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MEDALE ROZDANE

Medaliści Mistrzostw Świata w Szachach w Czarnej. Złoto dla Rosjanina  Dimitrija Andrekina.

Medalistki Mistrzostw Świata w Szachach w Czarnej. Złoto zdobyła Anna Muzychuk ze Słowenii.
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DNI GMINY CZARNA - CHOTOWA 2010
 (fot. St. Zieliński) 

PROFESJONALNIE, SOLIDNIE  i TERMINOWO  
wykonujemy z granitów i marmurów najlepszej jakości 
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W czasie wakacji sesje naszej rady od-
bywały się w ramach bieżącej działalno-
ści, radni podejmowali uchwały dotyczą-
ce bieżącej działalności niezbędnych w 
realizacji zadań inwestycyjnych. 

Na sesji w miesiącu sierpniu na wnio-
sek wójta uchwalili stanowisko dotyczą-
ce nie wyrażania zgody na lokalizację na 
terenie naszej gminy ferm wiatraków pro-
dukujących energię elektryczną. 

Na sesji w dniu 27 września radni zajęli 
się stanem bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny. Zaproszono na obrady inspektora An-
drzeja Świdra – Komendanta Powiatowe-
go Policji z Dębicy wraz z aspirantem Je-
rzym Labakiem – kierownikiem Posterun-
ku Policji w Czarnej. Z przedstawionej in-
formacji radni zostali zapoznani przez ko-
mendanta powiatowego o przestępstwach 
na terenie naszej gminy w odniesieniu 
do skali przestępstw popełnianych w na-
szym powiecie. Komendant Andrzej Świ-
der wystawił cenzurkę policjantom pracu-
jącym w Czarnej, jest to ocena bardzo do-
bra. O szczegółach dotyczących przestęp-
czości i o wykroczeniach na terenie naszej 
gminy mówił kierownik posterunku aspi-
rant Jerzy Labak. 

W kategorii przestępstw przeciwko 
mieniu odnotowano: kradzieży 21, w Gra-
binach 6, w Czarnej 4, w Starej Jastrząb-
ce i Żdżarach po 2, w Głowaczowej, Róży, 
Chotowej, Borowej i Przerytym Borze po 
1 kradzieży. Kradzieży z włamaniem za-
notowano 16 : Czarna 5, Chotowa i Żdża-
ry po 3, Róża 2, Głowaczowa, Przeryty 
Bór, Podlesie po 1. Uszkodzenia mienia 
4. Zmalała w stosunku do innych lat kra-
dzież drzewa w lesie. Zgłoszono 8 takich 
kradzieży: Jaźwiny 3, Borowa, Chotowa, 
Stara Jastrząbka, Głowaczowa i Żdżary po 
1. W kategorii przestępstw przeciwko ży-
ciu i zdrowiu odnotowano: 3 rozboje: Sta-
ra Jastrząbka 2, Golemki 1. Uszkodzenia 
ciała 7 przypadków:  Czarna 2, Golemki, 
rabiny, Stara Jastrząbka, Podlesie, Przery-
ty Bór po 1 rozboju. Bójki i pobicia za-
notowano po jednej w Czarnej i Przybo-
rowiu. 

Zatrważająca jest liczba psychicznego 
i fizycznego znęcania się nad rodziną. Ta-
kich przypadków zanotowano 13, w Czar-
nej 5, w Głowaczowej 3, w Chotowej, 
Żdżarach, Grabinach, Róży i w Starej Ja-
strząbce po 1. Problem od lat są nietrzeź-
wi kierowcy prowadzący pojazdy mecha-

niczne. Ujawniono 32 przypadki na na-
szym terenie: Czarna 8, Głowaczowa 5, 
Żdżary i Chotowa 4, Róża i Grabiny po 3, 
Stara Jastrząbka i Jaźwiny po 2 i w Przy-
borowiu 1. 

Wypadków drogowych w tym roku od-
notowano 16, najwięcej po 3 wypadki w 
Czarnej i Chotowej, w Róży, Żdżarach, 
Grabinach i Głowaczowej po 2 wypadki, 
w Jaźwinach i Przyborowiu po 1. Ponadto 
odnotowano 12 kolizji drogowych. 

Na terenie naszej gminy odnotowano 
1 przestępstwo dotyczące nieprzestrzega-
nia ustawy o przeciwdziałaniu narkomani 
oraz ujawniono 2 przypadki nielegalnego 
posiadania broni palnej. Jak informował 
radnych kierownik Jerzy Labak w trakcie 
prowadzonych postępowań zabezpieczo-
no mienie o łącznej wartości 4 500 złotych 
i odzyskano mienie o wartości około 15 
tysięcy złotych. Wobec jednego z podej-
rzanych Sąd zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci aresztu, a wobec 3 po-
dejrzanych środek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policyjnego, a wobec jedne-
go z podejrzanych poręczenie majątkowe. 

Wykrywalność przestępstw o charak-
terze kryminalnym wynosi 66, 7%, a wy-
krywalność ogólna przestępstw wyno-
si prawie 80%. Łącznie policjanci nasze-
go posterunku przeprowadzili łącznie 547 
interwencji. Nałożono 122 mandaty kar-
ne na kwotę ponad 22 tysiące złotych. Za-
trzymano także 39 dowodów rejestracyj-
nych. Zatrzymano 14 osób poszukiwa-
nych przez wymiar sprawiedliwości. Od-
notowano 125 spraw o wykroczenia. 

Prace Policji podsumował również 
wójt. Bardzo wysoko ocenił pracę poli-
cjantów w czasie Mistrzostw Świata w 
Szachach w Czarnej. W dowód uznania 
przekazał list z podziękowaniami na ręce 
inspektora Andrzeja Świdra. 

Na sesję zaproszono również przedsta-
wicielki Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Dębicy panie Dorotę Szczykututowicz 
– kierownika zespołu i doradcę pracują-
cą na naszym terenie i pełniącą dyżury 
w Czarnej Elżbietę  Ciołek. Radni zostali 
poinformowani o możliwości składania w 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wniosków na nowe działanie w 
ramach PROW 2007 – 2013, „Przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczo-
nej w wyniku wystąpienia klęsk żywio-

łowych oraz wprowadzenie odpowied-
nich działań zapobiegawczych”. Wnioski 
przyjmowane są przez Oddział Regional-
ny Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w okresie od 30 września do 
12 listopada. O taką pomoc może ubiegać 
się osoba fizyczna, osoba prawna lub spół-
ka osobowa w rozumieniu Kodeksu spół-
ek handlowych, która prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
lub nieruchomości służącej do prowadze-
nia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej, w których wystąpi-
ły  szkody spowodowane przez powódź 
lub obsunięcie się ziemi. Pomoc będzie 
mogła być przyznana, jeżeli wysokość 
szkód oszacowanych przez komisję po-
wołaną przez wojewodę, w naszym przy-
padku wojewodę podkarpackiego, będzie 
wynosić: w uprawach rolnych, zwierzę-
tach gospodarskich i rybach powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej z trzech 
lat poprzedzających rok, w którym wy-
stąpiła szkoda: w budynkach, budowlach, 
maszynach lub urządzeniach służących 
do produkcji rolnej, sadach i plantacjach 
wieloletnich oraz stadach podstawowych 
zwierząt gospodarskich nie mniej niż 10 
tysięcy złotych. Te dwa warunki muszą 
być spełnione łącznie. O szczegóły rol-
nicy mogą uzyskać informacje w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Dębicy oraz w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego, w biurze w Czarnej. 

Sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej wójta oscylowało wokół wykony-
wanych zadań inwestycyjnych w gminie 
oraz przygotowania nowych inwestycji, 
które będą realizowane już w przyszłej ka-
dencji rady gminy. Podjęto także uchwały 
wynikające z bieżącego funkcjonowania 
gminy, w tym zmian w budżecie i wielo-
letnim planie inwestycyjnym. Rada przy-
jęła informację o wykonaniu budżetu za I 
półrocze po wysłuchaniu przewodniczą-
cego komisji Budżetu i Finansów Kazi-
mierza Kłosa. Na sesji zapytania radnych 
złożyli: radny Stanisław Ryzak z Jaźwin 
w sprawie budowy autostrady przebie-
gającej przez Jaźwiny i w sprawie dróg 
dojazdowych do pół oraz radny Leszek 
Dziedzic w sprawie jakości drogi Czarna 
– Machowa. Postulował również do wójta 
o podjęcie rozmów w sprawie pasów dla 
pieszych w Czarnej. Na tym jedną z ostat-
nich sesji rady w tej kadencji zakończono.

                                                                                                                                                
(sz)

Wójt dziękuje komendantowi powiatowemu 

Radni: Mirosław Kot, Józef Wiercioch i Piotr Dzierlęga

str. 3

Elżbieta Ciołek i Dorota Szczykutowicz z ODR

Wójt Józef Chudy składa sprawozdanie radzie

Sesje Rady Gminy

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

Telefony wewnętrzne:
Wójt     – 25
Zastępca Wójta   – 24
Sekretarz   – 50
Skarbnik    – 51
Dyrektor GZEAS  – 48

Biuro Rady Gminy  –  31 
USC    –  46
Obrona Cywilna,  Działalność Gospodarcza – 32
Kasa    – 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438
Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827
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Głowaczowa doczekała się wreszcie 
okazałego budynku, który służył będzie 
mieszkańcom tej miejscowości. 

Niedawno odbyła się niezapomniana 
uroczystość nadania imienia Jana Paw-
ła II Zespołowi Szkół i zasadzenia dębów 
pamięci dla dwóch zamordowanych ro-
daków z tej wsi, którzy zginęli od strza-
łów w tył głowy w katowniach NKWD w 
1940 roku. Spełniło się marzenie radnego 
Kazimierza Knycha i sołtysa wsi Tadeusza 
Knycha, aby Głowaczowa niczym nie od-
stawała od innych sołectw w naszej gmi-
nie. Będzie, więc okazałe Wiejskie Cen-
trum Kultury, w którym młodzież będzie 
mogła się spotkać, pograć w bilard, po-
oglądać wspólnie telewizję. Znajdzie rów-
nież się miejsce dla strażackiego wozu bo-
jowego przekazanego przez wójta straża-
kom. To duża jednostka bojowa, Star ze 
zbiornikiem na wodę, który dotychczas 
pełnił służbę w OSP Czarna, która jest w 
Krajowym Systemie Gaśniczym. Strażacy 
z Głowaczowej, którzy ofiarnie w gminie i 
poza gminą uczestniczyli w akcji przeciw-
powodziowej będą jak dotychczas na każ-

de wezwanie stawiać się na ratunek wy-
posażeni w pełno sprawny samochód stra-
żacki. 

Do wykonania prac na obiekcie pozo-
stało niewiele. Otwarcie obiektu tuż, tuż. 
Częściowo udało się sfinansować tą inwe-
stycję ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach realizacji Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Dotacja z unii to 200 
tysięcy złotych, warto było, więc składać 
wniosek, aby wpisać się w ten program, 
którego celem jest równomierny i zrów-
noważony rozwój terenów wiejskich. Gło-
waczowa ma, więc szansę stać się nowo-
czesną pięknie zagospodarowaną wsią, w 
której warto jest się osiedlić, wybudować. 
Wieś ta wyposażona jest w pełni w infra-
strukturę techniczną, w planach jest do-
kończenie i doprowadzenie kanalizacji do 
wszystkich gospodarstw domowych. Na-
stąpi to zapewne w następnej kadencji po 
wyborach samorządowych, które odbędą 
się 21 listopada br. 

                                                                                                                                                 
(ziel)

Patrzyliśmy wszyscy jak budował się 
Ośrodek Zdrowia w Czarnej. Powstał 
on dzięki inicjatywie i pomysłowi zawią-
zanej spółki „Czarmed”, która odważyła 
się na wybudowanie nowoczesnego bu-
dynku spełniającego wszystkie standar-
dy dla tego rodzaju obiektów służby zdro-
wia określone w przepisach Unii Euro-
pejskiej. 

W sobotę, 31 lipca pracownicy Ośrodka 
Zdrowia w Czarnej, właściciele spółki, le-
karze z dyrektorem lek. med. Piotrem Do-
bródzkim, wójtem gminy Józefem Chu-
dym, Wacławem Trybą współwłaścicie-
lem spółki, przewodniczącym rady Janu-
szem Cieślą, oraz z księżmi ks. prałatem 
Stanisławem Biernatem i proboszczem ks. 
Stanisławem Januszem zebrali się, aby do-
konać symbolicznego aktu otwarcia, prze-
cięcia wstęgi i poświęcenia obiektu. Bło-
gosławieństwa budynku i urządzeń, aby z 
Bożą pomocą mogły służyć mieszkańcom 
dokonał ks. proboszcz, odmawiając przy-
pisane na ta okoliczność modlitwy i kro-
piąc wodą święconą wszystkie pomiesz-
czenia w pachnącym świeżością budynku 
ośrodka zdrowia. 

Pacjenci, z dniem 2 sierpnia mogli już 
korzystać z usług świadczonych w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej przez le-
karzy dotychczas zatrudnionych w Czar-
nej w publicznym ośrodku zdrowia. Dla 
pacjentów nic się nie zmienia. Leczyć się 
mogą w Niepublicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej, a usługi zakontraktowane 
są w Narodowym Funduszu Zdrowia i są 
bezpłatne. Zmieniło się tylko jedno. Stan-
dard ośrodka jest nieporównywalny do 
tego, który był w starym budynku. 

Dzięki prywatnej inicjatywie powstał 
w tym rejonie Czarnej nowoczesny kom-
pleks, ośrodek zdrowia wraz z apteką 
o nowoczesnej bryle architektonicznej, 
dom towarowy z obszernym parkingiem. 
Wpływa to dodatnio na estetykę Czarnej, 
podnosi jej rangę, jako ośrodka admini-
stracyjnego i siedziby władz samorządo-
wych. 

