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Pani Zofia Latała pełniła obowiązki męża zaufania z ramienia PiS
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W Róży do głosowania po mszy w kościele ustawiła się kolejka Pełnomocnik ds. wyborów Krzysztof Pękala służył pomocą komisjom
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Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej w Jaźwinach

Wybory do Sejmu i Senatu - październik 2012
 (fot. St. Zieliński)
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Od września br. odbyło się kilka sesji 
rady, które miały w pierwszej kolejności 
zapewnić finansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych jak również dokonać 
zmian w budżecie gminy na rok 2011 i 
zmian w wieloletnim planie inwestycyj-
nym.

Dokonywano też kosmetycznych zmian 
w najważniejszej dla działalności gminy 
uchwale, a między innymi wprowadza-
niu do budżetu środków finansowych z 
wszelkiego rodzaju otrzymywanych dota-
cji, które zwiększały dochody gminy jak i 
wydatki. Jedną z sesji, która odbyła się 26 
września, w porządku obrad miała punkt 
dotyczący oceny funkcjonowania oświaty 
na terenie gminy. Prezentację multime-
dialną, przygotował dyrektor Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego 
Szkól Artur Fronc. Z przejrzystej i profe-
sjonalnie przygotowanej multimedialnej 
prezentacji, uzupełnianej wyjaśnieniami 
wójta, radni mogli ocenić stan gminnej 
oświaty. Z jednej strony była to informa-
cja stricte ekonomiczna dotycząca wydat-
ków rzeczowych i osobowych. Wynika z 
niej, iż budżet oświaty na rok 2011 wynosi 
14 631 262 złote. Są to środki finansowe, 
za które mysi być zapewnione funkcjono-
wanie naszych szkół w gminie.

Z drugiej strony radni zostali poin-
formowani, że do szkół uczęszcza 1298 
dzieci bez klas ”0” i 815 uczniów do szkół 
podstawowych. Najmniej uczniów w 
szkołach podstawowych jest w Jaźwinach 
– 43, Borowej – 45. Najwięcej w szko-
łach w Czarnej 198 uczniów, Grabinach 
91 uczniów, Starej Jastrząbce 87 uczniów 
i Róży 96 uczniów. W gimnazjach w 
Jaźwinach 22 uczniów, w Czarnej 123 
uczniów, a w Borowej 29 uczniów. Kadra 
nauczycielska to 165 etatów nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach podstawowych 
i gimnazjach.

Nasza gmina osiąga dobre wyniki, o 
czym świadczą egzaminy. Średnia egza-
minu w szkołach podstawowych to 25 
punktów, uczniowie z Przyborowa uzy-
skali 29 punktów, z Czarnej 26,9 punk-
tów, a w Żdżarach 27, 1 punktów. Średnia 
egzaminów w gimnazjach w powiecie 
to 51,6 punktów, w województwie 51,4 
punktów, a w naszej gminie gimnazjaliści 
uzyskali 53,4 punktów. Najlepiej wypadło 
w rywalizacji gimnazjum w Jaźwinach 
gdzie uczniowie uzyskali 70,6 punktów 
zajmując pierwsze miejsce wśród gimna-
zjów w powiecie dębickim, gimnazjum w 
Czarnej uzyskało 60,3 punktów, a w Cho-
towej 56,3 punktów. Radni dowiedzieli 
się również z przedstawionej prezentacji, 
jakie szkoły średnie po zakończeniu edu-

kacji w gimnazjum wybierają nasi gimna-
zjaliści. Licea ogólnokształcące wybiera 
- 34%,  najwięcej uczniów wybiera tech-
nika – 46%, szkoły zawodowe – 19%, a 
licea profilowane  0,7%. 

Po zakończonej prezentacji i obszer-
nych wyjaśnieniach wójta rozpoczęła się 
debata w sprawach dotyczących oświaty 
zakończona przedstawieniem opinii ko-
misji rady, z którą zapoznał radnych Ka-
zimierz Knych. Komisje pozytywnie oce-
niły funkcjonowanie oświaty na terenie 
naszej gminy.

 
Kolejna ważna sesja odbyła się w dniu 

24 października. Na sesji tej m.in. zostali 
wybrani ławnicy. Z naszej gminy zostali 
wybrani przez radnych Jolanta Skowron, 
Janina Knych i Renata Gazda. Ważną se-
sję rady odbyto w dniu 7 listopada, waż-
ną w związku z uchwaleniem podatków 
lokalnych, rolnego, leśnego i podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków 
transportu. Jest to ważna uchwała, która 
po wcześniejszych konsultacjach projektu 
przedstawionego przez wójta na komi-
sjach została jednogłośnie przyjęta przez 
radnych. 

Na sesji w dniu 21 listopada radni 
uchwalili ważna uchwałę „Program usu-
wania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Czarna”. Założenia i cele, 
jakie będą realizowane w gminie w za-
kresie pozbycia się azbestu z budynków 
mieszkalnych i inwentarskich omówione 
są w jednym z artykułów naszej gazety.

Na każdej z sesji obszerną informa-
cję ze swojej działalności składał wójt, 
w których to omawiał sprawy bieżące 
realizowane przez gminę. Informował o 
podpisywanych umowach dotyczących 
finansowania zadań ze środków Unii Eu-

ropejskiej. Ustosunkowywał się także do 
wniosków i postulatów kierowanych do 
wójta przez radnych i sołtysów. Na każdej 
z sesji w wolnych wnioskach radni skła-
dali szereg wniosków dotyczących miesz-
kańców sołectw, których reprezentują w 
radzie. Dotyczyły one w szczególności 
bezpieczeństwa na drogach, budowy 
chodników i przepustów przy remontowa-
nych drogach powiatowych, bezpańskich 
psów, które zagrażają przede wszystkim 
dzieciom.

 Przewodniczący rady Janusz Cieśla 
poinformował radnych o złożonych przez 
radnych oświadczeniach majątkowych i 
uwagach, jakie do tych oświadczeń w pi-
śmie do rady skierował dyrektor Urzędu 
Skarbowego w Dębicy, zobowiązał tych 
radnych, których uwagi dotyczyły o zło-
żenie wyjaśnień.

     Przed komisjami i radą gminy waż-
ne wyzwanie w miesiącu grudniu. Na 
najbliższej sesji rady w dniu 12 grudnia 
radni złożą wizytę naszym policjantom w 
ich nowej siedzibie, a po świętach przed 
Sylwestrem najważniejsza sesja uchwa-
lenie budżetu na rok 2011. Nowy budżet, 
w trudnych czasach kryzysu zapewne 
zaspokoi większość zaplanowanych do 
zrealizowania inwestycji planowanych w 
roku 2012 do realizacji, główne z nich to 
kanalizacja i remont stacji wodociągowej 
w Głowaczowej oraz dokończenie moder-
nizacji Oczyszczalni Ścieków w tej miej-
scowości. Środki z Unii Europejskiej na to 
zadanie już zostały przyznane, a stosowne 
umowy w Urzędzie Marszałkowskim w 
imieniu gminy podpisał wójt oraz skarb-
nik gminy. Miejmy nadzieję, że rok 2012 
będzie również dobry dla naszej gminy w 
realizacji gminnych zadań jak poprzednie.

     
       (sz)

str. 3

Wójt Gminy Józef Chudy składa informację o swojej działalności

Ławnicy zostali jednogłośnie  wybrani, głosują radni: Mirosław Kot, 
Józef Wiercioch, Zofia Latała i Józef Madura

W sesji uczestniczył obok sołtysów p. Henryk Ćwik mieszkaniec Czarnej Bigos z Borowej smakował wicewojewodzie Andrzejowi Regule

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

Jesienna Giełda Ogrodnicza 
w Boguchwale 

Nasze Koła Gospodyń Wiejskich pre-
zentowały swój dorobek na VI Jesiennej 
Giełdzie Ogrodniczej zorganizowanej w 
Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale. 

W imprezie tej organizowanej cyklicz-
nie, ostatnio wraz z Podkarpacką Izbą 
Rolniczą wzięły udział nasze panie z Koła 
Aktywnych Kobiet z Borowej oraz z kół 
z Przyborowia, Róży i Podlesia.  Na zor-
ganizowana w plenerze z wieloma atrak-
cjami imprezie, w której uczestniczyłyby 
także władze samorządowe województwa 

oraz posłowie, wójtowie i burmistrzowie 
atrakcji nie brakowało. Warto było wziąć 
udział w tej wojewódzkiej prezentacji 
osiągnięć naszych ogrodników i sadow-
ników. 

Nasze koła prezentowały natomiast 
wyroby kulinarne, do których ustawiały 
się kolejki, smakował bigos z borowskiej 
kuchni wicewojewodzie Andrzejowi Re-
gule, wójtowi Józefowi Chudemu i radnej 
i sołtyski Borowej Krystynie Krężel. 

                          (ziel)
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Każde wybory to bardzo ważne wyda-
rzenie ze względu na to, że wyniki wybo-
rów w demokratycznym państwie prawa 
mają znaczący wpływ na rozwój gospo-
darczy naszego kraju, a także na każdego 
z nas. Tym razem w niedziele 9 paździer-
nika wybieraliśmy posłów i senatorów, 
którzy poprzez dany im mandat społeczny 
będą uchwalać ustawy, które w sposób 
znaczący modernizować będą ustrój go-
spodarczy czy społeczny naszego kraju.

 
Jaka będzie, jakość uchwalanego pra-

wa wyznaczającego ramy reformowania 
finansów publicznych i gospodarki prze-
konamy się niebawem. Zapewne wszy-
scy wsłuchując się w opinie analityków i 
ekonomistów, których pełno w telewizji, 
mamy przed oczami widmo pukającego 
do naszych granic kryzysu ekonomicz-
nego. Dobry parlament, dobre prawo go-
spodarcze, reforma finansów publicznych 
może oddalić to nieszczęście, które już 
spotkało Greków, Włochów, a zagraża 
Hiszpanii i Portugalii.

 
W naszej gminie do urn wyborczych 

zdecydowało się pójść ponad 47 % 
uprawnionych do głosowania, pozostali z 
różnych względów nie głosowali. Jest to 
niepokojący obraz kryzysu społecznego, 
braku wiary, że udział w wyborach może 
coś zmienić. Pozostawili, więc decyzję o 
przyszłym kształcie Polski tym, którzy 
poświęcili swój niedzielny czas - w więk-
szości w drodze z kościoła- i głosowali.

W wyborach parlamentarnych, czy 
prezydenckich w naszej gminie tradycyj-
nie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, w 
ostatnich partia ta otrzymała 2174 głosy 
uzyskując wynik 49,54%. Jeżeli taki wy-
nik ta partia uzyskałaby w całym kraju, 
samodzielnie utworzyłaby rząd. Niestety 
wynik w naszej gminie nie pokrył się z 
wynikiem w całym kraju, który oscylował 
w granicach 30% oddanych ważnych na 
tą partię głosów. Zaznaczyć należy, iż we 
wszystkich obwodowych komisjach partia 
ta miała mężów zaufania, którzy czuwali 
nad prawidłowością głosowania i zasada-

mi określonymi w Kodeksie Wyborczym. 
Żaden z mężów zaufania nie wniósł uwag 
do protokołu komisji, w komisjach człon-
kami byli też przedstawiciele Prawa i 
Sprawiedliwości.

Drugie miejsce w naszej gminie „wy-
walczyło” w wyborach Polskie Stronnic-
two Ludowe, na ludowców głosowało 19, 
48 % wyborców, głos oddało na tą partię 
855 osób.  Trzecią partią, która otrzyma-
ła 740 głosów (16,86%) była Platforma 
Obywatelska. Kolejne miejsca to: Ruch 
Palikowa (229 głosów – 5,22%), SLD 
(173 głosy – 3,94%), NP. (80 głosów – 
1,82%), PJN (77 głosów – 1,75%), PPP 
Sierpień 80 ( 25 głosów – 0,57%), Prawi-
ca (21 głosów – 0,48%) i NDP – 0,32% to 

jest 14 głosów). Cieszyć się mogą wybor-
cy popierający program Prawa i Sprawie-
dliwości, ponieważ zwycięstwo tej partii 
w naszej gminie jest wysokie i świadczy, 
iż Jarosław Kaczyński i prezentowany 
przez niego program trafił do wyborców 
w naszym terenie i ma prawie połowę 
zwolenników wśród osób, które przyszły 
głosować i oddały ważny głos.

Ile głosów otrzymali poszczególni kan-
dydaci do parlamentu: Wygrał Jan Warze-
cha (PiS – 1022 głosy), drugie miejsce 

Kazimierz Moskal (PiS – 550 głosów), 
trzecie Andrzej Reguła (PSL – 519 gło-
sów). Kolejno punktowali: Marcin No-
wak, rodak z naszej gminy z Golemek  
(PO – 306 głosów), Paweł Wolicki (PiS 
– 142, Ewa Gołębiowska (PSL – 98 gło-
sów), Mariusz Szewczyk (PO – 72 głosy), 
Andrzej Szlachta (PiS – 41 głosów, To-
masz Bizoń (NP. – 39 głosów), Agnieszka 
Żurek (PO – 26 głosów) Kandydat z na-
szej gminy zgłoszony przez SLD -  An-
drzej Kopacz uzyskał tylko 62 głosy. Wię-
cej natomiast uzyskała Karolina Ginalska 
zam. w Borowej, która startowała z Ruchu 
Palikowa w okręgu tarnowskim i uzyska-
ła 205 głosów.  Posłem z powiatu dębic-
kiego został Jan Warzecha pochodzący z 
Jodłowej, mieszkaniec Dębicy, znany w 

Czarnej choćby z akcji rozdawania przed 
świętem 3 - Maja flag państwowych.

 
Do senatu startowało 3 kandydatów 

w okręgu jednomandatowym. Wygrał 
w naszej gminie Władysław Ortyl (PiS) 
dotychczasowy senator pokonując nie-
znacznie kandydata PSL Andrzeja Kawę. 
Trzy lata do kolejnych wyborów, rządzić 
będzie Platforma Obywatelska z Polskim 
Stronnictwem Ludowym. Czas pokaże 
jakie to będą rządy, zapewne  pełne suk-
cesów. My mamy nadzieję, że tak jak w 

ubiegłych latach pieniądze będą trafiać, te 
unijne na rozwój naszej gminy, zwłaszcza 
infrastrukturalny i na rekreacje i turysty-
kę. Mamy przecież marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego, ludowca i wicewoje-
wodę Andrzeja Regułę i w nich nadzieja 
dalszego rozwoju. 

Głosowaliśmy w tych wyborach w do-
brze przygotowanych lokalach, wystrojo-
nych na ten ważny dla demokracji dzień. 
Po raz pierwszy mieszkańcy Borowej gło-
sowali w nowo wyremontowanym budyn-

ku Remizy OSP, a mieszkańcy Głowaczo-
wej w nowiutkim oddanym w 2011 roku 
Wiejskim Centrum Kultury. 

Za trzy lata kolejne wybory, decydować 
będziemy o posłach do euro-parlamentu, 
później do samorządu, a za cztery lata 
znów wybierzemy parlament Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej. 

(ziel)  
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Najwięcej głosów w gminie zdobył Jan Warzecha. Na zdjęciu w trakcie rozdawa-
nia flag państwowych w Czarnej przed Świętem Narodowym   3 – Maja

Poseł Kazimierz Moskal w rozmowie z wiceprzewodniczącą rady  Anetą Feret –KłysObwodowej Komisji Wyborczej w Żdżarach przewodniczył Tadeusz Deda

Sekretarz gminy Stanisław Zieliński przyjmuje medal dla wójta z rąk 
przewodniczącego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

Uczniowie ZS w Jaźwinach przygotowali pogram artystyczny z okazji 123 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości

„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą…”

Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie
głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie.
Wróć nam o Boże ojczyznę kochaną,
w troje rozdartą i w morzu krwi skąpaną.

Tak w Zespole Szkół w Jaźwinach 
rozpoczęła się uroczysta akademia na 
pamiątkę 123 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości. Uczniowie gimnazjum i 
starszych klas szkoły podstawowej przed-
stawili dzieje Polski od zaborów do dnia 
wyzwolenia. Powtórce z historii towarzy-
szyły piękne wiersze patriotyczne oraz 
pieśni żołnierskie, które dźwięczały w 
uszach jeszcze długo po zakończeniu aka-

demii. Zniewoloną Polskę symbolizowała 
uczennica, niema postać „skuta kajdana-
mi niewoli”, która swoją grą unaoczniała 
upadki i zrywy naszego narodu w czasie 
zaborów. Na zakończenie odśpiewana 
została „Rota”, nasz drugi „hymn narodo-
wy”. Wyrażanie wdzięczności i uznania 
wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za 
naszą wolną Polskę jest naszym obowiąz-
kiem i przywilejem. Rocznice są dobrą 
okazją do uczczenia ich pamięci i lekcją 
patriotyzmu, ale codziennie musimy mieć 
w pamięci pytanie: „Kto ty jesteś? –  Po-
lak mały. (…) Coś jej winien? – Oddać 
życie.”

ZS Jaźwiny

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta jest katolicką organizacją dobro-
czynną. 

Celem Towarzystwa jest niesienie po-
mocy osobom ubogim i bezdomnym, w 
duchu patrona św. Brata Alberta. Towa-
rzystwo to prowadzi szeroko zakrojoną 
działalność poprzez zakładanie i prowa-
dzenie schronisk, noclegowni, domów 
stałego pobytu. Prowadzona jest na terenie 
naszego kraju pomoc prawna i psycholo-
giczna i posługa religijna. Prowadzone są 
kuchnie, łaźnie, świetlice, organizowana 
jest wigilia i śniadania wielkanocne. Dla 
potrzebujących wydawana jest żywność, 
odzież, środki czystości i leki. Towarzy-
stwo to jest pierwszą w Polsce organizacją 
pozarządową, która zajęła się udzielaniem 

pomocy wszelkiego rodzaju dla bezdom-
nych. Do 1989 roku nosiło nazwę To-
warzystwa im. Adama Chmielowskiego. 
Obecnie zrzesza 2900 członków zorgani-
zowanych w 69 kołach na terenie całego 
kraju. Mottem Towarzystwa jest „… każ-
demu głodnemu dać jeść, bezdomnemu 
miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można 
dużo to mało. …” 

W Polsce prowadzonych jest 80 placó-
wek noclegowych, w tym w Dębicy przy 
ulicy Słonecznej. Oddział Towarzystwa 
w Dębicy buduje także na terenie Dębicy 
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy ada-
ptując budynek przekazany przez miasto. 
Inwestycja ta realizowana jest z funduszy 
gromadzonych przez dębicki oddział z 
wszelkiego rodzaju darowizn i akcji, któ-

rych celem jest zebranie środków na ten 
szczytny cel. Mogą Państwo wesprzeć tą 
inicjatywę, odpisując choćby 1% podatku 
na rzecz Towarzystwa im. Św. Brata Al-
berta. 

W dniu 1 października, w Dębicy od-
była się uroczystość w czasie, której z rąk 
prezesa Towarzystwa „Medal Św. Brata 
Alberta” odebrał dla wójta Józefa Chude-
go sekretarz gminy Stanisław Zieliński. 
Ten honorowy medal otrzymał nasz wójt 
za to, że jako pierwszy samorządowiec 
w powiecie dębickim wsparł środkami 
finansowymi z budżetu gminy tą szczyt-
ną ideę przekazując środki na działalność 
noclegowni w Dębicy.

                               (sz)  

W jaŹWinaCH uroCZySta aKademia DLA  TOWARZYSTWA POMOCY  im. św. BRATA ALBERTA

Ogłoszenie

Galicyjska Fundacja 
Krzewienia Kultury w Czarnej 
poszukuje wolontariuszy do  
działania w zakresie Kultury 
na terenie powiatu dębickiego 
(umiejętność pracy na kompu-
terze).

