejściem dla pieszych. W Głowa-
czowej w ciągu drogi powiatowej zostanie 
zlikwidowany przejazd (obecnie zamknię-
ty dla ruchu pojazdów samochodowych) 
i wybudowany wiadukt pod torami ze 
zjazdami na drogi gminne. Kolejny wia-
dukt pod torami zostanie wybudowany w 
Grabinach w ciągu drogi powiatowej wraz 
z zjazdami na drogi gminne. 

Plany modernizacyjne przewidują li-
kwidację dwóch przejazdów kolejowych 
niestrzeżonych, a alternatywnie powsta-
ną drogi wzdłuż linii kolejowej łączące 
z najbliższymi przejazdami kolejowymi i 
wiaduktami drogowymi. Powstaną na te-
renie naszej gminy 2 przystanki kolejowe 
w Czarnej i Grabinach, natomiast przysta-
nek w Wałkach zostanie przeniesiony z 
terenu naszej gminy bliżej miejscowości 
Wałki na teren gminy Czarna. 

Co z budynkiem stacyjnym w stacji? 
Jak na razie PKP nie ma planów, może 
ulec rozburzeniu, ponieważ przystanek 
nie wymaga obiektu stacji kolejowej. 
Ale ta niewiadoma na pewno zostanie w 
najbliższym czasie rozwiązana. Kolejna 
wielka inwestycja państwowa realizowa-
na jest na terenie naszej gminy, co sprzyja 
rozwojowi okolicznych miejscowości.

                                                                                                                        (ziel)

Uczniowie z ZS im. Jana Pawła II w 
Głowaczowej zbierali kasztany i żołędzie 
dla zwierząt leśnych na zimę. 

Udało się zebrać całkiem sporo zapa-
sów. W akcji brali udział wszyscy ucznio-
wie ze szkoły podstawowej, którzy wraz 
z rodzicami niemalże codziennie donosili 
pełne worki do szkoły. 22 października 
2011r. uczniowie z opiekunami wybrali 
się do leśniczówki w Chotowej, gdzie na 
ręce pana Stanisława Drobota myśliwe-
go z Koła Łowieckiego „Trop” przeka-
zali swoje zbiory. W nagrodę za zebrane 
jesienne dary dla zwierzyny na uczniów 
czekało wiele niespodzianek i nagród. 
Uczniowie klasy 6 SP zebrali najwięk-
szą ilość żołędzi i kasztanów. Zwycięzcy 
zostali obdarowani albumami o tematyce 
przyrodniczej. Spotkanie zakończyło się 

pieczeniem kiełbasek przy ognisku pod-
czas, którego była okazja posłuchać cie-
kawostek z życia lasu.

Fundatorem kiełbasy i cukierków był 
właściciel firmy „Taurus” – p. Stanisław 
Jarosz –członek Koła Łowieckiego „Trop 
Dębica”. Nagrody rzeczowe- piękne albu-
my przyrodnicze, ciastka, soki i wszelki 
słodkości  ufundowało Koło Łowieckie 
„Trop”. Organizatorami ogniska byli: 
Prezes Koła p. M. Mrzygłód oraz człon-
kowie: p. A. Darłak, p. A. Nowak i p. S. 
Drobot. 

Składamy serdeczne podziękowanie 
KŁ „Trop Dębica” oraz organizatorowi 
akcji p. S. Drobotowi za współpracę.

      Uczniowie wraz z opiekunami 
 ZS im. JP II w Głowaczowej
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Ujęcie Wody w Głowaczowie zostanie przebudowane.

Oczyszczalnia w Głowaczowej przejdzie modernizację.

Ruch pociągów od Grabin w kierunku Czarnej odbywa się jednym torem.

Na zbieraczy żołędzi czekały kiełbaski z grilla.

Pamiątkowa fotografia z myśliwymi.

Przejazd w Głowaczowej zostanie zmodernizowany, będzie podziemny wiadukt.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH UE PONAD 2,6 MILONA 

ZŁOTYCH DLA GŁOWACZOWEJ

ZAKOŃCZENIE AKCJI ZBIERANIA 
KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

KIEDY „PENDOLINO” 
ZAWITA DO CZARNEJ
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Fotoreportaż

JASEŁKA W ŻDŻARACH
 (fot. St. Zieliński)

Anioł Angelika Ziaja,  Maria Kolak w roli Maryji.

Diabełki: Katarzyna Serwińska i Dominika Świerczek.

Pastuszkowie, jeszcze nic nie wiedzą.

Życzenia świąteczne złożyła widzom Ewa Olszko - Szpunar.

Aniołki kolędowały Dzieciątku.

Składanie darów.

Pastuszkowie tańczyli „krzesanego” Dzieciątku. 

Sala pękała w szwach.

Józef i Maryja w stajence.

Królowie przybyli złożyć hołd.

Wróżbitka Klaudia Bubułka z Herodem Dominikiem Michoniem.

Ks. dr  Ryszard Biernat proboszcz 
z Machowej.
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FOTOREPORTAŻ

Wiolonczelistki ze Szkoły Muzycznej w Dębicy.

Sala balowa zapełniła się widzami.

Wójt Józef Chudy witał przybyłych na koncert gości.

Aleksandra Warżała z Czarnej  przepięknie  zaśpiewała „Świerkową 
Kolędę” 

Gości  witał również Andrzej Grygiel, właściciel ośrodka i 
współorganizator muzycznego wydarzenia w Chotowej.

Renata Grygiel i Klaudia Olszyńska z Korzennej.

Anna Wójcik – prezes dębickiego Oddziału Stowarzyszenia 
im. św. Brata Alberta.

Natalia i Żaneta Susz wraz z chórem śpiewały kolędy. 

Koncert prowadziła p. Renata Żabicka.

Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy pod batutą Stanisława Świerka zagrała Marsza 
Radetzkiego, otrzymała burzę oklasków.  

KONCERT NOWOROCZNY DLA ŚW. BRATA ALBERTA W CHOTOWEJ
 (fot.: St. Zieliński)
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Polka na  kowadło J. Straussa, na kowadle grał Kamil Przetacznik.

Emilia Jakubiec – Lis wykonała utwór Besame Mucho. 

Na pożegnanie „Marsz Radetzkiego” i obietnica, że orkiestra zagra za rok. Grzegorz Tomaszewski zaśpiewał piosenkę Cugowskiego” Bal wszystkich Świętych”.

Gratulację dla Kamila od dyrygenta. „Besame Mucho” wykonała Emilia Jakubiec – Lis.

„Tokajer Czardasz” też podobał się publiczności.

MISTERIUM
Dyrektor Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce

wraz z Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim
serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Czarna na

Misterium Męki Pańskiej
inscenizowane przez uczniów naszej Szkoły, 

 które odbędzie się w dniach 25 marca i 1 kwietnia 2012r. 
/niedziele/ o godz. 1630 

w Domu Kultury w Starej Jastrząbce
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FOTOREPORTAŻ

JASEŁKA W JAŹWINACH
 (fot.: St. Zieliński)

Sala gimnastyczna w Jaźwinach zapełniła się widzami, wójt też 
zagościł na widowni.

Występują uczniowie szkoły podstawowej.

W roli narratora Izabela Walewska z VI klasy szkoły podstawowej.

Wiktoria Małek i Rafał Drożdż.

Babcie i dziadkowie licznie przybyli na przygotowane przez uczniów 
przedstawienie.

Trzej Królowie.

Pani Jolanta Orzechowska i Lucyna Madura – dyrektor ZS 
w Jaźwinach.

Występowały: Dorota Małek, Karolina Grzyb i Zuzanna Małek.

Dawid i Konrad Stelmach. 

Scenka z Jasełek.

Spotkanie po Jasełkach  z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Aniołki.
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Organizatorem tegorocznego Gmin-
nego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych był Piotr Warżała – dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej oraz Zespół Szkół w Borowej.

Do udziału w konkursie zgłoszono 37 
szopek, w tym 32 ze szkół podstawo-
wych i 15 z gimnazjów. Były to prace z 
Borowej, Czarnej, Głowaczowej, Jaźwin, 
Róży, Starej Jastrząbki, Żdżar. Komisja 
konkursowa, która obradowała w ZS w 
Borowej 20 grudnia 2011r.zwróciła uwa-
gę na ogromny kunszt prac i nieocenioną 
inwencję twórczą autorów. Za kryterium 
oceny przyjęła tradycyjność szopek, a 
więc jej przestrzenną konstrukcję (stajen-
ka, szopka, grota) ze żłobkiem i otocze-
niem betlejemskim.  W kategorii I (szkół 
podstawowych) I miejsce zdobyła Klau-
dia Czuchra (Róża), II miejsce Aleksandra 
Ziaja (Żdżary), III miejsce Kacper Skar-
bek (Borowa) i Dominik Spólnik (Boro-
wa). W kategorii II (gimnazjum) I miej-
sce zajęła Bożena Augustyn (Borowa), 
II miejsce Anita Pych (Róża), III miejsce 
Magdalena Godycka (Róża).

Dla zwycięzców nagrody ufundowali: 
Dyrektor ZS w Borowej, Dyrektor GCKiP 
oraz Koło Aktywnych Kobiet w Borowej. 

Dumą napawa pracowitość młodzieży, 
która z taką pasją kultywuje piękną polską 
tradycję robienia szopek. Dziękujemy or-

ganizatorom, rodzicom, opiekunom i wy-
chowawcom za pomoc i wsparcie. 

       Wioletta Bałut

Wydawało się, że zima ominie nas w 
tym roku. Grudzień i styczeń nie zapo-
wiadały, że tak mocno nam się zima da we 
znaki. Mróz w lutym w niektórych miej-
scowościach naszej gminy nocą dochodził 
do – 30 stopni. Dobrze, że największe 
mrozy pokryły się z terminem ferii zimo-
wych i nie było konieczności zamykania 
szkół ze względu na niskie temperatury, 
choć nasze budynki oświatowe są dobrze 
ocieplone, a zmodernizowane ogrzewania 
zapewniają dostateczną temperaturę w 
klasach. 

W wielu domach dokarmiano ptaki, 
karmniki były pełne ziaren słonecznika 
i siemienia lnianego, przysmaku dla si-
korek, którym w tak duże mrozy trudno 
znaleźć pożywienie. Bażanty, i jelenio-
wate też garnęły się do ludzkich siedzib, 
a szkody, jakie sarny i zające pozostawiły 
po sobie okażą się po stopnieniu śniegu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
pracował w tych mroźnych dniach na 
wysokich obrotach, docierano z pomocą 
wszędzie tam gdzie były sygnały, iż bez 
pomocy w węgiel czy zapomogę na żyw-
ność trudno będzie niektórym osobom 
przetrwać. Podziękowania należą się też 
Policji, która monitorowała zagrożenia i 
pomagała je rozwiązać. Życie mógł stra-
cić jeden z mieszkańców, w domu, w któ-
rym mieszka, leżał chory a temperatura 
spadła tak, że zamarzła w wiadrze woda. 
Taka sytuacja miała miejsce w Przery-
tym Borze gdzie zagrożone były również 
zwierzęta, które mogły nie przetrwać tak 
silnych mrozów.

 Poza sołtysem z tej miejscowości w 
rozwiązaniu tego nabrzmiałego problemu 
w Przerytym Borze dużo czasu poświęcił 
radny z Przerytego Boru Mirosław Kot. 
Zima już niedługo spłynie do morza, naro-

biła nam wiele kłopotów, licznych awarii 
na sieciach wodociągowych, a zmarzlina 
sięgała 120 cm. Wiosna tuż, tuż tak jak 
Święta Wielkanocne, po których zawsze 
przychodzi wiosna. 

(ziel)
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Pierwszy kwartał każdego nowego 
roku to okres zebrań sprawozdawczych 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 12 
lutego 2012 roku Dom Strażaka w Róży 
zapełnił się licznym gronem druhen i 
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Róży, którzy zebrali się, aby podsumować 
działalność statutową i finansową swojej 
jednostki za ubiegły rok. 

Uroczystego otwarcia walnego zebra-
nia dokonał prezes OSP w Róży druh 
Bogusław Majka. Na początku przywi-
tał on przybyłe na zebranie druhny oraz 
druhów, a następnie poprosił wszystkich 
zebranych na sali strażaków ochotników 
o uczczenie minutą ciszy pamięć druhów 
z OSP w Róży, którzy odeszli w ostatnim 
roku na wieczny odpoczynek. Po tym 
przystąpiono do omówienia dalszych 
punktów porządku obrad. 

