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Na sesji radni zajęli się stanem po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy Czarna. 

W pierwszej części radni wysłuchali 
sprawozdania wójta, który omówił głów-
ne kierunki inwestowania w roku 2009. 
Większość inwestycji realizowana będzie 
z udziałem środków pozabudżetowych, w 
tym środków z Unii Europejskiej. Główne 
inwestycje to prace drogowe na arteriach 
powiatowych, drodze Pilzno – Róża, która 
przebudowana będzie w roku 2009 na od-
cinku z Pilzna do Borowej. Gmina party-
cypować będzie w realizacji tej najwięk-
szej inwestycji drogowej. Dyrektor Biura 
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 
gmin omówił główne kierunki działania 
w ramach grupy, której celem jest wy-
korzystanie środków Unii Europejskiej 
w ramach programu Lider+. W kolejnym 
punkcie obrad został przekazany Gminne-
mu Zespołowi Ekonomiczno Administra-
cyjnemu Szkół autobus przystosowany do 
przewozu dzieci niepełnosprawnych. Au-
tobus został poświecony przez ks. Rafał 
Ciecieręgę. W drugiej części sesji z udzia-
łem Komendanta Powiatowego Policji 
inspektora Andrzeja Świdra radni wysłu-
chali informacji o stanie bezpieczeństwa 
na terenie powiatu i gminy Czarna. Infor-
macja złożona przez komendanta została 
przyjęta przez radę. Na sesji pożegnano 
odchodzącego na emeryturę długolet-
niego komendanta Posterunku Policji w 
Czarnej Jacka Orloła. Za jego wzorową 
służbę dziękował mu przewodniczący 
rady Janusz Cieśla. Komendant Policji 
poinformował, iż zamierza powołać na to 
stanowisko mł. aspiranta Jerzego Labaka, 
jak również przychylnie ustosunkował się 
do zamierzeń przejęcia przez gminę bu-
dynku, w którym mieści się posterunek. 
W dyskusji o stanie bezpieczeństwa głos 
zabierali: Józef Kuroś, Stanisław Ryzak i  
Kazimierz Knych.

Na kolejnej grudniowej sesji zwołanej 
na dzień 30 grudnia radni po wysłuchaniu 
obszernych wyjaśnień wójta oraz opinii 
połączonych komisji rady i pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącej projektu budżetu, jednogłośnie 
przyjęli budżet na rok 2009. Przyjęto rów-
nież plan pracy rady na rok 2009 i plan 

pracy stałych komisji rady. Po sesji radni 
uczestniczyli w opłatku, który zaszczycił 
swoją obecnością Ks. proboszcz Stani-
sław Janusz.

Pierwsza w Nowym Roku 40 sesja rady 
gminy odbyła się 9 lutego 2009r. Radni 
przyjęli na sesji „Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Czarna”, 
dokument opracowany na podstawie obo-
wiązujących przepisów prawa, a przede 
wszystkim oparty o Narodową Strategię 
Spójności, Strategię polityki Społecznej 
na lata 2007-2013, Narodowa Strategię In-
tegracji Społecznej, Krajową Strategię Za-
trudnienia oraz o Krajowy Plan Działania 
na Rzecz Integracji Społecznej. Założenia, 
cele ogólne i cząstkowe zawarte w gmin-
nej strategii na podstawie opracowanej 
diagnozy przedstawiła radnym kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Urszula Pych. Radni jednogłośnie przyjęli 
dokument podejmując stosowną uchwałę. 
W kolejnym punkcie obrad, radni doko-
nali zmian w statucie Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej oraz uchwalili 
uchwałę o zmianach w budżecie. W kolej-
nym punkcie obrad, na który zaproszono: 
starostę powiatu dębickiego Władysława 
Bielawę, Stefana Barana i Krzysztofa 
Niemca – radnych rady powiatu, oma-
wiano wzajemną współpracę w realizacji 
programu poprawy jakości dróg powia-
towych. Za dotychczasową współpracę z 

władzami samorządowymi powiatu dzię-
kował wójt Józef Chudy, który dokonał 
reasumpcji dotychczasowych działań w 
przebudowie dróg powiatowych przebie-
gających przez teren gminy. Współpraca 
z powiatem przynosi wymierne efekty w 
przebudowie dróg, budowie ciągów chod-
ników i realizacji inwestycji współfinan-
sowanych z Unii Europejskiej. Przebudo-
wa strategicznej drogi powiatowej Pilzno 
– Róża, której koszt modernizacji wynie-
sie około 8 mln. złotych , to najważniejsze 
przedsięwzięcie, które realizowane będzie 
przez powiat dębicki, stwierdził w swoim 
wystąpieniu starosta Władysław Bielawa. 
Były również podziękowania ze strony 
przewodniczącego rady Janusza Cieśli. 

O szczegółach, terminach, kosztach i 
zakresie robót informować będziemy Pań-
stwa na łamach naszej gazety po ogłosze-
niu i rozstrzygnięciu przetargów. Stwier-
dzić należy, iż rok 2009 na terenie gminy 
będzie rokiem intensywnie prowadzonych 
robót drogowych, będzie rokiem spod zna-
ku „walca drogowego”, który często wraz 
z innymi maszynami pracował będzie na 
arteriach drogowych, przebiegających 
przez tereny naszej gminy. 

            (sz) 

I N F O R M AT O R  G M I N N Y

Fotoreportaż

Urząd Gminy w Czarnej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. 
(Dz.U. Nr 52, poz. 379) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego należy składać w Urzędzie Gminy w Czarnej ul. Dworcowa 6 (Referat do Spraw 
Społecznych i Administracyjnych w pokoju  nr 2 na parterze budynku administracyj-
nego urzędu) w terminie  od 1 marca 2009r. do 31 marca 2009r.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia od 1 września 
2008r. do 28 lutego 2009r. 

Wniosek można pobrać z Urzędu Gminy lub ze strony internetowej 
www.czarna.com.pl 

OPŁATKI
 (fot. St. Zieliński)

UWAGA ROLNICY!

„Mercedesa” poświęcił ks. Rafał Ciecieręga z Czarnej

Dyrektor Misiura z Ropczyc przedstawił zamierzenia Lokalnej Grupy Działania

Barszcz z uszkami z grzybów to jedno z dań wigilijnych, które przygotowują panie z Centrum Kultury W tym roku dopisała frekwencja na wspólnej Wigilii

Ks. Stanisław Janusz piaty rok z rzędu modlił się wraz z podopiecznymi GOPS na opłatku Tradycyjnie łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia 

Kwiaty od rady dla starosty Władysława Bielawy

SESJE
WIGILIA

OPŁATEK RADNYCH

Ks. Stanisław Janusz i radny Leszek Dziedzic z Czarnej składają sobie życzenia Radny Józef Wiercioch składa życzenia Bogusławie Jasnosz sołtysce ze Starego Jawornika

Ks. Stanisław Janusz i wójt Józef Chudy, przewodniczący Janusz Cieśla 
i zastępca wójta Bogusław Majka

Sołtys Stanisław Ryzak z Jaźwin składa życzenia, obok radny Piotr Dzierlęga

Założenia Strategii przedstawiła kier. Urszula Pych
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20 czerwca 2008 roku Publiczne Gimnazjum w Róży otrzy-
mało nowoczesną pracownię komputerową współfinansowaną 
ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Pracownia składa się z 10 komputerów, skanera, drukarki 
laserowej, komputera przenośnego, rzutnika oraz z serwera. 
Komputery wyposażono w oprogramowanie: Microsoft Win-

dows, Server 2003 for Small Business Server, Windows Vista 
Business, pakiet Office 2007, ArcaVir oraz Opiekun Ucznia.

Nauczyciele gimnazjum ukończyli kurs „Technologia infor-
macyjna i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”  , który 
daje im możliwość profesjonalnego wykorzystywania kompute-
rów w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

Pracownia komputerowa w odnowionej sali pomoże w przy-
gotowaniu uczniów do życia w globalnym społeczeństwie infor-
macji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z tech-
nologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas uczenia się i 
rozwiązywania problemów. 

                                                                                                 
                         Janusz Opaliński  

Nowa pracownia komputerowa w Gimnazjum w Róży

Pracownia komputerowa w Gimnazjum w Róży
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W dniu 30 grudnia radni uchwalili bu-
dżet, jednak zanim to się stało wysłuchali 
opinii komisji stałych rady i opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, która pozy-
tywnie oceniła projekt budżetu wójta. 

Po stronie dochodów budżet w roku 
2009 wynosił będzie 30.749. 683 złotych, 
po stronie wydatków zamyka się kwotą 
35.850.456 złotych. Różnica miedzy do-
chodami, a wydatkami zostanie pokryta 
kredytami. Znaczna część budżetu to sub-
wencja oświatowa wynosząca 9.282.825 
złotych, która przeznaczona jest na płace 
nauczycieli oraz środki z budżetu woje-
wody na pomoc społeczną w wysokości 
5.548.770 złotych. Z kwoty tej finanso-
wane są miedzy innymi zasiłki rodzinne i 
zasiłki okresowe. 

W ramach uchwalonego budżetu na rok 
2009 finansowane będą różne inwestycje. 
Priorytetem w tym roku są inwestycje 
drogowe: przebudowa drogi powiatowej 
od Chotowej przez Czarną do Borowej na 
odcinku 8 kilometrów. Szczegółowo o za-
kresie robót na tej najważniejszej inwesty-
cji drogowej piszemy w artykule „Miliony 
na drogi…” Koszt wykonania przebudo-
wy tego odcinka drogi wyniesie około 6 
milionów złotych, w tym Unia Europejska 
sfinansuje przebudowę w wysokości 2,5 
mln zł, budżet państwa 1,2 mln zł, powiat 
1,3 mln, a budżet gminy 1.075 mln. zł. 
W tym roku za kwotę około 300 tys. zł 
planuje się budowę chodnika przy drodze 
powiatowej Chotowa - Grabiny od torów 
do Przyborowa. 1.07 tys. złotych otrzyma 
gmina jako dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej na przebudowę dróg gminnych: 
ul. Spółdzielczej w kierunku Golemem za 
Tartak, drogi gminnej w Chotowej przez 

wieś, drogi gminnej Chotowa – Słupie 
oraz drogi gminnej Grabiny – Rędziny. 
W ramach usuwania skutków powodzi 
remontowana będzie droga Podlesie Ja-
nowiec, 200 tys. dotacji otrzymała gmina 
z MSWiA oraz droga Podlesie - Pniaki. 
Koszt remontu wyniesie około 340 tys. 
złotych, w tym dofinansowanie gminy Ra-
domyśl Wielki wyniesie 100 tys. złotych. 

Ponadto w budżecie zaplanowano środ-
ki na remont drogi Głowaczowa Grabiny 
k/torów, zostanie wyremontowany odci-
nek o długości 1200 mb, a koszt remontu 
wyniesie 190 tys. zł. Ważną inwestycją 
będzie także budowa parkingu koło koś-
cioła w Starej Jastrząbce, na który to za-
bezpieczono kwotę w wysokości 600 tys, 
złotych. Z tegorocznego budżetu zakoń-
czona zostanie również droga do cmenta-
rza w Róży. Nowe nawierzchnie otrzyma-
ją drogi Borowa do cmentarza i Borowa 
do Głowaczowej. 

Kwotę ponad 5 milionów złotych prze-
znaczono w budżecie na budowę kanali-
zacji w Grabinach i modernizacje oczysz-
czalni w Czarnej. Inwestycja ta współ-
finansowana jest z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej i realizowana w ramach 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

W nowym budżecie przewidziano 
kwotę 497. 997 złotych na oczyszczalnie 
ścieków i kanalizację w Starej Jastrząbce, 
Przerytym Borze i Róży.  Trwają prace 
projektowe tego dużego zadania inwe-
stycyjnego poprawiającego stan ochrony 
środowiska w naszej gminie. 

90 tysięcy złotych w budżecie prze-
widziano na projekt modernizacji ujęcia 

wody w Głowaczowej, a także na „Pro-
gram rewitalizacji terenów po wojsko-
wych po byłej bazie wojsk radzieckich w 
miejscowości Żdzary i Czarna. O zakresie 
rzeczowym projektowanych inwestycji 
objętych programem rewitalizacji napisze-
my Państwu po uchwaleniu tego planu. 

To nie wszystkie zadania inwestycyj-
ne, które realizowane będą z budżetu tego 
roku. Sukcesywnie informować będzie-
my Państwa o realizacji inwestycji tych 
przygotowywanych i realizowanych ze 
środków budżetu roku 2009. Informować 
będziemy o wnioskach aplikowanych do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a także o zadaniach realizowanych w ra-
mach partnerstwa gmin Lider+. W budże-
cie zarezerwowano kwotę 385 na stadion 
w Starej Jastrząbce . Piszemy o stadionie 
w tym numerze gazety. Będą realizowane 
termoizolacje budynków oświatowych, 
szkół w Czarnej, Żdżarach, Róży. Zare-
zerwowano kwotę 500 tys. złotych. Przed-
szkole w Przyborowie otrzyma nowy 
plac zabaw. W Jaźwinach kontynuowana 
będzie modernizacja Domu Ludowego. 
Mała architektura przy budynku Dom 
Ludowego zmieni  wizerunek i estetykę 
tej części centrum Jaźwin. W 2009 roku 
rozpocznie się budowa Centrum Kultury 
w Głowaczowej . Gmina liczy na dofi-
nansowanie 400 tys. z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Inwestycja ta prze-
widziana jest do zakończenia w czerwcu 
2010 roku. O wszystkich przedsięwzię-
ciach będziemy Państwa informować w 
naszej gazecie. 

                                                
                                                                          

(PCH)

BUDŻET UCHWALONY! MILIONY NA DROGI W GMINIE CZARNA
Rok 2009 na drogach naszej gminy, 

które zostaną przebudowane, będzie ro-
kiem realizacji kilku inwestycji. 

Planami objęte są drogi będące w za-
rządzie powiatu i drogi gminne. Oczywi-
ste jest, że nie udałoby się zrealizować 
tak wielu zadań inwestycyjnych, których 
celem jest poprawa nawierzchni dróg, a 
zarazem zwiększenie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, bez możliwości zasilenia 
budżetów powiatu i gminy środkami po-
zabudżetowymi. Planowane inwestycje 
dofinansowane będą z budżetu centralne-
go i z Unii Europejskiej. 

Najważniejszą inwestycją drogową w 
roku 2009 będzie przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1280 Pilzno – Róża na od-
cinku od Pilzna przez Lipiny, Czarną ul. 
Wincentego Witosa do przejazdu kolejo-
wego. Łącznie zmodernizowany zostanie 
odcinek o długości 10, 8 km. Przebudowa 
polegać będzie na modernizacji istnieją-
cych skrzyżowań, zatok autobusowych 
i zjazdów oraz ułożeniu warstw wyrów-
nawczych i warstwy ścieralnej z asfalto-
betonu. 

Na terenie Czarnej przy drodze zosta-
nie ułożony chodnik o łącznej długości 
273 mb. Obecny stan techniczny tej drogi 
powiatowej jest zły. Wniosek złożony w 
ramach realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego finansowanego z Unii Eu-
ropejskiej w województwie podkarpackim 
na realizacje tego odcinka drogi uzyskał 
finansowanie w wysokości 5 milionów 
złotych. Pozostałą część kosztów pokry-
ją na podstawie podpisanych porozumień 
powiat dębicki, gmina Pilzno i gmina 
Czarna. Ale to nie koniec inwestycji na tej 
powiatowej drodze. 

Kolejny odcinek drogi zostanie podda-
ny przebudowie od przejazdu kolejowego 
przez centrum Czarnej, ulicę Konarskiego, 
skrzyżowanie drogi do Jaźwin w kierunku 
Borowej na odcinku 2180 mb. Dotacja na 
wykonanie przebudowy drogi to kwota 
1.200 tys. złotych z budżetu centralnego 
w ramach realizacji „Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 
– 2011” Pozostałą część sfinansuje po po-
łowie powiat i gmina Czarna. Zostało już 
podpisane porozumienie miedzy obu sa-

morządami. Harmonogram robót moderni-
zacyjnych przewiduje wykonanie chodni-
ka przy ul. Konarskiego do skrzyżowania 
z ulicą Wojska Polskiego oraz wykonanie 
robót remontowo naprawczych na rzece 
Czarniaka. Tutaj wykonane będzie zabez-
pieczenie antykorozyjne betonu, remont 
gzymsów, remont poręczy i wydłużenie 
wpustów mostowych. Na drodze zostanie 
ułożona warstwa wyrównawcza o grubo-
ści 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 5 
centymetrów z betonu asfaltowego. Po-
nadto na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
w kierunku Borowej dodatkowo zostanie 
wykonana podbudowa drogi z tłucznia 
o grubości 20 centymetrów. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego fi-
nansowanego przez Unię Europejską gmi-
na uzyskała dofinansowanie w wysokości 
1.072 tys. złotych na przebudowę dróg 
gminnych: ul. Spółdzielczej w Czarnej w 
kierunku Golemek o długości 1295mb. W 
ramach robót zostanie wykonana warstwa 
wyrównawcza o grubości 3 cm i warstwa 
ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto na od-
cinku 46,6 mb zostanie ułożony chodnik 
z kostki brukowej, Kolejne drogi gminne 
wykonywane w ramach tej dotacji to: dro-
ga gminna Grabiny – Rędziny na długości 
1918 mb., droga gminna Chotowa – Słu-

pie na długości 1718 mb. i droga gminna 
Chotowa przez wieś na długości 1470 mb. 
Zostaną wykonane również remonty dróg 
gminnych na terenie Podlesia. 

