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Szeroki zakres usług:

- wykopy pod fundamenty,

   kanalizację;

   instalacje wodne;

   gazowe, elektryczne;

   oczka wodne, stawy;

   szamba, oczyszczalnie biologiczne;

- remonty oraz budowa dróg;

- niwelację, odwodnienia terenu;

- korytowanie pod kostkę brukową;

- załadunek /rozładunek towaru na paletach/;

- wyburzanie budynków;

- oraz wiele innych prac ziemnych

JEZUS ŻYJE!ALLELUJA!

Misterium - Stara Jastrząbka, marzec 2009
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Fotoreportaż

QUO VADIS DOMINE
 (fot. St. Zieliński)

Ciepłych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia

przyrodą…

życzy Redakcja

Dnia 29 marca o godzinie 16.30 w Domu Kultury w Starej Jastrząbce miało miejsce Misterium Męki Pań-
skiej zorganizowane przez p. Barbarę Madura i Beatę Stachura. 

Inscenizacja ta zgromadziła okolicznych mieszkańców, a przejmująca gra artystów z Publicznego Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej, przeniosła ich do Ogrodu Oliwnego,  a także przed Sąd Piłata. Doskonale dobrana 
muzyka, gra świateł i powaga sytuacji, sprawiła, że tak ważna w okresie Adwentu zaduma, stała się naszym 
udziałem.   

W sztukę zaangażowani byli prawie wszyscy uczniowie szkoły, podczas gdy główne role objęli: Dominik 
Stachura (Chrystus),  Krzysztof Latała (Piłat), Tomasz Jachym (Judasz), Paweł Trojak (prowadzący). Misterium 
jest odgrywane w Starej Jastrząbce od lat, tegoroczne natomiast zostało nazwane przez dziennikarzy radia ESKA 
„Manifestem Młodzieży”.

                                                                                                                                         Otylia Para
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To już 41 sesja Rady Gminy Czarna w 
obecnej kadencji. Obradowano i podej-
mowano uchwały dotyczące przyszłych 
zamierzeń inwestycyjnych zapisanych w 
planach: „Planie Odnowy Wsi Czarna, 
Planie Odnowy Wsi Głowaczowa” oraz 
w „ Lokalnym Programie Rewitaliza-
cji Zdegradowanych Terenów Powoj-
skowych Gminy Czarna na lata 2008 
– 2013”.

Założenia przygotowanych projektów 
długoterminowych planów przedstawił 
wójt oraz sekretarz gminy. Po przepro-
wadzonej dyskusji rada zatwierdziła  
wcześniejsze uchwały zebrań wiejskich 
w Czarnej, Głowaczowej i Żdżarach do-
tyczące perspektywicznego rozwoju tych 
miejscowości. W wolnych wnioskach 
głos zabierali: radny Marek Ziaja ze Żdżar 
i radny Kazimierz Knych z Głowaczowej. 
Ich wystąpienia dotyczyły nienajlepszego 
stanu dróg powiatowych przebiegających 
przez te miejscowości. Dziury pojawiły 
się na moście w Głowaczowej na rzece 
Grabiniance Obecny stan dróg stwarza 
duże zagrożenie zwłaszcza dla dzieci, 
które idą poboczem do szkoły. Radny ze 
Żdżar ubolewał, że pomimo kilkakrotnych 
zaproszeń nikt z zarządu dróg nie przyjeż-
dża na sesję. Fatalny stan dróg w Żdża-
rach powoduje duże zagrożenie dla ruchu 
pojazdów. Wójt odpowiadając na słuszne 
spostrzeżenia radnych, przyznał, że w 
tej części gminy stan dróg powiatowych 
jest w opłakanym stanie. Podkreślił też, 
że radni nie zgadzają się na łatanie dziur 
zniszczonych zimą, na skutek rozmraża-
nia w dzień i zamrażania nocą, zaprawami 
asfaltowymi na zimno, które nic nie dają. 
Służby gminne stwierdził wójt dopilnują, 
aby w pierwszej kolejności, w kwietniu, 
po ustaniu przymrozków, naprawić dziury 
na drodze w Żdżarach. Natomiast uwagi o 
brak zainteresowania władz powiatowych 
drogami w naszej gminie są nieprawdzi-
we.

 Na poprzedniej sesji był starosta Wła-
dysław Bielawa, który poinformował radę 
o wspólnych inwestycjach, które będą 
realizowane na drogach powiatowych 
przebiegających przez gminę w bieżącym 
roku, a zamierzenie te napawają optymi-
zmem, ponad 12,5  kilometra strategicznej 
drogi Pilzno – Róża zostanie w tym roku 
przebudowane i zmodernizowane wraz z 
budową chodników w Czarnej. Obrady 
sesji prowadził zastępca przewodniczące-
go Józef Kuroś. 

Kolejną 42 sesję odbyto w dniu 16 mar-
ca. Podjęto uchwały dotyczące zmian w 
budżecie gminy oraz uchwały dotyczące 

bieżącego funkcjonowania gminy, które 
dotyczyły: zatwierdzenia przez radę tary-
fy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
Zatwierdzone stawki są najmniejszy-
mi pobieranymi za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków w powiecie dę-
bickim. Zwiększone stawki opłat musia-
ły zostać wprowadzone ze względu na 
podwyżkę cen energii elektrycznej, która 
znacząco wpływa na kosztu utrzymania 
ujęć wody w Żdżarach i Głowaczowej. 
Kolejne uchwały, które zostały przyję-
te przez radnych po wysłuchaniu opinii 
przewodniczącego Komisji Oświaty Ka-
zimierza Knycha to uchwała dotycząca 
ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania i wypłacania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzeń oraz określa-
jąca szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania nauczycielom wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria 
przyznawania nauczycielom nagród ze 
specjalnego funduszu nagród oraz wyso-
kość i szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli. Uchwalono także uchwałę 
dotyczącą nauczycieli i określającą zasa-
dy udzielania i rozmiar zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Czarna oraz zasady zwalniania od 
obowiązku realizacji tych zajęć. Kolejna 
uchwała dotyczy wykupu działki w Czar-
nej z przeznaczeniem pod budowę kładki 
oraz urządzenie parku. Jest to niezwykle 
ważna dla mieszkańców Czarnej uchwa-
ła przybliżająca do budowy kładki przez 

rzekę Czarniankę w okolicach kościoła 
parafialnego. W części merytorycznej se-
sji, radni zapoznali się z informacjami o 
systemach wspierania i rozwoju rolnictwa 
w 2009 roku i latach następnych oraz 
dopłatach bezpośrednich realizowanych 
przez instytucje płatniczą, jaką jest Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa. Dorota Szczykutowicz – kierownik 
Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Dębicy przedstawiła 
w obszernej prezentacji multimedialnej 
osiągnięcia ODR w Dębicy ze szczegól-
nym uwzględnieniem tej części realizo-
wanych zadań doradczych, które dotyczą 
korzystania rolników naszego powiatu ze 
środków z Unii Europejskiej, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i poszcze-
gólnych działań w ramach tego progra-
mu, z którego skorzystali lub skorzystają 
rolnicy gminy Czarna. O dopłatach bez-
pośrednich informował radnych kierow-
nik oddziału ARiMR w Dębicy Andrzej 
Reguła. Zwracał uwagę na poprawność 
sporządzania tych wniosków, których 
część poddawana jest weryfikacji i kon-
troli. Ujawnione nieprawidłowości grożą 
sankcjami finansowymi. Dlatego przy ich 
sporządzaniu należy skorzystać z porady 
(płatnej) w Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w biurze w Czarnej, które mieści się 
w budynku administracyjnym przy ul. 
Spółdzielczej, lub (bezpłatnie) świadczo-
nej przez zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych pracowników Urzędu 
Gminy. Pamiętać jednak należy, że pomi-

mo otrzymania porady przy wypełnianiu 
wniosku od pracownika ODR czy Urzędu, 
pełną odpowiedzialność za jego wypeł-
nienie ponosi rolnik, który prawdziwość 
zawartych we wniosku danych stwierdza 
własnoręcznym podpisem. W wolnych 
wnioskach radny Józef Kuroś zwrócił się 

z apelem o terminowe i zgodne z instruk-
cją wypełnienie oświadczeń majątkowych 
ciążących na każdym z radnych i złożeniu 
ich w biurze rady pok. Nr 2 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 
br., po tym wniosku posiedzenie zostało 
zamknięte przez przewodniczącego rady 

Janusza Cieślę. Po sesji Józefowie, któ-
rych w radzie jest kilku zarosili radnych 
i sołtysów do sali bankietowej. Życzeń i 
całusów nie było końca.

                                                              
                                                  (sz)

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

Działając na podstawie art.24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz 747 z późn. zmianami), ogłasza Taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czarna, 
w okresie od dnia 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2010r.

1. Rodzaje prowadzonej działalności:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopa-
trzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Taryfowe grupy odbiorców:
Zaopatrzenia w wodę:

- grupa I - gospodarstwa domowe (pod pojęciem których rozumie się również gospodarstwa rolne)
- grupa II  - pozostali odbiorcy

3. Rodzaje i wysokość cen i opłat:
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody
Ujęcie Wody w Głowaczowej:
- grupa I (gospodarstwa domowe) - 1,19 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 1,27 zł/ m3 (brutto)
- grupa II (pozostali odbiorcy)  - 1,68 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 1,80 zł/ m3 (brutto) 
Ujęcie Wody w Żdżarach:
- grupa I (gospodarstwa domowe) - 1,78 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 1,90 zł/ m3 (brutto)
- grupa II (pozostali odbiorcy)  - 2,24 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 2,40 zł/ m3 (brutto)
3.1.2. Opłata abonamentowa  - 1,50 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 1,61 zł/ m3 (brutto)

       stawka opłaty abonamentowej 
       w zł/Odbiorcę/miesiąc

3.2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3.2.1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:

- grupa I (gospodarstwa domowe) - 2,24 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 2,40 zł/ m3 (brutto)
- grupa II (pozostali odbiorcy)                    - 3,28 zł/ m3 (netto) + 7% VAT = 3,51 zł/ m3 (brutto)

4. Warunki rozliczeń:
4.1. Ilość wody dostarczonej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,                           
a w przypadku jego braku – zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych 
przepisach.
4.2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku 
urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez 
Dostawcę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł. 
4.3. Pobór wody z innego źródła ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt 
odbiorcy. 
4.4. W przypadku braku wodomierza wymienionego w pkt. 4.3, ilość odprowadzanych ścieków ustala się 
na podstawie norm.
4.5. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki lub norm.
4.6. W przypadku nieprawidłowości wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobra-
nej wody  ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem nie-
sprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 
niesprawności wodomierza.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
Czarna ul. Spółdzielcza 4

Radni, od lewej: M. Kot, J. Wiercioch, P. Dzierlęga, J. Madura

Sesje Rady Gminy
str. 3

Sesje prowadził zastępca przewodniczącego Józef Kuroś

O dopłatach unijnych mówił Andrzej Reguła z ARiMR Józefowie: Madura, Kuroś Chudy, Wilczyński i Wiercioch
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Rada Gminy Czarna na sesji w dniu 
26 lutego zatwierdziła „Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Zdegradowanych Te-
renów Powojskowych Gminy Czarna na 
lata 2008 - 2013” Wcześniej program ten 
został przedstawiony przez wójta miesz-
kańcom Żdżar i Czarnej i zaakceptowany 
przez mieszkańców wsi, których ten plan 
bezpośrednio dotyczy, poprzez podjęcie 
uchwał na zebraniach wiejskich. 

Co to jest rewitalizacja? Termin ten 
pochodzi od łacińskiego słowa „re + vita” 
i znaczy przywrócić do życia. Potrzebę 
”przywrócenia do życia” a trafniej i bar-
dziej zrozumiale odnowienia zdegrado-
wanych obszarów po byłej radzieckiej 
bazie wojskowej dostrzegły władze na-
szej gminy. Baza zlokalizowana była na 
terenie gminy Czarna, a terytorialnie w 
większym zakresie na terenie wsi Żdza-
ry oraz na terenie wsi Czarna, Historia 
bazy wojsk radzieckich stacjonujących w 
Polsce, funkcjonującej w wyniku porozu-
mień i postanowień podjętych w ramach 
Paktu Warszawskiego, zaczyna się w na-
szej miejscowości od lat 80 –tych i trwa 
do roku 1993, kiedy to nastąpił wyjazd 
wojsk, wówczas już Federacji Rosyjskiej. 
Operacja ta była możliwa po podpisaniu 
w Moskwie porozumienia, o wyprowa-
dzeniu wojsk radzieckich z Polski, przez 
Lecha Wałęsę i Borysa Jelcyna. Okolice 
Czarnej z punktu widzenia technicznego, 
radiolokacyjnego i łączności wojskowej 
były zapewne atrakcyjne dla wojsk ra-
dzieckich.

 
W latach 60-tych na terenie Czarnej 

pojawiały się specjalistyczne samocho-
dy łączności wojskowej, lokowały się w 
okolicy obecnego ujęcia wody przy ul. 
Krakowskiej. Ja sam pomiędzy rokiem 
1968 – 1969 bardzo często przyjeżdża-
łem motocyklem marki WFM popatrzeć 
na rosyjskich żołnierzy, których twarze i 
oczy często skośne były inne od naszych 
słowiańskich, oczywiście równie ważnym 
aspektem moich przejażdżek była potrze-
ba kupienia za pół ceny kanistra benzy-
ny do mojego motocykla. Zapamiętałem 
też guziki przy sowieckich mundurach, 
które lśniły niczym złoto przywożone w 
ramach wymiany polsko – radzieckiej i 
rozwijającego się w tych latach przemytu, 
w którym niejeden z mieszkańców naszej 
gminy brał udział i znalazł dobre źródło 
zarobkowania, lub dorobienia do marnej 
wypłaty w dekadzie rządów Gierka. 

Wróćmy jednak do historii powstania 
bazy wojskowej, która zapewne w obec-
nych czasach zostałaby nazwana „tarczą 
antyrakietową”, z systemem naprowadza-
nia radarowego, którego potężne ekrany 
i anteny skierowane ku niebu górowały 
na platformie, na skraju lasu w Żdża-
rach i widoczne były z dzisiejszej drogi 
powiatowej Żdzary - Czarna. W latach 
1983 – 1984 na terenie przyszłej bazy 
wojsk radzieckich w Żdżarach pojawili 
się żołnierze LWP (Ludowego Wojska 
Polskiego), którzy prowadzili prace zwią-
zane z przygotowaniem terenu na skraju 
żdżarskiego lasu. Wykonano wówczas 
mapy, doprowadzono prąd, dokonano od-
wiertów geologicznych i wyznaczono na 
przygotowanych mapach teren przyszłego 
obiektu wojskowego dla zaprzyjaźnionej 
Armii Czerwonej. W roku 1985 do Żdżar 
przybywają żołnierze sowieccy, zapewne 
ci, którzy często stacjonowali przy ulicy 
Krakowskiej. Zostaje wówczas sprowa-
dzona radziecka jednostka budowlana, 
licząca około 250 żołnierzy i oficerów, 
których zadaniem była budowa obiektów 
wojskowych leśnego garnizonu dla wojsk 
łączności. Na początku wybudowano ba-
raki dla żołnierzy i oficerów. Na dobre 
prace budowlane rozpoczęły się w roku 
1986 i trwały do roku 1990. Wówczas to 
w bazie przebywało około 500 żołnierzy i 
oficerów. Do oficerów dołączyły rodziny, 
które zamieszkały w bloku składającym 
się z 27 mieszkań. Często można było za-
obserwować ich żony, spacerujące po dro-

dze z małymi dziećmi. O dzieci również 
zadbano urządzając dla nich przed blo-
kiem plac zabaw. Baza poza pełnieniem 
funkcji wojskowych, nie do końca wiado-
mych, objętych tajemnicą wojskową, była 
budującym się osiedlem mieszkaniowym 
dla rodzin wojskowych. O wielkości i per-
spektywach rozwoju tej skrytej wśród la-
sów jednostki nic nie wiemy, chronią je ta-
jemnica wojskowa skrywana do tej pory w 
rosyjskich archiwach. Możemy tylko snuć 
domysły, a wiele z tych plotek krąży do 
tej pory, łącznie z tą, iż w wybudowanych 
bunkrach przechowywano samojezdne 
wyrzutnie rakietowe, które wycelowane 
były na instalacje wojskowe państw ukła-
du NATO. Ale to tylko plotki.