Podczas zebrania sprawozdawczego 
prezes Bogusław Majka przedstawił spra-
wozdanie z działalności OSP w Róży. Jed-
nostka ta w ubiegłym roku uczestniczyła 
w 6 akcjach: 4 razy wyjeżdżano do gasze-
nia pożarów, a 2 razy druhowie z Róży li-
kwidowali miejscowe zagrożenia. Prezes 
Bogusław Majka w swoim sprawozdaniu 
przedstawił wiele osiągnięć jednostki OSP 
w Róży, a jest się, czym chwalić. Druhny 
i druhowie z OSP w Róży podczas zawo-
dów sportowo-pożarniczych w ubiegłym 
roku odnieśli bardzo duże osiągnięcia. 

W zawodach gminnych, które odby-
ły się w Grabinach obie drużyny z Róży 
zwyciężyły i zakwalifikowały się do za-
wodów powiatowych w Dębicy. Podczas 
tych zawodów żeńska drużyna pożarnicza 

również wykazała się dużą sprawnością, 
zajmując 2 miejsce. Na szczególną po-
chwałę zasługują tu druhny: Angelina 
Majka, Dominika Gurga, Angelina Żydek, 
Dominika Majka, Bernadetta Tabor, Ka-
rolina Piękoś, Anna Kałamarz, Agnieszka 
Kulas i Adrianna Opalińska. Jest to naj-
większy do tej pory sukces żeńskiej dru-
żyny pożarniczej grupy III "C" z OSP w 
Róży na zawodach powiatowych. 

Druhny i druhowie z Róży uczestniczą 
również w Ogólnopolskim Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega 
Pożarom", w którym co roku zajmują wy-
sokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, 
a nawet ogólnopolskim. W ubiegłym roku 
druhowie reprezentujący grupę gimna-
zjalną i ponad gimnazjalną zwyciężyli 
turnieju gminnym i powiatowym, repre-
zentując powiat dębicki na eliminacjach 
wojewódzkich. Podczas tych eliminacji 
druh Sebastian Majka z PG w Róży zajął 
3 miejsce, a druhna Dominika Majka z I 
LO w Dębicy była 9. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Róży po-
siada również swoją kronikę, którą na 
bieżąco prowadzi kronikarz druhna Ilona 
Majka. W tym roku został zakończony jej 
pierwszy tom. W kronice na bieżąco za-
pisywane są ważne wydarzenia i uroczy-
stości, których brała udział Ochotnicza 
Straż Pożarna w Róży. Podczas zebrania 
sprawozdawczego zarząd podjął także 
decyzję o założeniu strony internetowej 
OSP w Róży, którą zobowiązał się prowa-
dzić druh Andrzej Saja. Niebawem strona 
ta powinna zostać uruchomiona. Druhny 
i druhowie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Róży biorą również czynny udział 

w adoracji Grobu Pańskiego w okresie 
wielkanocnym, w uroczystej procesji re-
zurekcyjnej, w uroczystościach Oktawy 
Bożego Ciała, odpuście parafialnym, od-
puście strażaków w Przeczycy, pielgrzy-
mach do Częstochowy oraz obchodach 
Dnia Strażaka. Zarząd OSP w Róży ściśle 
współpracuje z Radą Sołecką, radnymi 
gminnymi z Róży oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Róży, z którymi organizuje 
wspólne spotkania okolicznościowe i wie-
czorki. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Róży działa również Zespół Pieśni i 
Tańca "Różacy", który występuje podczas 
festynów szkolnych, uroczystości wiej-
skich i gminnych. 

W trakcie zebrania sprawozdawczego 
w Róży w szeregi OSP przyjęto 4 nowych 
członków. Obecnie Ochotnicza Straż Po-
żarna w Róży jest największą OSP w po-
wiecie, a nawet i w województwie.

Podczas tegorocznego walnego ze-
brania druhny i druhowie z Róży mieli 
okazję podziwiać odnowione wnętrze 
Domu Strażaka w Róży. Całkowicie 
zmieniony został wystrój sali, wymie-
niono dotychczas stosowane w budynku 
piecyki gazowe na centralne ogrzewanie, 
zakupiono nowe meble kuchenne. Część 
będąca Wiejskim Centrum Kultury zo-
stała wyposażona w stoliki, krzesła, stół 
bilardowy, telewizor oraz 5 stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu, 
z których będą mogli korzystać popołu-
dniami zarówno strażacy ochotnicy jak i 
mieszkańcy Róży.

                Dominika Majka

Zebranie sprawozdawcze w OSP w Róży

Zarząd OSP w Róży.

Prezes Zarządu OSP Bogusław Majka prowadził zebranie.

Buchtowisko, las w Chotowej.

Uczestnicy konkursu z dyr. ZS w Borowej p. Wiolettą Bałut.

Najpiękniejsze w Żdżarach

WOŚP „GRAŁA” W CZARNEJ

KONKURS W BOROWEJ

MROŹNA i ŚNIEŻNA
Pierwszy finał WOŚP odbył się w roku 

1993 i był poświęcony kardiochirurgii 
dziecięcej. 

Co roku Orkiestra zbierała datki bijąc 
rekordy. Ile zebrano w roku 2012 dowie-
my się dopiero 8 marca po zamknięciu 
wszystkich licytacji i rozliczeniu tej wiel-
kiej imprezy, w którą zaangażowanych 
jest wiele tysięcy wolontariuszy, instytu-
cji i środków masowego przekazu, radia 
i telewizji. W dniu 9 stycznia na koncie 

WOŚP było 40 269 194 złote. W naszej 
gminie również prowadzono akcję zbie-
rania datków na ten szczytny cel. Radni, 
pracownicy gminnej administracji, dyrek-
torzy szkół zebrali kwotę 4.217 złotych, 
którą organizator zbiórki na terenie naszej 
gminy Piotr Warżała wpłacił do Sztabu 
Orkiestry w Dębicy. Tradycyjnie, więc 
w ograniczonym zakresie zaznaczyliśmy 
swój udział w tej wielkiej charytatywnej 
ogólnokrajowej  akcji.

W Wiejskim Centrum Kultury, po raz 
pierwszy w historii Żdżar, odbył się kon-
kurs piękności. 

Do rywalizacji stanęły uczennice z kl. 
IV-VI SP i  I-III Gimnazjum. Nad przy-
gotowaniem kandydatek do pokazu czu-
wała pani Beata Grzegórzko. Dziewczęta 
zaprezentowały się licznie zgromadzonej 
publiczności w strojach sportowych, dys-
kotekowych i wieczorowych. Wspólnie 
zatańczyły przygotowane wcześniej dwa 
układy taneczne oraz odpowiadały na py-
tania z różnych dziedzin życia, zadawane 
przez prowadzącą imprezę Ewę Olszko- 
Szpunar.

Czas między kolejnymi prezentacjami 
wypełniony był wspólną zabawą młod-
szych dzieci, którym do tańca przygrywał 
na organach ich szkolny kolega, Bartło-
miej Kruk. 

Po długiej i burzliwej naradzie nieza-
leżna komisja konkursowa w składzie: 
Bożena Wołowicz - przewodnicząca, An-
gelika Barnaś, Małgorzata Mikoś i Moni-
ka Słomska dokonała wyboru Miss Żdżar 
2011.

Tytuł Miss SP zdobyła Angelika Ziaja,
Miss Gimnazjum Magdalena Słowik.  
 1-ą Wice-Miss – została Patrycja 

Giemza i Anna Tryba.
 2-ą Wice-Miss – została Angelika Mi-
choń i Barbara Kozik.
 Tytuł Miss Gracji przydzielono Patry-
cji Giemzie i Dominice Stolarz.
 Tytuł Miss Inteligencji zdobyły: Zu-
zanna Knych i Paulina Pietraszew-
ska.

Fotoreporterzy w składzie: Krzysztof 
Jamróg, Kinga Danek i Grzegorz Ziaja 
dokonali wyboru Miss Foto, którymi zo-
stały: Zuzanna Knych i Barbara Kozik.

Tytuł Miss Publiczności otrzymały sio-
stry Kamila i Klaudia Bubułka.

Podczas imprezy wyróżniono również 
Bartłomieja Kruka, którego uznano za 
najzdolniejszego muzycznie chłopca.

Pani Ewa Olszko- Szpunar, animatorka 
kultury w Żdżarach otrzymała tytuł Naj-
wspanialszej Kobiety Żdżar, a ks. Adam 
Samborski został w Żdżarach Najmilszym 
Człowiekiem Roku 2011. 

Organizatorzy imprezy serdecznie 
dziękują wszystkim sponsorom, pani Bo-
żenie Wołowicz, sołtysowi Tadeuszowi 
Dedzie i jego żonie,  radnemu Markowi 
Ziaji, paniom z „Caritasu” oraz wszyst-
kim tym, którzy wspierają pracę WCK w 
Żdżarach.

                    Ewa Olszko-Szpunar
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Rozmowa z Panią Ewą Orzechowską 
- nauczycielem Zespołu Szkól w Starej 
Jastrząbce, Jaźwinach i Róży przeprowa-
dzona przez Panią Beatę Drwal.

Beata Drwal: Czy przypuszcza Pani, co 
mogło być inspiracją do przeprowadze-
nia tej medialnej rozmowy?
Ewa Orzechowska: Myślę, że prośba o 
pomoc w zredagowaniu artykułu o udziale 
uczniów gminy Czarna w Wojewódzkim 
Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.
BD: To prawda, jedną z przyczyn była 
informacja o tegorocznych wynikach 
Pani uczniów. Wtedy pomyślałam jak 
to możliwe, że co roku ta lista jest coraz 
dłuższa. Czym Pani inspiruje uczniów 
do udziału w tym konkursie.?
EO: Uczniowie lubią współzawodnictwo 
- każdy pragnie poczuć się lepszym od 
kolegi czy koleżanki. Samo zapo-znanie 
z zasadami konkursu i obiecanymi nagro-
dami jest wystarczającą zachętą do uczest-
nictwa. Zakwalifikowanie do udziału w 
konkursie wojewódzkim czy powiatowym 
jest nagrodą dla twórcy, uznaniem jego 
wysiłku i talentu. Ocena celująca z plasty-
ki czy zajęć artystycznych za uznane osią-
gnięcia również wabi artystów.
BD: W tym roku lista zwycięzców jest 
imponująca, czy może Pani przedstawić 
nam jej skład.
EO: W bieżącym roku szkolnym mamy 
10 nagrodzonych szopek - w tym aż 4 
zdobyły nagrody główne! W 2012 roku 
organizatorzy nieco zmienili zasady na-
gradzania przyznając 49 nagród głównych 
i 69 wyróżnień. O wysokim poziomie ar-
tystycznym dzieł świadczy fakt, że szopki 
naszych uczniów wyróżnione zostały z 
pośród 342 szopek z 80 szkół i placówek 
oświatowych Podkarpacia.
Moi uczniowie w Wojewódzkim Konkur-
sie Szopek Bożonarodzeniowych zdobyli:
ZS w Starej Jastrząbce:
2 nagrody główne - uczennice Gimnazjum 
- Anna Stachura i Anna Chłopek. 
3 wyróżnienia - uczennice Gimnazjum - 
Anna Brożek i Beata Chudy oraz uczennica 
Szkoły Podstawowej - Justyna Chłopek.
Gimnazjum w Róży:
2 nagrody główne – uczniowie - Anita 
Pych, Piotr Czuchra,
wyróżnienie – uczennica Magdalena Go-
dycka
Szkoła Podstawowa w Róży:
wyróżnienie - uczennica Klaudia Czuchra.
ZS w Jaźwinach:
wyróżnienie - uczennica Szkoły Podsta-
wowej Izabela Walewska.
Natomiast w konkursie powiatowym w 
Dębicy sukcesy odnieśli uczniowie:
ZS w Starej Jastrząbce:
II miejsce Klaudia Ćwik w kategorii 
uczniów gimnazjalnych,
wyróżnienie Damian Pękala w kategorii 
szopki rodzinnej.
Gimnazjum w Róży – wyróżnienie w ka-
tegorii uczniów gimnazjalnych przyznano 
Agnieszce Pieniążek. 
Prace moich uczniów zasłużyły również 
na nagrody na szczeblu gminnym gdzie 
nagrodzono 10 szopek: 