Wydajemy zaświadczenia o 
uczestnictwie w wolontariacie.

Kontakt: 
Ryszard Murtaś 
ul. Kolejowa 12,  Czarna
tel. 14 – 6761 262 
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W niedzielę 20 listopada do Gminnego 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
zjechali delegaci z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z powiatu dębickiego, aby 
odbyć Powiatowy Zjazd OSP i wybrać 
nowe władze. Zjazd to najważniejszy 
organ powiatowej organizacji, związku 
OSP, który cykliczne, co cztery lata po-
dejmuje uchwały i program działania 
oraz udziela absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Tak jak ceremoniał nakazuje 
zjazd rozpoczęto od wprowadzenia stra-
żackiego sztandaru, odegrania hymnu 
państwowego i strażackiego.

Obradom przewodniczył Krzysztof Mo-
skal. On też przywitał gości, którzy swą 
obecnością zaszczycili obrady w osobach:  
posłów Kazimierza Moskala i Jana Wa-
rzechy oraz wicewojewoda druh Andrzej 
Reguła, a z ramienia władz OSP Janusz 
Konieczny – wiceprezes Zarządu Głów-
nego OSP, a zarazem prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego OSP w Rzeszowie, st. 
bryg. Bogdan Kulig komendanta woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej w 
Rzeszowie, st. bryg. Jana Ziobro zastęp-
cę komendanta wojewódzkiego, burmi-
strzów Pilzna Ewę Gołębiowska i Brzost-
ka Leszka Bieńka, wójtów Żyrakowa 
Marka Rączkę i Czarnej Józefa Chudego 
oraz w roli delegata wójta Jodłowej Ro-
berta Muchę. 

Na zjazd przybyli również bryg. Włady-
sław Buszek komendant PSP z Dębicy 
wraz ze swoim zastępcą bryg. Zbignie-
wem Lasko. Najważniejszym jednak dla 
druhów z OSP z terenu naszej gminy 
było odznaczenia, które otrzymali z rąk 
prezesa Janusza Koniecznego: Stanisław 
Bryg – prezes zarządu Gminnego OSP 
w Czarnej otrzymał Złoty Znak Związku 
(jest to najwyższe odznaczenie strażackie 
w ochotniczych strażach pożarnych) i An-
drzej Skrzyniarz - prezes zarządu Związ-
ku OSP w Czarnej Medal im. Bolesława 
Chomicza. Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa zawisł natomiast na piersi ks. 
Józefa Jasiurkowskiego – kapelana straża-
ków w powiecie dębickim.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym 
strażakom, dziękując zarazem za ich 
trud i społeczną pasję, jaką każdego dnia 
świadczą na rzecz tych, którzy w ekstre-
malnych warunkach potrzebują pomocy. 
Nasi strażacy mają się, czym pochwalić. 
Zawsze i każdej porze na wezwanie jadą, 
aby ratować w czasie powodzi, pożaru 
czy wypadku komunikacyjnego, których 
ostatnio nie brakuje na terenie naszej 

gminy. Wyposażeni w sprzęt techniczny, 
nowoczesne samochody bojowe, również 
specjalistycznie wyposażone (jak w przy-
padku Czarnej) do ratownictwa drogowe-
go czuwają, aby w możliwie najkrótszym 
czasie na zawołanie syreny być gotowym, 
aby nieść pomoc osobom w stanach za-
grożenia życia. 

Wyróżnieniem, zatem dla gminnej orga-
nizacji strażackiej był niewątpliwie fakt, 
iż władze powiatowe OSP wybrały Czar-
ną na zorganizowanie i przeprowadzenie 
zjazdu powiatowego. 
                                                                           

     (ziel)                                        
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Gminy Czarna

DRUHOWIE Z OSP ODBYLI 
POWIATOWY ZJAZD W CZARNEJ

PNIEWY W CZARNEJ
Gmina Pniewy położona jest niespełna 
40 km od Warszawy, administracyjnie 
przynależy do powiatu grójeckiego i wo-
jewództwa mazowieckiego. Terytorialnie 
jest mniejsza od naszej gminy, rozciąga 
się na powierzchni 102,5 km 2 .Więcej 
i to dużo więcej ma jednostek pomocni-
czych, sołectw, bo 38 , a w skład gminy 
wchodzi 41 wsi.

 Wójt tej gminy Wiesław Nasiłowski wraz 
z grupą radnych i pracowników samorzą-
dowych złożył wizytę w naszej gminie na 
zaproszenie naszego wójta. Początkiem 

września tego roku goście wraz z wójta-
mi zwiedzili wszystkie obiekty gminne, 
szkoły, domy kultury, obiekty sportowe w 
Starej Jastrząbce. 

Zafascynowała ich gospodarność naszych 
mieszkańców, zadbane domostwa i infra-
struktura gminna godna pozazdroszcze-
nia. Po dość męczącym objeździe odbyła 
się na sali posiedzeń konferencja z udzia-
łem wójtów Wiesława Nasiłowskiego i 
Józefa Chudego, na której nasz wójt za-
poznał gości z kierunkami i planami in-
westycyjnymi oraz z możliwościami apli-

kowania wniosków o środki na realizację 
wytyczonych celów przez wójta.
 
Kolejne spotkanie delegacji odbyło się w 
Ośrodku „GRAND”, w którym uczestni-
czył Andrzej Grygiel -  właściciel  tego 
nowocześnie urządzonego obiektu tury-
styczno – konferencyjnego wyposażo-
nego w pełny zakres usług dla turystów 
łącznie z funkcjonującym SPA. Pytań 
było wiele ponieważ gmina Pniewy dys-
ponuje terenami rekreacyjnymi z moż-
liwością urządzenia kąpieliska wraz z 
pełną gammą innych atrakcji, które cie-

szyłyby się powodzeniem u mieszkań-
ców Warszawy. Przykład zorganizowania 
takiej bazy w oparciu o prywatny kapitał 
mogli sprawdzić samorządowcy z Pniew 
na przykładzie dynamicznego rozwoju 
ośrodka w Chotowej w ostatnich latach, 
popularnego już w kraju i znanego za gra-
nicą. To zapewnie nie ostatnie spotkanie, 
którego celem jest wymiana doświadczeń 
zmierzających w celu równomiernego i 
zrównoważonego rozwoju terenów wiej-
skich, gminy Czarna i gminy Pniewy.
                                                                                                                                                      

     (ziel)

Pan Wiesław Sikora został po raz 
pierwszy wybrany radnym naszej gminy. 
Mieszkańcy Grabin obdarzyli go dużym  
mandatem zaufania za rzetelność i po-
moc jaką okazywał  mieszkańcom tej wsi, 
zwłaszcza w okresie zimowym, odśnieża-
jąc dojazdy i drogi. 

Ma 51 lat, jest żonaty, żona Ewa jest 
gospodynią, a zarazem wspólnie z p. 
Wiesławem prowadzi 15 hektarowe go-
spodarstwo rolne specjalizujące się w pro-
dukcji zwierzęcej, hodowli trzody chlew-
nej. Rocznie do rzeźni odstawianych jest 
około 200 sztuk z prowadzonego przez 
małżonków gospodarstwa. Państwo Si-
korowie maja dwójkę dzieci: Monikę, 
nauczycielkę uczącą języka polskiego 

w Szkole Podstawowej w Przyborowiu i 
syna Macieja – studenta 3 roku geodezji 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej. 

Rolnictwo i prowadzenie gospodarstwa 
rolnego to główne codzienne zajęcie p. 
Wiesława oraz ostatnio po wyborze na 
radnego rozwiązywanie wspólnie z dru-
gim radnym Kazimierzem Lenczewskim 
bieżących spraw dotyczących miesz-
kańców Grabin. Chciałby aby w bieżą-
cej kadencji zostały rozwiązane sprawy 
poprawy jakości dróg gminnych na Bły-
sczówce, a zwłaszcza droga z Błyszczów-
ki w kierunku Szpitala Psychiatrycznego 
w Straszęcinie.. Wnioskuje o dodatkowe 
oświetlenia dróg w Grabinach. Ciąży mu 
również problem chodników przy drodze 

powiatowej przebiegającej przez Grabiny. 
W tej sprawie udało się już dużo zrobić, 
ostatnio przybyło 400 metrów chodnika. 
Problem ten wymaga jednak szybkiego 
dokończenia ze względu na bezpieczeń-
stwo dzieci uczęszczających do Zespołu 
Szkół w Grabinach. Jak mówi, jest w kon-
takcie z wójtem i sołtysem i pełen nadziei, 
że do końca kadencji brakujące odcinki 
chodnika będą wykonane przez Powia-
towy Zarząd Dróg Lokalnych w Dębicy. 
W wolnych chwilach p. Wiesław lubi 
oglądać telewizję i transmitowane w niej 
mecze piłki nożnej, naszej reprezentacji, 
której jest zagorzałym kibicem, chętnie 
też lubi dopingować mecze siatkówki.     

WIESŁAW SIKORA – radny Rady Gminy Czarna

Przedstawia Stanisław Zieliński

Wiesław Sikora

Poczet Sztandarowy OSP w Czarnej

Krzysztof Moskal sprawnie poprowadził zjazd, na zdjęciu prezydium zjazdu

Prezes Zarządu OSP w Czarnej Andrzej 
Skrzyniarz odbiera gratulacje

Wicewojewoda Andrzej Reguła 
otrzymał pamiątkową plakietkę zjazdu

Goście z Pniew złożyli wizytę wójtowi Józefowi Chudemu

Spotkanie na Sali posiedzeń rady w GCKiP w Czarnej
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Pan Bronisław Pych dziś ma lat 91 
lat, pamięć go jak na razie nie zawodzi i 
rozmawiając z nim o odległych przecież 
czasach wojny i okupacji, wiele się można 
dowiedzieć. 

Spotykamy się razem w przytulnym 
pomieszczeniu domu, w którym miesz-
ka wraz z synem, synową i wnukami, za 
oknem zimny jesienny poranek, a naszej 
rozmowie przysłuchuje się perska kotka 
odpoczywająca po porannych łowach. Pan 
Bronisław wyciąga z teczki dokumenty 
świadczące, iż to, co będzie opowiadał jest 
nie bajaniem o przeszłych już czasach, lecz 
zweryfikowana działalność legitymacją 
wydaną przez Urząd Kombatantów i Osób 
Represjonowanych z wpisem: żołnierz 
Armii Krajowej w latach 1942 – 1945. Z 
dumą też pokazuje to, co dla każdego żoł-
nierza może stanowić powód do dumy; akt 
nominacji przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej na stopień podporucznika Wojska 
Polskiego ze stycznia 2001roku. Tak jak w 
takich przypadkach bywa nasze spotkanie 
zamieniło się monolog pana Bronisława, 
który opowieść o swoich wojennych lo-
sach rozpoczął od 10 października 1939 
roku, kiedy wrócił po wojennej tułacze 
kampanii wrześniowej. „W domu rodzin-
nym czekała na mnie rodzina, mama i oj-
czym Franciszek Perela, też żołnierz tylko 
cesarza Franciszka Józefa, który na wojnie, 
tej pierwszej światowej stracił ręką, siostra 
i dwóch braci. 

Szczęśliwy byłem, że przeżyli - dziś 
już moje rodzeństwo nie żyje. Czarna to 
była nieduża wieś, nie tak piękna i zasobna 
jak dziś, na palcach można było policzyć 
domy murowane. W jednym z nich przy 
obecnej ulicy Spółdzielczej w budynku 
państwa Patyków umiejscowiła się żan-
darmeria wojskowa. Dziś to budynek pani 
Tomasikowej. Nie było pracy, w gospo-
darstwie nie było, co robić, rąk do pracy 
był nadmiar, a na to tylko czekali Niemcy i 
kogo wytypowali musiał rzeczy spakować 
w kuferek i wywożony był na roboty przy-
musowe do Niemiec albo do Austrii. Nie 
mogłem się z tym pogodzić i wykombino-
wałem, że sam się zgłoszę do Arbeitsamtu 
w Dębicy, takiego niemieckiego biura pra-
cy i może się jakaś praca znajdzie. Udało 
się, czekali na takich, żeby za parę groszy 
zatrudnić robotników przy budowie drogi, 
obecnej „czwórki”. Pracowałem na odcin-
ku od Machowej do Ropoczyc. 

Hitler przygotowywał inwazję na Zwią-
zek Radziecki i chciał mieć dobą drogę. 
Pracowaliśmy ciężko cały rok 1940 i 1941 
wykładając kostką granitową drogę. Cię-
żarówkami zapewne z kolei dowożono 
kostkę, a ja z wieloma innymi robotnika-
mi rozwoziłem taczkami kostkę, którą fa-
chowcy, brukarze pod nadzorem niemiec-
kich inżynierów układali, długo przetrwała 
i dopiero w latach siedemdziesiąt pokryto 
niektóre pozostałe fragmenty drogi z kost-
ki nawierzchnią asfaltową. Pamiętam, że 
najdłużej przetrwała w miastach w Dębi-

cy i Tarnowie, a także na wzniesieniach 
jak za Pilznem w Parkoszu. Zeszło nam 
prawie dwa lata, aby dotrzeć z Machowej 
do Ropczyc. Po zakończeniu roboty na 
drodze przewieziono nas do Pustkowa. Był 
rok 1942. Istniał już obóz pracy, w którym 
najwięcej w tym czasie więzieni byli Żydzi 
przywożeni do katorżniczej pracy z całej 
Polski. Skierowano mnie do prac ziemnych 
przy budowie tzw. ringów, które wiły się 
po całym Pustkowskim lesie w kierunku 
Blizny, gdzie później Niemcy wystrze-
liwali rakiety na Niemcy. Pilnowali nas 
przy pracy dozorcy, niemieccy żołnierze z 
karabinami i pałkami, którymi bili Żydów 
nieprzyzwyczajonych do ciężkiej pracy. 
Pamiętam jak dostaliśmy do wykonania 
załadunek ziemi na koliby wagoniku ko-
lejki wybudowanej do przewożenia ziemi. 
Norma wynosiła pół godziny na załadunek 
jednej koliby dla dwóch robotników. Jeden 
z więźniów, Żyd warszawski nie mógł po-
dołać, opadł z sił. Esesman zdjął karabin, 
przeładował i dał Polakowi, który z nim 
pracował, aby go zastrzelił. Odmówił po-
wiedział Niemcowi, że sumienie mu na to 
nie pozwoli, żołnierz dał karabin Żydowi i 
rozkazał mu strzelić do Polaka. Wziął ka-
rabin, lecz z wrażenia zemdlał, ocucono go 
wodą, dostał pejczem, musiał skakać żab-
ką. Włączono go do kolumny więźniów, 
którzy pomaszerowali do obozu, był słaby, 
słaniał się na nogach, żołnierz strzelił, lecz 
trafił go w ramie, współtowarzysze zabrali 
go do obozu. Już go więcej nie spotkałem, 
zapewne zmarł w wyniku postrzału i po-
został, jako jedna z tych dusz zamordowa-
nych, zamęczonych ciężką pracą tysięcy 
z pustkowskiego obozu. Nie pracowałem 
od tego wydarzenia długo, zwiałem, nie 
pojechałem do pracy w Pustkowie przy 
budowie betonówek, które do dziś istnieją 
i można je w Pustkowskim lesie zobaczyć. 
Jest w nich także mój pot. Bałem się, że 
Niemcy przyjdą po mnie. Pomógł mi Jan 
Piróg, właściciel młyna były przedwojen-
ny poseł. Zatrudniłem się w młynie. Po-
wiedział mi, że jak będzie ze mną źle to 
mnie obroni, mielił mąkę dla Niemców, a 

oni byli zainteresowani, aby takie firmy 
pracowały na rzecz Niemiec uwikłanych 
coraz bardziej w wojnę na różnych fron-
tach. U Piroga pracował maszynista, ob-
sługiwał maszynę parową, sierżant Wojska 
Polskiego niejaki Piskozub. Był komen-
dantem oddziału partyzanckiego podległe-
go Zasowowi, komenda mieściła się u Łu-
bieńskich. W młynie wraz z synem Piroga 
Czesławem złożyliśmy przysięgę i stałem 
się żołnierzem tym razem Armii Krajowej. 

Moją partyzancką służbę zacząłem od 
przewożenia meldunków w bucie rowe-
rem z Czarnej do Zasowa. Mnie na rower 
nie było stać, dostałem od Jana Piroga. Od 
czasu do czasu mieliśmy ćwiczenia w lesie 
w Chotowej, musztrę i rzut granatem, ćwi-
czebnym lub butelką, teraz na to mówią 
koktajlem Mołotowa. Strzelać, nie strzela-
liśmy, aby nie ściągnąć na siebie Niemców. 
Brałem udział w opisywanych już szcze-
gółowo relacjach na tartak w Czarnej. Tar-
tak pracował pełną parą, wycinano drzewo 
w okolicznych lasach, przecierano i wywo-
żono do Rzeszy. W czasie akcji wspólnie 
z partyzantami z Pilzna zastrzelono dwóch 
żołnierzy pilnujących tartaku, jeden oca-
lał, udał nieżywego, wrzuciliśmy granaty 
uszkadzając maszynę parową, którą na-
pędzano trak i wycofaliśmy się szybko z 
miejsca akcji. Niestety podczas przeskaki-
wania przez płot przez jednego z nas zo-
stał postrzelony śmiertelnie ksiądz biorący 
udział w akcji. Wysadziliśmy także pociąg 
wiozący żołnierzy na front wschodni w 
Głowaczowej, wcześniej wycięliśmy oko-
ło 60 cm szyny. Pociąg się wykoleił ilu 
było rannych czy zabitych nikt nie wie, 
nie było dostępu, aby to sprawdzić. Jedną 
z akcji było też zniszczenie list na kontyn-
genty, które musieli mieszkańcy oddawać 
mięso, zboże. Utopiliśmy te dokumenty w 
stawie za torami. Do dziś widzę jak Michał 
Tryba dreptał je w wodzie, aby dobrze roz-
miękły. Przyszła wiadomość, mamy udać 
się do Starej Jastrząbki, w okolice Podle-
sia, tam koło pierwszej w nocy nadlecia-
ły nisko samoloty angielskie ze zrzutem. 
Myśmy oświecili latarkami miejsce zrzutu 
dwa razy albo trzy podchodziły samoloty 
niziutko. Zebraliśmy zasobniki na furman-
ki. Jedną z nich eskortowaliśmy do lasu w 
Głowaczowej, leśniczy Lichota udostępnił 
nam bunkier, w którym gromadzono ży-
wicę. Z tamtą bronią pomaszerowaliśmy 
w 1944 roku, gdy słychać już było armaty 
zbliżającego się frontu do lasów koło Do-
brkowa. Była to zgrupowanie pod krypto-
nimem „Akcja Burza”. Tam w potyczce 
zabiliśmy 2-ch Niemców. Natarli na nas 
Niemcy, użyli nawet artylerii, wywialiśmy 
nie było, na co czekać, chyba na śmierć. 
Nocą przez Wisłokę uciekliśmy w górki 
koło Pilzna. Broń wyrzuciliśmy, wszędzie 
było niemieckie wojsko frontowe. Pamię-
tam karabin utopiłem w stawach w ma-
chowskim lesie. 

Wróciłem do Czarnej i w niedługim cza-
sie przyszedł rozkaz wysiedlenia, w sierp-
niu 1944r. front doszedł do Wisłoki, dzień i 
noc słychać było wystrzały z armat i broni 
maszynowej. Wysiedlono nas do Łęk Gór-
nych. Koczowaliśmy u leśniczego, jeść 
nie było, co, ojczym udawał się do Czar-
nej, aby ukopać, choć trochę ziemniaków, 
czy zabrać parę snopków niemłóconego 
żyta. Ciężko nam było na wysiedleniu, a 
w dodatku o mało, co nie zostałbym wy-
wieziony. Przyszli Niemcy, chcieli mnie 
zabrać na roboty, leśniczy postawił butelkę 
wódki wraz z dobrym jedzeniem, chyba to 
było mięso o ile pamiętam cielęcina, ja coś 
tam mówiłem po niemiecku, prosiłem ich, 
aby mnie nie brali. Przystali jednak pod 
warunkiem, że muszą złapać 5 innych, bo 
taki mają rozkaz, a dopóki nie złapią ich to 
mnie zabierają. Złapali trzech nie patrząc 
czy stary czy młody, mieli zawieźć nas na 
punkt zborny w Machowej, wprowadzili-
śmy ich w błąd i pojechali w przeciwnym 
kierunku. 