 Na teren bazy wstęp był wzbroniony, 
zresztą jak na teren każdej jednostki woj-
skowej nie tylko sowieckiej. A o fotogra-
fowaniu obiektów wojskowych nie mogło 
być mowy, groziło to nie tylko utratą apa-
ratu fotograficznego, ale i oskarżeniem o 
szpiegostwo na rzecz imperialistów z za-
chodu. Nielicznym udawało się dostać na 
teren bazy, a tymi nielicznymi byli przed-
stawiciele władz wojewódzkich, powiato-
wych czy gminnych, których zapraszano 
na uroczystości pierwszomajowe, czy z 
okazji największego „prazdnika”, jakim 
były obchody święta rewolucji paździer-
nikowej. Wznoszono wówczas toasty pitą 
ze szklanek wódką, najczęściej „stolicz-
nają” - zagryzając kwaszonym ogórkiem 
i tuszonką. Dla młodych czytelników nie 
pamiętających tamtych czasów czuję się 
w obowiązku wyjaśnić, iż była to kilogra-
mowa wojskowa konserwa mięsna, bardzo 
smaczna, której w tej chwili nie kupimy w 
supermarkecie. Ta wojskowa konserwa 
zrobiona była z mięsa wołowego i wie-
przowego, ekologiczne i bez współczes-
nych utrwalaczy i wypełniaczy. Wracając 
do tematu, zaproszenia dla władz, które 
czuły się w obowiązku uczestniczyć w 
świętach, były często katorgą, picie z 
kieliszków wódki było dyshonorem dla 
radzieckiego oficera, pito wiec ze szklan-
ki, a do tego potrzebna była mocna głowa. 
Baza radziecka zajmowała obszar 13 hek-
tarów, na których zbudowano infrastruk-
turę wojskową: baraki wojskowe dla żoł-
nierzy, wspomniany już blok mieszkalny, 
budynek koszar dla żołnierzy, w którym 
mieścił się sztab, stołówka, kotłownie i 
magazyny. Wybudowano bunkry (schro-
ny na radiostacje, bazę samochodową, 
zbudowano zbiorniki podziemne na pali-
wo, kanały na sieci ciepłownicze i wodno 
kanalizacyjne, wieże o metalowej kon-

strukcji wraz z urządzeniami antenowymi, 
hydrofornię oraz studnie głębinową na 
wodę. Jednostka budowlana stacjonująca 
w Żdżarach ogrodziła teren bazy siatką i 
drutem kolczastym. Zaopatrzenie w mate-
riały budowlane przyjeżdżało do Czarnej 
koleją i na rampie był rozładowywane z 
wagonów kolejowych, prefabrykaty przy-
wożono ze Związku Radzieckiego, W 
Polsce nie stosowano w budownictwie 
takich prefabrykatów i stolarki okiennej, 

którą można było spotkać dopiero w blo-
kach mieszkalnych we Lwowie, kto miał 
okazję wędrować po Ukrainie w poszu-
kiwaniu przygód na przemytniczej trasie, 
wspomina okna z charakterystycznymi 
wywietrznikami. Bardzo często na stację 
kolejową podjeżdżały ogromne jak na owe 
czasy ciężarówki wojskowe i tam ładowa-
no sprzęt i materiały budowlane transpor-
tując je drogami, które po dzień dzisiejszy 
noszą ślady przeładowanych tonażowo 
samochodów dewastujących nasze drogi. 
Rok 1989, to rok Okrągłego Stołu i nastę-
pujących po nim błyskawicznych zmian 
ustrojowych w Polsce. Spowodowały one, 
że w roku 1990 ograniczono rozbudowę 
bazy w Żdżarach. Runął mur berliński, 
nastąpił podział i rozpad Związku Radzie-
ckiego, a Rosjanie czuli pismo nosem. 
Wiedzieli, że ich dni w Polsce są policzo-
ne. Zaczęło się zwijanie bazy. Wycofano 
jednostkę budowlaną, część baraków ro-
zebrano, a na terenie bazy pozostało około 
100 żołnierzy rosyjskich wraz z rodzina-
mi, sami łącznościowcy. Polska w bły-
skawicznym tempie zaczyna wprowadzać 
demokratyczne procedury państwa prawa 
otwierające nam drogę do struktur NATO, 
a później do Unii Europejskiej, trwały 
rozmowy o wyprowadzeniu wojsk rosyj-
skich z terenu Polski, które zakończyły się 
sukcesem Lecha Wałęsy. Nadszedł dzień 
14 czerwca 1993 roku, żołnierze wyjeż-
dżają z Czarnej, sprzęt ładowany jest na 
eszelony na stacji kolejowej, kolejka cięż-
kich wojskowych pojazdów czekających 
na załadunek sięgała ulicy Krakowskiej.

 
15 czerwca1993r. na ręce wojewody 

tarnowskiego radziecki generał z Legnicy 
przekazuje bazę wraz z jej infrastrukturą. 
Wojewoda wynajmuje firmę ochroniar-
ską, której zadaniem było zabezpieczenie 
terenu bazy przed grabieżą. Rozsądną 
decyzją wojewody było przekazanie od 
1 stycznia 1995r. terenu bazy wojskowej 
gminie Czarna. Stan techniczny przeka-
zanych gminie budynków nie pozwalał 
na wykorzystanie ich na cele mieszkalne. 
Remont i dostosowanie do norm polskich 
przekraczał możliwości gminy. Podjęto, 
więc decyzję o wykorzystaniu nadają-
cych się elementów wyposażenia miesz-
kań, jakie pozostały: grzejniki żeliwne, 
kuchenki elektryczne, wanny i umywalki 
do łazienek. Można je było później kupić, 
choć wielu klientów nie było, ponieważ 
zdemontowane kuchenki były elektrycz-
nymi pożeraczami energii, która u nas z 
roku na rok drożała, zwłaszcza w wyniku 
wprowadzania wolnorynkowej gospodar-

ki i reform Balcerowicza. Część urządzeń 
gmina sprzedała w drodze przetargu, 
łącznie z wieżą antenową. Z resztą in-
frastruktury rozprawił się czas i ludzie, 
którzy rozgrabili wszystko to, co można 
było sprzedać lub wykorzystać we włas-
nym gospodarstwie. Częste patrole Policji 
nic nie dały. O kradzieży mienia została 
poinformowana Prokuratura, ale grabieże 
trwały. Do dziś pozostał tylko budynek 
mieszkalny, przechylony i naznaczony 

rysami pękających ścian nośnych. Źle 
posadowiony, niesolidnie wybudowany 
grozi katastrofą budowlaną, stąd tablice 
ostrzegające i zakazujące wejścia do bu-
dynku, gdyż przebywanie w tym obiekcie 
grozi śmiercią. Teren bazy chętnie od-
wiedzany jest przez grupy młodych ludzi, 
którzy bawią się w żołnierzy, strzelają do 
siebie z broni przypominającej autentycz-
ne „Kałasznikowy”. Strzelają nie kulami, 
lecz kuleczkami wypełnionymi farbą. Po-
rośnięte młodym lasem, nie wybudowane 
do końca obiekty i schrony sprzyjają tego 
rodzaju rekreacji. Rosjanie zostawili gmi-
nie skarb na terenie bazy, którym jest wy-
sokiej jakości, niewymagająca uzdatnia-
nia woda czerpana ze studni głębinowych. 
W latach 1998 – 2000 gmina wybudowała 

na miejscu studni głębinowej ujęcie wody 
dla potrzeb naszych mieszkańców. Dzięki 
odkrytym, w tym miejscu bogatym zło-
żom wód głębinowych udało się władzom 
samorządowym w krótkim czasie wybu-
dować sieci wodociągowe w kilku wsiach. 
Woda ze Żdżar, z nowoczesnego ujęcia 
sprzedawana jest także do sąsiednich 
gmin: Pilzna, Żyrakowa i Lisiej Góry. 
To jedyna dobra rzecz, która pozostała 
po Armii Czerwonej na naszym terenie. 

Druga szansa dla gminy, która zrodziła 
się niedawno to uchwalony przez radnych 
„Lokalny Plan Rewitalizacji Zdegrado-
wanych Terenów Powojskowych”, który 
określa możliwości i skalę przedsięwzięć 
niezbędnych do odnowy zdegradowanych 
terenów, zwłaszcza dróg powiatowych 
przebiegających przez Żdzary i Czarną. 
Tereny i pozostała infrastruktura woj-
skowa odpowiednio przygotowana może 
stać się atrakcją turystyczną poszerzającą 
ofertę turystyczną gminy. Szczegółowo o 
planie i jego założeniach napiszę Państwu 
w kolejnych odcinkach. 

Natomiast w kolejnym odcinku posta-
ram się zdobyć garść wiadomości o tym 
jak żyło się żołnierzom stacjonującym w 

leśnym garnizonie. Zapewne były i ro-
manse, jeden z nich zakończył się dezercją 
i pozostaniem czerwonoarmisty w Polsce. 
Miłość jak się okazuje nie zna granic.  

Stanisław Zieliński

Archiwalne fotografie udostępnił 
p. Paweł Topolski, korespondent PAP. 

Dziękujemy.

Rewitalizacja Terenów Powojskowych 
w Żdżarach i Czarnej

Dyżurka przy bramie wjazdowej na teren  bazy wojsk radzieckich
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Maluchem” przyjechał zapewne klient do kantyny wojskowej

Blok dla oficerów i ich rodzin w Żdżarach na terenie bazyAnteny radarowe Żołnierz radziecki
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OGÓLNOPOLSKA 
OLIMPIADA 

PRZEDMIOTOWA 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -
8-me miejsce Magdaleny Grych z klasy V

12 – tego stycznia 2009 roku w 
Zespole Szkół w Grabinach już  raz 
drugi odbył się ogólnopolski konkurs 
z języka angielskiego organizowany 
przez Firmę Olimpus z Warszawy a 
przeprowadzony przez nauczycielkę 
języka angielskiego panią mgr Mag-
dalenę Pęcak.

W konkursie tym uczestniczyli ucz-
niowie z całej Polski a każdy z nich 

otrzymał do rozwiązania test jedno-
krotnego wyboru. Sprawdzający wie-
dzę z języka angielskiego oraz wiedzę 
o krajach anglojęzycznych takich jak: 
Wielka Brytania, Kanada, Australia 
oraz Stany Zjednoczone. 

Na szczególne wyróżnienie oraz 
gratulacje zasługuje uczennica klasy V 
– Magdalena Grych, która w tym trud-
nym konkursie ogólnopolskim z języ-
ka angielskiego zajęła 8 miejsce na 
1766 uczestników klas V z całej Pol-
ski. Magdalena  otrzymała DYPLOM 
LAUREATA za uzyskanie tak dobrego 
wyniku. 

Uczennica klasy VI – Kinga Łojek 
również zajęła wysokie - 18 miejsce na 
1797 uczestników a Oliwia Winiarska 
z klasy V zajęła 21 miejsce.

Konkurs ten był dla uczniów biorą-
cych w nim udział dodatkową formą 
kształcenia, pobudził ich zaintereso-
wania oraz zmotywował do rozwijania 
sprawności językowych. 

Magdalena Pęcak

GMINA  BĘDZIE MIAŁA HERB (8)

Gmina Czarna od maja 2008r. ubiega 
się o nadanie jej herbu. Niestety, dotych-
czasowy projekt przedstawiony Komi-
sji Heraldycznej przy Ministrze Spraw 
Wewnętrznych i Administracji okazał 
się błędny. Problem został szczegółowo 
opisany w poprzednim numerze „Gaze-
ty Czarnieńskiej”.  Jak uznała Komisja, 
gmina Czarna może swoje korzenie wią-
zać z herbem Sulima, co za tym idzie z 
największą sławą polskiego rycerstwa 
– Zawiszą Czarnym.

Pełen cnót rycerz godnie reprezentował 
swój herb. Być może w nawiązaniu do 
godła królów Niemiec, nadał połowie orła 
w swym herbie barwę czarną. Czy był to 
jego pomysł, nie mamy pewności, z po-
stacią Zawiszy Czarnego wiąże się jednak  
pierwsze, barwne ujęcie herbu Sulima w 
tej kolorystyce. Herb Sulima,  to czarny 
orzeł na żółtym tle, pod którym widnieją 
trzy kamienie na polu czerwonym. Dowo-
dów na powiązanie herbu Sulima z na-
szym terenem należy szukać w historii.

Pierwsze wzmianki o Czarnej pocho-
dzą z 1561r. Hetman wielki koronny Jan 
Tarnowski włączył ja do swoich włości. 

Czarna weszła więc w skład klucza wie-
wióreckiego, ziem własności Tarnow-
skich, a wcześniej Zawiszy Czarnego: 
Róża, Stara Jastrząbka, Jaźwiny i Czarna. 
Kim był człowiek, którego można nazwać 
protoplastą Czarnej? 

Zawisza z Grabowa herbu Sulima- tak 
często nazywany był Zawisza Czarny. 
Dawniej, z braku nazwisk określano ludzi 
dodatkowymi informacjami, np. nazwą 
herbu. A ponieważ Zawisza pochodził z 
Grabowa, a panowie na Grabowie pieczę-
towali się herbem Sulima, stąd Zawisza 
herbu Sulima. Rodzicami rycerza byli  
Dorota i Michał z Grabowa, kasztelan ko-
narskosieradzki. Żoną Zawiszy Czarnego 
była natomiast Barbara herbu Pliwa. Jego 
szlachetność, prawość oraz pełne zaan-
gażowanie w sprawy państwa, na stałe 
zagościły 

w świadomości Polaków. Wielokrot-
nie brał udział w wyprawach przeciwko 
Turkom, występując wraz z bratem w 
szeregach rycerstwa europejskiego, ścią-
ganego na wyprawy przez króla Węgier, 
Zygmunta Luksemburskiego, z którego 
dworem był przez lata silnie związany. 

Na wieść o szykującej się ostatecznej roz-
prawie z Krzyżakami powrócił do Polski! 
Po bitwie pod Grunwaldem, w której brał 
czynny udział (niewykluczone, że to właś-
nie Zawisza w krytycznym momencie bi-
twy uratował królewski sztandar, choć nie 
ma  na to wyraźnych dowodów) wystąpił 
z propozycją zawarcia pokoju między 
królem polskim i królem węgierskim. W 
1412r. uczestniczył wraz z  Władysławem 
Jagiełłą w uroczystym zjeździe monar-
chów w Budzie, występując również jako 
uczestnik zorganizowanego przy tej oka-
zji turnieju rycerskiego, gdzie okazał się 
zwycięzcą.

Będąc świetnym dyplomatą, a przez 
to jednym z najbardziej zaufanych ludzi 
króla Władysława Jagiełły został wysła-
ny jako jeden z sześciu posłów polskiej 
delegacji na Sobór w Konstancji, gdzie 
wsławił się występując jako jeden z nie-
licznych obrońców sprawy Jana Husa. 

W 1415r. towarzysząc  Zygmuntowi 
Luksemburskiemu w podróży do Per-
pignam w Aragonii pokonał w głośnym 
pojedynku Jana z Aragonii, wysadzając z 
siodła jednym uderzeniem kopii najprzed-

niejszego rycerza turniejowego Zachod-
niej Europy. 

Uczestniczył w roli dowódcy oddzia-
łów najemnych w wyprawie Zygmunta 
Luksemburskiego na Turków w roku 1428 
i osłaniał odwrót tego władcy z pola walki 
pod Golubacem: król Zygmunt posłał łódź 
dla Zawiszy i nakazał mu w nią wsiąść. 

Rycerz postanowił pozostać ze swoimi 
towarzyszami na polu bitewnym. Bez wa-
hania ruszył z dwoma pieszymi przeciw 
wojsku tureckiemu. Został otoczony przez 
wroga i wzięty do tureckiej niewoli. Jak 
mówi legenda przyczyną śmierci Zawiszy 
był konflikt  między dwoma janczarami o 
to, czyim jeńcem jest waleczny Zawisza. 
Podczas kłótni jeden z przeciwników wy-
ciągnął  miecz i obciął głowę „Polskiemu 
Rolandowi”.

Potomkowie Zawiszy Czarnego w linii 
prostej wywodzą się od jego syna Jana i 
wnuczki Barbary z Rożnowa, która to 
była matką przyszłego bohatera lelewitów 
– Jana Tarnowskiego. 

