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Od ostatniego wydania naszej gaze-
ty odbyło się kilka sesji rady gminy. Do 
najważniejszych tematów, które były w 
kręgu zainteresowań naszych radnych 
to stan gminnej oświaty i przygotowanie 
szkół i przedszkoli do nowego roku szkol-
nego. 

Wyczerpującą informację w tej sprawie 
złożył dyrektor Artur Fronc z Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno – Administracyj-
nego Szkół w Czarnej. Na sesji w paź-
dzierniku i listopadzie radni zatwierdzi-
li dwa strategiczne plany dotyczące od-
nowy miejscowości Podlesie i Starej Ja-
strząbki. Główne kierunki inwestowania 
w tych miejscowościach przedstawił ra-
dzie sekretarz gminy Stanisław Zieliński, 
który opracował te strategiczne plany do-
tyczące zrównoważonego rozwoju tych 
miejscowości. Plany te wcześniej zosta-
ły przyjęte przez zebrania wiejskie i z ko-
lei zatwierdzone przez radnych na sesjach. 
Ważną dla bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego była sesja listopadowa poświę-
cona stanowi porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy. Wyczerpu-
jącą informację dotyczącą zagrożeń prze-
stępczością w rejonie działania Posterun-
ku Policji w Czarnej przedstawił Jerzy La-
bak – kierownik posterunku. Z jego rela-
cji wynika, iż na terenie naszej gminy od 
1 stycznia 2009 roku do 31 października 
2009 roku doszło do 33 przestępstw prze-
ciwko zdrowiu i życiu polegających na 
uszkodzeniu ciała 11 przestępstw, bójkach 
i pobiciu – 9 przestępstw, psychicznym i 

fizycznym znęcaniu się nad rodziną – 12 
przestępstw i do 1 rozboju. Odnotowano 
też przestępstwa przeciwko mieniu. Za-
notowano na naszym terenie 24 kradzie-
że mienia, 9 kradzieży z włamaniem, 3 
przywłaszczenia mienia, 7 zniszczeń mie-
nia, 6 przypadków dotyczących wyrębu i 
kradzieży drzewa z lasu i 1 umyślne pod-
palenie. W okresie od stycznia doszło do 
9 wypadków drogowych i 1 kolejowego. 
W wyniku tych zdarzeń 1 osoba ponio-
sła śmierć, a 10 osób zostało rannych. Za-
trzymano 50 kierujących pojazdami pod 
wpływem alkoholu. Odnotowano na na-
szym terenie przestępstwo dotyczące po-
siadania narkotyków. Na naszym terenie 
został zatrzymany diler rozprowadzają-
cy narkotyki. Wykrywalność spraw na te-
renie gminy jest wysoka, kryminalnych 
72%, ogólna na poziomie 82%. Jak przed-
stawia się geografia przestępstw na terenie 
gminy: Czarna zanotowano 34 zdarzenia, 
Głowaczowa 22 zdarzenia, Róża 22 zda-
rzenia, Stara Jastrząbka 15 zdarzeń, Gra-
biny 15 zdarzeń, Chotowa, Jaźwiny, Żdża-
ry po 12 zdarzeń, Przyborów, Borowa 7 
zdarzeń, Golemki 6 zdarzeń, Przeryty Bór 
4 zdarzenia, Stary Jawornik 3 zdarzenia i 
w Podlesiu 3 zdarzenia. W sesji uczestni-
czył także zastępca komendanta powiato-
wego Policji mł. Inspektor Grzegorz Mak-
simczuk, który wyczerpująco odpowiadał 
na zadawane pytania przez radnych, któ-
re dotyczyły nieprzestrzegania przepi-
sów drogowych przez uczestników ru-
chu, przeładowywanie ciężarówek które 
niszczą drogi oraz wałęsających się psów, 

które zagrażają dzieciom w drodze do i ze 
szkoły. Odnotować należy, iż od stycznia 
nasi policjanci nałożyli na mieszkańców 
gminy 188 mandatów na łączną kwotę 33 
500 złotych, w tym za wykroczenia dro-
gowe nałożono 123 mandaty, za pisie al-
koholu w niedozwolonych miejscach 29 
mandatów, zakłócanie porządku publicz-
nego 14 mandatów nieobyczajne wybry-
ki w miejscach publicznych 10 mandatów. 
Nasi policjanci jak wynika ze złożonego 
sprawozdania wzywani byli do interwen-
cji aż 687 razy, obsłużyli 31 kolizji dro-
gowych, zatrzymali 7 praw jazdy, 42 do-
wody rejestracyjne. Zatrzymano 15 osób 
poszukiwanych przez wymiar sprawiedli-
wości. O warunkach lokalowych i planach 
gminy w tym temacie mówił wójt Józef 
Chudy. Posterunek Policji zostanie prze-
niesiony do obecnego budynku Ośrodka 
Zdrowia, najpóźniej do 1 maja 2010 roku. 
Obecny budynek przejdzie generalny re-
mont i po roku powrócą do niego nasi po-
licjanci. 