                                                                                                                                                      
       (ziel)  

WIEJSKIE CENTRUM 
KULTURY 

W GŁOWACZOWEJ

OŚRODEK ZDROWIA 
OTWARTY

str. 4

Wiejskie Centrum i Remiza w Głowaczowej

Budynek Centrum Medycznego

Błogosławił budynek i urządzenia ks. Stanisław Janusz

Doktor Piotr Dobródzki i wójt Józef Chudy

Pracownicy apteki z zastępcą wójtaNowy nabytek dla OSP w Głowaczowej

DOŻYNKI PODLESKIE
Tradycja dożynkowania w Podle-

siu kultywowana jest od wielu lat. Tak-
że w tym roku korowód dożynkowy za-
jechał przed Kościół parafialny w Starej 
Jastrząbce, aby na mszy św. poświęcić 
uwity wieniec dożynkowy i podziękować 
Panu Bogu za tegoroczne plony. 

Ten rok w naszej Ojczyźnie nie był ob-
fity, nawalne deszcze padające od maja 
znacząco wpłynęły na plony, a powo-
dzie, co miesiąc zalewały olbrzymie po-
łacie naszego kraju. Naszą gminę również 
nie ominęły powodzie, ucierpiały miej-
scowości położone w południowej czę-
ści gminy. Podlesie, jak co roku z wień-
cem uwitym przez panie Agatę i Barba-
rę Curyło w asyście „podleskich krako-
wianek”: Edyty Pietraszewskiej, Anny 
Baran, Edyty Wardzały, Karoliny Bed-
narz i Izabeli Pietraszewskiej z rady so-
łeckiej oraz na czele ze sołtysem Zbignie-
wem Baranem świętowało tegoroczne do-

żynki. Święto plonów uświetnili również 
jeźdźcy na dorodnych koniach Tomasz i 
Jacek Pożdałowie oraz Wojciech Pożdał 
powożący bryczką. Po uroczystościach w 
kościele mieszkańcy spotkali się na gril-
lu przed Domem Kultury, niestety deszcz 

popsuł trochę przygotowaną imprezę. 
Wieniec, jak co roku wziął udział w Pod-
karpackim Przeglądzie Wieńców Dożyn-
kowych, który w tym roku odbył się w 
Radomyślu Wielkim i zdobył wyróżnie-
nie oraz nagrodę pieniężną, która zasiliła 

kasę Rady Sołeckiej w Podlesiu. Cieszy 
fakt, że w tej małej miejscowości kulty-
wowane jest dziedzictwo kulturowe pol-
skiej wsi, w której dożynki wiejskie są, co 
roku ważnym wydarzeniem. Podlesie to 
wieś typowo rolnicza, będąca historycz-

nie częścią Starej Jastrząbki, posiadająca 
jednak duży potencjał w sektorze gospo-
darki żywnościowej. Prym wiedzie firma 
pana Mariana Madeja, znana nie tylko w 
Polsce, ale i za granicą. 

                                                                                                                               (ziel)

Tradycyjnie bryczką ze St. Jastrząbki do PodlesiaPamiątkowe zdjęcie w kościele
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Gminy Czarna

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
W SZACHACH W CZARNEJ

Mistrzostwa Świata w Szachach Ko-
biet i Mężczyzn do lat 20 w Czarnej stały 
się faktem, a w dniach od 2 do 17 sierp-
nia nasza gmina stała się miejscem waż-
nym na mapie szachowej świata. 

Przygotowania do zorganizowania 
tych zawodów trwały ponad 2 lata, decy-
zją FIDE z dnia 31 maja 2008 roku na po-
siedzeniu w Atenach, Chotowej i Czar-
nej przyznano organizację mistrzostw. 
Ze względu na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne, powódź w roku 2009, która 
dotknęła Chotową i długa zima 2009/2010 
oraz intensywne opady od wczesnej wio-
sny 2010 r. nie pozwoliły wykonać za-
planowanych robót inwestycyjnych w 
ośrodku, stąd decyzja o przeniesieniu 
mistrzostw do Czarnej. Obszerna hala 
gimnastyczna w Zespole Szkół w Czar-
nej spełniała wymogi postawione przez 
FIDE. Zaplanowane prace przygotowaw-
cze w tym obiekcie wykonano w terminie, 
łącznie z klimatyzacją i zapewnieniem od-
powiedniej przepustowości łącz interneto-
wych. Transmisja z on – line dzięki wy-
konanym łączom przez Telekomunikację 
Polską S.A. wraz z zamontowaniem naj-
nowszej generacji urządzeniem pozwo-
liła na bezpośrednie oglądanie na całym 
świecie pojedynków mistrzowskich. Za-
notowano 420 tysięcy wejść na stronę mi-
strzostw z całego świata.  

I wreszcie nadszedł najważniejszy dla 
organizatorów: Polskiego Związku Sza-
chowego, Gminy Czarna i Ośrodka Wy-
poczynkowo – Szkoleniowego GRAND 
dzień 2 sierpnia 2010 roku. W tym dniu 
nastąpiło uroczyste otwarcie mistrzostw 
świata, którym patronował Bronisław 
Komorowski – Prezydent Elekt Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Waldemar Pawlak 
– Wicepremier Rządu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, a zarazem minister Gospo-
darki. Gości i zawodników przybyłych 
na otwarcie mistrzostw przywitał prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjne-
go, wójt Józef Chudy. 

Na tą uroczystość przybyli. Prezy-
dent Międzynarodowej Federacji Sza-
chowej (FIDE), a zarazem prezydent 
Autonomicznej Republiki Kałmucji 
Federacji Rosyjskiej Kirsan Ilymuzhi-
now. Wiceminister Skarbu Jan Bury, 
posłowie Krystyna Skowrońska, Kazi-
mierz Moskal, Jan Warzecha, marsza-
łek województwa podkarpackiego Zyg-
munt Cholewiński, prezydent Strefy 
Wschodnioeuropejskiej Andrzej Filipo-
wicz, prezes Polskiego Związku Szacho-
wego Tomasz Sielicki, burmistrz Kłoda-
wy Józef Chudy, burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek, wójto-
wie z patronackich gmin: Leszek Skow-
ron z Korzennej i Marek Jędrzejczak 
z Wiązownej, starostowie, burmistrzo-
wie i wójtowie z gmin powiatu dębickie-
go: Ewa Gołębiowska, Andrzej Reguła, 
Leszek Bieniek, Stanisław Rokosz, dy-
rektorzy i przedstawiciele firm sponso-
rujących, telewizja, oraz prasa, które 
przyjęły patronat: Obserwator Lokal-
ny, Super Nowości, Gazeta Czarnień-
ska oraz redaktorzy Radia RDN Ma-
łopolska. Oprawę artystyczną otwarcia 
powierzono uczniom Państwowej Szko-
ły Muzycznej II stopnia w Dębicy, którzy 

utworami Chopina uświetnili uroczystość 
otwarcia. Najważniejszymi jednak uczest-
nikami otwarcia były szachistki i szachi-
ści z 56 krajów świata, którzy przyjecha-
li do Czarnej. W turnieju uczestniczyło 81 
zawodniczek i 121 zawodników. Uroczy-
stego otwarcia mistrzostw dokonał Kirsan 
Ilymuzhinow – prezes FIDE. Od 3 sierp-
nia zaczęła się rywalizacja na szachowni-
cach. Przez ten czas przez salę gry prze-
winęło się wielu widzów z całej Polski, 
którzy chcieli zobaczyć pojedynki na tak 
wysokim poziomie. Kibicowanie wymaga 
jednak absolutnej ciszy, aby nie przeszka-
dzać zawodnikom. Nad przestrzeganiem 
regulaminu czuwali sędziowie pod bacz-
nym okiem sędziego głównego Andrze-
ja Filipowicza. Największa reprezentacja 
spoza Polski przyjechała do Czarnej z In-
dii. Zawodnicy i osoby im towarzyszące 
zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypo-
czynkowo – Szkoleniowym GRAND w 
Chotowej oraz w hotelach Lord w Dębicy 
i Sezam w Machowej. Na zawody zawod-
nicy dowożeni byli autokarami do Czar-
nej w asyście radiowozów policyjnych. 
Komendant Wojewódzki Policji oraz Ko-
mendant Powiatowy Policji zapewnili 
maksimum bezpieczeństwa zawodnikom, 
za co należą się policjantom szczególne 
słowa uznania za profesjonalnie pełnio-
ną służbę. W trakcie trwania rozgrywek 
zawodnicy mieli dzień przerwy w czasie, 
której zorganizowano im wycieczkę do 
Krakowa, zwiedzili Wawel i krakowski 
Rynek. Po drodze zostali zaproszeni przez 
dyrekcję Kopalni Soli w Bochni na lunch 
i zwiedzenie tej unikatowej kopalni rywa-
lizującej z sąsiednią Wieliczką. 

Przez dwa tygodnie w Czarnej królo-
wały szachy, Zespół Szkół przyozdobiły 
flagi państwowe 56 krajów uczestniczą-
cych w mistrzostwach z najdalszych stron 
świata od Australii, Indii i Singapuru po 
Peru, Stany Zjednoczone Kanadę i Mek-
syk. Uczestnicy mistrzostw byli zafascy-
nowani Polską i naszą miejscowością. Ze-
wsząd do organizatorów płynęły gratula-
cje za dobrze przygotowane i zorganizo-
wane mistrzostwa. 

Zawodnicy i zawodniczki po uciążli-
wych rozgrywkach trwających codziennie 
od godziny 15-tej do godziny 20-tej znaj-
dowali czas na wyjazd do dębickiej „Mo-
derny”. Wszyscy się wspaniale czuli, je-
dzenie w hotelowych restauracjach było 
dobre i odpowiadało życzeniom i wyma-
ganiom religijnym niektórych zawodni-
ków wyznających islam czy judaizm. Po-
jedynki jak komentowali znawcy szachów 
były zacięte i stojące na wysokim pozio-
mie, bo i zawodnicy pomimo młodego 
wieku już posiadają najwyższe tytułu sza-
chowe. Wśród mężczyzn grało 20 arcy-
mistrzów, a wśród kobiet jedna zawod-
niczka Anna Muzychuk ze Słowenii po-
siadała tytuł mistrzyni międzynarodo-
wej w klasie mężczyzn, a 6 zawodniczek 
tytuł arcymistrzyni wśród kobiet. 

Tak wielkie przedsięwzięcie, jakim 
były mistrzostwa nie udałoby się zorga-
nizować bez pracy wielu woluntariuszy, 
którzy codziennie towarzyszyli zawod-
nikom i pracowali w roli przewodników. 
Wielkie uznanie należy się też tłuma-
czom, którzy na krok nie odstępowali za-

wodników, zwłaszcza w kontaktach z le-
karzami i przy załatwianiu spraw finanso-
wych i pobytowych związanych z wizami. 

Ceremonia zamknięcia mistrzostw była 
równie okazała jak rozpoczęcie. Najważ-
niejszym elementem zakończenia mi-
strzostw była dekoracja zwycięzców me-
dalami i nagrodami pieniężnymi. W ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Muzychuk 
Anna reprezentantka Słowenii. Zło-
ty medal wręczył jej wójt Józef Chu-
dy, drugie miejsce zdobyła Olga Girya 
z Rosji, srebrny medal wręczył jej An-
drzej Grygiel właściciel Ośrodka Wypo-
czynkowego Grand Chotowej, brązo-
wy medal wywalczyła Rout Padmini z 
Indii, medal wręczył jej Jan Kusina dy-
rektor mistrzostw. W kategorii mężczyzn 
złoty medal zdobył Dimitry Andrekin 
z Rosji, złoty medal otrzymał z rąk pre-
zesa Polskiego Związku Szachowego To-
masza Sielickiego. Srebro wywalczył 
Sanan Sjugirow z Rosji, medal srebrny 
wręczył mu poseł Wiesław Rygiel, brąz 
przypadł polskiemu szachiście arcymi-
strzowi Dariuszowi Świerszcz. Poseł Jan 
Warzecha wręczył polskiemu zawodniko-
wi brązowy medal.  Były też gratyfika-
cje finansowe dla zawodników, za pierw-
sze miejsce wśród pań nagroda wynosi-
ła 3000 euro, a wśród panów 4000 euro. 
Gratyfikacje finansowe otrzymało 8 sza-
chistek i ośmiu szachistów. Z klasyfikacją 
końcową mistrzostw możecie państwo za-
poznać się na stronie sportowej naszej ga-
zety. Fotoreportaż z poszczególnych rund 
oraz z ceremonii otwarcia i zamknięcia 
mistrzostw na stronach kolorowych. 

Mistrzostwa przebiegły bardzo spo-
kojnie nie było żadnych ekscesów, a nad 
zdrowiem zawodników dbali nasi lekarze, 
była też konieczność pomocy lekarskiej, 

którą zapewnił dębicki Szpital, gdzie za-
wodnicy otrzymali pomoc. 

Ta największa impreza sportowa, która 
zgromadziła 56 reprezentacji narodowych 
jest największym wydarzeniem w historii 
naszej gminy, a zapewne i powiatu oraz 
województwa podkarpackiego. Udało się 
organizatorom dokonać wielkiego dzie-
ła i rozsławić gminę nie tylko wśród sza-
chistów, ale wszystkich tych, którzy bez-
pośrednio mogli obserwować na ekranach 
komputerów to szachowe wydarzenie. 
Następne tego rodzaju mistrzostwa odbę-
dą się za rok w Indiach. Wielu zawodni-
ków nie weźmie udziału w tych mistrzo-
stwach ze względu na przekroczenie ba-
riery wieku, 20 lat. Przejdą do grupy se-
niorów i tam rywalizować będą o lau-
ry zwycięzców. Rozgrywki te patrząc na 
rankingi młodych szachistów gromadzą 
najlepszych szachistów z całego świa-
ta, a zwycięzcy zostają później mistrzami 
świata jak Spasski, Karpow i Anand. 