Nasza gmina i jej tereny są więc ściśle 
związane z słynnym rycerzem Zawiszą, 
a także z hetmanem wielkim koronnym 
Janem Tarnowskim. Opracowanie nowe-
go, historycznego uzasadnienia potrwa 
jeszcze rok. Mamy nadzieję ,że po tym 
czasie będziemy mogli z dumą spoglądać 
na nasz gminny herb z elementami  rycer-
skiego rodu Sulima!  

Ilona Knych
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Gminy Czarna

„PISANKI,  PISANKI, 
Z  TĘCZY MALOWANKI…”

Wielkanoc to najstarsze i najważniej-
sze święto chrześcijańskie. Upamiętnia 
ono śmierć krzyżową i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Tradycyjnymi zna-
mionami polskiej Wielkanocy są pisanki, 
czyli barwnie zdobione, malowane jajka. 
Dawno temu uchodziły one za symbol 
życia. W praktykach magicznych miały 
na celu zjednywanie dobra i odwracanie 
zła.

Dziś trudno wyobrazić sobie stół wiel-
kanocny bez jajek. Wchodzą one w skład 
święconego, którym wzajemnie dzielą się 
domownicy, składając sobie życzenia.

Zwyczaj malowania jaj znany był już w 
III wieku przed Chrystusem. Szczególnie 
chętnie barwiono pisanki na kolor czer-
wony, bo wedle dawnych wierzeń miały 
one właściwości magiczne i były skutecz-
ne zwłaszcza w sprawach sercowych.

Istnieje wiele technik zdobienia jaj 

wielkanocnych. Bardzo popularne są 
oklejanki (lub naklejanki) łowickie, znana 
jest też technika rytownicza – zwana tech-
niką „skrobaną” lub „drapaną”.

Do najstarszych należy natomiast 
technika batikowa – „sztuka pisania wo-
skiem”.

Choć upłynęło już tak wiele lat, pamię-
tam bardzo dobrze zwyczaj kraszenia jaj 
pielęgnowany w moim rodzinnym domu. 
Wciąż widzę oczyma wyobraźni moją 
mamę, która układała w wielkim koszy-
ku wydmuszki i śmiejąc się podpowiada-
ła, jak je ozdobić. Widzę moją młodszą 
siostrę, która pulchnymi rączkami, tro-
chę nieporadnie, usiłowała namalować 
coś ładnego na jajku. Siedziałyśmy obie 
przy stole i ozdabiałyśmy pieczołowicie 
wydmuszki, co jakiś czas pytając mamę, 
która z nas robi to lepiej…

Posiadałyśmy swoje własne techniki 
kraszenia jaj: były to wycinanki z koloro-

wego papieru naklejane na wydmuszkach, 
a także różne malowidła farbami i flama-
strami.

Nie potrafię zapomnieć tej atmosfery, 
która nam wówczas towarzyszyła. Na 
stole kuchennym panował niesamowity 
bałagan, ale dziecięce twarzyczki śmiały 
się radośnie i promiennie. 

Później nasze pisanki zdobiły wielka-
nocne koszyki i dekorowały świąteczny 
stół.

Dziś zwyczaj zdobienia jaj nie jest już 
tak popularny, mam jednak nadzieję, że 
nie zaniknie, gdyż oprócz tego, że dostar-
cza radości i śmiechu, potrafi też łączyć i 
jednoczyć bliskich sobie ludzi.

Z całego serca życzę każdemu dziecku 
niezapomnianych, błogich, cudownych 
chwil beztroskiej zabawy, a dorosłym ta-
kich wspomnień, jakie ja sama w tej chwi-
li posiadam…

     AC

Pisanki  wykonane przez autorkę artykułu

Herb Sulima 
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NA PIOTRA I PAWŁA?
 Święty Piotr i Paweł to patroni Koś-

cioła w Starej Jastrząbce. Tradycyjnie w 
tym dniu, czyli 29 czerwca odbywa się od-
pust parafialny. Dzień ten dla jastrzębskiej 
parafii będzie szczególny ze względu na 
budowany obok kościoła duży parking. 

Przetarg na tą gminną inwestycję wy-
grała miejscowa firma z Czarnej „Drew 
– Bud”, która mamy nadzieję wywiąże 
się terminowo z podjętego zobowiązania, 
choć pamiętać należy, że roboty ziemne 
i niwelacyjne wymagają dobrej pogody, 
a wiosna tego roku trochę się spóźnia, w 
połowie marca sypnęło jeszcze śniegiem 
i mróz nie chciał zelżeć. Ale miejmy na-
dzieję, że wiosna zagości na dobre już od 
świąt i roboty przy tej gminnej inwestycji 
ruszą ostro do przodu, a być może w pro-

gram uroczystości odpustowych ksiądz 
proboszcz Jan Ćwik włączy poświęce-
nie parkingu. Po wielu staraniach udało 
się przezwyciężyć wszelkie trudności, 
jakie namnożyły się w fazie planowania 
inwestycji i doprowadzić do takich roz-
strzygnięć, które pozwoliły na zapisanie 
tej inwestycji w gminnym planie inwesty-
cyjnym. 

Już niedługo wzbogaci się otoczenie 
kościoła, zadbanego, z niedawno wykona-
ną polichromią przez miejscowych mala-
rzy, o parking wykonany z kostki bruko-
wej wraz z chodnikami i drogą dojazdową 
do drogi powiatowej. Ale to nie wszystko. 
Obok na miejscu dotychczasowego boiska 
powstanie kompleks boisk ze sztuczną na-
wierzchnią za prawie 1 milion złotych, 

na którego budowę dotację w 2/3 gmina 
otrzyma z budżetu państwa i budżetu wo-
jewództwa podkarpackiego. Natomiast w 
pomieszczeniach Domu Kultury powsta-
nie zaplecze socjalne dla budowanego w 
ramach programu „Orlik” boiska. 

Rok 2009 dla Starej Jastrząbki to rok 
kolejnych inwestycji realizowanych w 
tym sołectwie. Pozostało tylko czekać 
na najważniejszą inwestycję, budowę 
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Prace 
projektowe trwają i decyzja o rozpoczęciu 
tej dużej inwestycji sieciowej przybliża 
się każdego dnia. 

                                                         
 (ziel)

Teren budowy parkingu, roboty czasowo wstrzymano ze względu na pogodę

Pan Jerzy Madura po raz pierwszy 
został wybrany sołtysem liczącej około 
1200 mieszkańców wsi Stara Jastrząbka 
w roku 1990. 

Miejscowość ta sięga swą historią 
do XVI wieku. Kościół parafialny p.w. 
Piotra i Pawła (1791 - 1974) był kolejno 
przebudowany i odbudowywany  po po-
żogach i wojnach, zwłaszcza I i II wojnie 
światowej. Parafia utworzona w 1581 r. 
z drewnianym kościołem p.w. św. Krzy-
ża konsekrowanym w 1596r, który uległ 
zniszczeniu, zabytkową kapliczką z figu-
rą św. Jana Nepomucena (XIX.). Wieś 
ta może się poszczycić bogatą historią 
walk  niepodległościowych, a zwłaszcza 
działalnością w AK w latach 1940 -1944 
i zrzutem broni dla oddziałów AK uczest-
niczących w Akcji „Burza”. Sołtysowanie 
p. Jerzego zbiegło się z datą odrodzenia 
się samorządności w III Rzeczypospolitej  

i powołaniem do życia gmin wiejskich. 
Dlatego też jego działalność w tej miej-
scowości zbiegła się z wieloma inwesty-
cjami, które uczyniły Starą Jastrząbkę 
wsią o bogatej infrastrukturze technicznej 
i społecznej. Sala gimnastyczna przy ZS, 
remont szkoły, zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły, remont Domu Ludowego 
i modernizacja Ośrodka Zdrowia, droga 
przez wieś począwszy od Górnego Końca 
poprzez wieś w kierunku do skrzyżowa-
nia z drogą do Przerytego Boru, wodocią-
gi, telefonizacja wsi. Wiejskie Centrum 
Kultury wraz z remizą w Górnym Końcu, 
przygotowywana kanalizacja wsi wraz z 
oczyszczalnią ścieków, budujący się par-
king koło kościoła, boisko „Orlik”, które 
powstanie w tym roku to przedsięwzięcia, 
które zostały i będą zrealizowane w Starej 
Jastrząbce, dzięki gospodarce dobrze pro-
wadzonej przez samorząd gminy, wójta i 
liderów życia społecznego wsi, do których 

zalicza się sołtys. 

Pan Jerzy ma 49 lat, jest żonaty. Ma 
czwórkę dzieci: Córkę Agnieszkę (lat 20) 
– studentkę PWSZ w Tarnowie, synów 
Sławomira (lat 21) pracującego w za-
kładzie budowlanym, Dominika (lat 22) 
pracownika GZGK w Czarnej, Krzysztofa 
(lat 25) prowadzącego zakład samochodo-
wy (blacharka i malowanie). Ulubienicą 
pana sołtysa jest jednak wnuczka Zuzia (2 
latka). Wraz z żoną prowadzą gospodar-
stwo rolne o pow. 30 hektarów specjalizu-
jące  się w produkcji roślinnej: ziemniaki 
i zboże. Hobby to w pierwszej kolejności  
piłka nożna, również ta w wydaniu LKS 
„Dabrówka” oraz Adam Małysz, polski 
król skoków narciarskich i Justyna Ko-
walczyk złota medalistka ME w biegach 
narciarskich. 

JERZY MADURA  
sołtys wsi Stara Jastrząbka

Przedstawia Stanisław Zieliński

JERZY MADURA - sołtys wsi Stara Jastrząbka

Z policyjnej kroniki
Na naszych drogach dalej jest niebez-

piecznie. 
We wtorek 10 marca w Grabinach do-

szło do kolizji samochodu osobowego 
marki Volkswagen Golf prowadzonego 
przez mieszkańca Przyborowia Dawida 
C. z rowerzystą 64 letnim mieszkańcem 
Grabin. Poszkodowany rowerzysta został 
odwieziony do szpitala z urazem głowy i 
ogólnymi potłuczeniami, których doznał 
w czasie wypadku, miał dużo szczęścia, 
przez kilkadziesiąt metrów wieziony był 
na masce samochodu. Kierowca samo-
chodu nie doznał obrażeń. Uczestnicy wy-
padku byli trzeźwi. 

Policjanci zatrzymali na terenie gminy 
kierowców prowadzących samochody w 
stanie nietrzeźwym. Wojciech P. lat 22 
został zatrzymany w Głowaczowej. Pro-
wadził samochód Fiat 126p mając we 
krwi 2 promile alkoholu. Finał takiej jaz-
dy rozegra się przed Sadem Rejonowym 
w Dębicy, będzie wysoka kara pieniężna, 
pozbawienie prawa jazdy i zapewne także 
kara pozbawienia wolności oby w zawie-
szeniu. Drugiego nietrzeźwego kierowcę 
samochodu VW Polo z Dębicy zatrzy-
mano w Golemkach. Nie pomogło tłu-
maczenie, że to Dzień Kobiet – 8 marca. 
We krwi miał 1 promil alkoholu. Jazda po 
„kielichu” także będzie miała swój finał 
przed Sądem Rejonowym w Dębicy. 

Odnotowano kilka wykroczeń, doty-
czyły one rowerzystów, po piwku jechali 
rowerem po drodze publicznej. Oni też 
poniosą surowe konsekwencje. Niebez-

piecznym miejscem w Czarnej stały się 
okolice stacji kolejowej. Kolejne pobicie 
w tym rejonie odnotowano w pierwszych 
dniach marca. Sprawcą okazał się 17 let-
ni Mateusz K. z Czarnej, który dotkliwie 
pobił Sebastiana B. Mateusz K. ma już 
orzeczony dozór policyjny po zuchwałym 
napadzie na pasażera w pociągu, którego 
dokonał wraz z mieszkańcem Golemek 
Michałem Ż. Obaj sprawcy po błyska-
wicznej akcji policjantów z Posterunku 
w Czarnej zostali zatrzymani na stacji w 
Grabinach. Michał Ż. został wyrokiem 
sądu tymczasowo aresztowany na okres 
3 – miesięcy za napad z użyciem noża i 
groźby karalne kierowane w stosunku do 
świadków zdarzenia. Mateusz K. przeby-
wa na wolności i zagraża bezpieczeństwu 
i porządkowi publicznemu w Czarnej, po-

mimo stosowanego wobec niego dozoru 
policyjnego. 

    (Post)

Takimi nożami posługiwali się Michał Ż. 
i Mateusz K.

Rozbity „Golf”, rowerzysta w szpitalu

Usługi Transportowe
Stanisław Furgał, Jaźwiny 

39-215 Czarna

U NAS ZAMÓWISZ 
NAJTANIEJ !!

TRANSPORT PIASKU, ŻWIRU, 
KAMIENIA I ZIEMI

CENY KONKURENCYJNE!

Tel. 014 6825156
Tel. kom. 889 812 820



 nr 2 Gazeta Czarnieńska

Przebudowa dróg gminnych w Podle-
siu obejmie dwie drogi gminne: Podlesie 
Pniaki i Podlesie Janowiec. 

Droga Podlesie Pniaki zostanie prze-
budowana i zmodernizowana na odcinku 
1530mb poprzez wzmocnienie jej podbu-
dową z klińca. Nawierzchnia zostanie uło-
żona z masy mineralno grysowo żwirowej 
o średniej grubości 7 cm. Przy remonto-
wanej drodze o szerokości 3,6 m zostaną 
wykonane z klińca pobocza o szerokości 
30 cm. Inwestycja ta współfinansowa-
na będzie wspólnie z gminą Radomyśl 
Wielki. Do przetargu na wykonanie tego 
odcinka drogi wystartowało 5 firm zajmu-
jących się budownictwem i przebudową 
dróg. Wygrał POLDIM Dębica, którego 
oferta złożona w ramach rozpisanego 
przetargu była najtańsza, dębicka firma 
wykona tę przebudowę za 259 tysięcy 
złotych. Najdroższą ofertę przedstawiła 
firma MAX BUD z Bochni – 296 tysięcy 
złotych. Drugą drogą, która zostanie prze-
budowana jest droga Podlesie – Janowiec. 

Na remont i przebudowę tej drogi gmina 
uzyskała środki z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, środki te 
przyznawane są gminom, których infra-
struktura ucierpiała w wyniku powodzi. 
Promesa na remont dróg z tych środków 
opiewa na kwotę 200 tysięcy złotych. 
Przetarg na przebudowę tej drogi wygrał 
także dębicki POLDIM i wykona robo-
ty drogowe na drodze o łącznej długości 
841 mb. Przebudowa obejmować będzie 
wzmocnienie podbudowy drogi klińcem 
oraz ułożenie dwóch warstw z mieszanki 
mineralno bitumiczno grysowo żwirowej 
o grubości 7 cm. Koszt przebudowy to 
203 tysiące złotych. Podlesie wzbogaci 
się w tym roku o 2371 mb dróg gminnych 
przebudowanych z ułożonym dywanikiem 
asfaltowym. 

Pozostałe środki z przyznanej dotacji 
na usuwanie skutków powodzi zostaną 
wykorzystane przy przebudowie drogi 
Róża – Jaźwiny.

(ziel) 
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Zmarł po ciężkiej chorobie, młody do-
brze zapowiadający się w służbie publicz-
nej mieszkaniec Jaźwin. Szkoła Podsta-
wowa w Jaźwinach i w Czarnej, później 
Zespół Szkół Zawodowych  w Dębicy, 
ukończył Liceum Samochodowe, studia 
w Małopolskiej Wyższej Szkole w Tar-
nowie na kierunku zarządzanie i marke-
ting, licencjat z zarządzania firmą. Studia 
magisterskie ukończył na Politechnice w 
Lublinie uzyskując tytuł magistra.