Do remontu przewidziana jest droga 
Podlesie Pniaki na długości 1530 mb. In-
westycja ta realizowana będzie wspólnie z 
gminą Radomyśl Wielki. W ramach prac 
zostanie wykonana podbudowa z klińca 
oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki 
mineralno – bitumicznej (asfaltowej) oraz 
wykonanie poboczy z klińca o grubości 10 
cm. i szerokości 0,5 m. W dniu 4 lutego w 
Krośnie zastępca wójta odebrał promesę z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji opiewającą na kwotę 200 tys. 
złotych z przeznaczeniem na remont drogi 
gminnej Podlesie Janowiec. Zostanie wy-
konany remont drogi o długości 841 mb. i 
szerokości 3,5 m. polegający na wykona-
niu podbudowy z klińca o grubości 10 cm 
oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanki bi-
tumicznej, grysowo – żwirowej (asfaltu) o 
łącznej grubości 7 centymetrów. Przy dro-
dze tej zostaną wykonane pobocza z kliń-
ca o szerokości 0,5m. Tak, więc rok 2009 
zapowiada się w naszej gminie bardzo 
pracowicie, bo prowadzone będą bardzo 
intensywnie roboty drogowe, zmierzające 

do poprawy jakości naszych dróg, a zara-
zem poprawienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Nowe lepsze drogi niewątpliwie wpły-
ną na stan techniczny pojazdów mecha-

nicznych, których w gminie i nie tylko z 
roku na rok przybywa. 

                                                              
                            (ziel)

Kazimierz Kłos przedstawił pozytywną opinię projektu budżetu przedstawionego 
przez wójta

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała 11 
stycznia  w Czarnej. 

Organizacją i wolontariatem tej charytatywnej akcji, 
której po raz XXVII patronowała fundacja założona 
przez Jurka Owsiaka, było Gminne Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnej i  dyrektor tej gminnej instytucji 
Piotr Warżała.  

Zebrano 4 259 złotych i 47 groszy , którą to kwo-
tę  przekazano do Sztabu Orkiestry w Dębicy. Ogółem  
powiat dębicki zasilił konto Orkiestry kwotą ponad 
100 tysięcy złotych, które zostaną wykorzystane przez 
Fundację na zakup nowoczesnej aparatury ultrasono-
graficznej, w które to urządzenia zostaną wyposażone 

oddziały dziecięce szpitali. Aparatura ta pozwoli na 
wczesne zdiagnozowanie chorób nowotworowych u 
dzieci. Miejmy nadzieję, iż w  takie nowoczesne urzą-
dzenie  zostanie wyposażony  szpital w Dębicy . 

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy 
wspomogli Orkiestrę, a zwłaszcza radnym i dyrektorom 
szkół w całej gminie oraz Marcie Wałęga, Aleksandrze 
Cieśla i Ilonie Knych, wolontariuszkom, które ofiarnie 
włączyły się w zbiórkę na ten szczytny cel wśród pra-
cowników urzędu i jednostek podległych w gminie.  

                                                                                    
                            (sz)   

WOŚP GRAŁA W CZARNEJ

Serduszko dla kierownika od finansów

MARSZAŁEK W GMINIE!
Na zaproszenie wójta Józefa Chudego 

obradowała w Chotowej w Ośrodku Wy-
poczynkowo – Szkoleniowym „GRAND” 
w dniu 4 lutego 2009r.  Komisja Rolni-
ctwa, Restrukturyzacji Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

Obrady zaszczycili swą obecnością: 
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go Zygmunt Cholewiński i Wicemarsza-
łek Kazimierz Ziobro. Obrady prowadził 
Zbigniew Szafraniec przewodniczący 
komisji.  

Wójt Józef Chudy poinformował ze-
branych o przedsięwzięciach realizo-
wanych przez powiat wspólnie z gminą, 
a dotyczących inwestycji  drogowych 
przewidzianych do realizacji w roku 2009 
z wykorzystaniem  środków z Unii Euro-
pejskiej. 

Członkowie Komisji wraz z marszał-
kami  zapoznali się   z przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi planowanymi do wyko-
nania w roku 2009 i 2010, związanymi z 

przygotowaniami do Mistrzostw Świata 
w Szachach do lat 20, które odbędą się w 
Chotowej w sierpniu  2010 roku. Przedsta-
wiony program działań Komitetu Organi-

zacyjnego mistrzostw został przychylnie 
przyjęty przez marszałka. Mistrzostwa 
Świata to szansa nie tylko dla gminy, ale 
również dla całego województwa podkar-

packiego, stwarza ogromne możliwości 
promocji  regionu.

Wolontariuszki: Marta Wałęga, Aleksandra Cieśla i Ilona Knych

Droga w Chotowej przez wieś będzie przebudowana Ulica W. Witosa  otrzyma nową nawierzchnię

Do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego ułożony zostanie chodnik

Jednogłośnie radni głosowali za przyjęciem budżetu na 2009 rok 

Dyrektor Warżała zbierał datki do pucharu

Marszałek Zygmunt Cholewiński w środku, obok wicemarszałek Kazimierz Ziobro 
i wójt Józef Chudy

Obradom Komisji przewodniczył Zbigniew Szafraniec – radny sejmiku z Dębicy
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Niestety! Projekt herbu przedstawio-
ny Komisji Heraldycznej przy Ministrze 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
opracowany przez dr Włodzimierza Cho-
rązkiego, pracownika naukowego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego nie uzyskał 
pozytywnej opinii, która jest obligato-
ryjnym wymogiem podjęcia uchwały o 
herbie przez radę gminy. 

Komisja w swoim uzasadnieniu tak 
wytłumaczyła podjęcie negatywnej opi-
nii: 

„Wnioskodawca postanowił oprzeć 
koncepcję herbu na tradycji własnościo-
wej i zaproponował odniesienie do herbu 
rodu Grafitów, którego przedstawiciele 
posiadali majątki na terenie współczesnej 
gminy Czarna (Chotowa, Golemki), na-
leżące do parafii w Straszęcinie. Wsie te 
stanowiły zachodni, peryferyjny skrawek 
dębickich dóbr rodu Grafitów. Niestety, 
w następstwie błędnych ustaleń opraco-
wania historycznego, wnioskodawca nie 
zauważył, że teren współczesnej gminy 
Czarna obejmuje w większości (poza Za-
sowem) rozległy, historyczny klucz ma-
jątkowy Sulimów (należały do niego np. 
Czarna, Róża, Jaźwiny, Wiewiórka, Bo-
rowa i obszary kolonizowane później w 
XVI w., należące do fundowanego w XIV 
w. przez Sulimów kościoła św. Klemensa 
w Zassowie). Majątek, o którym mowa, 
był już w 1291 roku, w rękach Klemensa 
syna Wawrzyńca, przodka całej mało-
polskiej linii Sulimów. Z niej wywodził 
się również Zawisza Czarny, któremu 
udało się wykupić znaczną część klu-
cza zasowskiego z rąk współrodowców. 
Organizację tego majątku, obejmującą 
większość współczesnej gminy, a także 
wysiłek kolonizacyjny należy przypisać 
Sulimom. Wnioskodawca błędnie przypi-
suje im herb Leliwa, a cały klucz (zwany 
przez niego „wiewióreckim”), stanowią-
cy trzon dzisiejszej gminy Czarna, uznaje 
niesłusznie za generalnie należący do Le-
lewitów. Klucz ten znalazł się u schyłku 
średniowiecza (jak to sądzi autor opraco-
wania) w rękach Tarnowskich herbu Le-
liwa w wyniku dziedziczenia po kądzieli. 
Nie ulega wątpliwości, zdaniem Komisji, 
że odniesienia do tradycji własnościowej 
w projekcie herbu gminy Czarna nie od-
dają najistotniejszych elementów”.

 Szkoda! Procedura administracyjna 
trwała w ministerstwie od  maja 2008r., 
a opracowanie nowego uzasadnienia zaj-
mie kolejny rok. Warto jednak poczekać, 
ponowne historyczne uzasadnienie, zgod-
nie z zawartą umową, musi opracować dr 

Włodzimierz Chorązki, a nam pozostaje 
cieszyć się, że protoplastą naszej czar-
niańskiej gminy był znakomity rycerz 
Zawisza Czarny. Czekając na nowe opra-
cowanie historyczne przywracające pry-
mat Sulimom, a nie Gryfitom i Leliwitom 
powróćmy do historii naszych wsi, któ-
rych dalszą część Państwu przedstawiam 
według opracowania dr Włodzimierza 
Chorązkiego:

„JAŹWINY — (Jazwyny — 1470-
80, Jazwyni — 1578). Wieś liczy ok. 
760 mieszkańców. Nazwa wsi może po-
chodzić od osadzonych jeńców jaćwień-
skich. Jadźwingowie, Jaćwingowie = in-
doeuropejski lud bałtycki, spokrewniony 
z Litwinami i Prusami. Jeżeli nazwa wsi 
pochodzi od osadzonych tu jeńców jać-
wieskich, to początków wsi należy szu-
kać, co najmniej w 2 połowie XIII wieku. 
Wtedy to Jaćwingowie zostali ostatecznie 
pokonani i rozproszeni. Jan Długosz w 
Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że 
wieś należy do Stanisława Tęczyńskiego 
herbu Topór. Wieś należąca do parafii 
p.w. św. Klemensa w Zasowie, nie była 
jeszcze w pełni urządzona, ale były już 
łany kmiece i jakieś role zagrodników. 
Wieś wchodziła w skład klucza dóbr z 
ośrodkiem w Wiewiórce. Sto lat póź-
niej, bo w roku 1578 rejestr poborowy 
województwa sandomierskiego podaje, 
że wieś Jaźwiny należy nadal do klucza 
dóbr wiewióreckich, którego właścicie-
lem był książę Konstanty Ostrogski her-
bu własnego. We wsi były 3 łany kmiece, 
3 zagrodników z rolami, 2 komorników 
z bydłem, 6 komorników bez bydła oraz 
rzemieślnik. We wsi był zapewne rów-
nież folwark i karczma. W roku 1609 
wieś znalazła się w rozległej ordyna-
cji Ostrogskich i do roku 1766 dzieliła 
jej losy. Po podziale tej ordynacji wieś 
przechodziła z rąk do rąk, m.in.: Byszew-
skich, rodu Nowina-Konopka, a następ-
nie Kozłowskich. Pod koniec XIX wieku 
majątek ziemski w Grabinach należał do 
hr. Wiktora Zbyszewskiego. Wieś w tym 
czasie liczyła 852 mieszkańców.

PODLESIE — (…). Wieś liczy ok. 
340 mieszkańców. Nazwa wsi ma jasną 
etymologię: „Podlesie” = teren znajdują-
cy się pod lasem. Pod koniec XIX wieku 
wieś stanowiła wólkę wsi Chotowa.

PRZERYTY BÓR — (Przerity bor 
— 1578). Wieś liczy ok. 140 mieszkań-
ców. Nazwa wsi ma jasną etymologię: 
„Przeryty Bór” = teren wykarczowany. 

Jan Długosz nie wymienia wioski w 
swoim Liber Beneficiorum spisanym w 
latach: 1470-80. Sto lat później, bo w 
roku 1578 rejestr poborowy woj. sando-
mierskiego podaje, że wieś Przeryty Bór 
należy do klucza dóbr wiewióreckich, 
którego właścicielem był książę Kon-
stanty Ostrogski herbu własnego. We wsi 
było tylko ½ łana kmiecego i 4 zagrod-
ników. Wieś należała w tym czasie do 
parafii p.w. św. Klemensa w Zasowie. I 
ta wieś w 1609 roku znalazła się w rozle-
głej ordynacji Ostrogskich i do roku 1766 
dzieliła jej losy. Po podziale tej ordyna-
cji wieś przechodziła z rąk do rąk, m.in.: 
Byszewskich, rodu Nowina-Konopka, a 
następnie Kozłowskich. 

PRZYBORÓW — (…). Nazwa wsi 
ma jasną etymologię: „Przyborów” = 
teren znajdujący się przy borze, tj. pod 
lasem. Wieś ta jest częścią wsi Głowa-
czowa. W Przyborowie znajduje się po-
ważnie zniszczony dwór-pałac należący 
kiedyś do rodziny Reyów i Jabłonow-
skich wybudowany w 1918 roku według 
projektu Stanisława Witkiewicza w stylu 
zakopiańskim.

RÓŻA — (Rosza Novogij — 1419, 
Roza — 1470-80, Roza — 1578). Wieś 
liczy ok. 1400 mieszkańców. Nazwa wsi 
ma pozornie jasną etymologię: „róża” = 
kwiat, krzew dzikiej róży. Językoznawcy 
wywodzą nazwę wsi od „roza, rosa” = 
dolina, zagłębienie terenu. Podobnie jak 
wioski: Borowa, Chotowa czy Głowa-
czowa powstała najpóźniej na przełomie 
XIII i XIV wieku. Wzmiankowana jest po 
raz pierwszy w roku 1398. Jan Długosz 
w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, 
że wieś należy do kilku właścicieli (ry-
cerzy). Wieś należąca do parafii p.w. św. 
Klemensa w Kosowie, nie była jeszcze w 
pełni urządzona, ale było już 11 łanów 
kmiecych i jakieś role zagrodników. W 
roku 1508 dziedzicami wsi byli: Andrzej 
Rozemberski herbu Poraj i Janusz z Róży. 
W roku 1536 1/3 wsi należała do potom-
ków wspomnianych wyżej właścicieli, a 
2/3 do Jana Tarnowskiego herbu Leliwa. 
Sto lat później, bo w roku 1578 rejestr po-
borowy woj. sandomierskiego podaje, że 
wieś Róża należy do klucza dóbr wiewió-
reckich, którego właścicielem był książę 
Konstanty Ostrogski herbu własnego. We 
wsi było 30 kmieci na 8 łanach, 5 zagrod-
ników na niepełnych rolach,1 komornik z 
bydłem, 3 komorników bez bydła, 1 rze-
mieślnik i najprawdopodobniej folwark. 

W roku 1609 i ta wieś znalazła się w 

rozległej ordynacji Ostrogskich i do roku 
1766 dzieliła jej losy. Po podziale ordy-
nacji, podobnie jak inne, wieś przecho-
dziła z rąk do rąk, m.in.: Byszewskich, 
rodu Nowina-Konopka, a następnie 
Kozłowskich. Pod koniec XIX wieku 
majątek ziemski w Róży należący do  
P. Horodyńskiego, obejmował 667 mórg, 
a do chłopów należało 2084 morgi. Wieś 
składała się z 321 domów i liczyła 1587 
mieszkańców (w tym: 85 Żydów).

 
STARA JASTRZĄBKA — (Ja-

strząbka — 1578). Jan Długosz nie 
wymienia wioski w swoim Liber Bene-
ficiorum spisanym w latach: 1470-80. 
Sto lat później, bo w roku 1578 rejestr 
poborowy woj. sandomierskiego podaje, 
że wieś Jastrząbka należy do klucza dóbr 
wiewióreckich, którego właścicielem był 
książę Konstanty Ostrogski herbu włas-
nego. We wsi było 7 kmieci na 1 ¾ łana, 
10 zagrodników na niepełnych rolach, 1 
rzemieślnik, 1 duda oraz 1 gontarz i naj-
prawdopodobniej folwark. Wieś należała 
w tym czasie do parafii p.w. św. Klemen-
sa w Zasowie. Samodzielną parafię w 
Starej Jastrząbce uposażył w 1581 roku 
właściciel tutejszych dóbr Konstanty 
Ostrogski. Pierwotny drewniany kościół 
parafialny p.w. św. Krzyża konsekrował 
przed rokiem 1596 abp lwowski J. D. So-
likowski. Samej erekcji parafii dokonał w 
1599 r. kardynał Jerzy Radziwiłł. Kościół 
ten w 1790 r. został zniszczony przez po-
żar, ocalała tylko dzwonnica. Około 1791 
roku rozpoczęto budowę nowego muro-
wanego kościoła, budowę zakończono w 
roku 1794. W roku 1609 wieś znalazła 
się w rozległej ordynacji Ostrogskich i do 
roku 1766 dzieliła jej losy. 

W końcu XVIII wieku wieś należała 
do Wąsowiczów, gdyż od nich w roku 
1817 hr. Józef Franciszek Kuczkowski 
herbu Jastrzębiec, (zm. w 1837 r.) nabył 
Starą Jastrząbkę i Zasów oraz jakieś inne 
drobniejsze posiadłości. Jego dziedzicem 
był Kazimierz Kuczkowski (ur. 1814 
— zm. w 1863 r.), który ożenił się w roku 
1845 z Henryką Ankwiczówną.

STARY JAWORNIK — (?). Wieś 
liczy ok. 50 mieszkańców. Nazwa wsi 
typu florystycznego od słowa „jawor”. 
Jawornik = obszar porośnięty pierwotnie 
jaworami. 