Najlepszy wynik w tej kategorii roz-
grywek zdobyła polska zawodniczka 
Agnieszka Brustman w roku 1982. Na 
tych mistrzostwach wystąpiła w roli sę-
dziego. Komitet organizacyjny, któremu 
przewodniczył wójt Józef Chudy doko-
nał podsumowania merytoryczno – finan-
sowego mistrzostw. Wszystko przebiega-
ło zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Mistrzostwa stały się wydarzeniem, które 
na zawsze zostanie zapisane w historii mi-
strzostw świata w szachach, tym bardziej, 
że w tak małej gminie pokazaliśmy świa-
tu, że takie zawody można zorganizować. 
Brawa należą się przede wszystkim wój-
towi Józefowi Chudemu, który to marze-
nie przekuł w rzeczywistość i panu dr An-
drzejowi Filipowiczowi, który potrafił za-
prezentować gminę na prezydium FIDE w 

Atenach i przekonać członków tego świa-
towego forum, że warto powierzyć orga-
nizację Chotowej i Czarnej. Bardzo wiele 
uczynił także pan Andrzej Grygiel właści-
ciel Ośrodka Wypoczynkowo Szkolenio-
wego GRAND w Chotowej, jako współ-
organizator tych zawodów, nie szczędził 
sił i środków, aby przyjąć i zagwaranto-
wać dobre warunki pobytu zawodnikom. 
Ośrodek w Chotowej żył przez całe dwa 
lata przygotowaniami do mistrzostw an-
gażując się w to przedsięwzięcie. Trudno 
byłoby zorganizować mistrzostwa bez ta-
kiego partnera, jakim był Ośrodek Grand 
państwa Marioli i Andrzeja Gryglów. 

Kiedy następne mistrzostwa? 
Zapewne nieprędko, kolejka chętnych 

do ich organizacji jest duża, ubiegają się 
o ten zaszczyt wielomilionowe metropo-
lie jak Delhi w Indiach, gdzie szachy są 
sportem narodowym. U nas to dyscypli-
na niszowa, brak szerszego zainteresowa-
nia szachami, trudno o sponsorów, ponie-
waż na rozgrywkach brak widzów i rekla-
my słabo docierają do podświadomości 
widzów. A jak są kibice to muszą w ciszy 
obserwować tą dyscyplinę królewską i na-
wet wyłączyć komórki.

 Mamy nadzieję, że to nie koniec przy-
gody z szachami w naszej gminie. Faktem 
jest, że nasze młode szachistki i szachiści 
mogli skorzystać z okazji i grali jak rów-
ny z równym z zawodnikami z innych kra-
jów na tych mistrzostwach. Nie odnieśli 
sukcesów. Najlepszą z naszych zawodni-
czek była Joanna Kasperek, która zosta-
ła sklasyfikowana na 52 miejscu, wśród 
mężczyzn 92 był Michał Smoła z LKSz 
GCKiP w Czarnej.

   Stanisław Zieliński 

56 flag państwowych zdobiło miejsce rozgrywek, ZS w Czarnej
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NOWE ELEWACJE, REMONTY W SZKOŁACH
ZA DODATKOWE ŚRODKI Z MEN 

W szkołach naszej gminy wiele się 
dzieje, chodzi oczywiście o prowadzone 
remonty i roboty ociepleniowo – elewa-
cyjne. 

Udaje się te remonty przeprowadzić 
za środki otrzymane z Ministerstwa Edu-
kacji, środki dodatkowe poza subwencją 
oświatową. I tak w tym roku nasza gmi-
na otrzymała 500 tysięcy złotych dla Pu-
blicznej Szkoły w Czarnej na wykonanie 
remontu piwnic i szatni uczniowskich, 
wymieniona została stolarka drzwiowa. 
Zainstalowane zostaną również nowe eko-
logiczne kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania. 

Na remonty w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Chotowej przy Zespole Szkół 
otrzymano 187 tysięcy złotych między in-
nymi na wykonanie ocieplenia szkoły, 
nową elewację, wymianę stolarki okien-
nej, remont parkietów w Sali gimnastycz-
nej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bo-
rowej przy Zespole Szkół otrzymała 190 
tysięcy złotych na remont szkoły. Piękna 
elewacja tej placówki harmonizuje z grun-
townie zmodernizowanym budynkiem 
dawnej Remizy Strażackiej. Publiczne 
Gimnazjum w Róży otrzymało dodatko-

we środki na remont podłogi w Sali gim-
nastycznej oraz remont elewacji zewnętrz-
nej. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sta-
rej Jastrząbce otrzymała 61 tysięcy na wy-
mianę stolarki okiennej. Wpłynęło, więc 
do budżetu gminny dodatkowo ponad 
1.150.000 złotych. Udało się, więc wyko-
nać większość zaplanowanych w tym roku  
remontów, tych najważniejszych, któ-

re znacząco wpływają na koszty eksplo-
atacji budynków,. Należą się, więc brawa 
dla wszystkich tych, którzy wystarali się o 
dotykowe środki finansowe wnioskując o 
przyznanie dofinansowania z 0,6% rezer-
wy subwencji oświatowej dzielonej przez 
Ministerstwo Edukacji. 

Słowa uznania dla wójta, dyrektora 
GZEAS i dyrektorów szkół.  Dobrze ma 

się oświata w naszej gminie, szkoły pięk-
nie odnowione, w każdej miejscowości w 
ciągu tej kadencji budynki zostały podda-
ne remontom. Była to bardzo dobra ka-
dencja dla naszego samorządu gminnego, 
który nie szczędził wysiłku, aby nasze pla-
cówki oświatowe były przykładem dobre-
go gospodarowania. 

Podsumowaniem była piękna uroczy-

stość w Zespole Szkół w Głowaczowej, 
w odnowionej szkole gościło wielu zna-
komitych gości z biskupem Wiesławem 
Lachowiczem, który poświęcił sztandar 
szkoły, modlił się w Sali im. Jana Pawła II 
i wraz z posłami i radnymi uczestniczył w 
posadzeniu dębów pamięci.

                                                                                                         (ziel)

Budynek ZS w Chotowej ma nową elewacjęNowa elewacja i okna w ZS -  Stara Jastrząbka

Jeszcze niedawno budynek Domu Stra-
żaka nie pasował do otoczenia Kościoła. 
Wyposażony wewnątrz w latach 60-tych 
odstawał od obecnych standardów, jakie 
stworzono w wielu obiektach użyteczności 
publicznej w naszej gminie. 

Uda się uzyskać środki unijne na re-
mont tego budynku i gruntowną przebu-
dowę w ramach realizacji Programu „Po-
szerzenia Oferty Turystyczno Kultural-
nej Gminy Czarna”. Złożony wniosek ma 
szansę na powodzenie.  Remont i moder-
nizacja tego obiektu kosztowała 366.116 
złotych. Roboty modernizacyjne zostały 
zakończone. Budynek prezentuje się oka-
zale, będzie centrum kulturalnym, w któ-
rym młodzież będzie mogła spędzać wol-
ny czas, a nie gromadzić się po przystan-
kach. Pozostają do wykonania roboty ko-
smetyczne przy zagospodarowaniu placu 
obok budynku. 

Zmienił się również wygląd zewnętrz-
ny Zespołu Szkół w Borowej, wykona-
no ocieplenie budynku i wykonano nową 

elewację. Szkoła prezentuje się okazale, 
zwłaszcza po wyburzeniu budynku starej 
szkoły, która szpeciła. Wykonane roboty 
będą miały wpływ na rachunki za droże-
jący wciąż gaz. Na pewno będzie cieplej 
przy zmniejszeniu kosztów ogrzewania. 
Borowa staje się w pełni zurbanizowaną i 
wyposażoną w infrastrukturę wsią. Wielka 
zasługa w tym liderów, którzy plany od-
nowy tej miejscowości potrafili zrealizo-
wać. Radny Józef Kuroś, sołtys Henryk 
Kuta, to społecznicy, którzy czynili wie-
le, aby Borowa mogła się rozwijać i być 
nowocześnie zorganizowaną wsią wypo-
sażoną w wodociągi, kanalizację, telefo-
ny, gaz, a obecnie w piękny budynek Wiej-
skiego Centrum Kultury. Pozostają jeszcze 
drogi, zwłaszcza te powiatowe. Następ-
na kadencja winna przynieść zdecydowa-
ną poprawę w tym zakresie, szansę zapew-
ne sprawi autostrada i plany wójta, aby w 
jak najszybszym czasie rozwiązać ten pro-
blem, który jest zadaniem powiatu. Przyj-
dzie czas na poprawę stanu dróg powiato-
wych w Borowej. 

            (ziel) 

 W niedzielę 13 czerwca 2010 r. w Róży 
już po raz dziewiąty wszyscy bawili się na 
Festynie Szkolnym.  Dopisała nie tylko 
pogoda, ale także doskonałe humory jego 
uczestników. 

Tradycyjny Festyn Szkolny to głów-
nie prezentacje umiejętności i zdolności 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
przed publicznością. Dzieci i młodzież po-
kazały się doskonale od strony tanecznej, 
wokalnej oraz teatralnej, rozśmieszały pu-
bliczność skeczami a przede wszystkim 
zarażały całe rodziny radością z bycia ra-
zem. Nie zabrakło tradycyjnych zawodów 
i konkurencji, w które zaangażowali się 
także dorośli mieszkańcy Róży.  Pomimo 

rywalizacji impreza miała charakter inte-
gracyjny, ponieważ na szkolnym boisku 
byli obecni przedstawiciele kilku pokoleń, 
którzy gorąco dopingowali zawodników. 
Sponsorem nagród w konkursach i zawo-
dach sportowych była Rada Rodziców

Festyn zakończył taniec belgijski, któ-
ry zintegrował obie szkoły. W tej zabawie 
na boisku szkolnym wzięli udział zarówno 
gimnazjaliści jak i uczniowie młodszych 
klas szkoły podstawowych, nie zważając 
na różnicę wieku. Organizatorzy zapowia-
dają, że w kolejnym roku szkolnym festyn 
będzie miał charakter szczególny, ponie-
waż odbędzie się po raz dziesiąty.

abaj

Poseł Jan Warzecha złożył wizytę wój-
towi naszej gminy. Poseł wykonując obo-
wiązki poselskie szczególną uwagę po-
święca sprawom samorządu, w którym 
pracował przed otrzymaniem mandatu 
poselskiego,  zajmując kierownicze sta-
nowiska, był sekretarzem miasta Dębicy 
oraz zastępcą wójta gminy Dębica, naj-
większej gminy w naszym powiecie. 

Współpraca naszej gminy, a zwłaszcza 
wójta w okresie sprawowania przez posła 
funkcji w samorządzie przynosiła wiele 
wspólnych inicjatyw poprzez wspólna pra-
cę w Konwencie Wójtów i Burmistrzów 
powiatu dębickiego. Wspólna rozmowa 
dotyczyła realizacji spraw bieżących, a 
zwłaszcza postępu w usuwania skutków 
powodzi, która nawiedziła tereny powia-
tu i naszej gminy w roku 2009 i 2010. W 
tej sprawie poseł składa interpelacje posel-
skie do konstytucyjnych ministrów i insty-
tucji centralnych zajmujących się sprawa-
mi udzielania pomocy samorządom, które 
w znacznym  stopniu poniosły straty w in-
frastrukturze gminnej. 

Poseł złożył również interpelację skie-
rowana do Ministra Rolnictwa, w której 
pyta, czy w budżecie na rok 2010 zosta-
ną zwiększone środki na funkcjonowanie 
państwowego doradztwa rolniczego, czy 
ministerstwo rozważa zmianę regulacji 
prawnych tak, aby jednostka zarządzają-
ca ośrodkami wojewódzkimi decydowała 
o środkach finansowych na ich działanie, 
czy opracowywana jest strategia rozwoju 
doradztwa rolniczego na najbliższy okres, 

czy w ministerstwie brana jest pod uwa-
gę możliwość nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych w taki sposób, aby umożliwić w 
bardziej dostępny i demokratyczny sposób 
wybierać rolnikom swoich delegatów, któ-
rzy będą reprezentować ich interesy. Poseł 
poinformował wójta o złożeniu interpela-
cji do Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie kosztów, jakie ponoszą gmi-
ny z tytułu odpłatności za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej. Pozostaje do uregu-
lowania kwestia, którą interpeluje poseł, a 
to: czy rozważa się możliwość likwidacji 
ustawowego kryterium dochodowego na 
opłatę za pobyt w DPS, czy rozważą mini-
sterstwo możliwość wprowadzenia zapisu 
na podstawie, którego osoby skierowane 
do DPS będą zobowiązane do przekazania 
posiadanego majątku na rzecz gminy, któ-

ra pokrywa znaczne koszty pobytu w DPS 
lub obciążeniu hipoteki majątku miesz-
kańca Domu Pomocy należnościami, które 
gmina pokryła z tytułu odpłatności za po-
byt. Kolejna złożona interpelacja do Kata-
rzyny Hall – minister Edukacji Narodowej 
dotyczy projektów rozporządzeń MEN w 
sprawie organizacji kształcenia specjal-
nego. Przygotowane przez ministerstwo 
Edukacji Narodowej projekty rozporzą-
dzeń degradują osoby niepełnosprawne in-
telektualnie. Wizyta posła Jana Warzechy 
przebiegła w miłej atmosferze i zapewne 
zaowocuje ściślejszą współpracą w zakre-
sie współpracy w sprawach dotyczących 
funkcjonowania samorządu gminnego. 

       (ziel) 

BOROWA ZMIENIA 
SIĘ KAŻDEGO DNIA

POSEŁ JAN WARZECHA 
Z WIZYTĄ W GMINIE

fESTYN SZKOLNY W RÓŻY

Wójt i poseł, rozmawiają o planach gminy

Teatrzyk w RóżyZS w Borowej ma nową elewację

Gruntownie wyremontowany i zmodernizowany budynek byłej remizy w Borowej
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Bronisława Galas z Głowaczowej ob-
chodziła wraz z rodziną i władzami samo-
rządowym 100 urodziny. 