 Działalność społeczną rozpoczął jako 
młody człowiek pozyskując sobie zaufa-
nie mieszkańców, którzy powierzyli mu 
w poprzedniej kadencji mandat radnego 
sejmiku województwa podkarpackiego. 
Pełniąc tą funkcję szczególnie interesował 

się zagadnieniami związanymi z ochroną 
środowiska, stąd Jego aktywna działal-
ność w Radzie Nadzorczej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie. Był szczególnie zaintereso-
wany tym wszystkim, co dotyczyło sani-
tacji wsi, wspomagał i inspirował wiele 
przedsięwzięć inwestycyjnych realizo-
wanych przez samorządy. Cząstkę Jego 
działalności widać było także w naszej 
gminie, którą wspomagał w staraniu się o 
pożyczki z funduszu, czy decyzje powo-
dujące umorzenia zaciągniętych kredytów 
na wodociągowanie wsi w naszej gminie. 
Po kadencji w sejmiku obfitującej w waż-
ne decyzje dla gminy w roku 2006 został 
powołany na stanowisko wiceprezesa za-
rządu w  Wojewódzkim Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie. Gmina i jej władze samorzą-
dowe mogły liczyć na naszego krajana, 
zajmującego tak eksponowane stanowi-
sko w instytucji, która poprzez instrumen-
ty finansowe, którymi dysponuje pozwala 
na łatwiejszą realizację wielu inwestycji 
ochrony środowiska.

 Choroba przekreśliła dobrze zapo-
wiadająca się karierę, wykształconego i 
dobrze zapowiadającego się menadżera. 
Pozostawił w smutku i żalu żonę i dwójkę 
dzieci oraz matkę Marię Zbyrowską, po-
słankę dwóch kadencji i znaną działacz-
kę, która poświeciła wiele, aby walczyć o 
lepsze warunki ekonomiczne dla polskich 
rolników. Adrian Zbyrowski był również 

rolnikiem prowadzącym rodzinne gospo-
darstwo rolne specjalizujące się w dzia-
łach specjalnych, drobiarstwie,   hodowli 
indyków, która w tym gospodarstwie pro-
wadzona jest od lat. Trudno pogodzić się 
z  faktem, że Adriana nie ma wśród nas. 
Odszedł w pełni rozwijającej się kariery 
zawodowej. 

W naszej gminie pozostanie pamięć o 
nim gdyż pozostawił cząstkę siebie w tych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych, które 
dzięki Jego pomocy udało się dla pożytku 
wspólnoty samorządowej zrealizować. I 
za to jesteśmy i będziemy mu wdzięczni. 

               Stanisław Zieliński

ADRIAN ZBYROWSKI  (1979 – 2009)

Synowie tej ziemi

Adrian Zbyrowski  

DOM LUDOWY W JAŹWINACH
Dom Ludowy w Jaźwinach już w tym 

roku po przeprowadzonym gruntownym 
remoncie zewnątrz i wewnątrz budynku 
zostanie   uroczyście poświęcony i prze-
kazany Gminnemu Centrum Kultury i 
Promocji, które prowadzić będzie w nim 
działalność kulturalną. Młodzież z Jaźwin 
będzie spędzała wolny czas, surfując po 
internecie, grając w bilard lub tenisa sto-
łowego, Budynek ten ma historię sięgającą 
dwudziestolecia międzywojennego ubie-
głego wieku. 

Tym razem przedstawię Państwu dzieje 
tego budynku opisane przez 90 – letniego 
mieszkańca Jaźwin Władysława Augusty-
na (tekst oryginalny wspomnień). Tak pi-
sze o Domu Ludowym w Jaźwinach: 

"W roku 1925 ówczesny kierownik 
szkoły w Jaźwinach Patyk Jan w porozu-
mieniu z Radą Gminy” na czele, której stał 
wójt Andrzej Augustyn syn Mikołaja posta-
nowili, aby wspólnymi siłami wybudować 
Dom Ludowy w Jaźwinach dla młodzieży 
i starszych, ponieważ nie było żadnego bu-
dynku dla młodzieży. Zebrania odbywały 
się w szkole, co było niedozwolone. Pod 
przewodnictwem Jana Patyka wysłano 
list do Ameryki, do naszego rodaka ze wsi 
Jana Cygana, z prośbą o pomoc w budowie 
Domu Ludowego. Cygan człowiek mądry i 
rozumny w porozumieniu ze swymi roda-
kami w Ameryce założył tak zwany Klub 
Oświatowy Jaźwian w Chicago, na czele, 
którego został wybrany przewodniczącym. 
W skład zarządu wchodził Jan Cygan, Jan 
Baran, Wawrzyniec Baran i inni. W tym 
czasie, kiedy zaczęto wykopy pod funda-
ment przyjechał z Ameryki w odwiedziny 
do rodziny Cygan i Baran, byli we wsi 3 
miesiące. Kiedy powrócili do Ameryki 
zrobili tam zabawę i dochód z zabawy 
przysłali w dolarach na budowę Domu Lu-
dowego w Jaźwinach. W roku 1926 ubito 

fundament pod budowę i zakupiono część 
materiału budowlanego. W 1928 r. odbyło 
się poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budowę, którego dokonał ks. kan. Stani-
sław Grotowski z kościoła parafialnego w 
Czarnej. W 1930 roku został wybudowany 
z cegły, pokryty blachą wewnątrz wykoń-
czony i oddany do użytku wsi Jaźwiny. 
Dom ten został wybudowany za dolary, 
każdy robotnik przy budowie był płatny i 
został pod patronatem Klubu Oświatowego 
Jaźwian w Chicago. Po oddaniu do użytku 
założono sklep artykułów spożywczych. 
Podczas II wojny światowej stacjonowały 
w nim wojska niemieckie. Pod koniec woj-
ny w 1944 roku został zniszczony przez 
okupanta, zerwano blachę, wyrwano drzwi 
i podłogi. Po zakończeniu wojny w stycz-
niu 1945 roku po powrocie z wysiedlenia 
mieszkańców wsi Jaźwiny zebrano się do 
naprawy budynków. W czerwcu 1946 roku 
Komitet Domu Ludowego w Jaźwinach 
urządził zabawę taneczną w celu pokrycia 
dachu i wykończenia wewnątrz domu, jak 
okna i drzwi, podłogi. Lecz zabawa została 
rozbita przez funkcjonariuszy ORMO, któ-
rzy byli po wsiach gdyż miało w tym czasie 
odbyć się referendum. Pod wpływem  al-
koholu członkowie ORMO poszli na swą 
kwaterę  po broń, wyszli na drogę publicz-
ną i zaczęli strzelać najpierw w górę a póź-
niej do ludzi, w tym też czasie został ciężko 
ranny, dostając kulę w brzuch Władysław 
Augustyn syn Andrzeja. Po przewiezie-
niu pociągiem towarowym do Szpitala w 
Tarnowie został zoperowany, przebywał 
ponad miesiąc w szpitalu. Członkowie 
ORMO to Pupek Kazimierz, Górak i Wa-
łęga ze wsi Róża. Jednak mieszkańcy wsi 
postanowili własnymi siłami  odbudować 
Dom Ludowy, lecz w tym czasie przyszedł 
z pomocą Klub Oświatowy Jaźwian z Chi-
cago nie żałując dolarów. Po odbudowaniu 
ponownie założono sklep artykułów spo-

żywczych przez Gminną Spółdzielnie „Sa-
mopomoc Chłopska” w Czarnej, który jest 
do dnia dzisiejszego. Lecz w 1979 r. został 
upaństwowiony”.

  Wspomnienia i historię Jaźwin spisaną 
przez Władysława Augustyna publikować 
będziemy w naszej gazecie po zakończeniu 
autobiografii Bronisławy Trzaskuś. Lata 
powojenne dotyczące funkcjonowania 
Domu Ludowego są bardziej udokumen-
towane, ponieważ zachowała się Książka 
protokołów Komitetu Domu Ludowego w 
Jaźwinach począwszy od dnia 22 stycznia 
1956 roku. W skład komitetu między in-
nymi  wchodzili wówczas Garstka Waw-
rzyniec, Garstka Tadeusz, Piróg Katarzyna 
i Pluta Stanisław, Cygan Stanisław i Per-
kowski Franciszek Sołtysem wsi była Julia 
Para. W dniu 22 stycznia 1956 roku odbyło 
się posiedzenie zarządu, na którym to oma-
wiano: sprawę kupna desek w Tartaku w 
Czarnej na budowę sceny i naprawę podło-
gi w dużej sali, omówiono sprawę zapłaty 
podatku od czynszu pobieranego od sklepu 
spożywczego, poinformowano o zapłacie 
asekuracji (ubezpieczenia) od Domu Ludo-
wego, podjęto decyzje o skompletowaniu 
kluczy do Domu Ludowego, Podjęto de-
cyzje o zakupie żwiru potrzebnego do wy-
sypania placu przed budynkiem. Ustalono 
cennik opłat za wynajem budynku na zaba-
wy i wesela. Księga protokołów kończy się 
na dacie 24 maja 1970 roku. Obecni człon-
kowie Komitetu Domu Ludowego: Stani-
sław Głowacz, Kusek Józef s. Mikołaja, 
Ćwik Stanisław, Stelmach Antoni, Mikosz 
Stanisław, Kusek Józef, Garstka Tomasz, 
Cygan Stanisław, Augustyn Gabriel i Ry-
zak Antoni postanowili zwołać zebranie 
wiejskie, aby postanowić o przyszłości 
Domu Ludowego w Jaźwinach i przekazać 
go Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Czarnej. W tym samym składzie 

przegłosowano również drugi wniosek, aby 
Dom Ludowy pozostał w gestii komitetu. 
Następnych zapisów brak, Dom Ludowy 
przeszedł na własność gminy i od roku 
1970 jest zarządzany przez gminę. Obec-
nie jest po gruntownie przeprowadzonym 
remoncie, oświetlony stylowymi lampami, 
wybrukowano plac przed i obok budynku. 

Prezentuje się jak „Belweder” w warszaw-
skich łazienkach. Pisał będzie nową histo-
rię Jaźwin, która zapisywana była z prze-
rwami w murach tego budynku począwszy 
od roku 1925. 

  Stanisław Zieliński

Budynek Domu Ludowego przed remontem

Budynek prezentuje się okazale, stylowo oświetlony

Nowa pracownia 
komputerowa

w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Grabinach

i Jaźwinach

Mamy nową pracownię komputerową, 
która zastąpiła starą już wysłużoną.

Została współfinansowana z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. W nowej pracow-
ni mamy 9 stanowisk uczniowskich, kompu-
ter dla nauczyciela tzw.”Firewire”, serwer 
SBS2003, oraz nowoczesny zestaw mobilny 
czyli  notebook i projektor multimedialny.                                                                
Łączna wartość pracowni to ponad 40 000 
złotych.

Dzięki nowoczesnej pracowni nasi ucz-
niowie mogą bez przeszkód poszerzać swoją 
wiedzę i doskonalić umiejętności nie tylko z 
informatyki ale także na innych przedmio-
tach. Nową pracownię komputerową otrzy-
mał  także Zespół Szkół w Jaźwinach

               Bogdan Tomasiewicz Droga Podlesie Pniaki będzie przebudowana

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PODLESIU
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja,

                                                                    życzy:
                                                                    Wójt Gminy Czarna

                                                                    Józef Chudy

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych      
spędzonych w wiosennym nastroju,

smacznego jajka i pogody ducha Klientom Banku życzy:
 

Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła
  Oddział w Czarnej

    Zofia Knych wraz z pracownikami

Wielu cudownych chwil na Święta Wielkanocne,
serdecznych i pełnych radości spotkań rodzinnych
oraz smacznego jajka

życzy:
Marek Mysona
Firma Marcopol – Delikatesy Centrum

Gdy nadejdą święta,
niech nadzieja i radość

zastukają do Państwa drzwi,
a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście

i piękny uśmiech każdego dnia…

                                                       
 Piotr Dobródzki 

Dyrektor SPG ZOZ 
w Czarnej

                 wraz z pracownikami

Wesołego „Alleluja”,
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

nadziei i miłości oraz radosnego, wiosennego nastroju

 życzy:
Stefan Baran

Firma AGRO – BUD  Stara Jastrząbka

Aby mazurki na świątecznym stole,  
śpiewały tak słodko jak co roku,

aby zajączki wielkanocne 
nie skąpiły Wam podarków
a dobry Bóg – swojej łaski…

Wesołego Alleluja!

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy 
GRAND Chotowa Świąt słonecznie roześmianych,

zdrowia, szczęścia oraz zgody, 
w poniedziałek dużo wody…

 życzy klientom i członkom spółdzielni
Zarząd Spółdzielni wraz z pracownikami
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Na Święta Wielkanocne
przesyłam koszyk pełen 

świątecznych życzeń,
wplecionych pomiędzy 

wiosenne kwiaty,
lukrowane babki, 
kolorowe pisanki,

cukrowe baranki i bazie…
                                                            

        Maria Drozd 
Apteka w Czarnej

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
na Święta Wielkanocne,

przyjaznych rozmów, miłych gestów
i wszelkiej pomyślności,

życzy:
Mirosław Cieśla
Firma Drew-Bud

Świąt pełnych nadziei i  wiary,
radosnych spotkań 

przy wielkanocnym stole
oraz smacznego 

święconego jajka…

                               życzy:
                                                              Krzysztof Lada 

Usługi Budowlane

Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha

Składają:
Wacław i Halina Kuszela

Stara Jastrząbka

Aby Święta Wielkiej Nocy     
były wzorem 

duchowego wzbogacenia 
i umocnienia dającego radość, 

pokój i nadzieję
oraz wszelkiej pomyślności

 życzy:
Władysław Radzik wraz z pracownikami

Ciepłych i  udanych 
Świąt W ielkanocnych
oraz wszelk iej  pomyślności 
i  radości
w życiu  zawodowym 
i  prywatnym…

 Życzy:
 Beata Wilk –  Punkt Apteczny
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„Tak trzymać jak jest” – to motto Kon-
wentu, który obradował dnia 17 marca  w 
Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej pod przewodnictwem burmi-
strza Pilzna Józefa Chmury z udziałem 
radnych Sejmiku Województwa Podkar-
packiego: Czesława Łączaka, Zbigniewa 
Szafrańca,  Przemysława Wojtysa, Jana 
Pieniądza i Andrzeja Reguły oraz staro-
sty powiatu dębickiego Władysława Bie-
lawy. 

Tematem spotkania tego samorządo-
wego forum było omówienie doświad-
czeń w zakresie aplikowania wniosków 
do programów unijnych, które składane 
są przez powiat i gminy naszego powiatu 
do Urzędu Marszałkowskiego. 

Ich jakość z punktu widzenia formalno 
– prawnego jest wysoka, tak stwierdził 
zastępca przewodniczącego sejmiku Cze-
sław Łączak. Niestety nie wszystkie zada-
nia i potrzeby składane przez gminy mogą 

uzyskać dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego czy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego 
to programu każda gmina może liczyć 
tylko na 800 tys. zł dofinansowania zadań 
inwestycyjnych określonych w poszcze-
gólnych działaniach. Potrzeby i możli-
wości finansowe ze strony gmin są duże 
i przyznawane środki finansowe z Unii 
Europejskiej nie zaspakajają oczekiwań 
samorządów, niezwykle mobilnych w 
inwestowaniu. Z zadowoleniem przyjęto 
również wystąpienie starosty Władysława 
Bielawy, który dziękował za podejmo-
wane przez samorządy gmin miejskich i 
wiejskich wspólne inicjatywy dotyczące 
przebudowy dróg powiatowych przebie-
gających przez poszczególne gminy, dróg 
strategicznych łączących gminy z droga-
mi wojewódzkimi i krajowymi. Przewod-
niczący obrad powiatowo - gminnego fo-
rum  w imieniu samorządów podziękował 
radnym sejmiku za bardzo dobrą współ-
pracę z gminami i troskę o rozwój infra-

struktury technicznej i społecznej ziemi 
dębickiej. Ważnym w tym wspólnym 
działaniu jest osiągany consensus pomię-
dzy poszczególnym samorządami wcho-
dzącymi terytorialnie w skład powiatu 
dębickiego i samorządem powiatowym 
we wspólnym realizowaniu zadań służą-
cych zaspokojeniu potrzeb mieszkańców 
powiatu dębickiego. Kolejnym ważnym 
zagadnieniem, z którym zapoznali się 
uczestnicy forum była informacja Doroty 
Szczykutowicz - kierownika Powiatowe-
go Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Dębicy dotycząca korzystania ze 
środków unijnych przez rolników powiatu 
dębickiego w okresie 10 lat funkcjono-
wania tak ważnej dla rolnictwa instytucji 
doradczej dla tej grupy społecznej. Ogó-
łem rolnicy skorzystali w ramach różnych 
programów wspomagających rolnictwo z 
pomocy zamykającej się w kwocie ponad 
23 milionów złotych. Pozytywnie został 
przyjęty przez burmistrzów i wójtów apel 
dyrektora ZOZ w Dębicy Przemysława 

Wojtysa o pomoc finansową ze strony 
gmin dla realizowanej inwestycji w Stra-
szęcinie - Oddziału Paliatywnego, którego 
budowa jest bardzo potrzebna ze względu 

na likwidację dotychczasowego oddziału, 
który mieści się obecnie w części oddziału 
zakaźnego szpitala. 