W odbytych sesjach podejmowano sze-
reg uchwał dotyczących bieżącego funk-
cjonowania gospodarki gminy. Wszystkie 
te uchwały były szczegółowo omawiane 
przez wójta. Warto zaznaczyć, iż na ostat-
niej sesji rady w dniu 30 listopada rada 
dokonała kosmetycznych zmian dotyczą-
cych podatku od środków transportu. Po-
zostałe wymiary podatków pozostają na 
poziomie ubiegłego roku.

                                                                                                                          
   (sz)

Na taką kwotę opiewa umowa, którą 
Marszałek Województwa Podkarpackie-
go Zygmunt Cholewiński wręczył wójto-
wi na Nadzwyczajnej Sesji Rady odbytej 
w Jaźwinach w dniu 10 grudnia. 

Marszałek Zygmunt Cholewiński wziął 
udział w uroczystym otwarciu i poświece-
niu Gminnego Centrum Kultury w Jaźwi-
nach. Obiekt został poświęcony przez ks. 
Jacka Sarotę. Dokładnie 2 999 999 zło-
tych, to jest 75% Gmina Czarna otrzymała 
na inwestycję, które zostaną wykonane w 
Głowaczowej. Przygotowany wniosek zo-
stał oceniony wysoko i z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich , czyli ze środ-
ków Unii Europejskiej zostaną dofinanso-
wane i zrealizowane zadania inwestycyj-
ne zlokalizowane na terenie wsi Głowa-
czowa.

Pierwsze zadanie, to rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Głowaczowej, 
która polegać będzie na wykonaniu jej 
modernizacji, budowy wiaty na osady, 

dróg i placów. W zakres rzeczowy wcho-
dzą roboty technologiczne i elektryczne. 
Efektem tej modernizacji będzie możli-
wość wpięcia do tej oczyszczalni całej 
miejscowości Głowaczowa i zbieranie 
ścieków komunalnych z Grabin, Przybo-
rowia i Chotowej. 

Drugim zadaniem jest modernizacja 
istniejącego ujęcia wody w Głowaczowej, 
która polegać będzie na wykonaniu mo-
dernizacji ujęcia (studni) modernizacjach: 
zewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody, bu-
dynku technicznego i  instalacji elektrycz-
nej. Ponadto zostanie wykonane zagospo-
darowanie terenu i zakup wyposażenia dla 
ujęcia. Ujecie wody w Głowaczowej za-
pewnia dostawę wody dla 4 miejscowo-
ści Głowaczowej, Grabin, Przyborowia i 
Chotowej. 

Trzecim zadaniem, ważnym dla Gło-
waczowej jest budowa sieci kanalizacyj-
nej obejmująca 98 domów w tej miejsco-
wości. Zostanie wykonane 11,86 km sie-

ci kanalizacyjnej oraz 98 przyłączy domo-
wych. Projekt przewiduje wykonanie na 
trasie przebiegu kanalizacji 7 sztuk prze-
pompowni. Kolejna miejscowość w  na-
szej gminie zostanie wpięta do kanaliza-
cji sanitarnej. 

Gromkie brawa otrzymał marszałek 
Zygmunt Cholewiński za prezent, któ-
ry przywiózł dla gminy tuż przed samy-
mi świętami. Wójt dziękował za otrzyma-
ne środki władzom samorządowym  wo-
jewództwa podkarpackiego oraz obecne-
mu na sesji p. Zbigniewowi Szafrańco-
wi,  radnemu sejmiku województwa pod-
karpackiego. To radość wielka. Przyszedł 
czas na Głowaczową w szybkim inwesto-
waniu w infrastrukturę tej wsi. Następ-
ny rok przyniesie tej miejscowości Wiej-
skie Centrum Kultury wraz z remizą OSP, 
kanalizację, zmodernizowaną w tej miej-
scowości, oczyszczalnie ścieków i ujęcie 
wody, które służyć będzie kilku miejsco-
wościom naszej gminy.

