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W lutym, radni na sesji zapoznali się z 
tematem, który co roku w bieżącej kaden-
cji jest dogłębnie analizowany ze wzglę-
du na ważność omawianej tematyki, któ-
ra ma bezpośredni wpływ na jakość życia 
mieszkańców. 

Tematyka ta dotyczyła gospodarki od-
padami komunalnymi i segregacji śmie-
ci. Tereny naszej gminy są z punktu wi-
dzenia rozwoju turystyki, terenami bar-
dzo atrakcyjnymi, które co roku w sezonie 
wiosenno – letnim i jesiennym odwiedza-
ne są przez rzesze turystów. Chotowa la-
tem „pęka w szwach” , a  jesienią lasy peł-
ne są amatorów grzybobrania. W Choto-
wej smuci więc widok wywożonych do la-
sów śmieci, a dzikie wysypiska mnożą się 
jedno po drugim pomimo apeli radnych. 
Dlatego też na sesję zaproszono kierow-
nika Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpa-
dami w Paszczynie p. Bolesława Babia-
rza, który przybliżył radnym zachodzące 
procesy w gospodarce odpadami, ciągły 
wzrost ilości odbieranych segregowanych 
odpadów. Także w naszej gminie notowa-
ny jest wzrost odbieranych odpadów ko-
munalnych, które w ciągu ubiegłego roku 
wyniosły 600 ton, a zakład posiada pod-
pisanych 925 umów o odbiór odpadów. 
Ceny w tym roku za wywóz odpadów po-
zostają bez zmian. Podkreślił , że selek-
tywna zbiórka odpadów w skali zakładu 
nie przynosi zysku. 

Głos w dyskusji dotyczący zbiórki od-
padów zabierali: radny z Grabin Kazi-
mierz Lenczowski, radny z Głowaczowej 
Kazimierz Knych, radny z Borowej Józef 
Kuroś, który od lat w swojej miejscowości 
stara się dotrzeć do mieszkańców poprzez 
ulotki, aby wyeliminować problem spala-
nia odpadów zwłaszcza plastikowych bu-
telek po napojach, których spalanie wy-
rządza szkody w środowisku, a także za-
graża życiu poprzez wydzielane w czasie 
spalania substancje rakotwórcze. 

W dyskusji wójt zaapelował do radnych 
i sołtysów, aby w kontaktach z mieszkań-
cami przekonywali o konieczności pod-
pisania umów o wywóz odpadów. Jeżeli 
sytuacja się nie poprawi,  rozważyć trze-
ba będzie w następnej kadencji powoła-
nie straży gminnej, która egzekwować bę-
dzie przestrzegania prawa obowiązujące-
go wszystkich mieszkańców. 

Sołtys Henryk Kuta z Borowej infor-
mował o dzikim wysypisku pomiędzy Bo-
rową, Wolą Wielką i Straszęciniem. 

Kazimierz Kłos z Przyborowia  zwró-
cił się o większe pojemniki do śmietnika 
na osiedlu. 

W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt 
poinformował radnych o podejmowanych 
działaniach związanych z bieżącymi za-
daniami, a to: prowadzona inwestycja w 
Chotowej, kanalizacja i wodociąg za za-
lewem, prowadzonym remontem i moder-
nizacją DK w Borowej. Poinformował o 
przetargu na ocieplenie obiektów szkol-

nych oraz o przetargu na budowę parkin-
gu przy ul. Spółdzielczej w Czarnej. 

Radni na sesji podjęli szereg uchwał 
dotyczących bieżącej działalności gminy. 
W wolnych wnioskach zabrał głos radny 
Kazimierz Knych z Głowaczowej, który 
podziękował radzie za podjęcie uchwały 
nadającej Zespołowi Szkół w Głowaczo-
wej im. Jana Pawła II. 

Na sesji marcowej radni zatwierdzi-
li sprawozdanie finansowe Samodzielne-
go Publicznego Gminnego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej, z którego wynika, iż zysk 
zakładu wyniósł ponad 84 tysiące zło-
tych i zasili fundusz zapasowy zakładu. 
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmia-
ny uchwały o organizacji służby zdrowia 
na terenie naszej gminy. Przedłużono ter-
min funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w 
Czarnej na dotychczasowych zasadach do 
końca lipca br. Ze względu na opóźnienia 
w oddaniu nowego budynku ośrodka, w 
którym funkcjonować będzie niepublicz-
na przychodnia. 

W tej sprawie zabrał głos radny Marek 
Ziaja ze Żdżar, który domagał się wyja-
śnień, otrzymał od wójta, który ustosun-
kował się do obecnego stanu organiza-
cji służby zdrowia, a przesunięcie termi-
nu nie powoduje zagrożenia i braku opie-
ki medycznej. 

Z kolei radni uchwalili nową taryfy na 
wodę, która obowiązywać będzie od 1 
kwietnia br. I tak woda z ujęcia wody w 
Żdżarach podrożeje z 1,90 do 2,05 zł. Z 
ujęcia w Głowaczowej z 1,27 do 1,39 zł 
za m/3. Podrożeje również ścieki z 2,40 
do 2,70 za m/3. Taryfa została jednogło-
śnie przyjęta przez radnych. 

Radni uchwalili również uchwałę do-
tyczącą udzielenia dotacji do Schroniska 
im. Błogosławionego Brata Alberta, rów-
nież jednogłośnie. 

Z kolei został uchwalony pakiet uchwał 
dotyczący zakupu nieruchomości nie-
zbędnych do uregulowania istniejącego 
stanu, dojazdów do przepompowni, po-
szerzenia dróg gminnych itp. Uchwały te 
jednogłośnie zostały przyjęte przez rad-
nych. 

W sprawozdaniu miedzy sesyjnym 
wójt poinformował radnych o udziale w 
konferencji w Poznaniu poświęconej XX 
rocznicy reaktywowania samorządu. 

Następna część obrad została poświę-
cona podsumowania inwestycji  kanali-
zacyjnej realizowanej w Czarnej i Grabi-
nach przez Związek Gmin Dorzecza Wi-
słok. W tej części obrad wziął udział prze-
wodniczący Zarządu Związku Gmin Do-
rzecza Wisłoki w Jaśle Stanisław Pankie-
wicz oraz dyrektor biura Związku Maria 
Lignar. Zaproszeni radni otrzymali z rąk 

wójta i przewodniczącego rady kwiaty i 
okolicznościowe adresy za ich osobisty 
wkład w przeprowadzeniu tej inwestycji. 
Zabierając głos wójt podkreślił znacze-
nie tej inwestycji w realizowanym progra-
mie unowocześniania terenów wiejskich, 
która w tym etapie pozwoliła na podpię-
cie 526 gospodarstw domowych z Czarnej 
i Grabin do sieci kanalizacyjnej. Z kolei 
przewodniczący Związku Stanisław Pan-
kiewicz szczegółowo przypomniał rad-
nym historię ubiegania się związku o re-
alizację tego projektu, który objął zasię-
giem 16 gmin i miast , a jego początki się-
gają roku 2000. Cały proces inwestycyj-
ny, którego efektem jest miedzy innymi 
wybudowanie ponad 600 km sieci kanali-
zacyjnej trwał około 2, 5 roku i podzielo-
ny był na 20 kontraktów. Do sukcesów na-
leży zaliczyć to, jak powiedział przewod-
niczący, że nasz Związek otrzymał 84% 
dofinansowania środków pochodzących 
z Funduszu Spójności. Tylko 3 przedsię-
wzięcia na 80 realizowanych w naszym 
kraju dostały taki wysoki współczynnik 
dofinansowania. Podkreślił w swoim wy-
stąpieniu duże zaangażowanie wójta na-
szej gminy i śmiałość w podejmowaniu 
decyzji, które zaowocowały sfinansowa-
niem robót dodatkowych na terenie naszej 
gminy - drogi dojazdowej, parkingu przed 
oczyszczalnia i oświetlenia. 

Zaproszeni goście wraz z radnymi i 
sołtysami oraz wójtowie udali się na te-
ren oczyszczalni ścieków, gruntownie wy-
remontowanej i rozbudowanej o część so-
cjalną oraz wyposażoną w nowoczesną  
elektroniczną sterownię. 

Tradycyjnie w bramie przewieszono 
biało czerwoną wstęgę, aby zgodnie z tra-
dycją przeciąć  wstęgę i tym aktem zain-
augurować  nowy etap w funkcjonowa-
niu tego ważnego obiektu dla mieszkań-
ców Czarnej, a ważniejszego dla ochro-
ny środowiska. Czarnianka jest coraz bar-
dziej czystą rzeką, żyją w niej raki i bobry, 
które czynią spustoszenie w drzewostanie 
rosnącym obok rzeki. 

Aktu przecięcia wstęgi dokonali: Ma-
ria Lignar, Stanisław Pankiewicz, Janusz 
Cieśla, Kazimierz Lenczowski, Bogusław 
Majka i wójt Józef Chudy, który przeciął 
do końca wstęgę, która symbolizowała 
również zakończenie czasu wielkiej budo-
wy na terenie dwóch dużych miejscowo-
ści w naszej gminie: Czarnej i Grabinach. 
Miejmy więc nadzieję, że to nie ostatnia 
inwestycja realizowana przez Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki.  

Przystąpienie do tego związku było 
jedną z najbardziej odważnych decyzji 
wójta i rady gminy. Ta decyzja przyniosła 
konkretny sięgający ponad 4 miliony euro 
majątek, sieć kanalizacyjną, która służyć 
będzie mieszkańcom przez wiele lat.

                                                                                                                                                      
    (sz)

Kierownik Bolesław Babiarz 

Przewodniczący Związku Gmin Stanisław Pankiewicz składa informację
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Radni: Józef Wiercioch, Piotr Dzierżęga i Józef Madura

Uroczyste otwarcie oczyszczalni w Czarnej

Sesje Rady Gminy

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

Młodzież Zespołu Szkół w Starej Ja-
strząbce zaprasza na montaż słowno mu-
zyczny pt. „Pan wezwał Go do siebie” 
upamiętniający V rocznicę śmierci Jana 
Pawła II oraz czuwanie modlitewne „Mil-
czenie krzyża”, podczas którego pochylać 
się będziemy nad tajemnicą Krzyża Chry-
stusowego.

Uroczystość odbędzie się 02 kwietnia 
(Wielki Piątek) o godz. 20:45 w Kościele 
Parafialnym w Starej Jastrząbce.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy  
i czuwania!

Organizatorzy: 
Magdalena Górak, 
Beata Drwal,
Barbara Madura.

Mieszkańcy Starej Jastrząbki, Podlesia, 
Przerytego Boru. Goście z okolic.
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Zima nie odpuszcza, w połowie mar-
ca mrozy dochodziły nocą do – 15°C, a 
śnieg, co tydzień zwłaszcza w weekendy 
przykrywał szare pola oddalając z dnia 
na dzień cieplejsze dni przedwiośnia, na 
które wszyscy z utęsknieniem czekają nie 
mogąc się również doczekać klekotu bo-
cianów. 

Niestety jeszcze pod koniec marca nie 
mogliśmy ich zobaczyć. Kaczki na rze-
ce „Czarnej” dalej rezydują, czekając na 
dzieci wychodzące z przedszkola i do-
karmiające całe stado, zimujące od grud-
nia przy moście. Zawsze końcem lutego 
odlatywały w miejsca lęgów, aby wśród 
trzcin zbudować gniazda i wychować ka-
czątka. Dochodziły nas sygnały, że nie-
którzy ponoć próbowali różnymi sposo-
bami schwytać kaczki. Dobrze, że te in-
formacje się nie potwierdziły. A poza tym 
kaczki w marcu i w całym sezonie lęgo-
wym są pod ochroną. Takie zachowa-
nie to kłusownictwo surowo karane przez 
sądy. Nawet myśliwy polujący w sezonie 
na kaczki nie może jej zastrzelić pływa-
jącej po wodzie, strzelać do kaczek może 
tylko w locie.  Niestety musimy uzbroić 
się w cierpliwość, wiosna wraz z święta-
mi Wielkanocnymi przyjdzie do nas, a sta-
ny depresyjne powodowane brakiem słoń-

ca wraz z lodem popłyną rzekami do mo-
rza. Wiosna w naszej gminie to okres in-
tensywnych prac polowych. 

Jesteśmy gminą rolniczą słynącą od 
wielu lat z uprawy ziemniaków. W po-
przednich latach w pierwszych dniach 
marca na polach widać było już sadzarki, 

wysadzano wczesne ziemniaki, które po-
czątkiem czerwca gościły już na naszych 
stołach wypierając te z Maroka czy Izra-
ela, które poza handlową nazwą „młode” 
nie mają zapachu i smaku naszych pol-
skich młodych ziemniaków, wybrnie sma-
kujących z kefirem czy zsiadłym  mle-
kiem. A o przedwiośniu i ciepłych mar-

cowych dniach mogliśmy tylko w poło-
wie marca pomarzyć, nawet szpaki latają 
w stadach i szukają resztek nasion pozo-
stałych po jesieni. Zawsze od połowy lu-
tego słychać było już śpiewy tych ptaków 
pilnujących gniazd w budkach lęgowych. 
Czekamy na bociany, one zwiastować 
będą nam wiosnę, przylecą do gniazd, 

które są w prawie każdej miejscowości  
naszej gminy. Mają dobre warunki byto-
wania, dużo upraw, w których można zna-
leźć smakowity kąsek, a przede wszyst-
kim wykarmić młode. 

                                                                                                                                             
(ziel)

Wieś Czarna położona wzdłuż poto-
ku niemal równolegle do linii kolejo-
wej Kraków – Przemyśl, zawdzięcza swo-
ją nazwę według  jednych rzece przepły-
wającej przez wieś, noszącą nazwę „Czar-
ny Potok” i według  drugiej wersji nazwa 
pochodzi od licznych drwali trudniących 
się wypalaniem węgla drzewnego, zosta-
wiając po sobie czarne spaleniska – sami 
drwale mało różnili się kolorem skóry i 
odzienia od samych spalenisk.

Tereny Czarnej i okolicznych wiosek to 
skraj dawnej Puszczy Sandomierskiej. Ta-
kie nazwy jak: Borowa, Grabiny, Przeryty 
Bór, Podlesie, Jaworze, Brzeźnica, Dębi-
ca świadczą niezbicie o tym, że wszystkie 
one powstały dzięki wspomnianej pusz-
czy. Tu w lasach powstawały osady, któ-
re na przestrzeni wieków zmieniały się w 
wioski i miasta, stąd też wywodziły się  
ich nazwy. Na terenie Czarnej znajdowa-
ło się kilka dużych stawów obfitujących w 
ryby i ptactwo wodne. Pierwsze wzmian-
ki o Czarnej pochodzą z 1591 roku. Dla 
przykładu Zasów otrzymał nadanie od 
Władysława Łokietka w 1291 roku, zaś 
parafia 1344 r.

Wiek XVI to wiek potęgi Jagiellonów, 
złoty wiek naszej kultury. Czarna i okolice 
należą wówczas do powiatu pilźnieńskie-
go, wchodzącego w skład  województwa 
sandomierskiego. Główne zajęcie ludno-
ści to uprawa ziemi i rzemiosło (młyny, 
gorzelnie, piły wodne i nieliczne minerały 
(wydobywano rudę, no i ogromna liczba 
karczm .Dopiero połowa wieku XIX spo-
wodowała szybszy rozwój miejscowości, 
kiedy to pojawiła się linia kolejowa Kra-
ków – Dębica, a później Rzeszów – Prze-
myśl. Wybudowanie stacji kolejowej w 
Czarnej to możliwość zarobkowania dla 
każdego nieomal mężczyzny wywodzące-
go się z tej miejscowości i najbliższej oko-
licy. Prawie ze wszystkich stron otaczały 
wioskę lasy sosnowe położone na niewiel-
kich wzniesieniach, jedynie otwartą prze-
strzenią stanowiła północno – wschodnia 
strona. 

Przez długie dziesięciolecia, a nawet 
setki lat nie było tu ani szkoły ani kościo-
ła, a obowiązki duszpasterskie  sprawowa-
li kapłani parafii Zasów, do której też nale-
żała Czarna. Nic dziwnego, że ludzie rzad-
ko uczęszczali do kościoła, szczególnie 
zimą. Posiadanie obuwia w owym czasie 
było wielkim luksusem. Niektórzy koleja-
rze jechali na  msze do Dębicy lub Tarno-
wa. Nowa era dla Czarnej nastała z chwi-
lą wybudowania kościoła. Początek jego 

budowy jest raczej przypadkowy, moż-
na bowiem założyć, że kościół w Czarnej 
wybudowali Żydzi? Zamieszkiwała tutaj 
dość bogata rodzina żydowska Wachtlów, 
która do spółki z drugą rodziną żydowską 
wykupiła parcelę orną od Stanisława So-
chy i na tym terenie postanowili wybudo-
wać fabrykę. W końcu jednak poprzestali 

na młynie. Wkrótce właściciel tego obiek-
tu zbankrutował, a ówcześni mieszkańcy 
Czarnej za radą proboszcza zasowskiego 
ks. Józefa Krośnieńskiego zakupili młyn 
i postanowili go przebudować na kościół. 
Do wybudowania kościoła przyczynili 
się ks. Wojciech Słowik, Wojciech Para 
– wójt z Czarnej oraz:  Józef Pluta, Jan 
Skrzyniarz i Józef Kozioł – przy ogrom-
nym zapale i entuzjazmie mieszkańców 
Czarnej. Był to rok 1903 – za wspomniany 
obiekt zapłacono 4600 koron. Aby jednak 
dzieło doprowadzić do końca, trzeba było 
włożyć wiele wysiłku, by zakupiony młyn 
mógł pełnić funkcję kościoła. Sami miesz-
kańcy nie byli w stanie podołać tak wiel-
kiemu dziełu, dlatego wybrano „mężów 
pobożnych i zaufanych” i wysłano do są-
siednich gmin, by kwestowali na budują-
cy się kościół”. Rozebrano potężny komin 
po mury, dobudowano absydę i zakry-
stię. Dobudowane mieszkania zamienio-
no na ochronkę i w tych pomieszczeniach 
zaczęto naukę 1 października 1909 roku 
w pierwszej szkole, która mieściła się w 
ochronce. Pierwszą kierowniczką Szkoły 
Ludowej w Czarnej była siostra zakonna 
Laurencja Piekarska. Funkcję tą sprawo-
wały s.s. Służebniczki do chwili przyby-

cia naczelnika świeckiego Jana Patyka w 
1930 roku. Dawne biura młyna zostały za-
mienione na plebanię. Pierwszym duszpa-
sterzem był ks. Jan Słowik. Będąc słabe-
go zdrowia często był poza parafią , opu-
ścił ją w roku 1908 odchodząc do Ochot-
nicy Dolnej. – zmarł w 1914 roku. Po nim 
obowiązki duszpasterskie w Czarnej objął 
ks. Jan Mika. Określono go jako surowego 
katechetę i gorliwego kapłana. Pracował 
w Czarnej od lutego 1908 roku do sierpnia 
1913 roku. Wnętrze ówczesnego kościo-
ła to prowizoryczny główny ołtarz, także 
ławki i fisharmonia na chórze. Pierwszym 
organistą był Sierosławski. Po nim obo-
wiązki organisty przejęła siostra L. Pie-
karska – kierownik szkoły. Proboszczem, 
który długo rezydował w Czarnej był ks. 
Michał Grotowski, funkcję proboszcza 
pełnił od maja 1925 roku to jest od czasu 
erygowania parafii w Czarnej. Za jego sta-
raniem  i dzięki ofiarności wiernych wy-
budowany główny ołtarz. Wykonawcą oł-
tarza był znany ludowy rzeźbiarz Walenty 
Gallus z Chotowej. Boczne ołtarze ufun-
dowali miejscowi kolejarze. Pomyślano 
również o organach, wykonał je organo-
mistrz Tomasz Fal. W 1924 roku pomalo-
wano kościół według projektu Augustyno-
wicza z Dębicy. Sprowadzono do kościoła 
dzwony, dzięki ofiarności parafian z Czar-
nej, Jaźwin, Golemek, Jawornika Starego 
i Borowej. Pierwsze misje w Kościele od-
były się w 1935 roku i trwały osiem dni. 
W latach trzydziestych kościół wzboga-
cił się o kilka ornatów, obrusów, sztanda-
rów, chorągwi, baldachimu i feretronów. 
W 1934 roku ks. Grotowski przeniósł się 
do nowego, własnego budynku wybudo-
wanego na własnej parceli po wschod-
niej stronie kościoła. Wielkie uroczysto-
ści w Czarnej przeżyto, gdy w roku 1928 
stanął przy ołtarzu by odprawić pierw-
szą najświętszą ofiarę, tutejszy parafianin 
ks. Edward Wojtusiak. Podobne prymicje 
miały miejsce w roku 1941 kiedy tutejszy 
rodak, mieszkaniec Jaźwin, ojciec Korne-
liusz Gadacz, odprawił mszę prymicyj-
ną. 1 września 1939 roku dla kraju i na-
szej miejscowości nastały trudne dni. Już 
8 września wkroczyli do Czarnej Niemcy. 