                                         (ziel)    
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Konwent prowadził burmistrz Pilzna Józef Chmura

KONWENT BURMISTRZÓW i WÓJTÓW

Kulturalna ciekawostka 
z Przyborowa

Wieloletnia współpraca Publicznych 
Bibliotek Grabin i Przyborowa z Miejską 
i Powiatową Biblioteką w Dębicy oraz 
gościnność Pani dyrektor Doroty Oleksy 
z Przedszkola sprawiła, że 12 lutego spot-
kaliśmy się z krakowską pisarką Panią 
Ewą Stadtmüller.

Spotkanie autorskie w Przedszkolu 
sponsorowała Pani dyrektor Marzena Ko-
walska z Dębicy, która chętnie współpra-
cuje z naszymi bibliotekami, dzięki czemu 
wielu wartościowych pisarzy literatury 
pięknej dociera również do naszych naj-
młodszych odbiorców.

Pani Ewa bawiła dzieci barwnymi 
i ciekawymi opowiastkami. Ze swymi 
pluszakami i pacynkami podróżowała po 
bajkowym świecie literatury. Zauroczone 
maluchy i starszaki uczestniczyły aktyw-
nie w tej imprezie wykazując się niesamo-

witą znajomością wielu postaci literackich 
m.in. Koziołka Matołka, Kubusia Puchat-
ka, Smoka Wawelskiego, czy żółwia Fran-
klina. Były wierszyki, konkursy, zagadki, 
w których dzieci spontanicznie brały 
udział, aż do samego końca. Pasjonująca 
zabawa prowadzona przez autorkę spra-
wiła, że wszyscy mieliśmy wielką frajdę 
w czasie tegorocznych zimowych ferii.

Na zakończenie spotkania były pamiąt-
kowe zdjęcia wykonane przez Pana Hen-
ryka Pytla oraz autografy Pani Ewy Stadt-
müller na zakupionych książkach. Spotka-
nie dobiegło końca przy gościnnym stole, 
w przepięknych wnętrzach, Przedszkola 
w Przyborowie.

    
Barbara Neumann-Kłos

Kustosz Biblioteki w Przyborowie

Pisarka Ewa Stadmüler bawiła się z dziećmi

Spotkanie w  Przedszkolu było udane

MEDAL ZA ZASŁUGI …
W piątek 6 marca br. przedstawiciel 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wrę-
czył małżeństwu Józefie i Władysławowi 
Wypiórom ze Żdżar  - Srebrny Medal za 
Zasługi dla Obronności Kraju przyznany 
im  przez Ministra Obrony Narodowej. 

To już kolejne odznaczenie, które 
otrzymują rodzice z naszej gminy za 
wzorowe wypełnienie obowiązku wobec 
Ojczyzny przez synów, którzy wzorowo 
pełnili służbę wojskową. Trzech synów 
państwa Wypiórów ten zaszczytny obo-
wiązek spełniło: Dariusz, który służył w 
25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w 
Łęczycy, Paweł w Brygadzie Łączności w 
Skierniewicach i Krzysztof, który służbę 
wojskowa odbył w 25 Brygadzie Kawale-
rii Powietrznej w Łęczycy.

W tej miłej uroczystości uczestniczył 

także Grzegorz Zieliński, który w imieniu 
wójta złożył życzenia dla uhonorowanych 
tym wysokim wojskowym odznaczeniem. 
Obecnie synowie p. Wypiórów wraz z oj-
cem pracują w Hucie Szkła w Ładnej. 

Od tego roku wygasł obowiązek odby-
cia zasadniczej służby wojskowej, służba 
wojsku będzie odbywała się na zasadach 
zawodowego kontraktu. Każdy mężczy-
zna, który ukończy 18 rok życia,  podlegał 
będzie obowiązkowi kwalifikacji wojsko-
wej. Kwalifikacja ta na terenie wojewódz-
twa odbywać się będzie od dnia 1 kwietnia 
2009 r. do dnia 30 czerwca 2009r. Kwali-
fikacji podlegać będą mężczyźni urodzeni 
w roku 1990 oraz urodzeni w latach 1985 
– 1989, którzy dotychczas nie stawili się 
do poboru. Do kwalifikacji wojskowej 
wzywane będą również kobiety urodzo-
ne w latach 1981 – 1990 , które posiadają 

kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej, które w roku 2008/2009 
kończą naukę w szkołach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo są studentkami 
tych kierunków. Z naszej gminy wszyscy, 
którzy podlegają kwalifikacji wojskowej, 
o miejscu jej przeprowadzenia dowiedzą 
się z rozplakatowanych po całej gminie 
obwieszczeń i imiennych  wezwań. 

Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 
jest jednym z wysokich odznaczeń woj-
skowych i nadawany jest w trzech kate-
goriach, brązowy, srebrny i złoty. Gratu-
lujemy jeszcze raz państwu Wypiórom ze 
Żdżar i dziękujemy za wzorowe spełnie-
nie konstytucyjnego obowiązku służby 
wojskowej przez trzech synów.

(ziel) 

Józefa i Władysław Wypiórowie z sołtysem Tadeuszem Dedą

Sortowanie śmieci się opłaca
Mieszkańcy Przyborowa od 2005 roku 

prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Z 
roku na rok ilość sortowanych odpadów 
wzrasta, co świadczy o szacunku miesz-
kańców dla naszego środowiska.

W roku 2007 zebrali około 100 m³ su-
rowców wtórnych, a w ubiegłym roku już 
około 170 m³ sortowanych śmieci w tym:

• plastiku – 117 m³
• papieru – 33 m ³
• szkła białego – 16 m ³
• szkła kolorowego – 4 m ³

Sortowanie odpadów przyczyniło się 
do znacznej obniżki kosztów wywozu 
śmieci komunalnych. W roku 2008 średni 
koszt wywozu dużego kontenera wyniósł 
około 450 złotych. Sortowanymi odpada-
mi, których wywóz dla mieszkańców jest 
bezpłatny, zapełnilibyśmy 17 kontenerów. 
W przypadku wywozu ich jako śmieci 
komunalnych mieszkańcy Przyborowa 
musieliby zapłacić dodatkowo 7 650 zło-
tych. Biorąc pod uwagę fakt, że z osiedla 
wywiezionych zostało w ubiegłym roku 
69 kontenerów odpadów komunalnych, 

sortowanie śmieci zmniejszyło koszty ich 
wywozu o około 20%.

Sortowanie śmieci nie tylko chroni 
nasze środowisko, ale przynosi również 
wymierne korzyści materialne dla osób, 
które je stosują. Zachęcamy, zatem miesz-
kańców do jeszcze intensywniejszego sor-
towania odpadów.

 
Kazimierz Kłos

Radny z Przyborowa
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Szkoła powinna być miejscem zaspo-
kajającym uczniowskie aspiracje nie tyl-
ko na polu nauki, ale także umożliwiać 
uczniom podejmowanie twórczych dzia-
łań, sprawiać, aby stali się współorgani-
zatorami szkolnego życia. Ogromną rolę 
w realizacji tych zamierzeń odgrywają 
samorządy uczniowskie koordynujące 
działalność wszystkich organizacji w 
szkole.

Corocznie we wrześniu w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce odbywa się 
spotkanie uczniów, którzy chcieliby się 
sprawdzić w pracy samorządu, zaprezen-
tować się społeczności uczniowskiej, za-
istnieć na forum szkoły. W ustalonym ter-
minie odbywają się demokratyczne wybo-
ry wyłaniające przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego. Następnie młodzi samo-
rządowcy opracowują plan pracy samo-
rządu oparty na zebranych propozycjach 
napływających z poszczególnych klas. 
Wszystkie zaplanowane i przewidziane 
do wdrażania działania winny być zgodne 
ze Statutem Szkoły oraz Programem Pro-
filaktyczno- Wychowawczym. 

W ramach realizacji zaplanowanych 
przedsięwzięć we wrześniu ubiegłego roku 
samorząd koordynował akcją „Sprzątanie 
Świata 2008”. Młodzież opracowała har-
monogram pracy i przygotowała plakaty 
zachęcające do udziału w akcji. W paź-
dzierniku samorząd zaprosił wszystkich 
nauczycieli na uroczystą, ale z dużą dozą 
humoru akademię z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Natomiast dla uczniów zosta-
ła zorganizowana dyskoteka połączona z 
otrzęsinami klasy I gimnazjum. Po desz-
czowymi chłodnym wrześniu koniec paź-
dziernika okazał się prawdziwie złotą pol-
ską jesienią. Młodzież chętnie więc wzię-
ła udział w porządkowaniu opuszczonych 

mogił wojskowych na miejscowym cmen-
tarzu. Corocznie w listopadzie Zespół 
Szkół w Starej Jastrząbce uczestniczy w 
ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” i „Po-
móż i Ty”, organizując zbiórkę pieniędzy 
wśród uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły. W andrzejkowy wieczór nie 
zabrakło wspaniałej zabawy połączonej z 
wróżbami, której organizacją przewodni-
czył samorząd. Z kolei w nastrój Bożego 
Narodzenia wprowadziło społeczność 
uczniowską Spotkanie Wigilijne. 

Pierwszy tydzień stycznia był w latach 
2002 – 2007 gorącym okresem pracy w 
ramach organizacji kolejnych Finałów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Obecnie przedstawiciele samorządu prze-
prowadzają w szkole kwestę pieniężną w 
ramach WOŚP, a uzbieraną kwotę prze-
kazują do Gminnego Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnej. W lutym nie mo-
gło zabraknąć „ Poczty Walentynkowej”. 
Samorząd przygotował piękne skrzynki 
pocztowe  do których zbierano Walen-
tynki. Uczniowie bardzo ochoczo wzięli  
udział, w tej akcji, przesyłając sobie li-
stownie słowa sympatii i przyjaźni.  

Jednym z ostatnich przedsięwzięć na-
szego samorządu była organizacja zabawy 
karnawałowej. Rzędy kolorowych świate-
łek i girlandy balonów zmieniły codzien-
ny wystrój sali gimnastycznej. Uczniowie 
klasy IV – V zaprezentowali się w nie-
zwykłych bajkowych strojach natomiast 
gimnazjaliści uczestniczyli w konkursie 
na najbardziej oryginalną i szaloną fryzu-
rę. Wyróżnieni uczniowie otrzymali słod-
kie nagrody. 

Samorząd Uczniowski działający w 
Zespole Szkół w Starej Jastrząbce podzie-
lony został na grupę młodszą obejmującą 
szkołę podstawową, której przedstawicie-
lami są: Anna Chłopek i Klaudia Kapustka 
aktywnie wspomagani przez Kacpra Śrę-
bę. Natomiast grupę starszą gimnazjum 
reprezentują Dominik Stachura i Edyta 
Wardzała wspomagani przez: Przemysła-

wa Barana i Karolinę Bednarz.

Realizacja przedstawionych zadań wy-
maga od opiekuna Samorządu Uczniow-

skiego zaangażowania, otwartej twórczej 
postawy, a przede wszystkim dużo czasu. 
Warto jednak podjąć takie wyzwanie, 
ponieważ daje ono nauczycielowi wiele 
satysfakcji, a uczniom – możliwość sa-
morealizacji i zaistnienia w społeczno-
ści uczniowskiej. Przygotowuje ich do 
pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, 
kształtuje  kreatywną postawę, uczy pracy 
w zespole.  

Podejmowane działania zapewniają 
uczniom dowartościowanie, respektowa-

nie praw, umożliwiają reprezentowanie 
interesów młodzieży, kształtowanie po-
staw prospołecznych i patriotycznych.

Od roku 2007 opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego jest Pani Magdalena Gó-
rak wcześniej funkcję tę pełniły: Pani Be-
ata Drwal, Pani Marzena Wnuk oraz Pani 
Beata Stachura.

Na ręce obecnego opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego składamy podziękowania 
za tak aktywną działalność. Natomiast 
młodym samorządowcom życzymy wielu 
ciekawych i udanych przedsięwzięć, a w 
przyszłości objęcia funkcji radnych.

Beata Drwal

Uczniowie Gimnazjum w Starej Ja-
strząbce po raz pierwszy wiosną 2008 
roku wzięli udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Informatycznym na uczniow-
ską prezentację multimedialną „Wielcy 
Polacy Ziemi Dębickiej”. 

Spośród trzech reprezentantów wy-
różnienie zdobył Dominik Stachura. 
Pozostali uczestnicy spróbowali swoich 
sił i pogłębili wiedzę na temat sławnych 
mieszkańców Dębicy.

10 marca 2009 r. Starosta Powiatu Dę-
bickiego Władysław Bielawa uczestniczył 
w uroczystym podsumowaniu tegorocznej 
edycji Konkursu dla gimnazjalistów po-
wiatu dębickiego. Konkurs po raz czwarty 
zorganizowany przez Zespół Szkół nr 4 
w Dębicy miał na celu wyłonienie naj-
lepszych prezentacji multimedialnych, w 
tym roku  na temat „Udział Polaków w 
przełomowych odkryciach świata”.

Komisja konkursowa doceniła prace 
wykonane przez naszych reprezentan-
tów. Spośród 87 prac które napłynęły z 
15 gimnazjów powiatu jury nagrodziło 3 
gimnazjalistów a wśród nich dwoje ucz-
niów Publicznego Gimnazjum ze Starej 
Jastrząbki:

 I miejsce: Łukasz Chłopek – aparat 
cyfrowy PHENIX
 III miejsce: Dominik Stachura – MP4 
2GB

Wyróżniono jeszcze 6 prac i wśród 
nich uczennicę klasy III gimnazjum Mag-
dalenę Madura – nagroda MP3 1 GB.

Dumni zwycięzcy zachwycali się na-
grodami a pozostali, nasi młodsi uczest-
nicy Konkur-su: Paweł Trojak, Mateusz 
Baran, Tomasz Latała i Grzegorz Pękala 
pochwaleni za również wysoki poziom 
prac już zgłaszali nauczycielce informaty-
ki – p. Ewie Orzechowskiej, co w prezen-
tacjach zmienią przygotowując pokaz w 
przyszłym roku. Wielką niewiadomą jest 
temat przyszłorocznego konkursu jednak 
każdy rok oprócz nowych umiejętności 
niesie szerszą wiedzę na temat Polaków i 
budzi uczucia patriotyczne młodzieży.

Na zakończenie uroczystości wręczenia 
nagród, młodzież Zespołu Szkół nr 4 im. 
Mikołaja Kopernika w Dębicy przedsta-
wiła inscenizację „Zawody wykonywane 
w czasach Kopernika i ich współczesne 
odpowiedniki”, która miała być zachę-
tą do podejmowania dalszej nauki w tej 
Szkole.

Cieszy fakt, że młodzi uczniowie ze 

Starej Jastrząbki potrafią korzystać z 
komputerów nie tylko w celach rozryw-
kowych ale traktują sprzęt jako narzędzie 
do zdobywania nowych umiejętności, 
wiadomości i poszerzania horyzontów 
myślowych. Pracując na lekcjach infor-
matyki dążą do perfekcji w technicznym 
opanowaniu sprzętu i wykorzystania do 
maksimum moż-liwości programów.

Zespół Szkół w Starej Jastrząbce w 
czerwcu 2007 roku otrzymał nową pra-
cownię komputerową współfinansowaną 
ze środków Unii Europejskiej przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny w ramach mini-
sterialnego programu wyposażania szkół 
podstawowych i gimnazjów w pracow-
nie komputerowe. W skład wyposażenia 
wchodzą: serwer, 9 komputerów na stano-
wiskach uczniowskich, komputer dla na-

uczyciela oraz zestaw przenośny – laptop 
z projektorem. Nowoczesny sprzęt  wraz 
z oprogramowaniem z EFS umożliwia 
uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego wielu 
przedmiotów i rozbudzanie zainteresowań 
informatycznych młodzieży.