                                                                                                                                  (sz)

Fotoreportaż

PASOWANIE W ŻDŻARACH
 (fot. St. Zieliński)

Kierownik Posterunku Policji mł. asp. Jerzy Labak
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Głosowanie uchwał

Marszałek Zygmunt Cholewiński wręcza wójtowi umowę z PROW

Sesje Rady Gminy

3 MILIONY ZŁOTYCH 
NA INWESTYCJE z PROW DLA GMINY

SYLWESTER 2009
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej zaprasza na ZABAWĘ SYLWESTROWĄ 

31 grudnia 2009 r.
Początek zabawy godz. 19.00, koszt 290 zł od pary

Informacja w biurze GCKiP, tel. 014 6761 827  (Dom Strażaka w Czarnej)
Zapisy prowadzimy do 20 grudnia br.  Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy

Uroczysty apel

Akt  pasowania

Pamiątkowa fotografia z attache Andrew Nowakiem

Złożenie wieńca

Dar dla szkoły odbiera dyrektor

Akt  pasowania

Prezenty dla uczniów

Wspólna fotografia z nauczycielami
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Bardzo musiał się spieszyć wykonaw-
ca firma Hydrobud z Latoszyna, aby w 
terminie zapisanym w umowie wykonać 
odbudowę dwóch przepraw przez płyną-
ce potoki. 

W Jaźwinach przepust na obwodnicy i 
most w Borowej - Górnym Końcu. Pomi-
mo złej pogody, udało się  firmie „Hydro-
bud z Latoszyna – Bolesław Pysz”  zre-
alizować oba zadania i zapewnić przejazd 
mieszkańcom, których powódź pozbawiła 
bezpiecznego przejazdu, znacznie uszka-
dzając i niszcząc most w Borowej i prze-
pust w Jaźwinach. Inwestycje te udało 
się zrealizować w tym roku dzięki życz-
liwości i pomocy finansowej, jaką gmi-
na otrzymała na usuwanie skutków powo-
dzi. Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego na odbudowę tych przepraw przeka-
zał do budżetu gminy kwotę 300 tysięcy 
złotych. Nasza partnerska gmina Wiązow-
na w województwie mazowieckim, z któ-
rą 25 stycznia 2007 roku zostało podpisa-

ne porozumienie o współpracy przekaza-
ła z własnego budżetu kwotę 100 tysię-
cy złotych. Gmina Korzenna z wojewódz-
twa małopolskiego, malowniczo położo-
na w niewielkiej odległości od Nowego 
Sącza, utrzymująca z naszą gminą wza-
jemne partnerstwo przekazała na ten cel 
kwotę 25 tysięcy złotych. Ale to nie ko-
niec! Gmina Przytuły w powiecie łomżyń-
skim przekazała nam pomoc na odbudo-
wę zniszczeń, 5 tysięcy złotych. Wszyst-
kim tym ofiarodawcom, którzy pospieszy-
li nam w tak trudnym dla nas czasie nale-
żą się słowa podziękowania. Przez most 
w Borowej i przepust w Jaźwinach na Ob-
wodnicy można bezpiecznie przejechać. 
Przy projektowaniu tych obiektów prze-
widziano i zastosowano takie rozwiąza-
nia techniczne, łącznie z zabezpieczeniem 
koszami kamiennymi brzegów potoku w 
Jaźwinach, które powinny zabezpieczyć 
te budowle przed nadmiernym przyborem 
wód spływających z okolicznych pól. 

W obecności Marszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego Zygmunta Chole-
wińskiego w dniu 10 grudnia uroczyście 
otworzono oba mosty podczas uroczystej 
sesji Rady Gminy w Czarnej, odbytej w 
Wiejskim Centrum Kultury w Jaźwinach. 
Obecni byli najwyżsi przedstawiciele obu 
partnerskich gmin w osobach:  Wójt Gmi-
ny Wiązowna Marek Jędrzejczak wraz z 
delegacją radnych i pracowników urzędu, 
Wójt Gminy Korzenna wraz z przewod-
niczącym rady Wiesławem Kraconiem, 
sołtysem Borowej Henrykiem Kutą, soł-
tysem Jaźwin Stanisławem Ryzakiem, ra-
dami sołeckimi obu gmin, radnymi Rady 
Gminy Czarna z jej przewodniczącym Ja-
nuszem Cieślą.  Wójt w imieniu władz sa-
morządowych i mieszkańców Jaźwin i 
Borowej podziękował za dar finansowy 
marszałkowi i przyjaciołom z Wiązownej 
i Korzennej.