My straceńcy na wozie, żadnego ratun-
ku. I znów dopisało mi szczęście, rozpięła 
się rozwora w wozie, przód z końmi i żoł-
nierzami pojechał, a ja zostałem w drugiej 
części wozu. Nie zastanawiałem się. Już 
raz w życiu wiałem tyle, że sowieckim 

żołdakom, w pobliżu był zagajnik, ja hop 
i w nogi, chyba ze 100 na godzinę. Strze-
lali do mnie z karabinów, świsnęło ze dwa 
razy koło ucha, ale się udało. Do rodziny 
nie wróciłem, byli po mnie z 5 razy, ro-
bili rewizję. Ja ukryłem się u gospodarza 

w Zwierniku, pomagałem mu w polu i 
tak dotrwałem wyzwolenia. Wróciliśmy 
do Czarnej, stacja kolejowa doszczętnie 
zniszczona, ładna była, byłaby ozdobą i 
zabytkiem w Czarnej, nasz dom zdewasto-
wany, powyrywane okna, zniszczony dach, 
co się dało Niemcy zdewastowali, potrzeb-
ny był im budulec na wykonanie bunkrów, 
front przecież stał od sierpnia 1944 roku 
do stycznia 1945 roku. Przyszła wolność 
i najważniejsze to, że żyliśmy wszyscy, 
dorabianie się, budowanie przyszło póź-
niej, najważniejsze, że żyłem i szczęśliwie 
dzięki Opatrzności przetrwałem. 

Za czasów komunistycznej Polski nie 
przyznawałem się do mojej partyzantki, 
bałem się wrogów, miałem ich, ale o nich 
nie chcę mówić, nikomu to niepotrzebne 
po tylu latach, nie jestem ipn –em. Po na-
staniu Solidarności zostałem włączony do 
kombatantów, zweryfikowano moją dzia-
łalność, jako członka Armii Krajowej i z 
tego jestem dumny, że choć małą cząstkę 

mojego życia oddałem Ojczyźnie. 

Nie jestem bohaterem, zrobiłem to, co 
wielu z nas wówczas młodych ludzi zro-
biło, bo tak trzeba było. Dziś cieszę się, że 
Polska i nasza gmina pięknie się rozwija. 

Nie ma porównania do przedwojennej czy 
nawet powojennej rzeczywistości, sza-
rości, furmanek zmierzających do Pilzna 
na poniedziałkowy jarmark. Doszły mnie 
słuchy, że w Czarnej ma być wiadukt pod 
torami, szybka kolej, a nawet park. W gło-
wie się nie mieści. Mam nadzieję, że to 
wszystko zobaczę, zdrowie jak na razie mi 
dopisuje”. 

I to koniec naszej rozmowy, którą wy-
słuchałem, cóż, zatem komentować, ży-
czyć tylko dużo zdrowia, spisać je, aby 
nie zostały zapomniane. Zapewne takich 
cichych „bohaterów”, świadków wojen-
nych lat, wokół nas żyje jeszcze wielu. 
Będziemy ich odszukiwać, spisywać rela-
cje, nie weryfikować, co do dat i zdarzeń, 
historycy to zapewne uczynią. 

     
Wspomnień wysłuchał

         Stanisław Zieliński
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WSPomnienia ŻoŁnierZa armii KrajoWej 

Ausweis, niemiecka legitymacja uprawniająca do przebywania na terenie poligonu 
SS w Pustkowie, tam budował „ringi”  Bronisław Pych

Akt mianowania na podporucznika 
Wojska Polskiego dla Bronisława Pycha

Muzeum Obozu Pracy w Paszczynie u stóp Góry Śmierci, otwarcie w kwietniu 2012 r. 
Zamordowano w Pustkowie około 15 tys. więźniów, Żydów, Rosjan i Polaków

Bronisław Pych

Część II

Podziękowanie

w dniu 16.10.2011r. odszedł od nas po 64 latach życia mój ukochany mąż

Ś.P. 
ALOJZY BARNAŚ

członek Rady Sołeckiej w Żdżarach

W imieniu własnym i całej mojej rodziny dziękuję wszystkim, 
którzy w tych trudnych dla mnie chwilach podali  mi pomocną 
dłoń, okazali życzliwość, duchowe wsparcie i łączyli się z nami 
w smutku, żałobie i bólu.
Wszystkim uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej wyra-
żam wdzięczność, a w szczególności panu Józefowi Chudemu 
– wójtowi gminy, sołtysowi, radnym i ks. Adamowi Samborskie-
mu składam serdeczne Bóg Zapłać. 

   Helena Barnaś
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WieŚ obraZem 
maLoWana...

DZIEń SYBIRAKA 
w BOROwEJ

PrZedStaWienie

GoLGota WSCHodu

‘treat or triCK’

NADANIE IMIENIA HELENY Z REYÓw KSIĘŻNEJ 
JABŁONOwSKIEJ EUROPEJSKIEMU CENTRUM  

PAMIĘCI I POJEDNANIA
Uroczystość nadania imienia naszej ro-
daczki z Przyborowia Europejskiemu 
Centrum pamięci i Pojednania odbyła 
się w dniu 5 października 2011r. w Pust-
kowie Osiedlu w Gminie Dębica.

 Pod „Górą Śmierci” w Paszczynie, w 
miejscu martyrologii kilkunastu tysię-
cy pomordowanych przez hitlerowców 
więźniów zebrali się parlamentarzyści z 
naszego powiatu, wójtowie i burmistrzo-
wie, starostowie powiatu dębickiego oraz 
mieszkańcy, aby odsłonić tablicę rozpo-
czynającą szlak historyczny Blizna – Pust-
ków, który pośrednio zmierza również do 
Przyborowia, do miejsca, w którym w ro-
dowym pałacu wraz z rodziną mieszkała 
do końca II wojny światowej księżna He-
lena Jabłonowska. Tablicę odsłonił żyjący 
więzień obozu w Pustkowie. Po złożeniu 
wieńców uczestnicy zebrali się kościele 
parafialnym p.w. Św. Stanisława Bisku-
pa Męczennika w Pustkowie Osiedlu 
gdzie została odprawiona koncelebrowa-
na Msza święta za duszę Heleny księżnej 
Jabłonowskiej. Po mszy w pochodzie po 
ulicach Spytkowa – Osiedla uczestnicy 
uroczystości na czele z miejscową orkie-
strą dętą udali się pod budynek Gminne-
go Centrum Kultury i Bibliotek gdzie na 
frontowej ścianie tego budynku wnuczka 
księżnej Heleny Jabłonowskiej pani Zofia 
Jabłonowska – Ratajska odsłoniła tablicę 
upamiętniającą nadanie imienia Europej-
skiemu Centrum Pamięci i Pojednania w 
Pustkowie Osiedlu.

O Helenie z Reyów księżnej Jabłonow-
skiej mówił dyrektor Muzeum Regional-
nego w Dębicy, wspominając Przyborów, 
jako ośrodek, w którym księżna w ramach 
Rady Głównej Opiekuńczej, której była 
działaczką organizowała pomoc żywno-
ściową dla więźniów. Co tydzień z Przy-
borowia do Pustkowa dostarczana była 
żywność, ziemniaki, warzywa, mąka i 
inne produkty żywnościowe, które uzu-
pełniały bardzo liche wyżywienie, które 
przy katorżniczej pracy więźniów było 
niewystarczające, a bogatsza kalorycznie 

zupa pozwalała przetrwać. Dlatego też 
nasza rodaczka zasłużyła na to, aby objąć 
patronat nad Centrum Pamięci i Pojedna-
nia.
 Obecny na uroczystości przedstawi-
ciel Kancelarii Prezydenta p. Waldemar 
Strzałkowski pogratulował wyboru tej 
wspaniałej osoby na patronkę wielkiej 

idei pojednania i ambitnego planu dzia-
łania, które przyjęło utworzone centrum. 
W hollu Gminnego Centrum Kultury i Bi-
bliotek odsłonięto też popiersie księżnej. 
Naszą gminę i wójta na uroczystości w 
Pustkowie reprezentował sekretarz gminy 
Stanisław Zieliński.
                                                                                     (sz ) 

Uczniowie Zespołu Szkół w Jaźwinach 
odwiedzili Muzeum Etnograficzne w 
Tarnowie, gdzie mogli podziwiać prace 
ludowej twórczyni pochodzącej z Jaźwin. 
Pani Bronisława Trzaskuś to jedna z naj-
starszych malarek z naszego regionu. 

W jej obrazach uczniowie odnaleźli zna-
jome sobie zakątki rodzinnej miejscowo-
ści. Podziwiali zaklęte na płótnie tradycje 
i obrządki, które kiedyś kultywowane 
były w Jaźwinach. Mogli zachwycać się 
pięknem jesiennych czy zimowych pejza-
ży. Zobaczyć na obrazach jak toczyło się 
życie jeszcze niespełna pół wieku temu 
w ich rodzinnej wsi. Swoją kolorystyką 
przykuwały uwagę bukiety kwiatów czy 
obrazki świętych. Obrazy są malarską kro-
niką Jaźwin a równocześnie cenną lekcją 

historii i szacunku do tradycji. Wystawa 
pani B. Trzaskuś cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem. Uczniowie mieli możli-
wość zaprezentowania się w ludowych 
strojach regionalnych tzw. krakowskich. 
Nie zabrakło również chętnych do udziału 
w konkursie plastycznym z nagrodami.                                                                                  
uczniowie odwiedzili także radio RDN 
Małopolska, gdzie przyjrzeli się pracy 
„radiowców” od kuchni. Niewątpliwie 
zrobiła na nich wrażenie sama realiza-
torka, ale i praca realizatora dźwięku. 
Na własne oczy zobaczyli i poznali tych, 
których głosy są im doskonale znane z 
odbiorników radiowych. Wrócili zadowo-
leni i czekają już na kolejny edukacyjny 
wyjazd…

(as)

   Uczniowie Zespołu Szkół w Borowej 
uczcili uroczystym apelem Dzień Sybira-
ka przypadający na 17 września, który od 
dwóch lat wpisał się na stałe w kalendarz 
uroczystości szkolnych. Gimnazjaliści 
przygotowali go razem z nauczycielką 
Małgorzatą Biernat. Celem uroczystości 
było zapoznanie uczestników z tłem hi-
storycznym tamtych wydarzeń a następnie 
wszyscy wysłuchali „Marsza Sybiraków”. 
   Dla uczniów tej szkoły była to praw-
dziwa lekcja historii. Wysłuchali, bowiem 
opowieści pani Małgorzaty Biernat o lo-
sach jej mamy zesłanej na Sybir i dziadka, 

który został rozstrzelany z innymi ofice-
rami na katyńskiej ziemi. Dowiedzieli się 
o podróży w nieznane, w bydlęcych wa-
gonach pod karabinami funkcjonariuszy 
NKWD, o sześciu latach walki z głodem, 
mrozem i ostrym klimatem Syberii.
  
Pani Dyrektor Wioletta Bałut przybliżyła 
postać rodaka z Borowej - porucznika pie-
choty Stanisława Bieniasza, który został 
zamordowany w tajemniczych okolicz-
nościach przez NKWD na „nieludzkiej 
ziemi” w ramach „Akcji Katyń”.

W przeddzień rocznicy napaści Związku 
Radzieckiego na Polskę uczniowie ZS 
im. Jana Pawła II w Głowaczowej zorga-
nizowali uroczysty apel. 

Przy dębach katyńskich upamiętniających 
Kapitana Stanisława Klisia i Aspiranta 
Policji Stanisława Kutrzubę oddano cześć 
tysiącom pomordowanych na Wschodzie. 

Biało-czerwone kwiaty, płomień znicza i 
słowa piosenki „Biały krzyż” to symbole 
więzi łączącej nasze pokolenie z bohate-
rami II wojny światowej.

                Samorząd Uczniowski 
ZS im. Jana Pawła II w Głowaczowej

27 października 2011 roku w Zespole 
Szkół w Chotowej w Publicznej Szkole 
Podstawowej odbyło się krótkie przedsta-
wienie pt.‘Treat or Trick’. 

Przedstawienie to odbyło się w języ-
ku angielskim w wykonaniu wszystkich 
uczniów klasy II Skoły Postawowej, a 
więc dzieci, które rozpoczęły swoją przy-
godę z tym językiem dopiero rok temu. 

Języka angielskiego uczy ich pani mgr 
Magdalena Pęcak i to ona zachęciła ich 
do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu 
aby mogli oni poszerzać swoje umiejęt-
ności językowe porawnej budowy zdań 
– ja mam….  oraz poprawnej wymowy 
w łatwy i przyjemny sposób a więc  po-
przez zabawę oraz grę aktorską. Wszyscy 
uczniowie przygotowali ciekawe, koloro-

we maski z którymi wystąpili, a które po-
mogły im w odegraniu ról. Dzieci uznały 
ten sposób nauki za ciekawy, zabawny i 
ineresujący. Przedstawienie to obejrzeli: 
pani dyrektor Zespołu Szkół w Chotowej, 
a także uczniowie klas 0, I, III, IV, V, VI 
Szkoły Podstawowej wraz  z nauczycie-
lami.

 Magdalena Pęcak

Tablica poświęcona  Helenie z Reyów księżnej Jabłonowskiej „Droga 
Męczeństwa” na terenie Góry Śmierci

Pani Zofia Jabłonowska –Ratajska, wnuczka księżnej z Przyborowia, przemawia 
minister Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta

Uczniowie z Jaźwin w Muzeum Etnograficznym  w Tarnowie, tam prezentowane są 
obrazy Bronisławy Trzaskuś z Jaźwin

Pani Małgorzata Biernat z uczniami ZS w Borowej

Uczniowie ZS w Chotowej przygotowali przedstawienie pt. „Treat or Trick”
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Azbest jest surowcem charakteryzu-
jącym się niekorzystnym działaniem za-
równo dla zdrowia ludzi, jak i na środo-
wisko naturalne. 

W roku 1997 zakazano na terenie na-
szego kraju stosowania azbestu. W roku 
1998 zakończono produkcję wyrobów 
zawierających azbest. Zaprzestała też 
produkować Fabryka Azbestu w Szczu-
cinie, w której wielu naszych mieszkań-
ców szukało „wejścia”, aby poza urzędo-
wymi przydziałami wydawanymi przez 
naczelnika gminy kupić płyty azbestowe 
na pokrycie budynków mieszkalnych, 
stodół, garaży i innych budynków w go-
spodarstwach. Nie ma się, czemu dziwić? 
Azbest nie był traktowany, jako substan-
cja szkodliwa, pomimo tego, że były licz-
ne dowody wskazujące na niekorzystne 
jego oddziaływanie na organizmy ludzi i 
zwierząt. Nie figurował nawet w wykazie 
trucizn i środków szkodliwych wymienio-
nych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z grudnia 1996roku. 
Dopiero w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX stulecia doprowa-
dzono do jednoznacznego stwierdzenia, 
że azbest jest szkodliwy dla ludzi i rozpo-
częto intensywną akcję w poszukiwaniu 
materiałów do zastąpienia azbestu. Dziś 
mamy pełną gamę możliwości od wszel-
kiego rodzaju pokryć ceramicznych do 
wysoko przetwarzanych blach, w różnych 
kolorach, które urozmaicają krajobraz, 
a powoli znika szarość dachów azbesto-
wych. Badania dowodzą, że najbardziej 
niebezpieczne dla ludzi są włókna azbe-
stowe, tzw. respilabilne, których średnica 
jest mniejsza od 3 mikrometrów, a dłu-
gość większa niż 5 mikrometrów. Zatem 
włókna azbestowe mogą rozszczepiać się 
na włókna kilkudziesięciokrotnie cieńsze 
niż włos ludzki. Unoszą się w powietrzu i 
są wdychane. Wówczas głęboko penetrują 
nasz układ oddechowy i powodują w nim 
trwałe uszkodzenia. Rak płuc jest najpow-
szechniejszym nowotworem złośliwym 
powodowanym przez azbest. Pamiętajmy 

o tym prowadząc jakiekolwiek prace przy 
zdejmowaniu pokryć dachowych. W na-
szej gminie rozpoczynamy program, który 
umożliwi mieszkańcom pozbycie się po-
kryć dachowych lub azbestu zgromadzo-
nego w gospodarstwach po wymianie da-
chów. Z inicjatywy wójta Józefa Chudego 
udało się uzyskać dotację w wysokości 19 
tysięcy złotych z Ministerstwa Gospodar-
ki na opracowanie „Gminnego Programu 
Usuwania Wyrobów Azbestowych z Tere-
nu Gminy Czarna” Program ten opraco-
wała firma specjalizująca się w tego ro-
dzaju opracowaniach z Warszawy. Wiel-
kie uznanie należy się też pani mgr Marcie 
Suchoń, pracownicy urzędu zajmującej 
się ochroną środowiska, za koordynowa-
nie prac i osobisty udział w ankietyzacji 
na terenie gminy, która była niezbędna 
do opracowania założeń i szczegółowego 
opracowania planu usuwania azbestu z 
terenu naszej gminy. Z ankiet wynika, że 
powierzchnia pokryć dachowych wynosi 
147554 m2, z czego popularne na naszym 
terenie płyty faliste to 142  404 m2, a płyty 
azbestowo – cementowe płaskie zalegają 
na powierzchni wynoszącej  5  150 m2. W 
poszczególnych miejscowościach naszej 
gminy azbest należy usunąć przeliczając 
pokrycia dachowe na tony w ilościach: 
Borowa – 193, 95 t., Stara Jastrząbka 166, 
19 t., Przeryty Bór 40,15 t., Czarna 118,64 
t., Głowaczowa 119,4 t., Golemki 56,16 t., 

Grabiny 145,99 t., Jaźwiny 109,92 t., Pod-
lesie 36, 49 t., Róża 482,33 t., Chotowa 
66,8 t., Stary Jawornik 5,36 t. i w Żdża-
rach 81,69 tony. Łączny koszt usunięcia 
wyliczony w programie wynosi 5 643 959 
złotych. Kwotę tą gmina będzie starała 
się uzyskać składając wnioski o dofinan-
sowanie mieszkańcom kosztów usuwania 
azbestu z budynków. Wniosek opiewają-
cy na kwotę 70 000 złotych został złożo-
ny do Ministerstwa Gospodarki. Pozwoli 
to usuniecie azbestu ze 150 dachów, tyle 
wpłynęło wniosków mieszkańców, którzy 
chcą zmienić pokrycia dachowe w roku 
2012. To początek wielkiej akcji i po-
mocy dla mieszkańców w usuwaniu tego 
niebezpiecznego materiału, jakim jest 
azbest. Zapoczątkował go opracowany 
„Gminny Program Usuwania Wyrobów 
Zawierających Azbest z Tereny Gminy 
Czarna w latach 2011 – 2032” uchwalony 
jednogłośnie przez radę gminy. Wszelkie 
informacje w tym temacie można uzy-
skać w referacie Rolnictwa, Gospodar-
ki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy przy ul. Spółdzielczej. 
Mamy nadzieję, iż określony przedział 
czasowy na usuniecie rakotwórczych 
pokryć dachowych, jakim jest rok 2032 
uda się wcześniej w naszej gminie osią-
gnąć.                                                                                                                                                

  
Stanisław Zieliński
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PARK TURYSTYCZNO 
REKREACYJNY W CZARNEJ – 

za  2.133 tys. złotych 
z Unii Europejskiej

Tadeusz Szydłowski często gości 
w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce

Marszałek Józef Piłsudski z żołnierzami

Radni przyjęli w głosowaniu  „Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Tereny przyszłego parku

Plan zagospodarowania parku

Boże coś Polskę …, a później kilka 
słów nawiązujących do tamtych dni tra-
gicznych, a zarazem pełnych euforii po 
odzyskaniu niepodległości po 123 latach 
niewoli, ogromnej goryczy i upodlenia i 
niemal beznadziei, wątpliwości czy naród 
polski będzie jeszcze wolny, czy załopo-
cze na wietrze polska flaga z „Białym Or-
łem”. (to coś dla Laty). W takim nastroju 
Celebrował ks. Jan mszę św. w kościele 
parafialnym w Starej Jastrząbce o godz. 
17.00 11 listopada 2011r.