Szkoła Podstawowa w Róży – I miejsce 
Klaudia Czuchra; Gimnazjum w Róży - II 
miejsce Anita Pych, III miejsce Magdale-
na Godycka, wyróżnienie Piotr Czuchra; 
ZS w Starej Jastrząbce - 5 wyróżnień: 
Anna Stachura, Łucja Pytel, Anna Brożek, 
Justyna Chłopek, Kinga Chuda; ZS w Jaź-
winach – wyróżnienie - Izabela Walewska.
BD: Zastanawiające, że w każdej szko-
le, w której Pani uczy potrafi wyłuskać 
chętnych do wykonania prac. Jak pani 
tego dokonuje?
EO: W każdym roku, w ramach lekcji 
plastyki czy techniki uczniowie zmagają 
się z problemem wykonania pracy kon-
kursowej. W klasach IV – VI zaczynają 
od szopki z papieru i postaci wycinanych 
z gotowych szablonów przy-gotowanych 
specjalnie dla dzieci, potem próbują sił w 
innych materiałach plastycznych. Artyści 
rozwijają się - po-czątkowo są to prace 
płaskie potem płaskorzeźby czy formy 
przestrzenne.
BD: Wielokrotnie oglądałam wernisaże 
prac na szkolnym korytarzu ZS w Sta-
rej Jastrząbce. Najbardziej zaskakiwała 
mnie pomysłowość technik i formy. Czy 
to Pani zasługa?
EO: Zapewne jest tam coś moich suge-
stii. Czasem zachęcam ucznia do wybra-
nia bardziej skomplikowanej a zarazem 
oryginalniejszej techniki czy do bardziej 
nowoczesnego spojrzenia na temat szop-
ki. Jednak to uczniowie oceniając własne 
talenty i możliwości finansowe decydują 
o technice i całokształcie pracy. Czasem 
realizacja planów wiąże się z kosztami np. 
zakupem farb witrażowych, zamawianiem 
szlifowanego szkła, przygotowaniem ram, 
zakupem innych materiałów plastycznych 
i wtedy ogromne znaczenie ma przyzwole-
nie czy zachęta rodziców. 
BD: Skąd uczniowie czerpią pomysły 
na zastosowanie coraz bardziej niety-
powych i zaskakujących materiałów do 
wykonania szopek?
EO: Wyjazdy z uczniami na uroczystości 
rozdania nagród do Rzeszowa, Dębicy czy 
organizatora etapu gminnego w bieżącym 
roku ZS w Borowej a wcześniej w Głowa-
czowej, umożliwiają uczniom oglądanie 
wystaw najpiękniejszych dzieł, porów-
nania swoich prac, dają szansę obcowa-
nia niekiedy z dziełami sztuki. Co roku 
przygotowuję prezentację zdjęć najpięk-
niejszych szopek z różnych etapów kon-
kursów z lat ubiegłych. Obserwacja prac 
rówieśników ma podpowiedzieć uczniom 
techniki i formy prac. Każdy uczeń może 
znaleźć w tych propozycjach coś dla siebie 
na miarę swoich możliwości manualnych. 
Czasem inspiracją są nowe techniki po-
znawane na zajęciach artystycznych tak, 
jak tegoroczna praca Anny Chłopek wy-
konana skomplikowaną techniką wydra-
pywanki na dużym formacie. Uczniowie 
wykorzystują również rodzinne tradycje i 
zapraszają do pomocy wszystkich człon-
ków rodziny np., co roku inna szopka z 
piernika pieczona przez rodzinę Pękalów 
z Podlesia. Z niektórych domów były 
dwie nagrodzone szopki, co świadczy o 
ogromnym wkładzie pracy uczniów i ich 

pomocników.
BD Wydaje się, że konkurs przejawia, 
co roku jakieś trendy a Pani uczniowie 
umieją się „wpasować w gusta i prio-
rytety jury”. Czy może Pani zdradzić 
tajemnice powodzenia prac swoich 
uczniów? Może jakieś prorocze sny?
EO: W tym roku w szopkach często po-
jawiało się przesłanie roku liturgicznego 
„Kościół naszym domem” i z pew-nością 
nawiązanie w dziełach do tego hasła ma 
niemałe znaczenie. Wydaje się, że twórcy 
niczym już nie zaskoczą, jednak pomysło-
wość dziecka nie zna granic i w każdym 
roku pojawiają się ciekawe przesłania, 
niespotykane dotąd użyte techniki i ma-
teriały. W Rzeszowie można było podzi-
wiać szopkę wewnątrz piłki – zapewne 
inspirowaną EURO 2012. Mile widziane 
w szopkach są elementy architektury lo-
kalnej. Dobrze, że uznanie w oczach jury 
znajdują tradycyjne formy z drewna i 
słomy jak również te bardzo nowoczesne 
ukazujące spojrzenie na temat tego szcze-
gól-nego dzieła, jakim jest szopka oczami 
młodzieży.
BD: Wspaniałe prace zachwycają nie 
tyko pomysłowością, ale też kunsztem 
i precyzją wykonania. Pomaga Pani 
uczniom w ich wykonaniu?
EO: Moim zadaniem jest pokazanie celu, 
przedstawienie nowej techniki, demon-
stracja wykonania poszczególnych ele-
mentów. Czasem postać wykonana pod-
czas demonstracji w czasie lekcji znajduje 
zastosowanie w szopce ucznia, ale jest to 
najwyżej jeden element, który ma zachę-
cić do samodzielnych prób. Żadna szopka 
w całości nie jest robiona podczas lekcji, 
bo wiele godzin musiałabym przeznaczyć 
na ten cel a przecież muszę realizować 
program. Uczniowie chętnie korzystają z 
konsultacji w szkole czy za pomocą e-ma-
il. Teraz w czasie ferii tą drogą konsultuję 
prace na następne konkursy plastyczne. 
Oglądając zdjęcia projektów prac, już 
w tej wstępnej fazie zwracam uczniom 
uwagę na kompozycję, zasady plastyczne, 
sposób interpretacji tematu, zastosowaną 
technikę, formę pracy czy estetykę.
BD: Jaka jest dalsza droga tych wymu-
skanych perełek ustawionych na szkol-
nym korytarzu?
EO: W konkursie szkolnym bierze udział 
kilkadziesiąt prac – w tym roku w samej 
Jastrząbce było ich aż 57. W dniu, w któ-
rym upływa termin składania prac powo-
łujemy komisję konkursową gdzie połowę 
członków komisji stanowią nauczyciele 
- najczęściej Pani Dyrektor, Ksiądz, na-
uczyciel polonista, nauczyciel nauczania 
zintegrowanego oraz ja, a drugą część sta-
nowią uczniowie - członkowie samorzą-
dów uczniowskich Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. Wszystkie przyznane danej 
pracy miejsca przeliczane są na punkty. 
Końcowy wynik bardzo demokratycznie 
pokazuje kolejno osiągnięte miejsce czy 
wyróżnienie. Wyniki w formie tabelarycz-
nej wywieszane są na korytarzo-wych ga-
zetkach. Uczniowie wiedzą, że duże szop-
ki nie mają szans na zakwalifikowanie do 
wojewódzkiego czy po-wiatowego etapu 

konkursu gdyż do samochodu lepiej wziąć 
kilkanaście mniejszych szopek i dać szan-
są zwycięstwa większej liczbie uczniów 
niż zabrać 2-3 szopki dużych rozmiarów. 
Z każdej z sześciu szkół, w których uczę 
mogę zabrać po 5 sztuk, więc byłoby do 
zabrania 30 szopek, co jest niemożliwe ze 
względu na rozmiary mojego samocho-du. 
Osobiście, więc preferuję szopki na płasz-
czyźnie a jeżeli przestrzenne to raczej na 
małym podłożu, które można łatwo spa-
kować i nawet piętrowo przewieźć. Każdą 
szopkę trzeba odpowiednio opisać – dwa 
egzemplarze metryczek w kopercie na 
trwale przymocowanej do pracy a na każ-
dy etap organizatorzy wymagają różnych 
danych w opisie. Potem trzeba spakować, 
przewieźć, rozpakować i znaleźć jak naj-
lepsze miejsce ekspozycji na wystawie.
BD: Z jakimi spostrzeżeniami wraca 
Pani po zawiezieniu prac?
EO: Już w trakcie ustawiania prac oce-
niam szanse moich uczniów. Zdaję sobie 
sprawę, że by wyłonić najpiękniejsze 
szopki jury ma nie lada problem. W cza-
sie uroczystości rozdania nagród organi-
zatorka konkursu p. Stanisława Ba-jorska 
- Dyrektor Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie 
powiedziała „komisja musi uchwycić nie 
tylko zdolności twórców, a także wielką 

miłość do nowonarodzonego Jezusa, wy-
rażającą się poprzez ogromny wkład pracy 
w ukazanie tak waż-nego dla ludzkości 
wydarzenia.” Dobrze, że to nie ja mam 
wybierać najpiękniejsze spośród najpięk-
niejszych dzieł.
 BD: Rozpoczyna się okres oczekiwania 
i wreszcie są wyniki. Jakie emocje towa-
rzyszyły Pani, gdy odczytywała długą 
li-stę zwycięzców a wśród nich swoich 
podopiecznych?
EO: Faktycznie po terminie obrad komisji 
konkursowej w sobotę i niedzielę kilka-
dziesiąt razy zaglądam na stronę WWW, 
na której mają być ogłoszone wyniki a 
potem jak już zostają opublikowane, prze-
czesując listę nagrodzonych, cieszę się 
sukcesami dzieci. Następnie dzwonię do 
uczniów lub wysyłam e-maile, dzwonię 
do dyrektorów szkół, by poinformować o 
sukcesach a zarazem umówić się na ponie-
działkowy wyjazd z laureatami konkursu 
do Rzeszowa.

BD: Czy warto startować w tego typu 
konkursach. Pochwały są miłe, ale mło-
dzież w duchu czeka na materialne na-
grody. Są takie?
EO: W etapie szkolnym nagrodą jest 
wywieszenie wyników do publicznego 
wglądu i awans do dalszych etapów. Or-
ganizatorzy konkursu starają się pozyskać 
sponsorów, by móc wręczyć wymierne na-
grody twórcom. Najczęściej są to materia-
ły plastyczne, książki, plecaki, kalendarze, 
przybory geometryczne i różnego rodzaju 
gadżety i słodkie pocieszki za udział. Waż-
ne są dyplomy stanowiące pamiątkę udzia-
łu w danym etapie. W Rzeszowie najwar-
tościowsze są nagrody główne – w tym 
roku wycieczka do Warszawy do Centrum 
Nauki – Kopernik. Z naszej gminy skorzy-
stało z tego z wyjazdu czworo uczniów. 

Dwa lata wcześniej również w Warszawie 
w Muzeum Powstania Warszawskiego i w 
Sejmie było dwoje uczniów z Jastrząbki. 
W ubiegłym roku na wycieczce w Krako-
wie połączonej ze zwiedzaniem podziemi 
i oglądaniem wystawy szopek krakow-
skich było dwoje uczniów z Jastrząbki i 
jedna uczennica z Jaźwin.  Sam udział w 
uroczystości rozdania nagród, w której 
wzięli udział ks. bp Edward Białogłowski, 
ks. proboszcz Stanisław Potera, wiceku-
rator oświaty p. Antoni Wydro oraz orga-
nizatorzy konkursu, połączonej z częścią 
artystyczną i poczęstunkiem dla uczniów 
i opiekunów jest przeżyciem i wzrusze-
niem, dla którego warto brać udział w 
zmaganiach konkursowych.

Za rozmowę dziękuje Beata Drwal - na-
uczyciel geografii i matematyki w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce.
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Pasje drogą do sukcesu

Ewa Orzechowska.

Nagrodzeni w konkursie.

Zmiany w systemie emerytalnym, progno-
zowane niskie emerytury oraz  starzenie 
się polskiego społeczeństwa sprawiają, że 
nasza przyszłość po zakończeniu pracy 
coraz bardziej zależy od tego, czy potrafi-
my wziąć sprawy we własne ręce. Polacy 
wciąż jednak maja niewielką skłonność 
do oszczędzania oraz niechęć do plano-
wania swojej przyszłości. 

O systematycznym oszczędzaniu na do-
datkową emeryturę powinien pomyśleć 
praktycznie każdy z nas, a szczególnie ko-
biety, które nie dość, że zarabiają o około 
30 proc. mniej niż mężczyźni, to również z 
uwagi na obowiązki rodzinne często mają 
krótszy staż pracy. Niewysoka emerytura 
„grozi” również przedsiębiorcom i oso-
bom pracującym na własny rachunek, któ-
re płacą najniższe składki na ZUS. Roz-
czarowuje także prognozowana wysokość 

emerytur osób zarabiających znacznie po-
wyżej średniej krajowej (ponad 250 proc.), 
które po zakończeniu pracy zawodowej 
mogą liczyć w najlepszym wypadku na 
emeryturę równą 30 proc. ostatniej pensji. 
Dla tych grup oraz dla wszystkich osób, 
które – zamiast obawiać się przyszłości – 
chcą ją zaplanować, oszczędzanie na eme-
ryturę to konieczność. 
Dobrym sposobem na uzbieranie znaczą-
cej sumy pieniędzy jest program systema-
tycznego oszczędzania, taki jak Kapitalna 
Przyszłość Avivy. Im wcześniej zdecy-
dujemy się na jego wybór, tym większe 
mamy szansę na zgromadzenie przez lata 
kwoty, która pozwoli nam istotnie pod-
wyższyć naszą emeryturę. 