Kolorowy fotoreportaż wewnątrz nu-
meru

                                                                                                                               (ziel)

Uroczystości w Straszęcinie 

17 września od wielu już lat w Kościele 
Parafialnym w Straszęcinie zbierają się 
kombatanci, aby uczcić pamięć wszyst-
kich tych, którzy z oddali swoje życie za 
Ojczyznę w II-giej wojnie światowej. 

To znamienna dla naszej historii rocz-
nica, o której nie wolno było mówić, a 
w podręcznikach historii wzmiankowa-
no tylko, że pakt Ribbentrop – Mołotow 
Rosja radziecka zawarła tylko po to, aby 
mieć czas na przygotowanie się do woj-
ny i uchronienie od uciążliwości wojny 
swoich obywateli zamieszkujących tereny 
dawnej II-giej Rzeczypospolitej. Ta ha-
niebna napaść na wycofujące się oddziały 
polskie, formujące się do obrony kresów 
naszej Ojczyzny była całkowicie przemil-
czana. 

Przypomnijmy, że zostały one zaata-
kowane, rozbite, a żołnierze i oficerowie 
skazani na śmierć i tułaczkę. W tym wła-
śnie dniu, jak od wielu już lat w obecno-
ści kombatanckich sztandarów na uroczy-
stej Mszy Świętej modlono się za wszyst-
kich tych parafian, którzy oddali swe ży-
cie w obronie Ojczyzny. Jednym z wielu z 
parafii Straszęcin, którzy oddał swe życie 
był nauczyciel urodzony w Głowaczowej, 
porucznik Stanisław Kliś. Jego nazwi-
sko wyryto na pamiątkowej tablicy, któ-
ra wmurowana jest w kaplicy straszęciń-
skiej świątyni. Pierwszy raz na tą uroczy-
stość zostały zaproszone władze samorzą-
dowe naszej gminy. Z uwagą wysłucha-
liśmy okolicznościowej homilii wygło-
szonej przez księdza kpt. Edwarda Wil-
ka. Po koncelebrowanej mszy odprawio-
nej pod przewodnictwem ks. Bogusława 
Czecha – proboszcza parafii Straszęcin, 
delegacje kombatantów , Stowarzyszenia 
Mój Straszęcin , władz gminy Żyraków i 
uczestniczącą w  tej uroczystości delega-
cja z gminy Czarna w składzie wice - wójt 
Bogusław Majka, dyrektor Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno – Administracyjne-
go Szkół Artur Fronca i dyrektora Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji Piotra 
Warżała,  złożyła przed tablicą pamiątko-
wą ofiar drugiej wojny światowej wiązan-
kę kwiatów. Ten gest pamięci, świadczy o 
tym, iż pamiętamy o naszych bohaterach, 
pamiętamy o poruczniku Stanisławie Kli-
siu, którego wojenne losy rzuciły do Sta-
robielska, jednego z obozów, w którym 
skazano na śmierć decyzją najwyższych 
władz sowieckich elitę polskich oficerów. 
Został bestialsko zamordowany, pocho-
wany na cmentarzu w Charkowie. Prezy-

dent Lech Kaczyński awansował go po-
śmiertnie o stopień wyżej, na poruczni-
ka Wojska Polskiego. I tu jest nieścisłość, 
która powinna być wyjaśniona. Na zdję-
ciu w mundurze oficera, które zachowało 
się w rodzinnych pamiątkach, które pozo-
stawił, na pagonach oficerskiego mundu-
ry widnieją dwie gwiazdki. Dwie gwiazd-
ki w Wojsku Polskim przed wojną ozna-
czały porucznika, a więc winien zostać 
awansowany do stopnia kapitana. O zmia-
nę tej decyzji stara się rodzina Stanisława 
Klisia, z Grabin, jak i ze strony narzeczo-
nej Stanisława Klisia - Zofii Moskalówny, 
nauczycielki pochowanej na cmentarzu w 
Straszęcinie. 