Po mszy św. młodzież miejscowej pod-
stawówki i gimnazjum zręcznie sterowa-
na przez panią Annę Para, uraczyła nas 
montażem słowno – muzycznym przy-
pominającym tamte dni pełne euforii po 
odzyskaniu niepodległości. „Liść opadł: 
jeden drugi, żółty, czerwony, klonowy, 
lipowy …. Mój liść, twój liść, jego liść 
– liść listopadowy…” Tak! Te spadające 
liście to nasi „chłopcy z tamtych lat, z 
różnych zakątków zniewolonego naro-
du. To ci z kieleckiego i ci od Poznania i 
mazowszanie i utrudzeni w podziemiach 

górnicy i ci błękitni hallerczycy i ci w 
szarych mundurach legioniści – i „nasi 
chłopcy” z Jaźwin, Głowaczowej, Róży, 
Pilzna i Dębicy i nasi Jastrzębianie.  To 
dzięki nim zrodziła się Niepodległa. I da-
lej są dźwięki, których słyszeć nie chcesz, 
a one cię miłości uczą „słuchaj, więc i 
patrz” z listopadowej opowieści – ucz się 
trudnej sztuki miłości do Polski. W tych 
historycznych rozważaniach cofnięto się 
do pierwszych Piastów – do Mieszka I do 
Chrobrego do granic nad Odrą i stwier-
dzenia, że „ „Nasze znów Śląsk nasze 
Pomorze, nasza jest Odra i Bałtyk nasz”. 
I kolejne rozważania o losach Polski za-
równo w wierszach, prozie i piosenkach 
– „ Polacy byli wtedy biedni, niemieli 
wolnego kraju, ale piastowali polską kul-
turę i wiarę, to dzięki niej przetrzymali 
lata niewoli. Polska wykreślona z mapy 
Europy pozostała w ich sercach. Marze-
nia Polaków o niepodległości zaczęły się 
spełniać na początku XX wieku w 1914 
roku, – kiedy po raz pierwszy w historii 
trzech zaborców stanęło przeciwko sobie 
w pierwszej wojnie światowej. Ludźmi, 

którzy przyczynili się do odzyskania nie-
podległości byli: marszałek Józef Piłsud-
ski, gen. J. Haller, gen. W. Sikorski, gen. 
Żeligowski, gen. Rydz – Śmigły. Ale nie 
tylko ci ze szlifami generalskimi decydo-
wali o losach odradzającej się Ojczyzny, 
ogromny wkład wnieśli też wielcy polity-
cy tej rangi jak Roman Dmowski, Ignacy 
Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty 
Witos, Józef Moraczewski, Władysław 
Korfanty. Za te przeżycia przepełnione 
głębokim patriotyzmem należy podzięko-
wać recytatorom: Natalia Tazbirek, We-
ronika Górak, Anna Chłopek, Weronika 
Ćwik, Tomasz, Głowacz, Agnieszka Gar-
bacz. Piosenki wykonali: Patrycja Derus, 
Weronika Ćwik, Anna Chłopek. Łukasz 
Garbacz, a nad wszystkimi górował sło-
wiczy głosik Łukasza Czuchry. „Na ko-
niec uroczystości wystąpił zasłużony dla 
Starej Jastrząbki były dyrektor szkoły, pan 
Tadeusz Szydłowski, który w przemówie-
niu wspomniał wszystkich zasłużonych 
dla wsi”  (dop. Otylia Lipa)

Tadeusz Szydłowski

Czarna, centrum administracyjno 
– kulturalne i sportowe naszej gminy 
wzbogaci się o kolejną inwestycję in-
frastrukturalną: Park turystyczno – 
rekreacyjny. Wniosek aplikowany do 
Regionalnego Program Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego otrzymał 
dofinansowanie ze środków unijnych w 
wysokości 2 miliony 133 tysiące złotych, 
co stanowi 80 % dotacji na realizację tej 
inwestycji. Wejście w teren przewiduje 
się w roku 2012, a zakończenie inwesty-
cji w roku 2013. 

Jeszcze w bieżącym roku nastąpi ogło-
szenie przetargu i dopięcie wszystkich 
spraw natury formalno prawnej. O co 
wzbogaci się Czarna? 

Na terenie 2, 5 hektara, który jest wła-
snością gminy w Czarnej przy ul. Słowac-
kiego powstanie park z dwoma alejami o 
długości około 400 metrów oraz alejkami 
wyłożonymi kostka brukową. Całość te-
renu zostanie oświetlona stylowymi lam-
pami parkowymi, a w alejkach zamonto-
wane będą ławki. Plan realizacyjny przed-
sięwzięcia przewiduje lokalizacje na tym 
terenie 2 kortów tenisowych o nawierzch-
ni poliuretanowej. Powstanie też profesjo-
nalnie urządzone miasteczko rowerowe, 
które wykorzystywane będzie do zawo-
dów BRD. Zespół Szkół w Czarnej od lat 
odnosi sukcesu w tej dyscyplinie sportu 
rowerowego na szczeblu krajowym zdo-
bywając medale mistrzostw Polski. 

Zaplanowano również wybudowa-
nie dwóch boisk do siatkówki plażowej 
oraz duży plac zabaw dla dzieci. Planu-

je się również wytyczenie wokół parku 
toru narciarskiego dla coraz bardziej 
popularnej w Polsce dyscypliny sportów 
zimowych, biegów narciarskich. Zaku-
piony zostanie skuter i ratrak do ubijania 
trasy narciarskiej. Nartami dysponuje już 
Gminne Centrum Kultury i Promocji.

 Powstanie także na tym terenie budy-
nek socjalny z pomieszczeniami sanitar-
nymi ( wc i natryski), oraz pomieszczenia 
do przechowywania sprzętu niezbędnego 
do utrzymania obiektów sportowych. 

Czarna po zrealizowaniu tegoż zadania 
coraz bardziej zbliża się małymi kroka-
mi do podjęcia przez radnych dyskusji o 
wystąpieniu do Rady Ministrów o przy-
znaniu Czarnej praw miejskich. Kolejnym 
krokiem przemawiającym za wnioskiem 
będzie zapewne modernizacja linii kole-
jowej i peronów wraz z przejściem pod-
ziemnym oraz nowoczesnego wiaduktu 
pod linią kolejową w ciągu drogi powiato-
wej. Zabudowujące się centrum wsi wraz 
z budowanymi dwoma nowymi obiek-
tami gastronomiczno – handlowymi, w 
perspektywie stacja benzynowa i inne 
usługi dla ludności świadczone w budo-
wanych obiektach zmienią wizerunek tej 
już pięknie zurbanizowanej miejscowo-
ści, pomimo krytyki pierwszego wójta 
opublikowanej na łamach gazety lokalnej. 
Czarna się błyskawicznie rozwija i wzbu-
dza podziw odwiedzających naszą gminę 
samorządowców z bogatszych rejonów 
kraju niż nasze Podkarpacie. Mamy się, 
czym pochwalić i promujemy także Czar-
ną również za granicami naszego kraju.

                                                                                                                        (ziel)

NASZA NIEPODLEGŁA

ProGram uSuWania aZbeStu W naSZej Gminie
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„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Niech nadchodzące Święta będą 
dla Was niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju, 

radości wśród rodziny, przyjaciół 
oraz wszystkich bliskich Wam osób..

Miłej i pełnej nastroju Wieczerzy Wigilijnej - 
zdrowia, spełnienia marzeń, pokoju serca, 

wiary, nadziei i miłości życzy:
 

Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy

„ Wigilijny Wieczór, opłatek na stole,

Zapach potraw wśród płonących świec,

Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym

Niesie ziemi swą niebiańską pieśń.

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,

Każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta

Niosą wszystkim betlejemski blask”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 

dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 

i spełnienia marzeń.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CZAR-MED

„Gwiazda Betlejemska jasny promień rzuca
Niech odejdzie z życia to, co was zasmuca.

Do pasterskiej szopy dziwny gość przychodzi.
Radujmy się wszyscy, Bóg nam się narodził.
Niech radość ogromna rozświetli Wam lica,
Łamiąc się opłatkiem jak każe nam zwyczaj.

W tym akcie składajcie najlepsze życzenia,
Niech to, co nas cieszy, nigdy się nie zmienia”…

W imieniu własnym i pracowników Oddziału BSR 
w Czarnej składam życzenia spokojnych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Zofia Knych
Dyrektor Oddziału 

Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Czarnej

„Słyszysz jak wiatr życzenia niesie?
Hula po polach i szumi w lesie.
Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy,
Niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy…
Teraz, choć wiosen trochę przybyło,
To wiatr ten sam, szumi nam miło.
Ja razem z wiatrem ślę Wam życzenia,
Niech Wam się spełnią wszelkie marzenia…
A pierwsza gwiazda świecąc o zmroku
Niesie Wam radość w nadchodzącym Nowym Roku…”

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna – Janusz Cieśla 
wraz z radnymi

”Gdy na niebie pierwsza gwiazda 
wskaże miejsce Narodzenia,
Gdy wokoło stołu ludzie zaczną 
składać cne życzenia,
Niech Twe myśli poszybują 
na anielskich skrzydeł bieli,
Niech wspomnienie lat minionych 
duszę Twoją rozweseli…”

Życzę Państwu najpiękniejszych 
rodzinnych i spędzonych 
w radości Świąt Bożego Narodzenia

Prezes GS „Samopomoc Chłopska” 
wraz z pracownikami

„Aby Święta Narodzenia - czas zadumy, czas radości,
Przyniosły Ci odpoczynek, spokój wśród życzliwych gości.
Oby wokół Ciebie ludzie promienieli życzliwością
By Bóg - Jezus maluteńki obdarował Nas Miłością”.

Wesołych Świąt wszystkim czytelnikom Gazety Czarniańskiej życzy  Krzysztof Lada – USŁUGI BUDOWLANE

„Już słychać kolędy, już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami.
W betlejemskiej grocie, w żłóbku na sianie
I w każdym ludzkim sercu jest Jego mieszkanie”

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, przeżytych w 
spokoju i  cieple ogniska domowego oraz niepowta-
rzalnych wzruszeń  życzy Mirosław Cieśla – Firma 
DREWBUD

„Prószy śnieg czysty 
jak Twe serce,
gdziekolwiek spojrzę tam śnieżne 
kobierce,
cichutko rozbrzmiewa 
wesoła kolęda,
niech piękne będą 
dla Ciebie te święta”

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, 
przepełnionych nadzieją 
i magią wigilijnej nocy, 
kierujemy do Państwa płynące 
z serca  życzenia radosnych, 
spokojnych świąt 
oraz pomyślności 
w nadchodzącym roku.

Apteka Słoneczna
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„To wieczór jedyny jaki w roku mamy,
radość w sobie dziś nosimy.
Składając życzenia, co złe wybaczamy
i serca skłócone szczerze przytulimy”.

Cudownych, białych, miłych, radosnych, pogodnych, spokojnych, 
zdrowych świąt upływających we wspaniałej atmosferze życzy :
Beata Wilk
PUNKT APTECZNY

„Świąt wypełnionych radością i miłością, 
Niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
Pełnego optymizmu, wiary, 
Szczęścia i powodzenia”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku przesyłam w imieniu własnym 
i pracowników serdeczne życzenia.

Wacław Tryba
Firma REGAMET
MARKET

 „Wigilia, piękne rodzin zbratanie, 
Kiedy nas bliscy otoczą w krąg,
Kiedy się kruchy opłatek łamie, 

Wśród dobrych życzeń na cały rok”.

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze i szczere życzenia

szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności 
oraz wiele uśmiechu i radości 
w każdym dniu Nowego Roku

Czesław Lada i synowie
Zakład Murarsko – Kamieniarski LAD-BUD

”Jest tak dzień w środku zimy
Pachnący barszczem , choinką…
Wesołych Świąt sobie życzymy
Karmiąc się szczęścia drobinką.
Nadzieja wchodzi w nasze progi,
Miłość otwiera ramiona.
Dzień wszystkim nam drogi,
Radość smutek pokona”.

 Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
oraz cały najbliższy rok życzę Państwu 
wiele spokoju i radości. 
Niech wypełnią Wasze serca i zawsze Wam towarzyszą…

Władysław Radzik
ŚLUSARSTWO – PRODUKCJA – HANDEL - USŁUGI

„Za oknem ciemno,
Cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą
Jak wigilijnym opłatkiem…”

Z okazji świąt bożego narodzenia składamy Wam 
życzenia miłości, spokoju, wszelkiego dobra, 

 abyśmy dla siebie nawzajem byli pełni życzliwości i zrozumienia. 
Wesołych Świąt i wysokich wygranych w Lotto!

Kwiaciarnia Wiesława Ziarko

„Niech w Święta w Waszych domach zagości
Mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.
Niech przez cały rok nie braknie miłości
Przesyłam uściski i biały opłatek”.

Najserdeczniejsze życzenia milej i pełnej nastroju wieczerzy wigilijnej 
oraz spełnienia marzeń i nadziei jakie niesie nadchodzący nowy rok.

Firma Marcopol – Marek Mysona

„Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, 
Przesłać życzenia się godzi. 

Przyjmijcie zatem z rąk naszych 
garść życzeń najlepszych: 

Zdrowia, spokoju, radości, 
A w Nowym Roku - olbrzymiego 

Rogu Obfitości”.

Redakcja

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim naszym partnerom,

przyjaciołom, klientom i współpracownikom, 
wszystkiego co najlepsze

i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, 
szczęścia osobistego, pogody ducha 

i suto zastawionych stołów.

Gamma 

www.gamma24.pl



Gazeta Czarnieńska  nr 4str.12

FOTOREPORTAŻ

Na cmentarzu

Wykonawcy spektaklu

Scena w kaplicy

Inicjatorka wystawienia sztuki Ewa Olszko – Szpunar 
z młodymi aktorami

Aniołowie, dzieci Angelika Ziaja i Hubert Oleksy

Rolę Guślarza zagrała Kinga Ćwik

Młodzi aktorzy z pasją odgrywali role

Pannę młodą, Zosię zagrała Klaudia Bibułka, scenka z 
przedstawienia

Dopisali widzowie

Kolejni wykonawcy spektaklu

"Dziady część III" w Żdżarach
 (fot.: St. Zieliński)
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W salce Wiejskiego Centrum Kultury 
w Żdżarach pani Ewa Olszko – Szpunar 
wraz z ks. Adamem Samborskim i mło-
dzieżą z Zespołu Szkół w Żdżarach, pod-
jęli trud wystawienia Dziadów wileńsko 
– kowieńskich, czyli II części Dziadów 
Adama Mickiewicza. 

Po ukończeniu studiów na Uniwersy-
tecie Wileńskim Mickiewicz rozpoczął 
karierę zawodową, jako nauczyciel w 
Kownie. W tym to okresie przeżył nie-
szczęśliwą miłość do Maryli Wereszcza-
kówny i śmierć matki. Czytał Schillera, 
Gethego, Bayrona – książki, których 
bohaterami byli ludzie osamotnieni, nie-
szczęśliwi, przeżywający niespełnioną 
miłość. Byli, więc bliscy poecie, który w 
tym właśnie czasie rozpoczął pracę nad II 
częścią Dziadów, a później nad kolejną IV 
częścią utworu.

 Przejmująca scenografia przygoto-
wana przez autorów widowiska, w małej 
salce gdzie swoje miejsce musiał znaleźć 
wiejski cmentarz okraszony wieczorną 
mgłą udekorowany złotem jesiennych li-
ści szemrzących pod nogami ludzi odwie-
dzających swych zmarłych - już wpływały 
na wyobraźnię i odczucia zgromadzonej 
licznie publiczności, której część musiała 
oglądać widowisko stojąc na korytarzu. 

Kaplica cmentarna, do której wie-
czorem przychodzą wieśniacy na „ucztę 
kozła”, czyli noc Dziadów, też była sce-
nograficznie dopieszczona, a trumna do-
dawała grozy miejscu, w którym obrzęd 

ten miał się odbyć. Gusła od wieków 
kultywowane były na Litwie, a miały 
one uczcić pamięć przodków i wspomóc 
dusze zmarłych, składano również ofia-

ry, dając możliwość duszom odkupienia 
popełnionych win lub chociaż ulżenia du-
chom w cierpieniach.

 Obrzędom przewodził Guślarz przy-
wołujący duchy zmarłych, wspaniale 
zagrany przez Dominika Michonia., Do-
minika Stolarza i Kingę Ćwik. Zresztą 
wszyscy odtwórcy ról grali świetnie, 
wkładając wiele serca i młodzieńczej 
fantazji, stwarzając wprost hamletowski 
nastrój. Przejmujący tekst „Są dziwy w 

niebie i na ziemi, o których ani śniło się 
waszym filozofom” i chór odpowiadający 
dwuwierszem „Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie. Co to będzie, co to będzie?  
znakomicie drażnił wyobraźnię widzów.

 Brawa i jeszcze raz brawa, dla autorów 
i wykonawców przedstawienia; p. Ewy 
Olszko – Szpunar i ks. Adama Sambor-
skiego i młodych aktorów odgrywających 
postacie: Guślarza: Dominik Michoń, 
Dominik Stolarz i Kinga Ćwik, Starca – 
Magdalena Ćwik, Aniołki: Angelika Ziaja 
i Hubert Oleksy, Matka dzieci – Patrycja 
Barnaś, Widmo Złego Pana – Dominik 
Perkowski, Zosia Klaudia Bibułka, Mło-
dzieńcy: Patryk Miśkowicz, Patryk Wan-
tuch, Kruk: Katarzyna Serwińska, Sowa: 
Dominik Stolarz, Gustaw: Mariusz Bar-
naś, Kobieta na cmentarzu; Barbara Pie-
traszewska, Narrator: Maria Kolak, Chór 
ptaków nocnych: Dominik Stolarz, Do-
minik Buczek, Bartłomiej Kruk, Karolina 
Zdeb, Anna Tryba, Barbara Kozik i Ka-
tarzyna Serwińska, Chór: Natalia Kusek, 
Wiktoria Michoń, Patrycja Barnaś, Pau-
lina Pietraszewska, Kinga Ćwik, Patryk 
Wantuch, Alicja Kozioł, Karolina Oleksy, 
Magdalena Ćwik i Patryk Miszkowicz. 
Obsługa komputera; Dawid Starzyk, 
Pomoc techniczna; Radosław Piecuch, 
Oświetlenie Krzysztof Jamróg i Piotr Ma-
lec. Wykonanie scenografii Ewa Olszko 
– Szpunar, Dorota i Zygmunt Krukowie, 
Małgorzata i Paulina Walkowicz. 