ŻDŻARY — (Szdzary — 1470-80, 
Żdzary Pogorza, Zdzary Podgorskie — 
1578). Wieś liczy ok. 280 mieszkańców. 
Nazwa wsi ma „leśną” etymologię, ozna-

cza miejsce powstałe po karczowaniu 
lasu metodą żarową. Podobnie jak wio-
ski: Borowa, Chotowa czy Głowaczowa 
powstała najpóźniej na przełomie XIII i 
XIV wieku. Wzmiankowana jest po raz 
pierwszy na początku XV wieku. Jan 
Długosz w Liber Beneficiorum (1470-
80) podaje, że wieś należy do Jana Pode-
grodzkiego i Mikołaja Dębickiego herbu 
Gryf. We wsi były łany kmiece, role za-
grodników, karczma z rolą oraz folwark 
rycerski. Sto lat później, bo w roku 1578 
rejestr poborowy woj. sandomierskiego 
podaje, że wieś Żdżary należy do klucza 
dóbr wiewióreckich, którego właścicie-
lem był książę Konstanty Ostrogski her-
bu własnego. We wsi było 11 kmieci na 
2 łanach, 1 łan był pusty, 5 zagrodników 
z rolami, 4 komorników z bydłem, 3 ko-
morników bez bydła, 4 rzemieślników, 
młyn oraz 4 rybaków. We wsi był zapew-
ne folwark. Jednocześnie wieś należała 
do parafii p.w. Wszystkich Świętych w 
Straszęcinie. W roku 1609 wieś znalazła 
się w rozległej ordynacji Ostrogskich i do 
roku 1766 dzieliła jej losy. Od roku 1675 
do 1775 należała do rodziny książąt San-
guszków. Po podziale tej ordynacji wieś 
przechodziła w różne ręce. Na przełomie 
XIX i XX wieku żdżarski majątek trafił 
do izraelity M. Gorlitzera.”

I to już koniec krótkiego zarysu histo-
rycznego miejscowości na terenie naszej 
gminy. Zapewne te wyrywkowe informa-
cje zebrane przez dr Włodzimierza Cho-
rązkiego przydatne będą dzieciom na lek-
cjach historii, a w przyszłości zawodowy 
historyk dysponujący wiedzą  i warszta-
tem badawczym opracuje szczegółowo 
historię każdej naszej miejscowości.

 W kolejnym odcinku przedstawię 
Państwu ród Sulimów i najważniejszą 
w nim osobę Zawiszę Czarnego, którego 
rodowy herb odrodzi się i zajmie należne 
mu miejsce w herbie Gminy Czarna.

  Stanisław Zieliński
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MERCEDES WOZI 
DZIECI!

Edukacja osób doświadczonych przez 
los, niepełnosprawnych leży na sercu ca-
łej gminy. Wszyscy rozumieją, jak ważne 
jest zapewnienie takim ludziom pomocy. 
Bez odpowiedniego wsparcia uczniowie 
upośledzeni,  byliby zdani wyłącznie na 
siebie. Gmina Czarna od dawna pomaga 
niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzi-
nom. Codzienną, trudną egzystencję tych 
osób poprawia zorganizowany dowóz 
uczniów do ośrodków specjalnych. 

Na terenie gminy Czarna na stałe za-
meldowanych jest 20 uczniów niepełno-
sprawnych. Wśród nich jest 3 porusza-
jących się na wózku inwalidzkim. Od 
września 2008 roku dowożonych jest 
7 uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno 
– Wychowawczego w Pniu oraz do Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy 
Małej. Od stycznia 2009 roku liczba po-
dróżujących do ośrodka wzrosła do 9. Do 
tej pory  uczniów woził prywatny prze-
woźnik. Gmina Czarna podjęła starania 

aby móc udoskonalić sposób przewozu 
osób niepełnosprawnych. Wzięła udział w 
programie PFRON „Uczeń na wsi – po-
moc w zdobyciu wykształcenia przez oso-
by niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

W ramach programu PFRON  gmina 
Czarna otrzymała dotację w wysokości 
189 tys. zł. Zakupiony dzięki dofinanso-
waniu autobus marki Mercedes kosztował 
233,5 tys. zł. Gmina wyłożyła na ten cel  
44,5 tys. zł. Dzięki tej inwestycji możliwe 
jest dowożenie uczniów do Pnia i Dulczy. 
Posiadanie własnego pojazdu obniżyło 
w znacznym stopniu ponoszone koszty 
związane z dowozem uczniów. Osoby, 
które na wniosek rodziców są  kierowane  
do nauczania indywidualnego w domu, 
mają możliwość nauki w odpowiednich 
placówkach. Pojazd będzie również użyt-
kowany do zaspokajania potrzeb transpor-
towych innych osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących naszą gminę.  Planowa-

ny jest również dowóz uczniów z pew-
nym stopniem niesprawności na Krytą 
Pływalnię w Czarnej. Organizowane będą 
też wycieczki turystyczne dla osób niepeł-
nosprawnych.

W dniu 08.12.2008 r. na sesji rady gmi-
ny odbyło się uroczyste poświęcenie po-
jazdu, którego  przed budynkiem Gminne-
go Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
dokonał ksiądz Rafał Ciecieręga.

Jesteśmy przekonani, że wysoki stan-
dard odpowiednio przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych auto-
busu, pozwoli na bezpieczne i wygodne 
podróżowanie. Samochód posiada klima-
tyzację i może przewozić 21 osób. Nad 
bezpieczeństwem podczas jazdy  czuwa 
doświadczony kierowca oraz opiekunka. 
Pojazd ułatwi życie wielu ludzi, pomoże 
w wykształceniu  i  rekreacji.   

  
Ilona Knych

GMINA BĘDZIE MIAŁA HERB (7)

LUDOWCY UPODOBALI SOBIE CZARNĄ!
Kolejny rok z rzędu do Czarnej zje-

chali ludowcy z powiatu dębickiego, aby 
połamać się opłatkiem. 

W tym roku na zaproszenie prezesa Za-
rządu Powiatowego PSL Bogusława Pło-
dzienia do Gminnego Centrum Kultury i 
Promocji w Czarnej zawitało ponad 100 
członków Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, którzy reprezentowali koła ludowe 
rozrzucone po większości sołectw powia-
tu. W opłatku uczestniczył prezes Zarzą-

du Wojewódzkiego PSL, minister stanu w 
Ministerstwie Skarbu poseł Jan Bury. Nie 
zabrakło na spotkaniu burmistrza Pilzna 
wraz z małżonką, wójta Jodłowej Roberta 
Muchy i gospodarza spotkania wójta Jó-
zefa Chudego.

 Opłatkowe spotkanie składało się z 
dwóch części, w pierwszej minister Jan 
Bury w obszernym wystąpieniu przybli-
żył głównie kierunki polityki rządu ko-
alicyjnego PO i PSL z uwzględnieniem 

bieżącej sytuacji energetycznej naszego 
kraju. Energia to właśnie ten dział, za któ-
ry odpowiada jako sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu. Energia pozyskiwana 
z alternatywnych źródeł to wyzwanie 
dla naszego kraju, wyzwanie dla każde-
go samorządu, który w planach rozwoju 
winien również rozważyć taką możliwość 
pozyskiwania energii. Niewątpliwie ob-
niżyłoby to koszty utrzymania obiektów 
użyteczności publicznej. W tym miejscu 
warto dodać, że gmina Czarna przymierza 

się do takiego przedsięwzięcia. W pla-
nach jest pozyskiwanie energii słonecznej 
do ogrzewania wody w krytej pływalni. 
Druga część noworocznego spotkania 
należała do proboszcza parafii Czarna ks. 
Stanisława Janusza, który pobłogosławił 
opłatki i wygłosił homilię do ludowców.

 
Życzeniom nie było końca, łamano się 

opłatkiem indywidualnie, każdy z każ-
dym. Życzono sobie, a zwłaszcza wetera-
nom ruchu ludowego z Tadeuszem Trybą 

z Czarnej na czele, przede wszystkim 
zdrowia. Do części bankietowej centrum, 
na obiad, zaprosił zebranych dyr. Piotr 
Warżała. Kolędowano w takt orkiestry, 
która przygrywała umilając to ludowe 
spotkanie.

 Do zobaczenia za rok, najprawdopo-
dobniej w Czarnej, w gminie, w której od 
lat, nawet tych przedwojennych, ruch lu-
dowy miał i ma bardzo duże znaczenie. 

                    Stanisław Zieliński

Ludowcy ziemi dębickiej na opłatku, opłatki błogosławił ks. Stanisław Janusz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL Jan Bury składa 
życzenia wójtowi 

Nowy nabytek, luksusowy autobus Mercedes wozi dzieci z naszej gminy

Od 5 stycznia zastąpił na stanowi-
sku komendanta Jacka Orloła, który 
przeszedł na emeryturę i podjął pra-
cę w Gminnym Zespole Ekonomiczno 
– Administracyjnym Szkół w Czarnej. 
Jest kierowcą Mercedesa – mikrobusu 
zakupionego ze środków Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Po 
zaciągnięciu opinii wójta gminy Komen-
dant Powiatowy Policji powierzył mu peł-
nienie obowiązków komendanta z dniem 
5 stycznia. Komendantem został miano-
wany rozkazem Komendanta Wojewódz-
kiego Policji z dniem 1 lutego 2009r. 

Jerzy Labak ma 41 lat i od urodzenia 
mieszka w Czarnej, po ukończeniu szkoły 
podstawowej wybrał zawód mechanizato-
ra rolnictwa, jest absolwentem Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Zbylitow-
skiej Górze, które ukończył 1987 roku, 
podejmując pracę w Kombinacie Rolno 
– Przemysłowym „Igloopol’ w Dębicy. 
Dwa lata spędził w Kompanii Reprezen-
tacyjnej Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 
w Warszawie, jednostce, której żołnierzy 

podziwiamy w telewizji maszerujących 
w paradnym szyku w czasie uroczystości 
państwowych przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. W wojsku dosłużył się stopnia 
kaprala. W 1991 roku został przyjęty do 
Policji i w stopniu sierżanta rozpoczął 
pracę w Komendzie Policji w Tarnowie. 
Ukończył Szkołę Podoficerską Policji w 
Katowicach i kurs aspirantów w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie. W roku 1992 
został przeniesiony do pracy w Czarnej, 
gdzie pracował w miejscowym posterun-
ku na stanowisku asystenta ds. kryminal-
nych. 

Jest żonaty, żona Ewa pracuje w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych. Państwo 
Labakowie mają trójkę dzieci: Dominikę, 
uczy się w gimnazjum w Czarnej, Marce-
linę, która jest uczennicą szkoły podsta-
wowej i dwuletniego synka Jakuba.

Wszyscy znamy Jerzego Labaka, po-
licjanta, którego codziennie widzieliśmy 
pełniącego służbę, czy to na posterunku, 
czy na miejscach różnych zdarzeń, w któ-

rych zostało naruszone prawo. Jest miesz-
kańcem naszej gminy i stąd posiada dużą 
wiedzę o zagrożeniach i osobach narusza-
jących prawo. Łatwo mu będzie dowodzić 
zespołem policjantów, którzy pracują i 
pełnią służbę w Czarnej. Głównym jego 
celem, który chciałby zrealizować jest 
poprawa warunków pracy na posterunku. 
Wszystko jest na dobrej drodze dzięki 
przychylności władz samorządowych, a 
zwłaszcza wójta oraz komendanta powia-
towego i wojewódzkiego policji. Może 
już w roku 2010 policja w Czarnej będzie 
pracowała w odremontowanym i dobrze 
wyposażonym posterunku. Drugi nie 
mniej ważny cel, który chce zrealizować 
to zmniejszenie przestępczości na terenie 
gminy, która nadal jest bardzo wysoka. 
Ograniczono już, poprzez prewencyjne 
działania i wysoką wykrywalność, kra-
dzieże, zwłaszcza drzewa w lasach, ale 
nadal nie zmniejsza się liczba osób prowa-
dzących pojazdy pod wpływem alkoholu. 
W trakcie akcji patrolowych zwracana też 
będzie uwaga na „piwoszy” pijących piw-
ko przed sklepami, posypią się mandaty 

wystawiane nie tylko im, ale i właścicie-
lom sklepów. To widok nie do zaakcepto-
wania, gdy dzieci idące ze szkoły widzą 
pod sklepem podchmielonych młodzień-
ców raczących się piwkiem. W wolnych 
chwilach pan komendant lubi oglądnąć 

dobry film kryminalny w telewizji i zawo-
dy sportowe, jest fanem Roberta Kubicy, 
polskich siatkarzy i Adama Małysza. 

mł. aspirant JERZY LABAK 
KOMENDANT POSTERUNKU POLICJI W CZARNEJ

Przedstawia Stanisław Zieliński

mł. aspirant JERZY LABAK 

ORLIK W STAREJ 
JASTRZĄBCE!

Pomyślna wiadomość nadeszła z Urzę-
du Marszałkowskiego. Wniosek gminy o 
budowę stadionu w ramach ogólnopol-
skiego programu ogłoszonego przez Do-
nalda Tuska „Boisko w każdej gminie” 
został pozytywnie zaakceptowany. 

W bieżącym roku na terenie obecne-
go boiska przy Domu Kultury w Starej 
Jastrząbce powstanie kompleks boisk 
ze sztuczną nawierzchnią, oświetlony i 
wyposażony w zaplecze socjalne, które 
przystosowane zostanie dla osób niepeł-
nosprawnych. Stadion w Starej Jastrząb-
ce będzie dostępny dla tych, którzy będą 
chcieli pograć nie tylko w piłkę nożną, 

ale i w siatkówkę, piłkę ręczną czy koszy-
kówkę. Co warto podkreślić, zajęcia spor-
towe na tym obiekcie odbywać się będę w 
obecności instruktora, trenera.

 Może dzięki temu narodzi się talent 
piłkarski, który pierwsze sportowe kro-
ki stawiał będzie na boisku w Starej Ja-
strząbce. Koszt inwestycji oscylował bę-
dzie w granicach 1 miliona złotych. Zosta-
nie sfinansowany po jednej trzeciej przez: 
Budżet Państwa. Urząd Marszałkowski i 
Gminę Czarna. 

                                                               
                                                           (ziel)  

Na stadionie obok Domu Kultury powstanie kompleks obiektów „Orlika”

Herb Sulima 
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Kolędowanie w Żdżarach
W styczniu mieszkańcy Żdżar spotkali 

się w miejscowym Centrum Kultury, by 
staropolskim obyczajem wspólnie pośpie-
wać kolędy i pastorałki.

Kilkuosobowy chórek młodzieży gim-
nazjalnej i dzieci młodszych, będący jed-
nocześnie grupą recytatorów, uświetnił 
ten miły wieczór.

 „Zaśpiewajmy wszyscy razem
 Kolędową polską pieśń 
Jak obyczaj nam wykaże,
Bogu w żłobie złóżmy cześć”
brzmiały słowa pięknie deklamowane 

przez Angelikę Kądziołkę.

 Po takiej zachęcie, do wspólnego ko-
lędowania przyłączyli się zaproszeni go-
ście. Swoje ulubione kolędy zaprezento-
wały również najmłodsze dzieci, za co w 
nagrodę otrzymały słodkie upominki.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor 
GCKiP w Czarnej Piotr Warżała, który 
w imieniu swoim i władz gminy złożył 
noworoczne życzenia wszystkim miesz-
kańcom wsi.

Animatorka kultury w środowisku mgr 
Ewa Olszko-Szpunar serdecznie dziękuje 
sponsorom  imprezy: Kazimierzowi Sztor-
cowi i Andrzejowi Kądziołce za wsparcie 

finansowe, Marzenie Pietraszewskiej i 
Annie Oleksy za pomoc w sprawach or-
ganizacyjnych, dzieciom i młodzieży za 
zaangażowanie w działalność kulturalną 
wsi.   

Ten niecodzienny wieczór zakończył 
się przesłaniem:     

„ Odsuńmy urazy i waśnie,
By wokół nas było jaśniej,
Niech miłość, życzliwość i pokój
wejdą w każde serce i w każdy dom.”
                                                              

                                       /Eos/ 
                            

Dzieci ze Żdżar wystawiły jasełka w Centrum Kultury 

Sensację w Czarnej wywołał olbrzymi 
samojezdny dźwig, który zaparkował na 
placu kolejowym przed kładką dla pie-
szych, która łączyła część południową z 
północną przeciętą torami kolejowymi. 

Stan techniczny tej betonowej kon-
strukcji, która służyła długie lata był zły, 
groził katastrofą budowlaną lub kolejową. 
Takie nieszczęście zdarzyło się na terenie 
Czech gdzie na polski expres międzynaro-
dowy zmierzający do Budapesztu zwaliła 
się konstrukcja wiaduktu biegnącego nad 
torami. Byli zabici i wielu rannych. Nad-
zór budowlany i zarządca infrastruktury 
kolejowej postanowili wyburzyć zagra-
żającą bezpieczeństwu żelbetonową kon-
strukcję. 

W ciągu dwóch dni ekipa wyposażona 
w olbrzymi „sięgający do nieba” dźwig 

uporała się z kładką, która w miesiącu 
styczniu 2009 r. przeszła na stacji kolejo-
wej Czarna Tarnowska do historii. Roz-
biórka tej budowli jest najprawdopodob-
niej początkiem dużej inwestycji, która 
realizowana będzie na tej ważnej dla kraju 
międzynarodowej magistrali kolejowej. 

Infrastruktura kolejowa ma być zmo-
dernizowana tak, aby umożliwić ruch 
pociągów pasażerskich, które osiągać 
będą mogły prędkość 160 km/godz. Do 
tego potrzebna jest modernizacja torów, 
rozjazdów kolejowych, zwrotnic i innych 
urządzeń kolejowych. 