W tej pięknej uroczystości - kolejnej w 
naszej gminie - do pani Bronisławy przy-
byli wójt Józef Chudy wraz sekretarzem 
gminy Stanisławem Zielińskim oraz kie-
rownikiem USC Krzysztofem Pękalą. W 
delegacji gminnej były również Urszu-
la Pych i Albina Kras z Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. W tak ważnej uro-
czystości nie mogło zabraknąć Kazimierza 
Knycha radnego z tej wsi i sołtysa Tade-
usza Knycha. Wójt wręczył Jubilatce pięk-
ny kosz kwiatów wraz z listem gratulacyj-
nym od władz gminy i zwyczajowym upo-
minkiem pieniężnym. Kwiaty od rady i 
mieszkańców wsi wręczył także radny Ka-
zimierz Knych. Z Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego otrzymała list, w 
którym oprócz życzeń prezes KRUS przy-
znał Jubilatce dodatek specjalny przyzna-
wany każdemu, kto ukończył 100 lat w 
wysokości 2700 złotych. List ten otrzyma-
ła wraz z bukietem kwiatów od kierowni-
ka Placówki Terenowej KRUS w Dębicy 
Pawła Jakubasa. Był szampan i tort z dedy-
kacją oraz odśpiewane tradycyjne 100 lat. 
Tekst tej biesiadnej przyśpiewki w tym wy-
padku zmienić musiano na 200 lat.

 Pani Bronisława Galas urodziła się 
16 lipca 1910 roku w Głowaczowej, oj-
ciec Tomasz był rolnikiem, a mama Zofia 
z domu Knych pracowała wspólnie z mę-

żem w gospodarstwie. Dorastała w okre-
sie międzywojennej Polski i te lata pamię-
ta doskonale, małżeństwo z mężem Janem 
i wojnę, którą przeżyła, jako dojrzała już 
kobieta z dwójką dzieci. 

Wysiedlenie i front, powrót z wojennej 
tułaczki i zgliszcza spalonego domu. Nie 
było gdzie wracać, wokół bieda i zniszcze-
nie. Wybrała z mężem tak jak wiele pol-
skich rodzin wyjazd na Ziemie Odzyska-
ne. Otrzymali dom i gospodarstwo rolne w 
Mikołajkach koło Olsztyna. Tęsknili jed-
nak za rodziną, za Głowaczową i szybko 
pomimo urokliwych pejzaży i jezior wró-
cili w 1950 roku. Odbudowali dom, który 
stoi do dnia dzisiejszego i w którym wraz 
z córkami i synami mieszkali gospodaru-
jąc na 8 hektarowym gospodarstwie. Mie-
li czwórkę dzieci, córki: Teresę i Danu-
się oraz dwóch synów: Kazimierza i Mie-
czysława. Pani Bronisława doczekała się 7 
wnuków. 14 prawnuków i 1 praprawnucz-
kę, która urodziła się w tym roku. Zapyta-
na, co robić, aby dożyć tak długich lat od-
powiada pomimo sędziwego wieku, praco-
wać. Pracowała w gospodarstwie po śmier-
ci męża, który zmarł w 1972 roku przez 
długie lata, jako 85 letnia kobieta jechała 
w polu konnym zaprzęgiem, tak zapamię-
tali ją mieszkańcy Głowaczowej. Obecnie 
opiekuje się nią córka Danuta. 

Fotoreportaż na str. 8

                                                                                                                                  (ziel) 

SETNE  URODZINY 
BRONISŁAWY GALAS 

Z GŁOWACZOWEJ

NOWY 
SAMOCHÓD BOJOWY 
DLA OSP W CZARNEJ

MOST W GRABINACH NA 
UKOŃCZENIU

Przez Czarną w niedzielne popołudnie 
5 września w galowych mundurach prze-
maszerowali w szyku z pocztem sztanda-
rowym na czele strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Kompanię prowadził prezes gminny 
OSP druh Stanisław Bryg. Przemarsz uli-
cą Spółdzielczą zmierzał do Kościoła Pa-
rafialnego w Czarnej, aby na Mszy Świę-
tej przedstawić Matce Boskiej Nieustają-
cej Pomocy prośby i podziękowania za 
błogosławieństwa, jakie otrzymywali w 

trakcie pełnionej służby. Ostatnie lata były 
bardzo trudne.

 Powódź w roku 2009 i 2010 majowa 
i lipcowa wymagała od strażaków pełnej 
mobilizacji, poświęcenia i gotowości w 
niesieniu pomocy ludziom zagrożonym 
wezbranymi wodami. Po mszy koncele-
browanej przez proboszcza czarnieńskiej 
parafii ks. Stanisława Janusza i kapelana 
strażaków księdza Józefa Jasiurkowskie-
go proboszcza parafii Żyraków poświęco-
no nowoczesny samochód bojowy marki 
Mercedes zakupiony przez gminę za po-
nad 600 tysięcy złotych. Dofinansowanie 
do zakupu z unii wyniosło 500 tysięcy w 

ramach realizowanego programu „Zwal-
czanie i zapobieganie zagrożeniom”. Sa-
mochód to nowoczesna jednostka bojo-
wa posiadająca napęd na cztery koła i 300 
konny silnik. Zbiornik może pomieścić 
2,5 tysięcy litrów wody. Samochód po-
siada również drugi zbiornik na pianę ga-
śniczą. Wyposażony jest w działko i no-
woczesne centrum sterowania funkcjami 
gaśniczymi. Jest ponadto doposażony we 
wszystkie urządzenia wymagające do pro-
wadzenia działań w ramach Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Aktu 

poświęcenia dokonał kapelan strażaków 
powiatu dębickiego ks. Józef Jasiurkow-
ski. W uroczystości wziął udział komen-
dant powiatowy Straży Pożarnych bryga-
dier Wojciech Buszek oraz władze samo-
rządowe naszej Gminy z wójtem Józefem 
Chudym. Część oficjalna przekazania od-
była się przed budynkiem Gminnego Cen-
trum Kultury i Domem Strażaka w Czar-
nej. Akt przekazania z rąk wójta odebrał 
prezes OSP w Czarnej druh Kazimierz 
Skrzyniarz, a klucze do nowego samocho-
du bojowego komendant druh Jan Pych, 
zarazem posiadający uprawnienia do pro-
wadzenia takiego samochodu. W imieniu 

mieszkańców zabrał głos Marek Mysona, 
który podziękował wójtowi za szczegól-
ną dbałość o strażaków z Czarnej, o czym 
świadczy doposażenie jednostki w sprzęt 
bojowy i kolejny pojazd gaśniczy. Straża-
kom i wójtowi gratulował również ksiądz 
kapelan. Następnie strażacy po regulami-
nowym odprowadzeniu sztandaru zebra-
li się na Sali Bankietowej w Gminnym 
Centrum Kultury, aby wspólnie przy ka-
wie podsumować ostatnie miesiące swej 
działalności.

 Mamy, więc w Czarnej dobrze wy-

posażoną jednostkę straży, która na każ-
de wezwanie zdolna jest udzielić pomocy 
potrzebującym mieszkańcom nie tylko ga-
sząc pożary, ale także ratując zakleszczo-
nych ludzi w samochodach, które uległy 
wypadkowi, czy skutecznie walczyć z po-
wodzią ratując dobytek przed żywiołem. 
Nasi ochotnicy dobrze wypełniają swe 
obowiązki, ich mobilność widać wów-
czas, gdy zostają wezwani syreną do po-
żaru, błyskawicznie zjeżdżają się do remi-
zy i w krótkim czasie bojowy wóz wyjeż-
dża na ratunek.

Fotoreportaż na stronie 13
                                                                                                                             (ziel) 

Zakład Robót Melioracyjno – Kanali-
zacyjnych „HYDROBUD” Sp. J. z Lato-
szyna k/Dębicy wygrała przetarg na bu-
dowę przeprawy mostowej, kładki pieszo 
jezdnej na rzece Grabince w Grabinach. 

Istniejący most został poważnie naru-
szony przez ostatnie powodzie. Wybu-
dowany został z początkiem lat 70-tych 
przez saperów z Dębicy, saperzy poprawi-
li go już po roku 2000 po ugięciu się pod-
pory mostu. Drewniany, częściowo pod-
próchniały nie wytrzymał dużej wody i 
trzeba było go zamknąć. Będzie odbudo-
wany za środki otrzymane z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po 
przetargu, który wygrała firma HYDRO-

BUD rozpoczęto prace przy jego odbudo-
wie. Odbudowa mostu kosztowała będzie 
około 500 tysięcy złotych. Oddanie tej in-
westycji przewidziano na połowę paź-
dziernika. Firma „Hudrobud” z Latoszy-
na wykonała już na terenie naszej gminy 
dwie przeprawy mostowe, jedną w Jaźwi-
nach, drugą w Borowej. 

Te solidnie wykonane dwa mosty wraz 
z umocnieniem brzegów potoków prezen-
tują się okazale. Zapewne i most na Gra-
bince w Grabinach, jakością dorówna tym 
oddanym i służącym mieszkańcom prze-
prawami, nad płynącymi potokami.

                                                                                                                                                     
(ziel)

Komendant Jan Pych z nowym nabytkiem, wozem pożarniczym

Przeprawa prawie gotowa

Jubilatka Bronisława Galas z Głowaczowej

KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE 
• kostki brukowej
•   tapicerki 
   samochodowej
   i meblowej
• dywanów i wykładzin
• sprzątanie domów i biur 
• mycie okien
• porządkowanie terenu
   wokół budynków

Róża  305,    tel. 796 64 35 29

Firma “PERFEKTO”
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FOTOREPORTAŻ

FOTOREPORTAŻ

Nadanie imienia Jana Pawła II 
Zespołowi Szkół w Głowaczowej

100 - lecie urodzin Bronisławy Galas z Głowaczowej

 (fot. St. Zieliński)  

 (fot. St. Zieliński)  

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz poświęcił sztandar

Goście i rodzice

Wójt z kwiatami dla Jubilatki

Z rodziną Z pracownicami GOPS w Czarnej i kierownikiem USC Z córką Danutą, mieszkają razem 
w Głowaczowej

Pamiątkowe zdjęcie Radny Kazimierz Knych i sołtys Tadeusz Knych z Bronisłąwą Galas

Pamiątkowy obelisk przed szkołą Sadzenie dębów pamięci

Po poświęceniu sztandaru w drodze do szkoły Akademia
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński)

MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET I MĘŻCZYZN DO LAT 20 W SZACHACH
- OTWARCIE MISTRZOSTW - 

Burmistrz Józef Chudy na czele delegacji z Kłodawy

Reprezentacje z 56 krajów świata

Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Dębicy

Gratulacje za zorganizowanie mistrzostw od Prezydenta FIDE Prezydent FIDE z delegacją z Wiązownej Nasze zawodniczki: Marcelina Lis, Joasia Kasperek 
i Kasia Cyboran

Reprezentacji Indii (prezentacja) Aleksandra Warżała  - solistka PSM z Dębicy

Kirasan Ilymuzhinow Prezydent FIDE otworzył mistrzostwa

Goście otwarcia mistrzostw z ministrem Janem Burym 
i Prezydentem FIDE

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Józef Chudy
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MISTRZOWSKIE

Przyjazd zawodników  z hoteli z eskortą policyjną  do Czarnej

Sala gry

Katarzyna Cyboran gra z zawodniczką z Turcji

Dariusz Świerszcz –Polska z prawej brązowy medalista Hiszpanka gra z reprezentantką Turcji

Pojedynek na szczycie Muzychuk Anna z lewej zdobyła złotoJan Duda z prawej to mistrz świata do lat 12

Padmini Rout z Indii – brązowy medal

Wywiad przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego dla TVP

Sędziowie
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POJEDYNKI

Bhakti Kulkarni Pradip, V miejsce

Zawodnicy grali od godz. 15 do 20

Joanna Kasperek z prawej zdobyła 52 miejsce

Z lewej Oleg Tovchyga  sędzia z Ukrainy z sędzią głównym An-
drzejem Filipowiczem

Pomagali zawodnikom  woluntariusze i tłumaczka 
Edyta Tabor 

Sopiko Guramishwili (z lewej) zdobyła VIII miejsce i nagrodę w euro

Jarosław Pietraszewski – sędzia zawodów

Damian Lewtak uplasował się na 103 miejscu, 
kibicował mu dziadziu

Rumunce asystował zawodnik z  Emiratów Arabskich

Goście z Indii, gospodarze kolejnych mistrzostw świata Słowenka i reprezentantka USA
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ROZDANIE MEDALI

Uroczystość zakończenia

Medal srebrny dla Olgi Girya z Rosji wręcza A. Grygiel 
współorganizator mistrzostw

Poseł Wiesław Rygiel ze srebrnym medalista Sananem 
Sjugirovem z Rosji

Prezes PZszach i Przew. Komitetu Organizacyjnego 
z mistrzyniami

Złoto dla Anny Muzychuk ze Słowenii wręcza Józef Chudy

Złoto dla Dimitra Andrekina z Rosji wręcza Tomasz Sielicki 
prezes PZSzach

Z  najlepszymi wśród mężczyzn

Z Dariuszem Świerszczem brązowym medalistą - Jan Warzecha – 
poseł

Klaudia Kulon najlepsza z Polek (18) z asystentem euro posłanki 
E. Łukacijewskiej

W Indiach za rok następne mistrzostwa

VIP-y Otylia Para i Józef Chudy prowadzili 
uroczystość zakończenia mistrzostw
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński) 

POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE  
SAMOCHODU OSP W CZARNEJ

W drodze do Kościoła

Na mszy

Kazanie wygłosił kapelan strażaków 
ks. Józef Jasiurkowski

Kompania honorowa ze sztandarem Akt przekazania prezesowi OSP wręcza 
wójt

Pamiątkowe zdjęcie z nowym nabytkiem

Poświęcenie samochodu Dziękował za uroczystość poświęcenia  prezes OSP Andrzej Skrzyniarz

Mszę św. celebrowali: ks. Stanisław Janusz i ks. Józef Jasiurkowski

Nowy nabytek OSP w Czarnej Strażacka rota
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Trzy razy dziki w ostatnich dniach zro-
biły sobie wycieczkę z okolicznych lasów 
na stadion LKS Kamieniarz Golemki. 