Przez nasz teren przelewały się  całe fa-
langi uciekinierów z zachodu na wschód, 
do których dołączyli i nasi mieszkańcy, 
by po kilku dniach, czasem tygodniach 
strudzeni i wygłodzeni powrócić do swo-
ich rodzin. W 1942 roku wybuchła epide-
mia tyfusu plamistego, która zebrała ob-
fite żniwo, nie było tygodnia bez pogrze-
bu. Nowe okupacyjne władze nakaza-

ły zamknięcie szkół i kościołów, trwało 
to kilka tygodni. W czasie okupacji para-
fia straciła dwa piękne dźwięczne dzwo-
ny zarekwirowane przez okupantów. Nad-
szedł 1944 rok, który głęboko wrył się w 
pamięci tutejszych mieszkańców. Po za-
ciętych walkach w rejonie Dębicy od-
działy Czerwonej Armii okopały się pod 

Głowaczową, a pierwsze patrole sowiec-
kie  opanowały Borową. Były to głównie 
miejscowości w okolicach Tarnowa i Dą-
browy Tarnowskiej. Po zaciętych walkach 
Niemcy ponownie odbili Borową, która w 
czasie walk została całkowicie zniszczo-
na i spalona. 29 sierpnia 1944 roku wszy-
scy mieszkańcy Czarnej jak i sąsiednich 
wsi zostali wysiedleni do wiosek leżą-
cych na zachód od linii frontu. Kiedy w 
styczniu 1945 roku fala działań wojen-
nych przesunęła się na zachód, pełni ufno-
ści, że co najgorsze już za nimi do opusz-
czanych domów zaczęli wracać mieszkań-
cy Czarnej. 

Powrócił również miejscowy dusz-
pasterz, ale nie miał gdzie zamieszkać. 
Ochronka bez okien i drzwi, dziurawy 
dach, zaś plebania całkowicie pozbawio-
na dachu. Lokum dla księdza znalazło się 
u Franciszka Wilka na „Zamościu”. Ko-
ściół był zaś w takim stanie, że nie moż-
na było odprawić Mszy Świętej. Nie było 
w nim żadnego liturgicznego wyposaże-
nia, świec ani wina czy mszału. Poważ-
nie uszkodzone były ołtarze, nad wielkim 
ołtarzem nie było stropu, ławki popalone, 
organy zdewastowane, okna w większo-
ści pozbawione szyb. Oto efekty toczącej 

się wojny, które nie ominęły także czar-
nieńskiej świątyni. Ksiądz proboszcz Sta-
nisław Grotowski wspólnie z furmanem 
z Jaźwin i kościelnym wybrali się do tar-
nowskiej Katedry i tam znaleźli pomoc 
u ks. J. Bochenka, który obdarował ich 
podstawowymi naczyniami liturgiczny-
mi wraz z puszką na komunikanty. Księ-

gi metrykalne uratowały się ze zniszcze-
nia. Przekazał je kapelan niemiecki. Zaraz 
znalazła się też grupa parafian, która oczy-
ściła wnętrze kościoła i w takich prowizo-
rycznych warunkach odprawiono pierw-
szą po długiej wojennej tułaczce Mszę 
Świętą. Naprawą dachu zajęli się W. Era-
zmus, A. Jamróg, L. Świdro, K.Bartnik i 
E. Tryba. Mimo, że sami biedni dzielili się 
wszystkim by zapewnić dach nad głową 
księdzu i siostrom zakonnym. Ogromnie 
ważną rolę w tym okresie odegrał „Cari-
tas”. Nasza parafia otrzymała daleko idącą 
pomoc, szczególnie w żywności i odzie-
ży. Uruchomiono też kuchnię dla najbied-
niejszych mieszkańców Czarnej. Zorgani-
zowano zbiórkę pieniędzy, która pozwoli-
ła na ufundowanie dzwonu o wadze 245, 
5 kg, a jego koszt wyniósł 132.618 ówcze-
snych złotych. Był to listopad 1948 roku. 
Jego poświęcenie odbyło się w następnym 
roku w czasie odpustu parafialnego i nada-
no mu imię „Tomasz”, imię najhojniejsze-
go ofiarodawcy z Ameryki Tomasza Cy-
gana byłego mieszkańca Jaźwin. Od roku 
1945 parafię obejmuje ks. Stanisław No-
wakowski.

            Tadeusz Szydłowski
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Kościół w CzarnejRzeźba Chrystusa Frasobliwego na 
placu kościelnym w Czarnej

Na Józefa gniazdo w Borowej było puste W połowie marca wróciła zima

NA JÓZEFA  NIE PRZYLECIAŁY

Część pierwsza
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OCIEPLENIA CZAS ZACZĄĆ! MOST W GRABINACH
Budynek urzędu zostanie ocieplony. 

Firma budowlana z Rzuchowej przy-
stąpiła do robót budując rusztowania, któ-
re nie powinny jednak utrudnić dostępu 
interesantom załatwiającym sprawy urzę-
dowe, zwłaszcza w Banku, Urzędzie Sta-
nu Cywilnego, czy w Ewidencji Ludno-
ści przy wyrabianiu lub zmianie dowo-
dów osobistych. Budynek administracyj-
ny urzędu to jeden z ostatnich obiektów, 
które jeszcze nie zostały ocieplone Stra-
ty ciepła w budynku były bardzo duże, a 
w niektórych pomieszczeniach biurowych 
koniecznym było w dni o niskich tempe-
raturach dogrzewać biura piecykami elek-
trycznymi. Ocieplenie budynku zmniejszy 
znaczne koszty ogrzewania i inwestycja 
w ciągu kilku lat zwróci się z nawiązką. 
Rozstrzygnięty został również przetarg 
na ocieplenie kolejnych budynków szkol-
nych. W przetargu wzięło udział 30 przed-
siębiorców, które ubiegały się o uzyska-
nie zlecenia. Otwarcie ofert odbyło się w 
Sali posiedzeń Rady Gminy. Postępowa-
nie przetargowe prowadzono na podsta-
wie ustawy o zamówieniach publicznych 
i na tej podstawie z zachowaniem okre-
ślonych procedur przetargowych zostanie 
przez wójta podpisana umowa. Głównym 
kryterium była cena oferty na wykonanie 
robót. Rozpiętość cen wahała się. Wyko-
nanie ocieplenia budynku szkoły w Bo-
rowej od 85.000 złotych do 177.000 zło-
tych, budynku szkoły w Głowaczowej od 
75.000 złotych do 147.000 złotych, bu-
dynku szkoły w Starej Jastrząbce od 155. 
000 złotych do 296. 000 złotych. Najniż-
szą ofertę przedstawiła firma z Przyłęku k/ 

Mielca, z którą zostanie podpisana umo-
wa na wykonanie prac ociepleniowych 
w Zespołach Szkół w Starej Jastrząbce , 
Chotowej i Głowaczowej. Termin wyko-
nania to wrzesień 2010 rok. Kolejny se-
zon grzewczy po ociepleniu budynków 

zmniejszy koszty ogrzewania, które w 
tych obiektach stanowiły znaczną część 
kosztów administracyjnych. Roboty zgod-
nie z umową mają być zakończone do 30 
czerwca 2010 roku.

 (ziel)

W ubiegłym roku usuwając skutki po-
wodzi odbudowano dwa mosty w Jaźwi-
nach i Borowej oraz przepust na drodze 
Róża Jaźwiny. 

Mosty: w Jaźwinach i Borowej otwar-
to goszcząc przedstawicieli partnerskich 
gmin: Gminę Wiązowna w wojewódz-
twie mazowieckim z wójtem Markiem Ję-
drzejczakiem i Gminę Korzenna k/ Nowe-
go Sącza z województwa małopolskiego. 
Obie te gminy udzieliły wsparcia finanso-
wego na odbudowę mostów: Wiązowna 
100 tysięcy złotych na most w Jaźwinach, 
a Korzenna 25 tysięcy złotych na odbudo-
wę mostu w Borowej. Kolejny most za-
kwalifikowany do odbudowy, który uzy-
skał 80% dofinansowania na przywró-
cenie go do użytkowania z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji jest 
most na rzece „Czarniance” w Grabinach, 
zwanej od tej miejscowości „Grabinką” 

lub „Grabinianką”, w ciągu drogi gmin-
nej koło Niedzieli. Jest to most drewnia-
ny, pamiątka po dębickich saperach, któ-
rzy go wybudowali, aby połączyć drogę 
gminną przebiegającą przez wieś z drogą 
powiatową. Jest to ważne połączenie dro-
gowe. 

Dotychczasowy drewniany most nie 
wytrzymał fali powodziowej, która uszko-
dziła jego filary. Został on wyłączony z 
ruchu. Przejazd i przejście tym mostem 
stwarza duże niebezpieczeństwo. Aby 
nie dopuścić do wypadku usypano z pia-
sku przeszkody uniemożliwiające wjazd 
na ten most. Zlecono wykonanie doku-
mentacji technicznej i po uzyskaniu sto-
sownych pozwoleń oraz po przeprowa-
dzeniu procedury zamówienia publiczne-
go, inwestycja ta zostanie zrealizowana w 
tym roku, jeszcze w tej kadencji samorzą-
du gminnego. 

W listopadzie tego roku czekają nas 
wybory samorządowe, wybór rady gmi-
ny i wójta, najprawdopodobniej w listopa-
dzie. Radni z Grabin: pani Krystyna Ra-
dzik i Kazimierz Lenczowski będą mo-
gli powiedzieć swoim wyborcom, że w 
tej kadencji w Grabinach zrealizowano 
wiele ważnych zadań inwestycyjnych, 
które znacząco wpłynęły, na jakość ży-
cia mieszkańców. Ukoronowaniem tro-
ski o sprawy tej wsi będzie nowy most, 
wykonany w technologii żelbetonowej z 
mocnymi przyczółkami i uregulowanymi 
przed i za mostem brzegami rzeki, która 
jak się okazało w czerwcu ubiegłego roku 
potrafi być groźna.

                                                                                                                                     (sz)Niebawem ruszą roboty na obiektach szkolnych w Borowej Most drewniany na „Grabiniance” 
zamknięty

Ocieplany jest budynek banku i urzędu

Pan Krzysztof Niemiec jest radnym po-
wiatu dębickiego drugą kadencję. 

Z samorządem, który w tym roku ob-
chodzi okrągłą 20 rocznicę reaktywowa-
nia w naszym kraju samorządności gmin-
nej, związany był, jako radny Rady Gmi-
ny Czarna w latach 1998 do 2002. Jest 
mieszkańcem Grabin i tą miejscowość i 
interesy mieszkańców tej podmiejskiej 
miejscowości reprezentował godnie w ra-
dzie. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyj-
nego (WSK) , a później Wytwórnia Urzą-
dzeń Chłodniczych WUCh) to zakład pra-
cy, w którym przepracował 40 lat odcho-
dząc w 1994 roku na emeryturę. W tym 
jednym z największych zakładów me-
chanicznych znanych z produkcji urzą-
dzeń chłodniczych montowanych później 
w wielu krajach Europy, a także w Chi-
nach pracował w Dziale Normowania Pra-
cy. Przez ostatnie pięć lat aktywności za-
wodowej w WUCh pełnił funkcję kierow-
nika Działu Normowania Pracy. Od 1980 
roku aktywny członek Związku Zawodo-
wego Solidarność, w którym pełnił funk-
cję przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. Działalność społeczna to ważna dla 
pana Krzysztofa misja, którą pełni z zaan-
gażowaniem dla dobra mieszkańców na-
szej gminy i całego powiatu. W tej kaden-
cji jest przewodniczącym Komisji Infra-
struktury i Gospodarki Komunalnej Rady 
Powiatu. Żona Maria, dzieci córka Mar-
ta ukończyła studia informatyczne jest na-
uczycielką, syn Marek również ukończył 

studia o kierunku informatycznym. Wnu-
ki, z których państwo Niemcowie są dum-
ni to Kasia, w tym roku zdaje maturę oraz 
Piotruś i Maciuś. 

Wracając do działalności społecznej 
pan Krzysztof podkreśla, że dobro miesz-
kańców gminy, których reprezentuje z 
woli wyborców jest dla niego drogowska-
zem, wskazującym mu cele, które samo-
rząd powiatowy winien zrealizować.. I z 
tego przyjętego na siebie obowiązku sta-
ra się należycie wywiązać, a realizowa-
ne inwestycje powiatowe, także w naszej 
gminie są tego dowodem. Do najważniej-
szych, które udało się zrealizować przez 
dwie kadencje to: przebudowa drogi po-
wiatowej Chotowa – Przecław przebiega-
jącej przez tereny dwóch gmin Czarnej i 
Żyrakowa, a w naszej gminie przez Cho-
tową, Przyborów i Grabiny. Droga ta ma 
strategiczne znaczenie dla ruchu drogo-
wego. Udało się również przy drodze od 
szkoły w Grabinach w kierunku Przybo-
rowia ułożyć chodnik z kostki brukowej, 
który znacząco poprawił bezpieczeństwo 
pieszych, a zwłaszcza dzieci uczęszczają-
cych do szkoły nie tylko z Grabin, ale tak-
że z Osiedla Przyborów. Wszystko wska-
zuje na to, że w tym roku chodnik zostanie 
doprowadzony do osiedla, tak powiat jak 
i gmina przeznaczyła już środki w swoich 
budżetach na budowę chodnika. Drugą 
ważną dla gminy inwestycją powiatową 
jest realizowana obecnie przebudowa dro-
gi powiatowej Pilzno – Róża na odcinku z 
Pilzna do przejazdu kolejowego w Czar-

nej, a także zrealizowana w roku 2009 
„Schetynówka” od przejazdu kolejowego 
przy ulicy Wincentego Witosa do skrzy-
żowania drogi w kierunku Jaźwin i Boro-
wej. Te duże przedsięwzięcia inwestycyj-
ne realizowane są przy znaczącym udzia-
le środków z Unii Europejskiej, ale tak-
że angażują środki budżetu powiatowego 
oraz środki z budżetów gmin uczestniczą-
cych w tym przedsięwzięciu. Pan Krzysz-
tof podkreśla, iż przebudowa dróg w obrę-
bie Chotowej to także element zaangażo-
wania się władz powiatu w przygotowa-
niu infrastruktury do mających się odbyć 
w sierpniu tego roku Mistrzostw Świa-
ta w Szachach Kobiet i Mężczyzn do lat 
20 w Chotowej i Czarnej. Uczestnicy mi-
strzostw będą mogli się przekonać, że po-
wiat i wchodząca w skład powiatu admi-
nistracyjnie gmina Czarna to dobrze za-
gospodarowane tereny, do których war-
to było przyjechać. Trudno wymieniać 
wszystko to, co jako przewodniczący ko-
misji w tej kadencji uczynił, aby powiat 
mógł równomiernie się rozwijać. Siedziba 
starostwa powiatowego w którym miesz-
czą się wszystkie wydziały to również 
duże osiągnięcie władz samorządowych, 
których dane mu było być radnym, a dzię-
ki temu mogą być lepiej załatwiane ludz-
kie sprawy.   We wszystkich gminach na-
szego powiatu widać mądrą i przemyśla-
ną oraz dobrze prowadzoną politykę go-
spodarczą zmierzającą do ciągłego uno-
wocześniania terenów wiejskich, w któ-
rych przebudowa arterii powiatowych ma 

bardzo duże znaczenie. Drogi powiato-
we, odcinki tych dróg przebiegające przez 
Starą Jastrząbkę, Jaźwiny, Czarną ul. Sło-
wackiego przez Golemki do lasu grun-
townie wyremontowane to również cząst-
ka działalności naszego radnego powiato-
wego, który wspiera wszystkie propozy-
cje w radzie powiatu zmierzające do rów-
nomiernego rozwoju obszarów wiejskich 
powiatu dębickiego. A co dalej? Marzeń 
jest wiele podkreśla pan Krzysztof, ale 
trzeba je korygować z możliwościami fi-
nansowymi powiatu i gmin, a także z trud-

no dostępnymi środkami z Unii Europej-
skiej. Najważniejszym i wspierającym 
działanie każdego radnego jest dobrze po-
jęta współpraca z wszystkimi samorzą-
dami, która przekuwa się w ważne dla 
wszystkich mieszkańców decyzje gospo-
darcze. A hobby? To matematyka, szachy 
i rozrywki umysłowe, z pasją rozwiązuje 
najtrudniejsze krzyżówki. Ważne miejsce 
zajmuje dobra literatura, a od wiosny do 
później jesieni jazda na rowerze. 

KRZYSZTOF NIEMIEC 
Radny Powiatu Dębickiego

Przedstawia Stanisław Zieliński 

KRZYSZTOF NIEMIEC 
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Samorządowy Jubileusz 
Samorządowcy z całego kraju wybrali 

Poznań, aby tam na zorganizowanej kon-
ferencji uroczyście świętować Jubileusz 
20 – lecia powołania do życia samorzą-
du gminnego. 

Na zaproszenie Związku Gmin Wiej-
skich w uroczystościach tych wziął udział 
wójt Józef Chudy, który w reaktywowa-
nym ustawą z dnia 8 marca 1990 r. samo-
rządzie działa od początku jego powsta-
nia, od 1990 do 1993 roku, jako radny 
gminy, a od roku 1993 wójt gminy - do 
chwili obecnej. Jest, więc najdłużej spra-
wującym funkcję wójta w powiecie dę-
bickim. 

Samorząd w Polsce ma bardzo dłu-
gą tradycję. Został on utworzony w 1918 
roku i do wybuchu II wojny światowej 
(po zreorganizowaniu w 1933 r.) istniał na 
szczeblu gminy. Zlikwidowano go w Pol-
sce Ludowej w roku 1950, a po wielu la-
tach ustawą z 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie terytorialnym (obecnie o samorzą-
dzie gminnym) został przywrócony do ży-
cia już w innej wolnej Polsce. 

Druga ustawa z 24 lipca 1998r. o wpro-
wadzeniu zasadniczego trójstopniowego 
podziału terytorialnego państwa (na gmi-
ny, powiaty i województwa) wprowadzi-
ła na wszystkich szczeblach podziału ad-

ministracyjnego samorządy, powiatowy i 
wojewódzki. 1 stycznia 1999 r. nastąpiło, 
więc rozszerzenie samorządu terytorial-
nego na nowo utworzone powiaty i woje-
wództwa. Zaczęły, więc działać rady po-
wiatu, jako organy stanowiące, a zarządy 
powiatu na czele ze starostą stały się orga-
nami zarządu powiatu. 

Również na szczeblu wojewódzkim 
wybrano w wyborach bezpośrednich rad-
nych wojewódzkich, zgrupowanych w sej-
mikach wojewódzkich, a na czele zarządu 
województwa, organu wykonawczego stoi 
marszałek województwa. Dziś wertując 
przepisy prawa wynikające z ustaw samo-
rządowych możemy śmiało powiedzieć, 
że Polska to kraj samorządów: zasadni-
czego – powstaje dla organów o kompe-
tencjach ogólnych, czyli dla terenowych 
organów administracji rządowej i dla or-
ganów samorządu terytorialnego, pomoc-
niczego – dokonywany jest dla wyodręb-
nienia organów pełniących funkcje po-
mocnicze w realizacji zadań ogólnych np. 
dzielnice, osiedla, sołectwa oraz specjal-
ny – dla realizacji zadań, które wciągnię-
cie w zakres kompetencji podziału zasad-
niczego jest niemożliwe bądź bezcelowe, 
np. samorządy administracji morskiej, la-
sów państwowych. Celem twórców samo-
rządnej Rzeczypospolitej było realne od-
danie w ręce wspólnot lokalnych zadań 

ich dotyczących. Przyjęto, więc, że rela-
cje państwo – samorządy opierać się będą 
na zasadzie subsydiarności (pomocniczo-
ści) sięgających swymi korzeniami do na-
uki społecznej Kościoła. Nauka ta głosi, 
ze wszelkie decyzje powinny zapadać na 
szczeblu możliwie najbliższym obywate-
lom, a więc w gminach, regionach itp., a 
nie w centrach administracyjno – rządo-
wych. Gmina jest podstawowym ogni-
wem samorządu i wykonuje ona wszyst-
kie zadania o znaczeniu lokalnym. Gmina 
jest w strukturze państwa wyodrębnionym 
podmiotem prawa i bierze udział w spra-
wowaniu władzy publicznej. 