Unia Europejska ma współfinansować 
to ważne przedsięwzięcie inwestycyjne na 
kolei, której stan techniczny infrastruktu-
ry, łącznie z odrapanymi brudnymi dwor-
cami kolejowymi, nie przysparza nam 

chwały w oczach zagranicznych turystów. 
W Czarnej już widać postęp. W ubiegłym 
roku odmalowano budynek stacji, we-
wnątrz też nie jest ponuro, uroku dodaje 
kwiaciarnia, a latem popularnością cieszą 
się lody włoskie.

 
Bardzo wiele się dzieje w infrastruktu-

rze kolejowej, tereny pod autostradę już 
wykupione. Budowa ma się rozpocząć w 
2011 roku, modernizuje się kolej, zmie-
nił się wizerunek i zagospodarowanie 
centrum Czarnej, planowane są dalsze 
inwestycje, które już maja zapewnione 
finansowane z Unii Europejskiej. Będzie 
nowoczesna szybka kolej. Na zakupy bę-
dziemy jeździć do Paryża i Berlina i płacić 
od 2012 roku w euro za bilet na pięknie 
odremontowanej stacji kolejowej.

                                                              
                                            (ziel) 

Przejście dla pieszych na stacji Czarna Tarnowska przeszło do historii

PARKING DLA STAREJ 
JASTRZĄBKI!

str.	9

Nadszedł czas inwestowania w Starej 
Jastrząbce. Kolejną inwestycją, która bę-
dzie realizowana w tej miejscowości jest 
budowa parkingu. 

Zostanie on wykonany obok kościoła 
na działce przekazanej w drodze darowi-
zny na rzecz gminy przez parafię za zgodą 
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Przetarg, 
w którym uczestniczyło ponad 20 firm 
budowlanych z terenu południowej Polski 
wygrała miejscowa Firma „DREWBUD” 
z Czarnej, której oferta była najbardziej 
konkurencyjna pod względem ceny za 
wykonanie robót. 

Cieszy fakt, że miejscowe firmy bu-
dowlane z naszej gminy są konkurencyj-
ne, wygrywają przetargi i dają nadzieję, że 
nadchodzący kryzys gospodarczy i zwią-
zany z nim wzrost bezrobocia nie dotknie 
gminy. Parking powstanie na powierzchni 
około 3 tys. metrów kwadratowych wraz z 
chodnikiem oraz podjazdem dla niepełno-
sprawnych. Parking zostanie połączony z 
przebiegająca obok droga powiatową. 

Stara Jastrząbka to kolejna wieś w 
naszej gminie, w której w ostatnich la-
tach władze samorządowe przeznaczyły 
niemałe środki na infrastrukturę, która w 
wydatny sposób poprawia jakość życia 

mieszkańców. Najważniejsza jednak in-
westycją, przed którą stoi to sołectwo to 
budowa sieci kanalizacyjnej. Biuro Pro-
jektowe z Tarnowa przygotowało już kon-
cepcję jej wykonania. 

To dopiero pierwszy etap prac projek-
towych Jest nadzieja, że w ramach Związ-
ku Gmin „Dorzecza Wisłoki” tak jak w 
Czarnej i Grabinach w Starej Jastrząbce 
zostanie w najbliższych latach wykonana 
sieć kanalizacji sanitarnej z wydatnym 
udziałem środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej.

(ziel)

Już niedługo obok kościoła zostanie wybudowany parking

PUNKT APTECZNY 
W STAREJ JASTRZĄBCE

Mini „Galeria Handlowa” w Starej 
Jastrząbce poszerzyła działalność o uru-
chomiony w styczniu Punkt Apteczny. 

Państwo Koszelowie, właściciele 
obiektu handlowego rozszerzyli działal-
ność gospodarczą o punkt apteczny, któ-
rego otwarcie z wdzięcznością przyjęli 
mieszkańcy Starej Jastrząbki korzystający 
z podstawowej opieki lekarskiej świad-
czonej w miejscowym Ośrodku Zdro-
wia. Na uroczystość otwarcia zaproszono 
wójta Józefa Chudego, który otworzył 
aptekę. Jak bardzo apteka była potrzeb-
na w tej miejscowości świadczy to, że 
już w dniu otwarcia nie zabrakło w niej 
klientów. Ostatnio mieszkańcom naszej 

gminy dokuczają grypo-podobne przezię-
bienia, a apteka zlokalizowana w bliskiej 
odległości od Ośrodka Zdrowia pozwala 
na zaopatrzenie chorych w niezbędne do 
zwalczenia choroby medykamenty, po 
które nie ma konieczności jechać kilka 
kilometrów do najbliższych aptek w Róży 
czy Czarnej. Apteka jest bardzo dobrze 
zaopatrzona we wszystkie podstawowe 
leki i nie tylko, można zaopatrzyć się w 
niej w zioła, kosmetyki i lecznicze szam-
pony, a także w pełną gamę lekarstw, któ-
re nie wymagają recepty lekarskiej.

                                                              
                          (sz)

Pierwszy klient w Punkcie Aptecznym w Starej Jastrząbce – Tadeusz Wilk 
z Przerytego Boru

JASEŁKA W PRZEDSZKOLACH
Przedszkole - Czarna

Przedszkole - Przyborów

WYBURZONO WIADUKT

Fotoreportaż  (fot. G. Zieliński)

 (fot. A. Fronc)
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JASEŁKA W RóŻY 18 stycznia 2009

str.10

FOTOREPORTAŻ JASEŁKA W STAREJ JASTRZĄBCE 
1 luty 2009

Bożonarodzeniowe szopki z Róży w Rzeszowie
Po raz XVI Gimnazjum nr 8 w Rzeszo-

wie zorganizowało Wojewódzki Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych, który zo-
stał rozstrzygnięty 9.01.2009r. Jak sami 
organizatorzy przyznają, wciąż zaskaki-
wani są nowymi pomysłami, ciekawymi 
technikami i starannością wykonania.

Takie też były szopki przygotowane 
przez uczniów szkół w Róży pod kie-
runkiem nauczycielki plastyki, pani Ewy 
Orzechowskiej. Tak jak tradycją stało 
się organizowanie konkursu szopek w 
Rzeszowie, tak u nas tradycją też jest już 
przygotowywanie co roku tychże szopek. 
Uczniowie i jak się okazuje, również ich 
rodzice chętnie angażują się w tą pracę. 

Nie jest to łatwe zadanie, bowiem orga-
nizatorzy postawili uczestnikom tego kon-
kursu kilka warunków do spełnienia. I tak 
na przykład format i technika wykonania 
była dowolna, ale nie wolno wykorzysty-
wać gotowych elementów – „ze sklepu”.

W naszych szkołach warunki uczestni-
ctwa zostały doskonale spełnione, o czym 
świadczą wspaniałe wyniki.

I miejsce zajęła praca Adriany Opa-

lińskiej, II miejsce - Dominiki Majki, III 
miejsce – Klaudii Piękoś,  wyróżniono 
też pracę Joanny Cyboroń (uczennice 
gimnazjum ) i Konrada Kulasa (uczeń 
szkoły podstawowej).

Laureatom serdecznie gratulujemy suk-
cesów i życzymy dalszych niezwykłych 
pomysłów na „przywrócenie tradycji i 
obyczajów, które łączą się ze świętami 
Bożego Narodzenia”.

   Alicja Wójcik

 (fot. St. Zieliński)

Dominika Majka, Klaudia Piękoś i Adriana Opalińska
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  Jasełka to przedstawienia o bożonaro-
dzeniowym charakterze i treści. Tradycja 
ich wystawiania rozprzestrzeniła się w 
naszym kraju do tego stopnia, że dziś nie 
sposób wyobrazić sobie bez nich świąt. 
Jasełka największą popularność zyskały w 
przedszkolach i szkołach, gdzie uczniom 
powierza się ich przygotowanie. 

17 grudnia 2008r. w Przedszkolu w 
Czarnej zapanował prawdziwie świąteczny 
nastrój. A wszystko za sprawą Jasełek… 
Uroczystości trwały dwa dni. Pierwszego 
dnia występowały dzieci z klas „0”, przy-
gotowane przez panią Barbarę Dziedzic i 
panią Renatę Cieśla. Drugiego dnia, pod 
czujnym okiem pani Danuty Pary i pani 
Anny Sochy, swoje aktorskie umiejętno-
ści zaprezentowały pięciolatki i maluchy. 
Przedszkolaki wcieliły się w role postaci 
z bajek i przybyły do Jezuska aby złożyć 
mu dary. Calineczka przyniosła kwiaty, 
Jaś i Małgosia – jagody, a Pinokio swój 
długi nos oraz obietnicę, że już nigdy nie 
będzie kłamał…

Uroczystości wypadły znakomicie. Na 
pochwałę zasługują ciekawie dobrane 
scenariusze, które pozwoliły dzieciom 
wykazać się zdolnościami recytatorskimi, 
wokalnymi i tanecznymi. Piękne stroje 
umożliwiły młodym aktorom wiarygodne 
odegranie swoich ról.

Cóż można powiedzieć o Jasełkach w 
czarnieńskim Przedszkolu? Otóż, przede 

wszystkim to, że w pełni odzwierciedliły 
one atmosferę nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia. Wyobraźnia połączona 
z cudną, bogatą dekoracją sal, dopełniła 
świątecznego smaku uroczystości. 

Publika dopisała zarówno pierwsze-
go, jak i drugiego dnia. Późnym popo-
łudniem w Przedszkolu zgromadzili się 
liczni goście – głównie rodzice małych 
bohaterów uroczystości. W blasku świec 
słuchali uważnie bożonarodzeniowych 
wierszyków, razem z dziećmi śpiewali 
najpiękniejsze polskie kolędy. Podziwia-
li swoje pociechy i starali się utrwalić te 

niezapomniane chwile robiąc niezliczoną 
ilość zdjęć.

Na koniec pani Dyrektor – Dorota 
Kubisztal oraz panie wychowawczynie 
przełamały się ze zgromadzonymi na sali 
gośćmi opłatkiem, składając piękne, świą-
teczne życzenia. Bożonarodzeniowy cha-
rakter przedstawienia, choinka, opłatek i 
radosne, uśmiechnięte twarze pozwoliły 
odczuć i uwierzyć, że upragnione, długo 
oczekiwane Święta Narodzenia Pańskiego 
już za kilka dni…

                                                AC

OŚRODEK POD 
CHOINKĘ!

Nowocześnie, zgodnie z obowiązują-
cymi w Unii Europejskiej standardami, 
19 grudnia wójt Józef Chudy i Janusz 
Cieśla przewodniczący Rady Gminy w 
obecności lek. med. Piotra Dobródzkiego 
dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
radnych, sołtysa, personelu ośrodka i 
mieszkańców, uroczyście przekazał zaad-
aptowane i gruntownie wyremontowane 
pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Domu 
Kultury w Starej Jastrząbce. 

Miło wejść do pomieszczeń ośrodka, 
lśni czystością, a pracujący w tej gminnej 
placówce służby zdrowia lek. med. Jerzy 
Smoła ma do dyspozycji gabinet lekarski 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 
gabinetem zabiegowym i pomieszczenia-

mi socjalnymi dla pielęgniarek. 

Pomyślano również o osobach niepeł-
nosprawnych dostosowując obiekt do ich 
potrzeb. Mieszkańcy Starej Jastrząbki 
otrzymali, więc piękny prezent pod cho-
inkę przed samymi Świętami Bożego Na-
rodzenia.

Inwestycja została sfinansowana z 
budżetu gminy, wyposażenie zakupił Sa-
modzielny Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Czarnej. Jak tradycja nakazuje 
obiekt poświecił proboszcz parafii pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła w 
Starej Jastrząbce ks. mgr Jan Ćwik? 

                                                              
                                                     (ziel)

„Wśród nocnej ciszy (…)”, czyli Jasełka 
u Przedszkolaków…

Przedszkolaki z Czarnej wystawiły bożonarodzeniowe jasełka

ZŁOTY MEDAL!

Cecylia Chłopek i Grzegorz Zieliński – inspektor ds. wojskowych
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Liga Mistrzów BRD w Czarnej
FOTOREPORTAŻ

Oferujemy atrakcyjne przejazdy bryczką 
w porze letniej i saniami w okresie zimy:

kontakt: 014 67 62 424, 721 821 693

• śluby
• majówki

• wycieczki
• kuligi

6 lutego w Zespole Szkół w Czarnej 
odbył się III Turniej Rowerowy „Jeżdżę 
bezpiecznie” o Puchar Wójta Gminy 
Czarna. 

Zawody w Czarnej były jednocześnie 
drugim turniejem rozgrywanym w ramach 
Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, której druga edycja ruszyła 

w tym roku. Uroczystego otwarcia Tur-
nieju dokonał Wójt Gminy Czarna Pan 
Józef Chudy.

W Turnieju wystartowały drużyny z 
sześciu województw: 7 gimnazjów i 3 
szkoły podstawowe. Uczniowie rywali-
zowali między sobą na sprawnościowym 
torze przeszkód oraz pisząc test ze znajo-

mości przepisów ruchu drogowego. A oto 
wyniki: Gimnazja drużynowo – I miejsce 
Czarna, II Włoszczowa, III Koluszki. 
Gimnazja indywidualnie: I miejsce Seba-
stian Słupiński – Włoszczowa II miejsce 
Łukasz Barnaś – Czarna , III miejsce Pa-
weł Bałut – Czarna. Szkoły podstawowe: 
drużynowo I miejsce Przeciszów, II miej-
sce Czarna, III miejsce Włoszczowa. In-

dywidualnie szkoły podstawowe: I miej-
sce Kamila Boba Przeciszów, II miejsce 
Maciej Para Czarna, III miejsce Grzegorz 
Stawarz Czarna. W pierwszym turnieju, 
rozgrywanym w ramach Ligi Mistrzów 
BRD w Koluszkach obydwie drużyny 
z Czarnej zdecydowanie wygrały, a in-
dywidualnie zajęli wszystkie miejsca na 
podium. Ostatni, trzeci turniej odbędzie 

się 25 lutego we Włoszczowie. Ucznio-
wie z Czarnej mają olbrzymią szansę na 
zwycięstwa drużynowe i indywidual-
ne. Zawody w Czarnej mogły się odbyć 
dzięki zaangażowaniu sponsorów. Byli 
nimi: Gminne Centrum Kultury i Promo-
cji w Czarnej, Pan Mirosław Cieśla, Pan 
Krzysztof Lada.

Przecięcie wstęgi

Ks. Jan Ćwik proboszcz parafii Stara Jastrząbka poświęcił ośrodek

Lek. med. Jerzy Smoła przyjmował będzie w nowocześnie urządzonym  gabi-
necie lekarskim

Minister Obrony przyznał na wniosek 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Rzeszowie Złoty Medal za Zasługi dla 
Obronności Kraju pani Cecylii Chłopek 
ze Starej Jastrząbki. 

To najwyższe wojskowe odznaczenie 
zostało przyznane pani Cecylii za wzoro-
wą służbę wojskową siedmiu synów, któ-
rzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w 
Wojsku Polskim. Medal wręczył płk dypl. 
Witold Przybyła – szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w obecności starosty 
dębickiego i przedstawicieli gminnych 
władz samorządowych naszego powiatu. 
Służbę wojskową w Wojsku Polskim od-
byli: Kazimierz, Andrzej, Stanisław, Mi-
kołaj, Szczepan, Grzegorz i Marcin Chło-
pek. Pani Cecylia ma dziesięcioro dzieci, 
oprócz wymienionych wyżej siedmiu sy-
nów wychowała również córki: Katarzynę 
i Barbarę oraz syna Bartłomieja, studenta 
wyższej uczelni. Gratulacje odznaczonej 
i kwiaty od wójta przekazał inspektor ds. 
wojskowych p. Grzegorz Zieliński. 

                                                              
                                                 (ziel)

Sala widowiskowa w Domu Kultury zapełniła się do ostatniego miejsca

„ Kolęda płynie z wysokości…i uczy miłości”
Dnia 1 lutego 2009r. w Domu Kultury 

w Starej Jastrząbce młodzież gimnazjum 
i uczniowie szkoły podstawowej przedsta-
wili jasełka pt. „Nie tylko w Betlejem” 
pod artystycznym okiem p. Barbary Ma-
dury. Cała plejada aktorów zgromadziła 
widownię, która wypełniła salę po brze-
gi. Przedstawiony scenariusz opowiadał 
o bezdusznych ludziach, których życie 
zmieniło się po przyjściu Jezusa Chrystu-
sa na świat.

W przedstawieniu wystąpili: Szymon 
Czuchra (jako Józef), Izabela Starzyk 
(Maria), Jacek Głowacz (Herod), Kamil 

Kwiatek, Michał Ćwiok i Rafał Grzyb 
(królowie). Nie zabrakło także aniołów, 
diabła, pielgrzymów, wieśniaków, gospo-
darza i jego służby oraz pisarza i narrato-
ra. Scenom towarzyszyły znane kolędy i 
pastorałki w wykonaniu chóru. Spektakl 
spotkał się uznaniem publiczności wyra-
żonym gromkimi brawami. 

Po jasełkach odbyła się zabawa karna-
wałowa, gdzie tańczyliśmy i bawiliśmy 
się przy muzyce Dj Józka.

 Magdalena Madura (III Gimnazjum) 
i Otylia Para

 (fot. St. Zieliński)
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Okres Bożego Narodzenia, to czas 
radosnego świętowania - czas wspól-
nych spotkań, kolędowania i łamania się 
opłatkiem. 