Przeorały murawę boiska w poszuki-
waniu smakołyków, jakimi są dla tych 
zwierząt larwy. Martwi się tym faktem 
prezes klubu Czesław Lada, ponieważ jak 
tu rozgrywać ligowe mecze na boisku zry-
tym przez dziki. Niczego się nie boją, na-
wet rozciągniętej taśmy. Ostatnio naliczo-
no 36 sztuk na boisku, które nad ranem 
niepokojone przez nikogo żerowały ora-
jąc ryjami boisko niczym pługi. Stano-
wią znakomity cel dla myśliwych, okres 
ochronny się skończył i można polować 
na te zwierzęta. Skup w dębickim Kan-
wilu zagospodaruje każdą ilość upolo-
wanych zwierzaków. Zapewne koło ło-
wieckie źle oceniło ilość dzików w łowi-
sku i plan odstrzału jest za mały w stosun-
ku do stad dzików grasujących po gmi-
nie. Pamiętamy wszyscy jak w ubiegłym 
roku dzik spokojnie rankiem chodził so-
bie po centrum Czarnej. Wójt obiecał pre-
zesowi klubu, że gmina sfinansuje zakup 
elektrycznego pastucha, może przepływa-

jący przez linki prąd odstraszy te coraz 
śmielsze zwierzęta.  Skargi na straty po-
wodowane przez dzikie zwierzęta są co-
raz liczniejsze, szkody w uprawach robią 
sarny, nie mówiąc o bobrach, które ostat-
nio bardzo się rozmnożyły i zajmują że-
rowiska budując żeremia nawet na rze-
ce Czarnej. Trudno o odszkodowania, a 
straty ponoszą rolnicy. W przypadku bo-
brów o odszkodowania należy starać się 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie. Za szkody powodowa-
ne przez dziki odszkodowania płacą koła 
łowieckie. 

Dochodzenie przez rolników odszko-
dowania od kół sprawia rolnikom wiele 
kłopotów, stąd liczne skargi wpływające 
do urzędu. Przyznawane odszkodowania 
nie pokrywają strat wyrządzonych przez 
dziki. Przez ostatnie lata najprawdopo-
dobniej przez szczepienia przeciw wście-
kliźnie i małe zainteresowanie skórkami, 
zwiększyła się populacja lisów. Bardzo 
często giną pod kołami pojazdów, co w 
ubiegłych latach się nie zdarzało. 

                   (ziel)

Pragnę serdecznie podziękować panu Janowi Pychowi – Prezeso-
wi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czar-
nej, Zarządowi Spółdzielni oraz moim współpracownikom, któ-
rzy okazali mi wielką życzliwość w bardzo ciężkich dla mnie dniach 
i wspomagali mnie po śmierci męża Andrzeja. Dziękuję również pań-
stwu Kutrzubom i Wrzosom oraz wszystkim którzy okazali mi pomoc 
w leczeniu mojego męża.

                                                                                  
Joanna Kaczmarczyk

str. 14

KOLEJNY MILION OD MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Parking, a niedługo boisko 
czekają na uroczyste otwarcie

Okrągły milion wręczył wójtowi mi-
nister MSWiA Jerzy Miller na usuwanie 
skutków powodzi w naszej gminie. 

To już kolejna pomoc z budżetu pań-
stwa dla nas po powodzi, która dała się 
nam we znaki w roku 2009 i 2010. Wie-
le już udało się odbudować, poprawić tak-
że po nawalnych deszczach, które roz-
mywały nawierzchnie dróg gminnych. Z 
tego miliona złotych zostaną wyasfalto-
wane odcinki dróg: Żdżary źródła na od-
cinku 400 metrów, Żdżary Podlesie na od-
cinku 200 metrów, Borowa Katy- 300 m 
2.376, 18 droga otrzyma nową nawierzch-
nię. Chotowa Słupie 500 m drogi, 124 m 
drogi w Przyborowiu Park, Grabiny Za-
rzecze – 200 metrowy odcinek drogi, Gra-
biny Dom Kultury 110 m., Chotowa Cen-
trum – 300 m. drogi, Czarna ul. Mickiewi-
cza 1 km 070 m, Borowa Centrum 260 m.  
Łącznie remonty tych dróg po przetargach 
wyniosą 768.178,50 zł. Ponadto rozstrzy-
gnięto przetarg na remont drogi  Borowa 
– Głowaczowa na długości 900 m. po po-
wodzi w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych na kwotę 242.376, 18 zł. To 

już kolejny rok odbudowy zniszczeń. W 
tym roku z poprzedniej milionowej tran-
szy wykonano odbudowę drogi w Starym 
Jaworniku na długości prawie 1 kilome-
tra, drogę Jaźwiny – Róża 556 metrów 
oraz kończona jest budowa mostu w Gra-
binach. Odbudowano również drogę Gło-
waczowa Karolówka za kwotę 433 tysię-
cy złotych. Tempo prac drogowych jest 
olbrzymie, gonią zapisane w umowach 
terminy. Wójt ma nadzieję, że już na drugi 
rok uda się zakończyć proces odbudowy 
dróg po powodzi. Jakość niektórych dróg 
wymaga pilnej poprawy, a nadchodząca 
kadencja za priorytetowe zadanie zapew-
ne zapisze dalszą modernizację sieci dróg 
i ulic w naszej gminie. 

Na remont czeka ul. Wojska Polskie-
go. Już toczy się postępowanie formalno 
– prawne o przejęciu od powiatu tej ulicy 
i przekwalifikowaniu jej na drogę gmin-
ną. Będzie wówczas szansa na remont tej 
ulicy z możliwością poszukania dofinan-
sowania z zewnątrz.

                                                                                                                                                    
(ziel)

Kibice Czarnovi, mogli na bieżąco ob-
serwować jak zmienia się otoczenie ich 
stadionu. 

Powstaje obok istniejącego boiska na-
stępne, które wraz ze stadionem, krytą 
pływalnią stanowić będzie Centrum Spor-
towo – Rekreacyjne w Czarnej. Budynek 
szatni już jest gotowy, wreszcie zawodni-
cy po meczu będą mogli odświeżyć, wa-
runki będą, więc jak na nowocześnie urzą-
dzonym stadionie. Na boisku obok bę-
dzie można pograć w tenisa, piłkę ręczną 
i siatkówkę, oczywiście na sztucznej na-
wierzchni. Nowoczesny kompleks mógł 
zostać wybudowany za środki otrzyma-
ne z Unii Europejskiej, dotacja unijna to 
408 tysięcy złotych z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Zapewne przyj-
dzie czas i na modernizację istniejącego 
boiska sportowego, remontu wymaga try-
buna, a plastikowe krzesełka dla wiernych 
kibiców Czarnovi. Czekać trzeba będzie 
do następnej kadencji, ale warto będzie, 
bo w Czarnej wśród młodzieży piłka noż-
na cieszy się dużą popularnością. Piłkarze 
odnoszą sukcesy, ci młodzi, którzy wygra-
li ostatnio turniej Donalda Tuska w Sta-
rej Jastrząbce. Gratulujemy i czekamy na 
talenty, które wywindują drużynę senio-
rów do ekstraklasy. Parking już jest, obok 
Kościoła, przy ulicy Spółdzielczej, wyło-
żony kostką, budzi podziw u odwiedza-
jących naszego księdza proboszcza księ-
ży proboszczów z sąsiednich parafii. Po-
wstał dzięki Leaderowi, programowi unij-
nemu, który w latach 2007 – 2013 stał się 
częścią Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Dotacja unijna na parking to 
249 300 złotych, wniosek został złożony 
i pozytywnie zaopiniowany przez eksper-
tów, a to wymierny efekt przynależności 
do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 
5 Gmin, do którego wstąpienia namówił 
radę wójt. Grupa ta to pić gmin: Ropczy-
ce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Dę-
bica i Czarna. Prawie ćwierć miliona zło-
tych udało się z pieniędzy unijnych za-
inwestować w Czarnej, a z boiskiem to 
kwota ponad 650 tysięcy złotych. War-
to być członkiem Unii Europejskiej, choć 
niedowiarków było wielu. Czarna skorzy-
stała bardzo wiele, przyjdzie czas podsu-
mowania na zakończenie prac rady obec-
nej kadencji.

         (ziel)

DZIKI PRZEORAŁY 
STADION W BOROWEJ KOLONII

Droga na Karolówkę odremontowana po powodzi

Ogrodzone boisko przed dzikami

Młodzi piłkarze z Czarnej na treningu

Kompleks boisk w szatnią prawie gotowy

Parking przy ul. Spółdzielczej
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50 – lecie kapłaństwa Księdza Kazimierza Czuby
Piękny prezent zgotowali parafianie z 

Borowej swojemu byłemu proboszczowi 
ks. Kazimierzowi Czubie, który funkcję 
proboszcza przyjął z nominacji ks. bisku-
pa Jerzego Ablewicza 15 grudnia 1988 
roku. Proboszczował w Borowej do roku 
2006, przeszedł na zasłużoną emeryturę i 
zamieszkał w rodzinnych Lipinach koło 
Pilzna. Przypomnijmy z tej okazji życio-
rys księdza Kazimierza.

 Urodził się 19 czerwca 1936 roku w 
Lipinach koło Pilzna, jako syn Stanisława 
i Agaty z domu Handzel. Rodzice prowa-
dzili gospodarstwo rolne przez całe swo-
je pracowite życie. Był najmłodszym z ro-
dzeństwa, czyli z siedmiu braci i wycho-
wywał się w rodzinie głęboko religijnej, 
z której dwóch synów wybrało stan du-
chowny. Najstarszy brat ś.p. był zakonni-
kiem – salezjaninem.

Ksiądz Kazimierz zawsze z wielką ra-
dością wspomina szczęśliwie przeżyte dni 
wieku przedszkolnego w Lipinach przy-
siółku Zajączkowice. Naukę rozpoczął w 
szkole publicznej 1 września 1943 roku 
w Koziej Woli. Po ukończeniu pierwszej 
klasy szkoły podstawowej z wysoką lo-
katą, w sierpniu 1944 roku wraz z całą 
rodziną zostaje wysiedlony do sąsied-
niej wsi Łęk Dolnych koło Pilzna. Lipi-
ny wówczas znalazły się na linii frontu i 
mieszkańcy Lipin ratując swoje życie mu-
sieli zostawić swoje domostwa i udać się 
na wojenną tułaczkę. Po powrocie z przy-
musowego wysiedlenia wracają całą ro-
dziną na zniszczoną ojcowiznę, do Lipin 

Zajączkowic, gdzie mieszka wraz z całą 
rodziną do zdania matury, a następnie w 
czasie wakacji i ferii po wstąpieniu do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Tarnowie. Ksiądz Kazimierz był zawsze 
pilnym uczniem. Począwszy od powro-
tu z wysiedlenia w szkole podstawowej w 
Koziej Woli, a następnie od piątej klasy w 
szkole im. Władysława Jagiełły w Pilźnie. 
Szkołę tą kończy z wyróżnieniem, a za 
wysokie oceny zostaje wpisany do „Zło-
tej Księgi” szkolnej. Od 1 września 1950 
roku rozpoczyna nauk w Liceum Ogólno-
kształcącym w Pilźnie. Tam uczęszcza do 
klas od ósmej do jedenastej i 23 czerw-
ca 1954 roku zdaje maturę - egzamin doj-
rzałości. Powołanie i głęboka wiara wy-
niesiona z domu rodzinnego kierują go 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie, do którego zostaje przyjęty 
przez Biskupa Tarnowskiego Jana Stepę 
23 lipca 1954 roku. Lata studiów filozo-
ficzno – teologicznych przypadają na lata 
ogromnego ucisku Kościoła przez władze 
komunistyczne. Wiara i mocne postano-
wienie służenia Bogu i ludziom pozwa-
lają przyjąć mu Sakrament Kapłaństwa 
26 czerwca 1960 roku w Bazylice Kate-
dralnej w Tarnowie z rąk księdza Bisku-
pa Karola Pękali. Po przyjęciu święceń 
kapłańskich prymicje odbywa w rodzin-
nej parafii Pilzno. Mszę Świętą Prymicyj-
ną odprawia w Kościele Farnym p.w. św. 
Jana Chrzciciela, a przyjęcie prymicyjne 
dla rodziny i przyjaciół przygotowano mu 
w rodzinnej miejscowości w Lipinach., w 
rodzinnym domu 3 lipca 1960 roku. Pry-
micje to zarazem pożegnanie nowo wy-

święconego kapłana z rodziną, rodzinnym 
domem, który rodzinę i dom będzie miał 
wszędzie tam gdzie z woli biskupa zosta-
nie posłany, aby służyć wspólnotom para-
fialnym. Pierwszą placówkę ksiądz Jubilat 
obejmuje w duszpasterstwie parafialnym, 
jako katecheta w Baranowie Sandomier-
skim, spędza tam dwa lata, później Rożno-
wice koło Gorlic, pięć lat, Janowice k. Za-
kliczyna nad Dunajcem dwa lata, Skrzy-
szów koło Tarnowa – dwa lata, Trzciana 
k. Bochni – sześć lat. W roku 1977 ks. dr 
Jerzy Ablewicz biskup tarnowski powie-
rza mu proboszczowanie w parafii Rude 
Rysie koło Brzeska. W parafii tej funkcje 
proboszcza sprawuje przez 11 lat. Kolej-
nym probostwem jest Borowa, do której 
dostaje nominację 15 grudnia 1988 roku. 
W tej małej liczącej  prawie 800 dusz pa-
rafii pełni funkcję proboszcza do 15 sierp-
nia 2006 roku. Po osiągnięciu wieku okre-
ślonego prawem kanonicznym rezygnuje 
z funkcji proboszcza i przechodzi na eme-
ryturę żegnany przez parafian. Zamiesz-
kał w Lipinach, niedaleko Borowej. Nie 
stracił kontaktów z Borową i parafianami, 
których prowadził do Boga przez 18 lat. 
W Święto Matki Boskiej Zielnej, 15 sierp-
nia żegnał go kościół pachnący wiązanka-
mi ziół zebranymi na polach, aby trady-
cyjnie wraz z ziarnami zebranych zbóż w 
to święto poświęcić je w kościele. W roku 
2010 przypadła rocznica 50 lecia kapłań-
stwa ks. proboszcza Kazimierza Czuby. O 
tej rocznicy nie zapomniał ks. Proboszcz 
Jan Wierzba zapraszając księdza Jubilata 
na odpust i sprawowanie przewodnictwa 
mszy koncelebrowanej w dniu 29 sierpnia 

tego roku. Mszę św. koncelebrowali: Ks. 
Kazimierz Czuba, Ks. Jan Wierzba i ks. 
Sławomir Czuba spowinowacony z księ-
dzem Kazimierzem, a obecnie pracujący 
w Krużlowej k. Grybowa. W intencji Ju-
bilata intencję mszalną ofiarował ks. Pro-
boszcz Jan Wierzba. Był kosz róż od para-
fian, wręczyli go Danuta Wałęga i Stani-

sław Bartnik, młodzież również ofiarowa-
ła pięknego storczyka w doniczce, a wszy-
scy uczestnicy modlitwę za byłego księ-
dza proboszcza, który była razem z para-
fianami na dobre i złe przez wiele lat.