Uroczystości Jubileuszu 20 – lecia po-
wstania samorządów zebrało szerokie gro-
no samorządowców z całego kraju, wraz 
z najwyższymi władzami Rzeczypospoli-
tej z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 
marszałkiem Sejmu Bronisławem Komo-
rowskim. Obecnym, honorowym gościem 
był pierwszy premier wolnej Polski Tade-
usz Mazowiecki witamy gromkimi brawa-
mi, ponieważ za czasów Jego rządu nastą-
piły największe i najważniejsze reformy w 
Odrodzonej Rzeczypospolitej. 

A co w naszej gminie działo się przez 
te 20 lat. O tym wszystkim będę starał się 
pisać w kolejnych odcinkach i przybli-
żyć Państwu osiągnięcia samorządu gmi-
ny Czarna przez te okrągłe 20 lat. Rodzące 

się wówczas dzieci mają obecnie po 20 lat, 
najczęściej studiują na wyższych uczel-
niach lub pracują, zakładają własne biz-

nesy i żyją w samorządnej Polsce mając 
wpływ na wiele spraw, które dotyczą spo-
łeczności lokalnej. Nasza gmina przez te 
20 lat zmieniła swe oblicze, jest inna, bar-
dziej zagospodarowana i zurbanizowana, 
mamy piękne szkoły z salami gimnastycz-

nymi, kryta pływalnia, boiska i parkingi, 
obiekty kultury, przebudowane i moder-
nizowane drogi, wodociągi i kanalizacje 

wraz z oczyszczalniami ścieków, oświe-
tlenie uliczne i wiele innych działań inwe-
stycyjnych, które w tych latach wspólne-
go decydowania udało się dla dobra ludzi 
zrealizować. 

                   (ziel)

Wójt Józef Chudy i starosta Władysław Bielawa na Kongresie w Poznaniu

To kolejna inwestycja na terenie gminy 
Czarna, która zostanie zrealizowana przez 
samorząd powiatowy. 

Obecny stan techniczny drogi budzi 
szereg zastrzeżeń ze względu na występu-
jące na obecnej drodze przełomy, a po zi-
mie dziury, co utrudnia użytkownikom po-
wiatowej trasy jazdę. Droga ta przewidzia-
na jest do przebudowy w 2011roku, a środ-
ki na jej gruntowną modernizację władze 
powiatu zamierzają pozyskać z Regional-

nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Środki unijne to 
znaczna część kosztów sięgających kwo-
ty 4 miliony złotych, budżet powiatu wyło-
ży na tą inwestycję  około 800 tysięcy zło-
tych, z budżetu naszej gminy na drogę zo-
stanie wydana kwota 213 tysięcy złotych, 
a z budżetu miasta i gminy Pilzno zostanie 
wydana około 100 tysięcy złotych. Kwo-
ty te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu 
przetargu na przebudowę tej drogi powia-
towej oznaczonej na mapach nr 2403. Cał-

kowity przewidywany koszt przebudowy 
to niespełna 6 milionów złotych, które zo-
staną wydane, aby ta droga łącząca Czar-
ną z drogą krajową A-4 w Machowej po-
siadała odpowiedni standard oraz aby po 
tej drodze mogły poruszać się samochody 
bez ograniczeń. 

Będzie trochę utrudnień, ponieważ har-
monogram robót przewiduje remonty mo-
stów i przepustów na tej drodze i zapew-
ne koniecznym będzie korzystanie z ob-
jazdów. O tych utrudnieniach informo-
wał będzie inwestor, którym będzie Za-
rząd Dróg Powiatowych w Dębicy. Naj-
bardziej usatysfakcjonowani tą inwestycją 
będą mieszkańcy Żdżar, ponieważ główna 
arteria komunikacyjna przebiegająca przez 
tą wieś zostanie poddana gruntownej prze-
budowie. Po odbudowie zwiększy się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego przez las 
w Żdżarach, a w Czarnej mieszkańcy uli-
cy Krakowskiej będą mieli również wyre-
montowaną ulicę z ułożonym chodnikiem 
koło drogi. 

Zaciskać należy kciuki, aby droga ta 
otrzymała dofinansowanie i odpowiednią 
ilość punktów przy merytorycznej ocenie 
złożonego wniosku o dotację. Wniosek ten 
ma wielką szansę powodzenia ze wzglę-
du na strategiczny charakter tego odcinka 
drogi oraz że jest współfinansowany przez 
trzy jednostki samorządowe. Satysfakcję z 
podpisanej umowy przez wójta ze starostą 
w lutym 2010 roku mogą mieć nasi radni 
powiatowi Stefan Baran ze Starej Jastrząb-
ki i Krzysztof Niemiec z Grabin, którzy z 
sukcesem wspierają starania władz naszej 
gminy o w miarę szybką poprawę stanu 
dróg powiatowych przebiegających przez 
naszą gminę, a drogi te są głównymi ar-
teriami komunikacyjnymi łączącymi nas z 
Tarnowem, Dębicą, Lisią Górą, Radomy-
ślem i Dębicą. 

Inwestycja ta spełni również oczekiwa-
nia i postulaty kierowane od lat przez rad-
nego ze Żdżar i sołtysa wsi. 

                                                                                                                      (ziel) 

Taką piosenkę śpiewała cała Polska, a 
zwłaszcza młodzi chłopcy, poborowi, któ-
rzy szykowali się do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej, która była zaszczytem, 
a zarazem konstytucyjnym obowiązkiem 
do wypełnienia przez każdego zdolnego 
do służby wojskowej młodego mężczyznę.

Dziś nie ma obowiązku odbycia służ-
by wojskowej. Nie ma już poboru do woj-
ska, jest wynikająca z ustawy obowiązko-
wa kwalifikacja wojskowa mężczyzn, któ-
rzy ukończyli 18 rok życia. W trakcie pro-
wadzonej przez komisję wojskową i lekar-
ską kwalifikacji, stawiający przed tą ko-
misją otrzymują odpowiednią kwalifika-
cję zdrowia, zostają zakwalifikowani do 
służby wojskowej i w razie powszechnej 
mobilizacji mogą być powołani do służby.  
W przysłowiowe „kamasze” wcielani zo-
stają ci, którzy wyrażą na to zgodę, pod-
piszą kontrakt i stają się wówczas żołnie-
rzami zawodowymi. Żołnierzami zawodo-
wymi zostają również mężczyźni i kobie-
ty, którzy wybrali naukę w szkołach pod-
oficerskich i oficerskich. Obowiązkowej 
kwalifikacji podlegają również kobiety, 
których wyuczony zawód predysponuje je 
do służby wojskowej(np. lekarki czy pie-
lęgniarki). Zresztą Wojsko Polskie się fe-
minizuje i bardzo często panie widzimy 
w wszelkiego rodzaju filmowych repor-
tażach w mundurach i we wszystkich ro-
dzajach wojsk. Równouprawnienie w ar-
miach, czyli służba mężczyzn i kobiet od 
lat ma miejsce w wielu krajach, a zwłasz-

cza w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. 
Mundur jest ubiorem bardzo twarzowym 
i dawno już się mówiło, że „Za mundu-
rem, panny sznurem”, teraz i chłopcy. Tak, 
że wszyscy ci, którzy zgłosili się do reje-
stracji, a z naszej gminy było to 126 osób 
nie muszą się obawiać, że pewnego dnia 
listonosz przyniesie im list z wezwaniem 
do Wojewódzkiej Komisji Uzupełnień po 
odbiór biletu, bezpłatnego przejazdu do 
jednostki wojskowej. Za moich młodych 
lat takie listy przychodziły bardzo czę-
sto i kończyło się to przygodą w Ludo-
wym Wojsku Polskim przez dwa lata, póź-
niej służbę skracano, aby wreszcie zorga-
nizować zawodową armię w demokratycz-
nej Rzeczpospolitej, bardziej mobilną, le-
piej wyszkoloną i zdolną do udziału w mi-
sjach pokojowych, stabilizacyjnych czy 
wojnie toczonej przez NATO w Afganista-
nie.  Wojsko Polskie to obecnie wyszkole-
ni specjaliści, którzy zachowując wojsko-
we regulaminy, służą w armii na podsta-
wie umowy - kontraktu i otrzymują odpo-
wiednie w zależności od stopnia i specja-
lizacji wynagrodzenie. W okresie hulają-
cego w Polsce bezrobocia Armia nie ma 
kłopotów z rekrutacją żołnierzy. Reszta 
zakwalifikowanych poborowych, pomi-
mo odpowiedniego stanu zdrowia nigdy 
nie zetknie się z wojskiem, miejmy na-
dzieję, że w tym regionie Europy, w któ-
rym żyjemy nigdy już nie będzie woj-
ny.                                                                                                                                                                                                

  (ziel)

MACHOWA – ŻDŻARY – 
CZARNA

DO WOJA MARSZ 
DO WOJA

Poborowi przed komisjąDroga powiatowa Machowa – Czarna  biegnie przez las w Żdżarach

Ulica Krakowska otrzyma nową nawierzchnię w 2011 r.
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Wszystkie czynności formalno – praw-
ne zostały zakończone. Jak tylko aura 
na to pozwoli i rozmarznie ziemia firma 
ŁAD-BUD przystąpi do robót ziemnych 
na placu gminnym obok Kościoła w Czar-
nej.

 W tym, bowiem miejscu o łącznej po-
wierzchni 1676 m2 powstanie parking wy-
łożony kostką brukową wraz z ciągami 
pieszymi. Parking posiadał będzie rów-
nież kanalizację deszczową wraz z sepa-
ratorem oleju, niezbędnym urządzeniem 
przy tego rodzaju inwestycjach. Olej z nie-
szczelnych silników samochodowych, któ-
re mogą przypadkowo znaleźć się na tym 
placu nie może wraz z deszczówką wpły-
wać do przepływającej obok rzeki „Czar-
na”. Grozi to nieodwracalnymi zniszcze-
niami czystej jak do tej pory rzeki, choć 
zdarzają się zanieczyszczenia powodowa-
ne przez cegielnię w Woli Rzędzińskiej. 
Niejednokrotnie pracownicy urzędu zaj-
mujący się ochroną środowiska w gmi-
nie interweniowali w wojewódzkich insty-
tucjach kontrolujących przypadki zanie-
czyszczenia rzeki. Jest teraz nadzieja, że 

po wykryciu sprawcy, „Czarnianka” taką 
nazwę ma też ta rzeczka nie popłyną osa-
dy mineralna zabarwiając jej wodę na bia-
ło. Parking, na którym winno zaparkować 
jednorazowo ponad 80 samochodów, za-
pewne pomieści cały orszak weselny, a go-
ście nie będą narażeni na czyszczenie sku-
rzonych lub obłoconych butów. Mieszkań-
ców ul. Spółdzielczej cieszy to, że ich uli-
ca zmienia się nie do poznania: nowa na-
wierzchnia drogi wraz z chodnikiem, od-
nowiony i oświetlony stylowymi lampami 
budynek urzędu, kwiaty i iglaki na skwer-
ku, budujące się obiekt, w którym świad-
czone będą usługi dla mieszkańców, piz-
zeria i do końca czerwca nowy parking 
w bliskim sąsiedztwie kościoła, w któ-
rym uroczyście obchodzona będzie roczni-
ca erygowania przez biskupa tarnowskie-
go Leona Wałęgę w 1925 roku czarnień-
skiej parafii. Czekamy, więc na te kościel-
ne uroczystości, a przy okazji na poświę-
cenie parkingu, aby przez długie lata słu-
żył mieszkańcom Czarnej i gościom, któ-
rzy zechcą odwiedzić kościół i położony 
nieopodal stary cmentarz.

                                                                                                                                (ziel)

PARKING NA 85-leCIe

PSY NADAl 
BeZ NADZORU!!!

WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM

PODZIĘKOWANIE

Wielkie szczęście miał mieszkaniec 
Czarnej, który na skutek nie zachowania 
należytej ostrożności doprowadził do ko-
lizji z pociągiem osobowym na przejeździe 
kolejowym przy ul. Mickiewicza w Czar-
nej. 

W ratowaniu poszkodowanego, który 
miał bardzo wielkie szczęście, że przejeż-
dżający skład pociągu odrzucił samochód 
do wypełnionego wodą i lodem przytoro-
wego rozlewiska wzięła udział drużyna 
ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czarnej, która jako pierwsza przybyła 
na miejsce wypadku. Warto było wyposa-
żyć naszą OSP w specjalistyczny samo-
chód i urządzenia do rozcinania i rozcią-
gania blach. Szybka i skuteczna akcja ra-
townicza przeprowadzona wraz z przyby-
łą na miejsce zdarzenia ekipą Państwowej 
Straży Pożarnej z Dębicy oraz Zespołem 
Ratowników Medycznych pozwoliła na 

wydobycie kierowcy z pokiereszowanego 
„malucha” i odwiezienie poszkodowane-
go do szpitala w Dębicy. Bardzo groźnie 
wyglądający wypadek okazał się dla kie-
rowcy z Czarnej w miarę szczęśliwy poza 
złamaną nogą i ogólnymi potłuczeniami. 
Jego stan zdrowia pozwala mieć nadzieję, 
że bez większego uszczerbku na zdrowiu 
wyjdzie z tego nieszczęśliwego zdarzenia 
i dalej będzie mógł pracować w szkole. 
W całym tym nieszczęściu, które go do-
tknęło jedno może tylko cieszyć, zainte-
resowanie i wielką solidarność sąsiadów, 
którzy jak mogą pomagają mu w tym nie-
szczęściu, które go dotknęło. To przestro-
ga! Nie wolno zapominać, że prawa fizy-
ki nie pozwalają zatrzymać się pociągowi, 
który wyhamował około 200 metrów dalej 
od miejsca zdarzenia. Nie jedno ludzkie 
życie zakończyło się na torach przebiega-
jących przez teren naszej gminy. Może za-
powiadana modernizacja torów i przejaz-

dów, które mają mieć charakter bezkoli-
zyjny pozwoli, na zwiększenie bezpie-
czeństwa i takie „bliskie spotkania” będą 
niemożliwe. Kolej przygotowuje już pla-
ny i dokumentację techniczną moderniza-
cji torów, po których pędzić maja pocią-
gi z szybkością 160 km na godzinę. Ale to 
przyszłość określana na przyszłe lata, ale 
nie wcześniej niż po roku 2015. 

Miejmy nadzieję, że wtedy Polska bę-
dzie notowała szybki rozwój gospodar-
czy i starczy złotówek, a może już euro 
na sfinansowanie tak wielkiego przedsię-
wzięcia modernizacyjnego traktu kolejo-
wego, który przyniósł także wiele dobre-
go naszej gminie, a zwłaszcza dla Czar-
nej, która stała się centrum administracyj-
nym i gospodarczym gminy.

                                                                                                                   (ziel)

Panie Przewodniczący! Panowie Wój-
towie! Wysoka Rado! Drodzy Przyjaciele !

Z autentycznym wzruszeniem, wyrażam 
Wysokiej Radzie wdzięczność i podzię-
kowanie, za przyjęcie uchwały w sprawie 
nadania Zespołowi Szkół w Głowaczowej, 
imienia Jana Pawła II.

Także z tego miejsca dziękuję wszyst-
kim tym którzy inicjatywie nadania Zespo-
łowi Szkół tego imienia sprzyjąją i wspie-
rają a także decydują o właściwym prze-
biegu procedur , tak ze strony władz świec-
kich jak i duchownych.

Kiedy w dniu 09 kwietnia 2005 roku 
tj.dzień po pogrzebie Jego Świątobliwości 
Jana Pawła II, podczas uroczystości odda-
nia do użytku Sali Gimnastycznej w Gło-
waczowej, po raz pierwszy pojawiło się 
nieśmiałe życzenie i pragnienie lokalnej 
społeczności, nauczycieli i dzieci, aby Ze-
społowi Szkół nadać kiedyś Imię Wielkie-
go Syna Polskiego Narodu, nikt chyba nie 
przypuszczał że nastąpi to w tak nieodle-
głym czasie - naszym czasie.

Drodzy !
Nadanie imienia Zespołowi Szkół w 

Głowaczowej, połączone z ufundowa-
niem i poświeceniem sztandaru i popier-
sia Papieża, które mamy nadzieję nastąpi 
we wrześniu br., zbiega się ze szczególny-
mi dla Głowaczowej rocznicami:

-  591 rocznicą istnienia wsi, zorganizo-
wanej na prawach niemieckich,

 -  123 rocznicą istnienia systemu oświa-
ty (powstania pierwszej szkoły) w 
tej miejscowości, a więc rocznicami 
świadczącymi o zacnej historii tej wsi.

Jestem przekonany że przyjęta przez 
Wysoką Radę historyczna uchwała, będzie 
impulsem do dawania czytelnego świadec-
twa dobra, rzetelnego zdobywania wiedzy 
i dbałości o należyte wychowanie młode-
go pokolenia.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję!                                                                                             
Radny sołectwa Głowaczowa

                                                                                                                                                      
             Kazimierz Knych

Pomimo wielu apeli kierowanych do 
właścicieli psów przez sołtysów i radnych 
nadal w Borowej, Czarnej, Jaźwinach, 
Grabinach zaobserwować można watahy 
psów biegających po naszych drogach. 

Kierownik  Posterunku Policji poinfor-
mował nas, że  policjanci ukarali mandata-
mi kilku właścicieli psów za brak nadzoru 
nad pupilami, które swobodnie ganiają się 
po chodnikach i drogach powodując zagro-
żenie dla dzieci, idących każdego ranka  z 
domu do szkoły. 

Jak na razie nie odnotowaliśmy faktu 
pogryzienia dzieci przez psy, ale każdego 
dnia może się to zdarzyć i wówczas właści-
ciel pieska będzie musiał stanąć przed ob-
liczem Temidy, która może go surowo uka-
rać. Psy w marcu i kwietniu są szczególnie 
niebezpieczne, suczki mają cieczkę i stąd 
całe stada oszalałych psów biegających po 
wsi. Dlatego też należy tak zabezpieczyć 
miejsce pobytu psa, aby nie mógł się wy-
dostać poza ogrodzenie domostwa, w któ-
rym rezyduje, radośnie szczekając i pil-
nując dobytku. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
zdecydowanej poprawie, radni będą zmu-
szeni do wprowadzenia bardziej restryk-
cyjnych przepisów prawa miejscowego. 

Dlatego kolejny już raz zwracamy się 
do wszystkich tych, którzy posiadają w 
gospodarstwach domowych psy o zainte-
resowanie się nimi, zabezpieczenie dziur 
w ogrodzeniach, zamykanie bramek wej-
ściowych, a nawet uwiązanie piesków w 
tym okresie, kiedy zew natury wzywa je 
do ucieczki poza ogrodzenie, a wówczas 
wzbudzają strach wśród przechodniów i 
dzieci.

                                                                                                                                       (ziel) 

Akcja ratunkowa, działała OSP Czarna Transport poszkodowanego w wypadku

Psy buszują też po Grabinach

Sfora psów na ul. Spółdzielczej w Czarnej

Radny Kazimierz Knych

Na tym placu przed kościołem będzie parking
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DROGA 
W BUDOWIE 

PILZNO - RÓŻA
Po utrudnieniach związanych z prze-

budową drogi powiatowej Pilzno – Czar-
na – Róża, w okresie zimy, która nie roz-
pieszczała drogowców, łatwiej jeździło 
się po drodze powiatowej, mimo że nie 
dokończono przed zimą robót. Harmono-
gram prac drogowych przewiduje zakoń-
czenie tego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego realizowanego w dużej mierze ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, czyli ze środków Unii Europej-
skiej, środków z budżetu powiatu oraz ze 
środków budżetu gmin Pilzna i Czarnej 
do końca kwietnia tego roku. 