Minimalna miesięczna składka w Kapital-
nej Przyszłości wynosi 200 zł. Chociaż nie 
trzeba od razu określać czasu oszczędza-

nia, warto pamiętać, że zarówno regular-
ność wpłat, jak i dłuższy czas oszczędza-
nia potrafią zdziałać cuda. Zyski od już 
wpłaconego kapitału zwiększają bowiem 
jego wartość, a tę kwotę podwyższają 
wkrótce kolejne zyski. Oszczędzanie roz-
łożone w czasie oznacza również mniej-
sze obciążenie domowego budżetu oraz 
zazwyczaj nie wiąże się z wyrzeczeniami.

Kapitalna Przyszłość umożliwia inwesto-
wanie w szeroką gamę funduszy, różnią-
cych się strukturą aktywów i możliwymi 
do osiągnięcia zyskami. Pieniądze można 
przenosić między funduszami dowolną 
liczbę razy w roku, bez konieczności opła-
cania podatku od zysków kapitałowych. 
Dostęp do rachunku przez Internet i tele-
fon pozwala na szybkie i wygodne zleca-
nie tych zmian oraz łatwe uzyskanie infor-
macji o wartości zgromadzonego kapitału. 

Przed wyborem Kapitalnej Przyszłości 
warto poprosić doradcę o symulację, aby 
zobaczyć, jakiego kapitału dzięki oszczę-
dzaniu określonej kwoty możemy się 
spodziewać za 10 czy 15 lat. Dzięki temu 
można zawczasu dostosować swoją inwe-
stycję (wysokość wpłat, czas oszczędzania 
czy dobór funduszy) do zakładanego celu. 
Dostępna w Kapitalnej Przyszłości usługa 
Parasol Zysków pozwala na ograniczenie 
ryzyka, że wartość zainwestowanych pie-
niędzy zmniejszy się wskutek spadku cen 
akcji tuż przed ich wypłatą.

Na szczegółowe pytania dotyczące możli-
wości, jakie daje przystąpienie do progra-
mu Kapitalna Przyszłość, odpowie Dorad-
ca ds. Ubezpieczeń i Inwestycji  Waldemar 
Gońka. 

Waldemar Gońka
Doradca ds. Ubezpieczeń i Inwestycji 
tel. 694 832 109 
e-mail: gonka.waldemar@aviva.com.pl

Chcesz mieć kapitalną emeryturę…  
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Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tra-
dycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywa-
nych w miastach w okresie Bożego Narodzenia. 
Udział w nich brali żacy ze szkół albo członko-
wie bractw kościelnych. Przedstawienia bożo-
narodzeniowe rozpowszechniły się szeroko w 
całej Polsce, a ponieważ treść ich jest związana 
z Jezusem złożonym w żłobku, czyli w jasłach, 
utrwaliła się ich nazwa – jasełka.

Podobnie jak w przedstawieniach średnio-
wiecznych poszczególne sceny są tu poprze-
dzielane licznymi wstawkami, mającymi luźny 
związek z właściwą treścią przedstawienia. An-
trakty te mają ubarwić akcję, opierającą się na 
tekście Ewangelii. Jasełka nie były nigdy mar-
twą sztuką, zawsze dostosowywały się do ak-
tualnych wydarzeń. Zawsze też wprowadzały i 
wprowadzają zarówno widzów jak i aktorów w 
tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia. 

Ponieważ Święta Bożego Narodzenia są 
świętami rodzinnymi, fakt ten zainspirował na-

uczycieli i młodzież do kultywowania tradycji 
jasełkowej w Zespole Szkół w Starej Jastrząb-
ce – małej rodzinie, jaką tworzą: uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy i rodzice wychowan-
ków. W naszej szkole od blisko 10 lat istnieje 
tradycja wystawiania „Jasełek” w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia. Zaczynaliśmy od skrom-
nych spektakli, a od kilku lat są to już praw-
dziwe widowiska teatralne łączące tradycję z 
nowoczesnością, wspaniałą oprawą muzyczną 
i liczną obsadą aktorską.

Tegoroczne jasełka dla całej lokalnej spo-
łeczności zostały wystawione premierowo 22 
stycznia o godz. 12: 00 w Kościele Parafialnym 
w Starej Jastrząbce. Pani Barbara Madura, któ-
ra od kilku lat aktywnie współpracowała przy 
organizacji jasełek w tym roku samodzielnie je 
w całości wyreżyserowała. W treść tegoroczne-
go scenariusza wplotła własne pomysły i wizje 
przedstawienia. Były, więc wiersze, kwiaty i 
piosenka z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz 

kolęda „Oj maluśki” dla Jana Pawła II wraz z 
zapaleniem znicza pod jego obrazem. Grupa 
teatralna Pani Barbary Madury zaprezentowała 
bardzo ciekawe przedstawienie oparte na autor-
skim pomyśle Nauczycielki. 

„Jasełka” były bogate od strony muzycznej, 
precyzyjnie skonstruowane, sprawnie aktor-
sko zagrane, a przede wszystkim pięknie wy-
śpiewane stały się wspaniałym zwieńczeniem 
okresu kolędowego. Muzyka znakomicie zi-
lustrowała różne formy scenicznej prezentacji, 
podkreśliła zmienność nastrojów i pojawianie 
się kolejnych scen. Dzięki Pani Barbarze, co 
roku jastrzębskie jasełka mają inną oprawę 
muzyczną. W tym roku kolędy i pastorałki, z 
których wiele było nieznanych o staropolskim 
rodowodzie wspaniale zaśpiewali: Łukasz Czu-
chra, Łukasz Garbacz i Aleksandra Woźniak 
oraz chór młodzieży z Gimnazjum. Momen-
tami zdawało się, że słyszymy głosy staropol-
skich chorałów, innym razem muzyka stawała 

się bardziej współczesna. Wszystko to jednak 
uwydatniało nader żywą, spójną i przemyślaną 
całość, konstrukcję fabularną, która kończyła 
się życzeniami.

Niewątpliwie sprostali również zadaniu od-
twórcy poszczególnych ról, zwłaszcza: Wikto-
ria Taźbirek w roli Maryi, Krystian  Pisarz, jako 
Józef, Jakub Mrozowski w roli Heroda, Karoli-
na Starzec, jako Diabeł oraz Paulina Taźbirek 
w roli śmierci. Ale nie ustępowali im pozostali 
aktorzy, mający mniejsze lub większe role do 
odegrania: Wiktor Jachym, Filip Drozd, Paweł 
Dzierlęga, jako królowie, czy wreszcie odtwa-
rzający rolę pastuszków: Patryk Kawa, – który 
grał na flecie, Filip Żydek i Bartłomiej Kwiatek. 
Rolę narratora pełnili: Łukasz Czuchra, Justyna 
Chłopek, Natalia Jamroch i Jan Starzyk. 

Pani Barbara - opiekun chóru w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce ma powody do dumy 
z tak wspaniałego przedstawienia, które zapre-
zentowała licznym parafianom, którzy pozosta-

li po Mszy Świętej by wspólnie uczestniczyć w 
tym duchowym, ale również kulturalnym wy-
darzeniu. Jakość muzyczną występu jasełkowe-
go należy docenić tym bardziej, jeśli uwzględni 
się fakt, że część utworów wspaniale wykonali 
najmłodsi aktorzy, czyli uczniowie klasy 0. 

„Okres świąteczny jest dla wszystkich oka-
zją do refleksji nad przemijającym czasem, do 
wspomnień, wzruszeń, do pojednania z bliski-
mi, do czynienia dobra dla innych ludzi. W tych 
jasełkach bożonarodzeniowych dzieci i mło-
dzież chciała swoim występem otworzyć serca 
wszystkich parafian. Staramy się, bowiem - my 
dorośli uczyć nasze dzieci nie tylko brać, ale 
przede wszystkim dawać innym radość i mi-
łość. Bo miłość się mnoży, kiedy się ją dzieli”.

Piękne Jasełka na inaugurację roku 2012 
potwierdzają, że jest to nader cenna i udana 
inicjatywa. 

Beata Drwal

„Bo miłość się mnoży, kiedy się ją dzieli”

Scenka z Jasełek w Starej Jastrząbce. Wykonawcy Jasełek w Starej Jastrząbce.
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Protest mieszkańców Starej Jastrząbki 
dotyczący lokalizacji w tej miejscowości 
wieży telefonii komórkowej, któremu 
przewodził Mikołaj Kusek zakończył się 
sukcesem. 

Urząd otrzymał pismo od inwestora 
Polskiej Telefonii Komórkowej, iż przy-
chyla się do prośby mieszkańców i rozwa-
ży inną alternatywną lokalizację budowy 
stacji przekaźnikowej. Nowa lokalizacja 
została wskazana po konsultacji z miesz-
kańcami i przy współudziale wójta Józefa 
Chudego inwestorowi i zapewne zostanie 
przyjęta.  Lokalizacja stacji nie będzie ko-
lidować z interesami wielu mieszkańców i 
szpecić istniejącej zabudowy. Konsolida-
cja mieszkańców odniosła, więc pozytyw-
ny efekt, choć jak wszyscy wiemy, każdy 
z nas posiada telefon komórkowy przy 
sobie i bez tego urządzenia telekomuni-
kacyjnego wykorzystującego fale radiowe 
nie dałoby się żyć. 

Ponoć jednym z prezentów pierwszo-
komunijnych, którymi obdarowujemy na-
sze dzieci jest  „komórka”, najczęściej na 
kartę, ale emitująca fale radiowe. Eksper-
ci przygotowujący „Analizy środowisko-
we przedsięwzięcia” i „Opinie na temat 
kwalifikacji przedsięwzięcia” udowad-
niają, że lokalizacje stacji komórkowych 
są bezpieczne dla środowiska i dla ludzi i 
są zgodne z przepisami Unii Europejskiej 
i przepisami prawa polskiego. Choć w 
tej sprawie opinie są różne, są eksperci, 
którzy mają inne zdanie. Najważniejsze 
jednak, iż w Starej Jastrząbce jest porozu-
mienie, po wybudowaniu wieży poprawi 
się zasięg, a i użytkownicy pobliskiej au-
tostrady też nie wpadną w „czarną dziurę„ 
pędząc po nowej drodze. Podobny protest 
mieszkańców w sprawie lokalizacji stacji 
bazowej telefonii komórkowej trwa w 
Jaźwinach. Miejmy nadzieję, iż nastąpi 
ocieplenie i ugoda z właścicielem działki, 
na której ma stanąć wieża i znajdzie się 
mniej kontrowersyjna lokalizacja, którą 

akceptować będzie większość mieszkań-
ców. Wójt przestrzegając litery prawa mu-
siał wydać inwestorowi pozytywną decy-
zję o warunkach zabudowy, mieszkańcy, 
których reprezentuje powołany komitet 
protestacyjny złożyli odwołanie od decy-
zji. Jak ta sprawa się skończy zobaczymy, 
możliwe, że wycofa się inwestor nie chcąc 

konfliktu z mieszkańcami już w fazie 
przygotowywania dokumentacji formal-
no – prawnej. Możliwe, iż znajdzie się al-
ternatywna lokalizacja i w Jaźwinach też 
wszystkie „komórki” będą miały zasięg. 

(ziel) 

NIE BĘDZIE WIEŻY TELEFONII 
KOMÓRKOWEJ W STAREJ JASTRZĄBCE

Sołtys Jerzy Madura i  Mikołaj Kusek organizowali protest w Starej Jastrząbce.

Odznaczeni rodzice medalami „Za zasługi dla Obronności Kraju” z sekretarzem 
gminy.

Mjr rez. Krzysztof Waśko z Czarnej, oficer GROM-u otrzymał „Gwiazdę Iraku”.

Protest w Jaźwinach.

W Starostwie Powiatowym w Dębicy 
w dniu 16 stycznia 2012 roku odbyła się 
uroczystość wojskowa, na którą zostali 
zaproszeni rodzice i żołnierze, którym ko-
mendant Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew Wi-
niarski wręczył odznaczenia wojskowe. 

Gwiazdą Iraku za udział w kontyngen-
cie wojskowym w Republice Iraku odzna-
czony został mjr rez. Krzysztof Waśko, 
oficer rezerwy elitarnej jednostki GROM. 