     Stanisław Zieliński

W pierwszych dniach kwietnia 1990 
roku Diecezja Tarnowska pożegnała swo-
jego Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, któ-
ry zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 31 
marca. W maju tuż przed misjami bla-
charz Czesław Zbaraza i kościelny Jan 
Kusek, bezpłatnie pokryli blachą kapli-
cę cmentarną. Pod koniec sierpnia przy-
stąpiono do tynkowania starych ścian ko-
ścioła zaś we wrześniu po 30 latach prze-
rwy katecheza wróciła do szkół, pod ko-
niec miesiąca parafianie otynkowali wnę-
trze i na zewnątrz kaplice cmentarną. 7 
października w ogłoszeniach parafial-
nych  usłyszeliśmy „ Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował ks. Józefa Życińskie-
go Biskupem Ordynariuszem Diecezji 
Tarnowskiej. Biskup nominat jest dokto-
rem filozofii, profesorem Papieskiej Aka-
demii Teologicznej  w Krakowie i Wyż-
szego Seminarium Diecezji Częstochow-
skiej. W 1991 roku szczególnie donośle 
obchodzona była uroczystość Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski, ponie-
waż przypadała 200 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Czerwiec był czasem 
IV Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczy-
zny (min. Rzeszów, Kraków). Na prze-
łomie lipca i sierpnia oddano do użyt-
ku kaplicę cmentarną. Duża w tym zasłu-
ga J. Grzyba i K. Golusa. 25 sierpnia w 
Kaplicy w Jaźwinach odbyła się uroczy-
stość poświęcenia sztandaru Armii Krajo-
wej – wspaniałe, patriotyczne przeżycie. 
Mocnym akordem religijnym zakończo-
no rok 1991, była nim renowacja misji fa-
timskich. W następnym roku 31 maja od-
była się uroczystość prymicyjna ks. Zdzi-
sława Sochy. W nocy z 21 na 22 marca 
1995 roku miała miejsce próba włama-
nia do kościoła – sprawcę włamania uję-
ła miejscowa policja. W maju 1997 roku 
przystąpiono do osuszania kościoła, w 
tymże miesiącu nasz parafianin Krzysz-
tof Labak przyjął sakrament kapłaństwa. 
W połowie lipca kraj nawiedziła dotkliwa 
powódź – parafianie pośpieszyli z pomo-
cą dotkniętym kataklizmem. Po osusze-
niu kościoła w 1998 roku przystąpiono do 
wykonania zewnętrznej elewacji, pomalo-
wano dach i ogrodzenie z kolei ocieplo-
no i otynkowano plebanię. Były to bar-
dzo kosztowne prace, ale wykonawca inż. 
Czesław Ambroży zgodził się na zapła-
tę w ratach. Zgodnie z planem położono 

też mozaikę M.B.N.P. Był to pracowity i 
kosztowny rok.16 czerwca 1999 roku Oj-
ciec Święty w czasie swej pielgrzymki do 
Starego Sącza, kanonizował błogosławio-
ną Kingę, nie zabrakło na tych uroczysto-
ściach naszych parafian, którzy dołączy-
li się do „życzymy, życzymy”. W sierp-
niu trąba powietrzna położyła pokotem 
las leżący między Czarną, a Głowaczową. 
Wielki Jubileuszowy rok 2000, w dniach 
21 – 28 maja misje i pamiętna Droga 
Krzyżowa ulicami Czarnej, zakończona 
przy pięknie oświetlonym placu kościel-
nym. To estetyka otoczenia kościoła i za-
razem bezpieczeństwo naszej świątyni. W 
październiku uroczysta msza święta w in-
tencji OSP w Czarnej z okazji 30 lecia po-
święcenia sztandaru. Całą jesień, a nawet 
zimą trwały prace przy budowie chodni-
ka z kostki brukowej. Chodnik wykonała 
firma Franciszka Rąpały z Tarnowa. Oto-
czenie kościoła znów zyskuje na estety-
ce. Wkraczamy w XXI wiek. W diecezji 
trwa peregrynacja Cudownego Obrazu. W 
kwietniu i maju otoczenie Kościoła wzbo-
gaciło się o różnorodne ozdobne krze-
wy. Po kilku tygodniach soczysta zieleń 
trawy uwieńczyła dzieło upiększania na-
szej świątyni. 9 sierpnia parafianie przyj-
mują bardzo gościnnie obraz Nawiedze-
nia – było to głębokie religijne przeżycie 
dla naszej wspólnoty parafialnej. W marcu 
2002 roku miała miejsce wizytacja kate-
chetyczna. Wizytatorzy jak i wizytowani 
byli z niej zadowoleni. Finał ogromu prac, 
jakie podjął i wykonał nasz proboszcz 
i dziekan ks. Stanisław Biernat nastąpił 
w drugiej połowie 2004 roku. Dziękuje-
my Ci księże proboszczu za Twoje dusz-
pasterstwo, pracowitość i wyrozumia-
łość, jaką darzyłeś nas parafian przez dłu-
gie lata włodarzowania naszymi duszami. 
Życzymy Ci zdrowia w dalszej posłudze  
nam na następne lata. Po 15 latach poby-
tu w Krzeszowie w dniu 21 sierpnia 2004 
r. mianowany przez biskupa ordynariu-
sza pracę w naszej parafii podjął ks. pro-
boszcz Stanisław Janusz, który z zapałem 
i wielką werwą zabrał się do wypełniania 
swych obowiązków. Mam tu na uwadze 
szczególnie prace związane z remontami 
i renowacją samej świątyni jak i jej oto-
czenia. Prezbiterium – nowy lśniący oł-
tarz i ambona , również nowy tron dla ce-
lebransów, w zakrystii pojawiły się nowe 

meble na szaty liturgiczne, kolejna inwe-
stycja to nagłośnienie kościoła oraz mon-
taż nowych drzwi. Gruntownej renowacji 
poddano zabytkowe ołtarze, ambonę oraz 
stacje Drogi Krzyżowej i chrzcielnicę. Za-
montowano też nowe drzwi – boczne do 
zakrystii. Pomalowano również wnętrze 
naszego kościoła, a do jego upiększenia 
przyczyniły się trzy żyrandole ufundowa-
ne przez: Janinę i Czesława Ladę i Barba-
rę i Wacława Trybę,  Agnieszkę i Bogdana 
Trzaskuś oraz Urszulę i Krzysztofa Ladę. 
Krasy naszej świątyni dodały również wi-
traże fundacji: Janiny Trzaskuś, Czesła-
wa Lady, Agnieszki i Bogdana Trzaskuś, 
Wacława Tryby, Sylwii i Dariusza Mrzy-
głódów, Anastazji i Andrzeja Kutrzubów. 
Po długich wyczekiwaniach usłyszeli-
śmy harmonijne dźwięki nowych orga-
nów zakupionych w Niemczech. Dokona-

no też renowacji starych ławek i dokupio-
no 20 nowych. Na zewnątrz pomalowano 
dachy: kościoła, plebanii i kaplicy cmen-
tarnej, ocieplono też strych budynku ple-
banii oraz dokonano zadaszenia wejścia, 
upiększono też jej wnętrze. Obok pleba-
nii wybudowano ponadto garaże i po-

mieszczenia gospodarcze, łącząc te obiek-
ty kostką brukową, dodając estetyczne-
go wyglądu tym obiektom. W ostatnich 
dniach na wyposażeniu wnętrza kościo-
ła znalazły się nowe konfesjonały dla wy-
gody zarówno spowiedników, jak i tych, 
którzy chcą zrzucić z siebie „ciążący im 

balast”. Właśnie mija 6 lat włodarzenia 
na swojej parafii ks. proboszcza Stanisła-
wa Janusza, dzięki Jego energii i zaanga-
żowaniu z jednej strony oraz hojności i 
dbałości parafian o swoją świątynię, były 
możliwe te osiągnięcia, które cieszą oko, 
ale pozwalają też na duchowe przeżycia.                                                       

Ks. Kazimierz Czuba, ks. Jan Wierzba i ks. Sławomir Czuba

Kwiaty wręczają parafianie z Borowej

Świątynia w Czarnej 

Boczny ołtarz po remoncieKs. Stanisław Janusz – proboszcz parafii

85 Lecie PARAFII CZARNA Część trzecia

Tadeusz Szydłowski
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Na przełomie XVIII – XIX i początku 
XX wieku przez umęczoną polską ziemię 
przetoczyły się trzy potężne fale chole-
ry, które dziesiątkowały szczególnie lud-
ność ubogich wsi, nie pomijając też miast 
i miasteczek. 

Brak podstawowych środków czysto-
ści i nieodłączny głód to idealne podłoże 
do panoszenia się tej zarazy. Do jej roz-
przestrzeniania się duży „wkład mieli ro-
syjscy żołnierze”, którzy przemieszcza-
li się po naszych ziemiach w czasie dzia-
łań frontowych. 

Do dziś na obrzeżach niemal każdej 
wioski znajdują się jakieś ślady świad-
czące o tamtym kataklizmie. Pograni-
cze Róży, Jaźwin, Zasów, Stary Jawornik 
„Pogorzelka” – pogranicze Czarnej i Bo-
rowej. Właśnie tam znajdował się krzyż w 
miejscu pochówku około 12 osób z Bo-
rowej i Czarnej. Jego dni były policzone. 
U kilku mieszkańców ul. Szerokiej zro-
dziła się myśl postawienia w tym miej-
scu nowego krzyża. I tak od pomysłu do-
szło realizacji tego planu. Pomoc tech-
niczna: Marek i Mirosław Marć – drewno, 
Ryszard Szpala – obróbka, Stanisław Za-

ucha – tabliczka, Ryszard Kantor – gwoź-
dzie, Józef Stręk – metalowa podpór-
ka krzyża, otoczka metalowa wizerunku, 
montaż tych elementów, Stanisław Try-
ba – transport (2 razy). Montaż na miej-
scu: Aleksander Baran, Jerzy Stręk, Cze-
sław Knych, Ryszard Kantor, Jerzy Getin-

ger. Tabliczka z napisem „Krzyż poświę-
cony Pamięci Ofiar zarazy w latach 1846 
– 1918 – mieszkańców Borowej i Czarnej. 
Pamiętający mieszkańcy Czarnej 2010 r. 
Właśnie w tym miejscu „Pogorzel” dnia 
12 września 2010 r. o godz. 17.00 pro-
boszczowie z Czarnej ks. Stanisław Ja-

nusz i z Borowej ks. Jan Wierzba oraz 
spora grupa mieszkańców tych wiosek, 
odprawili modły w intencji tych, – którzy 
spoczywają w miejscu nowo zamontowa-
nego krzyża na posesji Agaty Getinger i 
Elżbiety Prus. To tamte lata dały podłoże 
pieśni „ od powietrza, głodu, moru i woj-

ny ….. . Przechodniu – który znajdziesz 
się w tym rejonie wspomnij o nich – to 
nasi przodkowie.

                              Tadeusz Szydłowski 

Zespół Szkół w Głowaczowej za patrona 
wybrał Jana Pawła II
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 Od początku istnienia szkoła w Gło-
waczowej nie posiadała patrona. Odda-
nie do użytku nowego budynku 17 sierp-
nia 1997 r. stało się inspiracją do podję-
cia starań o nadanie szkole imienia. Nie 
doszło jednak wówczas do konkretnych 
decyzji.

W dniu śmierci Ojca Świętego myśl ta 
dojrzała na tyle, że stało się już oczywi-
ste, kto powinien być patronem Zespołu 
Szkół w Głowaczowej. Idea nadania szko-
le imienia Jana Pawła II wyrosła z prze-
konania, że w dzisiejszym świecie nale-
ży kierować się zawsze najwyższymi war-
tościami, które głosił Ojciec Święty. W 
trudnych czasach uwrażliwianie sumień 
jest ważnym aspektem w procesie wy-
chowania młodego pokolenia. Niezbęd-
ne jest wiec przybliżanie uczniom takiej 
osobowości, która stanowi życiowy dro-
gowskaz, a taką postacie jest bez wątpie-
nia Jan Paweł II. 