Dla głębszego zrozumienia tajemnicy 
Wcielenia Syna Bożego, od wielu wieków 
przygotowywane są przedstawienia sce-
niczne ukazujące wydarzenia z Betlejem, 
zwane Jasełkami. 

Włączając się w tę piękną  tradycję, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Głowaczowej pod kierunkiem 
pań: Agnieszki Zych i Marty Gąsior przy-
gotowały „Jasełka Głowaczowskie”, na 
które zostali zaproszeni  najmłodsi  miesz-
kańcy wsi, rodzice i dziadkowie. 

Piękna scenografia i kolorowe stroje 
sprawiły, że przybyli goście z wielkim 
zainteresowaniem słuchali młodych arty-
stów, którzy wprowadzili wszystkich w 
niezwykły nastrój. Można było zobaczyć 
szopkę, do której przybyli pasterze, trzej 
królowie z darami, a także postacie ze 
świata bajek, które także składały hołd na-

rodzonemu Dzieciątku. Niezwykła magia 
śpiewanych przez uczniów kolęd takich 
jak: ,,Cicha Noc”, ,, Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” czy ,, Jezus malusieńki” spra-

wiła, że publiczność przyłączyła się do 
wspólnego kolędowania.

                                                               
                                                       A. Zych 

Szopki Bożonarodzeniowe 
rozsławiają Starą Jastrząbkę

„Nie w pałacu, ale w szopie narodził 
się nasz Bóg”.

Szopki betlejemskie będące najpięk-
niejszą artystyczną tradycją bożonarodze-
niową to różne formy plastyczne przedsta-
wiające sceny Bożego Narodzenia. W ra-
mach promowania świątecznych zwycza-
jów w Szkole w Starej Jastrząbce już od 
9 lat organizowany jest szkolny konkurs 
„Szopka”, w którym uczestniczą wszyscy 
uczniowie, wybierając odpowiednią dla 
siebie wielkość i technikę wy-konania 
pracy zgodną ze swoimi możliwościami 
i umiejętnościami. Corocznie na koryta-
rzach szkol-nych wystawiane jest ponad 
50 szopek wykonanych samodzielnie 
lub z pomocą rodzeństwa czy star-szych 
członków rodziny. Najpiękniejsze prace 
„awansują” i corocznie zdobywają wyso-
kie miejsca w gminnym etapie konkursu 
organizowanym przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Czarnej i Zespół Szkół w 
Głowaczowej, w etapie powiatowym w 
Dębicy oraz w etapie wojewódzkim w 
Rzeszowie.

W bieżącym roku szkolnym w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce komisja składa-
jąca się z organizatora konkursu – Ewy 
Orzechowskiej, pani Dyrektor Zespołu 
Szkół – Lidii Wilczyńskiej-Starzyk, księ-
dza proboszcza - Jana Ćwika i przedstawi-
cieli uczniów, wyróżniła 15 prac uczniów 
Szkoły Podstawowej i 10 szopek mło-
dzieży z Gimnazjum. Do etapu gminnego 
zakwalifikowano łącznie 11 szopek. W 
Głowaczowej młodzi artyści zajęli: Kin-
ga Chudy – III miejsce, Wojciech Gło-
wacz – III miejsce, wyróżnienia: Anna 
Stachura, Michał Brożek, Konrad Żydek 
i Edyta Wardzała. Za udział w konkursie 
wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali 
atrakcyjne nagrody a pozostali uczestnicy 
upominki.

Osiem szopek (w czterech kategoriach) 
wzięło udział w III Powiatowym Konkur-
sie na Szopkę Bożonarodzeniową zaś trzy 
spośród nich zdobyły następujące nagro-
dy: I miejsce w kategorii gimna-zjum - 
Grzegorz Pękala, wyróżnienie w kategorii 
szkoła podstawowa - Klaudia Kapustka, 
wy-różnienia w kategorii szopka rodzinna 
- Anna Stachura oraz Mateusz Kawa. Uro-
czystość ogło-szenia wyników konkursu 
odbyła się w auli Starostwa Powiatowego 
w Dębicy i została połączona z koncertem 
kwartetu smyczkowego uczniów Szkoły 
Muzycznej. Zadowoleni artyści już zaczę-
li po-szukiwać pomysłu na przyszłorocz-
ny konkurs szopek.

Uroczyste podsumowanie XVI Wo-
jewódzkiego Konkursu Szopek Bożona-
rodzeniowych odby-ło się 12 stycznia w 

obecności bpa Edwarda Białogłowskiego, 
przedstawicieli kuratorium, władz mia-
sta, parlamentu europejskiego oraz laure-
atów, ich rodziców i opiekunów. W pod-
sumowaniu konkursu uczestniczył także 
ks. Stanisław Potera - diecezjalny asystent 
Akcji Katolickiej, który od pierwszych 
chwil patronuje pomysłowi konkursu.

Wśród złożonych na konkurs prac były 
szopki tradycyjne i bardziej nowoczesne 
pod względem techniki wykonania i róż-
norodności materiałów. Można było zoba-
czyć stajenki z drewna, masy solnej, trzci-
ny, blachy, gliny, słomy, drutu, plastyku, 
bibuły, gipsu, sznurka, wełny, tektury, 
chleba a nawet z baterii. Wiele z nich za-
wierało elementy ruchome i podświetla-

ne. Autorami szopek byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i młodzież z 
placówek kulturalnych Podkarpacia.

W etapie wojewódzkim konkursu 
wzięło udział ponad 270 młodych arty-
stów. Prace świadczy-ły o kultywowaniu 
tradycji bożonarodzeniowych w naszym 
regionie. Nic tak nie zbliża rodziny jak 
wspólna praca, bowiem w wykonanie 
szopek angażowały się dzieci, rodzice i 
dziadkowie. Prace nie mogły zawierać 
żadnych gotowych, zakupionych elemen-
tów – wszystko musiało być zrobione 
ręcz-nie. Różnorodność i pomysłowość 
ich wykonania wywarła na oglądających 
ogromne wrażenie.

 Pośród prac złożonych w sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie 
znalazło się pięć prac uczniów Zespołu 
Szkół w Starej Jastrząbce, wykonanych 
pod kierunkiem nauczyciela plastyki 
i techniki - Ewy Orzechowskiej. Jury 
oceniające prace brało po uwagę walory 
estetyczne szopki, orygi-nalność oraz jej 
zawartość treściową. Mianem laureata 
wystawy XVI Edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Szopek Bożonarodzenio-
wych 2009 r. jury zaszczyciło wszyst-
kich młodych artystów reprezentują-
cych naszą Szkołę: Edyta Wardzała - II 
miejsce, Tomasz Marek – II miejsce, 
Anna Chłopek – II miejsce, Wojciech 
Głowacz – III miejsce oraz Łukasz 
Chłopek - wyróżnienie. Cenne nagrody 
zadowoliły wszystkich naszych reprezen-
tantów, a dodatkową atrakcją dla dwóch z 
nich był wyjazd z opiekunką Ewą Orze-
chowską na uroczystość rozdania nagród 
połączoną z montażem słowno-muzycz-
nym oraz koncertem kolęd i pastorałek w 
wykonaniu chóru szkolnego. Wycieczka 
do Rzeszowa zakończyła się poczęstun-
kiem w McDonaldzie, a zadowoleni ucz-
niowie zostali „oddani” rodzicom dopiero 
wieczorem.

Wykonywane przez uczniów prace 
ukazują wyobrażenie młodych artystów 
o miejscu narodzin Chrystusa. Każda z 
szopek to swoiste dzieło sztuki, a także 
artystyczne przekształcenie w czasie i 
przestrzeni Groty Narodzenia z Betle-
jem. Dzięki wyobraźni uczniów, a także 
wskazówkom nauczy-cielki plastyki, cud 
narodzin Jezusa stał się dla wielu artystów 
i ich rodzin niewyczerpalnym źródłem in-
spiracji. Dzieła zachwycają formą, sposo-
bem ujęcia tematu, śmiałością rozwiązań 
kompozycyjnych, barwą, oryginalnością 
oraz starannością wykonania i są dowo-
dem na to, że nawet wydrążona kłoda, 
szyszki czy nasiona mogą być wspania-
łym tworzywem docenionym w konkursie 
wojewódzkim.

Swój udział w sukcesach ma również 
pan Janusz Orzechowski, który cierpliwie 
transporto-wał, naprawiał nadwątlone 
trudami podróży szopki, a po wystawach 
odbierał je, by mogły wrócić do domów 
wykonawców. Służył również pomocą, 
przewożąc samych uczniów oraz ich opie-
kunkę na rozstrzygnięcia poszczególnych 
etapów konkursów.

Tegoroczne sukcesy i zdobyte nagrody 
niech będą zachętą do pracy a zarazem 
zaproszeniem do udziału w przyszłorocz-
nych edycjach konkursów. Dziękuję ro-
dzicom uczniów za dopingowanie swoich 
pociech oraz pomoc i zaangażowanie w 
pracach. Szczególne podziękowania na-
leżą się pań-stwu Lucynie i Andrzejowi 
Chłopkom, którzy wraz z dwójką swo-
ich dzieci uczestniczących w kon-kursie 
pojechali do Rzeszowa na uroczystość 
rozdania nagród i wracając, pomogli w 
transporcie części szopek. 

Mam nadzieję, że wspólna praca była 
nie tylko rozbudzaniem inwencji twór-
czej, ale i czasem wspólnego, radosnego 
oczekiwania na Zbawiciela, by Bóg w na-
szych sercach mógł znów zamieszkać.

Ewa Orzechowska

Nie było miejsca 
dla Ciebie…

Magia Świąt Bożego Narodzenia może 
trwać dłużej dzięki zwyczajom i obrzędom 
świątecznym. Kolędowanie, szopki, spot-
kania opłatkowe, jasełka wprowadzają 
radosną atmosferę. Przedstawienia jaseł-
kowe mają długie dzieje. Według tradycji 
kościelnej pierwsze jasełka jako adorację 
żłóbka wystawił św. Franciszek z Asyżu 
w XIII wieku.

W Polsce żłóbki, pierwotnie zwane 
jasełkami (od staropolskiego jasło, czyli 
koryto z drabinami na paszę dla bydła), 
pojawiły się już w XIV wieku w ośrod-
kach franciszkańskich.

Dziś jasełka to widowisko w formie 
teatrzyku, związane z narodzinami Jezusa 
Chrystusa w Betlejem. Oglądamy je wszę-
dzie, w klasztorach, teatrach, kościołach, 
szkołach. W Zespole Szkół w Jaźwinach 
wystawiane są tradycyjnie każdego roku. 
„Nie było miejsca dla Ciebie…” to tytuł 
tegorocznych jasełek w naszej szkole. 
Przedstawione zostały 25 stycznia 2009 
roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Jaźwinach. Scenariusz jasełek i dobór 
kolęd został opracowany przez p. Jolantę 
Orzechowską oraz ks. Jacka Sarotę.

Na scenie wystąpili nasi wspaniali arty-
ści – uczniowie szkoły podstawowej oraz  
gimnazjum. Prawdziwa szopka, żłóbek, 
choinki, aniołki, przepiękne kostiumy 
– to wszystko razem dodało prawdziwe-
go uroku i nastroju świątecznego. Jasełka 
rozpoczęła Dyrektor Szkoły p. Lucyna 
Madura serdecznie witając wszystkich 
gości, artystów oraz nauczycieli. Publicz-
ność stanowili mieszkańcy Jaźwin. Staro-
polskim zwyczajem Pani Dyrektor złożyła 
wszystkim obecnym najgorętsze życzenia 
noworoczne, a przybyłym licznie babciom 
i dziadkom najlepsze życzenia z okazji ich 
święta. Później nadszedł czas na część 
artystyczną, na scenę weszła Święta Ro-
dzina: Maryja z Dzieciątkiem Jezus i Jó-
zef. Wiernie towarzyszył im Archanioł.  
Potem na scenie pojawili się pasterze, 
Herod, żołnierze rzymscy oraz mędrcy ze 
wschodu. Młodzi aktorzy wiernie odtwo-
rzyli swoje role. Słowo mówione przepla-
tane było kolędami, które śpiewał chór 
dziecięcy z akompaniamentem organów 
elektronicznych. 

Końcowym akcentem przedstawienia 
było wspólne kolędowanie. Gromkie bra-
wa publiczności, jej wzruszenie i radość 
to najlepsza nagroda dla wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania 
i wystawienia jasełek. Jesteśmy bardzo 
dumni, że nasi wspaniali artyści odnieśli 
sukces na scenie. 

J.O.

Scenka z jasełek wystawionych przez uczniów ZS w Jaźwinach
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Trzej królowie w drodze do Betlejem

Śmierć nieodłącznie towarzyszy Herodowi w jasełkowych scenach

GŁOWACZOWSKIE JASEŁKA

Jasełka Głowaczowskie

Zespół Szkół w Głowaczowej wraz z 
Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej po raz kolejny zorganizował 
gminny konkurs z języka angielskiego. 

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 
zarówno szkół podstawowych jak i gim-
nazjalnych popisywali się swoją wiedzą 
na temat Wielkiej Brytanii. Tym razem 
był to konkurs czytelniczy dla szkół pod-
stawowych. W czasach, gdy stosunkowo 
rzadko zaglądamy do książek innych niż 
lektury, spędzając wolny czas na ogląda-
niu filmów, grając w gry komputerowe 
– promowanie czytelnictwa jest bardzo 
ważne. Aby rozwijać u uczniów chęć czy-
tania, w naszej szkole w Głowaczowej na-
uczycielka języka angielskiego utworzyła 
w ubiegłym roku biblioteczkę książek w 
tym języku. Uczniowie chętnie korzystali 
z niej, a czytelnicy po krótkiej rozmowie 
na temat przeczytanej pozycji nagradzani 
byli wzorowymi ocenami. W tym roku 
dodatkową motywacją do pogłębiania 
swojej wiedzy językowej, poszerzenia 
słownictwa i kontaktu z językiem był kon-
kurs: „Czytamy książki w j. angielskim”. 
Szkoła w Starej Jastrząbce ze względu na 
dużą liczbę chętnych do udziału w kon-
kursie musiała wcześniej przeprowadzić 
eliminacje szkolne. 

Zadaniem uczestników konkursu było 
dokładne przeczytanie czterech książe-

czek w obcym języku. Wybrano utwory 
stosunkowo proste, dostosowane do po-
ziomu większości uczniów i oczywiście 
ciekawej treści. Przezwyciężenie zbyt du-
żych trudności, częste szukanie w słow-
niku, mogłoby część uczniów zniechęcić 
do czytania, a przecież chodziło nam o 
coś zupełnie innego. Pytania dotyczyły 
zawartych w lekturach treści, słownictwa, 
zwrotów i zadawane były oczywiście w j. 
angielskim. Po godzinnych zmaganiach 
uczniów z testem jury złożone z przedsta-
wicieli trzech szkół sprawdziło prace. 

Zwycięzcami konkursu czytelniczego 
zostali:

I. miejsce Tomasz Popielarczyk – ze 
szkoły w Głowaczowej

II. miejsce ex aequo - Agata Kantor i 
Wojciech Kantor ze szkoły w Głowaczo-
wej

III. miejsce – ex aequo – Klaudia Ka-
pustka ze szkoły w Starej Jastrząbce i 
Weronika Dydyńska – ze szkoły w Przy-
borowiu.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplo-
mami i książkami zafundowanymi przez 
Gminne Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej. Gratulujemy im i życzymy dal-
szych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Organizator konkursu
    Bożena Kubiszyn

Zwycięzcy konkursu czytelniczego

Gminny konkurs czytelniczy 
z języka angielskiego 

w Głowaczowej

Dzieci Dzieciom 
– Bal Noworoczny

Wtorek 27 stycznia 2009 roku na dłu-
go pozostanie w pamięci dzieci klas 0 
– III oraz grupy maluchów 3, 4 – latków, 
które uczestniczyły w tradycyjnej zabawie 
noworocznej  w Zespole Szkół w Głowa-
czowej. 

Świetlica szkolna gościła postacie z 
ulubionych bajek i filmów dla dzieci. 
Były wróżki, królewny, księżniczki, kró-
lewicz, a nawet Zorro. Rodzice promie-
nieli ze szczęścia widząc swe pociechy 
bawiące się z rówieśnikami i wychowaw-

cami. Oprawę muzyczną przygotowali 
koledzy ze Szkoły Podstawowej w Bia-
dolinach Radłowskich:  Dominik i Patryk 
Chrapusta, którzy grali na saksofonie i 
organach. Mimo zimna na dworze, atmo-
sfera była gorąca i wszyscy doskonale się 
bawili. Szkoda tylko, że wszystko co do-
bre szybko się kończy. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się za rok i znów będziemy się 
świetnie bawić. 

 
Wychowawcy klas 0 - III

Niezapomniany pierwszy bal

Spotkanie z pisarzem 
Waldemarem Smaszczem

 Wiejska Biblioteka Publiczna w Gra-
binach gościła zaproszonego przez Miej-
ską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Dębicy historyka literatury, krytyka, esei-
stę i tłumacza dr Waldemara Smaszcza. 