Najważniejsze roboty związane z re-
montem mostu w Lipinach i ułożenie no-
wej nawierzchni zostały już wykonane. 
W pierwszych dniach marca po ustąpie-
niu mrozów i śniegu drogowcy rozpoczę-
li roboty przy moście w Chotowej, któ-
rych zakres obejmuje roboty regulacyj-
ne i modernizacyjne mostu posadowione-
go na potoku Chotowskim. Pozostają do 
wykonania jeszcze pobocza, które zosta-
ną utwardzone oraz roboty przy układa-
niu nawierzchni na tych odcinkach drogi, 
które nie zostały do końca zaasfaltowane. 
Roboty te ruszą po uruchomieniu po zi-
mie wytwórni masy bitumicznej, do któ-

rej produkcji i układania na drodze wy-
magana jest dodatnia temperatura. Stabil-
ność dodatnich temperatur w naszym kra-
ju odnotowywana jest około 15 kwietnia 
i wówczas dokończone zostaną roboty na 
tej drodze. Ale mimo tych niedogodności 
w ruchu przyjemniej jest dojechać drogą 
z Czarnej do Pilzna i nie obawiać się, że 
po drodze urwiemy koło lub uszkodzimy 
zawieszenie samochodu. 

Zima spowodowała bardzo wie-
le szkód w sieci dróg powiatowych, a 
zwłaszcza tam gdzie od lat nie były one 
gruntownie odbudowane czy przebudo-
wane. Narzekają mieszkańcy Żdżar i kie-
rowcy, którzy skracając sobie drogę do 
pracy w Tarnowie i codziennie muszą 
przejeżdżać ten odcinek drogi powiato-
wej. Pomimo załatania dziur mieszan-
ką na sucho nie można mówić o komfor-
cie podróżowania ul. Krakowską, przez 
Żdżary do Pogórskiej Woli i dalej drogą 
krajową, czwórką do Tarnowa. Miejmy 
nadzieję, że i ten odcinek drogi doczeka 
się przebudowy i będzie nam łatwiej do-
jechać do Tarnowa. 

                                                                                                                            
(ziel) 

Certyfikat nr 2060/5628/WE/2010, 
który zaświadcza, że w dniu 23 kwiet-
nia w Zespole Szkół w Głowaczowej zo-
stanie posadzony DĄB PAMIĘCI dla 
uhonorowania pamięci porucznika Sta-
nisława Klisia s. Franciszka urodzone-
go 11 stycznia 1908 roku w Głowaczowej 
zamordowanego strzałem w tył głowy w 
Charkowie w roku 1940 przez NKWD. 

„Człowiek nie może pozwolić, żeby 
prawda została wydarta pod pozorem ni-
czym nieograniczonej wolności, nie moż-
na zgubić w sobie krzyku sumienia, jako 
głosu Prawdy, który go przerasta, ale któ-
ra równocześnie czyni go człowiekiem 
i stanowi o jego człowieczeństwie”. Te 
słowa skierował do naszego Narodu Jan 
Paweł II, już niedługo, bo we wrześniu 
patron Zespołu Szkół w Głowaczowej. 
Rada Gminy w Czarnej przyjęła na sesji 
marcowej uchwałę o nadaniu imienia Ze-
społowi Szkół w Głowaczowej imienia 
Jana Pawła II. W tej miejscowości uro-
dził się por. Stanisław Kliś, który mając 
32 lat swe życie oddał Ojczyźnie ginąc w 
katowni NKWD w Charkowie. Dzięki lu-
dziom dobrej woli, wójtowi, dyrektor Ze-
społu Szkół, a także p. Janowi Gawle sio-
strzeńcowi zamordowanego i rodzinie 
Zofii Moskalówny z Dąbrowy Tarnow-
skiej udało się zachować pamięć o pol-
skim oficerze pochodzącym z Głowaczo-
wej, nauczycielowi, który uczył dzieci po 
dworach także w Przyborowie u księstwa 
Jabłonowskich. Dąb uroczyście zasadzo-
ny w szkole niech przez kolejne lata przy-

pomina o Nim, każdemu, kto przez chwi-
lę zatrzyma się przed pamiątkową tabli-
cą, a krzyk sumienia niech przypomni o 
Prawdzie tamtych tragicznych dni 1940 
roku na obcej wówczas sowieckiej ziemi. 
Przypomnijmy, więc zwłaszcza młodym 
czytelnikom wydarzenia, które nazywa-
ne są Zbrodnią Katyńską. Ludobójstwem 
należy nazwać tą zbrodnię, rozstrzelano 

14 tysięcy polskich jeńców wojennych 
i blisko 7 i pół tysiąca cywilnych więź-
niów, razem 21 tysięcy osób na polece-
nie najwyższych władz Związku Socjali-
stycznych Republik Sowieckich. Zbrod-
nia ta pochodzi od miejscowości Ka-
tyń koło Smoleńska, gdzie odnalezio-
no pierwsze groby zamordowanych. Za-
trzymanych oficerów zatrzymano w Ko-
zielsku koło Smoleńska i w Starobielsku 
koło Charkowa. Policjantów osadzono w 
odrębnym, większym obozie w Ostasz-
kowie koło dzisiejszego Tweru. Jak do-
szło do wydania rozkazu o ludobójstwie 
21 tysięcy jeńców? Stalin i Biuro Poli-
tyczne uznali, że Beria ma rację, doma-
gając się rozstrzelania oficerów. Ten stali-
nowski zbrodniarz uważał, iż ludzie, któ-
rzy nosili polskie mundury oficerskie, czy 
policyjne myśleli tylko o jednym – walce 
o odbudowę wolnego państwa polskiego. 
Uznawał on, że jest to niezwykle groź-
ne. Związek Sowiecki nie po to podpisy-
wał pakt z Niemcami w celu likwidacji 
państwa polskiego, by teraz tolerować lu-
dzi, którzy marzyli o odrodzeniu się Nie-
podległej Ojczyzny. 5 marca 1940 roku 

formalnie została wyrażona zgoda na li-
kwidację Polaków. Zaczęto tworzyć li-
sty śmierci, szykowano transport kolejo-
wy. Sposób likwidacji polskich oficerów 
nie był jednolity. Jeńców z obozu w Ko-
zielsku przywieziono do lasu w Katyniu 
koło Smoleńska i tam pozbawiono życia, 
grzebano ich w długich wykopanych do-
łach. Jeńców z obozu w Starobielsku i 
Ostaszkowie zamordowano także strza-
łami w tył głowy w budynkach Zarzą-
dów Obwodowych NKWD, odpowied-
nio w Charkowie gdzie zginął porucznik 
Stanisław Kliś i Kalininie. Zamordowa-
nych w Charkowie pogrzebano na miej-
scu, w strefie leśno – parkowej na przed-
mieściach i tam leżą do dziś prochy na-
szego bohatera, pośmiertnie awansowa-
nego przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej. W tym roku przypada 70 roczni-
ca tej ohydnej zbrodni dokonanej na za-
wodowych oficerach, ale także na cywi-
lach i oficerach rezerwy. Najliczniejszą 
grupę wśród nich stanowiła polska inte-
ligencja – profesorowie, prawnicy, leka-
rze, nauczyciele, twórcy, urzędnicy i wie-
lu innych. To był cios w kwiat polskiej ar-
mii, ale także zaplanowany przez Stalina 
i Berię planowej akcji eksterminacji elity 
narodu. Skutki tego mordu na inteligen-
cji szczególnie widoczne były w począt-
kowym okresie PRL-u, „ gdzie nie matu-
ra, a chęć szczera zrobi z ciebie oficera” 
Pochylać się będziemy z szacunkiem nad 
ofiarą tej zbrodni katyńskiej, porucznika 
Wojska Polskiego i nauczyciela urodzo-
nego w Głowaczowej. 

Pamięć o tej zbrodni niech będzie 
żywa w sercach młodych ludzi, którzy 
zachowają ją dla przyszłych pokoleń. 
Aby czas ludobójstwa, skrytobójczych 
mordów strzałem w tył głowy nigdy już 
nie miał miejsca. Nadzieją niech, zatem 
będzie wspólne spotkanie premierów Pu-
tina i Tuska, których udział w rocznico-
wych uroczystościach został potwier-
dzony przez dyplomację Polski i Rosji. 
Modlił się będzie na grobach katyńskie-
go lasu nasz Prezydent Lech Kaczyński, 
którego wizyta będzie zapewne symbo-
lem przynależności ofiar mordu do Na-
rodu i Państwa, a zarazem otwarcia na 
świat, buntu przeciw wszelkim przeja-
wom totalitaryzmu, który niesie w swej 
ideologii krzywdę, krew. Także my od-
dajmy hołd bohaterom, którzy oddali ży-
cie za Ojczyznę.

                      
   Stanisław Zieliński
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Rewitalizacja Terenów Powojskowych 
w Żdżarach i Czarnej (4)

W poprzednim odcinku przedstawili-
śmy obszerny fragment opowiadani au-
torstwa Zygmunta Szycha – dziennika-
rza z Tarnowa, który przez kilka lat do-
kumentował wszystko to, co związane 
było z pobytem wojsk Armii Czerwonej 
w Żdżarach. Kilkakrotnie odwiedzał ten 
leśny garnizon, jedyny w południowej 
Polsce, leżący w połowie drogi między 
Moskwą, a Berlinem. Liczymy na to, że 
Gminne Centrum Kultury znajdzie „parę 
groszy” w swoim planie wydawniczym 
i wyda tą niezmiernie interesująco napi-
saną książkę o Żdżarach i związanych z 
„ruskimi” historyjkami, którymi bohate-
rami byli żołnierze radzieccy stacjonują-
cy w tej jednostce. Będzie, co poczytać, a 
przede wszystkim powspominać te odle-
głe już dni, kiedy po Czarnej i Żdżarach 
przejeżdżały ciężarówki z obco wygląda-
jącymi żołnierzami z czerwoną gwiazdą 
na furażerkach. Dzięki uprzejmości auto-
ra otrzymaliśmy zgodę na druk kolejnego 
fragmentu z książki, która mam nadzie-
ję już niedługo wzbogaci księgozbiór wy-
danych opracowań dokumentujący histo-
rię naszej czarnieńskiej ziemi. A oto frag-
ment przygotowywanej książki.

…Gdyby spojrzeć z lotu ptaka, a jesz-
cze lepiej- gdyby to tylko było możliwe- 
„rzucić okiem” z satelity na maleńki 
punkcik na mapie Europy...Ten gdzie leżą 
Żdżary, wieś w gminie Czarna w powiecie 
dębickim... Można by wówczas dostrzec 
pewną bardzo intrygującą i niezwykłą za-
razem prawidłowość...Ten geograficzny 
szczegół jest dodatkowo tym bardziej fa-
scynujący, iż nigdy przedtem nie był przez 
nikogo rozpoznany, a więc tym bardziej- 
ogłoszony. Oczywiście istniało zawsze 
samo miejsce - Żdzary. Ale spójrzmy teraz 
na mapę Europy w pewnym szerszym 
kontekście, nie tylko w kontekście Polski, 
ale i z uwzględnieniem naszych sąsiadów. 
Tych z Zachodu i tych ze Wschodu. Za-
znaczmy ten mały punkcik i zróbmy wiel-
ki punkt odniesienia: Moskwa i Berlin. O 
co chodzi? Otóż Żdzary leżą niemal do-
kładnie w połowie drogi między obiema 
tymi stolicami! Być może miało to jakieś 
militarne znaczenie dla naszego byłego, 
wschodniego ”sojusznika”, Związku Ra-
dzieckiego, skoro znienacka, wiosną 1985 
roku dowództwo Północnej Grupy Wojsk 
Armii Radzieckiej, stacjonującej nieprze-
rwanie od 1945 roku w Polsce, postano-
wiło tu właśnie, w Żdżarach, wybudować 
bazę wojskową. Z przysłaną tu jednostką 
łączności. Takie właśnie położenie wsi, w 
połowie drogi między Berlinem a Mo-
skwą miało, według wojskowych, zadecy-
dować o tej właśnie, zaskakującej decy-
zji. Zaskakującej, bo trzeba wiedzieć i pa-
miętać, że radziecka baza wojskowa w 
Żdżarach, istniejąca od 1985 roku do 
chwili ostatecznej, wymuszonej a nie do-
browolnej bynajmniej ” wyprowadzki” 
żołnierzy, już w nowej politycznej rzeczy-
wistości- była jedynym tego typu militar-
nym obiektem w tej części Polski! Wszyst-
kie inne radzieckie wojska stacjonowały 
od zakończenia II wojny światowej wy-
łącznie na terenach północnej Polski- z 
Legnicą i słynnym Bornem Sulinowo- 
„białą plamą” na mapie Polski, gdzie na-
gle urywały się wszystkie drogi i gdzie, 
pozornie nie było nic...O tym, że Żdżary 
wybrano na siedzibę radzieckiej bazy 
wojskowej z powodu takiego właśnie po-
łożenia miejscowości- w połowie drogi 
między Berlinem a Moskwą (Berlin, przy-
pomnijmy tu młodszym pokoleniom, był 
po 1945 stolicą NRD- Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej, jednego z państw 
należących do militarnego paktu- Układu 
Warszawskiego) - dowiedziałem się od 
zaprzyjaźnionego pułkownika Witolda 
Kuchalskiego. Jego sylwetka pojawi się w 
tej historii w pewnym bardzo interesują-
cym epizodzie. W latach, kiedy istniała tu 
baza, Kuchalski był szefem sztabu 14 Ko-
łobrzeskiego Pułku Piechoty Zmotoryzo-
wanej, stacjonującego w owych czasach 
w Tarnowie. To on, jak twierdził, dowie-

dział się w czasie ”wizyt przyjaźni” pol-
skich oficerów z Tarnowa u ich radziec-
kich odpowiedników w Żdżarach - że ta-
kie właśnie położenie wsi zadecydowało 
o lokalizacji tu bazy wojskowej. A Żdzary 
to wieś nie byle jaka. Z interesującą prze-
szłością. Jak pisze D. Bogusławski w 
„Kartkach z dziejów wsi Żdżary”: „ 
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 
1416 z protokołu Ksiąg Ziemskich Pil-
zneńskich. Wieś należała do rodu Gryfi-
tów do połowy XVI wieku. Na rozwoju 
wsi zaważyły darniowe rudy żelaza, które 
eksploatowali rudnicy (górnicy rud). Ko-
lejnym właścicielem stał się w połowie 
XVI wieku hetman Jan Tarnowski. Na-
stępnie wieś wiele razy zmieniała właści-
cieli. Po pierwszym rozbiorze w 1772 
wieś trafiła w granice cesarstwa Austrii, 
w których była do końca I wojny świato-
wej, a więc przez 146 lat. Swój niechlub-
ny udział Żdżary miały w "rzezi galicyj-
skiej" gdzie żdżarscy chłopi odegrali dość 
poważną rolę. Ważną datą w historii wsi 
jest noc z 14 na 15 sierpnia 1944, gdzie 
rozbił się na jej polach aliancki samolot 
niosący pomoc powstańcom warszaw-
skim. Był to angielski samolot bombowy z 
dywizjonu 178 RAF trafiony przez artyle-
rie niemiecką na froncie w okolicach Dę-
bicy. Na miejscu zginęła siedmioosobowa 
załoga. Pięciu Anglików i dwóch obywa-
teli RPA. Dziś miejsce katastrofy upamięt-
nia usytuowany tam głaz, szkoła dba o 
pamięć o tym wydarzeniu i utrzymuje 
kontakty z ambasadą brytyjską w Warsza-
wie. Sama szkoła nosi imię „Lotników 
Brytyjskich” nadane w 1999.  I tak oto do 

jej bogatej przeszłości doszła jeszcze jed-
na, wyjątkowa, współczesna historia. Ta z 
istnieniem tu wojskowej bazy radzieckiej. 
Jakże ją pominąć, skoro była to jedyna w 
tej części kraju obca baza wojskowa, sko-
ro tyle tu się wydarzyło, a okres, kiedy 
stacjonowało tu obce wojsko obfitował 
zarówno w Polsce jak i w Europie i na 
świecie w dramatyczne często wydarze-
nia, które w rezultacie doprowadziły do 
wolnej Polski i wyprowadzki obcego woj-
ska. Nim jednak wyruszymy do wędrówki 
w czasie i cofniemy się do lat, kiedy ist-
niała tu radziecka baza wojskowa, propo-
nuję jeszcze jedną retrospekcję. Jest je-

sień 1978 roku. W redakcji Dziennika 
Polskiego, gdzie wtedy pracowałem, od-
wiedza mnie pan Bolesław Krężel z Boro-
wej, wtedy emerytowany nauczyciel z 
miejscowej szkoły i pasjonat historii, do-
tyczącej tych stron. Parokrotnie bywałem 
u niego w domu, gdzie pokazywał mi swo-
je ciekawe zbiory i opowiadał interesują-
co o dawnych czasach. Dotyczyły te opo-
wieści głównie lat okupacji i stycznio-
wych dni 1945 roku, kiedy weszły na te te-
reny wojska radzieckie. Cóż za osobliwy 
paradoks historii! Któż mógł wtedy przy-
puszczać, że po latach, dokładnie 40- stu 
od wyzwolenia tych stron, wojska ra-
dzieckie pojawią się tu znowu! Front stał 
tu, za szosą, jak te drzewa- Bolesław Krę-
żel pokazywał mi wtedy, w 1978 roku po-
bliską kępę drzew, zaraz za kartofliskiem. 
To stamtąd przyszły radzieckie oddziały. 
Ale w tych miejscowościach o malowni-
czych nazwach: Róża, Wiewiórka, Prze-
ryty Bór ludzie nie czekali bezczynnie na 
wolność. Bili się o nią. Dywersyjne akcje 
przeciwko niemieckim okupantom, akcje 
zbrojne, kolportaż podziemnych gazetek. 
I to najstraszniejsze, dramatyczne wyda-
rzenie w lipcowy poranek 1943 roku, kie-
dy to hitlerowska żandarmeria otoczyła 
wieś i dokonała „bestialskiej pacyfikacji” 
wsi Róża, mordując kilkanaście osób. 
Nikt wtedy nie spisał jeszcze historii tych 
okolic. Na szczęście pamiętał tamte czasy 
pan Bolesław, bo sam uczestniczył w nie-
których akcjach. A teraz, już na emerytu-
rze z pasją historyka zbierał i przechowy-
wał wszelkie dokumenty. Mój rozmówca 
znał także te najodleglejsze czasy. Wie-

dział, ze Wiewiórka i Róża należały kie-
dyś do Czarnego Rycerza- Zawiszy, a po-
tem władał nimi hetman wielki koronny 
Jan Tarnowski. Że tu właśnie rabacja z 
1846 roku miała szczególnie dramatyczny 
przebieg, w wywołanych przez austriacką 
administrację zamieszkach zginęło wtedy 
71 osób. Z tych ziem wybrany został 
pierwszy poseł chłopski do Sejmu Gali-
cyjskiego we Lwowie-Maciej Warzecha. 
Już jesienią 1939 roku, w pierwszych 
miesiącach okupacji utworzono tu Zwią-
zek Zbrojny Obrony Honoru Narodowe-
go, stawiający sobie za cel walkę, także 
zbrojną z okupacyjnymi władzami Nieco 

później powstały tu Bataliony Chłopskie, 
Armia Krajowa i Armia Ludowa. Zbiera-
no i kupowano broń, kolportowano prasę, 
w tym gazety wydawane potajemnie w po-
bliskiej Dębicy, starano się przeciwdzia-
łać zarządzeniom okupanta. Najśmielszą, 
słynną akcją była ta, przygotowana w 
okolicach Czarnej. W wojskowym pocią-
gu miał jechać sam gubernator General-
nej Guberni Hans Frank. Niestety, za-
mach się nie powiódł. Pociąg został 
wprawdzie ostrzelany i kilkunastu żołnie-
rzy niemieckich odniosło rany, ale nie 
zdołano go wysadzić w powietrze, jak 
planowano. Niemcy zemścili się w okrut-
ny sposób za tę brawurową akcję, noszą-
cą kryptonim ”Cegielnia”. Przywieźli w 
okolice, gdzie dokonano zamachu 54 
więźniów z krakowskiego więzienia na 
Montelupich. Wszyscy zostali tu rozstrze-
lani. Udały się inne akcje, min. ta pod 
kryptonimem ” Księgi”, kiedy to znisz-
czono przechowywane przez wroga w Za-
sowie dokumenty, dotyczące składania 
przez ludność kontyngentu na potrzeby 
niemieckiego frontu na Wschodzie…. Pan 
Bolesław Krężel przez długie lata na-
uczał historii. Dzięki jego działalności 
kolekcjonera pamiątek i wspomnień po-
wstał wielki album- zbiór dokumentów, 
relacji, wspomnień i zdjęć. Całość została 
staranie posegregowana na obszerne 
działy. ”Ważniejsze akcje partyzanckie, 
udział mieszkańców okolic na frontach 
poza granicami kraju, straty niemieckie 
w czasie okupacji, straty własne”. I ru-
bryka ” zamierzenia koła ZBoWiD: upa-
miętnić postój frontu i pacyfikację Róży, 