Nauczycielka informatyki - 
Ewa Orzechowska 

Sukcesy młodych informatyków ze Starej Jastrząbki

Zwycięzcy konkursu w 2009r. od prawej 
Łukasz Chłopek, Magdalena Madura i 
Dominik Stachura

Samorząd uczniowski wraz z opiekunem p. Magdaleną Górak i dyr. Szkoły Lidią 
Wilczyńską – Starzyk

str. 11

„Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają podczas, gdy pozostali oczekują jego nadejścia”.
Thomas Alva Edison

Scenki z przedstawienia w Głowaczowej

„Jak jadasz, 
takie zdrowie posiadasz”

„Jak jadasz, takie zdrowie posiadasz”

W ramach programu „Trzymaj formę” 
6 marca 2009r. klasa II z Publicznego 
Gimnazjum w Głowaczowej pod opieką 
p. Agnieszki Zych zorganizowała spot-
kanie pt: „Jak jadasz, takie zdrowie po-
siadasz”. 

Przedstawienie miało na celu uświado-
mić  najmłodszym, jak ważne jest zdrowe 
odżywianie oraz aktywny tryb życia. In-

scenizacja zawierała także kilka scenek 
ukazujących skutki nieprawidłowego 
odżywiania. Uczniowie II gimnazjum 
zadawali przedszkolakom różne pyta-
nia na temat zdrowej żywności, na które 
dzieci chętnie odpowiadały. Zachęcając 
przedszkolaków do spożywania zdrowych 
produktów żywieniowych, przygotowano 
również skromny poczęstunek. Na stole 
znalazły się zdrowe i świeże owoce, wa-
rzywa oraz herbatki ziołowe. Końcowym 
etapem spotkania było zaprezentowanie 

piramidy zdrowia oraz podstawowych 
zasad zdrowego odżywiania. Mamy na-
dzieję, że po tym spotkaniu dzieci coraz 
mniej będą sięgały np. po słodycze oraz 
wyciągną wnioski, że tylko dzięki spoży-
waniu zdrowej i świeżej żywności można 
się dobrze czuć, a także potwierdzą iż 
prawdą jest treść hasła:  „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch” .    

    
Klaudia Kulczyk ( II Gimnazjum)

Uczestnicy konkursu w 2008r. od lewej Dominik Stachura, Dominik Grzyb 
i Łukasz Chłopek

Panie Wójcie – rosną młode kadry

Dzieło sztuki na głowie Klaudii

Scenki z przedstawienia w Głowaczowej
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Jak uczniowie szkoły 
w Głowaczowej sprawili 
radość innym dzieciom?
Wzorem lat ubiegłych i tym razem Ze-

spół Szkół w Głowaczowej zorganizował 
akcję charytatywną mającą na celu pomoc 
potrzebującym. W zeszłym roku ucznio-
wie naszej szkoły pamiętali o dzieciach, 
dla których otrzymywanie prezentów, to 
często tylko marzenie. Wówczas przynie-
śli oni do szkoły swoje zabawki, z których 

już wyrośli, a niektórzy nawet zakupili 
nowe, chcąc podzielić się przyjemnością 
ich posiadania z innymi dziećmi. Po drob-
nych zabiegach kosmetycznych takich 
jak pranie, czesanie - 94 maskotki zostały 
przekazane za pośrednictwem parafii w 
Straszęcinie biednym dzieciom. 

W tym roku nasi uczniowie postanowi-
li pomóc Polakom zamieszkującym kraje 
byłego Związku Radzieckiego. Po przy-
gotowaniu plakatu reklamowego, roz-
propagowaniu akcji, zebrali 150 książek 

/nie podręczników/ od uczniów z naszej 
szkoły. Po sporządzeniu spisu zebranych 
woluminów, za pośrednictwem parafii, 
przez misjonarzy trafią one do polskich 
szkół za granicą.

Myślimy, że w wielu domach znajdują 
się ładne, zapomniane przez Was zabaw-

ki, lub przeczytane przez Was książki, do 
których już nie wracacie, a z którymi chęt-
nie podzielilibyście się z innymi dziećmi 
np. z Kazachstanu lub Białorusi. Dlatego 
proponujemy, by z naszego pomysłu sko-
rzystały i inne szkoły organizując podob-
ne akcje charytatywne. Dzięki takim dzia-
łaniom uczniowie mają szansę zrobienia 
czegoś pożytecznego, poczucie bycia po-
trzebnym, przywrócenia nadziei komuś w 
trudnej sytuacji życiowej. 

 
Organizator akcji Bożena Kubiszyn

Pomagał w zbiórce dla Polonii
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OLIMPIADA WIEDZY 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
dla uczniów klas I - III w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabinach
10 marca 2009 roku w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Grabinach odbyła 
się OLIMPIADA WIEDZY Z JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO dla uczniów klas I 
– III.

Pomysłodawcą oraz organizatorem 
OLIMPIADY była nauczycielka języka 
angielskiego pani mgr Magdalena Pę-
cak, która opracowała również regulamin 
udziału uczniów w tym przedsięwzięciu. 
Celem olimpiady była popularyzacja ję-

zyka angielskiego, poszerzanie wiedzy 
i doświadczeń uczniów poprzez kontakt 
z nauką języka obcego oraz rozwijanie 
sprawności językowych ucznia przez czy-
tanie, słuchanie i mówienie. Ponadto za 
cel przyjęto także wdrażanie do zdrowego 
współzawodnictwa pomiędzy uczniami. 

Konkurs w języku polskim oraz w 
języku angielskim prowadziły uczenni-
ce klasy IV SP: Anna Żmuda, Wiktoria 
Baranowska, Klaudia Matera oraz Beata 
Srebro. Skład jury stanowili: pan dyrek-

tor Bogdan Tomasiewicz, pani Bogumiła 
Rodo – przewodnicząca Rady Rodziców, 
przedstawiciele samorządu lokalnego– 
pani Krystyna Radzik oraz pan Grzegorz 
Zieliński a także pani Magdalena Pęcak – 
nauczycielka języka angielskiego. Liczne 
nagrody rzeczowe w całości ufundowała 
nauczycielka Zespołu Szkół w Grabinach 
oraz radna gminy Czarna pani Krystyna 
Radzik. Słodycze, które dodatkowo osło-
dziły radość zwycięstwa ufundowała prze-
wodnicząca Rady Rodziców - pani Bogu-
miła Rodo. Konkurs ten cieszył się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczniów, 
wzięło w nim udział 31 uczniów z klas I 
- III szkoły podstawowej. Dodatkowo na 
uwagę zasługuje fakt, iż konkursy orga-
nizowane przez panią Pęcak w Zespole 
Szkół w Grabinach cieszą się dużym zain-
teresowaniem również wśród uczniów in-
nych szkół naszej gminy. Na Olimpiadzie 
Wiedzy z Języka Angielskiego obecny był 
uczeń klasy III Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Czarnej  – Piotr Zieliński, który 
zajął I miejsce. Ze Szkoły Podstawowej 
w Grabinach wyłoniono następujących 
zwycięzców: Klasa I: I miejsce: Mateusz 
Stańczyk, II miejsce: Mikołaj Kuszowski, 
III miejsce: Julia Szwed,  Wyróżnienia 
otrzymali: Katarzyna Kmiecik, Wiktoria 
Wójcik, Patryk Chmura,  Weronika Pierz-
chała, Adrian Mozgowiec, Ewelina Lada.
Klasa II: I miejsce: Anna Oleksy, II miej-
sce: Oskar Kuczek, III miejsce: Michał 
Puzon, Dawid Markowski, Wyróżnienia 
otrzymali: Wiktoria Chmura, Michał Mi-
toraj, Mateusz Wolak. Klasa III: I miej-
sce: Kacper Kruk, Olimpia Zator oraz 
uczeń z SP w Czarnej Piotr Zieliński, II 
miejsce: Klaudia Rodo, Przemysław De-
powski, Michał Depowski,  III miejsce: 
Kamila Drożdż, Dawid Jeż. Wyróżnienia 
otrzymali: Karol Bik, Jakub Migocz oraz 
Bartosz Górz 

                                                              
     Magdalena Pęcak

Uczestnicy konkursu

Jury  konkursu, od lewej Magdalena Pęcak, Krystyna Radzik, Bogumiła Rodo i dyr. 
Bogdan Tomasiewicz

Ferie na sportowo 
w Zespole Szkół w Czarnej

Turniej ulic.
W dniu 04.02.2009 w hali sportowej odbył się tra-

dycyjnie organizowany od siedmiu lat turniej piłki 
nożnej halowej pod nazwą „Turniej ulic”. W bieżą-
cym roku do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów, 
ale z powodu choroby zawodników wycofały się dru-
żyny z ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza.

Biorące w turnieju drużyny grały systemem każdy 
z każdym, a tak przedstawiają się wyniki tej rywali-
zacji:

Dragon Ball   -  KS Spółdzielcza    4 : 2
Ziarko Dawid 2    Cygan Bartłomiej
Ciurkot Krzysztof    Lada Michał
Cieśla Mateusz

KS Spóldzielcza - FC Cavalier    8 : 1
Lada Michał 7    Perlik Szymon
Wolak Jakub

Dragon Ball  - FC Cavalier             10 : 3
Cieśla Mateusz 3    Perlik Szymon
Ziarko Dawid 2    Trzaskuś Patryk
Sasak Tomasz 2    Kubicki Piotr 
Gawlak Marcin
Olędzki Marcel
Ziarko Mateusz

Pierwsze miejsce w turnieju wywalczył zespół 
Dragon Ball, który w bezpośrednim pojedynku po-
konał drużynę KS Spółdzielcza. Na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna FC Cavalier reprezentująca 
Golemki.

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Mateu-
sza Ziarko a miano najlepszego i najskuteczniejszego 
zawodnika z ośmioma zdobytymi bramkami przyzna-
no Michałowi Lada.

Turniej czwórek siatkarskich.
Dużym zainteresowaniem uczniów gimnazjum 

cieszył się po raz pierwszy zorganizowany w dniu 
05.02.2009 „Turniej czwórek siatkarskich”. Wzięły   
w nim udział drużyny składające się z dwóch dziew-
cząt i dwóch chłopców plus zawodnicy rezerwowi. 
Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn, które  rywali-
zowały systemem każdy z każdym do dwóch wygra-
nych setów do piętnastu punktów.       

W wyniku rozegranych gier na czele tabeli znala-
zły się drużyny  Mateusza Sujdaka (Katarzyna Tryba, 
Lidia Górska, Mateusz Sujdak, Tomasz Kubisztal, 
Maciej Ukowski) i Marka Lisa (Klaudia Tabasz, Edy-
ta Klęk, Marek Lis, Mikołaj Majka), które zgromadzi-
ły po sześć punktów. Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna Mateusza Sujdaka pokonując w bezpośrednim 
pojedynku zespół Marka Lisa.

  
Indywidualne mistrzostwa w pływaniu.
Wszyscy wiemy, że od pół roku w naszej miejsco-

wości działa kryta pływalnia i chociaż zdajemy sobie 
sprawę jak korzystnie wpływa pływanie oraz masaż 
wodny na wiele układów naszego organizmu ciągle 
frekwencja na basenie jest bardzo niska. Mamy na-
dzieję, że świadomość korzyści wynikających z umie-
jętności pływania będzie w naszym społeczeństwie 
coraz większa i, że wpłynie to na poprawę obecności 
młodzieży szkolnej w zajęciach basenowych. Należy 
tutaj dodać, że w czasie obowiązkowych zajęć wycho-
wania fizycznego na basenie dzieci mają możliwość 
podnosić swoje umiejętności nie ponosząc kosztów 
nauczania i korzystania z pływalni.

Chcąc zachęcić do pływania postanowiliśmy zor-
ganizować Indywidualne mistrzostwa Gminy Czarna 
w pływaniu dla młodzieży szkolnej. Mimo , że na 
nasze zaproszenie odpowiedziała bardzo mała ilość 
osób mam nadzieję, że ta impreza wejdzie na stałe do 
kalendarza rywalizacji sportowej w naszej gminie.

Zawody przeprowadzono w kategorii dziewcząt i 
chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów. Gim-
nazjaliści mieli do pokonania dystans 50 m stylem 
dowolnym, natomiast uczniowie szkół podstawowych 

rywalizowali na dystansie o połowę krótszym.
Jak wspomniałem wyżej mimo powiadomienia 

wszystkich szkół w naszej gminie oraz rozpropago-
waniu zawodów w szkole w Czarnej frekwencja była 
znikoma a wyniki rywalizacji przedstawiają się nastę-
pująco:

Szkoła Podstawowa (25 m st. dowolny)

Dziewczęta          
1. Zuzanna Prus (Czarna) – 27,2 s   
2. Gabriela Świerczek (Żdzary) – 40,2 s 

 Chłopcy
1. Dominik Marć (Czarna) – 19,4 s
2. Paweł Cyboran (Czrna) – 19,9 s
3. Jakub Petela (Czarna) – 24,5 s
4. Artur Pieprzycki (Czarna) – 25,4s  
5. Wiktor Taźbirek (Czarna) – 26,0s  
6. Dawid Kurek (Czarna) – 26,8 s
7. Wojciech Pasternak (Chotowa) – 27,0 s
8. Patryk Cieśla (Czarna) – 27,5 s

Gimnazjum (50 m st. dowolny)

Dziewczęta
1. Klaudia Tabasz (Czarna) – 38,9 s
2. Klaudia Piękoś (Róża) – 52,1 s   
    
Chłopcy
1. Marek Lis (Czarna) – 36,1 s
2. Marceli Kukla (Róża) – 43,7 s
3. Jakub Drozd (Czarna) – 49,5 s

Nagrody dla zwycięzców zawodów w postaci oku-
larów pływackich ufundowało Centrum Kultury i 
Promocji w Czarnej. Pozostaje mieć nadzieję, że w 
przyszłym roku w podobnej imprezie weźmie udział 
dużo większa liczba uczniów.

Michał Lada najlepszy bramkarz, Mateusz Ziarko 
najlepszy zawodnik

Zwycięzcy turnieju siatkówki

Uczestnicy Indywidualnych Mistrzostw Czarnej 
w Pływaniu
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Kiedy syn przejął gospodarkę, a pozo-
stałe dzieci też się usamodzielniły, zaczę-
łam malować.

Zuzanna, która skończyła studia w 
krakowskiej ASP (Akademia Sztuk Pięk-
nych), wielokrotnie namawiała mnie na 
malowanie, zresztą przywiozła mi które-
goś dnia farby olejne.

Głowę w tej sprawie suszył mi też 
syn, Ryszard, i znajomy lekarz, Zygmunt 
Wrona. Nie byłam pewna, czy to dobry 
pomysł, bo zawsze myślałam, że to zaję-
cie dla ludzi młodych, ale z drugiej strony, 
właściwie, dlaczego by nie spróbować? 
No i spróbowałam…

Dużą mi sprawiało przyjemność to 
moje malowanie.Za każdym razem, kiedy 
siadałam do sztalug czułam radość wstę-
powania w zupełnie inny świat, do któ-
rego dostęp mam właściwie tylko ja. To 
dziwne, ale bardzo dobre uczucie.

Wiele razy zastanawiałam się, jakimi 
ścieżkami chodzi nasze przeznaczenie, 
jakimi prawami rządzi się los, że nagle 
zostawiamy coś dla czegoś, nagle wy-
konujemy skręt w zupełnie innym, niż 
dotychczas nam znany, kierunku. No, bo 
zobaczcie sami – jak odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co mną kierowało, że zostawi-
łam wszystko, do czego byłam przyzwy-
czajona, co całe życie robiłam, w czym 
wyrosłam i byłam wychowana, na rzecz 
malarstwa. I wiecie, co? Po cichutku sobie 
myślę, że każdy z nas ma w sobie takie 
małe coś, taką „fasolkę”, która sobie roś-
nie i rośnie, a my często nawet nie wiemy, 
że ją mamy. Aż przychodzi taki czas, że 
ta „fasolka” zaczyna dawać sygnały in-

formujące nas o swoim istnieniu. I wtedy 
ktoś taki jak ja łapie za pędzel i farby, ktoś 
inny chwyta aparat fotograficzny i biegnie 
robić zdjęcia wszystkiego, co mu pod rękę 
podejdzie, a jeszcze inny, co np. kuchnię 
omijał z daleka nagle zaczyna kompo-
nować potrawy, że palce lizać. Może to 
właśnie ludzie zwą talentem, który prę-
dzej czy później daje o sobie znać? Sami 
szukajcie odpowiedzi, bo może to tak jest, 
że każdy sam musi sobie swoje pytania 
postawić i swoje odpowiedzi na nie zna-
leźć. Nie wiem.