Pisarz spotkał się z młodzieżą z Zespo-
łu Szkół w Grabinach w czasie, którego, 
przybliżył uczniom sylwetkę Ks. Jana 
Twardowskiego od najmłodszych lat do 
chwili śmierci. Pan Waldemar Smaszcz 
był bliskim przyjacielem ks. Jana Twar-
dowskiego, dzięki czemu miał dostęp do 
wielu ciekawych informacji dotyczących 
jego życia, niejednokrotnie uczestniczył 
w ważnych dla poety chwilach. Podczas 
prezentacji multimedialnej można było 
obejrzeć nigdzie nie publikowane zdjęcia 
księdza Jana z rodziną z lat przedszkol-
nych oraz seminaryjnych. 

W 2000r. Pan Waldemar Smaszcz 
otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II 
medal “Pro Ecclesia et Pontifice”. 

Spotkanie było okazją do rozstrzygnię-
cia konkursu plastycznego pt.,,Przyroda w 
poezji Ks. Jana Twardowskiego” zorgani-
zowanego przez Bibliotekę w Grabinach i 

wręczenia nagród dla uczestników. 

W konkursie uczestniczyła młodzież z 
Szkół w Grabinach i Głowaczowej, która 
pod kierownictwem mgr Agnieszki Dudy, 
mgr Lucyny Krzyczmonik oraz mgr Ewy 
Kawy przygotowała prace konkursowe. 

Laureatem konkursu została Magdalena 
Podraza, II miejsce zajęła Agnieszka Prze-
worska, natomiast III Agnieszka Ferenc. 
Nagrody wszystkim uczestnikom konkur-
su wręczył Pan Waldemar Smaszcz. 

               Henryk Pytel

Nagrody uczestnikom konkursu wręczał Waldemar Staszcz

Uroczyste jasełka 
dla babci i dziadka                                         

w Zespole Szkół w Grabinach
22-go stycznia 2009 roku w Zespole 

Szkół w Grabinach odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
W przygotowaniu i wykonaniu przedsta-
wienia udział wzięli uczniowie klas 0, IV 
i V Publicznej Szkoły Podstawowej. Sce-
nografia oraz scenariusz przygotowane 
zostały przez panie mgr Małgorzatę Pię-
koś oraz mgr Magdalenę Pęcak – wycho-
wawczynie klas 0 oraz IV.

Babcie i dziadkowie obejrzeli tradycyj-
ne Jasełka wzbogacone i uświetnione śpie-
wem kolęd. Kolędy i pastorałki śpiewane 

były zarówno przez najmłodsze dzieci z 
klasy 0 jak i IV i V. Po zakończonych Ja-
sełkach uczniowie klasy 0 zaprezentowali 
babciom i dziadkom „Koncert Życzeń” 
przeplatany piosenkami. Zgromadzona 
publiczność oklaskiwała występy  i śpie-
wy gromkimi brawami. Na zakończenie 
przedszkolaki wręczyły symboliczne pre-
zenty swym ukochanym babciom i dziad-
kom. Zaproszeni goście przyznali, iż było 
to dla Nich wielkie przeżycie zobaczyć 
swe małe wnuki tak pięknie śpiewające, 
tańczące i recytujące wiersze.  

Po części artystycznej babcie i dziadko-
wie zaproszeni zostali na herbatkę, pod-
czas której z ich ust padały pochwały pod 
adresem ich utalentowanych wnuków. 
Tak zachęceni uczniowie klasy 0, już z 
pewnością myślą o kolejnych występach 
przed tak miłą i życzliwą publicznością. 
Relację z Dnia Babci i Dziadka wraz ze 
zdjęciami przeczytać i obejrzeć można na 
stronie internetowej naszej szkoły.

Opracowała: Magdalena Pęcak

Babciom i dziadkom dzieci z Grabin przygotowały przedstawienie

Nagrodzona szopka Anny Chłopek 
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Staś coraz częściej choruje. Jeździmy 
od szpitala do szpitala – Dębica, Tarnów, 
Kraków. Słaba poprawa. Kaszle i kaszle, 
astma postępuje.

Ten bardzo pracowity człowiek, który 
usiedzieć nie mógł na miejscu, pracuje 
coraz mniej, nie daje rady. Kiedy które-
goś razu sam prosi, żeby zawieźć go do 
tarnowskiego szpitala, zaczynam się po-
ważnie bać. Zawieźliśmy go oboje z ku-
zynem. Pogotowie zabrało Stasia już ze 
stacji, bo tam zasłabł. Chcę opłacić opie-
kę w szpitalu, ale lekarz nie bierze ode 
mnie ani grosza. Wróciłam do domu. Kil-
ka dni później pojechałam go odwiedzić 
– wchodzę do Sali, a jego łóżko … puste. 
W głowie mi się zakręciło, ale złapałam 
potężny łyk powietrza i pytam: - nie żyje? 
Nawet nie wiem czy ktoś odpowiedział na 
to pytanie, bo pielęgniarki szybko mnie z 
Sali wyprowadziły, posadziły na krześle 
i wezwały lekarza. Doktor wziął mnie za 
rękę i badając puls powiedział: - dlaczego 
pani płacze? Jego cierpienia pani żałuje? 
Nic więcej ze szpitala nie pamiętam. Nie 
wiem jak dotarłam do Czarnej, pamię-
tam tylko, że po torach szłam do siostry 
- Katarzyny, a szwagier odwiózł mnie do 
domu. Miałam wrażenie, jakby cała krew 
ze mnie odpłynęła, jakby życie uchodziło, 
cała energia i siła zniknęła…

Pogrzebem zajęła się rodzina. Pojecha-
łam z bratem do Tarnowa kupić trumnę i 
ubranie, i przywieźliśmy mojego Stasia 
do domu. Na pogrzebie było mało osób 
– moja bliźniacza siostra i Franciszek. Nie 
było przyjaciół, nie było kolegów – strach 
zrobił swoje. Ludzie bali się, że Stanisław 
był chory na zakaźną chorobę. Po pogrze-
bie Helena pomogła mi się rozebrać i po-
łożyć do łóżka. Podała mi szklankę ciepłej 
herbaty. Sączyłam tę herbatę bezwolnie, 
bez czucia jakiegokolwiek smaku i zapa-
chu. Dopadła mnie gorączka. Dzieci koło 
mnie chodziły, a ja miałam wrażenie, że 
moje życie się kończy. Rodzina, znajomi 
przestraszyli się, że zaraziłam się od męża. 
A ja… ja po prostu bardzo cierpiałam…

Jeżeli żyje się z człowiekiem wiele lat, 
dzień za dniem, noc za nocą…, jeżeli łą-
czy dwoje ludzi wiele przeżyć, tych do-
brych i złych. Jeżeli siada się razem do 
stołu, żeby zjeść i problemy rozwiązać…, 
jeżeli dzieli się z sobą radości i smutki, 
przez to samo okno patrzy na świat, to jak 
żyć, kiedy jednego zabraknie??? No jak 
dalej żyć? - pytałam! Nikt na to pytanie 
odpowiedzieć nie umiał i jak świat świa-
tem – nie umie… 

Zwróciliście uwagę na to, że kiedy 
kłopotami podzielić się z drugim człowie-
kiem, to one mniejsze się stają? A kiedy 
radością się podzielić, to ona się mnoży 
i więcej się jej robi? Dziwne, prawda? A 
może i nie dziwne.

Zabrakło mi nagle mojego Stasia do 
tego dzielenia się kłopotem i radością. 
Zabrakło odgłosów dochodzących z war-
sztatu, i kroków, kiedy do domu wchodził. 
Zabrakło jego zasłuchania w opowiadaną 
przeze mnie treść książki czy artykułu. 
Zabrakło go. Wiecie, że przez jakiś czas 
nasłuchiwałam jego kroków, miałam na-
dzieję, że to zły sen tylko, że zaraz stanie 

w progu mój Staś, uśmiechnie się, zapyta, 
co mu dzisiaj opowiem i sam opowie, jak 
minął jego pracowity dzień…

Czułam się tak strasznie opuszczo-
na, samotna, nieważna i niepotrzebna. A 
przecież wiedziałam, że dzieciom moim 
jestem potrzebna – zawsze matka dzie-
ciom potrzebna. Ale co z tego, skoro czu-
łam zupełnie, co innego. Były momenty, 
kiedy wzbierał we mnie gniew, później 
złość, bolesna tęsknota i rozpacz. Nie wie-
działam, co robić, nie wiedziałam jak żyć, 
z czego żyć i po co żyć…

Wiele lat później przeczytałam po-
wieść Williama Whartona „Niezawinione 
śmierci”, w której ten amerykański pisarz, 
opisuje przeżycia związane z tragicz-
ną śmiercią swojej córki, zięcia i dwóch 
wnuczek. Pamiętam fragment, w któ-
rym wspomina jedną z rozmów z córką, 
która – coraz częściej niezadowolona ze 
związku ze swoim mężem – zadaje py-
tanie: - tato, co to właściwie jest miłość? 
Ojciec odpowiedział, że jego zdaniem 
to kombinacja podziwu, szacunku i na-
miętności, i jeżeli żywe jest, choć jedno 
z tych uczuć, to nie ma, o co robić szumu, 
jeśli dwa, to może nie jest to mistrzostwo 
świata, ale blisko, a jeżeli wszystkie trzy, 
to śmierć jest już niepotrzebna, bo trafiło 
się do nieba za życia. Nie zastanawiałam 
się kiedyś zbytnio nad moim związkiem 
z mężem, nie rozpatrywałam, czy jest ja-
koś szczególnie dobry, średni czy nijaki. 
Dopiero po stracie Stasia odczułam, jak 
bardzo dobrze było mi z nim żyć, jaką 
udaną stanowiliśmy parę, wspierającą się 
i rozumiejącą. Za jakiś czas – ten termin 
zna tylko Bóg – znowu będziemy razem 
i znowu będziemy się wspierać. Może 
Staś będzie upiększał niebiańską bramę 
z kutego żelaza, a ja nieopodal rozstawię 
sztalugi i namaluję go przy tej pracy. Po-
tem usiądziemy sobie razem, oprę głowę 
na jego ramieniu i odpoczywając, będzie-
my wspominać nasze wspólne ziemskie 
życie. To dobra perspektywa, lubię tak 
myśleć, lżej mi wtedy na duszy. Powoli, 
powoli zaczęłam wracać do zdrowia, ale 
lekarz, który mnie odwiedzał powiedział, 
że muszę zmienić mieszkanie, że muszę 
uciec od wszechobecnego grzyba. Mówi-
łam już, że po moim mężu zostały długi 
do spłacenia? Wziął na kredyt młockar-
nię, w dolarach ten kredyt był, prywatny, 
od Mrzygłoda. Były i inne zobowiązania. 
Spotkałam się z wierzycielami, obieca-
łam, że spłacę, co do grosza, byle mi dali 
tylko trochę czasu, bo przecież muszę na 
te długi zapracować. Brak ubezpieczenia 
jakiegokolwiek spowodował, że ani ja ani 
nawet dzieci nie dostały po śmierci złama-
nego grosza! Troje dzieci, mój Boże! Naj-
starszy, żeby odrobić wojsko, pracował w 
kopalni, ale po śmierci Stasia wrócił do 
domu i poszedł na kurs obsługi projekto-
rów filmowych, niebawem zresztą podjął 
pracę w tym zawodzie. Ludzie maja różne 
pomysły na poprawienie bytu mojej, po-
zbawionej głowy, rodziny. Jednym z nich 
jest ponowne zamążpójście. Janek nawet 
poznaje mnie ze swoim kolegą, który jest 
kierownikiem w firmie obuwniczej, ale ja 
tak nie chcę, ważne są dzieci.

 Za jakiś czas pojawia się wdowiec z 
Krakowa, właściciel warsztatu ślusar-
skiego, który proponuje mi przenosiny do 
Krakowa, nie musiałabym pracować, no, 
chyba żebym miała ochotę. Odmawiam 
stanowczo. Kuzyn namawia mnie usilnie 
na związanie się z innym wdowcem, bez-
dzietnym, ale też odmawiam. Mam dzieci, 
które muszę wykształcić, muszą zdobyć 
zawody, żeby miały lepsze życie. Jest mi 
bardzo trudno, ciężko i samotnie. Posta-

nawiam sprzedać trak, maszynę parową 
na złom, bo nie nadaje się już do niczego, 
prowadzę gospodarkę i – żeby opłacić na-
jemne prace w polu – dorabiam szyciem. 
Spłacam powoli zobowiązania.

Myślę o budowie domu, ale bez po-
życzki to niemożliwe. Udaje mi się dostać 
długoterminową, trzydziestoletnią na 3%. 
Musiałam mieć dwóch żyrantów – brat 
Józef i kuzyn zdecydowali się podpisać. 
Sprawy posuwają się do przodu. Rysuję 
plan domu, daję do zatwierdzenia, i za 
opłatą 100 złotych otrzymuję potrzebne 
zezwolenia. Za radą kuzyna jadę do Dę-
bicy do jednej z firm, w której pożyczam 
dwa samochody do przewożenia żwiru. 
Nawieźli mi go dostatecznie dużo – i na 
fundament i na pustaki, które były robio-
ne na miejscu. Musiałam niestety opłacić 
wszystko z góry, co poważnie naruszyło 
moją wdowią kieszeń. Ale starałam się nie 
załamywać. Cały czas wierzyłam, miałam 
nadzieję, że uda mi się to, co zaplanowa-
łam i o co w takim pocie czoła walczyłam. 
Powoli skupowałam też drewno na pokry-
cie dachu i poszycie. Na moje podanie, 
skierowane do Urzędu Gminy, o przydział 
drzewa na budowę, przyznano mi ledwie 
pięćdziesiąt kubików, co stanowiło kro-
plę w morzu potrzeb. W lesie, na placu 
wyrębu, wybrałam drzewo, które moim 
zdaniem pasowało na konstrukcję dachu, 
pojechałam do Żdżar do nadleśnictwa po 
zezwolenie.

 Był wczesny ranek. Później zaczęli po-
jawiać się ci, którzy już mieli zezwolenia. 
Od godziny siódmej rano miano wydawać 
numerki ludziom stojącym w kolejce. Po-
winnam mieć numer jeden. Ale nic z tego! 
Zostałam odepchnięta na sam koniec. Za-
dziwiające, tym bardziej, że w kolejce byli 

znajomi mi ludzie z Jastrząbki. Człowiek 
wydający numerki podał mi ostatni, które-
go nie przyjęłam mówiąc, że byłam tutaj 
pierwsza. Prosiłam, żeby mnie przepusz-
czono, ale w odpowiedzi usłyszałam tylko 
śmiech. Za chwilę zostałam wezwana do 
leśniczego: - wybrała sobie pani drzewo, 
które ma siedemdziesiąt kubików, a przy-
dział ma pani na pięćdziesiąt. Odpowie-
działam, że takie jest mi potrzebne. Popa-
trzył na mnie i mówi: - no dobrze, to ja 
pani dołożę. Bardzo byłam mu wdzięczna 
za ten dobry, ludzki gest. Wyszłam stam-
tąd i słyszę zjadliwe: - wypłakałaś! Zabo-
lało mnie to, ale butnie odpowiedziałam, 
że zdarzają się na tym świecie dobrzy i 
życzliwi ludzie, nie tacy jak wy! Pomy-
ślałam wtedy, że nie zachowaliby się tak, 
gdyby tu był mój Stasio, nie odważyliby 
się. Zresztą nie jeden raz odczułam, co 
to znaczy być wdową, jak się traktuje 
kobietę, za którą nie stoi mąż. Bardzo to 
przykre. Mój brat ze Złotoryi pozwolił mi 
wyciąć dwie sosny rosnące nad kanałem 
melioracyjnym. Ucieszyłam się. Opłaci-
łam robotników, furmankę, zapłaciłam 
za drzewo. I nagle dostaje wezwanie na 
kolegium za nielegalne ścięcie drzewa. 
Na kolegium podał mnie milicjant Ga-
ber. Pojechałam do Dębicy. Na kolegium 
przedstawiają mi zarzut posiadania drze-
wa bez numerów. Oświadczyłam, więc, 
że przerżnięte, na budowę dachu, drzewo 
mam z rozebranego warsztatu. Wzywają 
milicjanta, który potwierdza to, co powie-
działam, ale natychmiast zadaje pytanie: 
a kloce świeżo ścięte bez stempli, to, co? 
Tłumaczę, że ścięłam, bo zanieczyszczały 
rów melioracyjny. W odpowiedzi słyszę, 
że mogłam zgłosić do gminy i prosić o ze-
zwolenie. Mogłam, owszem, ale po śmier-
ci męża czuję się samotna i bezradna. Nie 
ukarano mnie, tylko kazano zwrócić kosz-
ty, czyli 50 złotych. Gaber przepraszał 
mnie później, mówił, że krzywdy mojej 
nie chciał. Koniec końców dom wybu-
dowałam. Bardzo byłam z siebie dumna. 
Pracowałam na gospodarstwie, kiedy nad-
chodziło lato szłam do pracy do dziecińca. 
No i jak zawsze nie stroniłam od prac spo-
łecznych. Dawniej dorabiałam szyciem, a 
kiedy otrzymałam rentę zrobiło się trochę 
lżej, choć rolnicza renta była bardzo mała. 
Któregoś razu dostałam zlecenie – prośbę 
z Igloopolu z Dębicy – chodziło o zrobie-
nie wieńca dożynkowego, bo zbliżały się 
centralne dożynki. To było niedługo po 
potężnym zapaleniu oskrzeli, z którego 
dość długo nie mogłam wyjść, więc jesz-
cze byłam słabowita i nie bardzo miałam 
ochotę na wykonanie tej pracy. Zgodziłam 
się jednak, ponieważ projekt wykonali 
zleceniodawcy i materiał też dostarczyli. 
Wieniec miał wysokość 2, 4 metra. Tro-
chę czasu zajęło mi zrobienie nagłówka z 
napisem. Postanowiłam zrobić sobie prze-
rwę od tej pracy i wyszłam na podwórko 
zawiesić bieliznę na sznurze. 