 W sobotę 4 września Zespół Szkół w 
Głowaczowej w powiecie dębickim otrzy-
mał imię Jana Pawła II. Poświęcony zo-
stał także sztandar ufundowany przez ro-
dziców uczniów, nauczycieli i miesz-
kańców Głowaczowej. Uroczystej Mszy 
Świętej przewodniczył ks.  bp Wiesław 
Lechowicz, który dokonał aktu poświę-
cenia sztandaru oraz tablicy pamiątko-
wej z popiersiem Jana Pawła II. Tablicę w 

sali papieskiej odsłonili: wójt Józef Chu-
dy oraz uczniowie Patryk Milas i Patrycja 
Czapla. Ponadto obok szkoły zostały po-
sadzone dwa Dęby Pamięci w ramach pro-
jektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. 
Upamiętniają one dwóch mieszkańców 
Głowaczowej: kapitana Stanisława Klisia 
urodzonego w Głowaczowej, nauczyciela, 
uczył dzieci Jabłonowskich jak również w 
Kotuszu na wołyńszczyźnie. Jest oficerem 
rezerwy w stopniu porucznika, szlak bojo-
wy 17 pułku Ziemi Rzeszowskiej okupio-
ny jest krwią i walkami, które kończą się 
Brzuchowicach pod Lwowem. Po bitwie 
z pułku pozostało przy życiu 4 oficerów, 
10 szeregowych, wóz taborowy i biedka 
z ckm. Ostatnią wiadomość, jaka przysłał 
z obozu w Starobielsku była datowana 
pocztówka z  29 listopada 1939r. Zamor-
dowano go strzałem w tył głowy w NKW-
D-owskiej katowni. Spoczywa na cmenta-
rzu w Charkowie. Minister Obrony Naro-
dowej po staraniach rodziny mianował go 
pośmiertnie kapitanem Wojska Polskie-
go. Drugi dąb zasadzono, aby uchronić 
od zapomnienia aspiranta Policji Stani-
sława Kutrzubę. Urodził się w Głowaczo-
wej w roku 1898. Jest absolwentem szko-
ły w Głowaczowej. W 1922 roku po od-
byciu służby wojskowej wstępuje do Po-
licji, kończy podoficerską szkołę policyj-
ną. Ostatni urlop spędza w rodzinnej wsi. 
Wojenna tułaczka prowadzi go na tereny 
wschodnie Rzeczypospolitej gdzie wraz 

z 6400 współtowarzyszami, policjantami 
zostaje internowany w obozie na wyspie 
zlokalizowanej niedaleko Ostaszkowa. 
W roku 1940 zostaje przewieziony do ka-
towni NKWD w Twerze i strzałem w tył 
głowy zamordowany. Pośmiertnie zosta-
je mianowany przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej na stopień aspiranta. 
Do zasadzenia dębów zaproszono: wójta 
Józefa Chudego, komendanta Posterunku 
Policji w Czarnej aspiranta Jerzego Laba-
ka i przedstawicieli rodzin zamordowa-

nych na Wschodzie – pana Jana Gawlego 
i pana Stanisława Drobota.

W uroczystościach w Głowaczowej 
wzięli udział posłowie: Kazimierz Mo-
skal i Wiesław Rygiel, radni wojewódzcy 
Zbigniew Szafraniec, Przemysław Woj-
tys i Czesław Łączak, wójt Gminy Żyra-
ków Krzysztof Moskal, radni Rady Gmi-
ny Czarna, nauczyciele z sąsiednich szkół. 
W uroczystości wzięli również udział ro-
dziny pomordowanych na Wschodzie i 

mieszkańcy Głowaczowej. Uroczystości 
zakończyły się uroczystą akademią przy-
gotowana przez uczniów tutejszego Ze-
społu Szkół.  W przygotowanie całej uro-
czystości zaangażowała się Rada Pedago-
giczna, Rada Rodziców oraz cała lokalna 
społeczność. Fotoreportaż na stronie 8.

    Agnieszka Duda
 Danuta Knych  

Płaskorzeźba Jana Pawła II zawisła w Sali poświęconej patronowi szkoły

Autostrada tu w Jaźwinach za dwa lata

Autor artykułu Tadeusz Szydłowski z ks. Stanisławem JanuszemPoświęcenie krzyża

Zaczęła się budowa odcina autostra-
dy, która przebiegać będzie przez naszą 
gminę, przez Jaźwiny, Borową i Starą 
Jastrząbkę. Jest to odcinek od Tarnowa 
do Pustyni. 

Pierwszymi firmami, które już zaczę-
ły prace to podwykonawcy oczyszczają-
cy teren, wycinający drzewa i zakrzewie-
nia.  Specjalistyczny ciężki sprzęt można 
już spotkać w Jaźwinach. Kolejną firmą, 
która weszła na nasz teren to saperzy, któ-
rzy już znaleźli pozostałości po wojnie, na 
linii przebiegu autostrady przebiegał front 
w czasie II wojny światowej i ziemia kry-
je wiele niespodzianek. Teren więc musi 
być dokładnie zbadany i przeczesany wy-
krywaczami metalu. Każdy, kto otarł się 
kiedykolwiek z wojskiem wie jak te urzą-

dzenia wyglądają do wykrywania min i 
pocisków. Jest to niebezpieczna praca ale 
konieczna, wjazd ciężkiego sprzętu bu-
dowlanego mógłby uaktywnić niewybu-
chy czy pozostawione pociski i nieszczę-
ście mogłoby być wielkie…. 

W tym rejonie co roku jest kilkanaście 
interwencji saperskich i za każdym razem 
po kilkanaście sztuk pocisków moździe-
rzowych czy artyleryjskich jest i wywo-
żone na poligon gdzie są detonowane. Tak 
więc przez najbliższe dwa lata obserwo-
wać będziemy wzmożony ruch ciężkich 
pojazdów, które dowozić będą na budo-
wę materiały budowlane, elementy wia-
duktów, piasek, kamień, płyty i inne po-
trzebne materiały. Ożyje zapewne stacja 
przeładunkowa w Czarnej, a drogi powia-

towe przejdą test trwałości i wytrzymało-
ści. Także mieszkańcy zmuszeni będą do 
pogodzenia się z hałasem powodowanym 
przejazdem ciężkich pojazdów samocho-
dowych.  Niestety, autostrady wybudo-
wać trzeba, dziś jesteśmy krajem o bar-
dzo skromnej sieci autostrad, a przejazd 
obecnymi drogami w godzinach szczy-
tu to horror i niebezpieczeństwo czyhają-
ce na każdym kroku. Jest nadzieja, że za 
kilka lat poruszać się będziemy nowocze-
snymi autostradami , a jedna z nitek prze-
biegać będzie przez naszą gminę. Podpi-
sano porozumienia z budowniczymi auto-
strady i Dyrekcją Budowy Dróg i Auto-
strad, że wszystkie drogi lokalne, znisz-
czone podczas budowy zostaną odbudo-
wane.

        (ziel)

AUTOSTRADA ZA DWA LATA

„KRZYŻ – DOKUMENTEM NASZEJ PAMIĘCI”
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 22 września  2010 roku uczniowie 
ze szkoły w Grabinach i  Głowaczowej     
uczestniczyli w integracyjnej wycieczce 
do Krakowa. 

Wyjazd zorganizowany został przez 
Gminne Centrum Kultury i Promocji  w 
Czarnej                                       z inicja-
tywy  bibliotekarza Grabin Pana Henry-
ka Pytla, zaś fundatorem tej wspaniałej, 
autokarowej wycieczki był sam wójt Pan 
Józef Chudy. Była to nagroda dla aktyw-
nych czytelników książek, którzy rów-
nież  chętnie korzystają  z organizowa-
nych spotkań literackich, organizowa-
nych przez bibliotekę.

   W programie   wycieczki   było  naj-
pierw zwiedzanie  ZOO w Lasku Wol-
skim. Tu   w blasku wrześniowego słońca 
mogliśmy  spokojnie spacerować wśród 
zwierząt pochodzących z całego świata 
i napawać się ich widokiem. Dużo rado-
ści i śmiechu wywołało  spotkanie z mał-
pami oraz  mini ZOO, w którym można 
było pogłaskać i nakarmić przygotowa-
ną paszą kucyki, lamy, osiołki, żólwie,   
a także zrobić sobie z nimi wiele cieka-
wych zdjęć.

Po krótkim odpoczynku i gorącym po-
siłku w barze obok ogrodu zoologicznego 
udaliśmy się śladami władców polskich i 
smoków legendarnych  na Wzgórze wa-
welskie, gdzie wstąpiliśmy do Katedry 
Wawelskiej , miejsca koronacji królów 

Polski oraz spoczywania ich szczątków.  
Potem  zeszliśmy do krypty pod Wie-
żą Srebrnych Dzwonów, aby nawiedzić  
groby pochowanych tam prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego z żoną Marią oraz mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.  Piękna pogo-
da zachęciła nas do spaceru po zamko-
wym dziedzińcu. Udaliśmy się również 
do  Smoczej Jamy i na spotkanie  z le-
gendarnym smokiem , któremu udało się 
kilka razy wyziewać ogień. .Spacerem po 
Bulwarach Krakowskich dotarliśmy pod 
pomnik Psa Dżoka , legendy Krakowa,  z 
którą   zapoznała nas pisarka pani Gaw-
ryluk podczas wizyty w czerwcu , w bi-
bliotece w Grabinach .” Najwierniejszy z 
wiernych”, symbol psiej wierności. Przez 
rok /1990-1991/ oczekiwał na Rondzie 
Grunwaldzkim na swojego Pana, który w 
tym miejscu zmarł.

Kolejną atrakcją okazał się Rynek 
Główny Krakowa i bogate  wnętrze Ko-
ścioła Mariackiego z przepięknym ołta-
rzem Wita Stwosza.

Ostatnim punktem programu były lody 
na Grodzkiej. 

Wycieczka do Krakowa   dostarczy-
ła nam mnóstwa wrażeń. Wspólnie spę-
dzony czas posłużył wzajemnej integra-
cji i wypoczynkowi. Radośni powrócili-
śmy do domu z nadzieją na częstsze tego 
typu wyprawy. Bardzo dziękujemy spon-
sorowi i organizatorowi udanej wycieczki 

                         Kawa  Ewa

Jeśli wszystko obędzie się zgodnie 
z przyjętym harmonogramem jeszcze 
w tym roku Posterunek Policji zosta-
nie przeniesiony do budynku po byłym 
Ośrodku Zdrowia w Czarnej. 

Cały parter zostanie zaadaptowany na 
pomieszczenia posterunku. Projekt przy-
gotowuje pracownia architektoniczna inż. 
Tadeusza Poliwki. Na parterze budynku 
zostanie wygospodarowanych 6 pomiesz-
czeń biurowych, w których pracować bę-
dzie 9 zatrudnionych policjantów. W tej 
obsadzie kadrowej jest 2 dzielnicowych: 
mł. aspirant Mariusz Żmuda, który pra-
cuje na rzecz Głowaczowej. Grabin, Cho-
towej, Żdżar i Przyborowia oraz st. sier-
żant Mariusz Jędo, którego przydzielono 
na miejscowości: Czarna, Jawornik Stary, 
Jaźwiny, Stara Jastrząbka, Róża i Boro-
wa. Policjanci pracują na dwie zmiany, a 
w weekendy całą dobę. Muszą, więc mieć 
dobre warunki do wykonywania swych 
obowiązków, a także zapewnione warun-
ki socjalne. Dlatego oprócz biur i dyżur-
ki zaprojektowany zostanie węzeł socjal-

ny oraz sanitarny. Przewidziano również 
sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. 

Za budynkiem zostanie wybudowany 
garaż dla samochodów policyjnych. Jest, 
więc nadzieja, że jeszcze w tym roku służ-

ba tak ważna dla bezpieczeństwa publicz-
nego pracować będzie w bardzo dobrych 
warunkach. 

                                                                                                                                                      
            (ziel)

Mokre lato sprzyja rozwojowi grzyb-
ni.  Grzyby obrodziły, więc zbieracze pe-
netrują każdy zagajnik w poszukiwaniu 
dorodnych borowików, koźlarzy szarych 
i czerwonych, podgrzybków, kurek i ma-
ślaków w młodnikach, które znakomicie 
smakują we wszelkiego rodzaju maryna-
tach. 

Co odważniejsi zbierają gołąbki i do-
rodne kanie rosnące w koloniach po mie-
dzach i przy zagajnikach. Spotkać te sma-
kowite grzyby można w naszych lasach, a 
smakosze tych grzybów moczą je w mle-
ku, panierują jak kotlety schabowe i sma-
żą. Ponoć wybornie smakują niczym tru-
fle dodawane do wszelkiego rodzaju mięs, 
a także omletów. Niestety nie wszyscy 
schylają się szczęśliwi, aby je zerwać, po-
dobne są do najbardziej trującego grzyba, 
jakim jest w naszych lasach muchomor 
sromotnik. Co dzień dowiadujemy się o 
zatruciach grzybami i tragediach po spo-
życiu grzybów, którym ulegają też dzie-
ci. Wszyscy powinniśmy stosować się do 
zasady, że nie powinno się podawać grzy-
bów dzieciom do 12 roku życia. Zbie-
rajmy grzyby te, które znamy i jesteśmy 
pewni, że nic nam nie grozi po ich spo-

życiu. Jak przygotować wigilię bez uszek 
do barszczu z nadzieniem leśnych grzy-
bów? Pieczarki to nie to, nie ten smak i 
zapach, a indyk pieczony z borowikami 
pachniał będzie na pół wsi. Stąd może ta 
pogoń za grzybami, choć wiele osób, w 
tym ja do nich należę corocznie wybiera 
się do czarnieńskich lasów na grzybobra-
nie. Nie ważne czy znajdę borowika lub 

podgrzybka, najważniejszy jest spacer i 
wędrówka po leśnych ścieżkach i papro-
ciach wydeptanych przez zwierzynę, a 
także zapach sosnowego lasu, który do-
daje sił przed czekającymi nas jesienny-
mi szarugami i zimą, którą przepowiadają 
długą i mroźną.

            Stanisław Zieliński

To była wyjątkowo „zdrowa” rywaliza-
cja. W Gminnym Centrum Kultury i Pro-
mocji w Czarnej stoły uginały się pod cię-
żarem różnorodnych smakołyków, które 
przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich 
z Borowej, Grabin, Przyborowia, Róży i 
Czarnej. 

Zadaniem jury w składzie: Tadeusz 
Szydłowski, Bogusław Majka i Janusz 
Cieśla było wyłonienie najlepszych, nie-
stety było niemożliwe, niemal jednomyśl-
nie wydano werdykt, że wszystkie „koła” 
i ich szefowe: Barbara Kuta i Marta Ku-
szowska – Borowa,  Lidia Mitoraj i Mar-
ta Kazimierska  – Grabiny, Elżbieta Bu-
ras i Danuta Pyskaty- Przyborów, Elżbie-
ta Wiercioch i Stanisława Kulas – Róża  
zasługują na szczególne wyróżnienie za 
różnorodność, estetykę i pomysłowość w 
przygotowaniu potraw. Podium było nie-
co za ciasne, bowiem wszystkie Koła za-
jęły I miejsce. Wielkie brawa dla tych or-
ganizacji. Na taką właśnie ocenę złożyły 
się: Borowa :Kaczka nadziewana mięsem 
i pieczarkami i druga wersja nadzieniem 
omletowym. Grabiny – barszcz staropol-
ski – czerwony i leczo z cukini. Przybo-
rów – tu wśród wypieków królował tort 
orzechowy. Róża – chleb pieczony przez 
seniorkę Stanisławę Żmudę na liściu z ka-
pusty – tradycyjny, przedwojenna recep-
tura i do tego taaki smalec ze skwarkami. 