otoczyć starych członków opieką, zdobyć 
wreszcie własny kąt”. Rok wcześniej, w 
1977 roku pan Bolesław wysłał do ówcze-
snego pisma ” za wolność i lud” list z 
prośbą o ułatwienie mu kontaktu z żołnie-
rzami Armii Czerwonej, walczącej w tych 
stronach. W Róży, Borowej i okolicy za-
pamiętano oddziały pod dowództwem 
lejtnanta Nazarina. Po pewnym czasie 
otrzymał odpowiedź z radzieckiego Ko-
mitetu Weteranów Wojny Ojczyźnianej z 
Moskwy, gdzie informowano go o szcze-
gółach walk w rejonie Róży. Przybył w 
ten sposób jeszcze jeden cenny dokument. 
To przypomnienie postaci lokalnego hi-
storyka uznałem za konieczne, tak jak 
niezbędne było przypomnienie tragiczne-
go lotu angielskich pilotów, niosących 
pomoc powstańczej Warszawie. Jak z 
tego widać, historia odcisnęła swoje pięt-
no na tych spokojnych okolicach. Także ta 
wojskowa baza wpisuje się w dzieje tych 
stron…. Zapraszam, zatem do wędrówki 
po tamtej, nieistniejącej już bazie. Będzie 
to historia, mam nadzieję, interesująca, 
wpisująca się we współczesne dzieje nie 
tylko tej miejscowości, ale i gminy a także 
regionu, historia o tym, jak baza powsta-
ła, jak wyglądała tu jej codzienność, jak 
na obecność w tych lasach obcego wojska 
reagowała miejscowa ludność, jakie lo-
kalne wydarzenia towarzyszyły istnieniu 
tu obcych wojsk, wreszcie - w jakich oko-
licznościach doszło do wyjazdu stąd ra-
dzieckich sołdatów... 1985- rok przyjazdu 

jednostki radzieckiej do Zdżar Powstaje 
PRON- Patriotyczny Ruch Odrodzenia 
Narodowego, inspirowany przez PZPR. 
Następuje, co prawda ograniczenie re-
glamentacji ( wiele podstawowych towa-
rów, w tym artykuły spożywcze, dostępne 
były w ograniczonych ilościach, na kart-
ki), ale w ślad za tym idą podwyżki cen 
1986. Nowe podwyżki cen artykułów spo-
żywczych, w tym mięsa i jego przetwo-
rów. W 3 województwach władza wpro-
wadza „na próbę” wolną, bez kartkową 
sprzedaż: towary w mig znikają z półek, 
1987 Kolejna podwyżka cen opału, ener-
gii elektrycznej, a przede wszystkim żyw-
ności. 1988 Zniesiono kartki na czekola-
dę i wyrobu czekoladowe, co prasa uzna-
je za sukces. Wprowadzono „na próbę” 
sprzedaż benzyny bez kartek. 1989 Znie-
siono kartki na benzynę, talony samocho-
dowe, ale utrzymano kartki na mięso. Po-
wstają pierwsze kantory. Cena za 1 dola-
ra: 3 tysiące złotych. Podwyżka cen ener-
gii i paliw, mięsa i nabiału. Generał Ja-
ruzelski odmawia kandydowania na pre-
zydenta RP, ale potem daje się przekonać, 
kandyduje i zostaje przez Sejm, jednym 
głosem (!) wybrany prezydentem...Roz-
wiązane zostaje znienawidzone przez 
społeczeństwo ZOMO- Zmilitaryzowane 
Odwody Milicji Obywatelskiej, znane z 
brutalnych akcji rozpędzania manifesta-
cji. 1990 PZPR kończy działalność, po-
wstaje SdRP- Socjaldemokracja Rzecz-
pospolitej Polski. Sejm przywraca dawne 
godło państwowe: orła z koroną. Gigan-
tyczna inflacja: w ciągu roku sięga 1360 
procent. Likwidacja komunistycznego 

Święta Odrodzenia 22 Lipca, przywróco-
ne zostaje Święto 3 maja- rocznica Kon-
stytucji Majowej. Lech Wałęsa wygrywa 
wybory prezydenckie. 1991 Dolar kosztu-
je już 10 tysięcy zł. W Płocku powstaje I 
Katolicka Rozgłośnia Radiowa. Sejm 
uchwała ustawę o podatku od osób fizycz-
nych. 1992 Sejm uznaje stan wojenny za 
nielegalny. Pierwsza sieć telefonii ko-
mórkowej w Polsce. Powstaje pierwsza w 
kraju prywatna stacja telewizyjna- Pol-
sat. 1993-rok opuszczenia Żdzar przez 
jednostkę wojsk radzieckich. Początek 
procesu w sprawie wydarzeń w kopalni 
„Wujek” z dniach 16 grudnia 1981. Tego 
roku Polskę opuszcza łącznie: 60 tysięcy 
żołnierzy ZSRR, wyjeżdża z baz wojsko-
wych 1, 5 tysięcy czołgów i wozów bojo-
wych, 400 dział i moździerzy, 300 samo-
lotów i śmigłowców bojowych, 500 tysię-
cy ton „środków walki”.

W 1993 roku, jako jedna z ostatnich, 
opuszcza Polskę jednostka wojsk radziec-
kich ze Żdżar. 

Opowiemy tu ze szczegółami, jak w 
praktyce wyglądał ostatni dzień ich po-
bytu i w jakich okolicznościach wyjeżdża-
li specjalnym eszelonem-wojskowym po-
ciągiem z rampy kolejowej w Czarnej- do 
ówczesnego Leningradu ( dawniej i dziś: 
Petersburg)…

W tym lesie stacjonowały wojska radzieckie

Autor Zygmunt Szych na terenie bazy, nieliczni mogli tam wejść Ujęcie wody w Żdżarach
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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy

Składam najserdeczniejsze życzenia, 
Aby w tym wyjątkowym czasie,
W Waszych sercach, rodzinach

 i domach 
Zagościła radość, spokój 

i wielka nadzieja 
odradzającego się życia.

Wójt Gminy Czarna
Józef Chudy

Dzieląc się jajkiem 

w te piękne Święta, 

Życzymy samych radości! 

Niech będzie zdrowie, 

Niech będzie szczęście, 

Dobrobyt niech u Was gości…

Radosnych Świąt 

Wielkiej Nocy życzy:

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Cieśla wraz z radnymi

Najserdeczniejsze życzenia 
pogody ducha, 
Zdrowia i radości
Oraz wszelkiego dobra
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Wraz z podziękowaniami 
Za dotychczasową współpracę 
składa:

Redakcja 

Wesołych Świąt! 

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, A przy tym wszystkim stołu bogatego! 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka I niech te święta będą jak bajka…

Pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych i radosnego „Alleluja" życzy:
Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła – Oddział w Czarnej

Zofia Knych wraz z pracownikami

Kiedy Wielkanoc nastanie, 
Życzymy Wam na Zmartwychwstanie: 

Dużo szczęścia, wiele radości, 
Niech ona zawsze w dobrym sercu gości, 

W jasnej duszy…I niech wszystkie żale zgłuszy…
 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego 
ciepła życzy: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej wraz z pracownikami

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
A także słonecznych spotkań
Z  budzącą się do życia przyrodą
życzy: 

Maria Drozd 
Apteka w Czarnej

Serdeczne życzenia zdrowych,
Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

Smacznego jajka, mokrego dyngusa,
A także odpoczynku w rodzinnym gronie 

przesyła:

Prezes GS 
„Samopomoc Chłopska” 

wraz z pracownikami
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Niech Wam Mili będzie wiosennie, 
słonecznie, świątecznie!
Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki 
i wielkanocne baranki!
Oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało…
 
Czesław Lada i synowie
Zakład Murarsko – Kamieniarski
LAD - BUD

Wielkanoc pachnie wiosną…
To pora tak radosna, 
Pełna pisanek kolorowych,
Prezentów zajączkowych… 
Na stole bazie i cukrowy baranek 
I mnóstwo wody w dyngusowy poranek… 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 
życzę Wam dużo zdrowia 
i pogody ducha:
Wacław Tryba - MARKET

Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy,
Spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny, 

Przy wspólnym stole… 
Smacznego święconego jajka oraz mokrego poniedziałku 

życzy:
Mirosław Cieśla

Firma DREWBUD

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam,
Aby nastrój tych Świąt przybranych wiosenną radością 

i beztroską Utrwalił się w Waszych sercach 
na długi, długi czas 

I pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności…

Beata Wilk – Punkt Apteczny

Wesołych Świąt!
Niechaj wielkanocne życzenia, 

Pełne nadziei i miłości, 
Przyniosą sercu zadowolenie… 

Dzisiaj i w przyszłości!

Krzysztof Lada – Usługi Budowlane

Niech te Święta Wielkiej Nocy, 
Spłyną rzeką Boskiej mocy,

Otuliwszy serca Wasze, 
Wielobarwnym kwieciem marzeń…

Najserdeczniejsze życzenia przesyła: 
Stefan Baran – Firma AGRO – BUD

Stara Jastrząbka

Uśmiechu, radości i słońca, 
Wiosennego ciepła bez końca,

Zajączka wielkanocnego w prezenty bogatego,
Miłości wiecznej, drogi tylko mlecznej…

Najszczersze życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

spędzonych w atmosferze
 rodzinnego ciepła składa: 

Marek Mysona
MARCOPOL – DELIKATESY CENTRUM

Radosnego, wiosennego nastroju, 
Miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

Oraz niespodzianek od zajączka 
z okazji Świąt Wielkanocnych życzy:

Władysław Radzik:  
ŚLUSARSTWO – PRODUKCJA – HANDEL - USŁUGI 



W CZARNEJ I GRABINACH ODBIÓR KANALIZACJI

KRYTA PŁYWALNIA 
PO POWODZI OTWARTA

UWAGA NA DZIKIE ZWIERZĘTA

Gazeta Czarnieńska  nr 2

Najprzyjemniejszą chwilą dla inwesto-
ra i wykonawcy jest dzień, w którym po 
dokładnym sprawdzeniu zostaje oddana 
inwestycja i przekazana w użytkowanie. 

Tym razem komisja powołana przez 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki odebra-
ła zadanie inwestycyjne w zakresie go-
spodarki ściekowej : Budowę kanalizacji 
w m. Grabiny – Podgórze, Budowę kana-
lizacji sanitarnej w Grabinach – Zarzecze, 
Budowę kanalizacji sanitarnej w Czarnej 
oraz Rozbudowę i modernizację oczysz-
czalni ścieków w Czarnej. Wykonawca 
tego zadania było wyłonione w drodze 
przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane 
„BUDOMONT” Sp. z o.o. Łańcut. Zakres 
robót obejmował budowę 41 km kanali-
zacji sanitarnej i 30 przepompowni ście-
ków oraz rozbudowę wraz z moderniza-
cją oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Czarna. Wartość przedsięwzięcia to 2 051 
019 euro, z której to kwoty 84% inwesty-
cji zostało pokryte z Funduszu Spójności, 
a 16 % tej kwoty stanowiły środki własne 
gminy, w tym pożyczka z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie. Roboty 
rozpoczęto w sierpniu 2007 roku, zakoń-
czono w październiku 2009 roku. Efektem 
tego dużego zadania przekraczającego 
kwotę 8 milionów złotych jest wybudo-
wanie sieci kanalizacyjnych, która stwo-
rzyła dla 2170 mieszkańców naszej gmi-
ny możliwość podłączenia się do zbior-
czego systemu kanalizacji i odprowadze-
nia ścieków do oczyszczalni, natomiast 
rozbudowa i modernizacja oczyszczal-
ni ścieków zbieranych systemem kanali-
zacyjnym zapewnia prawidłowe oczysz-

czanie ścieków. Zmienił się też dojazd do 
oczyszczalni, wyasfaltowano i oświetlono 
drogę dojazdową oraz wybudowano par-
king na kilkanaście samochodów. Tą bar-
dzo ważna inwestycję w naszej gminie 
udało się zrealizować dzięki Związkowi 
Gmin Dorzecza Wisłoki, w skład które-
go wchodzi nasza gmina. Związek decy-
zją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 
14.12.2005 roku otrzymał dofinansowa-
nie w ramach Funduszu Spójności na re-
alizacje projektu „Program poprawy czy-
stości zlewni Wisłoki- projekt Funduszu 
Spójności Nr 2005?PL/16/PE/007” Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 47,8 mln euro 
w tym 84% (40.1 mln euro) środków po-
chodziło z Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności, 16 % (7,7 mln euro) to środki 
gmin, które zostały objęte projektem. Te-
rytorialnie projekt objął gminy: Brzostek, 
Czarną, Dębicę, Dębowiec, Jasło, miasto 

Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krepną, Osiek 
Jasielski, Pilzno, Sękową, Skołyszyn, Tar-
nowiec i Żyraków. 

Łącznie w ramach projektu zrealizowa-
no 600 km kanalizacji, 90 km wodocią-
gów, 10 oczyszczalni ścieków, oraz zmo-
dernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 
dwie stacje uzdatniania wody. Cieszą się 
władze gminy oraz mieszkańcy Czarnej i 
Grabin z faktu, że udało się wykonać sie-
ci kanalizacyjne w tych miejscowościach, 
które mają istotny wpływ na środowisko 
i ekologię. O związku gmin, udziale w 
tym związku naszej gminy, o rzece Wisło-
ka napiszemy w następnym wydaniu na-
szej gazety.

                                                                                                                        
(ziel)

20 marca w sobotę otwarto Krytą Pły-
walnię w Czarnej. 

Wszyscy pamiętamy czerwcowe dni 
2009 roku, kiedy to wezbrała po cało-
nocnej ulewie rzeka „Czarna” i rozla-
ła się szeroko, podtapiając przedszko-
le, szkołę i krytą pływalnię.  Tego rodza-
ju obiekty, a zwłaszcza techniczne wypo-
sażenie związane z wentylacją, ogrzewa-
niem, uzdatnianiem wody są urządzenia-
mi, które muszą być w pełni sprawne tech-
nicznie i gwarantować pełną, jakość filtro-
wanej wody. Dlatego też wymiana ele-
mentów technicznego wyposażenia, prze-
glądy, odbiory trwały tak długo. Wszyst-
kie usterki zostały usunięte, przywrócono 
pełną sprawność techniczną i basen może 
funkcjonować. Gminne Centrum Kultury 
i Promocji zaprasza wszystkich chętnych 
do skorzystania z pływalni od wtorku do 

piątku w godzinach od 11.00 do 21.00,  
a w sobotę i w niedzielę od 15.00 do 
21.00. Basen ogólnie dostępny będzie od 
wtorku do niedzieli w godzinach od 15.00 
do 21.00. Natomiast szkoły podstawowe 
i gimnazja mają zarezerwowane godziny 
na zajęcia pływania pod bacznym okiem 
instruktorów w godzinach od 11.00 do 
15.00. Miejmy nadzieję, że już nigdy taki 
kataklizm nie nawiedzi Czarnej, a ta no-
woczesna, kryta pływalnia służyć będzie 
przez długie lata dzieciom z naszej gminy, 
a także dorosłym, których bardzo serdecz-
nie zapraszamy, gwarantując pełną i pro-
fesjonalną obsługę oraz bezpieczeństwo 
kąpieli pod okiem ratowników. Dla chęt-
nych dostępna jest sauna, w której rów-
nież można skorzystać po uprzedniej tele-
fonicznej rezerwacji. Szczegóły na stronie 
internetowej www.czarna.com.pl

                                         (ziel)

Przemieszczając się głównymi droga-
mi przez tereny naszej gminy, a zwłaszcza 
odcinkami dróg biegnącymi przez lasy w 
Chotowej, Czarnej, Głowaczowej i Żdża-
rach jesteśmy narażeni na niebezpieczne 
dla nas spotkanie z przebiegającymi przez 
drogę sarnami, dzikami i jeleniami. 

Spotkanie to dla kierującego samocho-
dem kończy się uszkodzeniem pojazdu, a 
dla zwierzaka śmiercią. Służby komunal-
ne naszej gminy wzywane są wówczas do 
uprzątnięcia z pobocza, rowu czy drogi 
rozjechanego zwierza, który wygłodnia-
ły po ciężkiej zimie, szukając pożywienia 
częściej po ustąpieniu śniegów migruje ze 
swych siedlisk i ostoi leśnych. Ostatnio 
przy drodze powiatowej w Chotowej zna-
leziono zabitego dzika, a rozbite szkło re-
flektora świadczą, że pojazd musiał ucier-
pieć w tym wypadku. Dzik został na koszt 
gminy zabrany przez przedsiębiorstwo 
zajmujące się utylizacją padłych zwie-
rząt. Niestety musimy liczyć się z tym, iż 
spłoszone odgłosem samochodu żerują-
ce obok drogi zwierzę rzuca się na oślep 
do ucieczki, a to kończy się kolizją i stra-

tami dla właściciela samochodu. Przed 
kompleksami leśnymi drogowcy usta-
wiają znaki ostrzegawcze, które winny 
wzbudzić u kierowcy większą ostrożność,  
a przede wszystkim spowodować bardziej 

ostrożną jazdę przez teren leśny. Jedźmy, 
więc ostrożnie i z wyobraźnią przez las, 
który jest domem dla zwierząt.

                                                                                                                 (ziel)

Odbiór sieci i urządzeń kanalizacyjnych

Oczyszczalnia Ścieków w CzarnejPodpisanie protokołu odbioru robót

Kryta Pływalnia znów czynna

Dzik, to duże niebezpieczeństwo na drodze

Raj dla dzieci, to kąpiel w basenie

str. 12

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś.P. Czesława Bucha
długoletniego sołtysa wsi Róża

byłego radnego Rady Gminy Czarna 
IV kadencji, działacza Spółek Wodnych

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy 
szczerego żalu i współczucia

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Czarna
wraz z radnymi
Sołtysi z gminy Czarna
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W niedzielę 21 marca 2010 roku o go-
dzinie 16:30 w Parafii p.w. Apostołów Św. 
Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce odbyło 
się Misterium Męki Pańskiej „Przez krzyż 
do chwały”. Inicjatorem i koordynatorem 
tego niezwykłego przedsięwzięcia były na-
uczycielki Beata Stachura i Barbara Ma-
dura.

Scenariusz Misterium – oparty został na 
Ewangelii i literaturze pasyjnej. Składał się 
z 10 aktów przedstawiających sąd nad Je-
zusem, Jego Mękę, Śmierć i Zmartwych-

wstanie.
Ponad 40 uczniów - aktorów na scenie 

Domu Kultury tworzyło to religijne i ar-
tystyczne dzieło, skłaniające wszystkich – 
twórców i uczestników – do współuczest-
nictwa i współprzeżywania.

Każdy uczestnik Misterium mógł za-
dać sobie pytanie: „Kim jestem na drodze 
krzyżowej Chrystusa?” – przymuszonym 
Cyrenejczykiem, odważną Weroniką, nie-
wiastą, która płacze z litości, ciekawskim 
gapiem, który przyszedł obejrzeć krwa-

we widowisko? A może zdrajcą Judaszem, 
wystraszonym Piotrem, może nieludzkim 
żołnierzem, który kopie, popycha i biczu-
je Jezusa…?

Zgromadzeni mieli okazję do głębokich 
przeżyć religijnych. Obecność wielu miej-
scowych parafian – starszych, młodzie-
ży i dzieci – świadczy o tym, że potrzeba 
przeżywania misterium Męki Pańskiej jest 
wciąż aktualna.

ks. Józef Węgrzyn

W oświacie dokonuje się wiele prze-
mian. Przed szkołą stawiane są nowe, 
coraz bardziej skomplikowane zadania. 
Przemiany, które zachodzą, zmuszają nas 
– nauczycieli do weryfikacji dotychczaso-
wych sposobów nauczania i poszukiwa-
nia nowych niekonwencjonalnych metod. 
I tak właśnie powstała myśl o wprowadze-
niu innowacji pedagogicznej pn. „Rusz 
globusem – bierz życie na logikę” w Pu-
blicznym Gimnazjum w Czarnej w r. szk. 
2009/10.