W domu było dość zimno, więc mia-
łam podłączoną grzałkę, żeby, choć tro-
chę podnieść temperaturę, bo marzłam 
bardzo. Wyszłam i zapomniałam o tej 
włączonej grzałce! Nagle biegnie do mnie 
synowa i z przerażeniem woła, że pali się 

u mnie w pokoju! Chciałam otworzyć 
drzwi, ale synowa, mądra dziewczyna, 
powstrzymała mnie, bo przecież gdyby 
dostało się więcej tlenu, to ogień mógłby 
się rozprzestrzenić na cały dom! Każdą 
szparą wydostawał się dym – to robiło 
okropne wrażenie, a my obie bardzo się 
bałyśmy.

 Ja dosłownie nie mogłam z miejsca się 
ruszyć, jakby mi nogi w ziemię wrosły. 
Dym przez okna wychodził szparami, z 
przerażeniem nie mogłam się z miejsca 
ruszyć. Siedziałyśmy obie na ławeczce 
przed domem. Po jakimś czasie – zdawa-
ło mi się, że minęły wieki całe – przyszedł 
Zawiślak z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Jaźwin i otworzył drzwi. Wtedy się już 
nie paliło, ale mieszkanie było całe czar-
niusieńkie od sadzy. Zięć zabrał mnie do 
swojego domu, gdzie razem z nim i córką 
mieszkam. Syn i synowa przenieśli się do 
Czarnej, do nowo wybudowanego domu. 
Dobrze było mi u córki. Ponieważ miesz-
kanie nie było ubezpieczone to na żadne 
finansowe wsparcie liczyć nie mogłam. 
To, co strawił ogień odeszło w niepamięć 
i już. Najbardziej szkoda mi było moich 
osiemnastu obrazów olejnych. Wymagały 
ode mnie dużo pracy, no i lubiłam je. Ale 
o obrazach, o malarstwie, które stało się 
od pewnego momentu bardzo ważne w 
moim życiu, opowiem osobno. Dom za-
pisałam synowi Eugeniuszowi. I znowu, 
kolejny raz w moim życiu, nastały ciężkie 
dni. Bardzo tęskniłam za tym domem, na 
który tak ciężko pracowałam, za rodziną, 
z którą mieszkałam, za prawnukami. Pro-
siłam syna i synową, żeby odstąpili mi je-
den pokój. Po pewnym czasie syn zawiózł 
mnie do Czarnej i dali mi jeden pokój, na 
dole obok kuchni. Tutaj już nie mogłam 
malować. Tutaj dopiero miałam, za kim 
tęsknić…Nie byłam już panią domu. 
Byłam ledwie lokatorem. Rodzina i kole-
żanki odwiedzali mnie czasami. Przyjeż-
dżali też ludzie, którzy chcieli coś u mnie 
kupić lub zamówić kolejny obraz, ale to 
nie było takie proste. Mój dawny dom 
postanowiono przebudować – z partero-
wego zrobić piętrowy. Syn zapytał mnie 
o zgodę, ponieważ wciąż miałam do tego 
domu prawa. Oczywiście nie stwarzałam 
żadnych problemów, tym bardziej, że 
chciałam gdzieś mieszkać. Zamieszkałam 
znów w Jaźwinach w mieszkaniu, przygo-
towanym przez syna, obok garażu. Przede 
mną mieszkała w nim teściowa syna, czyli 
matka Krystyny, zanim przeniosła się do 
swojego drewnianego domku

 w Jaworniku, bliżej córki. Po dokład-
nym przyjrzeniu się i przemyśleniu wy-
szło, że lepiej było budować nowy niż 
dostawiać piętro do starego. Ale nie było 
potrzeby burzyć starego – przecież to był 
naprawdę wygodny dom, co zresztą dało 
się po czasie stwierdzić. Zamieszkał w 
nim wnuk z rodziną, a i ja dostałam tam 
swój pokoik, na który tak bardzo czeka-
łam. Oboje – i wnuk i jego żona Ania, 
bardzo byli dla mnie dobrzy. No i wresz-
cie mogłam znowu spokojnie malować. 
Wygodnie urządziłam to moje gniazdko, 
nie wtrącałam się do niczego, zajęłam się 
głównie moim hobby.

Bronisława Trzaskuś    Część szósta    

Z tej mąki będzie chleb

Stanisław Trzaskuś – zdjęcie z wojska 
przed 1939 r. 

(autobiografia)

Pani Marii ZBYROWSKIEJ

SYNA  
Adriana Zbyrowskiego   

składa:
Wójt Gminy Czarna

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

 W drodze przed oblicze 
Pani Ostrobramskiej

W Wilnie kolejnym ważnym punktem 
dla Polaków jest dom Adama Mickiewi-
cza. Dziś znajduje się tam muzeum po-
święcone pamięci poety. Mieści się ono w 
budynku przy Zaułku Bernardyńskim 11. 
Na początku XIX wieku kamieniczka była 
własnością Tomasza Żeckiego. Tutaj na 
parterze – od Wielkiej Nocy do czerwca 
1822r. mieszkał Adam Mickiewicz i właś-
nie tu przygotował do druku poemat „Gra-
żyna”. Muzeum zajmuje kilka pokoików 
na parterze, dość dużą salę – Filomatów 
oraz gotycko – renesansową piwniczkę. 
Wspomniane muzeum powstało w 1911r. 
z inicjatywy Wileńskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w kamienicy, której 
właścicielem był Jan Obst. Kupił on ka-
mieniczkę z już wówczas umieszczoną na 
niej tabliczką z napisem – „Tu była pisana 
Grażyna 1822”. Działało ono do II wojny 
światowej. Losy większości zgromadzo-
nych tam eksponatów są dziś nieznane. 
Ponowne jego otwarcie miało miejsce 20 
listopada 1955r. w setną rocznicę śmierci 
wybitnego poety.

Niestety przez szereg kolejnych lat o 
wspomnianej placówce niemal całkowi-
cie zapomniano. Dopiero na krótko przed 
dwusetną rocznicą urodzin wieszcza - w 
1998 r. nowe kierownictwo tego obiektu 
wprowadziło poważne zmiany. 

Placówki dyplomatyczne wraz z przed-
stawicielami Polonii doprowadziły do 
tego, że Muzeum Mickiewicza zostało 
gruntownie odnowione i dziś prezentuje 
się okazale. Właśnie w takim odnowio-
nym już muzeum mieliśmy możliwość 
gościć.

Na terenie Wilna można jeszcze spot-
kać dwa akcenty związane z wybitnymi 
Polakami - Juliuszem Słowackim i Wła-
dysławem Syrokomlą.

Wreszcie dotarliśmy do celu naszej po-
dróży. Złożyliśmy pokłon Pani w Ostrej 
Bramie – tutaj na wileńskiej ulicy, zwró-
cony w stronę Ostrej Bramy modli się 
przechodzeń, wędrowiec, pielgrzym, obcy 
turysta, gromada ludzi i cała chrześcijań-
ska Polska. 

Ostra Brama to jeden z najcenniejszych 
wileńskich zabytków sakralnych. Została 
zbudowana na początku XVI wieku. U 
progu tego wieku wchodziła w skład 9 
bram miejskich murów obronnych i jest 
jedyną, która przetrwała do dziś. Wi-
zerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej 
powstał w latach 20 – tych XVII wieku. 
Nieznany autor tworząc swoją Madonnę, 
wzorował się na wizerunku Matki Boskiej 
flamandzkiego malarza de Vosa (artysty 
pochodzącego z Antwerpii). Wileński 
mistrz swoją Matkę Bożą namalował na 8 
dębowych deskach o wymiarach 2/ 1,63 
m. Obraz został umieszczony na Ostrej 
Bramie zaraz po namalowaniu na początku 
XVII wieku. Pieczę nad nim sprawowali 
O.O Karmelici. Na przestrzeni wieków 
dzieło zabezpieczano na wiele sposobów 
głównie przed zmianami atmosferycz-
nymi. Dzieje obrazu były bardzo burzli-
we: w 1702 r. został „postrzelony” przez 
Szwedów, a dziesięć lat później podczas 
wielkiego pożaru miasta kaplicę zniszczył 
ogień, na szczęście wizerunek wileńskiej 
Panienki udało się ocalić. W 1927r. od-
nowiono kaplicę, w której znajdował się 
obraz. W tym samym roku na mocy de-
kretu papieża Piusa XI obraz został koro-
nowany koronami papieskimi. Uroczystej 
koronacji w 1927r. w obecności prymasa 
Polski – Augusta Hlonda, marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego 
Mościckiego – dokonał metropolita war-
szawski, kardynał Aleksander Krakowski. 
W czasie wojny obydwie korony zaginę-
ły. Ich losy do dziś nie są znane.                                           

Madonna – Warowni Wileńskiej Bra-

my Ostrej Korona Strażniczka Wilna, Bo-
ska Pallada-     takie określenia przylgnęły 
do tego cudownego obrazu. Wzmianki o 
wileńskiej Madonnie znajdziemy w twór-
czości J. Słowackiego i J.I. Kraszewskie-
go – najbardziej jednak jej kult poza Wil-
nem i Litwą spopularyzowała inwokacja 
w mickiewiczowskim „Panu Tadeuszu”. 
We wrześniu 1993r. przed obliczem Os-
trobramskiej Madonny modlił się Ojciec 
Święty Jan Paweł II polecając mieszkań-
ców Ziemi Wileńskiej Jej macierzyńskie-
mu wstawiennictwu. Obecnie w kaplicy 
odbywają się Msze Święte zarówno po 
polsku, jak i po litewsku. 

Kolejny obiekt drogi sercu Polaka to 
cmentarz na Rossie. Jest to największa 
i najstarsza wileńska nekropolia. Zosta-
ła założona w 1801 roku, jako cmentarz 
parafialny pobliskiego Kościoła Misjona-
rzy Wniebowstąpienia Pańskiego. Nazwa 
została zaczerpnięta od miejscowości 
Rossa. Najstarsze zachowane groby na 
Rossie pochodzą z początków XIX wieku. 
Cmentarz ten jest cichy, spokojny, senny, 
kręte alejki, bruk logicznego planu; może 
to wpływa na jego urok? Przed głównym 
wejściem na Rossę znajduje się nieduży 
cmentarz wojskowy. Spoczywa tu 164 
żołnierzy polskich poległych w walkach o 
Wilno w latach: 1919 – 1920, a także 76 
żołnierzy AK, którzy zginęli w lipcu 1944 
roku w trakcie operacji „Ostra Brama”. 

To właśnie tu – na Rossie znajduje się 
ten najczęściej odwiedzany w Wilnie grób 
– miejsce patriotycznych pielgrzymek 
wielu pokoleń Polaków. W tym miejscu 
spoczywa Maria z Bilewiczów Piłsudska, 
matka Józefa Piłsudskiego, u której stóp 
umieszczona jest srebrna urna z Sercem 
Marszałka, a lakoniczny napis na płycie 
oznajmia: „Matka i Serce Syna”. Właśnie 
to jest najlepsze miejsce na chwilę zadu-
my i sięgnięcie pamięcią do tamtych dra-
matycznych lat 1919 – 1921. 

Na wspomnianym cmentarzu spoczy-
wa wielu wybitnych Polaków, w tym cała 
plejada profesorów Uniwersytetu Wileń-
skiego. 

Co jeszcze jest godnego uwagi na terenie 
Wilna?  Na pewno Cela Konrada – znana 
z III części „Dziadów”. Cerkiew świętych 
Konstantego i Michała - cudowna w ziele-
ni swej kopuły i osadzona w najwyższym 
punkcie Wilna. Cmentarz Antokolski, na 
którym obok siebie spoczywają: katolicy, 
prawosławni i muzułmanie. To właśnie 

na nim znajduje się największa kwatera 
żołnierzy polskich (ponad półtora tysiąca) 
poległych w wojnie z bolszewikami w la-
tach:1919 – 1920. Dom siostry Faustyny 
Kowalskiej –tu również s. Faustyna miała 
wizję i prowadziła swój „Dzienniczek”. 
Oko wycieczkowicza przyciąga również 

wspaniały gmach Filharmonii Narodowej, 
obiekt, w którym zawierają się niemal 
wszystkie style architektoniczne. Na uwa-
gę zasługuje też pełna legend Góra Trzyk-
rzyska z osadzonymi na szczycie trzema 
krzyżami.

Kościół Ducha Świętego – klasztor Do-
minikanów, to jedna z najpiękniejszych 
świątyń rokokowych w Wilnie.

Fundatorem pierwszego w Wilnie koś-
cioła – św. Jana - był Władysław Jagiełło. 
W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki na Litwę, spotkał 
się tam ze społecznością polską. Kunszt 
gotycki reprezentuje sobą Kościół Św. 
Anny. Perłą baroku, godną szczególnej 
uwagi jest Kościół świętych Piotra i Pa-
wła. Wycieczkowicze ze Starej Jastrząbki 
znaleźli swojego imiennika. Na przedpo-
lach Wilna znajduje się twierdza „Troki 
Małe”- bardzo stara, bogata w zabytki i 
potężna twierdza obronna. To Troki były 
drugą z kolei stolicą Litwy. Wiąże się ona 
ze znaną nam postacią Wielkiego Księcia 
Litewskiego – Giedymina. 

W drodze powrotnej zgodnie z planem 
poświęcamy trochę czasu naszej stoli-
cy. Co zwiedzamy? Tradycyjnie Stare 
Miasto, Wilanów, wszystkie ważniejsze 
obiekty znajdujące się na trasie. No i 
gwóźdź programu – Muzeum Powstania 
Warszawskiego. To tam w skupieniu i 

pełnej powadze, cofamy się pamięcią do 
tamtych tragicznych dni, bo powstanie 
skończyło się tragedią, zarówno dla wal-
czących, jak i samej stolicy. Tam dzień 
po dniu możemy odtwarzać w pamięci, 
zarówno dni chwały, jak i tragiczny ko-
niec walczącego miasta. W tym miejscu 
tak różnym niż inne polskie muzea czuć 
autentyczny klimat tamtych dni. Jeszcze 
przed chwilą byliśmy widzami a już je-
steśmy jednymi z nich - młodymi pełnymi 
entuzjazmu i pogardy dla życia, oddający-
mi go w tak szczytnej sprawie, jaką jest 
wolność. W naszych sercach mieszają się 
skrajne uczucia, ale wychodzimy z tego 
miejsca z tą samą myślą, że każdy Polak, 
dla którego Wolność – Honor – Ojczyzna 
ma głębsze znaczenie, winien się tam zna-
leźć, zdobyć się na chwilę refleksji i kolej-
ny raz dokonać podziału na to, co w życiu 
dobre a co złe. 

I już na zakończenie – Lublin ze swoją 
uroczą Starówką. Jego początki sięgają 
1317r. Prawa miejskie nadał Lublino-
wi Władysław Łokietek. Na szczególną 
uwagę zasługuje gmach Starego Ratu-

sza – Trybunał Narodowy. Stare Miasto 
opuszczamy przez Bramę Krakowską. 
Obok, godny uwagi Plac Litewski – to 
miejsce gdzie obradowała szlachta polska 
i litewska – przed zawarciem unii w 1826 
roku. 

Ostatnim punkt programu. Finał naszej 
wędrówki – Majdanek – Hitlerowski Obóz 
Śmierci. W latach 1941 – 1944 – drugi po 
Oświęcimiu obóz koncentracyjny w Euro-
pie. Zginęło w nim ponad 200 tys. ludzi z 
podbitych przez Niemcy krajów. Wstrzą-
sające wrażenie wywołują baraki więź-
niów, komory gazowe, puszki z gazem 
– cyklon B. Czarę goryczy dopełnia

Mauzoleum Ofiar Hitleryzmu, które w 
tym miejscu symbolizuje ogromna czara 
popiołów a na niej napis – „Nasz los dla 
was przestrogą” 

Trochę zmęczeni, trochę strudzeni, ale 
bogatsi o głębokie przeżycia – szczególnie 
duchowe w piątym dniu wycieczki wraca-
my do naszych domów, pełni wdzięcz-
ności dla p. Lidii Wilczyńskiej - Starzyk 
organizatorki tej wspaniałej, bogatej w 
wydarzenia imprezy. 

Chóralnie jak jeden mąż – dziękujemy.

Uczestnik T. Szydłowski

Ołtarz, w którym króluje Ostrobramska Pani w Wilnie

Na cmentarzu Rossa  grób matki Józefa Piłsudskiego, w którym pochowano 
serce Marszałka
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MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN W SZACHACH  
CHOTOWA-2009

SP     RT
LXVI INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 

POLSKI MĘŻCZYZN 
W SZACHACH CHOTOWA - 2009 

Uroczystego otwarcia 66 Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Mężczyzn w 
Szachach dokonał dr Mirosław Karapyta 
– Wojewoda Podkarpacki, który przyjął 
patronat honorowy nad zawodami roz-
grywanymi w Ośrodku Wypoczynkowo-
Szkoleniowym Grand w Chotowej. 