Twórcom udało się przekazać to, co 
najważniejsze dla tego dzieła, sam obrzęd 
Dziadów, kultywowany na wileńszczyź-

nie od najdawniejszych czasów, a poprzez 
niego ukazać najważniejszy kanon war-
tości, dzięki któremu stajemy się ludźmi, 
bo spełniamy swoje człowieczeństwo po-
przez cierpienie, współczucie, miłosier-

dzie, zdolność do odwzajemniania uczuć 
a nade wszystko miłości. Udało się także 
ukazać prawdę, że po śmierci grzesznicy 
są skazani na pokutę, że istnieje łączność 
pomiędzy światem zmarłych i żywych. 
Kiedyś łączność tą opierano na ludowych 
wierzeniach, którymi posłużył się wieszcz 
tworząc to pełne ludowych „pogańskich” 
zwyczajów dzieło. Dziś wspieramy dusze 
naszych zmarłych modlitwą, a „uczta ko-
zła” ma tylko pobudzić naszą wyobraźnię, 
że jest życie i śmierć, czyściec i pokuta. 

Słowa uznania także należą się p. dy-
rektorowi Piotrowi Warżale za pomoc w 
przygotowaniu spektaklu. Brawa i jeszcze 
raz brawa. W Żdżarach „narodził się te-
atr”, nie taki „ogromny” jak Stanisława 

Wyspiańskiego, ale już teatr, który stał się 
wydarzeniem artystycznym dużej miary 
dzięki społecznej pasji nauczycielki i ani-
matorki kultury pani Ewy Olszko – Szpo-
nar i księdzu Adamowi Samborskiemu 
– katechecie z Zespołu Szkół w Żdżarach 
i wikaremu parafii Machowa, rezydujące-
mu przy kaplicy w Żdżarach.  

             Stanisław Zieliński 

TEATR w ŻDŻARACH

Scenografia przygotowana perfekcyjnie, stwarzała niepowtarzalny nastrój

Budowa wiaduktu na autostradzie umożliwi bezkolizyjny przejazd na drodze 
gminnej Jaźwiny – Róża

Roboty ruszyły z impetem również w Jaźwinach

Ks. Adam Samborski

Z życia Świętego Maksymiliana Kolbe
Cz. II

 Brat Maksymilian dążył do tego, by w 
szeregach Rycerstwa znaleźli się ludzie 
świeccy. Fakt ten miał miejsce jesienią 
1917 r. Oficjalne zatwierdzenie ze strony 
diecezji rzymskiej zostało wydane dopie-
ro 2 stycznia 1922r., właśnie w tym czasie 
św. Maksymilian rozpoczął wydawanie 
miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”.

Nocą z 28 na 29 lipca o. Maksymi-
lian Kolbe wysiadł z pociągu Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Krakowie, miał 
zostać wykładowcą w Wyższym Semina-
rium Duchownym Ojców Franciszkanów. 
Niestety, jako wykładowca nie odniósł 
wielkich sukcesów - miał zbyt słaby głos, 
to nie pozwoliło mu by zostać wybitnym 
kaznodzieją. Stał się, więc wydawcą „cza-
sopism katolickich i jego słowa poznawa-
ły setki tysięcy czytelników. On pierwszy 
zaczął organizować Rycerstwo Niepo-
kalanej poza rzymskim Międzynarodo-
wym Kolegium Franciszkańskim, wiosną 
1919r. Poza Krakowem kolejne rycerstwo 
powstało we Lwowie, wśród nowicjuszy, 
uczynił to sam oj. Maksymilian – później 
długie, długie leczenie choroby płuc w 
Zakopanem, w sumie około roku. W 1927 
r. ks. Lubecki podarował 5 mórg ziemi na 
klasztor, później ten areał wzrósł do 24 
hektarów – to początek Niepokalanowa. 
Prowizoryczny klasztor u progu swego 
istnienia, 18 braci zakonnych oraz dwóch 
kapłanów ojciec Maksymilian i ojciec 
Alfons Kolbowie. Poświęcenie Niepoka-
lanowa odbyło się 7 grudnia 1927 roku. 
To był wieli początek małego Niepokala-
nowa. To, o czym marzył o. Maksymilian, 
stało się realne - 7 marca 1930 r. udał się 
na misje do Japonii i Chin. Tam też ukazał 
się w języku chińskim i japońskim „Ry-
cerz”. Kolejne jego dzieło, to zaczynając 
od zera założenie na obrzeżach Nagasaki 
Niepokalanowa na przełomie 1930/1931 
roku. Tam też uruchomiono pierwsze 
Małe Seminarium dla Japończyków. W 
1936 roku wraca do Polski na kapitułę 
prowincjonalną. W czerwcu i lipcu jest 
już w swoim Krakowie i Niepokalano-
wie – tam wygłosił obszerną konferencję 
„Zdobyć świat dla Niepokalanej wszelki-
mi godziwymi środkami”. Ojciec Maksy-

milian został gwardianem i dyrektorem 
tego wielkiego ośrodka apostolstwa, któ-
ry miał liczyć około 10 tysięcy braci. W 
1938 roku podjęto starania – celem uru-
chomienia Radia Niepokalanów, w grud-
niu tegoż roku próba została uwieńczona 
sukcesem. Propagowanie misji to jeden z 
głównych tematów Radia Niepokalanów. 
Pierwsze spotkanie z wiernymi miało 
miejsce 3 września, właśnie w tym dniu 
wojna dotarła do Niepokalanowa. 

19 września grupę 36 osób – braci 
zakonnych wywieziono do Rawy Mazo-
wieckiej., z kolei do Częstochowy- Stra-
dom później były Zambrowice, Ostrze-
szów, a 9 grudnia znaleźli się w Warsza-
wie. W warszawskim kościele franciszka-
nów po prawie trzymiesięcznej przerwie 
o. Maksymilian odprawił Mszę św. dzięk-
czynną. W kilka dni później bracia mogli 
powrócić do swojego Niepokalanowa, w 
którym pod koniec grudnia ulokowano 
około 3.500 osób przesiedlonych z Wiel-
kopolski, liczba ta ciągle rosła. Bracia 
i ojcowie otaczali ich opieką i pomocą 
wspierając modlitwą.

 Charytatywna i opiekuńcza działal-
ność o. Maksymiliana i kilka jego braci 
została brutalnie przerwana w lutym 
1941r. zostali aresztowani przez gestapo i 
zawiezieni do wsławionego warszawskie-
go Pawiaka, gdzie przebywali do 28 maja, 
w tym, bowiem dniu o. Maksymilian Kol-
be w grupie liczącej ponad 300 więźniów, 
został przewieziony do Auschwitz koło 
Oświęcimia. Powitanie więźniów brzmia-
ło - „Nie przybyliście do sanatorium, lecz 
do niemieckiego obozu koncentracyjne-
go, z którego wychodzi się tylko przez 
komin krematorium…”. Numer obozowy 
o. Maksymiliana 16670. Aby poznać do-
kładniej gehennę obozowiczów odsyłam 
szanownego czytelnika do „Opowieści o 
św. Maksymilianie- Ojciec Maksymilian 
w Auschwitz – str. 382”. Dla kapo o. Mak-
symilian stał się workiem treningowym i 
piłką do kopania. Po tych „zabiegach” o. 
Maksymilian znalazł się w szpitalu na za-
palenie płuc, a później coraz gorzej, coraz 
większe upodlenie (księża i zakonnicy 
byli wyjątkowo bestialsko prześladowani.

 Wreszcie stało się coś, co miało być 

niemożliwe, z obozu zbiegł więzień – 
zgodnie z obozowym regulaminem śmier-
cią głodową miało zginąć 10 więźniów, 
wśród nich Franciszek Gajowniczek – nr 
5659. Jego miejsce ku zaskoczeniu Ra-
portfuhrera - zajął o. Kolbe uzasadniając 
swoją decyzję w ten sposób. „Jestem pol-
skim księdzem katolickim, jestem stary 
(miał 47 lat) chcę umrzeć za niego, bo 
on ma żonę i dzieci. Zmarł od zastrzyku 
z fenolu. Wspomina współwięzień „Wy-
niosłem ciało bohatera z fryzjerem blo-
kowym Chlebickim do umywalni. Tam 
zostało złożone do skrzyni i odtransporto-
wane do kostnicy więziennej. Tak zginął 
bohater ofiarując dobrowolnie swe życie 
za ojca rodziny, cicho, spokojnie, modląc 
się do ostatniej chwili, a jego twarz ciągle 
jaśniała. W dniach 18,19, 20 października 
1971 roku w Bazylice Dwunastu Aposto-
łów odbyło się dziękczynne triduum w 
ramach beatyfikacji o. Maksymiliana. W 
uroczystościach tych uczestniczyło około 
5000 Polaków. Sama beatyfikacja odbyła 
się w Bazylice św. Piotra o godz. 9.00. 
Od strony głównego wejścia pojawił się 
Ojciec Święty z orszakiem, towarzyszyli 
mu koncelebranci – m.in. kardynałowie: 
Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła i Jan 
Król z Filadelfii. Kanonizacja  św. Mak-
symiliana, która odbyła się  10 paździer-
nika 1982 r. miała miejsce w całkiem in-
nych warunkach , niż beatyfikacja – to już 
inna Polska. Ale była też i ta pamiętna z 
13 grudnia 1981 (wojenna) i czas pobytu 
Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie II 
pielgrzymki do Polski i do Niepokalano-
wa.

 
Mamy więc świętego Maksymiliana 

Kolbe – szafarza własnej śmierci – potęż-
nego swoją męką, jeszcze potężniejsze-
go miłością, której był wierny do końca 
swoich dni. Uwieńczeniem tych przeżyć 
była diecezjalna pielgrzymka do Niepoka-
lanowa. Około 100 osób w dniach od 30 
– 31 lipca tego roku. Był to ogólnopolski 
dzień modlitw Rycerstwa Niepokalanej, 
któremu przewodniczyła Diecezja Tar-
nowska na czele, z ks. biskupem Wikto-
rem Skworcem, oraz z całym zastępem 
pocztów sztandarowych.

                            Tadeusz Szydłowski

A CO NA AUTOSTRADZIE?
Powoli możemy już zaobserwować tra-

sę, którą przebiegać będzie autostrada „A 
4”, która realizowana jest ogromnym na-
kładem nagromadzonego sprzętu oraz za-
pewne wielu firm budowlano – drogowo 
- mostowych. Powstają olbrzymie esta-
kady i budowle drogowe. Nie odbywa się 
to także bez zgrzytów pomiędzy dyrekcją 
budowy, a rolnikami, którzy musza dostać 
się do pól, a obiektywnie patrząc dojazd 
czasem jest bardzo utrudniony. Rolnicy 
z Róży grozili nawet strajkiem i bloka-
dą dróg wokół budującej się autostrady. 
Konflikt udało się jednak polubownie 
rozwiązać. 

Jesień jest sucha bez deszczu, co umoż-
liwia przyspieszenie robót na odcinku 
budowanym od Tarnowa do Pustyni. 
Niestety na Euro 2012 kibice nie pojada 
autostradą do Lwowa czy Kijowa. Nie da 
się nadrobić opóźnień spowodowanych 
powodzią i uciążliwymi opadami w 2010 
roku, a i wiosną obecnego roku zatrzyma-
no roboty na kilka miesięcy w okolicach 
Róży, gdzie archeolodzy zauważyli ślady 

po osadzie prehistorycznej z przed naszej 
ery.   Przypomnijmy, że osada pochodziła 
z czasów rzymskich. Najprawdopodob-
niej na wniosek konsorcjum budującego 
autostradę termin zostanie przesunięty do 
końca 2012 roku. Zapewne początkiem 
roku 2013 będziemy mogli korzystać z 
autostrady, a może kryzys gospodarczy się 
skończy, będziemy wszyscy mieć większe 
dochody i „skoczymy” autostradą na za-
kupy do Krakowa czy Rzeszowa, a może 
i do Kijowa.

Jak na razie to musimy skrupulatnie 
liczyć, oszczędnie wydawać, aby star-
czyło na opłaty, które są coraz większe, a 
podwyżkami i nowymi daninami na rzecz 
Państwa straszą nas, co dzień. Bądźmy 
jednak dobrej myśli, może i dla nas na-
staną lepsze czasy, ważne, że będzie auto-
strada, która poprawi bezpieczeństwo na 
naszych drogach i będzie mniej doniesień 
o śmiertelnych wypadkach w naszej oko-
licy. 

                                                                                                                                 (ziel)
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O poranku 30 osobowa grupa wy-
cieczkowa pątników wyrusza spod szkoły 
w Starej Jastrząbce na tereny Polski pół-
nocnej, by poznać tamte rejony, wzbo-
gacić swoją wiedzę, nacieszyć nowym 
widokiem i wielowiekowym dorobkiem 
naszego narodu, by stwierdzić, że Polska 
to naprawdę piękny kraj, że warto po-
święcić mu więcej uwagi, nasze też pięk-
ne nie tylko „cudze”.

I wreszcie docieramy do Czarnolasu – 
tam gdzie przed wielu laty w cieniu roz-
łożystej lipy – pachnącej kwieciem i szu-
miącej tysiącami pracowitych pszczółek, 
odpoczywał i tworzył nasz największy 
poeta polskiego i słowiańskiego renesan-
su urodzony w Sycynie 1530 roku – Jan 
Kochanowski. Po okresie studiów i po-
dróży zagranicznych, oraz służby dwor-
skiej, jako sekretarz królewski, osiadł 
około roku 1571 w dzisiejszym Czarnole-
skie. Tu stworzył znaczną cześć najświet-
niejszych dzieł, dotąd żywych w świado-
mości naszego narodu. To tu w zadumie 
i ogromnym bólu powstały strofy Trenów 
– po stracie nieodżałowanej córki Urszuli. 
Dzisiejszy gość nie usiądzie już w cie-
niu potężnej lipy – czas uczynił swoje, a 
dziś tylko obeliski i kamienna ławeczka 
znaczy to urocze miejsce w otaczającym 
nas parku. Dziś tylko wiekowe drzewa i 
Muzeum Jana Kochanowskiego wprowa-
dzają nas w zadumę nad tamtymi jakże 
innymi czasy. 

I dalej chciałoby się zanucić „Warsza-
wa da się lubić, … bo ona właśnie była 
kolejnym miejscem naszej wędrówki, na-
szego zwiedzania. Wśród rozległej Niziny 
Mazowieckiej, po obu stronach Wisły roz-
łożyła się Warszawa – od czterech wie-
ków stolica Polski, wielokrotnie skazywa-
na na zagładę, a jednak nieujarzmiona. Po 
odbudowie zabytków odzyskała dawny 
blask, to zasługa króla Zygmunta III 
Wazy, a co dla nas? Centrum Kopernika 
dla pasjonatów szukających mocnych 
wrażeń – w listopadzie centrum obchodzi 
swoje pierwsze urodziny, zwiedzanie naj-
ciekawszych obiektów, zarówno tych wie-
kowych (odnowionych) jak i tych, które 
wyrosły na przestrzeni ostatnich lat. 
Szczególnie dużo czasu spędziliśmy w 
Łazienkach Królewskich. Na szczególną 
uwagę zasługuje pobyt i zwiedzanie gma-
chu Sejmu. Tym razem ławy poselskie 
były w pełni wypełnione. Panie były 
szczególnie usatysfakcjonowane, kiedy 
uśmiechem i machnięciem ręki pozdrowił 
je mój „ulubieniec” poseł Niesiołowski. 
Następnego dnia udaliśmy się do dawnej 
twierdzy krzyżackiej – Malborka. Wzno-
szenie warowni rozpoczęli Krzyżacy oko-
ło 1270 roku od obecnego Zamku Wyso-
kiego i kontynuowali budowę przez ponad 
150 lat. W 1309 roku przenieśli tu z Wene-
cji siedzibę Wielkiego Mistrza – czyniąc z 
Malborka stolice państwa zakonnego. 
Bezskutecznie oblegany po zwycięstwie 
grunwaldzkim w 1410 roku przez wojska 
Władysława Jagiełły, włączony do Rzecz-
pospolitej na mocy pokoju toruńskiego 
1446 roku. Po rozbiorze Polski wszedł w 
skład państwa pruskiego i jako koszary 
uległ poważnej dewastacji. Prace konser-

watorskie zapoczątkowano w XIX w. i 
prowadzone są do chwili obecnej. II woj-
na światowa poczyniła kolejne zniszcze-
nia. Zamek wpisany jest do Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – 
przyjmuje około 400 tysięcy turystów 
rocznie. Prawdziwą wędrówkę po pię-
trach rozpoczęliśmy od Zamku Wysokie-
go, obejrzeliśmy komnaty, w których ry-
cerze spali na podłogach, ucztowali, nara-
dzali się przed zbrojnymi wypadami i 
gromadzili skarby na ich finansowanie. 
Zachowały się pomieszczenia kuchenne i 
wieża ustępowa, do której prowadzi rzeź-
biony drogowskaz (unikat na tamte cza-
sy), cele gdzie przetrzymywano ważniej-
szych więźniów. W najniższej części znaj-
duje się kaplica św. Anny z płytami na-
grobnymi kilku wielkich mistrzów. Mimo 
upływu tylu wieków zamek działa na wy-
obraźnie turysty – 6 – cio metrowe mury 
robią duże wrażenie. Przed nami Trójmia-
sto a w nim – przeprawa promem przez 
ujście Wisły do Bałtyku, w Gdyni skwer 
Kościuszki, Muzeum Oceanograficzne i 
Akwarium Morskie – Sopot i najpiękniej-
sze polskie molo – bardzo ludne i bardzo 
gwarne, zauroczą każdego przybysza. W 
„Rzymie być” a Katedry Oliwskiej nie wi-
dzieć? Nie wysłuchać koncertu rokoko-
wych organów – byłoby nie do wybacze-
nia. IU dalej symbol bohaterstwa Obroń-
ców Września – Westerplatte. A na deser 
Gdańsk – jedno z najpiękniejszych miast 
polskich, m.in. Długi Targ z Traktem Kró-
lewskim, Fontanna Neptuna, Ratusz Sta-
romiejski, Twierdza Gdańska, Plac Soli-
darności, Baszty i Bramy Gdańskie, Żu-
raw, Dwór Artusa. Niemal na każdym 
kroku widać, że przez wieki Gdańsk był w 
centrum uwagi kupców z zachodu Euro-
py, widać to po przepychu starych budow-
li, które odnowione i zadbane i swoim 
wyglądem przemawiają do każdego przy-
bysza. I ta przestrzeń i ta wielkość budzi 
podziw i szacunek dla mieszkańców. A 
warto przypomnieć, że Gdańsk w 1997 r. 
obchodził tysiąclecie swojego istnienia. 
To największa po Krakowie skarbnica 
kultury i mekka dla turystów (rocznie po-
nad 3 miliony). Historyczne śródmieście 
zniszczone w 1945 roku w 90% tętni 
obecnie życiem. I jeszcze rzut oka na Po-
mnik Poległych Stoczniowców i udajemy 
się w dalsza trasę, by spotkać się z Koper-
nikiem i jego ulubionym Toruniem. Zwie-
dzanie rozpoczynamy od wizyty w Mu-
zeum Mikołaja Kopernika. Kilkuminuto-
wa projekcja „Światło i Dźwięk” przy 
makiecie Torunia z 1500 roku. Miasto 
bogaciło się na handlu – kupcy prowadzili 
transakcje handlowe, przynoszące nawet 
70%zysku. Powstały wówczas mury 
obronne osobno dla starego i nowego mia-
sta. Wszystkie ulice prowadzą do Wisły, 
bo z tej strony „szły” pieniądze. Ogląda-
my dom, w którym urodził się Mikołaj 
Kopernik, typowa kamienica mieszczań-
ska z ekspozycja biograficzno – historycz-
ną. Pomnik wielkiemu Polakowi wysta-
wiono w 1853 roku. Napis na cokole 
brzmi „Mikołaj Kopernik, Toruńczyk, 
Ruszył Ziemię, Zatrzymał Słońce i Nie-
bo”.   Panorama z wieży (40 m) cudowna, 
ciekawostką jest pomnik flisaka otoczone-
go żakami – grającego na skrzypkach. Nie 