Główne cele tej innowacji to: promocja 
matematyki i jej roli we współczesnym 
świecie, wdrażanie do logicznego myśle-
nia, rozwijanie wyobraźni, twórczej ak-
tywności, wykorzystanie wiedzy z dzie-
dziny matematyki w życiu codziennym, 
rozwijanie umiejętności matematycznych 
uczniów, a przez to skuteczniejsze ucze-
nie się tego przedmiotu, co nie pozosta-
je bez znaczenia podczas zdawania egza-
minu gimnazjalnego, a w przyszłości tak-
że obowiązkowego egzaminu maturalne-
go. W świetle obowiązujących przepisów, 
innowacją pedagogiczną są nowatorskie 
rozwiązania programowe, organizacyjne 
lub metodyczne, mające poprawić jakość 
pracy szkoły.

Realizacja zadań zapisanych w pro-
jekcie rozpoczęła się z dniem 1 września 
2009 r. Zadania miały charakter między-
przedmiotowy. Łączyły matematykę z li-
teraturą, plastyką, informatyką, reklamą i 
dziennikarstwem. Do współpracy przy re-
alizacji niektórych zadań zaproszone zo-
stały szkoły z powiatu dębickiego. Na 
każdy miesiąc zaplanowano wykonanie 
tzw. zadania miesiąca. Wiele zadań miało 
charakter dobrej zabawy – to także jedna 
z metod nauczania matematyki.

Gimnazjaliści opracowali prezentacje 
multimedialne, na różne tematy, jak cho-
ciażby „10 powodów, dla których warto 
uczyć się matematyki”, redagowali gazet-
ki klasowe, w których zamieszczali róż-
norodne ciekawostki z matematycznego 
świata. Ponadto uczestniczyli w licznych 
konkursach, jak np.: „Matematyka wier-
szem pisana”, „Portrety sławnych mate-
matyków” czy „Rebus matematyczny”.

W październiku przeprowadzony został 
konkurs wiedzy dla szóstoklasistów pn. 
„Rusz globusem”. Były to zagadki logicz-
ne przygotowane przez gimnazjalistów, 
pod moim kierunkiem, dla nieco młod-
szych kolegów.

Laureatami konkursu byli:
I miejsce – Witold Łukasik i Grzegorz 

Stawarz
II miejsce – Marlena Sitko i Izabela 

Tryba
III miejsce – Krzysztof Florkiewicz i 

Karol Drozd
Miesiąc później przeprowadzono po-

dobny turniej wiedzy dla gimnazjalistów, 
pn. „Bierz życie na logikę”.

Laureaci to:
I miejsce – Ewa Para i Tomasz Knych 

(klasa 3b)
II miejsce – Monika Duraj i Sebastian 

Kuroś (klasa 2b)
III miejsce – Angelika Zagórska i Pa-

tryk Michoń (klasa 3a)

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we ufundowane przez FFiL Śnieżka S.A. 
oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostałym 
uczestnikom konkursu wręczono nagrody 
pocieszenia ufundowane przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe, które sprawo-
wało patronat nad konkursami.

W ramach projektu przeprowadzo-
no także cykl lekcji innowacyjnych, któ-
rym przyświecała słynna myśl Konfucju-
sza: „Powiedz mi – a zapomnę, pokaż – a 
zapamiętam, pozwól przeżyć – a zrozu-
miem". Na lekcjach tych uczniowie po-
znawali różne ciekawostki związane z 
matematyką. Działanie to miało na celu 
rozbudzenie u ucznia ciekawości pozna-
nia świata oraz motywacji do dalszej na-
uki.

Pracę nad innowacją pedagogiczną za-
kończyła impreza finałowa, która odbyła 
się 11. lutego 2010 r. w Publicznym Gim-
nazjum w Czarnej, na którą zaprosze-
ni zostali przedstawiciele następujących 
szkół z powiatu dębickiego: Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku, Gim-
nazjum w Róży, Gimnazjum w Borowej, 
Gimnazjum w Jaźwinach, Gimnazjum w 
Jaworzu Górnym, Gimnazjum w Głowa-
czowej, Gimnazjum w Starej Jastrząbce, 
Gimnazjum w Grabinach, Miejskie Gim-
nazjum nr1 w Dębicy oraz Gimnazjum w 
Machowej.

Podczas spotkania finałowego odbył 
się powiatowy turniej wiedzy matema-
tycznej pn. „Pojedynek Gigantów” dla 
uczniów II klas gimnazjum.

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w 
Machowej,

II miejsce – Miejske Gimnazjum nr 1 
w Dębicy,

III miejsce – Publiczne Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce.

Zwycięzcy uhonorowani zostali oko-
licznościowymi dyplomami i nagroda-
mi. Pozostali uczestnicy tegoż konkursu 
otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy 
uczestnictwa. Ponadto wręczono nagro-
dy zwycięzcom poszczególnych, comie-
sięcznych konkurencji. Nadesłane prace 
konkursowe (portrety, karykatury sław-
nych matematyków, rebusy, wiersze i ry-
mowanki autorstwa uczniów, itp.) stano-
wiły niepowtarzalną wystawkę, którą mo-
gli obejrzeć wszyscy zaproszeni na tę uro-
czystość goście.

W trakcie spotkania nasi gimnazjaliści 
zaprezentowali także swoje zdolności ak-
torskie. Młodzież przygotowała i przed-
stawiła scenki, w których to, w zabaw-
ny sposób wykorzystała matematyczne 
terminy. Pomysłowość, oryginalne stro-
je, przepełnione komizmem dialogi oraz 
zdolności aktorskie wielu uczniów spo-
tkały się z bardzo pozytywnym odbiorem 
publiczności.

Mam nadzieję, że ta innowacja dostar-
czyła uczniom bodźców, które wpływają 
pozytywnie na rozumienie matematycz-
nych zależności opisujących rzeczywi-
stość, która otacza ucznia. Wszak, jak po-
wiedział grecki pisarz i filozof – Plutarch: 
„Umysł ludzki nie jest naczyniem, które 
należy napełnić, lecz ogniem, który trze-
ba rozniecić”.

Dziękuję dyrekcji szkoły, wszystkim 
wychowawcom klas gimnazjalnych i 
uczniom za zaangażowanie w promocję 
matematyki w naszej szkole.

Marta Konieczna

Komendant powiatowy Policji inspek-
tor Andrzej Świder  oraz kierownik Poste-
runku Policji w Czarnej mł. asp. Jerzy La-
bak złożyli  wizytę wójtowi naszej gminy. 

Rozmawiano o planowanym remon-
cie obecnego budynku , w którym mie-
ści się posterunek. Po zakończeniu  postę-
powania przekazania  działki wraz z bu-
dynkiem na własność  gminy, remont jak 
zapewnił wójt zostanie przeprowadzony 
w najbliższym możliwie terminie. Sytu-
acja trochę się skomplikowała z powodu 
przedłużenia się robót wykończeniowych 
budynku nowego ośrodka zdrowia, zima 
uniemożliwiła  wykonanie niektórych ro-
bót budowlanych wymagających dodat-
nich temperatur. Będziemy musieli za-
tem poczekać na przeprowadzkę z gmin-
nego budynku dotychczasowego ośrodka 
do obiektu ,w  którym trwają prace  bu-
dowlane. Do obecnego budynku ośrodka 
przeprowadzi się posterunek i rezydował 
w nim będzie do chwili zakończenia robót 
modernizacyjno – budowlanym w dotych-
czasowym budynku, którego stan tech-
niczny, zwłaszcza wewnątrz budzi wiele 
zastrzeżeń. Po remoncie policjanci wrócą 
na posterunek przy ul Dworcowej, czyli 
do dotychczasowego budynku. Inspektor 
Andrzej Świder z zadowoleniem przyjął 

informacje wójta, a policjanci pracujący 
w Czarnej będą mieli godne warunki pra-
cy. Już niedługo bo w sierpniu tego roku 
przeniosą się tymczasowo do budynku, 
w którym też warunki pracy będą o wiele 
lepsze niż w obskurnych, niedogrzanych 
pomieszczeniach. Praca policjanta nie po-
lega tylko na „wlepianiu” mandatów i in-
terwencjach, których w naszej gminie jest 
coraz więcej. Część czasu policjanci po-
święcają żmudnej pracy administracyjnej 
związanej z przygotowaniem i udokumen-
towaniem zdarzeń naruszenia przepisów 
prawa. Czynności te winny odbywać się w 
godnych warunkach, a nie jak na naszym 
posterunku w  pomieszczeniach  pamięta-
jących lata 60-te ubiegłego wieku. Samo-
rząd naszej gminy wraz z wójtem posta-
nowili tą sytuację zmienić, stąd cały sze-
reg zdarzeń których ukoronowaniem było 
przejęcie od Skarbu Państwa policyjnego 
budynku. 

W najbliższym możliwym czasie ogło-
szony zostanie przetarg, a roboty ruszą 
pełna parą po połowie roku tak, że w 2011 
roku przybędzie w naszej gminie nowy 
budynek, który służył będzie mieszkań-
com całej gminy. 

                                                                                                                                                      
   (ziel)

RUSZ GLOBUSEM… KOMEndant POwiatOwy 
z wizytą u wójta

Stara jaStrząbka: kolejne 
MiSteriuM Męki PańSkiej

Panie Beata Stachura, Lidia Wilczyńska Starzyk i Barbara Madura z księdzem 
Józefem Węgrzynem

Matematyczny pojedynek

Wójt wraz z inspektorem Andrzejem Świdrem i mł. Aspirantem Jerzym Labakiem

Obecny budynek posterunku Policji
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Pod takim hasłem zaproszono uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Grabinach do wykonania prac plastycz-
nych związanych ze Świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Celem konkursu było pielęgnowanie i podtrzymy-
wanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi. Dlatego zaproponowano uczniom 
wykonanie różnych ozdób takich jak: palmy wielka-
nocne, zajączki, pisanki i baranki.

W dniu 19 marca b.r. wykonane przez uczniów 
ozdoby oceniło jury w składzie: Bogdan Tomasie-
wicz, Dorota Lesiak-Szpara i Barbara Neumann-
Kłos. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwa-
gę pomysłowość, oryginalność i samodzielność wyko-
nania. 

Komisja przyznała nagrody:
Klasa 0
I miejsce       -  Tomasz Smagacz
II miejsce       -  Zuzanna Balasa i Julia Staniszewska
III miejsce    -  Patrycja Żarowska i Maciej Mitoraj
Klasa 1
I miejsce       -  Jakub Smagacz
II miejsce      -  Jakub Jurek i Oliwia Zych
III miejsce    -  Marcin Pasternak

Klasa 2
I miejsce      -  Mateusz Stańczyk
II miejsce     -  Weronika Pierzchała
III miejsce    -  Karol Sikora i Ewelina Lada
Klasa 3
I miejsce       -  Wiktoria Wałęga i Kinga Pasternak
II miejsce   -  Wiktoria Chmura i Angelika Biela-

towicz
III miejsce    - Dawid Markowski i Anna Oleksy

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Matera, Michał 
Pierzchała, Jakub Sidor, Damian Stasiak, Marta Lada 
i Michał Mitoraj

Organizatorami konkursu szkolnego były Panie: 
Małgorzata Piękoś i Barbara Neumann-Kłos, któ-
re również ufundowały nagrody. Najpiękniejsze pra-
ce wezmą udział w finale Gminnego Konkursu Pla-
stycznego.

Dnia 31 marca 2010 roku odbędzie się uroczyste 
rozdanie nagród i wyróżnień.

Barbara Neumann-Kłos

Któż z nas nie zna drewnianego pajaca, 
który chciał zostać chłopcem.            

Z niegrzecznego, kapryśnego, samo-
lubnego i kłamliwego pajaca, stał się ko-
chającym synem. Ale zanim to osiągnął 
przeżył wiele przygód, poznał różne ob-
licza ludzkiej natury. Jest to baśń o tym, 
ile wiedzy trzeba zdobyć i jak należy się 
zachować, by z drewnianego pajaca stać 
się chłopcem.

Miniaturę teatralną na podstawie po-
wieści Carlo Collodi – „Pinokio” przed-
stawili uczniowie kl. IV dla całej społecz-
ności szkolnej. Owacjom na stojąco nie 
było końca. Młodzi aktorzy zobowiąza-
li się w przyszłym roku ponownie wystą-
pić na deskach szkolnego teatru w nowej 
sztuce.

Na całością przedstawienia czuwała 
pani Leokadia Kalemba – nauczycielka 
języka polskiego w Róży.

Leokadia Kalemba
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Szkolny Konkurs Plastyczny „WIELKANOC”

Pinokio z wizytą w Róży

Klasa "0-A"

Klasa II

Klasa I

Klasa "0"

Klasa III

Uczniowie kl. IV SP z Róży Scenka z Pinokio
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Z okazji zbliżającego się Międzynaro-
dowego Dnia Teatru, dnia 16 marca b.r. 
Biblioteka Szkolna w Grabinach, w ra-
mach współpracy z Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej, gościła 
Grupę Artystyczną ART-RE z Krakowa. 

Międzynarodowy Dzień Teatru zo-
stał uchwalony w 1961 roku, na pamiątkę 
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które 
miało miejsce 27 marca 1957 roku.

Już o godzinie 800 w naszej szkole na 
małej sali gimnastycznej, zainscenizowa-
nej na salę teatralną, zebrali się najmłod-
si uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z 
opiekunami, ażeby uczestniczyć w przed-
stawieniu p.t. „Rubinowy Książę”, jednej 
z baśni dalekiego wschodu.

 Spektakl przeplatany był piękną orien-
talną muzyką przybliżającą egzotykę ba-
śniowej krainy. Barwne kostiumy oraz 
ciekawa scenografia w pełni oddały ba-
jeczną atmosferę krainy 1001 nocy. Weso-
ło przedstawione niektóre wątki spektaklu 
zapewniły dzieciom dobrą zabawę oraz 
aktywne uczestnictwo w przedstawieniu. 

Jak każda baśń, także i „Rubinowy 
Książę” kończy się morałem. Uczy, iż 
nadmierna ciekawość, wścibstwo oraz 
brak tolerancji mogą nas zgubić.

Na koniec przedstawienia dziecięca 
widownia nagrodziła artystów gromkimi 
brawami.

Barbara Neumann-Kłos

Na jeden dzień Szkoła Podstawowa w 
Róży zamieniła się w miejsce szczególne.  
W obecności gości, rodziców i nauczycie-
li uczniowie klasy II zaprezentowali umie-
jętności nabyte podczas realizacji projektu 
unijnego „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy”.  

Projekt realizowany w Szkole Podsta-
wowej w Róży pod hasłem „W krainie ba-
śni i bajek” objął 20 uczniów klasy II, któ-
rzy pod opieką swojej wychowawczyni 
Eugenii Kosowskiej pracowali w specjal-
nie przygotowanych Dziecięcych Ośrod-
kach Zainteresowań.   

Zajęcia z dziećmi poprzedziło opraco-
wanie, przy ścisłej współpracy z rodzi-
cami, profili inteligencji każdego dziec-
ka w oparciu o teorię Howarda Gardnera.  
- Teoria ta zakłada, że każde dziecko jest 
zdolne, trzeba tylko określić, co robi naj-
lepiej, a w czym trzeba mu pomóc - wy-
jaśnia dyrektor szkoły Małgorzata Baran 
– Wykorzystanie ich w praktyce zapewnia 
uczniom doświadczenia edukacyjne i spo-

łeczne na miarę ich zainteresowań, uzdol-
nień, możliwości i potrzeb. 

Podstawą do rozwijania umiejętno-
ści były pomoce dydaktyczne o łącznej 
wartości 8 tys. złotych przekazane w ra-
mach realizowanego projektu.  Z ich wy-
korzystaniem szkoła zorganizowała dla 
uczniów różnorodne zajęcia, m.in. gry i 
zabawy, zajęcia teatralne, sportowe, mu-
zyczne, plastyczne oraz wspólne pozna-
wanie przeczytanych bajek i baśni. Dzie-
ci miały możliwość eksperymentowa-
nia, przeżywania, działania, podejmowa-
nia szybkich decyzji oraz rozwijania wła-
snych zainteresowań.  – Jestem przekona-
na, że zajęcia przyniosły zamierzone efek-
ty – podkreśla realizator projektu Eugenia 
Kosowska – Już teraz można zauważyć, 
że uczniowie lepiej współpracują w gru-
pie, tańczą, śpiewają, umieją słuchać w 
skupieniu, znają więcej bajek i baśni oraz 
dużo chętniej sięgają po książki. Sami 
uczniowie podsumowując projekt stwier-
dzili, że „unijne” zajęcia dodały im pew-
ności siebie i pomogły uwierzyć we wła-

sne zdolności. 

Podczas trwającego dwie godziny po-
kazu uczniowie wystawili dwa przedsta-
wienia - pt. „Kopciuszek” oraz „Królowa 
Śniegu”, które wymagały nie tylko umie-
jętności czytelniczych, recytatorskich i 
aktorskich, ale również muzycznych i ta-
necznych.  Słowno – muzyczny montaż 
zakończył się balem z tradycyjnym polo-
nezem oraz walcem. Dzieci zaprezento-
wały się także ze strony sprawnościowej. 
Ważnym punktem podsumowania projek-
tu stała się prezentacja sportowa z wyko-
rzystaniem pomocy dydaktycznych służą-
cych realizacji projektu. 

Na zakończenie uczniowie klasy II uro-
czyście przekazali swoim młodszym kole-
żankom i kolegom pomoce dydaktyczne, 
dzięki któremu klasa I będzie mogła roz-
wijać swoje uzdolnienia w drugim seme-
strze bieżącego roku szkolnego. 

 
Aneta Chodak

Dzieci rodzą się z fundamentalny-
mi wolnościami i wrodzonymi prawami 
wszystkich istot ludzkich. To jest podsta-
wowa przesłanka Konwencji o Prawach 
Dziecka -  międzynarodowego traktatu z 
zakresu praw człowieka, który przemie-
nia życie dzieci i ich rodzin w obrębie ca-
łego globu. 

Ludzie z każdego kraju, każdej kultu-
ry i religii pracują, aby zapewnić 2 miliar-
dom dzieci na świecie prawo do przetrwa-
nia, zdrowia i edukacji, dbającego środo-
wiska rodzinnego, zabawy, życia kultural-
nego, ochrony przed wszelkiego rodzaju 
wyzyskiem, krzywdzeniem, a także pra-
wo do bycia wysłuchiwanym i aby opi-
nie dzieci w istotnych sprawach były bra-
ne pod uwagę.

20 listopada 2009 r minęło 20 lat od 
wprowadzenia Konwencji Praw Dziecka 
przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych. Czym jest Konwencja? Zawiera ca-
łościowe podejście do praw dzieci - jako 
jedyna zapewnia dzieciom ich prawa oby-
watelskie, polityczne, ekonomiczne, so-
cjalne i kulturalne, jest uniwersalna, sto-
suje się do wszystkich dzieci we wszyst-
kich sytuacjach w praktycznie całej spo-
łeczności narodów, jest bezwarunkowa, 
wzywa do działania nawet te rządy, któ-
re nie mają wystarczających zasobów, aby 
podjąć działania w celu ochrony dzieci. 
Konwencja jest holistyczna, podkreśla, że 
wszystkie prawa są istotne, niepodzielne, 
współzależne i równe. Dlaczego Konwen-
cja jest potrzebna? Zdrowy rozwój dzie-
ci jest wyjątkowo kluczowy dla przyszło-
ści któregokolwiek społeczeństwa, dzieci 
są bardziej podatne, niż dorośli na warun-
ki, w jakich żyją, działania lub ich brak ze 
strony rządów ma wpływ na dzieci bar-
dziej, niż na jakąkolwiek inną grupę. Za-
sady zwarte w Konwencji: Dzieci nie 
mogą cierpieć z powodu dyskryminacji, 
"bez względu na rasę, kolor, płeć, język, 
religię, poglądy polityczne lub inne, po-
chodzenie narodowościowe lub spo-łecz-
ne, status majątkowy, niepełnosprawność 
urodzenie lub inny status dziecka, jego ro-
dziców lub opiekuna prawnego", dzieci 
mają prawo do przetrwania i rozwoju we 
wszystkich aspektach swojego życia, włą-
czając w to rozwój fizyczny, emocjonal-
ny, psychospołeczny, socjalny i kultural-
ny. Największe dobro dziecka musi leżeć 
u podstaw wszystkich decyzji lub działań, 
które mają wpływ na dziecko lub na dzieci 
jako grupę. Ta zasada obowiązuje w jed-
nakowym stopniu, niezależnie czy decy-
zje te są podejmowane przez rządy, wła-
dze administracyjne, czy sądownicze czy 
też przez rodziny, dzieciom trzeba po-

zwalać na aktywny udział we wszystkich 
sprawach mających wpływ na ich życie. 
Trzeba też im pozwalać w sposób wolny 
wyrażać ich opnie. Dzieci mają prawo do 
tego, aby ich poglądy były wysłuchiwane 
i traktowane poważnie.