Otrzymał on również Srebrny Medal „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Srebrnymi 
Medalami „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju” zostali odznaczeni Zofia i Sta-
nisław Szatko z Golemek i Genowefa i 
Stanisław Fus z Grabin. Kwiaty i okolicz-
nościowe adresy od wójta Józefa Chudego 
przekazał odznaczonym sekretarz gminy 
Stanisław Zieliński. 

                                                                                                                                                      
                (ziel)

MEDALE ZA ZASŁUGI
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W niedzielne popołudnie, w Żdżarach, 
dzieci i młodzież skupiona wokół anima-
torki kultury Ewy Olszko – Szpunar, a 
także patronującemu  wszystkim wyda-
rzeniom kulturalnym w tej miejscowości 
ks. Adamowi Samborskiemu,  wystawiły  
Jasełka. 

Jak każda do tej pory wystawiana sztu-
ka została perfekcyjnie  przygotowana 
przez panią Ewę i ks. Adama,  poprzez 
dobranie scenariusza jak i scenografii, 
ważnej dla tego rodzaju przedstawienia 
prowadzącego nas do Betlejem i do żłób-
ka , w którym narodził się nasz Zbawiciel. 
Była grota, siano polskie ze żdżarskich 
łąk pachnące kwieciem i ziołami , a co 
najważniejsze dla artystów i reżyserów 
spektaklu pełna pękająca w szwach sala 
widzów, którzy przyszli, aby wspólnie z 
aktorami przeżyć przyjście na świat małe-
go Jezusa. Wróćmy na chwilę do historii, 
skąd się wzięła tradycja wystawiania jase-
łek? Pierwsze jasełka zostały wystawione 
w roku 1223 przez wielkiego miłośnika 
Dzieciątka Jezus , którym był Franciszek 
z Asyżu. To on w skalnej grocie w Greccio 
(w dzisiejszej Italii ) wystawił jasełka. I 
tak się zaczęło. Ojcowie i braciszkowie z 
franciszkańskiego zakonu ten zwyczaj po-
nieśli na cały świat, zawędrowali także do 
Polski i w XIII wieku wystawili jasełka, 
pierwsze inscenizacje to szopki pełne ka-
miennych lub drewnianych figur przedsta-
wiające sceny z Bożego Narodzenia. Póź-
niej pomysłowi bracia urozmaicili sceny 
w ruchome figury, z kolei w kukiełki, a 
widowiska te przyciągały tłumy. Niestety 
różna reakcje ludzi w trakcie inscenizacji 
spowodowały ,że zabroniono wystawiać 
jasełka w kościołach, zachowanie widzów 
nie było godne miejsca, w których te 
przedstawienia się odbywały. Przeniosły 
się więc jasełka w różne miejsca: do do-
mów, na ulicę, na place targowe. 

Wszystkie te przedstawienia miały 
zbliżony scenariusz. Przeważnie zaczy-
nały się sceną zbudzenia pasterzy przez 
aniołów, zawsze jest scena na dworze 
okrutnego Heroda, jest śmierć krążąca 
wokół tronu, jest niesforny diabeł, jest 
Święta Rodzina przy żłóbku małego Jezu-
sa i pasterze oraz Trzej Królowie przycho-
dzący z darami. 

Skąd nazwa jasełka? Pochodzi od 
słowa „jasła” czyli żłób bydlęcy w stajni.  
Od tego żłobu powstał żłóbek, a od „jasła” 
jasełka, w których głównym elementem  
jest żłóbek z małym Dzieciątkiem. Były 
okresy w naszej tragicznej historii, że za-
braniano wystawiania jasełek, w zaborze 
pruskim i rosyjskim, w czasie okupacji II 
wojny światowej i w okresie stalinizmu. 
Na szczęście od 1989 roku jesteśmy wol-
nym i demokratycznym krajem i możemy 
się cieszyć i przeżywać wraz z młodymi 
aktorami ze  Żdżar przyjście na świat Je-
zusa. Tradycyjnie odegrano jasełka, a przy 
okazji kolędowano przy akompaniamen-
cie młodego wirtuoza organów Bartka 

Kruka. Brawa, duże brawa dla pani Ewy 
Olszko – Szpunar i dla księdza Adama 
Samborskiego, a przede wszystkim dla 
młodych aktorów. Wiejskie Centrum Kul-
tury emanuje wieloma przedsięwzięciami 
kulturalnymi na mieszkańców tej miej-
scowości, a zwłaszcza na dzieci i mło-

dzież, w których zaszczepiona za młodu  
fascynacja sztuką, zapewne odciśnie się 
w przyszłości na ich osobowość, a przy-
szłe już dorosłe życie uczyni pełniejszym.  
Reżyseria: Ewa Olszko – Szpunar, ks. 
Adam Samborski, scenografia: Ewa Olsz-
ko – Szpunar, ks. Adam Samborski, Anna 
Ćwik, Janusz Ćwik, Ryszard Pyrkowski, 
Zygmunt Kruk, wykonanie drewnianych 
elementów scenografii: Fryderyk Ziaja 
i Jan Świerczek, pomoc w przygotowa-
niu kostiumów: Beata Grzegórzko, Anna 
Ćwik, Dorota Kruk, Anna Oleksy, Ma-
rzena Pietraszewska, Barbara Wypiór, po-
moc w nauce kolęd: Anna Oleksy i Dorota 
Kruk, drukowanie zaproszeń i plakatów: 
Piotr Warżała, oświetlenie: Krzysztof 
Jamróg, kamerzysta i fotograf: Krzysztof 
Jamróg. W spektaklu wystąpili: Narra-
tor: Mariusz Barnaś, Bóg: Dominik Mi-
choń, Adam: Dominik Pyrkowski, Ewa: 
Dominika Stolarz, Prorok Izajasz: Rafał 
Świerczek, Prorok Micheasz: Bartłomiej 
Kruk. Maryja: Maria Kolak, Józef: Domi-

nik Pyrkowski, Herod: Dominik Michoń, 
Herold i Dworzanin: Bartłomiej Kruk. 
Królowie: Mariusz Barnaś, Patrycja Bar-
naś Barbara Pietraszewska. Wróżbitka: 
Klaudia Bubułka, Śmierć: Angelika Mi-
choń. Archanioł Gabriel: Angelika Ziaja. 
Anioły: Agnieszka Cyboroń, Aleksandra 

Jamróg, Kamila Giemza, Kamila Michoń, 
Karolina Oleksy, Martynka Dyda, Justyna 
Ćwik, Izabela Kolak, Patrycja Giemza, 
Barbara Kozik, Dominika Stolarz, Ga-
briela Świerczek i Natalia Kusek. Diabły: 
Anna Tryba, Dominika Świerczek i Kata-
rzyna Serwińska. Pasterz w Betlejem: Ra-
fał Świerczek. Góralki: Wiktoria Michoń i 
Zuzanna Knych. Pasterze: Hubert Oleksy, 
Damian Ćwik, Kacper Pyrkowski, Kamil 
Cyboroń, Kacper Oleksy, Jakub Pietra-
szewski, Mateusz Wypiór i Marek Kolak. 
Akompaniament: Bartłomiej Kruk i Wik-
toria Michoń. 

Sponsorzy poczęstunku dla młodych 
aktorów: Halina Warias – Piekarnia w 
Dulczy Wielkiej, Piotr Malec – Pizzeria 
„Pietro Party”. Waldemar Staniec – „Pil – 
Trans” Usługi Transportowe.

                                                                                                                                                      
            Stanisław Zieliński

Wiejska Biblioteka Publiczna w Przy-
borowie wraz z Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej zaprosiły 
dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Przyborowie na spektakl teatralny p.t. 
„Królowa Śniegu”, w wykonaniu Studia 
Teatralnego z Krakowa. Przedstawienie 
odbyło się w sali przyborowskiej szkoły.

Adaptacja jednej z najbardziej znanych 
baśni H. Ch. Andersena pięknie ukazała 

motyw przyjaźni, a krakowscy aktorzy 
aktywizowali dzieci do wspólnej zabawy. 
Barwne kostiumy oraz ciekawa scenogra-
fia w pełni oddały baśniową atmosferę i 
klimat spektaklu.

Licznie zgromadzona widownia na za-
kończenie przedstawienia nagrodziła gło-
śnymi brawami kunszt młodych artystów. 

Barbara Neumann-Kłos

6- go grudnia 2011 roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Grabinach odbył 
się Konkurs Poezji Anglojęzycznej pt. 
‘Christmas Time’. 

Pomysłodawcą oraz organizatorem 
tego przedsięwzięcia była nauczycielka 
języka angielskiego pani mgr Magdalena 
Pęcak, która opracowała również regula-
min tego konkursu. 

Celem konkursu była popularyzacja 
języka angielskiego oraz poszerzanie wie-
dzy i doświadczeń uczniów poprzez kon-
takt z nauką języka obcego, rozwijanie 
sprawności językowych ucznia poprzez 
czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie 
oraz wdrażanie do zdrowego współza-
wodnictwa między uczniami. W konkur-
sie tym wzięli udział uczniowie klas IV 

– VI.
Skład jury stanowiły: pani dyrektor 

Ewa Kawa, pani Bogumiła Rodo – prze-
wodnicząca Rady Rodziców oraz pani 
Magdalena Pęcak – nauczycielka języka 
angielskiego. Przy ocenie recytacji jury 
brało pod uwagę poprawność językową 
wykonanego wiersza - wymowę i akcent, 
dykcję oraz indywidualną interpretację 
głosową tekstu.

Sponsorem nagród dla zwycięzców 
oraz upominków dla wszystkich uczest-
ników była organizatorka konkursu - pani 
Magdalena Pęcak. Dodatkowo pani Bo-
gumiła Rodo zafundowała słodycze dla 
wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs ten cieszył się dużym zainte-
resowanie ze strony uczniów, w recytacji 

poezji anglojęzycznej wzięło udział 23 
uczniów ze szkoły podstawowej. 

Wyłoniono następujących zwycięzców:
 I miejsce: Michał Mitoraj - klasa V 
oraz Wiktoria Chmura – klasa V 
II miejsce: Patrycja Zięba - klasa VI
III miejsce: Michał Puzon - klasa V

Wyróżnienia otrzymali: 
 Katarzyna Kmiecik – klasa IV, Wikto-
ria Wójcik – klasa IV
 Dawid Markowski – klasa V, Anna 
Oleksy – klasa V, Oskar Kuczek – kla-
sa V         
 Bartosz Górz – klasa VI, Drożdż Kami-
la – klasa VI
  

Opracowała: Magdalena Pęcak

„Babciu , Dziadku
 Niech Wam życie płynie miło,
 żeby trosk Wam też ubyło!
 Żyjcie w zdrowiu długie lata ,
 Niechaj szczęście was oplata,
 Wszystkie troski omijają-
 życzą Ci co Was kochają”

Takie życzenia swoim drogim Babciom 
i Dziadkom składali przedszkolacy w 
Publicznym Przedszkolu w Czarnej. Bo-
wiem dnia 25.01. 2012r. naszą placówkę 
odwiedzili goście, którzy przybyli na za-
proszenie pamiętających o nich wnuków . 

W  świątecznym  nastroju  i  miłej   at-
mosferze, goście obejrzeli występ małych 
aktorów, którzy  przedstawili „ Jasełka”, 
podziwiali piękne kostiumy oraz przebra-
nia dzieci, z zaciekawieniem patrzyli na 
ich grę sceniczną, włączali się w śpiew 
kolęd i pastorałek.  Następnie wysłuchali 
okolicznościowych  wierszy  i życzeń do 
nich skierowanych, obdarowani zostali 
laurkami i  zaproszeni na słodki poczęstu-
nek. Dziadkom i Babciom gratulujemy 
kochających wnuków!

            Anna Socha

BETLEJEM 
W ŻDŻARACH

„Królowa Śniegu” w Przyborowie

SZKOLNY KONKURS POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ PT.  'CHRISTMAS TIME’ w Szkole Podstawowej w Grabinach

DLA BABCI  I  DZIADKA

Ewa Olszko – Szpunar, animatorka kultury w Żdżarach.

Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały spektakl.

Uczestniczki konkursu.

Przedszkolaki z Czarnej przygotowały jasełka.

Na przedstawienie przedszkolaki zaprosiły rodziców, babcie i dziadków.



 nr 1 Gazeta Czarnieńska

Ferie zimowe zakończyły się hucznym 
balem dla dzieci i młodzieży, który odbył 
się 11.02.2012 r. w Wiejskim Centrum 
Kultury w Żdżarach. Od dawna ludzie 
wierzyli, że im większe szaleństwo w 
karnawale, tym wyżej będzie rosło zboże 
i tym większe powodzenie w ciągu ca-
łego roku. Tego powodzenia wszystkim 
obecnym życzyła prowadząca imprezę, 
animatorka kultury w środowisku, Ewa 
Olszko- Szpunar.