Ale to nie jedyne potrawy i te wymienione 
i pozostałe były w stanie zaspokoić naj-
bardziej wybredne podniebienia. Ponadto 
mnogość nalewek: z pokrzywy, mniszka 
lekarskiego i cytrynówka – nic tylko de-
gustować i przepijać wyśmienitymi trun-
kami. 

Dyrektor Piotr Warżała inicjator tej 
przemiłej imprezy był zadowolony z jej 
finału. To z jednej strony integracja, z dru-
giej zaś wymiana spostrzeżeń i dorobku, 
no i wyśmienity relaks, o który tak trud-

no w naszym środowisku. I co istotne, go-
spodynie stwierdziły, że to nie był jedno-
razowy „wybryk”, widzą potrzebę kolej-
nych spotkań. Było, więc dla oka, było dla 
ciała, było też dla ucha, o co postarała się 
„dębicka kapela” ze swoimi urodziwymi 
solistkami. A credo p. Elżbiety Wiercioch 
brzmiało, „ aby się nasze kółka jak najdłu-
żej kręciły”. 

Mamy nadzieję, iż dokonania i umiejęt-
ności oraz tradycje kuchni z naszej gminy, 
skrupulatnie zostaną w postaci przepisów 

spisane i wydane przez centrum kultury, 
a będzie to element finansowanej przez 
Unię Europejską dziedziny ważnej dla za-
chowania dziedzictwa kulturowego ob-
szarów wiejskich. Tradycja, kultura, kul-
tywowane dziedzictwo kulturowe i naro-
dowe to bardzo ważny element dla każde-
go narodu. Musimy w dobie ogarniającej 
nas globalizacji, komputerów, wspólnej 
Europy dbać o naszą tożsamość narodo-
wą. Pierwsze kroki w tej dziedzinie zosta-
ły poczynione i miejmy nadzieję, że każ-
dego roku będą wzbogacane o nowe ele-

menty działalności kulturalnej w miejsco-
wościach naszej gminy. Mamy piękne no-
wocześnie urządzone wiejskie centra kul-
tury i stąd nadzieja, że z roku na rok po-
wstawać w nich będzie wiele inicjatyw. 

Impreza sfinansowana została ze środ-
ków Unii Europejskiej przez Lokalną 
Grupę Działania 5 Gmin, do której nasza 
gmina należy.

Tadeusz Szydłowski 
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Uczestnicy wycieczki w Krakowie

Tu będzie mieścił się Posterunek Policji

Dorodne Kanie znalezione w Głowaczowej

Sołtys z Róży Bogusław  Wałęga Jury: Janusz Cieśla, Bogusław Majka i Tadeusz Szydłowski

SMACZNIE I ZDROWO

Wycieczka do 
Krakowa

POLICJA W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA

GRZYBY OBRODZIŁY
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O PUCHAR PREMIERA

W dniu 14 września 2010 r. na boisku ORLIK-2012 
w Starej Jastrząbce odbył się turniej piłki nożnej 
chłopców z rocznika 1997 i młodsi w ramach elimi-
nacji do TURNIEJU ORLIKA o Puchar Premiera 
Donalda Tuska. Poniżej przedstawiamy składy dru-
żyn wg zajętych miejsc.

I. UKS Czarna: 
Lada Damian, Labak Łukasz, Michoń Mateusz, Koło-
dziej Jakub, Hebda Szymon, Lipiński Krystian, Flor-
kiewicz Krzysztof , Żydek Miłosz, Kurek Dawid, 
Kajpust Adrian, opiekun Marek Wulkowicz.     

II. Zespół Szkół w Róży:
Augustyn Sebastian , Bryg Marcin, Zawiślak Jakub,  
Zawiślak Filip, Kulas Konrad, Kieraś Dominik, Łę-
kawa Konrad, Kukla Bartosz, Żmuda Daniel, Smutek 
Piotr, opiekun Andrzej Gniewek.

III. Zespół Szkół w Głowaczowej:
Kędzior Patryk, Knych Bartosz, Kutrzuba Wojciech, 
Stolarczyk Kamil, Ciołek Dominik, Milas Patryk, 
Biestek Michał, Jędrzejczyk Daniel, Żołądz Damian, 
Kutrzuba Krystian, opiekun Dawid Żarowski.

IV. Zespół Szkół w Starej Jastrząbce:
Ćwiok Michał, Lada Tomasz, Kwiatek Kamil, Czu-
chra Szymon, Początko Mateusz, Nosal Norbert, Sta-
rzec Paweł, Głowacz Jacek, Stanosz Krystian, Śręba 
Kacper, opiekun Dorota Mrozowska.

V. FC Żdżary:
Buczek Kamil, Hebda Mateusz, Jabłoński Dominik, 
Kolak Sebastian, Kolak Wojciech, Latocha Michał, 
Michoń Patryk, Miśkowicz Patryk, Siedlik Paweł, 
Wantuch Patryk, opiekun Paweł Hadas.

VI. Zespół Szkół w Jaźwinach:
Ziarko Marek, Wałęga Szczepan, Stelmach Dawid, 
Janus Mateusz, Janus Marcin, Skowron Mateusz, Ja-
kub Drożdż, Janus Kamil, opiekun Dariusz Barnaś.

Wyniki rywalizacji:

Grupa A
UKS Czarna  -  FC Żdżary  1: 0
FC Żdżary  -  ZS Stara Jastrząbka  0 : 2
ZS Stara Jastrząbka – UKS Czarna 0 : 2
Grupa B
ZS Jaźwiny – ZS Róża  0:2
ZS Róża – ZS Głowaczowa 1:0
ZS Głowaczowa – ZS Jaźwiny 4:0

Półfinały:
UKS Czarna – ZS Głowaczowa 0:0   dogrywka  0:0  
karne  4:3
ZS Róża  - ZS Stara Jastrząbka  0:0 dogrywka 1:0

Mecz o V miejsce
ZS Jaźwiny – FC Żdżary  1:2

Mecz o III miejsce
ZS Głowaczowa – ZS Stara Jastrząbka 2:2 dogryw-
ka 2:2 karne 4:3

FINAŁ
UKS Czarna – ZS Róża   3:0

Przygotował: Grzegorz Pupek.
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FOTOREPORTAŻ

BIESIADA W GCKIP - CZARNA 2010
 (fot. St. Zieliński) 

KGW Róża

KGW Grabiny KGW Przyborów

Koncert kapeli

Konkursowe danie przygotowało KGW z Czarnej

Kapela ludowa z Dębicy

Koła Aktywnych Kobiet Borowa



Kadr

Portrety

Mistrzostwa w PUB

NOWA WIOSNA

to tylko jesień –
zatem liście
na krótko będą
bronić drzewa

niebawem przypłyną
pierwsze deszcze
i ziarno w ziemi
poumiera

w kolejną przepaść
dzień strącony
bo się nie mieścił
w żadnej ramie

i odkładamy
do poduszki
małe zwycięstwa
i przegrane

to tylko jesień
chłód zimowy
wkroczy jak złodziej
bez litości

i znów wyjdziemy
na spotkanie
z pierwszym zwiastunem
Nowej Wiosny

09.09.2004

(Z cyklu „Nie ma nocy 
natchnionych”)

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 54)

Drodzy Państwo!

Cały miesiąc sierpień nie widziałem Władka. Sam prezes z Warszawy powierzył mu bardzo ważną funkcję w czasie 
mistrzostw, pilnował porządku na galerii w hali gry. Napatrzył się z góry na zawodników, a wójt kupił mu komórkę, 
aby miał bezpośrednią łączność z sędzią głównym i prezesem z Warszawy, który chciał mieć codziennie relację z at-
mosfery panującej na hali gry. Nocą sprawdzał specjalnie oddelegowanego do pilnowania flag szefa ekipy sprząta-
jącej rynek, który co pół godziny łączył się komendantem i brygadą antyterrorystów stacjonujących w Chotowej, że 
flagi wiszą, a kwiat młodzieży nie pije wina za halą. Z moją Marysią byliśmy na otwarciu, najechało posłów, burmi-
strzów, wójtów z całej Polski, nawet minister przyjechał i prezydent z Kałmucji. Nasz prezydent nie przyjechał, bo 
pewnie się obraził, że w gminie słabo na niego głosowali. Władziu mnie poinformował, że zwolennicy prezydenta 
przygotowali mu powitanie na stadionie w Jaźwinach, „Różacy” mieli go witać chlebem i solą w strojach ludowych 
kupionych w Krakowie w Sukiennicach. Władziu mi też powiedział na ucho, że wójt był zadowolony, że nie przyle-
ciał, bo by była kompromitacja, nocą lądowisko zryły dziki i borowcy uniemożliwiliby lądowanie helikoptera bojąc 
się powtórki spod Smoleńska. Mistrzostwa się udały, sam słyszałem wywiad wójta w telewizji. Będą kolejne, umówił 
się już ze „Złotą Otylią” i zorganizować ma za dwa lata jak go wybiorą na następną kadencję mistrzostwa świata w 
pływaniu na krótkim basenie w Czarnej. Już szuka sponsorów, chce przebić Chotową, która wyrasta na konkuren-
ta dla gminy i chce urządzić mistrzostwa świata w zapasach starszych pań w kisielu i zjazd rurą z budowanego cen-
trum sportowo zamkowego do zalewu. Władziu się dowiedział, że dyrektor od imprez masowych w Chotowej chce 
przebić naszego od kultury i ufundować oprócz nagród w euro dla kisielowych zapaśniczek kąpiel w płatkach dzikiej 
róży w SPA wraz z masażem ujędrniającym. Władziu mi zdradził, że wójt wcale się tym nie martwi, ma i tak przewa-
gę. Władzę ma i może nie wydać zezwolenia na organizację imprezy masowej, chyba, że zaproponują mu przewod-
niczenie komitetowi organizacyjnemu. Władziu mi zdradził, że znajoma kucharka mu powiedziała, że dyrektor już 
ma stres, nakupił proszków od bólu głowy i kropli walerianowych, bo będzie gruntowne sprzątanie, grabienie szpi-
lek i sprawdzanie ilości mięsa w mielonych. Szykują się znów imprezy światowe w naszej gminie. Najbardziej za-
dowolony będzie komendant. Spadnie przestępczość, w gminie znów zaroi się od patroli policyjnych i brygad anty-
terrorystycznych. Ale to wszystko nic, autostradę zaczęli budować, w Jaźwinach już równają teren. Wykonawcy są 
zszokowani, brak jest łączności komórkowej, brak zasięgu. Mają postawić własną satelitarną ruchomą stację prze-
kaźnikową, aby mieć kontakt z centralą, chyba, że na młynie właściciel zgodzi się wybudować maszt. A jak się nie 
zgodzi? Już wykonawca podobno napisał do Ameryki, aby wystrzelili satelitę w kosmos, który z kosmosu pokryje sy-
gnałem całą gminę. Niechby wystrzelili nie trzeba będzie chodzić od okna do okna i szukać sygnału, wszyscy będą 
mogli dzwonić i nie będzie się gdzie odwołać. Władziu, a co z promieniowaniem? Jasiu! Czarnobyl nas już napro-
mieniował, satelity też nas z góry promieniują, radary na drodze też nas bombardują, a usg też ponoć niebezpiecz-
ne nie mówiąc o rentgenie. Władziu toż bez tego promieniowania nie da się żyć. Jasiu! Nie da się, nie da, byle tyl-
ko w gminie wiertacze nie odkryli pokładów uranu, bo nas wtedy wysiedlą. Na razie są pokłady ropy w Jastrząbce 
i Róży i piasek w Starym Jaworniku. Jest piasek Władziu?! Jest! No to będzie autostrada!
           AS
Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób przypadkowe                   

Uczennica II klasy Gimnazjum w Czarnej, mistrzyni Polski Ju-
niorek w szachach błyskawicznych –P, 5 – Warszawa 2010 r. 
Jest jedną z najbardziej utytułowanych szachistek w grupie sza-
chistek grających w Klubie Szachowym GCKiP w Czarnej. 
Uzyskała możliwość gry w Mistrzostwach Świata Juniorów, 
które odbędą się w Grecji w miesiącu październiku w turystycz-
nej miejscowości Chalkidiki . Grała w Mistrzostwach Świata 
Mężczyzn i Kobiet w Szachach do lat 20 w Czarnej. Była jedną 
z najmłodszych zawodniczek, zdobyła w tym elitarnym towa-
rzystwie zawodniczek z całego świata 74 miejsce zdobywając 
4,5 Punkty. Życzymy jej dalszych sukcesów.

Jacek Tryba 09.09.2004

Katarzyna Cyboran

Krótkie dni października
Wszystko z pola, sadów znika

Gdy święta Jadwiga nastanie,
Już cichnie ptaków śpiewanie.

Po świętej Jadwidze
Mogę paść gdzie widzę.

Święta Urszula
Do pieca przytula.

Jeśliś na Szymona Judy,
Nie doświadczał grudy,
Możesz radzić o pokładzie,
Choćby nawet w listopadzie.

W końcu października,
Kiedy dreszczów dużo,
Roczek urodzajny,
Pewno nam wywróżą.

Im głębiej jesienią
Grzebią się robaki

Tym zima bardziej
Daje się we znaki.

Gdy październik mokro trzyma,
Zwykle potem ostra zima.

Jaka pogoda Łukaszowa
Taka i majowa

Od Urszuli panny
Przymrozek bywa ranny.

Kto sieje na Jadwigę
Ten zbiera figę.

Na św. Jadwigę, gdy deszcz nie pada
To do kapusty Bóg miodu dokłada.

Miesiąc paździerzy,
Marca obraz wierny. 

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU

Dębica ul. Rzeszowska 133