Młodzież Zespołu Szkół w Starej Ja-
strząbce na lekcjach wychowawczych po-
znawała treści Konwencji Praw Dziecka. 
Podsumowaniem przygotowań uczniów 
był konkurs dla uczniów klas IV-VI, któ-
ry odbył się w dniu 10.02.2010 roku  o 
godz. 10.30

Konkurs w formie pisemnego testu pt. 
„Znam swoje prawa, ale pamiętam, że 
inni też je mają” miał za zadanie pomóc 
uporządkować wiedzę uczniów z zakresu 
praw i obowiązków dziecka. 

Jury wyłoniło najlepsze odpowiedzi, 
których autorami byli:

I miejsce-Szymon Czuchra 
II miejsce-Łukasz Czuchra 
III miejsce – Anna Świątek
Wyróżnieni:
1.Jacek Głowacz
2.Weronika Górak

Ceremonia rozdania nagród odbyła się: 
12 marca 2010 roku. Inicjator i organiza-
tor konkursu p. Magdalena Górak – opie-
kun Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej w Starej Jastrząbce i p. Dy-
rektor Lidia Wilczyńska – Starzyk przeka-
zały zwycięzcom nagrody.

Serdecznie dziękujemy współorgani-
zatorowi konkursu – Gminnemu Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej za ufundo-
wanie nagród dla uczestników konkursu.

Beata Drwal

Międzynarodowy 
Dzień teatru 
w Grabinach

Znam swoje prawa, ale pamiętam, 
że inni też je mają

Uczniowie z Grabin Nagrody dla najlepszych

Grupa teatralna ART.-TE z Krakowa Uczniowie ze Starej Jastrząbki

Pierwsze uczniowskie doświadczenie…

Uczniowie z Róży zaprezentowali swoje umiejętności

NA JEDEN DZIEŃ
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Tym razem z ziemi polskiej do włoskiej
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Włochy państwo leżące na południu 
Europy na Półwyspie Apenińskim, posia-
da dwie duże wyspy: Sycylię i Sardynię – 
stolica Rzym. Znane duże miasta: Medio-
lan, Neapol, Turyn. Całe północne Wło-
chy ulokowały się w Alpach. Oprócz nizi-
ny Padańskiej teren typowo górzysty. Kli-
mat podzwrotnikowy typ śródziemnomor-
skiego. Kraj wysoko uprzemysłowiony 
– rolnictwo na wysokim poziomie. Upra-
wa pszenicy, winorośli, oliwek i drzew cy-
trusowych. Kolejna gałąź to turystyka: 
Rzym, Wenecja, Florencja, Riwiera Wło-
ska, Triest… W starożytności centralne 
terytorium państwa rzymskiego. 

Właśnie tam gdzie nowoczesność prze-
plata się ze starożytnością, gdzie łagodny 
klimat jest przychylny dla turystyki nie-
mal w ciągu całego roku, wybrali się nasi 
turyści – pielgrzymi, by złożyć hołd na-
szemu „Wielkiemu Polakowi”, by naocz-
nie przekonać się, że jednak niebo włoskie 
zdecydowanie różni się od polskiego. Że 
Włochy warto odwiedzić przekonali nas o 
tym nasi wielcy i sławni – szukając tam: 
wiedzy, sztuki, kultury czy wolności. To 
wśród nich znaleźli się: A. Asnyk, J.H. 
Dąbrowski, J. Długosz, A. Hlond, J. Ko-
chanowski, M.Kopernik, I. Krasicki, J.I. 
Kraszewski, A. Mickiewicz, I. Potocki, J. 
Krasicki, S.A. Sapieha, H. Sienkiewicz, J. 
Słowacki, J. Zamoyski, St. Żeromski. A ze 
współczesnych: Władysław Anders i Ka-
rol Wojtyła. To ich śladami w dniu 21 lu-
tego wyruszyli pątnicy ze Starej Jastrząb-
ki i Róży „Pętlą” Czarna, Stara Jastrząb-
ka – Róża – Czarna … przez: Tarnów, 
Bochnię, Kraków do granicy z Czechami 
i Austrią – by nocą oglądać i podziwiać 
Wiedeń. Im dalej na południe tym więcej 
zwiastunów wiosny. 

Na terenie Włoch powitały nas kwit-
nące brzoskwinie, wiśnie, rzepaki, wspa-
niałe oziminy a w tle zbieracze pachną-
cych, aromatycznych truskawek. Wiem, 
że to nie wypada, ale im tego zazdrości-
łem mimo męczącej całonocnej podró-
ży – szczęśliwi, że dotarliśmy do celu. Od 
godzin porannych udajemy się na zwie-
dzanie Padwy – miasta i jego zabytków, 
ze szczególnym uwzględnieniem Bazyli-
ki świętego Antoniego - urodził się w Li-
zbonie w 1195 roku. Od najmłodszych lat 
– Bóg pociągał go do siebie, a on pozwolił 
się pociągnąć. Przebywał na misji w Ma-
roku. W Zielone Święta 1221 roku spoty-
ka w Asyżu św. Franciszka. Był założy-
cielem ośrodka studiów teologicznych za-
konu, nauczał w Bolonii i w Montpellier, 
w Tuluzie i Padwie. Zasłużył sobie na ty-
tuł Doktora Kościoła. Pokój, dobro i życz-
liwość to motto jego życia. Grzegorz IX 
wyniósł Antoniego z Padwy do chwały oł-
tarzy. Współbracia świętego wspomaga-
ni przez mieszkańców Padwy, pielgrzy-
mów zaczęli wznosić majestatyczną ba-
zylikę, by złożyć w niej szczątki święte-
go. Dziś to miejsce kultu odwiedzają piel-
grzymi z różnych stron świata – my w tej 
grupie zwiedzaliśmy też klasztor francisz-
kański i stare miasto. Kolejny etap to Flo-
rencja. Miasto leżące nad rzeką Arno – 
stolica Toskanii – ważny ośrodek handlo-
wy, przemysłowy, naukowy i kulturalny. 

Ważny ośrodek turystyczny, jeden z naj-
cenniejszy na świecie zespołów zabytko-
wych – kolebka renesansu. Średniowiecz-
ny most – Ponta Vechio, Słynna Galeria 
Uffizi – gotycko – renesansowa katedra 
z kopułą Brunalleschiego. Słynne pałace 
m.in. Medici Ricardi, Strazzi Pitii założo-
ny 59 lat p.n.e. Od XI w miasto cesarskie. 
Ponadto godne uwagi: most Ponte Vecia 
(stary) nad rzeką Arno. Na placu Dei Si-
gnori pałac stary - dawny ratusz i loggia 
rzeźb. Na trasie obiekty sakralne – Kate-
dra Matki Bożej Kwietnej, Baptysta, ko-
ściół św. Krzyża (Santa Grace), gmach bi-
blioteki narodowej. Na koniec zasłużony 
wypoczynek w Perugii. Wypoczęci i spra-
gnieni kolejnych wrażeń udajemy się do 
Asyżu, przejście przez stare miasto, zwie-
dzanie bazyliki świętej Klary, oraz bazyli-
ka górna i dolna św. Franciszka. Jego ży-
ciowe credo to: Pochwalony bądź Panie, 
przez tych, co przebaczają z miłości ku 
Tobie”. Bazylika była godna jego święto-
ści – przyczynili się do tego m.in. Simo-
ne Martini, Maestro – Dian, Franceesco, 
P. Lorenzetti i inni. Z kolei przejazd do 
Parajunkuli, do kapliczki w kościele Mat-
ki Bożej Anielskiej – gdzie weszliśmy do 
części muzealnej z rosarium i gołąbkami 
św. Franciszka. 

I wreszcie jeden z głównych celów na-
szej wędrówki – Rzym. W ciągu 27 wie-
ków swojego istnienia zwany Wiecznym 
Miastem był świadkiem powstania i upad-
ku imperiów, przemijania rządów, papie-
ży i cesarzy, rozkwitu i zaniku wielu kie-
runków sztuki. W ciągu wieków sam też 
podlegał przeobrażeniom. Wobec liczby 
i wspaniałości zabytków Rzymu – więk-
szość miast świata wypada blado i ubo-
go. Pozostałości kultury antycznej są tu 
doprawdy imponujące, wspaniały Pante-
on – liczący prawie 2000 lat, Koloseum w 
swym groźnym majestacie – chwytające 
za serce ruiny Forum Romanum, to zaled-
wie kilka z wielu godnych podziwu świa-
dectw zamierzchłej przeszłości. Bogatych 
przeżyć i wzruszeń dostarcza - chłodne 
piękno wczesnochrześcijańskich bazylik. 
Urok średniowiecznego Rzymu to też za-
chwycające wspaniałe mozaiki i zaciszne 
krużganki. Epoka Renesansu pozostawiła 
po sobie wytworne kościoły, pełne wdzię-
ku pałace i dzieła sztuki powstałe z geniu-
szu Rafaela i Michała Anioła. Rzym obfi-
tuje też w dynamiczną architekturę baro-
ku. Na szczególną uwagę zasługują boga-
to zdobione fontanny - te obfitości skar-
bów kultury oszałamia każdego turystę, a 
tych chyba nie wiele mniej niż mieszkań-
ców Rzymu. 

A co my pątnicy? W godzinach popo-
łudniowych zwiedziliśmy cywilną część 
miasta, później przejazd metrem do Hisz-
pańskich Schodów, najpopularniejsze 
miejsce spotkań zakochanych par. Nic 
dziwnego, że właśnie tu zaginęli nasi 
za….. Bercia i Stasiu (Ale się odnaleźli). 
Schody trzema skrzydłami wznoszą się do 
XVI wiecznego kościoła - Trinia del Mon-
ti.  Wiosną schody toną w fastonach azalii, 
latem tworzą urokliwą dekorację do orga-
nizowanych pod otwartym niebem poka-
zów mody. U stóp schodów znajduje się 

fantastyczna fontanna w kształcie przecie-
kającej łodzi. Fontanna Della Barcaccia 
dzieł0 Pietra, ojca wielkiego Berniniego 
– obok wznosi się pałac, który był rezy-
dencją królowej Marii Kazimiery – wdo-

wy po Janie III Sobieskim. Z kolei gmach 
parlamentu, Kwirynału, do Forum Trojana 
i Coloseum – powrót na parking metrem i 
nocleg w Framo Romano.

Rano następnego dnia msza św. W Ba-

zylice Św. Piotra – specjalnie dla naszej 
grupy. I kolejne przeżycia duchowe - Mu-
zeum Watykańskie, Kaplica Sykstyńska 
- Michał Anioł przez cztery lata samotnie 
malował sufit wspomnianej kaplicy. Zwie-
dzanie krypt papieskich z grobem papieża 
Jana Pawła II. W tym szczególnym dla nas 
Polaków miejscu każdy z uczestników w 
powadze i skupieniu wracał myślami do 
pamiętnej daty 16 października 1978 roku 
– kiedy świat wstrzymał oddech. Zebrani 
na konklawe kardynałowie po raz pierw-
szy od ponad 400 lat wybrali na Papie-
ża nie Włocha. Przyjął imię Jana Paw-
ła II, wiedzieli tylko, że pochodzi z Pol-
ski – kraju rządzonego przez komunistów. 
A później długie, długie lata posługi. Był 
entuzjastycznie witany w każdym zakąt-
ku globu. Szczególnie zaś kochany przez 
młodzież. Cały świat płakał, gdy 2 kwiet-

nia 2005 roku o godzinie 21, 37 przestało 
bić serce Ojca Świętego. Tu u Jego grobu 
pochyliły się kornie nasze głowy w gorą-
cej prośbie o … Każdy z nas wstając ocie-
rał dyskretni pocące się oczy, a nasze my-
śli błądziły między niebem, a ziemią, tam 
gdzie był i gdzie znajduje się w tej chwili. 
Popołudniowy czas poświęciliśmy na za-
kup dewocjonaliów w otoczeniu Watyka-
nu i skromny posiłek. 

Warto jeszcze przypomnieć, że pierw-
szą Bazylikę Św. Piotra w 324 roku 
wzniósł pierwszy chrześcijański cesarz 
Konstantyn, na miejscu gdzie znajduje się 
grób św. Piotra. Watykan stał się główną 
rezydencją papieży dopiero od 1378 roku, 
kiedy to wrócili oni do Rzymu po wygna-
niu awiniońskim.

Dalsze nasze wędrówki po wiosennej 
Italii- turystów ze Starej Jastrząbki i Róży 
na Monte Casino i do Wenecji przeczyta-
cie Państwo w następnym numerze.  

                         Tadeusz Szydłowski
                     zdjęcia: Janusz Opaliński 

Rzym - Wielkie Schody

W Bazylice Św. Piotra

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki  - Rzym

Uczniowie z Grabin 

Wielka była radość na obliczach 
uczestników wycieczki do Rzeszowa, do-
kąd udali się dnia 17 marca b.r. najmłod-
si uczniowie, klas 0-3, Szkoły Podstawo-
wej w Grabinach pod opieką Pań: Małgo-
rzaty Piękoś, Moniki Dybowskiej i Barba-
ry Neumann-Kłos.

W Centrum Zabaw Dla Dzieci, które 
ma powierzchnię 1000m2, posiada uni-
kalny system rur, tuneli i przejść, napraw-
dę można się zabawić. „Fantazja” jest wy-
posażona w dmuchane „skakańce” i zjeż-

dżalnie. Można też w chwili wytchnienia 
odpocząć przy stolikach, wypić orzeźwia-
jący napój i posilić się co nieco z dobrze 
zaopatrzonego baru. Po wspaniałej zaba-
wie, przed podróżą powrotną, wszystkie 
dzieci musiały się wysuszyć.

Odwiedziny w „Fantazji” dały moż-
liwość jedynych w swoim rodzaju zajęć 
rozwijających sprawność ruchową, zręcz-
ność i orientację w przestrzeni naszym 
podopiecznym.

Barbara Neumann-Kłos

Jak się bawić, to się 
bawić z „FANTAZJĄ”
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18 stycznia 2010r. w ZS w Głowaczo-
wej odbyło się interesujące spotkanie z 
myśliwym panem S. Drobotem. W spotka-
niu uczestniczyli uczniowie klas od 0 do 6 
szkoły podstawowej i I gimnazjum wraz z 
wychowawczyniami. 

Pan S. Drobot opowiadał uczniom o 
pracy łowczego oraz przypomniał zasa-
dy właściwego zachowania się w terenie 
leśnym. Podkreślił, że człowiek jest go-
ściem w lesie i musi szanować zwyczaje 
gospodarzy, czyli zwierząt w nim miesz-
kających. Podczas spotkania dzieci miały 
okazję poznać zwyczaje wybranych zwie-
rząt (sarny, dzika, lisa) zamieszkujących 
lasy na tym terenie. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się 
także, w jaki sposób można pomóc zwie-
rzętom, ptakom przetrwać zimę i dlacze-
go niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a 
inne zapadają w sen zimowy. Na zakoń-
czenie spotkania dzieci jak zwykle zada-
wały mnóstwo pytań. Na pamiątkę szkoła 
otrzymała piękne poroża, unikatowe nu-
mery czasopism łowieckich, oprawione 

fotografie zwierząt, a uczniowie słodką 
niespodziankę. 

Zajęcia te uświadomiły dzieciom, że 
przyrodę należy kochać i szanować jak 
przyjaciela oraz to, że także one są za nią 
odpowiedzialne. Podsumowaniem spo-
tkania było wytypowanie najpiękniej-
szych prac plastycznych szkolnego kon-
kursu zorganizowanego przez p. A. Zych 
pod tytułem „Sylwetki ptaków i zwierząt 
pozostających u nas na zimę”.

Skład jury:
• Pan S. Drobot,
• Pani M. Gąsior,
• Pani E. Baryłecka.

Wyniki konkursu:
I miejsce -Aleksandra Jędrzejczyk 

klasa III SP
II miejsce – Patrycja Czapla klasa 

IV SP,
III miejsce – Angelika Szatko klasa 

IV SP.
    

   A. Zych

Już po raz trzeci wystartowała Liga Mi-
strzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go. Jak sama nazwa wskazuje rywalizo-
wały między sobą najlepsze z najlepszych 
- drużyny z województw: podkarpackie-
go, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowiec-
kiego. Większość drużyn zdobywała me-
dale w finałach ogólnopolskich Turniejów 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Wśród nich była drużyna aktualnych Mi-
strzów Polski z Czarnej.

Uczniowie rywalizowali między sobą 
na sprawnościowym torze przeszkód, pi-
sząc testy z przepisów ruchu drogowego 
oraz udzielając I pomocy poszkodowa-
nym w wypadkach.

Pierwszy turniej odbył się w Przeciszo-
wie, drugi w Czarnej, a trzeci w Kolusz-
kach. Najlepiej spisali się gimnazjaliści z 
Czarnej w turnieju, w którym byli gospo-
darzami. Wygrali zarówno drużynowo, 
jak i indywidualnie (Paweł Bałut). 

Organizatorami Turnieju w Czarnej 
byli: Zespół Szkół w Czarnej, Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej, 
Automobilklub Stomil w Dębicy. Do gro-
na w/w sponsorów dołączyli: Pan Krzysz-
tof Lada, Firma Bratex, Sklep Rowerowy 
„BieniaszBike”. 

W klasyfikacji końcowej Ligi Mistrzów 
BRD, drużyna Gimnazjum w Czarnej za-
jęła drugie miejsce, w gronie dziesięciu 
zespołów. Wygrała drużyna z Koluszek, 
trzecia była ekipa z Przeciszowa. Indy-
widualnie wygrał Mateusz Bryszewski z 
Koluszek, przed Łukaszem Barnasiem i 

Pawłem Bałutem z Czarnej. W skład dru-
żyny wchodzili ponadto Kuba Dzwonia-
rek i Mateusz Średnicki.

W rywalizacji szkół podstawowych, 
czarnieńscy rowerzyści nie mieli so-
bie równych, a indywidualnie wszyst-

kich zdeklasował Maciej Para. Grzegorz 
Stawarz był bezkonkurencyjny podczas 
udzielania pierwszej pomocy. Skład uzu-
pełniała maskotka drużyny – Martysia Sa-
sak.    
                           Jerzy Ostręga

Spotkanie z myśliwym Koła Łowieckiego „Trop”
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Uczniowie z Głowaczowej -  wspólne zdjęcie z myśliwym

Przejechanie toru przeszkód wymaga dużej koncentracji Uczestnicy rozgrywek ligowych

Liga Mistrzów BRD 2010

NOWY ZAWÓD - NOWA PRACA

Na rynku pojawiła się bardzo atrakcyj-
na oferta bezpłatnych szkoleń dla osób 
bezrobotnych. Centrum Rozwoju Spo-
łeczno - Ekonomicznego pragnąc prze-
ciwdziałać marginalizacji społecznej oraz 
pomóc osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym do wejścia lub powro-
tu na rynek pracy, rozpoczęło realizację 
projektów: „DROGA DO PRACY” oraz 
„CNC – program rozwoju kwalifikacji za-
wodowych osób bezrobotnych”. Projekty 
są współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Celem projektów jest zwiększenie po-
ziomu aktywności zawodowej oraz zdol-
ności do zatrudnienia osób bezrobotnych 
z wykształceniem zawodowym lub śred-
nim zamieszkałych na terenie jednego z 
powiatów: rzeszowskiego i Miasta Rze-
szów, łańcuckiego, dębickiego oraz rop-
czycko - sędziszowskiego. W ramach pro-
jektów (w okresie od stycznia 2010 r. do 
czerwca 2011 r.) organizowane są bezpłat-
ne szkolenia:

1/ dla osób bezrobotnych, które ukoń-
czyły 45 rok życia z zakresu obsługi ma-
szyn do robót ziemnych III klasy, w tym:

- operator koparko – ładowarek, 
wszystkie typy

- operator koparek jednonaczyniowych 
do 0,8m3

- operator ładowarek jednonaczynio-
wych do 2,5m3.

 Każdy uczestnik ma możliwość zdoby-
cia uprawnień Instytutu Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego do wy-
konywania zawodu operatora maszyn do 
robót ziemnych.

2/ dla osób bezrobotnych do 34 roku 
życia z zakresu obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie CNC. Głównym 
atutem szkoleń w ramach obu projektów 
jest szansa na zdobycie zawodów najbar-
dziej pożądanych przez podkarpackich 
pracodawców, m.in. Doliny Lotniczej.