można pominąć kościoła katedralnego, tu 
był ochrzczony Mikołaj Kopernik, na 
wieży drugi, co do wielkości dzwon w 
Polsce „Tuba Dei” (Trąba Boża). Uwagę 
przykuwa też krzywa Wieża - nie jeste-
śmy gorsi od Pizy.  A na finał Toruńskie 
Pierniki. Specjalność Korony Królestwa 
Polskiego to „Gdańska Wódeczka, kra-
kowska dzieweczka, warszawski trzewi-
czek, toruński pierniczek. Pierniki za-
wdzięczamy siostrze zakonnej Katarzy-
nie. Do toruńskich obyczajów należało 
obdarowywanie pięknymi piernikami ko-
ronowanych głów. Nic dziwnego, że przy-
puściliśmy szturm na specjalistyczny 
sklep, by nabyć, a później obdarować 
nimi naszych najbliższych, oj było, w 
czym wybierać. Co z kolei? Udajemy się 
śladami pierwszych Piastów, by dotrzeć 
do Biskupina – najstarszego polskiego re-
zerwatu archeologicznego i zachowanej 
osady położonej na brzegu Jeziora Bisku-
pińskiego. Została odkryta w 1933 roku. 
Nasi przodkowie wybudowali na wyspie 
obronny wał drewniano – ziemny, we-
wnątrz którego mieściło się ponad 100 
domów ustawionych rzędami zamieszka-
łych przez 10 -12 osobowe rodziny. Do, 
zabezpieczonego dodatkowo falochronem 
i łamaczem kry, prowadził most z bramą. 
Wszystkie budowle z grubych bali, kryte 
trzciną. Okiem wyobraźni możemy sobie 
odtworzyć tamte odległe czasy i codzien-
ne życie naszych pra, pra, pra … ich ubio-
ry, codzienne zajęcia, obyczaje. Domino-
wała uprawa ziemi, pasterstwo i łowiec-
two ryb. Koniec zwiedzania - nocleg i 
obiadokolacja w Karczmie Biskupińskiej. 
Dla ścisłości dodajmy Biskupin zaliczony 
jest do kultury łużyckiej, założony około 
550 r. p.n.e. Odkryto tu liczne przedmioty 
drewniane, kości, metale i ceramikę. Ko-
lejny dzień, to kolejne kroki śladami Pia-
stów – udajemy się do Gniezna. A cofając 
się1) krok wstecz mamy Ostrów Lednicki 
– to tu płonął ogień pogański z powieści 
Starej Baśni J. Kraszewskiego. Za Miesz-
ka I i Bolesława Chrobrego Ostrów był 
jednym z głównych grodów obronnych i 
administracyjnych państwa polskiego. To 
tu Chrobry witał cesarza Ottona III, który 
dalej do Gniezna poszedł pieszo po szkar-
łatnym suknie. Idąc za Ottonem udajemy 
się do grobu, św. Wojciecha i jego reli-
kwii. W podziemiach gotyckiej katedry, 
zachowały się romańskie fundamenty ko-
ściołów z czasów pierwszych władców. 
Ozdobą wnętrza jest srebrny relikwiarz 
św. Wojciecha i unikalne Drzwi Gnieź-
nieńskie, ukazujące żywot świętego. A na 
finał Licheń i czas refleksji, głębokiego 
przeżycia duchowego, analiza tego, co 
było, co jest i co będzie? Historia Sanktu-
arium sięga roku 1813, kiedy pod Lip-
skiem miało miejsce „bitwa narodów” Nie 
obeszło się bez udziału Polaków walczą-
cych u boku Napoleona. Był wśród nich 
Tomasz Kłossowski, który odniósł ciężkie 
rany. Bliski śmierci żarliwie polecał swoje 
zdrowie Matce Bożej. Według ludowej 
tradycji, słońce krwawo zachodziło nad 
pobojowiskiem, ukazała się Maryją tuląca 
do piersi białego orła i poleciła mu, aby 
Jej wizerunek umieścił w miejscu publicz-
nym. Znaleziony przez niego obraz Maryi 
przechodził różne losy. Ostatecznie obraz 

umieszczono w Licheniu w 1852 r. przy 
udziale duchowieństwa i pielgrzymów. W 
latach okupacji Sanktuarium zamieniono 
na siedzibę młodzieżowej organizacji hi-
tlerowskiej. Obraz ukryto. Od 1949 roku 
Księża Marianie przystąpili do odbudowy 

Sanktuarium. A nowa świątynia? W maju 
1994r. Nuncjusz Apostolski ks. arcybi-
skup Józef Kowalczyk poświęcił plac pod 
budowę. W maju 1995r. prymas ksiądz 
kardynał Józef Glemp wmurował kamień 
węgielny. 7 czerwca 1999r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II pobłogosławił budującą się 
świątynię. W 2000 roku o godz. 24.00 od-
prawiona została pierwsza Msza święta w 
nawie głównej. W roku 2004 Konferencja 
Episkopatu Polski połączona z uroczy-

stym poświęceniem nowej świątyni. Bo-
gatsi o poznanie nowych miejsc, obiektów 
i zakątków Polski. Bogatsi o głębokie 
przeżycia duchowe, wdzięczni p. dyrektor 
Lidii Wilczyńskiej – Starzyk za zorgani-
zowanie tej wędrówki po północnych re-

jonach naszej Ojczyzny wróciliśmy 
szczęśliwie do domów. Wyrazy uznania i 
podziękowania składamy również p. Mie-
czysławowi – kierowcy, który szczęśliwie 
obwiózł nas po piastowskim szlaku, auto-
karem firmy z Żyrakowa p. Danuty Zima. 

          Tadeusz Szydłowski

str. 14

W ramach otrzymanej promesy od 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, którą odebrał wójt w Rzeszowie w 
lipcu br. przyznane środki zostały wyko-
rzystane w całości. 

W ramach przyznanej dotacji z uzu-
pełnieniem własnych środków z budżetu 
gminy zostały wykonane inwestycje dro-
gowe polegające na odbudowie po powo-
dzi dróg gminnych: „Księżą droga” jest 
to odcinek od strony Starej Jastrząbki do 
Podlesia, drugą drogą gminną odbudo-
waną po powodzi jest droga w Borowej, 
a trzecią drogę gminną wyremontowano 
w Przerytym Borze, jest to odcinek drogi 
gminnej łączącej się z droga powiatową 

koło Remizy OSP w kierunku północnym. 
Wieloletni program odbudowy po powo-
dziach w roku 2009 i 2010, które zruj-
nowały drogi gminne jest sukcesywnie 
realizowany. 

Czekamy, więc na nowego ministra 
tym razem spraw wewnętrznych, który 
zapewne też ten ogólnopolski program 
odbudowy, który jednocześnie zabezpie-
cza przed powodzią będzie realizował, a 
nasza gmina nie ostanie pominięta w roz-
dziale środków z budżetu centralnego..

                                                                                                                                  (ziel)

Śladami Piastów

ŚrodKi na uSuWanie SKutKÓW PoWodZi 490 tysięcy  WyKorZyStane

Spacer po molo w Sopocie

Uczestnicy wycieczki przed fontanną Neptuna w Gdańsku

W Sejmie na Sali posiedzeń

„Księża Droga” fragment drogi w Starej JastrząbceFragment odbudowanej drogi w Borowej



 nr 4 Gazeta Czarnieńska str. 15

Dwie duże inwestycje drogowe realizo-
wane były w tym roku na terenie gminy. 
Droga powiatowa Czarna – Machowa 
i droga powiatowa Żdżary – Pogórska 
Wola. Pierwsza z nich wykonana zosta-
ła ze znacznym udziałem środków Unii 
Europejskiej w ramach realizowanego na 
Podkarpaciu „Regionalnego Programu 
Operacyjnego”, druga droga to odcinek 
drogi powiatowej biegnącej ze Żdżar do 
granicy z Pogórską Wolą, zrealizowany 
za środki przyznane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach 
ogólnokrajowego programu usuwania 
skutków powodzi z roku 2009 i 2010.

 Pierwszy odcinek z Czarnej do Macho-
wej to ponad 7 km przebudowanej drogi 
z częściowo ułożonym chodnikiem przy 
ul. Krakowskiej w Czarnej i w Żdżarach 
od Zespołu Szkół do Kościoła, łącznie na 
długości 1 kilometra. Tą inwestycję ze 
względu na jej znaczenie dla sieci dróg 
w gminie, z której korzystają mieszkańcy 
całej gminy, a także na jej strategiczny 
charakter gmina wsparła finansowo prze-
znaczając na wykonanie remontu drogi 
kwotę 700 tysięcy złotych z budżetu gmi-
ny. W ramach odbudowy drogi wykonano 
remont mostu w ciągu tej drogi podwyż-
szając jego nośność do 30 ton.  Druga dro-
ga ze Żdżar w kierunku Pogórskiej Woli 
też ma bardzo ważne znaczenie szczegól-
nie dla osób codziennie dojeżdżających, 
pracujących w Tarnowie. Jej stan tech-
niczny do czasu remontu był opłakany, 
wyboje, przełomy, a wiosną można było 
zgubić koła w niezliczonej ilości dołów 
na drodze. Wiele postulatów zgłaszanych 
na sesjach do wójta ze strony radnych i 
sołtysów dotyczyło właśnie tego odcin-
ka drogi, tym bardziej słusznych, bo od 
granicy z Pogórska Wolą była w dobrym 
stanie technicznym. Dzięki przebudowa-
nym drogom zmieniły się Żdżary, dziś 
przejeżdżający przez tą miejscowość nie 
mogą się nadziwić zmianom, jakie zaszły 
w ostatnim czasie w tej miejscowości. 

Zadowolony jest sołtys i radny. Wieś kie-
dyś zapomniana, dziś się szybko rozwija, 
a ceny działek budowlanych w tej miej-
scowości rosną z dnia na dzień. Jak dobra 
szkoła, infrastruktura techniczna, dobra 
droga, centrum kultury i kościół wpływa 
na rozwój miejscowości można na własne 

oczy zobaczyć w Żdżarach. Wszystko 
to może być zrealizowane dzięki dobrej 
współpracy władz powiatowych i gmin-
nych, dla których nadrzędnym celem jest 
rozwój powiatu, a także naszej gminy.

                                                                                                                                                      
     (ziel)

Niestety nie przez całe Grabiny pro-
wadzi kolejny odcinek chodnika, który w 
tej miejscowości ułożył od granicy wsi ze 
Straszęcinem w kierunku skrzyżowania 
z drogą do Czarnej Powiatowy Zarząd 
Dróg Lokalnych. Już od trzech lat przy 
drodze powiatowej Chotowa – Przecław 
w tej miejscowości zarządca drogi powia-
towej realizuje tą inwestycję.

 Od szkoły do Przyborowa chodnik już 
jest, dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie, 
co rano wędrować do szkoły. Ruch na tej 
drodze jest bardzo duży, a nierzadko moż-
na spotkać olbrzymie wyładowane cięża-
rówki, które cichaczem skracając sobie 
drogę i jadą w kierunku budowanej auto-
strady. Zagrożenie duże nie tylko dla do-
rosłych, ale także dla dzieci i młodzieży. 
O nieszczęście nietrudno, czego doświad-
czył jadąc do pracy sołtys i radny tej wsi 
Kazimierz Lenczowski, najechany przez 
pijanego mieszkańca Grabin - „przestępcę 
za kierownicą”. Powinien ponieść za ten 
czyn surową karę tak, aby kara była prze-
strogą dla tych, którzy sięgają do kielisz-
ka, a później kierują samochodem. Drżą, 
więc rodzice o swoje pociechy i kierują 
petycje o chodnik w tej miejscowości.

Gmina wychodzi naprzeciw mieszkań-
com i partycypuje w kosztach budowy 
chodnika. Na wykonany obecnie odcinek 
wyłoży z budżetu około 130 tysięcy zło-
tych. Marzyłoby się by taka inwestycja 
powstała równocześnie z przebudowywa-
ną drogą, którą nie tak dawno wykonano. 
Niestety, wszystkie gminy naciskają na 
powiat o pieniądze, a powiat wszystkich 
musi obdzielić, a potrzeby w zaniedba-
nych drogach powiatowych od lat na na-

szym terenie są bardzo duże. Wójt i rada 
gminy wychodzi naprzeciw żądaniom, 
także mieszkańców Grabin i co roku prze-

znaczane są środki na poprawę infrastruk-
tury powiatowej.

                                                                       (ziel)

8,5 kilometra  wyremontowanych 
dróg powiatowych

Grabiny mają chodnik kolejne 400 metrów

Droga powiatowa Żdżary – Pogórska Wola, odbudowana za środków 
na usuwanie skutków powodzi przez powiat

Dominika Buczek i Dominik Pyrkowski zaprezentowali dwujęzyczną interpretację 
„Modlitwy” na Cmentarzu Wojskowym, Rakowickim w Krakowie

Chodnik w Grabinach, odcinek od Straszęcina oddany do użytku mieszkańcom

Ruch drogowy przez Grabiny coraz większy, chodniki są konieczne

Centrum Żdżar prezentuje się okazale, najbardziej cieszy się sołtys Tadeusz Deda 
z prawej, obok inspektor UG d.s. inwestycji Tadeusz Para

Delegacja Zespołu Szkół im. Lotników 
Brytyjskich w Żdżarach pod przewod-
nictwem dyrektora Grzegorza Markowi-
cza wzięła po raz kolejny udział w uro-
czystych obchodach brytyjskiego Dnia 
Pamięci na cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie.  

Na terenie Cmentarza Wspólnoty Bry-
tyjskiej wśród 493 grobów żołnierzy z 
Wielkiej Brytanii, znajdują się mogiły 
siedmiu lotników poległych nocą z 14/15 
sierpnia 1944 roku na żdżarskiej ziemi, 
którzy lecieli z pomocą Powstaniu War-
szawskiemu. Na specjalne zaproszenie 
Brytyjskiego Konsula Honorowego w 
Krakowie Kazimierza Karasińskiego 
uczniowie i nauczyciele z przypiętymi do 
ubrań makami, tradycyjnie złożyli wie-
niec z biało -czerwonych róż pod Krzy-
żem Poświęcenia, oddając wraz z przed-
stawicielami Ambasad Kanady, Nigerii 
oraz Wielkiej Brytanii, a także uczniami 
krakowskiej British International School 
i Zespołu Szkół im. Lotników Alianckich 
z Ostrowa hołd bohaterom angielskiego 
narodu. Po zmianie Warty Honorowej 
słowo wstępne wygłosił po angielsku At-
tache Obrony Kanady pułkownik Andre 
Sevigny. Ambasador Kanady Daniel John 
Costello przeczytał fragment o miłości z 
Ewangelii św. Jana, po czym wysłuchano 
Aktu Pamięci wygłoszonego po angielsku 
i po polsku przez Attache Obrony Wiel-
kiej Brytanii pułkownika Nigela Phillipsa 
i Kazimierza Karasińskiego.Następnie 
dwuminutową ciszą uczczono pamięć 
wszystkich żołnierzy Wspólnoty Brytyj-
skiej poległych podczas I i II wojny świa-
towej.

 Uczniowie II klasy gimnazjum Do-
minika Buczek i Dominik Pyrkowski za-
prezentowali dwujęzyczną interpretację 
,, Modlitwy'', napisanej na dzień przed 
śmiercią przez 21-letniego lotnika z Połu-
dniowej Afryki - Erica Impey'a, który zgi-
nął nad Warszawą w sierpniu 1944 roku, 
za co otrzymali podziękowanie od zagra-
nicznych dyplomatów.  Po błogosławień-
stwie udzielonym przez księdza kapelana 
delegacja ze Żdżar została zaproszona do 
zwiedzenia Muzeum Armii Krajowej im. 
Gen. Emila Fieldorfa ,, Nila'', gdzie na 6,5 
tys. metrów kwadratowych powierzchni 
zgromadzono około 15.000 obiektów mu-
zealnych przekazanych przez żołnierzy 
AK i ich rodziny z całego świata.  Pla-
cówka w Krakowie jest jedyną w Europie, 
gdzie nowoczesnymi środkami wyrazu 
ukazana została całościowo historia fe-
nomenu Polskiego Państwa Podziemnego 
i jego siły zbrojnej- Armii Krajowej. Na 
koniec w jednej z krakowskich restauracji 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
światowej dyplomacji, którzy- po zapo-
znaniu się z historią placówki szkolnej 
- wpisali się do Księgi Pamięci Zespołu 
Szkół w Żdżarach. Dyrektor Grzegorz 
Markowicz przekazał zaprzyjaźnione-
mu ze szkołą pułkownikowi Nigelowi 
Phillipsowi prezent –płytę z filmem za-
rejestrowanym podczas jego pobytu w 
Żdżarach w październiku bieżącego roku 
z okazji pasowania na uczniów dzieci z 
klasy pierwszej. Dyplomata złożył na ręce 

dyrektora Markowicza serdeczne podzię-
kowanie za dbałość o pamięć o synach 
brytyjskiego narodu i satysfakcjonującą 
współpracę. Przyjął również zaproszenie 
do odwiedzenia placówki w przyszłym 
roku. 

 Ktoś powiedział, że groby żołnierzy są 
najlepszymi kazaniami o pokoju. Naszą 
misją – nauczycieli i wychowawców- jest 
uczyć dzieci miłości, pojednania i wycho-
wywać je do życia w pokoju. Kto nie sza-
nuje, nie czci przeszłości, nie jest godzien 
przyszłości- wyraził refleksję Grzegorz 
Markowicz na zakończenie spotkania w 
Dniu Pamięci Wspólnoty Brytyjskiej.

Początkowo brytyjskie święto było 
nazywane Dniem Zawieszenia Broni(Ar-
mistice Day), jednak tragiczne doświad-
czenia II wojny światowej spowodowały, 
że zostało ono zamienione na Dzień Pa-
mięci (Remembrance Day). Tradycja ob-
chodów istnieje zaś od 1919 roku, kiedy 
król Jerzy V wydał proklamację, w której 
prosił wszystkich obywateli Wspólnoty 
Brytyjskiej ,, o coroczne składanie hołdu 
poległym przez zachowanie dwóch minut 
ciszy każdego 11 listopada''. Uroczysto-
ści rozpoczynają się zawsze o jedenastej, 
na pamiątkę godziny ogłoszenia trakta-
tu kończącego I wojnę światową. Mak, 
jako symbol poniesionych ofiar wymyślił 
w kilka lat po I wojnie światowej major 
George Hawson, który założył na lon-
dyńskim Richmond manufakturę, gdzie 
do dziś czerwony symbol święta jest 
produkowany przez inwalidów. W 1921 
roku powstała organizacja charytatywna o 
nazwie Królewski Legion Brytyjski, któ-
ra od samego początku prowadzi akcję,, 
Poppy Appeal'' mającą na celu wspoma-
ganie weteranów wojennych oraz ich ro-
dzin. 

Głównym sposobem pozyskiwania 
funduszy podczas Dnia Maka (Poppy 
Day) jest sprzedaż sztucznych maków za 
symboliczne kwoty, wpinanych do ubrań 
na znak pamięci o bohaterach wojen. 
Tradycja Poppy Day wiąże się z maka-
mi, które rosły na nieurodzajnych polach 
i w przydrożnych rowach. Kiedy w 1914 
roku wybuchła I wojna światowa, zwana 
wówczas Wielką Wojną, pola te zamienia-
ły się w miejsce bitew. Szczególnie dużo 
maków wyrosło na polach Flandrii, gdzie 
rozegrała się najstraszniejsza bitwa I woj-
ny światowej. 

Na owych polach jałowa ziemia po cią-
głych bombardowaniach została wzboga-
cona w wapno z gruzów. Pociski zrywały 
ziemię, wydobywając na powierzchnię 
nasiona do kiełkowania. Tam właśnie 
zginęło najwięcej żołnierzy spośród 
wszystkich bitew tej wojny. Uroczystość  
Remembrance Day stanowi okazję do od-
dania hołdu także żołnierzom Polskich Sił 
Zbrojnych, którzy walczyli na ojczystej 
ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy 
broni pochodzących z państw Wspólnoty 
Brytyjskiej.