Zimowa pora za oknem sprzyjała go-
rącym rytmom, pląsom, i wesołym zaba-
wom, do których akompaniował na swo-
ich organach Bartłomiej Kruk. Do tańca 
zagrzewał również DJ Dominik Pyrkow-
ski. W czasie zabawy za piękne i pomy-
słowe stroje karnawałowe nagrodzono: 
Olę Ziaję, Oliwię Buch, Agnieszkę Buch, 
Wiktorię Malczyk, Patrycję Giemzę, Ma-
teusza Wypióra, Wiktorię Michoń, Lenę 

Wojciechowską, Gabrysię Kusek, Do-
minikę Michoń, Darię Wypiór i Natalkę 
Żmudę. Królowa Zima ( Natalia Kusek) 
zaprosiła do swej tronowej sali wybraną 
podczas balu parę królewską. Zostali nią 
Justynka Ćwik i Jakub Pietraszewski. 

W organizację imprezy włączyły się 
nieocenione panie z Caritasu w Żdżarach, 
które jak zwykle, nie szczędząc swoje-
go czasu, przygotowały poczęstunek dla 
dzieci, dołączyli do nich ks. Adam Sam-
borski, radny Marek Ziaja i Zygmunt 
Kruk. Dekorację sali pani Ewa przygoto-
wała wspólnie z dziewczynkami: Wiktorią 
Michoń, Angeliką Ziają i Barbarą Pietra-
szewską.

 Wszystkim wyżej wymienionym oso-
bom oraz rodzicom, którzy towarzyszyli 
swoim pociechom podczas balu serdecz-
nie dziękuję.

       Ewa Olszko-Szpunar
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Na tego gościa, w ten wyjątkowy, gru-
dniowy dzień, czekali wszyscy.

Już od rana dzieci wyglądały renife-
rów ciągnących czarodziejskie sanie i na-
słuchiwały dźwięku srebrnego dzwonka. 
Tegoroczna aura zasiała w serduszkach 
przedszkolaków niepokój i pytanie: Czy 
Mikołajowi uda się dotrzeć do naszego 
przedszkola? Ale brak białego puchu nie 
przeszkodził Mikołajowi, który na głośne 

wołanie dzieci: „PRZYBĄDŹ DO NAS 
MIKOŁAJU! pojawił się w przedszkolnej 
sali z workiem pełnym prezentów. Przyby-
ły gość rozmawiał z dziećmi, wysłuchał 
wielu piosenek, przygotowanych specjal-
nie dla niego, po czym każdemu malucho-
wi podarował prezent. Szczęście i uśmiech 
na twarzach przedszkolaków gościł przez 
cały dzień. Szkoda, że ten wyjątkowy gość 
odwiedza nas tylko raz w roku…

Okres Bożego Narodzenia, to czas pe-
łen magii, czarów, radości i piękna. Te 
święta, jak żadne inne szczególnie zwią-
zane są z kultywowaniem wielu tradycji, 
a jedną z nich są wspólnie spędzane wie-
czory wigilijne. 

We wtorek, 20 grudnia takie spotkanie 
opłatkowe odbyło się w  przedszkolu w 
Pzyborowie. Przedszkolaki przygotowały 
dla swoich najbliższych piękny program 

artystyczny, który został nagrodzony 
gromkimi brawami. 

W powietrzu czuć było „ducha” nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
Były wierszyki, pastorałki i oczywiście 
wspólne kolędowanie. Wszystko na tle 
bardzo nastrojowej, pięknie wykonanej 
dekoracji. Wzruszeń dopełniło dzielenie 
się opłatkiem i wspólny, świąteczny po-
częstunek.

Moc pięknych kolęd i pastorałek z 
różnych zakątków świata rozbrzmiała w 
Domu Kultury „Śnieżka” w ubiegły pią-
tek. W galowej aranżacji wystąpili lau-
reaci konkursów wokalnych, teatralnych 
i recytatorskich oraz zaproszeni goście, 
uznani artyści, muzycy i śpiewacy.

Publiczność szczelnie wypełniła salę 
widowiskową „Śnieżki”, błyskały fle-
sze a brawom nie było końca. Widownia 
pozwoliła się porwać świątecznemu kli-
matowi koncertu, potęgowanemu przez 
teatralną aranżację dzieci z grupy „Mini 
Winda” oraz nastrojową scenografię. 
Grupa działa w placówce od lat, two-
rząc wciąż nowe spektakle, nagradzane 
na przeglądach teatralnych, nieustannie 
zaskakując widownię ciekawymi pomy-
słami. Młodymi aktorami nieprzerwanie 
opiekują się nią panie Barbara Przybyłow-
ska i Anna Puzon.

W muzycznym programie przeplata-
nym poezją zaprezentowali się młodzi, 
utalentowani wokaliści i recytatorzy, 
wyróżniani m.in. na przeglądach od-
bywających się w DK „Śnieżka”. Duet 
Julity Nowak i Michaliny Mirowskiej z 
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Dębicy 
zachwycił zarówno jurorów 2. Powiato-
wego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który 
odbywał się dwa tygodnie wcześniej, jak i 

publiczność koncertu galowego. Podobny 
aplauz wzbudziły występy pozostałych 
laureatów tego przeglądu: Wiktorii Wa-
das ze Szkoły Podstawowej w Straszę-
cinie, Anny Prucnal i Zuzanny Greckiej 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dębicy, 
Marii Sochy z Miejskiego Gimnazjum Nr 
4 w Dębicy, Sylwestra Dudy i Dominiki 
Kwiecień, uczniów II LO w Dębicy, We-
roniki Górak z Publicznego Gimnazjum 
w Starej Jastrząbce oraz zespołu wokal-
nego „Róże” z Publicznego Gimnazjum 
w Róży. W poetyckich przerywnikach 
wystąpiły laureatki przeglądów recyta-
torskich: Aleksandra Augustynowicz i 

Maria Markiewicz, reprezentujące OKK 
„Emka” oraz Paulina Guzik z I LO w Dę-
bicy. 

Młodym wykonawcom towarzyszyli 
zaproszeni goście, artyści znani dębickiej 
publiczności z występów w wielu koncer-
tach i spektaklach, m.in. w corocznych 
operowych inscenizacjach. W duetach, 
tercetach i kwartetach zaśpiewali: Alicja 
Płonka, Sylwia Wojnar, Ewa Korczyń-
ska, Paweł Adamek, Michał Smoła,  Jó-
zef Wilczyński, Zdzisław Wojtynkiewicz 
oraz Jan Michalak. Akompaniował Jerzy 
Keller.

Już po raz piąty wystartowała Liga Mi-
strzów BRD, w której od początku biorą 
udział uczniowie z Czarnej. Jak sama 
nazwa wskazuje, rywalizują między sobą 
mistrzowskie drużyny z dziesięciu woje-
wództw Polski. Współzawodnictwo prze-
biega w kilku konkurencjach podczas 
czterech turniejów.

9 lutego br. w trzecim turnieju LM 
BRD uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych rywalizowali w Czarnej. 
Po uroczystym otwarciu Turnieju, które-
go dokonał Pan Artur Fronc, uczniowie 
przystąpili do współzawodnictwa. Sędzią 

Głównym zawodów był nadkomisarz 
Waldemar Mytkoś, sędziami na spraw-
nościowym torze przeszkód byli Łukasz 
Szpala – były wicemistrz Polski w Turnie-
ju BRD oraz Paweł Bałut – były mistrz i 
wicemistrz Polski w Turnieju BRD.

Pierwszą konkurencją był test z przepi-
sów ruchu drogowego, opracowany przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Rzeszowie. Jak się okazało, nie sprawił 
on trudności uczniom i o końcowej klasy-
fikacji miały zdecydować dwie pozostałe 
konkurencje. Pierwsza pomoc, oceniana 
przez doświadczonego ratownika dro-
gowego Panią Martę Pyskaty, wprowa-

dziła niewielkie roszady. Tym bardziej 
ciekawie zapowiadała się rywalizacja na 
sprawnościowym torze przeszkód. Szcze-
gólnie gimnazjaliści świetnie opanowali 
technikę jazdy na rowerze, toteż z zapar-
tym tchem wszyscy śledzili ich przejazdy. 
Po raz kolejny najlepiej zaprezentowali 
się gimnazjaliści z Czarnej. Szkoda, że nie 
najlepiej rozwiązali testy i ostatecznie za-
jęli 3 miejsce, za kolegami z Włoszczowej 
i  Przeciszowa. W kategorii szkół podsta-
wowych z niewielką przewagą zwyciężyli 
uczniowie z Koluszek (aktualni wicemi-
strzowie Polski w Ogólnopolskim Turnie-
ju BRD).

Organizatorami V Turnieju „Jeżdżę 
bezpiecznie” byli: Zespół Szkół w Czar-
nej, Automobilklub Stomil Dębica, Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej, a współorganizatorami: WORD w 
Rzeszowie, Komenda Powiatowa Policji 
w Dębicy, Komisariat Policji w Czarnej.

Patronat honorowy nad Turniejem 
objął Dyrektor WORD Rzeszów – Pan 
Marek Poręba. Patrona medialny sprawo-
wali: Gazeta Czarnieńska i Obserwator 
Lokalny.

Nie sposób nie wspomnieć o sponso-
rach: GCKiP w Czarnej, Automobilklub 
Stomil Dębica, WORD Rzeszów, Pan 
Czesław Lada Zakład Murarsko – Ka-
mieniarski „LAD-BUD”, Pan Jacek Lada 
Firma „Herkules”, Pan Marek Para, Pan 

Ryszard Szacik Firma „Ryśko”, Pan Mi-
rosław Bieniasz Firma „BieniaszBike”, 

Panowie Artur Rokita i Grzegorz Kizior 
Firma „Ark-Pol”. Dzięki ich hojności tur-
niej mógł się odbyć, a uczniowie cieszy-
li się pucharami i nagrodami. A nagrody 
wręczali: Wójt Gminy Czarna Józef Chu-
dy, z-ca Dyrektora WORD w Rzeszowie 
Stanisław Skawiński, Prezes Automobil-
klubu Stomil Dębica Jerzy Matelowski 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej 
Marta Markowicz.

Przed naszymi rowerzystami ostatni 
turniej w Przeciszowie, który będzie miał 
kolosalne znaczenie, w kontekście koń-
cowych wyników V Ogólnopolskiej Ligi 
Mistrzów BRD.

                      Jerzy Ostręga
 

Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie opłatkowe

Jubileusz Ligi Mistrzów BRD

 Bal karnawałowy w Żdżarach Kolędowali w Śnieżce 

„Ach co to był za bal”.

Dzieci czekały na wizytę Mikołaja.

Dzieci z przedszkola w Przyborowie przygotowały opłatkową inscenizację. 

Nie łatwo przejechać  wyznaczoną  trasą. 

Zespół wokalny „Róże” z Róży, zdobyły I miejsce.

A oto wyniki drużynowe Turnieju:

Szkoły gimnazjalne Szkoły podstawowe

Lokata Szkoła Pkt Lokata Szkoła Pkt

1 Włoszczowa (świętokrzyskie) 139 1 Koluszki (łódzkie) 143

2 Przeciszów (małopolskie) 134 2 Czarna (podkarpackie) 139

3 Czarna (podkarpackie) 131 3 Włoszczowa (świętokrzyskie) 104

4 Huta Krzeszowska (podkarpackie) 130 4 Kędzierzyn-Koźle (opolskie) 100

5 Koluszki (łódzkie) 118

6 Kędzierzyn-Koźle (opolskie) 103

7 Krasnystaw (lubelskie) 91
Wyniki indywidualne:

Szkoły gimnazjalne Szkoły podstawowe

Lokata Szkoła Pkt Lokata Szkoła Pkt

1 Albert Krakowiak (Włoszczowa) 45 1 Michał Drabik (Koluszki) 48

2 Sylwester Mucha (Huta) 45 2 Mateusz Popek (Koluszki) 47

3 Grzegorz Stawarz (Czarna) 45 3 Kacper Waśko (Czarna) 47

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w DK Śnieżka w Dębicy– 11 stycznia 2012 r.
Pierwsze miejsce zespół wokalny „Róże” z Publicznego Gimnazjum w Róży.
27 stycznia 2012 r. występ zespołu „Róże” w koncercie galowym – PONIŻEJ opis koncertu znajdujący się na stronie internetowej DK Śnieżka.
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Znów nieszczęście! Na drodze powia-
towej w Chotowej 15 lutego około godz. 
19.30 na prawidłowo idącego poboczem 
17 letniego ucznia jednej z dębickich 
szkół, strażaka miejscowej OSP najechał 
dostawczy Volskswagen. 