W uroczystości tej wziął udział prezes 
Polskiego Związku Szachowego Jan Ku-
sina wraz z wiceprezesami związku dr 
Andrzejem Filipowiczem i Rafałem Si-
wikiem oraz Zenon Chojnicki prezes Pod-
karpackiego Związku Szachowego, a za-
razem sędzia główny mistrzostw. W uro-
czystości otwarcia wziął udział wójt Józef 
Chudy – dyrektor turnieju oraz Andrzej 
Grygiel właściciel ośrodka, a zarazem 
główny sponsor turnieju. Władze samo-
rządowe województwa podkarpackiego 
reprezentował Zbigniew Szafraniec.

 Indywidualne Mistrzostwa Polski w 
Szachach są najważniejszym turniejem 
krajowym, którego celem jest wyłonie-
nie mistrza Polski. Jest to bardzo ważny 
turniej, ponieważ na podstawie uzyskiwa-
nych wyników Polski Związek Szachowy 
ustala kadrę narodową i olimpijską. Po raz 
pierwszy mistrzostwa Polski rozegrano w 
1926 roku (mężczyźni), a w roku 1935 w 
Warszawie odbył się pierwszy mistrzow-
ski turniej kobiet. Pierwszą mistrzynią 
została Regina Terlecka, a pierwszy tytuł 
wśród mężczyzn wywalczył Dawid Prze-
piórka. Mistrzostwa Polski w 2008 roku 
rozegrano w Lublinie. Tytuł mistrzowski 
przypadł Bartoszowi Soćko, wicemistrzem 
został Bartłomiej Macieja, a trzecie miej-
sce przypadło Radosławowi Wojtaszkowi. 
W Chotowej od 26 stycznia do 6 lutego 
rywalizowało 12 zawodników: arcymistrz 
Aleksander Miśta z MLKS Ostródzianka 
Ostróda, mistrz międzynarodowy Kacper 
Piorun z KSz Stilon Gorzów, FIDE mistrz 
Marcel Kanarek z AKS Hetman Poli-
technika Koszalińska, arcymistrz Marcin 
Dziuba reprezentujący KU AZS UMCS 

Lublin, mistrz międzynarodowy Jacek 
Tomczak z KS Pocztowiec TPSA Poznań, 
arcymistrz Radosław Wojtaszek z MTS 
Kwidzyn, arcymistrz Bartłomiej Macie-
ja z KSz Polonia Warszawa, arcymistrz 
Mateusz Bartel z KSz Polonia Wrocław, 
arcymistrz Kamil Mitoń z KSz Hetman 
Szopienice Katowice, mistrz międzyna-
rodowy Dariusz Świerszcz z KSz Polonia 
Wrocław i mistrz międzynarodowy Mi-
chał Olszewski z KSz Polonia Warszawa 
oraz arcymistrz Grzegorz Gajewski z AZS 
UMCS Lublin. 

Mistrzem Polski 66 Finału Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Mężczyzn w 
Szachach w roku 2009, po pasjonującej 
dogrywce z Radosławem Wojtaszkiem, 
został: Bartłomiej Macieja, wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski Mężczyzn, 
uczestnik Mistrzostw Świata (1999, 2000, 
2001 i 2004) W roku 2004 dotarł do IV 
rundy – najlepszej 16 MŚ. Mistrz Europy 
2002r, uczestnik Pucharu Świata (2002, 
2005, 2007), dziewięciokrotny drużynowy 
Mistrz Polski Seniorów (z drużyną Polo-
nii Warszawa). Pięciokrotny reprezentant 
Polski na olimpiadach szachowych. Tytuł 
arcymistrza posiada od 1999 roku.

Grał w swojej karierze z siedmioma mi-
strzami świata: A Karłowem, G. Kasparo-
wem, A. Chalifmanem, V. Anandem, R. 
Pomariowem, R, Kasimidżanowem, W. 
Topałowem. Był sekretarzem Associa-
tion of Chess Professional w latach 2004-
2007. Jest współautorem ksiażki „Zagad-
ka Kieseritzky”ego” 

Srebrny medal i tytuł Wicemistrza 
Polski przypadł Radosławowi Wojtasz-
kowi z MTS Kwidzyn. To też szachi-
sta, który ma wiele osiągnięć w karierze 
szchowej: jest Mistrzem Europy w Sza-
chach Szybkich z 2008r., wielokrotnym 
medalistą Mistrzostw Polski Juniorów, 
Mistrzem Świata i Europy Juniorów do lat 
18 (2004), Dwukrotnym Mistrzem Pol-
ski do lat 20, Mistrzem Polski Mężczyzn 

(2005), Brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Mężczyzn (2006), zwycięzcą wielu 
Międzynarodowych Turniejów był rów-
nież sekundantem Vishwanathana Anan-
da i najlepszym zawodnikiem polskiej 
drużyny na Olimpiadzie szachowej w 
Turynie w 2006 roku. Tytuł arcymistrza 
posiada od 2005r. 

Brązowym medalistą w Chotowej 
został Aleksander Miśta z MLKSz 
Ostródzianka Ostróda, który również 
posiada bogaty dorobek sportowy. Od 
roku 2004 posiada tytuł arcymistrza. Jest 
wielokrotnym medalistą mistrzostw Pol-
ski juniorów, złotym: Wisła 2000 – do lat 
18, Zakopane 2001 – do lat 18, srebrnym 
Trzebinia 2000 – do lat 20, Jarnołtówek 
2003 – do lat 20, brązowym: Nowa Ruda 
1999 – do lat 16, Brzeg Dolny – 2001 – do 
lat 20, Trzebinia 2002 – do lat 20. W 2003 
roku w ciągu kilku miesięcy wypełnił trzy 
normy arcymistrzowskie w turniejach we 

Francji i czechach. W 2004 roku poraz 
pierwszy wystąpił w finale mistrzostw 
Polski seniorów w Warszawie, zwyciężył 
również w turnieju kołowym w Brnie oraz 
w otwartym w Ostródzie. W roku 2005 
podzielił IV miejsce w Memoriale Aki-
by Rubinsteina (turniej open) w Polanicy 
– Zdroju. W 2006 po raz drugi zwyciężył 
w Brnie. Jest studentem fizyki politechni-
ki Gdańskiej. 

IV miejsce wywalczył Mateusz Bartel 
z Ksz Polonia Wrocław zdobywając 7,0 
pkt., V miejsce Kamil Michoń z KSz 
Hetman Szopienice Katowice, zdobył 
6,5 pkt., VI miejsce wywalczył Grzegorz 
Gajewski – KU AZS UMCS Lublin, zdo-
był 6,0 pkt. VII miejsce zdobył Michał 
Olszewski z KSz Polonia Warszawa (5,5 
pkt), VIII miejsce przypadło Kacprowi 
Piorunowi reprezentującemu KSz Stilon 
Gorzów (5,0), IX miejsce zdobył Dariusz 
Świerszcz z KSz Polonia Wrocław (5,0), 

X miejsce przypadło Marcinowi Dziubie 
z KU AZS UMCS Lublin (4,0), XI miej-
sce Marcelowi Kanarkowi z AKS Hetman 
Politechnika Koszalińska ( 2,5) i ostatnie 
XII miejsce zdobył Jacek Tomczak z KS 
Pocztowiec Poznań, który zdobył w tur-
nieju 2,5 pkt. Dla wszystkich zawodników 
piękne puchary ufundował wójt Józef 
Chudy, gratyfikacje pieniężne Mariola i 
Andrzej Gryglowie. Rozgrywki z Cho-
towej prezentowała Telewizja Kraków i 
Rzeszów oraz radio RMF, a także PAP 
wraz z dziennikami o zasięgu krajowym. 
Mistrzostwa Polski, które odbyły się w 
Chotowej w dniach od 26 stycznia do 6 
lutego były generalną próbą przed mają-
cymi się odbyć w miesiącu sierpniu 2010 
roku w Chotowej Mistrzostwami Świata 
do lat 20, wtedy to Chotowa gościć będzie 
zawodników z około 100 krajów świata. 

  Stanisław Zieliński 

P R E Z E N T U J E M Y  D R U Ż Y N Y  P I Ł K A R S K I E

Stoją od lewej: Szymon Perlik, Tomasz Sasak, Bartłomiej Cygan, Krzysztof Ciurkot, Mateusz Cieśla, 
Dawid Ziarko, Paweł Cyboran, Patryk Michoń, Daniel Lada.
Dolny rząd od lewej: Mateusz Michoń, Patryk Trzaskuś, Dariusz Dulian, Marcin Gawlak, Paweł Bałut, 
Bartosz Bałut.

Trampkarze starsi LKS CZARNOVIA Czarna Juniorzy starsi LKS CZARNOVIA Czarna

Stoją od lewej: Chrabąszcz Dariusz, Knych Arkadiusz, Trzaskuś Przemysław, Ciebień Szczepan, Pych 
Jakub, Kajpust Damian, Sasak Łukasz, Socha Krzysztof, Klęk Krzysztof, Ziarko Dawid
Dolny rząd od lewej: Skrzek Łukasz, Wolak Jakub, Koziara Mateusz, Para Michał, Ciurkot Marek, 
Pyzdek Michał, Moraniec Maciej.
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W mistrzostwach grano o tytuł Mistrza Polski

Nagrody pieniężne ufundował Andrzej 
Grygiel właściciel OSW GRAND

Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta otworzył MP w Szachach

Sala gry Dyrektor turnieju Józef Chudy, Zenon Chojnicki, Rafał Siwik i Andrzej Grygiel

Bilbord mistrzostw

Prezes Zarządu PZSzach. Jan Kusina Mistrz Polski w szachach arcymistrz Bartłomiej Macieja

Organizatorzy turnieju i finaliści mistrzostw Od lewej: srebrny medalista arcymistrz Radosław Wojtaszek, złoty medalista arcymistrz Bartłomiej 
Macieja i brązowy medalista arcymistrz Aleksander Miśta

Sędzia główny Zenon Chojnicki i sędzia Rafał Siwik

Dyplom wręcza R. Siwik – wicepre-
zes PZSzach.

Dwunastka finalistów Mistrzostw Polski w Szachach – Chotowa 2009

 (fot. St. Zieliński)



Składniki:
Biszkopt:
- 6 jajek, 1 szklanka cukru kryształu, 1 szklanka mąki 
pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Masa:
- 6 dag żelatyny, 4 łyżki cukru kryształu, 1 litr natural-
nego jogurtu, 1 puszka brzoskwini, herbatniki

Etapy przygotowania
1. Biszkopt
Białko ubić, dodając cukier, żółtka, mąkę z proszkiem 
do pieczenia. Piec 30 – 40 min. w temperaturze 170 
stopni C.
2. Masa
Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej 
wody. Brzoskwinie  zmiksować wraz z sokiem na jed-
nolitą masę, dodać połowę rozpuszczonej żelatyny, wy-
mieszać i tężejącą masę wylać na biszkopt, wstawić do 
lodówki. Jogurt połączyć z cukrem, roztrzepać, dodać 
drugą połowę  rozpuszczonej żelatyny i wylać na masę 
brzoskwiniową.
Herbatniki ułożyć na tężejącej masie jogurtowej (można 
je nasączyć spirytusem). Zamiast herbatników na masę 
jogurtową można wylać tężejącą galaretkę. Wierzch 
ozdobić polewą czekoladową.

Kadr

Portrety

W Centrum pieką ciasta 
wg przepisów siostry Anastazji

Przekładaniec brzoskwiniowy 
(przysmak dyrektora)

Serduszko dla Wójta

Zagrałaś na zapałkach
Ciszę która przeraźliwe dzwoni
Samotnością
Hymn przyszłej pomyślności
Nie pytałaś o ciepło
Nieprzytomnie zawstydzone

Miało gęsią skórkę i dwa wykrzykniki

W kałuży podczas ulewy
Dwudniowej
Ujrzałaś swoje oblicze
Prawdziwie niezmącone

Tak krystalicznie czyste
Jak w lustrze które od diabła
Kupiłaś na bazarze
Za swą duszę
Kiedyś – kiedyś tam

Błądziły twoje źrenice
Podążały za szyderstwem złudzeniami

Byłam tam na ciemnogranatowym tle
Stałam ze wzrokiem wbitym w patyk
Którym zmąciłam wodę w kałuży
Podczas ulewy dwudniowej

Zza gminnych opłotków           (odc. 47)

Szanowni Państwo!

Spotkałem Władka w „Panoramie”, stał w kolejce za kiełbasą z Dulczy, tania i bez konserwantów  
i dlatego cieszy się taką popularnością, kolejka do stoiska mięsnego sięgała drzwi rozsuwających się 
automatycznie. Mnie do sklepu Marysia wysłała po żelatynę, narobiła studzieliny ze świńskich ratek, co 
po świniobiciu zostały, a ta nie chciała zgęstnieć, mimo że wystawiała kompotierki na ganek gdzie nie 
ma ogrzewania. I dzięki temu, że studzielina nie mogła się ściąć, asystując, Władziowi w kolejce dowie-
działem się kilku wiadomości, którymi chcę się z Państwem podzielić. Z dobrze poinformowanego źródła 
Władek się dowiedział, że na wniosek sołtysa dyrektor na rynku miał urządzić pierwszą w gminie żywą 
szopkę. U wójta załatwił liliputki, krowę w Jaworniku, owce w Jastrząbce, a dwie kozy w Grabinach. 
Obleciał całą gminę i osła nie znalazł, próbował dokleić kucykowi z Podlesia ośle uszy, ale konik wierz-
gał, tarzał się po ziemi i za nic na świecie nie chciał z oślimi uszami paradować w szopce. Szopki, więc 
nie było, a dyrektor załagodził sołtysa pokazem sztucznych ogni w sylwestra. Władziu podsłuchał na 
opłatku jak dyrektor załatwiał z proboszczem osła, pielgrzymka ma w tym roku jechać do Ziemi Świętej 
i tam na bazarze mają kupić oślątko, które przywiozą do Czarnej, aby na kolejne święta żywa szopka 
była taka, że wszyscy razem z burmistrzami Dębicy, Pilzna i Brzostka będą zazdrościć. Poczekamy, zo-
baczymy, do następnych świat już tylko 11 miesięcy. Żeby tylko nie zapanowała w gminie ptasia grypa, 
bo znowu ze szopki mimo pomocy proboszcza będą nici, a bez liliputek, kur i kogutów, które przechodzić 
będą kwarantannę, żywa szopka nie będzie miała żadnego uroku.
Jasiu! Ale szopka to małe piwo, rada sołecka obradowała nad przyłączeniem Golemek do Czarnej.  
A po co mają Golemki do Czarnej przyłączać? To nie wiesz Jasiu! – wniosek do Tuska wójt uzgadnia na 
zebraniach wiejskich o nadaniu Czarnej praw miejskich i aby był rozpatrzony przez rząd musi Czarna 
zmienić granice administracyjne i posiadać co najmniej dwie rzeki. Czarniaka płynie przez Czarną, a po 
przyłączeniu Golemek przybędzie nowa rzeka - potok Wsiowa, co źródła ma w Borowej - będą w mia-
steczku dwie rzeczki. Władek! Jak miasto bez chodników? Kawałeczek chodnika jest tylko w centrum. 
Jasiu! Nie czytasz gazet, gmina kasę dostała na główną arterię przez Czarną, nowy asfalt z zatoczkami, 
kolorowy chodnik z kostki granitowej, centrum bilardowe, restaurację z hotelem, Biedronkę i powiatowe 
biegowe centrum narciarskie oraz wieżę telefonii komórkowej na budynku policji. Jasiu! Jak w Czarnej 
nie będzie sygnału komórkowego to nici z praw miejskich. Władziu! To już nie będę musiał wychodzić 
za stodołę żeby zadzwonić do wnuków? Jasiu nawet MMS-a będziesz mógł wysłać do Ameryki. Władziu, 
jak w domu komórka będzie działać to uwierzę, że Czarna będzie miała prawa miejskie, a jak na płotach 
będą wisieć bilbordy „Precz z wieżą” – to miasta nie będzie. A co będzie? Jasiu! Wiosna na pewno 
będzie w marcu, zobaczysz i poczujesz w kościach.

         AS

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń może być przypadkowe. 

Anna Drobot z dniem 1 stycznia rozpoczęła pracę w Posterunku 
Policji w Czarnej.
 Jest pierwszą policjantką, która wykonywać będzie powierzone jej 
obowiązki na terenie gminy Czarna. Niejednokrotnie będziemy mie-
li okazję zobaczyć ją w czasie pełnienia służby patrolowej lub wyko-
nującą czynności służbowe, także te nie bardzo miłe dla tych, którym 
będzie musiała wręczyć mandat za przekroczenie przepisów. Od szó-
stego roku życia mieszka w Róży. Ukończyła tam szkołę podstawową 
i gimnazjum. Jest absolwentką Zespołu Szkół Zawodowych w Dębicy, 
ukończyła Liceum profilowane o kierunku socjalnym. Pracowała jako 
ekspedientka w sklepie przemysłowo – spożywczym w Róży. Została 
przyjęta do Policji po zdaniu egzaminów sprawnościowych i psycholo-
gicznych oraz z wiedzy ogólnej, ukończyła półroczny kurs policyjny w 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Pozostaje nam tylko powitać panią posterunkową w Czarnej.

Gabriela Balasa 
wyróżnienie w konkursie poetyckim „Szukam słowa” Kęty 2007/08

Posterunkowa Anna Drobot