Anna Grabowska

MACZKIEM W PAMIĘCI
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Posterunek Policji w Czarnej wreszcie po 
wielu perypetiach związanych z dostoso-
waniem pomieszczeń działa już na parte-
rze byłego Ośrodka Zdrowia w Czarnej 
przy ulicy Konarskiego. Warunki pracy 
dla policjantów pracujących w naszej 
gminie uległy diametralnej poprawie. 
Odremontowane i odnowione pomiesz-
czenia, nowe meble biurowe, komforto-
wo urządzona część socjalna, dyżurka i 
pomieszczenia do przesłuchań gwaran-
tują, że praca policjantów będzie mniej 
uciążliwa.
 Oczywiście te sprzyjające do pracy wa-
runki, które udało się po wielu latach 
rozwiązać wspólnie z władzami komendy 
wojewódzkiej i powiatowej nie miałyby 
miejsca gdyby nie życzliwość radnych i 
wójta naszej gminy. Praca policjanta w 
przeważającym wymiarze to praca w te-
renie, patrole, prowadzone dochodzenia 
czy akcje prewencyjne. Od teraz po tej 
ciężkiej często prowadzonej w trudnych 
warunkach pracy, w deszczu, upale czy 
mrozie, czynności administracyjne i pro-
cesowe mogą odbywać się w bardzo do-
brych warunkach. 
Po sesji rady 12 grudnia radni złożyli 
wizytę na posterunku.  Złożenie wizyty 
przez radnych było ukoronowaniem po-
nad dwuletniej procedury, której celem 
była poprawa warunków lokalowych. Z 
osiągniętego celu, którego jednym z ele-
mentów była poprawa bazy lokalowej cie-
szy kierownik asp. Jerzy Labak. 
Kolejny cel, który jest jednak najważniej-
szy to poprawa stanu bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Ostanie wypadki 
drogowe niepokoją, cudem nie było ofiar 
śmiertelnych w Grabinach i Głowaczo-
wej gdzie pijani kierowcy spowodowali 
groźne dla życia innych uczestników ru-
chu wypadki drogowe. Kierowanie po 
„pijaku” stało się normą dla niektórych 
i nie ma tygodnia, aby nie ujawniono ta-
kich zdarzeń.  Przekraczanie prędkości na 
wyremontowanych drogach w Żdżarach 

i Czarnej to także niepokojące zjawisko, 
które należy wyeliminować. Do gminy 
wpływa tez wiele skarg na bezpańskie 
psy, które chodzą samopas i zagrażają 
dzieciom do szkoły. Przemoc w rodzinie, 
chuligaństwo, bijatyki, kradzieże, wyli-
czać można jeszcze wiele przestępstw, z 

którymi muszą zmierzyć się każdego dnia 
nasi policjanci. Miejmy nadzieję, że z 
roku na rok tych przestępstw i wykroczeń 
będzie coraz mniej, a my będziemy żyli 
bezpieczniej.

                                                                                                                          (ziel)

Uroczystość otrzęsin uczniów klasy 
pierwszej na stałe weszła już do kalen-
darza imprez Publicznego Gimnazjum w 
Róży. Tak, więc i w tym roku – 27 wrze-
śnia odbyła się ta pełna wrażeń i emocji 
uroczystość, podczas której pierwszaki 
musiały udowodnić, że są godne być 
uczniami naszego szacownego gimna-
zjum. 

Aby tego dowieść zostali poddani egza-
minowi przygotowanemu przez starszych 
kolegów i koleżanki. „Kociaki” – jak ich 
pieszczotliwie nazwano na czas próby 
– pomyślnie uporali się z szeregiem róż-
norodnych zadań. Wykazali się sprytem, 
inteligencją, szybkością i kreatywnością. 
Świetnie zaprezentowali się na pokazie 
mody, gdzie lansowali nowoczesny strój 
uczniowski, doskonale uporali się z wy-
piciem napoju pełnego witamin z zawią-
zanymi na oczach chustkami. Popisali się 
też szeroką wiedzą z różnych dziedzin, a 
następnie stanęli do konkursu „Królowa 
Sprytu” – dziewczyny oraz „Strong Men” 

– chłopcy. Szczególnie chłopcy nie mieli 
łatwo, bo ich przeciwnikami byli wyspor-
towani, przystojni i inteligentni panowie 
z klasy III. Nagrody były niebanalne, bo 
na przykład całoroczny wstęp na stołów-
kę poza kolejką. Była jeszcze konkuren-
cja taneczna, którą oceniało jury złożone 
z nauczycieli i uczniów, by w końcu po 
uzyskaniu aprobaty wszystkich zebranych 
i oceniających uczniowie klasy pierwszej 
złożyli uroczyste ślubowanie, że będą 
godnie reprezentować swoją szkołę w 
każdej sytuacji i w każdym miejscu. Póź-
niej były już tylko chwile przy głośnej 
muzyce, na które młodzież zawsze z nie-
cierpliwością czeka. 

Teraz bacznie będziemy obserwować na-
szych nowych uczniów, czy wywiążą się z 
danego publicznie słowa. Mamy nadzieje, 
że tak się stanie. Trzymamy za nich kciu-
ki!
                                                                                  

  PG Róża

Zespół Szkół im. Lotników Brytyjskich 
w Żdżarach po raz kolejny gościł angiel-
ską dyplomację. Placówkę odwiedził Puł-
kownik Nigel Phillips, Attache Obrony 
Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, któ-
ry dokonał uroczystego aktu pasowania 
na uczniów dzieci z klasy pierwszej. 

Honorowy gość w towarzystwie dy-
rektora Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no- Administracyjnego Szkół w Czarnej 
Artura Fronca oraz szefa szkoły Grzego-
rza Markowicza udał się miejsce katastro-
fy angielskiego samolotu, który lecąc z 
pomocą powstańcom Warszawy- z sied-
mioma lotnikami na pokładzie rozbił się 
na żdżarskiej ziemi nocą z 14/15 sierpnia 
1944 roku. Nigel Phillips oddał hołd po-
ległym rodakom, składając przy pamiąt-
kowym głazie wieniec z czerwonych ma-
ków, będących symbolem pamięci Bry-
tyjczyków o bohaterach swego narodu i 
odwiedził miejscowy kościół, gdzie znaj-
duje się tablica z nazwiskami poległych 
żołnierzy. Gość obejrzał również program 
artystyczny przygotowany przez pierw-
szaków pod kierunkiem wychowawczyni 
Małgorzaty Majki, a następnie spotkał się 
z dziećmi, dla których przywiózł drobne 
upominki. Zwiedził także szkolną Izbę 
Pamięci, gdzie znajdują się między inny-

mi szczątki rozbitego samolotu ze 178. 
Dywizjonu Królewskich Sił Powietrzny-
ch(RAF) oraz fragmenty dziennika pokła-
dowego jednego z poległych lotników.W 
uroczystości wzięła także udział kilkuoso-
bowa delegacja z zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej im. Lotników Alianckich w 
Ostrowie, w powiecie proszowickim, pod 
przewodnictwem dyrektora placówki Ber-
nadety Gruszki. Uczniowie obu szkół spo-
tykają się, co roku podczas uroczystych 
obchodów brytyjskiego Dnia Pamięci 
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 
gdzie znajdują się mogiły poległych na 
ich ziemiach lotników.Na koniec goście 
wzięli udział w spotkaniu z nauczyciela-
mi, podczas którego Pułkownik Phillips 
złożył podziękowanie na ręce dyrektora 
Grzegorza Markowicza za szczególną 
dbałość placówki w ocalanie od zapo-
mnienia synów brytyjskiego narodu.  

W 2005 roku na wniosek Ambasady 
Brytyjskiej placówka szkolna w Żdżarach 
otrzymała prestiżowe wyróżnienie- Order 
Pro Memoria, przyznawany za wybitne 
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i 
ich czynach w walce o niepodległość Pol-
ski podczas II wojny światowej.

Anna Grabowska

Zespół Szkół im. Lotników Brytyjskich 
w Żdżarach przystąpił od września bieżą-
cego roku do realizacji programu Come-
nius.  W ramach zadań programowych 
delegacja pod przewodnictwem dyrektora 
szkoły Grzegorza Markowicza udała się 
z wizytą roboczą do miasta Żelechovice 
w Czechach, gdzie odbyło się trzydniowe 
spotkanie koordynatorów szkolnych pro-
jektów.

 W trakcie wizyty odbyły sie rozmowy 
z przedstawicielami placówek szkolnych 
z Czech, Turcji i Finlandii- krajów part-
nerskich współpracujących ze szkołą w 
Żdżarach w ramach realizacji projektu 
dwustronnego ,, 81 cudów i niebo'', który 
stanowi integralną część programu kształ-
cenia wszystkich szkół uczestniczących w 
programie.

 Delegacja ze Żdżar miała okazję za-
poznać się również z zasadami czeskiego 
systemu edukacyjnego i poznać różnice 
kulturowe między polskim a tamtejszym 
programem nauczania, przedstawiła 
także gościom przygotowaną prezenta-
cję zawierającą historię i najważniejsze 
osiągnięcia swojej szkoły. Celem spo-
tkania oprócz omówienia zasad realizacji 
projektu było ustalenie harmonogramu 
wyjazdów uczniowskich do krajów, któ-
re obejmuje współpraca. W marcu przy-
szłego roku najlepsi uczniowie ze Żdżar 
wyjadą na pięć dni do Finlandii, w maju 
do Czech, zaś na początek października 
przewidziany jest wyjazd do Turcji. Fi-
nał projektu odbędzie się w Żdżarach w 
kwietniu przyszłego roku.

Comenius ( z ang. Comenius  Program-
me) stanowi część programu Lifelong 
Learning  Programme ( Uczenie się przez 
całe życie), a dotyczy edukacji na obsza-
rze Unii Europejskiej i realizowany jest 

z jej środków.  Nazwę otrzymał na cześć 
żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku 
czeskiego pedagoga, mieszkającego przez 
pewien czas w Polsce- Jana Amosa Ko-
meńskiego. 

Indywidualne wyjazdy uczniów to 
nowa sekcja w pakiecie Comenius, który 
zakłada mobilność uczniów gimnazjum, 
gdyż wiek uprawnionych do wymiany 
wynosi minimum 14 lat. Jesteśmy dumni 
z faktu, iż realizacja zadań związanych z 
programem odbywa się w grupie partne-
rów z różnych krajów europejskich. 

 Zadania projektowe zostały włączone 
w program dydaktyczny i wychowawczy 
naszej szkoły przy zaangażowaniu grupy 
uczniów i nauczycieli, co wzbogaciło i 
uatrakcyjniło ofertę edukacyjną naszej 
placówki. Uczniowie przygotowują się 
do prezentacji kultury swego regionu po-
przez opracowywanie form wypowiedzi 
pisemnych, fotografie, plakaty, ekspozy-
cje, jednym z zadań jest również wykona-
nie kukiełek w strojach narodowych. 

„Mamy nadzieję, iż realizacja projek-
tu przyczyni się do pogłębienia wśród 

uczniów własnej odrębności regionalnej, 
narodowej, ale również przynależności do 
rodziny europejskiej. Wyeliminuje prze-
sądy i uprzedzenia w stosunku do innych 
kultur, pozwoli poznać style życia, trady-
cje i obyczaje innych krajów, a możliwość 
wyjazdu do krajów partnerskich zwiększy 
motywację do nauki języków obcych”- 
ocenia korzyści z udziału w projekcie dy-
rektor Grzegorz Markowicz. 

 
Program promuje wymianę doświad-

czeń, kładąc szczególny nacisk na 
współpracę w dziedzinie edukacji mię-
dzykulturowej- zgodnie z dewizą Unii 
Europejskiej: Jedność w różnorodności( 
łac. In varietate concordia).Szkolnym ko-
ordynatorem projektu jest nauczycielka 
języka angielskiego Anna Chudy, która 
ma nadzieję, że realizacja programu po-
może zrozumieć, iż różnice istniejące w 
świecie oznaczają bogactwo, a każda z 
nich to swoisty cud, zaś cuda łącząc się 
tworzą niebo- jak głosi projektowe hasło. 

    
 Anna Grabowska

POLICJANCI 
w NOwEJ SIEDZIBIE

otrzęsiny w Publicznym 
Gimnazjum w róży

Pasowani przez pułkownika

81 cudów w Żdżarach

Posterunek Policji w Czarnej, policjanci zajęli cały parter

Przyjemnie pracować w nowocześnie urządzonych pomieszczeniach

Uczestnicy spotkania w Żelechovicach w Czechach

Gimnazjaliści z Róży

Pułkownik Nigel Phillips attache z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie tradycyjnie 
pasował pierwszoklasistów Zespołu Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach
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Projekt „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-
-MANIAKIEM"  to odpowiedź na za-
potrzebowanie polskiego rynku pracy, 
oczekiwań uczniów i nauczycieli wobec 
nauczania przedmiotów ścisłych.

W obecnym roku szkolnym uczest-
niczy w nim Publiczne Gimnazjum w 
Chotowej, jako jedyna szkoła w powiecie 
dębickim, a jednocześnie jedno z trzech 
gimnazjów w województwie podkarpac-
kim. Uczniowie objęci są opieką zespołu 
nauczycieli, w skład, którego wchodzą: 
Beata Lipińska, Waldemar Kruk i Bogdan 
Pytel. W realizacji programu gimnazjum 

współpracuje z Wyższą Szkołą Europej-
ską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 
Projekt innowacyjny obejmuje przede 
wszystkim uczniów klasy I gimnazjum., 
którzy oprócz udziału w lekcjach, wyko-
nywania zadań przewidzianych w zało-
żeniach programu, uczą się pracować na 
platformie modle.

Program rozwija umiejętności mate-
matyczne, informatyczne i przedsiębior-
czości. Kładzie nacisk na nowoczesne 
metody kształcenia. Zakłada zwiększenie 
dostępu do efektywnych metod dydak-
tycznych opracowanych na podstawie do-

świadczeń University of Helsinki, a pole-
ga na wdrożeniu kompleksowego modelu 
kształtowania kluczowych kompetencji.

Dla celów realizacji programu szkoła 
otrzymała cztery komputery z WSIiZ w 
Rzeszowie. Są one wykorzystywane przez 
uczniów w trakcie zajęć. Gimnazjaliści 
pod kierunkiem nauczycieli podnoszą 
swoje kompetencje matematyczne i in-
formatyczne, uczą się przedsiębiorczości, 
wykonują i analizują ankiety, kształtują 
umiejętność pracy zespołowej.

ZS Chotowa

     „Pasuję Cię na przedszkolaka …”- 
taki zwrot usłyszało każde dziecko z ust 
pani dyrektor w Publicznym Przedszkolu 
w Czarnej.  Dnia 25.10. 2011r. w placów-
ce przedszkolnej odbyła się doniosła uro-
czystość, która zgromadziła wszystkich 
przedszkolaków oraz ich rodziców- pa-
sowanie na przedszkolaka. Dzieci z grup 
młodszych i starszych z wielkim zaanga-
żowaniem przedstawiły swoim rodzicom 
wiersze i piosenki, których nauczyły się w 
przedszkolu, a także zaprezentowały tań-
ce. Następnie przedszkolaki złożyły uro-
czyste ślubowanie i przeszły przez „bramę 
mądrości.”. Rodzice z zachwytem ogląda-
li występy swoich pociech i nie szczędzili 
im gromkich braw.

 Anna Socha

22 listopada 2011 roku uczniowie klas 
IV, V i VI z Zespołu Szkół w Grabinach 
dzięki zaangażowaniu i staraniom na-
uczycielki języka angielskiego pani mgr 
Magdaleny Pęcak wzięli udział w nieco-
dziennym spotkaniu, które poprowadził 
John Cudak.  

John to człowiek o bardzo ciekawej 
osobowości, życzliwy, ciepły i serdeczny 
a ponadto mający niesamowicie dobry 
kontakt z młodzieżą i dziećmi. Spotka-
nie to odbyło się a w Rzeszowie i miało 
charakter warsztatów językowych. Były 
to warsztaty Europejskiego Programu 
Nauczania – Nauka Bez Granic! Projekt 
ten ma charakter międzykulturowy i jego 
celem jest przybliżanie kultury, zwycza-
jów oraz ogólnej całościowej wiedzy na 

temat Imperium Brytyjskiego.  Warszta-
ty odbywały się w języku angielskim, co 
było wyzwaniem dla uczniów i ciekawą 
przygodą. Uczniowie dowiadywali się 
ciekawych informacji, mieli okazję po-
ćwiczyć i sprawdzić swoje umiejętności 
językowe oraz wykazać się kreatywno-
ścią. Uczniowie mogli niejako „dotknąć” 
prawdziwego żywego języka angielskie-
go. Udział w takich warsztatach to otwar-
cie na inne obyczaje, kulturę i poglądy, to 
ciągłe uczenie się także poprzez zabawę. 
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: 
Aneta Kuta, Barbara Neumann - Kłos oraz 
Magdalena Pęcak. Uczniowie stwierdzili, 
że z niecierpliwością czekają już na kolej-
ne tak ciekawe warsztaty językowe.

 Magdalena Pęcak

Siódmego listopada 2011 roku w Ze-
spole Szkół w Grabinach odbył się ogól-
nopolski konkurs z języka angielskiego. 
W konkursie tym wzięli udział uczniowie 
z klasy IV – 8 osób, z klasy V – 5 osób 
oraz z klasy VI – 14 osób – łącznie 27 
uczniów ze Szkoły Podstawowej. Ucznio-
wie postanowili spróbować swoich sił i 
sprawdzić swoje umiejętności z zakresu 
znajomości języka angielskiego. Udział 
w tym konkursie nie tylko pobudził za-
interesowania uczniów, zmotywował ich 
do kształcenia, rozwijania i doskonale-
nia różnych sprawności językowych, ale 
także zachęcił uczniów do zdobywania 
wiedzy o krajach anglojęzycznych, co z 
pewnością zaowocuje sukcesami w przy-
szłości.

Osobą odpowiedzialną za przeprowa-
dzenie konkursu na terenie szkoły pod-
stawowej w Grabinach oraz odesłanie do 
Centrum Firmy Olimpus do Warszawy 
kart odpowiedzi uczniów biorących udział 
w konkursie była nauczycielka języka an-
gielskiego pani mgr Magdalena Pęcak. 

Magdalena Pęcak

Trzynastego października w PP w 
Przyborowie odbyło się uroczyste pa-
sowanie na przedszkolaków grupy 31 
dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły 
próg przedszkola. 

Z pewnością było to emocjonujące wy-
darzenie dla wszystkich podopiecznych 
i rodziców, którzy tłumnie przybyli, aby 

wesprzeć swoje pociechy. Uroczystość 
rozpoczęła się częścią artystyczną, pod-
czas której przedszkolaki recytowały 
wiersze, śpiewały i tańczyły. Następnie 
Pani Dyrektor dokonała uroczystego pa-
sowania symbolicznym ołówkiem. Na pa-
miątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały 
ordery i dyplomy.

‘the  british  empire’

ŚLuboWanie

oGÓLnoPoLSKi KonKurS Z jĘZyKa 
anGieLSKieGo  oLimPuS 2011 

„ Pasuję Cię na przedszkolaka …”
Uczestnicy projektu „Żyj twórczo." W ZS w Chotowej

Wiersze i piosenki dla rodziców przygotowały przedszkolakiPrzedszkolaki z Przedszkola w Czarnej

Uczestnicy konkursu w Zespole Szkół w Grabinach

Picie herbaty to bardzo ważna codzienna czynność dla każdego Brytyjczyka

Pani dyrektor Dorota Oleksy pasuje na przedszkolaka symbolicznym ołówkiem
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WYNIKI ROZGRYWEK – JESIEŃ 2011
W niedzielę 13 listopada 2011 r. zakończyły część jesienną rozgrywek nasze zespoły ligowe. W lidze okręgowej „Czarnovia” Czarna zajmuje 12 miejsce 
z dorobkiem 18 punktów.