W ostatnim czasie zdarza się, że firmy 
budowlane nie przyjmują nowych zleceń z 
powodu braków wykwalifikowanej kadry. 
Z tego względu istnieje bardzo wysoki po-
pyt na wykwalifikowanych pracowników 
– na Podkarpaciu aż 20,2% ofert pracy po-
chodzi z przedsiębiorstw z branży budow-
lanej, w tym grupa zidentyfikowana, jako 
„operatorzy maszyn i urządzeń” zajmuje 
jedno z najwyższych miejsc. 

Wiele znaczących inwestycji w infra-
strukturze drogowej jest wspierane ze 

środków UE, co oznacza, że są one nie-
zagrożone i odporne na obecny kryzys go-
spodarczy. Dodatkowo boom budowlany 
oraz migracja zarobkowa powodują, że 
sektor budowlany cierpi na ciągły niedo-
bór pracowników. Co drugi pracodawca w 
Polsce deklaruje, że jego trudności z obsa-
dzeniem stanowisk spowodowane są bra-
kiem kandydatów o odpowiednich kwali-
fikacjach. Operator koparki czy ładowarki 
jest tym samym jednym z najbardziej po-
żądanych zawodów. 

Pomimo wysokiego poziomu bezro-
bocia wśród młodych ludzi, na regional-
nym rynku pracy można zauważyć niedo-
bór specjalistów w zakresie obsługi obra-
biarek sterowanych numerycznie. Dane 
zawarte w Analizie Zawodów Nadwyż-
kowych i Deficytowych na Podkarpaciu 
wskazują, że profesja operatora maszyn 
zajmuje stosunkowo wysokie miejsce 
wśród zawodów deficytowych. Ponad-
to, z Analizy Ofert Pracy Dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego wynika, iż w sekto-
rze „przetwórstwo przemysłowe” oferty 
dla operatorów maszyn stanowią 9% ogó-
łu ofert. 

Obecnie obrabiarki CNC wypierają z 
rynku pracy tradycyjne tokarki, frezar-
ki, wiertarki, strugarki, wytaczarki i szli-

fierki, zwłaszcza w zakresie branży inno-
wacyjnej i wysokich technologii. Z uwa-
gi na wzrastające zastosowanie obrabiarek 
CNC w przemyśle, istnieje pilna potrzeba 
kształcenia personelu technicznego i inży-
nieryjnego w kierunku przygotowywania 
programów sterujących do obróbki czę-
ści o wymaganym kształcie i dokładności. 
Według powyższych opracowań operato-
rzy obrabiarek sterowanych numerycznie 
są jednymi z najbardziej poszukiwanych 
specjalistów na rynku pracy.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekono-
micznego z siedzibą w Sielcu (koło Sędzi-
szowa Młp.) istnieje od 9 lat. Wysiłki swe 
skupia na działalności szkoleniowej oraz 
doradztwie gospodarczym. CRSE, jako 
jedna z pierwszych firm szkoleniowo - do-
radczych na Podkarpaciu, wdrożyło Sys-
tem Zarządzania Jakością zgodny z nor-
mą ISO 9001: 2000, a od 2008 roku jest 
członkiem ogólnopolskiej prestiżowej sie-
ci KSU.

Corocznie opracowuje co najmniej kil-
kadziesiąt wniosków o dofinansowanie na 
inwestycje, które otrzymują środki Unii 
Europejskiej. Potwierdzeniem najwyższej 
jakości działań, poza wysoką skuteczno-
ścią jest fakt, iż w 2006 roku, jako jedy-
na organizacja w Polsce CRSE otrzyma-

ło ZŁOTĄ GWIAZDĘ (GOLDEN STAR) 
od Komisji Europejskiej w Brukseli za 
wysoką jakość realizowanych działań. 
Wysoki poziom świadczenia usług oraz 
stabilność w działaniu pozwoliły uzyskać 
w poprzednim roku dotacje dla CRSE i 
Klientów w wysokości kilkudziesięciu 
milionów złotych. 

Wysoka jakość i dynamika rozwoju po-
zwoliła uruchomić biura na terenie Rze-
szowa, Wrocławia, Zamościa, Łodzi, Tar-
nowa i Katowic. Tylko w ciągu ostatnie-
go roku w ramach działalności świadczo-
nej przez CRSE przeszkolono ponad 1700 
osób, natomiast eksperci doradzali ponad 
400 Klientom. W roku 2009 z powodze-
niem zakończono realizację 6 przedsię-
wzięć szkoleniowych finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, kolejnych 12 
jest w fazie realizacji. 

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekono-
micznego w Sielcu serdecznie zaprasza 
osoby bezrobotne z terenu gminy Czar-
na chcące podnieść swoje kwalifikacje za-
wodowe w zakresie obsługi maszyn do ro-
bót ziemnych III klasy, a także obsługi ob-
rabiarek CNC do skorzystania z bezpłat-
nych szkoleń.

UWAGA BEZROBOTNI!!!
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SP     RT
TURNIEJ „ZIMA 2010”

W dniu 19-02-2010 r. odbył się na hali 
sportowej w Czarnej turniej piłki nożnej 
„ZIMA 2010” w kategoriach trampkarz 
starszy (rocznik 1995) oraz trampkarz 
młodszy (rocznik 1996 i młodsi).
Udział w turnieju wzięły 4 drużyny: 
„Czarnovia” Czarna, „Dąb” Żdżary, LKS 
Głowaczowa oraz MULKS Pustynia.

Trampkarz starszy
WYNIKI TURNIEJU
LKS Głowaczowa – MULKS Pustynia 3-0
Knych Sylwester 3
„Dąb” Żdzary – „Czarnovia” Czarna 1-4
Kolak Kamil  Sasak Tomasz 2
  Ziarko Dawid
  Cieśla Mateusz
LKS Głowaczowa – „Dąb” Żdzary 2-0
Knych Sylwester
Świętoń Sebastian
MULKS Pustynia – „Czarnovia” Czarna 3-3
Wójcik Dawid 2 Perlik Szymon
Kucharski Łukasz Tryba Wiktor
  Sasak Tomasz
MULKS Pustynia – „Dąb” Żdzary 2-4
Kucharski Łukasz Kolak Kamil 2
Wójcik Dawid Cyboroń Dawid 2
LKS Głowaczowa – „Czarnovia” Czarna 0-2
  Cygan Bartosz
  Ciurkot Krzysztof

TABELA
1. „Czarnovia” Czarna   3     7 9-4
2. LKS Głowaczowa    3     6 5-2
3. „Dąb” Żdzary    3     3 5-8
4. MULKS Pustynia    3     1 5-10

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Najlepszy zawodnik turnieju – Sasak To-
masz – „Czarnovia” Czarna
Najlepszy bramkarz turnieju – Kochan Ja-
kub – LKS Głowaczowa
Król strzelców – Knych Sylwester – LKS 
Głowaczowa
Najlepszy zawodnik – „Czarnovia” Czar-
na – Sasak Tomasz
Najlepszy zawodnik – LKS Głowaczowa 
– Grych Marcin
Najlepszy zawodnik – „Dąb” Żdzary – 
Kolak Kamil
Najlepszy zawodnik – MULKS Pustynia 
– Wójcik Dawid

SKŁADY DRUŻYN
„Czarnovia” Czarna: Ziarko Mateusz, 
Michoń Patryk, Ziarko Dawid, Bałut Pa-
weł, Sasak Tomasz, Dulian Dariusz, Cie-
śla Mateusz, Ciurkot Krzysztof, Perlik 
Szymon, Tryba Wiktor, Cygan Bartosz.
LKS Głowaczowa: Kochan Jakub, Grych 
Marcin, Knych Sylwester, Knych Mate-
usz, Skowron Mateusz, Świętoń Seba-
stian, Pękala Karol.
„Dąb” Żdzary: Piecuch Radosław, Cy-
boroń Dawid, Tworek Marcin, Kolak Ka-
mil, Motyl Dominik, Cyboroń Jakub, Ko-
lak Sebastian, Michoń Dawid.
MULKS Pustynia: Gawlik Przemysław, 
Brzostowski Alan, Kucharski Łukasz, 
Świątek Mateusz, Ciołek Dominik, Króli-
kowski Bartłomiej, Wójcik Dawid.

Trampkarz młodszy
WYNIKI TURNIEJU
LKS Głowaczowa – MULKS Pustynia 1-0
Krzystyniak Adam
„Dąb” Żdzary – „Czarnovia” Czarna 1-0
Świerczek Rafał
LKS Głowaczowa – „Dąb” Żdzary 1-1
Krzystyniak Adam Latocha Michał
MULKS Pustynia – „Czarnovia” Czarna 1-4
Kisiel Marcin Cyboran Paweł 2
  Olędzki Marcel
  Bałut Bartosz
MULKS Pustynia – „Dąb” Żdzary 2-2
Żydek Kacper 2 Wantuch Dominik
  Świerczek Rafał
LKS Głowaczowa – „Czarnovia” Czarna 0-2
  Cyboran Paweł
  Marć Dominik

TABELA
1. „Czarnovia” Czarna  3     6 6-2
2. „Dąb” Żdżary   3     5 4-3
3. LKS Głowaczowa   3     4 2-3
4. MULKS Pustynia   3     1 3-7

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Najlepszy zawodnik turnieju – Cyboran 
Paweł – „Czarnovia” Czarna
Najlepszy bramkarz turnieju – Piecuch 
Radosław – „Dąb” Żdżary
Król strzelców – Cyboran Paweł – „Czar-
novia” Czarna
Najmłodszy zawodnik turnieju – Wantuch 
Patryk – „Dąb” Żdżary
Najlepszy zawodnik – „Czarnovia” Czar-
na – Cyboran Paweł
Najlepszy zawodnik – „Dąb” Żdzary – 
Latocha Michał
Najlepszy zawodnik – LKS Głowaczowa 
– Krzystyniak Adam
Najlepszy zawodnik – MULKS Pustynia 
– Stanoch Dominik

SKŁADY DRUŻYN
„Czarnovia” Czarna: Kramarczyk Filip, 
Kutrzeba Adrian, Bałut Bartosz, Olędz-
ki Marcel, Marć Dominik, Labak Łukasz, 
Michoń Mateusz, Trzaskuś Patryk, Hebda 
Szymon, Cyboran Paweł.
„Dąb” Żdzary: Wantuch Patryk, Piecuch 
Radosław, Wantuch Dominik, Buczek 
Krystian, Świerczek Kamil, Latocha Mi-
chał, Świerczek Rafał, Miśkowicz Patryk.
LKS Głowaczowa: Kędzior Patryk, Sto-
larczyk Kamil, Koziara Kamil, Krzysty-
niak Adam, Knych Bartosz, Ciołek Domi-
nik, Żołądź Damian, Lipiński Patryk.
MULKS Pustynia: Stanoch Dominik, 
Kisiel Marcin, Sajdak Dominik, Gawron 
Marcin, Kucharski Dominik, Pyskaty Ma-
teusz, Żydek Kacper.

Wszystkie drużyny i wyróżnieni zawodni-
cy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne na-
grody rzeczowe.

str. 18

Trampkarze młodsi III miejsce LKS Głowaczowa

Trampkarze IV miejsce MULKS PustyniaTrampkarze starsi II miejsce Lks Głowaczowa

Trampkarze starsi I miejsce CzarnoviaTrampkarze młodsi IV miejsce LKS Pustynia

Trampkarze starsi III miejsce Dąb ŻdżaryTrampkarze młodsi II miejsce Dąb Żdżary

Redaguje Janusz Bryg
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Uczestnicy szkolenia ze Starej Jastrząbki

Czwartego lutego 2010 r. w Zespo-
le Szkół – Szkole Podstawowej w Starej 
Jastrząbce odbyło się szkolenie uczniów 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym w wypadkach. 

W zajęciach wzięło udział 65 uczniów 
klas I-IV, którzy uczyli się, w jaki spo-
sób można uratować życie drugiej osobie. 
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach 
ćwicząc: prawidłowy przebieg rozmo-
wy z dyspozytorem Pogotowia Ratunko-
wego, sposób sprawdzania przytomności 
oraz oddechu ewentualnych ofiar i prze-
prowadzania resuscytacji na fantomach. 
Na zakończenie szkolenia każdy uczeń 
otrzymał bogato ilustrowany Podręcznik 
Pierwszej Pomocy, z załączonym certyfi-
katem ukończenia kursu. Przeprowadze-
nia szkolenia podjęły się nauczycielki Ze-
społu Szkół – Szkoły Podstawowej w Sta-

rej Jastrząbce Dorota Mrozowska i Pauli-
na Chudy, które w ubiegłym roku zosta-
ły przeszkolone z zakresu Pierwszej Po-
mocy oraz nabyły kwalifikacje do prowa-
dzenia zajęć z w/w tematu podczas szko-
lenia nauczycieli przeprowadzonego pod 
patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Szkole Podstawowej w 
Lubzinie. 

Nauczyciele, oprócz fachowego prze-
szkolenia, otrzymali dla szkoły sprzęt 
do wykorzystania przy nauce udzielania 
pierwszej pomocy o wartości 7 tys. zło-
tych, m.in. 5 fantomów, środki do dezyn-
fekcji, podręczniki dla dzieci, płyty DVD 
z filmami, atrapy telefonów komórko-
wych, plakaty itp. Uczestnicząc w kur-
sie uczniowie zdobyli nieocenioną wie-
dzę, która może okazać się przydatna w 
codziennym życiu. 

Paulina Chudy

Już umieją ratować życie



Kadr

Portrety

Sfinks z Chotowej

rozkołysał ktoś dni
na huśtawce pod słońcem
nie zatrzymasz ich
ja nie mogę ci pomóc

biegnie czas
w maratonie
i w koszulce lidera
nie zatrzymasz go
żadną ludzką barierą

huczy morze
gdzieś daleko od brzegu
chce przywitać się falą
nie zatrzymasz jej niczym
choćbyś bardzo się starał

tylko patrzeć
jak szczyty gór
hołd oddadzą dolinom
nie zatrzymasz ich
przecież 
„wszystko płynie”

pęka ściana świata

nie widzicie tego
nie czujecie drgań?!

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 52)

Drodzy Państwo!

Władziu wydobrzał na dobre, pomógł mu miód lipowy, gorąca herbatka i pierzyna, pod którą się wygrzewał przez 
cały tydzień. Po chorobie doktor zalecił mu spacery dla nabrania sił, z których w nadmiarze korzystał, a przy oka-
zji zebrał najnowsze informacje z całej gminy. Spotkaliśmy się w niedzielę po Gorzkich Żalach. Spacerkiem odwie-
dziliśmy Market, pooglądaliśmy miłe i uśmiechnięte ekspedientki, a w na stoisku cukierniczym zamówiliśmy dwie 
kremówki, Władek jadł podobne w Wadowicach i stwierdził, że te w Czarnej lepsze, bo większe i mniej budyniu w 
nich, a więcej masy utartej na wiejskich jajkach. No i przy tych kremówkach Władziu opowiedział mi zebrane spa-
cerowe informacje, jak sam podkreślił pewne i z pierwszej ręki. Jasiu zaczął Władziu. Jaźwiny górą, centralny ośro-
dek przygotowań olimpijskich imieniem naszej złotej Justunki powstanie. Delegacja w Wankuwer była, aby wyrazi-
ła zgodę. Wójt zakazał nauczycielowi od gimnastyki trenować biegi maratońskie, ma przez cały rok doskonalić for-
mę w biegach narciarskich. Władziu! Przecież u nas nie Syberia i śnieg leży trzy tygodnie jak zima jest stulecia, a 
przez inne lata albo nie ma śniegu, albo go za mało, jak będzie ćwiczył? Jasiu! zamówią armatki śniegowe, będzie-
my mieć zimę w gminie, kiedy zechcemy jak wójt każe armaty włączyć, jak sypnie, to przez noc całą gminę przysy-
pie i kierownik z kółka będzie ręce zacierał, że jest robota i płynność finansowa w firmie mu się poprawi na tyle, że 
nawet na nagrody wystarczy za akcję zima. Władziu, a w lecie też będą ćwiczyć? Jasiu też, przecież do biegówek 
pasują rolki. Drogę tylko powiatową w Jaźwinach wyremontują, przykręcą rolki do biegówek i w strojach kąpielo-
wych narciarstwo biegowe będą pod okiem trenera ćwiczyć. Słyszałem, iż firma ślusarska dostała zlecenie na przy-
gotowanie takich nart, widziałem jak dyrektor niósł narty wieczorem zawinięte w folię żeby się nie poobdzierały i 
rolki w torbie, mieli kombinować, aby sprzęt był stabilny i sterowny na zakrętach. Władziu! To, co szachów już nie 
będzie? Szachy będą, mistrzostwa niezagrożone, inwestycje rosną jak na drożdżach w Chotowej, a nawet na otwar-
cie mistrzostw koncert gwiazdy szykują nad zalewem i pokaz sztucznych ogni, a każdego wieczora dla zawodników 
grać będzie kapela z Poronina przy ogniskach, na jednym będą piec barana, na drugim prosiaka w zależności, kto 
jaką wiarę wyznaje. Władziu! To mnie zaskoczyłeś tymi wiadomościami, aż trudno uwierzyć, że nasza gmina taka 
sławna. Jasiu! Ale to nie wszystko, proboszcz mnie na wniosek wójta do komitetu organizacyjnego zaprosił. Który?  
z Czarnej, nie z Borowej, woluntariuszem mam być. To, co będziesz robił? Tajemnica, jak się komitet zorganizuje i 
dostanę dyspensę od księdza to ci powiem, dziś nie mogę, ale zaszczyt przyjąłem. E! Władziu powiedz, przecież już 
wszyscy wiedzą, co w Borowej się szykuje. Jasiu! Wielkie zmiany, nowa wieś będzie, centrum, park, dom kultury, 
oświetlenie baniaste, ławeczki w alejkach nad potokiem, no i jeszcze jedna inwestycja, parafialna gdzie mam być 
wolontariuszem. Władziu! To na ucho mi powiedz. No niech będzie, świetlicę parafialną mają do plebani dobudo-
wać i w niej ma ksiądz założyć klub „AA” dla wszystkich tych, co im Policja odebrała prawko za jazdę po kielichu. 
Z całej gminy mówisz. Jasiu z całego dekanatu będą się zjeżdżać, przyjmowani będą grupami z każdej miejscowości 
osobno. To sobie ksiądz nie poradzi. E! Dwóch wikarych dostanie, no i wolontariat. To, co ty będziesz miał za obo-
wiązki. Jasiu! Uczył ich będę kulturalnego picia, pepsi żeby im w buzi się nie pieniła. 

                                                                                                                                       AS

Paweł brawurowo zagrał rolę Jezusa w Misterium wystawionym 
w Starej Jastrząbce. Jest uczniem III klasy Gimnazjum w Sta-
rej Jastrząbce. Jego pasją jest gra na perkusji i w tym kierun-
ku uczył się w Szkole Muzycznej w Dębicy. Zamierza konty-
nuować naukę w średniej szkole muzycznej. Drugą pasją Paw-
ła jest aktorstwo. Po ukończeniu gimnazjum chce kontynuować 
naukę w Technikum Elektronicznym, a po maturze marzą mu 
się studia w Konserwatorium, chce zostać muzykiem. Życzymy 
mu, aby został sławnym artystą  bo drzemie w nim siła i dar, któ-
rego nie powinien zmarnować. 

Jacek Tryba 04.02.2010

Paweł Trojak                    

MAKIJAŻ  PROFESJONALNY
- Dzienny
- Wieczorowy
- Ślubny

Możliwość dojazdu do Klientki

Katarzyna Mrzygłód
tel. 889 130 870

Na świętego Franciszka zielenią się łany
Ze swego zimowania wracają bociany 

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają,
Pogodną jesień zapowiadają

Suchy kwiecień mokry maj
Będzie żyto jako gaj

Jak na Wielkanoc deszcz pada
Co trzeci kłos w polu przepada

Na świętego Franciszka przylatuje pliszka
A na świętego Wita jaskółka zawita

Kiedy Michał chłody daje
Dobre będą urodzaje

Do świętej Katarzyny
Poobsiewaj koniczyny

Święty Marek
Wrzuca do wody ogarek

Katarzyna Filipowi jaką pogodę zdaje
Taka zwykle później na cały maj zostaje

Częste deszcze w kwietniu wróżą
Że owoców będzie dużo

Z każdą wiosną 
Nadzieje rosną

W kwietniu kwitnie, kwiat magnolii
W kwietniu strzeż się złodzieja i melan-
cholii.

PrzySŁowia Są MąDroŚCią naroDu