Moje malarskie prace wystawione w 
Klubie Kultury w Dębicy zebrały wiel-
kie uznanie – to mnie bardzo zachęciło 
do dalszej pracy, a i ludzie tę wystawę 
moją pierwszą oglądający zachęcali mnie 
jeden przez drugiego. Znacie to na pew-
no wszyscy – jeżeli człowiek poczuje się 
doceniony, zauważony zostaje jego trud 
i zdolności, to dostaje skrzydeł i zdaje 
mu się, że umie i potrafi znacznie więcej 
niż dotychczas pokazał, a jeszcze więcej 
może się nauczyć. A jeśli jego wysiłek 
przejdzie niezauważony, to jakby mu te 
skrzydła, kto podciął i to tępym nożem, 
aż boli i nic więcej już robić się nie chce. 
Czasami zdaje mi się, że rodzice – chcąc 
przecież dobrze – źle swoim dzieciom ro-
bią, nie doceniając ich, nie wspierając, nie 
pokazując, że są z nich dumni. Uznanie 
– wydaje mi się – rozwija bardzo, a przede 
wszystkim daje nadzieję, a bez nadziei nie 
ma nic, prawda?

Coraz większe grono osób poznaje 
moje prace, coraz szerzej i częściej mówi 
się o nich – to sprawia, że zapraszana 
jestem do wzięcia udziału w różnych 
wystawach. Na wojewódzkiej wystawie 

zbiorowej w Rzeszowie zajmuję pierwsze 
miejsce! Wielka to satysfakcja zdobyć 
taką nagrodę.

Malowałam coraz więcej, brałam nie-
ustająco udział w różnych konkursach, 
wystawach, sprzedawałam swoje prace 
do muzeum, ale nie tylko – bardzo chętnie 
brały ode mnie obrazy osoby prywatne, 
spoza Polski także. Okazało się, że moje 
płótna mogą stać się dla niektórych do-

brym prezentem. Z przyjemnością ofiaro-
wywałam to, co wychodziło spod moich 
rąk, dzieciom, rodzinie i znajomym. Ra-
dość moją budziły ich zadowolone twa-
rze.

Z Eugeniuszem i siostrą Heleną miesz-
kającą w Nowym Kościele koło Złotoryi 
pojechaliśmy do Niemiec, do Drezna 
– widziałam tam wystawę przepięknego 
malarstwa w muzeum „Zwinger”. To, co 

tam zobaczyłam było dla mnie jak uczta. 
Wielcy mistrzowie pędzla – jakże oni ma-
lowali, jak pięknie operowali kolorem, jak 
komponowali przestrzeń na płótnie, ile w 
tych obrazach światła! Jeżeli kiedykol-
wiek będziecie mieli okazję tam pojechać 
– ani chwili nie zastanawiajcie się! To 
trzeba zobaczyć! Chciałabym tak malo-
wać. Wróciłam z Drezna urzeczona.

Malowałam dalej. Zwracano się do 
mnie o wypożyczanie obrazów na różne 
wystawy, brałam też ciągle udział w kon-
kursach i często byłam na nich nagradzana. 
Zaczęli się mną interesować dziennikarze. 
Po artykule na temat mojego malarstwa 
w miesięczniku „Gospodyni”, napisanym 
przez panią Rożnowską, zaczęły płynąć 
do mnie szeroką falą listy od czytelników 
– jakie to przyjemne uczucie, kiedy od-
krywasz, że świat się tobą interesuje, kie-
dy podoba się to, co robisz, kiedy komuś 
sprawia radość patrzenie na namalowany 
przez ciebie obraz. Napisała do mnie razu 
pewnego emerytowana nauczycielka z 
Gliwic, która wychowywała się w Jaźwi-
nach u Augustyna blisko szkoły. Bardzo 
chciała móc przyjrzeć się po tylu latach 
miejscu, w którym spędziła dzieciństwo. 
Zaprosiłam ją. Kiedy przyjechała obeszły-
śmy całą wieś. Ona już niewiele pamięta-
ła, poza tym zmieniła się u nas zabudowa, 
zniknęły stare chaty, ale szkoła została 
ta sama, choć okna wyglądają inaczej. 
Poszłyśmy też do pobliskiej drewnianej 
kapliczki, do której nauczycielka będąc 
małą dziewczynką chadzała się modlić 
– bardzo była wzruszona, kiedy stałyśmy 
tam, choć kapliczka wewnątrz wyglądała 
inaczej. Kiedy wyjeżdżała bardzo ser-
decznie podziękowała mi i zaprosiła do 
siebie, mieszkała z córką. Po kilku dniach 
dostałam od niej list z zaproszeniem raz 

jeszcze. Odpisałam dziękując.
Pani Rożnowska, ta dziennikarka z 

„Gospodyni”, zamówiła u mnie obraz 
polskiej wsi. Przyjechała zresztą do nas ze 
swoim mężem, zaproszona przez mojego 
zięcia, Jana Cygana, który po pięcioletnim 
pobycie we Francji raczył nas ślimakami. 
Dziennikarka na ślimaki się nie skusiła, 
ale za to spróbowała inne potrawy, które 
bardzo jej smakowały. Dałam jej w pre-
zencie słoneczniki. Zaprowadziłam też 
Rożnowskich do kolekcjonera starych 
zegarków w Czarnej. Niesamowita była 
ta jego kolekcja! Co kto by sobie tylko 
wymyślił – stojące, wiszące, wielkie pra-
wie na dwa metry, i małe, z kukułką, z 
ciężarkami. W dwóch pokojach było istne 
muzeum zegarów. O tych jego zegarach 
ukazał się niebawem artykuł w gazecie.

Prowadziłam rozległą korespondencję 
z różnymi ludźmi, którzy po kolejnych 
materiałach ukazujących się w gazetach, 
pisali do mnie. Kiedy nadchodził czas 
świąt, kartek z życzeniami dostawałam 
mnóstwo, ale i sama mnóstwo wysyłałam. 
Korespondowałyśmy z panią, która w wy-
niku wypadku samochodowego była częś-
ciowo sparaliżowana, nie chodziła, tęsk-
niła za ludźmi, za zmianą otoczenia. Jakie 
ona pisała do mnie piękne listy, nazywała 
mnie w nich swoją miłą przyjaciółką. Po-
darowałam jej jeden z obrazów, który ona 
kazała zawiesić nad łóżkiem, żeby ciągle 
przypominał jej przyjaciółkę z gazety. Z 
Zielonej Góry otrzymałam list od młodej 
dziewczyny, która bardzo interesująco do 
mnie pisała. Jej też podarowałam namalo-
wany bukiet polnych kwiatów, a od niej 
dostałam pracę autorstwa jej mamy, któ-
ra trudniła się pracami ręcznymi. Takich 
znajomości było mnóstwo. 

Bronisława Trzaskuś    Część siódma  

Z tej mąki będzie chleb

Autorka

(autobiografia)

Pani MICHALINIE WARDZAŁA
RADNEJ I, II i III KADENCJI RADY GMINY CZARNA

MĘŻA  
ŚP. STANISŁAWA WARDZAŁY   

słowa najserdeczniejszego współczucia 
z powodu śmierci

USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowe

kompleksowa obsługa pogrzebów:
• trumny,
• karawan,
• wieńce i wiązanki
• żałobnicy,
• przechowywanie zwłok w chłodni

39-215 Czarna, ul. Dembowskiego 3
tel (014) 676 10 72, tel. kom. 0 512 223 920

www.knych.prv.pl

Z.M. 
Knych

składają:
Wójt Gminy

Radni Rady Gminy Czarna

On Julian Chudy urodzony 13.12. 
1920 roku, ona Zofia Brożek ur. 29.10. 
1919 roku, obydwoje urodzeni w Starej 
Jastrząbce i tam uczęszczali do szkoły 
podstawowej – kierownik Julian Czysz, 
oprócz niego trójka nauczycieli. 

Szkoła miała do dyspozycji 3 izby 
lekcyjne. W miejscu urodzenia dorastali 
pracując z rodzinami na gospodarstwach 
rolnych. On w  „Olszynach”, ona na górce 
obok kościoła. Z rozrzewnieniem wspo-
minają tamte  dziecięce i młodzieńcze 
lata. Zbiory zbóż, przez długie lata domi-
nował sierp, a już znacznie później kosa, 
a jesienią i zimą ze stodół rozlegał się 
łomot cepów w czasie omłotów. Były to 
pojedyncze uderzenia , najczęściej w „du-
ecie”, a sporadycznie dawało się wyłowić 
zgrane „trio”. Swój urok miały też wy-
kopki. Najczęściej kilka lub kilkanaście 
motyk połyskiwało w jesiennym słońcu. 
Uroku wykopkom dodawały snujące się 
dymy z palonych przez dzieci ognisk, tak 
jak na pejzażu Chełmońskiego. Jak już 
wspomniałem jesienną porą – mężczyźni 
młócili zboże, a wieczorem niemal z każ-

dej komory wydobywał się pomruk żaren, 
to mielenie żyta na chleb, na bieżąco, ale 
też przygotowywano zapasy na zbliżającą 
się wiosnę i lato – bo w tych porach roku 
były inne zajęcia. Sadzenie ziemniaków , 
buraków, kapusty, ich obróbka , później 
sianokosy, suszenie siana i tak „w koło 
Macieju”. Do kościoła mieliśmy blisko, to 
też w każdą niedzielę uczestniczyliśmy w 
nabożeństwie. Chłopcy stojąc przed koś-
ciołem, przed albo po zakończonej mszy 
świętej dokonywali „przeglądu” dziew-
czyn. Od czasu do czasu były też zabawy  
- to dawało możliwości bliższym pozna-
niom przyszłej wybranki. To może nie do 
końca sielskie życie, przerwał wrzesień 
1939 roku – początek II wojny świato-
wej. Kilkudziesięciu starszych kolegów 
zostało powołanych na front: m.in. St. 
Juszczyk, J. Gońka, T. Skowron i wielu, 
wielu innych. Na szczęście niemal wszy-
scy powrócili do swoich domów. Nastały 
ciężkie dni okupacji niemieckiej. Stop-
niowo ubywało czworonogów, zarówno z 
obór jak i chlewów. Okupant musiał mieć 
mięso, a nam pozostawał smak. Mimo 
tych przeciwności losu życie toczyło się 

do przodu. W lutym 1944 roku zawarli-
śmy związek małżeński – ślubu udzielił 
nam ks. Stefan Jaworski. Orszak weselny 
składający się z dwunastu sań prowadził 
Józef Ostręga, posiadacz pary pięknych 
siwków. Wesele nie było huczne – cóż 
okupacja, ale goście bawili się przednio, 
przy dźwiękach   zespołu muzycznego 
(kapeli) – znanej w całej okolicy – po-
czynając od Dębicy, a na Tarnowie koń-
cząc. Zamieszkaliśmy u rodziców żony 
Marii i Józefa. Już od wiosny zaczęliśmy 
gromadzić materiał na budowę własnego 
domu. Niestety – już we wrześniu 1944 
roku nastąpiło wysiedlenie- cała rodzina 
Brożków i młodzi – Zofia i Julian Chu-
dy znaleźli schronienie w Szarwarku. Dla 
domowników i gości – 7 osób, jedna izba 
i duża „sypialnia: na strychu. A cofając 
się o kilka tygodni wstecz, warto przypo-
mnieć, że nasz Jubilat jako członek ruchu 
oporu brał czynny udział w akcji zrzutu 
broni, pod kryptonimem „Papuga 2” na 
polach Starej Jastrząbki (Małe Łąki w 
Olszynach) – strzelec „Jaskółka”. I druga 
akcja , samolot „Messerschmitt” –  roz-
brojenia  zestrzelonego myśliwca – per-

turbacje z pilotem niemieckim. Zarów-
no przy rozbrojeniu, jak i przy zwrocie 
sprzętu i uzbrojenia brał udział „Jaskółka” 
– to były dla niego trudne i ciężkie dni. A 
wracając do wcześniejszych wspomnień, 
kiedy front przesunął się na zachód, nasi, 
wypędzeni przenieśli się do Żukowic, 
do swojej rodziny. Po kilku tygodniach 
powrócili do swojej miejscowości i za-
mieszkali w domu J. Jasikowskiego – to 
był jeden z niewielu budynków, który 
ucierpiał tylko częściowo. Będąc na miej-
scu zabrali się za budowę domu. Zgroma-
dzony materiał Niemcy użyli do budo-
wy bunkrów i tylko część z niego udało 
się odzyskać, resztę trzeba było kupić i 
przetransportować na miejsce budowy. 
Cieśle to Fr. Gajewski i A. Grzech. Nasi 
„żelaźni” Jubilaci  dochowali się trójki 
dzieci: Józef, Czesława i Julia, wszyst-
kie mieszkają w rodzinnej miejscowości. 
Mają też dziewięcioro wnuków i czwórkę 
prawnuków. W 1984 r. p. Julian otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi za udział w walkach 
partyzanckich, otrzymał odznakę „ Za-
służony Pracownik Rolnictwa”. W latach 
sześćdziesiątych – przez 9 lat pełnił funk-

cję sołtysa. Obecnie córka Julia z zięciem 
Krzysztofem („bardzo dobry” - to stwier-
dzenie Jubilata) prowadzą gospodarstwo 
rolne – około 5 hektarów, ukierunkowane 
na hodowlę gęsi. Czcigodnym Jubilatom 
życzymy „żelaznego” zdrowia, kolejnych 
prawnuków i doczekania „kamiennego” 
jubileuszu.

             Tadeusz Szydłowski 

Nasi Jubilaci - ŻELAZNE GODY

Zofia i Julian Chudy (fotografia ślubna 
1944 r.) 
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SP     RT
Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 16 i 18  w SZACHACH

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkolenio-
wy GRAND w Chotowej gości młodych  
szachistów z całej Polski, którzy walczą 
o tytuły mistrzowskie w dwóch grupach 
wiekowych do lat 16 i do lat 18 –tu. 