SP     RT Redaguje Janusz Bryg

Klasa okręgowa

M PKT Z R P BR

1  Kolbuszowianka 
Kolbuszowa 15 35 11 2 2 40-13

2  LKS Nagoszyn 15 30 9 3 3 27-11

3  Pogórze Wielopole 
Skrzyńskie 15 25 7 4 4 20-16

4  Victoria Czermin 15 24 7 3 5 21-17

5  Lechia Sędziszów 
Małopolski 15 24 7 3 5 17-12

6  Błękitni Ropczyce 15 23 6 5 4 21-7

7  Sokół Kolbuszowa Dolna 15 23 6 5 4 19-13

8  Wisłok Wiśniowa 15 23 7 2 6 20-18

9  Raniżovia Raniżów 15 22 6 4 5 24-19

10  Chemik Pustków 15 20 6 2 7 16-21

11  Start Wola Mielecka 15 19 5 4 6 26-31

12  Czarnovia Czarna 15 18 6 0 9 20-37

13  Zryw Dzikowiec 15 17 3 8 4 16-15

14  Monis Bielowy 15 13 4 1 10 16-33

15  Ikarus-Sokół Malinie 15 11 3 2 10 14-35

16  Stal II Mielec 15 7 1 4 10 15-34

W lidze niżej czyli w klasie A występują dwie drużyny (obydwie po awansie z 
klasy B) z naszej gminy LKS Głowaczowa i „Kamieniarz” Golemki. Na uwagę 
zasługuje bardzo dobra postawa piłkarzy z Głowaczowej prowadzonych przez 
Dawida Żarowskiego, którzy zajmują 6 miejsce. Trochę poniżej oczekiwań spisuje 
się „Kamieniarz”, któremu runda jesienna wyraźnie nie wyszła ale liczymy na 
zdecydowanie lepszą grę w rundzie wiosennej.

Klasa „A”

M PKT Z R P BR

1.  Brzostowianka Brzostek 15 37 12 1 2 30-12

2.  Kaskada Kamionka 15 35 11 2 2 50-11

3.  Sokół Krzywa 15 29 9 2 4 25-14

4.  LKS Łopuchowa 15 27 8 3 4 30-16

5.  LKS Pustków 15 26 8 2 5 39-24

6.  LKS Głowaczowa 15 26 8 2 5 33-16

7.  Borowiec Straszęcin 15 25 8 1 6 22-16

8.  Baszta Zawada 15 25 8 1 6 29-26

9.  Kłos Kawęczyn 15 23 7 2 6 28-24

10.  Victoria Ocieka 15 18 5 3 7 21-26

11.  LKS Łęki Górne 15 17 4 5 6 22-26

12.  Strażak Lubzina 15 15 4 3 8 19-46

13.  Borkovia Borek Wielki 15 13 4 1 10 19-46

14.  Strzelec Frysztak 15 12 3 3 9 18-31

15.  Kamieniarz Golemki 15 11 3 2 10 16-36

16.  LKS Brzeźnica 15 4 1 1 13 18-49

W klasie B liderem po rundzie jesiennej są „Orły” Borowa, które do tej pory 
odniosły kilka efektownych zwycięstw, doznały tylko jednej porażki i jeden 
mecz zremisowały i najwyraźniej zapomniały o niefortunnym spadku z klasy A.  
Gorzej prezentują się zespoły ze Starej Jastrząbki oraz Żdżar, które dobre występy 
przeplatają słabszymi i zajmują odpowiednio 8 i 11 miejsce

Klasa „B”

M PKT Z R P BR

1.  Orły Borowa 12 31 10 1 1 33-14

2.  LKS Żyraków 12 26 8 2 2 41-11

3.  Jamnica Dulcza Wielka 12 24 7 3 2 31-19

4.  Dragon Korzeniów 12 22 7 1 4 23-9

5.  LKS Góra Motyczna 12 21 7 0 5 27-28

6.  LKS Jodłowa 12 20 6 2 4 19-16

7.  LKS Wiewiórka 12 15 4 3 5 19-24

8.  Dąbrówka Stara 
Jastrząbka

12 15 3 6 3 17-20

9.  Bodzos Podgrodzie 12 15 4 3 5 20-22

10.  LKS Bobrowa 12 12 3 3 6 23-24

11.  Dąb Żdżary 12 9 3 0 9 14-31

12.  LKS Zasów-Mokre 12 7 2 1 9 16-31

13.  Sokół Siedliska Bogusz 12 4 1 1 10 14-48

Więcej informacji na stronie internetowej www.90minut.pl bądź stronach 
internetowych naszych klubów piłkarskich - http://lksczarnovia.futbolowo.pl/; 
http://kamieniarz.futbolowo.pl/, http://lks-glowaczowa.futbolowo.pl/; http://
dabzdzary.futbolowo.pl/.
W następnym numerze gazety informacje o drużynach młodzieżowych.

Zawodnicy i działacze LKS Głowaczowa – 2011r. 

Przedstawiciel władz PZPN Krzysztof Lada wręcza puchar dla LKS w Głowaczowej za awans do Klasy „A”
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Zmiany w systemie emerytalnym, 
prognozowane niskie emerytury oraz  
starzenie się polskiego społeczeństwa 
sprawiają, że nasza przyszłość po za-
kończeniu pracy coraz bardziej zależy 
od tego, czy potrafimy wziąć sprawy 
we własne ręce. Polacy wciąż jednak 
maja niewielką skłonność do oszczę-
dzania oraz niechęć do planowania 
swojej przyszłości. 

O systematycznym oszczędzaniu na 
dodatkową emeryturę powinien po-
myśleć praktycznie każdy z nas, a 
szczególnie kobiety, które nie dość, 
że zarabiają o około 30 proc. mniej 
niż mężczyźni, to również z uwagi na 
obowiązki rodzinne często mają krót-
szy staż pracy. Niewysoka emerytura 
„grozi” również przedsiębiorcom i oso-
bom pracującym na własny rachunek, 
które płacą najniższe składki na ZUS. 
Rozczarowuje także prognozowana 
wysokość emerytur osób zarabiających 
znacznie powyżej średniej krajowej 
(ponad 250 proc.), które po zakończe-
niu 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 
emeryturę to konieczność. 
Dobrym sposobem na uzbieranie zna-
czącej sumy pieniędzy jest program 
systematycznego oszczędzania, taki 
jak Kapitalna Przyszłość Avivy. Im 
wcześniej zdecydujemy się na jego 
wybór, tym większe mamy szansę na 
zgromadzenie przez lata kwoty, która 
pozwoli nam istotnie podwyższyć na-
szą emeryturę. 

Minimalna miesięczna składka w Ka-
pitalnej Przyszłości wynosi 200 zł. 
Chociaż nie trzeba od razu określać 
czasu oszczędzania, warto pamiętać, że 
zarówno regularność wpłat, jak i dłuż-
szy czas oszczędzania potrafią zdziałać 
cuda. Zyski od już wpłaconego kapita-
łu zwiększają bowiem jego wartość, a 
tę kwotę podwyższają wkrótce kolejne 
zyski. Oszczędzanie rozłożone w cza-
sie oznacza również mniejsze obciąże-
nie domowego budżetu oraz zazwyczaj 
nie wiąże się z wyrzeczeniami.

Kapitalna Przyszłość umożliwia inwe-
stowanie w szeroką gamę funduszy, 
różniących się strukturą aktywów i 
możliwymi do osiągnięcia zyskami. 
Pieniądze można przenosić między 

funduszami dowolną liczbę razy w 
roku, bez konieczności opłacania po-
datku od zysków kapitałowych. Dostęp 
do rachunku przez Internet i telefon 
pozwala na szybkie i wygodne zleca-
nie tych zmian oraz łatwe uzyskanie 
informacji o wartości zgromadzonego 
kapitału. 

Przed wyborem Kapitalnej Przyszło-
ści warto poprosić doradcę o symu-
lację, aby zobaczyć, jakiego kapitału 
dzięki oszczędzaniu określonej kwoty 
możemy się spodziewać za 10 czy 15 
lat. Dzięki temu można zawczasu do-
stosować swoją inwestycję (wysokość 
wpłat, czas oszczędzania czy dobór 
funduszy) do zakładanego celu. Do-
stępna w Kapitalnej Przyszłości usługa 
Parasol Zysków pozwala na ogranicze-
nie ryzyka, że wartość zainwestowa-
nych pieniędzy zmniejszy się wskutek 
spadku cen akcji tuż przed ich wypłatą.

Na szczegółowe pytania dotyczące 
możliwości, jakie daje przystąpienie do 
programu Kapitalna Przyszłość, odpo-
wie Doradca ds. Ubezpieczeń i Inwe-
stycji  Waldemar Gońka. 

Od jak dawna pracuje Pani w firmie 
Aviva (dawniej Commercial Union) i 
co skłoniło Panią do wyboru właśnie 
tej firmy?

Szukając nowego wyzwania zawodo-
wego postawiłam na własną przed-
siębiorczość u boku stabilnego part-
nera, jakim jest firma Aviva – dawniej 
Commercial Union. Zainspirowała 
mnie ciekawa i perspektywiczna wi-
zja pracy w jednej z największych i 
najsilniejszych firm ubezpieczenio-
wych na świecie.
Swoją przygodę z Avivą rozpoczęłam 
15 lat temu jako doradca ubezpie-
czeniowy. Po kilku  latach zostałam 
menedżerem zespołu . Możliwość 
tworzenia placówki w Dębicy to dla 
mnie wielkie wyzwanie. Nasz zespół 
liczy obecnie kilkunastu doradców. 
Cały czas stawiam na rekrutację no-
wych osób, zarówno doradców, jak i 
menedżerów.

Mówi Pani, że stawia na rekrutację. 
Jakich osób szukacie i co Aviva im 
oferuje?

Szukamy osób, które chcą się roz-
wijać, podnosić swoje kwalifikacje i 
być profesjonalistami w tym, co ro-
bią. Zarówno takich, dla których pra-
ca z nami będzie jedynym źródłem 
dochodu, ale też osób, dla których 
będzie to dodatkowe źródło zarob-
kowania. W zamian oferujemy kan-
dydatom cykl szkoleń, jasno okre-
śloną ścieżkę rozwoju zawodowego, 
możliwość zdobycia prestiżowego 
zawodu, uzyskania licencji państwo-
wej, elastyczne godziny pracy i – co 
w dzisiejszych czasach nie jest bez 
znaczenia – atrakcyjny system wyna-
grodzeń i premii dodatkowych.

Naszą ofertę wyróżnia wiele czynni-
ków decydujących o jakości: wyso-
kiej klasy szkoleniowcy, materiały 
szkoleniowe, szkolenia w naszych 
oddziałach i przedstawicielstwach 
oraz szkolenia wyjazdowe.

Co jest najważniejsze w pracy dorad-
cy ubezpieczeniowego?

Doradcy firmy Aviva są profesjo-
nalistami. Naszą dewizą jest przede 
wszystkim dobro klienta. W naszej 
branży liczy się samodyscyplina, 
chęć pracy i ciągłego uczenia się 
nowych rzeczy tak, aby w każdej 
chwili służyć klientowi poradą i po-
mocą. Nasza praca polega zarówno 
na docieraniu do osób świadomych, 
co dają im ubezpieczenia, ale i do 
takich, które nic nie wiedzą o rynku 
ubezpieczeń. Chcemy rozmawiać z 
ludźmi, którzy twierdzą, że ubezpie-
czenie nie jest im potrzebne, że to 
zbędny wydatek. Często okazuje się, 
że zmieniają ten pogląd w momencie, 
kiedy wydarzy się tragedia życiowa. 
Zadaniem doradcy jest dotarcie do 
klienta, przedstawienie mu najlepszej 
oferty, która zabezpieczy jego i rodzi-
nę przed nieoczekiwanymi wydarze-
niami losowymi. 

Osoby zainteresowane karierą z Avi-
vą zapraszamy do przesłania aplika-
cja na adres e-mail dabrowska.mal-
gorzata@aviva.com.pl  lub kontakt 
telefoniczny 602 768 606.

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

Chcesz mieć kapitalną emeryturę…  

…a może sam chcesz zostać doradcą 
ds. ubezpieczeń i inwestycji

Wywiad z Menadżerem Biura Terenowego w Dębicy  Małgorzatą Dąbrowską

Zapraszamy do biura w dębicy

Rynek 32
tel. 14 676 04 18
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Wio kucyku

Jerzy Maślanka

Premiera Orędzie Premiera

Przed społeczeństwem 
stanął On,
Raczej wciąż mącił 
nie nacierał,
Czasem w niepewny 
wpadał ton
To niebywałe dla PREMIERA

Mówił: widzimy to od lat,
Gdy mamy NIEPODLEGŁĄ 
WOLNĄ.
Jeden budował, drugi kradł
I nagle teraz nam nie wolno.

Teraz jak bańka wszystko 
prysło,
Choć sukces z kantem 
się przeplatał.
I „szydło z worka” 
by nie wyszło
Spaprała Beger – to Renata

Gdyby któregoś z posłów mych
Jakiś „diabełek” chciał 
podkusić
I mając nadmiar myśli złych –
To je niestety tępić musi.

Jednak nadejdzie taki dzień,
Wszyscy świętować 
znów będziemy
Skonstruujemy NOWY SEJM
Taki prawdziwy NIEMY.

PS
A gdyby ktoś obiekcje miał,
Już teraz, dzisiaj lub po latach
Co rząd nam zabrał, a co dał,
Zapytaj Ziobrę albo Brata.

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 59)

Drodzy Państwo!

No i wykrakaliśmy wspólnie z Władziem. Wygrał wybory w naszej gminie kandydat z Dębicy, a nasz z gminy i to z 
Róży przepadł z kretesem, choć przystojny i zarost modny miał na banerach pełnych czerwieni.
 Ale jeden i drugi w ministry nie pójdzie, wygrał Donald, a my się musimy tylko oblizać i czekać cztery lata. Ale 
Władziu mi mówił, że do siedmiu razy sztuka i udać się musi, siedem to liczba biblijna i nie trzeba będzie nawet roz-
dawać flag i gazet, a zwycięstwo sprawiedliwa partia  ma w kieszeni, a my wreszcie w Czarnej trafimy w dziesiątkę. 
Ale nie ma, co narzekać, autostrada będzie już na Euro, trzy tunele już lada moment będą budować na kolei w 
Czarnej i Grabinach oraz w Głowaczowej, tory wymieniają, na perony już kostka zamówiona, a stacja kolejową w 
Czarnej będzie wybudowana nowa, kolej szuka zdjęć przedwojennych. Będzie stacja jak przed wojną, piętrowa z 
restauracją, gabinetem fryzjerskim, przechowalnią bagażu i mieszkaniem dla naczelnika stacji. Kolej już uzgadnia 
plany inwestycyjne z wójtem, Władziu mi mówił, że wójt się uparł i chce, aby „Pendolino” zatrzymywało się na sta-
cji w Czarnej wówczas Czarna na pewno uzyska prawa miejskie, szybki expres zatrzymywał się będzie tylko między 
Wrocławiem, a Przemyślem w Katowicach, Krakowie i w Czarnej.
 Ale to wszystko za mało, aby przekonać premiera, aby minister akt erekcyjny do Czarnej przywiózł - oświadczyłem 
Władziowi. Jasiu, mało się udzielasz społecznie i nic nie wiesz. Nasi radni uchwalili program i już środki unijne 
płyną na budowę „Kampusu” w Czarnej. Będzie to kompleks rekreacyjno – sportowo – randkowy na terenach 
przylegających do Czarnianki. Władziu w tajemnicy mi powiedział, że inżynier z inwestycji już robi kosztorysy i 
wylicza koszty budowy boisk, kortów tenisowych, alejek, wygodnych ławek z możliwością indywidualnego wyłą-
czania oświetlenia przy ławeczce, toru narciarskiego i ścieżek rowerowych. Wielkie pieniądze Unia zainwestuje. 
Kampus będzie się zaczynał na placu obok młyna, którego budynek właściciel z Góry Motycznej ma przeznaczyć na 
„Muzeum Młynarstwa.” Wiaty i budynek po Kółku Rolniczym będzie ponoć można zwiedzać. No to prawa miejskie 
wójt już ma jak wybuduje w Czarnej Kampus? Pewne na tysiąc procent, z Czarnej jest już miasto, a co dopiero jak 
powstanie z prawdziwego zdarzenia restauracja, konkurencyjna stacja benzynowa, salon piękności „Monari „ i 
Centrum Ogrodniczo – Hotelowe na rynku. No to Władziu będziemy mieć burmistrza.
 Jasiu, a tak po prawdzie my to gorsi od Brzostka i Jodłowej, która też aspiruje odzyskać prawa miejskie nie mówiąc 
o Żyrakowie gdzie Dębica wchłonie ich do miasta. Bajki opowiadasz, Żyrakowa nie wchłonie. Jakie bajki, Jasiu, 
zobaczysz jak na autostradzie będzie pisać, zjazd w Żyrakowie czy Dębicy, zobaczysz i uwierzysz., że będzie pisać w 
Dębicy. Władziu, ale jak to tak bez szkoły wyższej nieśmiało zapytałem:.
 Jasiu, dalej nic nie wiesz, rozmowy dyrektor od oświaty prowadzi z Fundacją w Dębicy. Przeniosą” Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” do Jaźwin albo do Borowej, w zależności ile się urodzi w tych miejscowościach dzieci. A co to za 
Uniwersytet zapytałem. Jasiu, to taka szkoła dla nas, mamy szanse na starość zostać magistrami, będą wykłady jak 
się odżywiać, gimnastykować, będą zajęcia korekcyjne na pływalni, będą pogadanki religijne za darmo, żeby się 
znów Palikot księży nie czepiał. A egzaminy będą? Władziu nie będą, chcesz żeby ktoś na starość ze stresu umarł na 
zawał, doktor nie podpisze zezwolenia jakby był egzamin. Mnie już napisał doktor, zwolniony z egzaminów wstęp-
nych i semestralnych, może słuchać wykładów i plotkować, No to teraz Władziu uwierzę, będziemy mieć miasto i na 
rynku pomnik. Jaki pomnik? Wszystko ci opowiem następnym razem jak postawisz mi piwko z sokiem malinowym, 
dobre na przeziębienia i chrypkę, lepsze od aspiryny, co mam ją jeszcze z darów.

      
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, życzymy Państwu z całego serca.     

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

Radny Rady Gminy Czarna od roku 1994 (II, III, IV, V i VI ka-
dencji). Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Polityki Spo-
łecznej Rady Gminy, członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
Od roku 1995 przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Czarnej. Pracuje w POLDIM 
S.A. Dębica na stanowisku st. specjalisty ds. BHP p. poż. i OC. 

  KAZIMIERZ KNYCH  

Jesień gdy długo zachowuje liście,
Okropnej zimy znakiem oczywiście.

W listopadzie więdną liście
I ty zwiędniesz oczywiście.

Na św. Marcina
Najlepsza gościna.

Na Marcina lód
Na Trzy Króle wody w bród.

Na Klemensa grzmoty
Śniegu pełne płoty.

Św. Katarzyna po lodzie,
Boże Narodzenie po wodzie.

Po św. Cecylii
Nie znajdziesz łatwo
Kwiatka ani lilii.

Na Wszystkich Świętych mroźno i sucho,
Całą zimę będzie biało i głucho.

Gdy św. Marcin w śniegu przybieżał,
Będzie w nim po pazuchy całą zimę leżał.

Święty Marcin w deszczu i słocie,
Dwa tygodnie będziesz chodził
w błocie.

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