Nastolatek zmarł po przewiezieniu do 
szpitala. Kierowca, mieszkaniec naszej 
gminy, który spowodował wypadek zbiegł 
z miejsca wypadku, zgłosił się w godzi-
nach przedpołudniowych na Posterunek 
Policji w Pilźnie. Tłumaczył się szokiem, 
jakiego doznał w czasie wypadku. Bada-
nie alkomatem nie potwierdziło, że jest 
pod wpływem alkoholu. Pobrano mu na-
tomiast krew do badania.  Ale czy to był 
szok czy wybieg, aby uniknąć odpowie-
dzialności i kary? Są ponoć świadkowie 
tego nieszczęśliwego wypadku. Czynno-
ści śledcze przejęli policjanci z Komendy 
powiatowej, mamy nadzieję, iż szybko 
wyjaśnią to zdarzenie. Kierowca został 
tymczasowo aresztowany. To kolejny 
groźny wypadek na drogach naszej gminy. 
Tym razem zginął młody człowiek. Kolej-
ne lampki palić się będą na poboczu, nie-
którzy się pomodlą, dla innych będzie to 
przestroga, a dla wielu będzie to dalej nic 
nieznaczący fakt. Wciąż będą jeździć po 
alkoholu, niebezpiecznie, przekraczać do-
zwoloną prędkość, bo przecież ich to dziś 
nie dotyczy, a powinno być przestrogą. 

                                                                                                                                                      
            (ziel)

Po wielu perypetiach związanych z 
wykonawcą, który wygrał przetarg na 
remont i adaptację pomieszczeń siedziby 
posterunku Policji w Czarnej w budynku 
po byłym ośrodku zdrowia nasi stróże 
prawa przenieśli się do wyremontowa-
nych i zaadaptowanych zgodnie z po-
licyjnymi standardami pomieszczeń, w 
których pełnią służbę od połowy grudnia 
ub. roku. 

Po sesji poświęconej porządkowi pu-
blicznemu na terenie gminy i wysłuchaniu 
przez radnych sprawozdania kierownika 
st. aspiranta Jerzego Labaka i wyjaśnień 
zastępcy komendanta powiatowego Poli-
cji inspektora Jerzego Wójcika radni zło-
żyli wizytę na posterunku, aby sprawdzić 
czy warto było wydać gminne pieniądze 
na przygotowanie pomieszczeń dla na-
szych policjantów. Pomieszczenia, w 
których wykonują swe obowiązki pachną 
świeżością, są odpowiednio wyposażone 
w nowe meble, a jedno z pomieszczeń, 
nazwijmy go „operacyjno – śledczym” 
wyposażone jest w okno weneckie. Muszą 
się, zatem strzec potencjalni przestępcy, 
mogą być przez świadka zdarzenia rozpo-
znani już na miejscu w Czarnej. Pomyśla-
no też o pomieszczeniach socjalnych dla 
pracowników nie tylko dla panów, ale tak-
że dla przyszłych policjantek, których co-
raz więcej widzimy w policyjnych mun-
durach, pełniących służbę nie tylko w biu-
rze, ale i w czynnościach patrolowych. Są, 
więc na posterunku warunki, aby praco-
wać w Czarnej mogła również policjant-
ka. Zastępca komendanta powiatowego 

dziękował radnym, przewodniczącemu 
rady Januszowi Cieśli i wójtowi Józefo-
wi Chudemu za inicjatywę, znalezienie 
środków w budżecie, przygotowanie od-
nowionych pomieszczeń przy ulicy Kra-
sińskiego na nową siedzibę. Opustoszał 

stary i zaniedbany budynek przy ulicy 
Dworcowej, który przejęła od policji gmi-
na. Zapewne już niedługo nie będzie stra-
szył swym stanem technicznym pomimo, 
iż zewnątrz ma nową elewację. Możliwe, 
że zostanie w drodze przetargu sprzedany, 
a przyszły właściciel odpowiednio go za-

gospodaruje. Policjanci są już na swoim, 
mają zapewnione warunki godne na XXI 
wiek. Ilość przestępstw i wykroczeń nie-
stety z roku na rok wzrasta. Przyczynia 
się do tego budowana autostrada i kra-
dzieże na tym olbrzymim placu budowy, 

na którym najczęściej ginie stal i ropa wy-
pompowywana z maszyn i samochodów. 
Z większością tych kradzieży dają sobie 
radę nasi policjanci, choć i innego charak-
teru przestępstw nie brakuje.

                                                                                                                                                    
(ziel)

Na przełomie stycznia i lutego w  Szko-
le Podstawowej w Głowaczowej zorgani-
zowane zostało zimowisko, w którym bra-
ło udział 40 uczniów. 

Organizatorami byli GCKiP w Czar-
nej oraz nauczycielki: Wioletta Knych i 
Wioletta Drożdż-Lorek. Pierwszego dnia 
zajęcia odbywały się w szkole. Były gry, 
zabawy, pokaz talentów połączone z po-
częstunkiem i nagrodami. Drugiego dnia 
uczniowie pojechali do kina HELIOS w 
Rzeszowie na film pt. ,,Alvin i wiewiórki 
3''. W ostatni dzień dzieci zwiedzały Mu-
zeum Regionalne w Dębicy oraz udały się 
na pizzę. Z inicjatywy OSP Głowaczowa 
w czwarty dzień zimowiska  dla wszyst-
kich  dzieci  został zorganizowany kulig 

połączony z ogniskiem.
Powyższe przedsięwzięcie mogło się 

odbyć dzięki wsparciu i pomocy: Hotelu 
GRAND Chotowa, Sklepu Spożywczego 
p. Damiana Micka w Głowaczowej, Pra-
cowni Cukierniczej WIKTOR z Dębicy, 
mieszkańcom Głowaczowej p. Jadwidze 
i Andrzejowi Biestek, OSP Głowaczowa, 
nauczycielowi SP Głowaczowa Dawido-
wi Żarowskiemu oraz Dyrektorowi Szko-
ły Podstawowej p. Danucie Knych.

Zaznaczyć należy, że wszystkie atrak-
cje związane z pobytem dzieci na zimowi-
sku były całkowicie darmowe.                                                                                              

                                                                                                
   Dawid Żarowski

Przygotowane przez uczniów Publicz-
nego Gimnazjum w Róży pod opieką Dyr. 
Janusza Opalińskiego oraz wychowawcę 
kl. 3 gim. mgr Andrzeja Gniewka.

Wystąpił także zespół flecistów ze 
Szkoły Podstawowej w Róży.

Jasełka z uwspółcześnionym scenariu-
szem. Tradycyjne stroje przygotowane 
przez uczniów przy współudziale rodzi-
ców.

                                                                                                                                                      
(J.Op.)

Koncert Kolęd i Pastorałek przygoto-
wała Szkoła Muzyczna Yamacha z Czar-
nej. Uczniowie tej szkoły wystąpili w 
niedzielne popołudnie 15 stycznia 2012 
roku w Kościele Parafialnym w Czarnej. 
Koncert przygotował Krzysztof Kajpust, 
nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w 
Czarnej. 

                                                                                                                                                   
(ziel) 

ŚMIERĆ NA DRODZE W CHOTOWEJ

NA POSTERUNKU

ZIMOWISKO W GŁOWACZOWEJ

JASEŁKA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W RÓŻY 
– 22 STYCZNIA 2012 R.

KONCERT 
KOLĘD

 I PASTORAŁEK

W Jaźwinach spotkanie z TIR –em zakończyło się bez ofiar.

Inspektor Jerzy Wójcik gratuluje przewodniczącemu Januszowi Cieśli.

W Chotowej 2 marca kolejna tragedia,  zginęła w zderzeniu z TIR-em 28 latka 
z Gminy Pilzno. Kulig  na zimowisku największą atrakcją. 

Uczestnicy zimowiska w Głowaczowej.

Kolędy wygrywane na fletach  w wykonaniu uczniów z Róży.

Kościół parafialny w Róży zapełnił się widzami.Koncert kolęd w Kościele w Czarnej. 
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W sobotę 4 lutego 2012 odbyła się na hali w Czarnej kolejna edycja tur-
nieju halowego trampkarzy starszych (rocznik 97 i młodsi), tym razem 
pod nazwą „LAD-BUD CUP” 2012, gdyż główny patronat nad turniejem 
objął właściciel firmy LAD-BUD i zarazem Prezes „KAMIENIARZA” 
Golemki – Pan Czesław Lada. Do komitetu organizacyjnego weszli rów-
nież trenerzy pozostałych trzech drużyn z terenu naszej gminy: DAWID 
ŻAROWSKI – LKS Głowaczowa, PAWEŁ HADAS – DĄB Żdżary oraz 
MAREK WULKOWICZ – CZARNOVIA Czarna. W tym roku w turnie-
ju udział wzięło 9 drużyny podzielonych na 3 grupy eliminacyjne.

WYNIKI SPOTKAŃ GRUPOWYCH:

GRUPA A
KAMIENIARZ - CZARNOVIA 0-1. Bramka: Michoń
KAMIENIARZ - WOLANIA 0-4. Bramki: Jurczyk x 2, Zięciowski, Sta-
rzyk
CZARNOVIA - WOLANIA 2-1. Bramki: Michoń x 2 - Zięciowski
1. CZARNOVIA Czarna  6 3-1
2. WOLANIA Wola Rz.  3 5-2
3. KAMIENIARZ Golemki  0 0-5

GRUPA B
IGLOOPOL - LKS Głowaczowa 2-1. Bramki: Rokita x 2 - Krzystyniak
IGLOOPOL - MULKS Pustynia 1-0. Bramka: Rokita
LKS Głowaczowa - MULKS Pustynia 3-0. Bramki: Krzystyniak, Gaw-
ron, Kociołek
1. IGLOOPOL Dębica  6 3-1
2. LKS GŁOWACZOWA  3 4-2
3. MULKS PUSTYNIA  0 0-4

GRUPA C
TARNOVIA - DĄB 6-0. Bramki: Wójcik x 4, Kubis, Maciołek
TARNOVIA - MONIS 3-0. Bramki: Wójcik x 2, Mądel
DĄB - MONIS 4-1. BRAMKI: Miśkowicz x 2, Świerczek, Hebda-Po-
tocki
1. TARNOVIA 6 9-0
2. DĄB  3 4-7
3. MONIS  0 1-7

Faza finałowa turnieju (o miejsca 1-3 grały drużyny, które wygrały 
grupę, o miejsca 4-6 grały zespołu z drugich miejsc, o miejsca 7-9 
grały drużyny z 3 miejsca  w grupie):

Zwycięzcą turnieju została drużyna TARNOVII Tarnów pod wodzą 
trenera Wojciecha Gucwy, pokonując w finałowej serii CZARNOVIĘ 
Czarna 5-1 oraz IGLOOPOL Dębica 3-1. Drugie miejsce zajął zespół 
IGLOOPOLU dzięki zwycięstwu nad CZARNOVIĄ 2-0. Trzecie miej-
sce CZARNOVIA Czarna.

Czwarte miejsce przypadło drużynie LKS Głowaczowa po remizie z 
WOLANIĄ Wola Rzędzińska 2-2 i zwycięstwie nad DĘBEM Żdżary 4-1. 
Piąte miejsce dla DĘBU Żdżary dzięki zwycięstwu nad WOLANIĄ 1-0. 
Szósta – WOLANIA.

Siódme pozycję zajęła drużyna MULKS Pustynia po wygranych z KA-
MIENIARZEM 3-2 oraz z MONISEM 1-0. Ósme miejsce dzięki więk-
szej ilości strzelonych bramek drużyna sponsora turnieju KAMIENIA-
RZA Golemki, mimo remisu z MONISEM 2-2. Dziewiąty – MONIS.

GRUPA O MIEJSCA 1-3:
CZARNOVIA - IGLOOPOL 0-2. Bramki: Lamparty, Bielański
CZARNOVIA - TARNOVIA 1-5. Bramki: Michoń – Kubis x 3, Wójcik, 
Noga
IGLOOPOL - TARNOVIA 1-3. Bramki: Rokita – Wójcik x 2, Kubis
GRUPA O MIEJSCA 4-6:
WOLANIA - GŁOWACZOWA 2-2. Bramki: Jurczyk, Czwakiel - Krzy-
styniak, Kędzior
WOLANIA - DĄB 0-1. Bramka: Miśkowicz
GŁOWACZOWA - DĄB 4-1. Bramki: Knych x 2, Krzystyniak, Kociołek 
- Początko
GRUPA O MIEJSCA 7-9:
KAMIENIARZ - PUSTYNIA 2-3. Bramki: Sitko, Waśko – Fis x 2, Py-
skaty Piotr
KAMIENIARZ - MONIS 2-2. Bramki: Kurek, Sitko - Grzebień, Podolski
PUSTYNIA- MONIS 1-0. Bramka: Fis
KOŃCOWA KLASYFIKACJA "LAD-BUD CUP":
1. TARNOVIA Tarnów.  