Nie wszyscy zawodnicy mogą korzystać 
z miejsc noclegowych w ośrodku, część 
zawodników musiała skorzystać z zakwa-
terowani w  Ośrodku Wypoczynkowym 
w Straszęcinie oraz w hotelu SEZAM 
w Machowej. Na rozgrywki zawodnicy 
są dowożeni  autobusami. W turnieju fi-
nałowym bierze udział 182 zawodników 
z 92 klubów szachowych z całej Polski. 
W Chotowej pojawiły się również wscho-
dzące gwiazdy w tej dyscyplinie sportu, 
Klaudia Kulon mistrzyni świata junio-
rów z KSz Hetman Koszalin oraz Marcel 
Kanarek – wicemistrz świata juniorów 
także z KSz Hetman Koszalin. Do tur-
nieju finałowego z naszej gminy zakwa-
lifikowało się trzech zawodników, Joanna 
Kasperek , wielokrotna mistrzyni Polski, 
Michał Smoła, Przemysław Janus i Ma-
rek Lis, Wszyscy reprezentują Ludowy 
Klub Szachowy przy Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej. Zawodnicy 
grają w dwóch salach podzieleni na grupy 
wiekowe. Sędzią głównym turnieju jest 
Zenon Chojnicki – sędzia klasy między-
narodowej, asystują mu Rafał Siwik – sę-
dzia klasy międzynarodowej, Piotr Janik 
– sędzia klasy międzynarodowej i Roman 
Wąsik – sędzia I klasy. Funkcję dyrektora 
turnieju powierzono Józefowi Chudemu. 
Uroczyste otwarcie finałów odbyło się od-
dzielnie, w grupie grającej do lat 16 oraz 
w grupie zawodników grających o mi-
strzowski tytuł do lat 18.  Turniej  otwo-
rzył dyrektor turnieju Józef Chudy, wypo-
wiadając formułę „Mistrzostwa Polski 
uważam za otwarte ..”, w obecności Jana 
Kusiny – prezesa Małopolskiego Związ-
ku Szachowego z Krakowa i do niedawna 
prezesa Polskiego Związku Szachowego. 
Zawodnicy rozgrywają partie składają-
ce się  40 posunięć przez 90 minut + 30 
minut + 30 sek. na ruch. Zawodnicy wraz 

z swoimi opiekunami i trenerami mają 
stworzone znakomite warunki do gry w 
Chotowej. Tej dyscyplinie sportu towa-
rzyszy cisza i spokój, hałasować mogą tyl-
ko ćwierkające ptaki śpiewające, że wios-
na już nadeszła, a turyści o tej porze nie 
odwiedzają  Chotowej. Szachy to dyscy-
plina sportu, której nie towarzyszy liczna 
grupa rozwrzeszczanych kibiców, czasem 
z zawodniczką czy z zawodnikiem przy-
jedzie mama lub babcia i kibicuje w ciszy 
zmaganiom na szachownicy. Nie bardzo 
tą dyscypliną interesuje się  prasa, nawet 
ta lokalna, dla której rozgrywki szachowe 
to margines sportowych wydarzeń,  o któ-
rych nie warto pisać. Pięknie należy dzię-
kować panu Andrzejowi Gryglowi i Jego 
małżonce ,że chcą te mało dochodowe 
imprezy sportowe organizować w Cho-
towej, sponsorować nagrody i stwarzać 
zawodnikom bardzo dobre warunki do 
rozgrywek w tej królewskiej dyscyplinie 
sportu. Kolejną imprezą szachową, która  
drugi rok z rzędu zostanie  zorganizowa-
na w Chotowej będą Mistrzostwa Polski 
Przedszkolaków. A za rok? Największa 
impreza – Mistrzostwa Świata Młodzieży 
do lat 20. Zapowiedziany jest udział za-

wodników ze wszystkich kontynentów, 
przygotowania trwają, a Chotową w nie-
długim czasie odwiedzi wiceprezes FIDE 
(Międzynarodowej Federacji Szachowej). 
Kierownictwo Ośrodka już przygotowuje 
się na tą wizytę, wierzymy iż przygotowa-
nia do tej imprezy zostaną ocenione wy-
soko. O wynikach finałów mistrzostw nie 
byliśmy w stanie Państwa poinformować. 
Nasz cykl wydawniczy trwa dość długo 
i jak nasza gazeta się ukaże, to wiadomo 
będzie kto wygrał te mistrzostwa i auto-
matycznie reprezentował będzie Polskę 
na Mistrzostwach Europy. Zachęcamy 
też Państwa do bezpośredniego śledze-
nia mistrzostw. Do tej dyscypliny sportu 
również wkroczyły nowe technologie in-
formatyczno – elektroniczne, zawodnicy 
na tego rodzaju mistrzowskich turniejach 
grają na szachownicach elektronicznych 
podłączonych do sieci informatycznej i 
można w domu oglądać ich pojedynki 
przez Internet. Najważniejsze komunika-
ty ukazywać się będą również na stronie 
internetowej www.owsgrand.pl.

 Stanisław Zieliński
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Otwarcie mistrzostw

Michał Smoła – finalista MP z LKSz przy GCKiP w Czarnej

Joanna Kacperek rozpoczyna kolejny pojedynekWójt ocenia szanse Marka Lisa – finalisty rozgrywanych w Chotowej mistrzostw

PO RAZ TRZECI W PÓŁMARATONIE W WIĄZOWNEJ
W dniu 1 marca br. reprezentacja Gmi-

ny Czarna w składzie: Tomasz Jachym 
– uczeń klasy III gimnazjum w ZS w Sta-
rej Jastrzębce, Dariusz Barnaś – maratoń-
czyk, nauczyciel wychowania fizycznego 
w ZS w Jaźwinach i radny oraz kierownik 
drużyny wójt Józef Chudy wzięła udział 
po raz trzeci w Półmaratonie Wiązow-
skim.

 Bieg organizowany jest przez Gminę 
Wiązowna, z którą to nasza gmina nawią-
zała współpracę podpisaną przez wójtów 
obu jednostek samorządowych. W półma-
ratonie w Wiązownej organizowanym od 
29 lat wzięło udział ponad 600 zawodni-
ków z kraju i z zagranicy. Równocześnie 
obok głównego biegu na dystansie 21,097 
km rozegrany został bieg na dystansie 5 
km z udziałem 194 zawodników. Dariusz 
Barnaś biegał w Półmaratonie i ostatecz-
nie ukończył bieg na 130 pozycji z czasem 
1:33:25, natomiast Tomasz Jachym zajął 
46 miejsce z czasem 0:20:46. Warto do-
dać, że Tomek był najmłodszym zawodni-
kiem biegu. Nasza reprezentacja wróciła 
z pięknymi medalami za ukończone biegi, 
a ukończyć taki bieg to nie lada sztuka, 
która kosztuje dużo wysiłku, ale za to jaka 

satysfakcja! Biegi odbyły się przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, a wokół trasy zgro-
madzonych było bardzo dużo kibiców z 
różnych stron Polski, którzy dopingowali 
biegaczy. 

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy 
do wyjścia na świeże powietrze i zmierze-
nia się z własnymi słabościami bowiem 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”!

D. Barnaś

Dariusz Barnaś i Tomasz Jachym na 
starcie maratonu

"ZŁOTKA" ZE  ŻDŻAR
24 lutego  w Czarnej odbyły się gminne 

zawody sportowe chłopców szkół pod-
stawowych w minipiłce siatkowej . W 
rywalizacjach wzięło udział sześć drużyn: 
Czarna, Borowa, Grabiny, Przyborów, 
Róża i Żdżary.W finałowym pojedynku 
zmierzyły się ostatecznie ze sobą dwa 
najlepsze zespoły rozgrywek: Czarna i 
Żdżary. Po tyleż zaciętej, co pasjonującej 
walce laur zwycięstwa przypadł  timowi 
ze Żdżar. Młodzi siatkarze w składzie:    
Krystian Buczek, Jakub Cyboroń, Konrad 
Jabłoński, Dominik Michoń, Patryk Miś-
kowicz, Radosław Piecuch, Dawid Sto-
larz, Rafał Świerczek i Dominik Wantuch 
pokonali gospodarzy w setach 2:1 i zostali 
niekwestionowanymi mistrzami gminy w 
minisiatkówce.2 marca zwycięski zespół 
wziął udział w zawodach na szczeblu 
powiatowym w Dębicy, plasując się na 
czwartym miejscu. Serdecznie gratuluje-
my „ złotkom ‘’ze Żdżar i ich opiekuno-
wi Tomaszowi Lesiakowi, nauczycielowi 
wychowania fizycznego. Czekamy na 
kolejne sukcesy, a przyszłości może i na 
prawdziwe olimpijskie złoto?

    
 Anna Grabowska Mistrzowie gminy w minisiatkówce
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FOTOREPORTAŻ

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE W CHOTOWEJ
 (fot. St. Zieliński)

NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI
Po raz kolejny w Zespole Szkół 

w Jaźwinach odbył się Gminny 
Konkurs pod hasłem „Wielka-
nocna Pisanka”, w którym wzię-
ło udział 8 szkół naszej gminy.

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni dyplomami i upominka-
mi ufundowanymi przez Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w  
Czarnej.

Dziękujemy uczniom oraz na-
uczycielom za udział w Konkur-
sie.

Jolanta Stelmach
Jolanta Orzechowska

FOTOREPORTAŻ

Pani Magdalena Stanoch wraz z pięciolatkami i sześciolatkami z Zespołu Szkół w Chotowej zaprosiła 
rodziców na świąteczne śniadanie. 

Dzieci przygotowały z tej okazji inscenizację o zwyczajach i tradycji Świat Wielkanocnych, a rodzice po-
starali się aby stół zastawiony był obficie w pyszne ciasto. Najbardziej smakował jednak barszcz z jajkiem i 
kiełbasą. Wszyscy doskonale się bawili wraz z zaproszoną na tą uroczystość p. dyrektor szkoły. 

                                                                                                                              (ziel) 

Praca Łukasza Walewskiego Prace uczniów

Praca Konrada Kulasa Nagrody laureatom  wręcza dyr. Lucyna Madura i dyr., Piotr Warżała



Składniki
Ciasto:
• 2 ½ szklanki mąki
• ½ kostki masła
• 1 i ½  łyżki gęstej śmietany kremówki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• ½ szklanki cukru
• szczypta soli
• 1 duży cukier waniliowy

Nadzienie:
• 1 kg winnych jabłek (antonówek lub szarych renet)
• 2 łyżki cukru
• 2 łyżki tartej bułki
• Cynamon

Ze składników zagnieść ciasto (tylko do momentu po-
łączenia się składników) i podzielić na dwie nierówne 
części. Większą włożyć do lodówki, a mniejszą do za-
mrażalnika na około 40 – 50 minut, tak aby mniejsza 
część nie zamroziła się na kamień tylko stężała. Jab-
łka obrać i pokroić w grube plastry. Blaszkę wyłożyć 
ciastem z lodówki (spód i boki). Ciasto jest dość luźne 

więc można je rozprowadzić mokrymi dłońmi lub mo-
krą łopatką. Spód ciasta wysypujemy tartą bułką, ukła-
damy na niej jabłka, posypujemy cukrem i cynamonem. 
Mniejszą część ciasta należy rozwałkować podsypując 
mąką i najlepiej na wałku przenieść na blaszkę, przy-
krywając jabłka. Nakłuć i piec około 40 minut w 1800C. 
Po upieczeniu i ostudzeniu można posypać cukrem pu-
drem lub na gorąco podać z lodami śmietankowymi..

Palce lizać ! 

Kadr

Portrety

Najlepsze pieką w OWS 
GRAND w Chotowej

Szarlotka na gorąco z lodami 
śmietankowymi

Najładniejszy bałwan  w gminie

Idę 

Pusta przestrzeń
Samotny parkiet
Słyszę stukot

Nie
To nie bicie ludzkich serc

To obcasy nienawiści
Stukają o podłogę pragnień
By zetrzeć je w proch

Marzenia pierzchają
Jak zdmuchnięty płomyk nadziei

Nie ma światła
W codzienność z butami
Wchodzi zło
Znieczulica

Czemu?
Bo otworzyłeś jej drzwi

Zza gminnych opłotków           (odc. 48)

Drodzy Państwo!

Afera w gminie! Władek z przerażeniem w oczach zaczął mi opowiadać o „satanistach”, którzy zaatakowali gmi-
nę. Sekretarz dostał petycję w tej sprawie, zwołał tajną  naradę z dyrektorami, na którą zaproszono świeckiego 
egzorcystę, aby zdecydował, czy to satanizm, czy tylko tradycyjne obrzędy. Czara goryczy przelała się po wizycie 
przedszkolaków w gabinecie dyrektora od szkół, które straszyły go „trupią czaszką” zrobioną z dyni. Dyrektor 
tak się podobno przeląkł, że aż stażystka latała do apteki po krople Waleriana, blady był i nogi trzęsły się mu ze 
strachu, a dzieciom podobno za to przestraszenie obiecał kupić do przedszkola komputer. Władziu! Moje wnuki, 
też mnie rano straszyły, że jak im z renty nie odpalę kasy na karnety wstępu na pływalnię, to mi takiego stracha 
wytną, że amerykańskie święto Halloween, to będzie pestka. Ten starszy straszył mnie, że przebierze się za diabła, 
młodszy za śmierć, sąsiadki syn za żyda, wnuczka będzie turoniem i jasełka mi takie odstawią, że kosztować mnie 
będą stówę. A co najgorsze, to ten najmłodszy wnuczek, co ledwo zaczął mówić szeptał mi do ucha: dziadziu, kosa 
będzie prawdziwa, ta z drewutni, a nie z drewna jak na jasełkach. No widzisz Jasiu, stąd narada, każda szkoła chce 
teraz grać jasełka, a w jasełkach koniecznie muszą być diabły, śmierć z kosą, straszenie ludzi, kłucie dzieci widłami 
na przedstawieniu, istny „satanizm” Władek! Nie przesadzaj, przecież to tradycja, w kościołach teraz wystawiają 
jasełka, a jasełka bez diabła nic nie są warte, kto kusił będzie Heroda, a śmierć też z kosą potrzebna, kto mu głowę 
utnie i do piekła zaniesie. Nie pamiętasz jak my po wsi chodzili i w każdym domu odgrywali jasełka, dziewczyny 
popiskiwały jak się je widłami po kuperkach poszturchiwało, żyd swoje mądrości prawił, a śmierć stała w koncie i 
czekała na znak ucięcia głowy Herodowi. Władek! I to był satanizm? No to przecież Jasiu po to była narada, aby 
wójt zdecydował po zasięgnięciu opinii egzorcysty, wójt go sprowadził aż z przyjaznej gminy warszawskiej, tam 
doradza w sprawach satanizmu w Warszawie i całym województwie mazowieckim, czy jasełka to satanizm, czy 
nie. No i co doradził? A no Jasiu! Uspokoił wszystkich, zwłaszcza dostojne ciała pedagogiczno – katechetyczne w 
naszej gminie. Straszenie ludzi jest stare jak świat, każda wierzba przed wojną świeciła blaskiem odbitych promieni 
księżyca, a w spróchniałym pniu mieszkał diabeł Rokita, nie mylić z Janem Marią Rokitą. Jasełka to polska tradycja 
i należy ją kontynuować, za to Unia daje punkty tym gminom, które wystawiają jasełka przy staraniu się o pienią-
dze na inwestycje. Władek! A w Róży to były jasełka w kościele. A były, pięknie wystawione przez gimnazjalistów, 
proboszcz ślicznie im dziękował, że kultywują polską tradycję, parafianie bili brawo. To w Róży też zbierają punkty 
z Unii, też zbierają na kanalizację i drogę od Starej Jastrząbki przez Różę. Władek! To gdzie ten satanizm? Jasiu! 
Wójt uspokojony przez warszawskiego egzorcystę, dyrektorzy też, satanizmu w gminie nie ma, straszyć można, 
opowiadać ludowe baśnie o strachach i białych damach krążących po zrujnowanych salach pałacu w Przyborowie 
gdzie często przy pełni księżyca widać jak młode pary przytulone do siebie w pobliskim parku słuchają „Krótkiej 
rozprawy miedzy trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem” dziełem napisanym przez protoplastę rodu Miko-
łaja Reya z Nagłowic. Przedszkolaki z Przyborowia mogą straszyć wydrążoną w środku głową dyni nawiązując 
do pogańskiego święta wywodzącego się z Irlandii i wraz z emigrantami przetransferowanego do Ameryki. My też 
możemy wić wianki i wrzucać je do Czarniaki w noc świętojańską i palić sobótki. Władziu! To powiedz mi, kiedy 
jest satanizm. Jasiu, autorytatywnie stwierdził Władek, że początek satanizmu zacznie się w gminie wtedy, kiedy 
spadnie populacja kotów. Do „czarnej mszy” potrzebny jest kot. E! Władziu u mnie kotka i kocur, oboje w dobrej 
kondycji. No widzisz, nie martw się, że ci satanizm zagraża. Władek! A co z diabłami w jasełkach? Mogą być różnej 
płci, najładniejsze są „diablice” na jasełkach chotowskich. Wezmę Cię na jasełka do Chotowej. Zobaczysz, jakie 
są „diablice”. 

                                                                                                                                     As 
Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń może być przypadkowe. 

Lat 50, radny 3 kadencji Rady Gminy Czarna od 1990 roku, radny Rady 
Powiatu ostatnich dwóch kadencji, rolnik gospodarujący na 30 hekta-
rach, prowadzi działalność gospodarczą, firmę „Agrobud” w Starej Ja-
strząbce specjalizującej się w handlu artykułami rolno – przemysłowy-
mi, paszami i nawozami oraz skupem owoców. Najbardziej cieszy się 
wnuczką Karoliną. Największe osiągnięcia, które go cieszą, to: drogi, 
nowo wyremontowany ośrodek i odmalowane wnętrze kościoła. Ma-
rzeniem jest jak najszybsza budowa kanalizacji, parkingu koło kościoła 
i boiska. W tym wszystkim co ostatnio dzieje się w Jastrząbce widzi 
cząstkę swojej społecznej działalności. 

Gabriela Balasa   (Chotowa)

STEFAN BARAN – RADNY RADY POWIATU

Oferujemy atrakcyjne 
przejazdy bryczką 

w porze letniej i saniami 
w okresie zimy:

• śluby
• majówki
• wycieczki

• kuligi

kontakt: 
014 67 62 424, 721 821 693