2. IGLOOPOL Dębica    
3. CZARNOVIA Czarna    
4. LKS Głowaczowa    
5. DĄB Żdżary     
6. WOLANIA Wola Rzędzińska  
7. MULKS Pustynia    
8. KAMIENIARZ Golemki   
9. MONIS Bielowy/Strzegocice  

Drużyny wystąpiły w następujących składach:

TARNOVIA - Boruch, Marek, Kubis, Oszust, Noga, Maciosek, Wójcik, 
Szymański, Król, Mądel. TRENER: Gucwa Wojciech.
IGLOOPOL - Kaczor, Szydło, Drożdżowski, Nalepka, Szczepanik, 
Świętoń, Rokita, Kołodziej, Lamparty, Wardzała, Bielański. TRENER: 
Zydroń Paweł.
CZARNOVIA - Lada, Michoń, Perela, Kołodziej, Labak, Florkiewicz, 
Lipiński, Pyrkowski. TRENER: Wulkowicz Marek.
LKS GŁOWACZOWA - Kędzior, Krzystyniak, Knych, Gawron, Pluta 
P., Stolarczyk, Pluta B., Kociołek. TRENER: Żarowski Dawid.
DĄB - Wójcik, Śręba, Czuchra, Miśkowicz, Jabłoński, Kolak W., Wan-
tuch, Początko, Świerczek, Hebda M., Kolak S., Latocha. TRENER: Ha-
das Paweł.
WOLANIA - Maniawski, Mróz Czwakiel, Starzyk, Jurczyk, Zięciowski, 
Świerczek, Kozioł. TRENER: Prendota Łukasz.
MULKS PUSTYNIA - Sajdak, Stanoch, Gawron, Pyskaty M., Pyskaty 
P., Dobrowolski, Łoch, Ochab, Pitera, Kucharski, Marć, Pyskaty D., Wro-
na, Fis. TRENER: Mazur Roman.
KAMIENIARZ - Kutrzuba, Waśko I, Waśko II, Kurek, Zbaraza, Ziarko, 
Sitko, Jędrocha, Chrabąszcz, Drozdż J., Janus, Drozdż R., Kądzielawa. 
TRENER: Gawiec Mateusz.
MONIS - Smołucha, Soprych, Podolski, Machaj, Wnęk, Potocki, Lisak, 
Pędrak, Starościk, Grzebień. TRENER: Fis Waldemar.

Wszystkie zespoły otrzymały nagrody i dyplomy, a pierwsza trójka oka-
załe puchary. Wartościowe nagrody trafiły również w ręce najlepszego 
strzelca turnieju (WÓJCIK FILIP – TARNOVIA – 9 BRAMEK),najlep-
szego bramkarza (KACZOR PATRYK – IGLOOPOL) i najlepszego za-
wodnika całego turnieju (KRÓL HUBERT – TARNOVIA). Uhonorowa-
no także najlepszych zawodników w każdej drużynie z naszych drużyn 
nagrody dostali: CZARNOVIA Czarna – MICHOŃ MATEUSZ, LKS 
Głowaczowa – KNYCH BARTOSZ, DĄB Żdżary – MIŚKOWICZ PA-
TRYK, KAMIENIARZ Golemki – SITKO KACPER.
Tak więc nikt nie wyjechał z pustymi rękami, a organizatorzy kolejny 
raz zebrali wiele ciepłych słów i pochwał od uczestników za doskonale 
zorganizowany turniej!
                                                                                             Paweł Hadas

TURNIEJ HALOWY „LAD-BUD CUP” 2012

Najlepszy bramkarz Patryk Kaczor.

Najlepszy zawodnik Hubert Król. 

SP     RT Redaguje Janusz Bryg

CZARNOVIA Czarna

LAD-BUD CUP 2012 - drużyny
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DĄB Żdżary

WOLANIA Wola Rzędzińska 

LKS Głowaczowa 

MONIS Bielowy/Strzegocice 

KAMIENIARZ Golemki 

MULKS Pustynia

TARNOVIA Tarnów

IGLOOPOL Dębica

LAD-BUD CUP 2012 - drużyny
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FOTOREPORTAŻ

Drużyny biorące udział w zawodach.

Jedna z konkurencji Ligii BRD w Czarnej. Najtrudniej pokonać tor przeszkód. Martyna Sasak z Czarnej radziła sobie na torze.

Gimnazjaliści z Czarnej uplasowali się na III 
miejscu.

Drużyna z podstawówki zdobyła II miejsce.

LIGA BRD W CZARNEJ
 (fot.: St. Zieliński)



Kadr

Portrety

OCHRONIARZE

fot. J.Ch.

Kazimierz Kozak

Na małym wzgórku
Stoi od lat
Stoi przy drodze
Z pełnym spokojem 
Znaczy tą ziemie
Znaczy od wieków
Znaczy ją godnie
Dokąd iść mają
Jego przechodnie
Godnie rozciąga
Na obie strony
Siłę swych ramion
Jakby w ten sposób
Mówił gdzie droga
Dla tych co błądzą
Dla tych co widzą

W jego znamieniu
Swojego Boga
Stoi na skrawku

Jałowej ziemi
Która przed laty
O spór nieznany
Wchłaniała w sobie
Strumień krwi ludzkiej
Nie winnej wlany
Krzyżu samotny
Krzyżu wybrany
Czemu dla takiej
Godnej Ci roli
Jesteś przez wieki
Ludziom oddany
Czemu twe znaki
Na całej ziemi
Niosą ze sobą
Wszystko co dobre
Nigdzie nie skręca
Wszystko co zmierza
Do ludzi serca

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 60 „kopa”)

Jasiu!, Miało być o pomniku na rynku. Władziu, nie będzie, zmiana koncepcji zagospodarowania rynku, postulaty 
mieszkańcy na opłatku rady sołeckiej złożyli na ręce wójta. Wójt ma zlecić wybitnemu architektowi dokumentację 
zagospodarowania rynku i on ma zaproponować czy będzie pomnik, fontanna multimedialna czy muszla koncerto-
wa. Referendum rozpisze przewodniczący i mieszkańcy zadecydują sami, jaką koncepcję wybrać, żeby nie było, że z 
głosem ludzi nikt się nie liczy w naszej gminie. Jasiu to demokracja będzie! A będzie, będzie.
No to, o czym poplotkujemy Jasiu! Władziu o „kopie” poplotkujemy. O jakiej „kopie”? Nie wiesz? Co to kopa? 
Sześćdziesiąt jaj tak się liczyło, zapomniałeś odkąd kupujesz jaja w „Markecie”, a nie z Borowej na rampie.  Jasiu! 
to ty nasze plotki liczysz jak jaja, przecież to nie „jaja” tylko zasłyszane fakty, samiuteńka prawda, którą darmowo 
spisujemy, a naczelny nam drukuje i czasem zbiera baty za nas jak coś pokręcimy.
Władziu, a słyszałeś? Most „Żelazny” na Błyszczówce gmina ma przejąć od kolei. A po co nam most kolejowy? 
Nakaz wójt dostał od konserwatora zabytków. Gmina uboga w zabytki, a most zabytkowy, więc nie wolno go pociąć. 
Przekazanie ma być z wielka pompą. Już jest propozycja, aby nadać mu godne imię. Władziu to tajemnica. Wójt ma 
jechać do Wiednia, zaprosić burmistrza Wiednia na nadanie imienia, a most będzie miał nawet matkę chrzestną, 
która w obecności najwyższych władz z całego Podkarpacia ma mu nadać imię Franciszka Józefa, ostatniego cesa-
rza monarchii Austro – Węgierskiej i Galicji. Jasiu! To ty jesteś lepiej poinformowany niż ja, choć się kręcę po gmi-
nie. Pewne na sto, nawet wiem, kto będzie matką chrzestną. Powiesz Jasiu? Nie powiem, tajemnica wielka, zdradzę 
ci tylko tyle, że ta pani bardzo często jest na zdjęciu w „Gazecie, Czarnieńskiej”. Przeglądnij kilka numerów to się 
wykapujesz, a to na zdjęciu z posłem, a to na sesji, pewnikiem „władza” robi jej promocję przed objęciem zaszczyt-
nej funkcji „matki chrzestnej” mostu kolejowego na Błyszczówce. Jasiu! Wszystko rozumiem, ale, po co nam most. 
Nic nie masz wyobraźni. Nowe ze starym ma być urbanistycznie powiązane. Jakie nowe i stare? Władziu wyobraź 
sobie, autostrada i drogowe ślimaki, to XXI wiek, strefa ekonomiczna na Błyszczówce, hale, fabryki to szansa, stary 
zabytkowy most im. „Franciszka Józefa ” połączony ze zjazdem z autostrady to zabytek. Pędzące „Skanie”, „Mer-
cedesy”, „Renaulty” i „Fiaty” przez most w kierunku Grabin, Chotowej do Jasła to wizytówka rozwijającej się w 
błyskawicznym tempie gminy.
A co na to wójt? Markotny chodzi po gminie. A to, dlaczego? Nie wiesz! Gmina nasza była oazą spokoju. Jak las 
szumiał w Jaworniku, to go w Czarnej było słychać? A teraz zamiast grających sosen słychać będzie klaksony i 
warkot ciężarówek, a domy drżeć będą od wibracji jakby było trzęsienie ziemi. Ale jest jeszcze ważniejsza sprawa, 
„Zdrój” miał być w Chotowej, a będzie tranzyt dla Tirów i to jest nie do przeżycia.
Ale jest nadzieja. Jaka Władziu?  No nie wiesz „Klaster Turystyczny „ w Chotowej będzie. W nim nadzieja, że po-
wstanie wcześniej niż wójt przejmie most. A co to ten Klaster? Zobaczysz jak wystartuje, cała „Dolina Wisłoki” od 
Krępnej po Mielec aż do Ujścia Jezuickiego gdzie Dunajec wpada do Wisły zmieni się wszystko nie do poznania, 
turyści zjeżdżać będą z całego świata i podziwiać stare grody słowiańskie, wojów Chrobrego, stanice rycerskie, 
dinozaury w Głobikowej. Władziu? A o Popielu tym, co go myszy zjadły i tylko korona została zapomnieli. Ależ 
skądże, wieża już jest wybudowana. A gdzie? Jasiu na rowerek, przejedź się po gminie i znajdziesz, a nawet piwko 
tam wypijesz.   

AS
Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń może być przypadkowe, za które z góry przepraszamy.      

Radny Rady Gminy Czarna III, IV, V i VI kadencji, przewodni-
czący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 
rolnik ze Starej Jastrząbki, gospodarujący na 22 hektarach.  

JÓZEF MADURA

Raduje się starzec,
Gdy mija miesiąc marzec.

Na Gertrudę mgła obfita,
Ciepła wiosna nam zawita.

Na świętego Grzegorza,
Idzie zima do morza.

Święty Józek,
Często ciągnie biały wózek.

Święty Józef pogodny,
Będzie roczek urodny.

W marcu koty miauczą tkliwie,
W marcu grozi nam leniwiec.

Na Zbigniewa grzmi,
W maju śniegiem ćmi.

Jak po Benedykcie ciepło,
To i w lecie będzie piekło.

Święty Józef kiwnie brodą,
Pójdzie zima razem z wodą.

Święty Józef laską kole,
Wyjeżdżajcie chłopy w pole.

Na Gertrudę mgła obfita,
Ciepła wiosna nam zawita

Suchy marzec, maj niechłodny,
Mokry kwiecień, rok niegłodny.
W wielką Niedzielę pogoda, 
Duża w polu uroda.

CENTRUM REKREACYJNE W CZARNEJ 

ZAPRASZA NA SIŁOWNIĘ 
OGÓLNODOSTĘPNĄ

młodzież do lat 18 tylko za zezwoleniem rodziców lub z rodzicami 

WSTĘP BEZPŁATNY
OD WTORKU – DO NIEDZIELI (włącznie)
w godzinach od 17.00 do 21.00

w trakcie meczów LKS Czarnovia 
siłownia będzie nieczynna

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU

Samotny krzyż na rozstajnych drogach

Wybrane z  Tomiku poezji „Skarby tej ziemi” 
- Róża 2006r.