Po uroczystej mszy kombatanci wraz 
z zaproszonymi gośćmi i wójtem gminy 
Żyraków Krzysztofem Moskalem, księż-
mi spotkali się w szkole, aby powspo-
minać tamte tragiczne dnie i przywołać 
wspomnienie tych, którzy zginęli w czasie 
działań wojennych. Większość wieczoru 
wspomnień zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Mój Straszęcin poświęcono 
Stanisławowi Klisiowi. Na spotkanie za-
proszono p. Stanisława Jabłonowskiego, 
obecnie pracownika naukowego jednej z 
warszawskich uczelni, wnuczka księżnej 
Heleny Jabłonowskiej, który przysłuchi-
wał się wspomnieniom i uwiarygodnił in-
formacje, iż Stanisław Kliś uczył w pała-
cu w Przyborowiu dzieci księżnej Jabło-
nowskiej, także jego ojca, który wspomi-
nał mile tego zdolnego i sumiennego na-
uczyciela. Padła propozycja, aby odpo-
wiedzieć na ogólnopolski apel posadze-
nia dębów wszystkim ofiarom katyńskiej 
zbrodni. Taki dąb zostanie posadzony 
przy Zespole Szkół w Głowaczowej, od-
powiednio oznaczony z numerem nadane-
go mu certyfikatu. Ta uroczystość odbę-
dzie się wiosną 2010 roku w kwietniu, w 
miesiącu pamięci narodowej. Do tej uro-
czystości przygotowuje się szkoła w Gło-
waczowej, która już w niedługim czasie 
przyjmie za patrona Jana Pawła II, dzię-
ki któremu możemy dziś przywoływać 
imiona i nazwiska tych, którzy zginęli w 
łagrach i katowniach sowieckich więzień 
i łagrów. To on i tylko on dokonał rewo-
lucji w sumieniach i głowach narodu pol-
skiego, nadał ducha walki o niezbywalne 
prawa naturalne dane człowiekowi, a ta-
kim prawem jest wolność. 

Pamięć o naszym bohaterze, któremu 
honor i mundur oficera Wojska Polskie-
go nie pozwolił na ucieczkę będzie trwać, 
miejmy nadzieję że przez wieki dąb , któ-
ry zasadzi młodzież, przypominał będzie 

o Stanisławie Klisiu, urodzonym w Gło-
waczowej nauczycielu, oficerze 17 Pułku 
Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, który wal-
czył do końca we wrześniu 1939 roku i 
zginął bestialsko zamordowany . Roczni-
ca 17 września była okazją do modlitwy 
za wszystkich pomordowanych z parafii 
Straszęcin, która swym zasięgiem obej-
muje wsie naszej gminy, Głowaczową i 
Grabiny. 

Przypomnijmy wszystkich tych, którzy 
zginęli z tych miejscowości, z Głowaczo-
wej: Gawle Michał, więzień Montelupich, 
Gross Rosen, Dachau, zmarł w 1946, Ja-
błonowski Andrzej, zginął w Braciejo-
wej (Akcja Burza-1944r.), Kutrzeba Fran-
ciszek – zamordowany w Oświęcimiu 
(1944), Kołodziej Mieczysław – porucz-
nik artylerii – zginał 1939 na wschodzie, 
Rosół Błażej zginał w kampanii wrze-
śniowej (1939), Śliwka Jan, zamordo-
wany przez Niemców rozstrzelany, Wilk 
Ludwik, zginał w kampanii wrześnio-
wej (1939), Wilkiewicz Karolina wraz z 
córkami Stefanią i Stanisławą zginęły w 
czasie działań wojennych (1944), Zator 
Edward zginał zamordowany w więzieniu 
na Montelupich w Krakowie (1944) Pęka-
la Edward i Maria zginęli od pocisku arty-
leryjskiego (1944), Pleban Aniela zginęła 
od pocisku artyleryjskiego (1944). Zginęli 
z Grabin: Marszałek Bolesław – oficer 17 
pułku piechoty Ziemi Rzeszowskiej zgi-
nał w kampanii wrześniowej na wscho-
dzie, Pasiak Tadeusz zginał w kampa-
nii wrześniowej (1939), Wojnarski Jerzy, 
podchorąży, zginął (1944) w Grabinach 
w potyczce z Niemcami, Kurek Maria za-
strzelona w Pustkowie za pomoc jeńcom 
radzieckim, Musiał Franciszek – zginął w 
Niemczech, powieszony, Miazga Michał 
zginał w Niemczech (1944), Białek Ta-
deusz zabity przez Niemców w Chotowej 
(1944), Dul Władysław, partyzant AK za-
mordowany (1944). Kusek Stanisław za-
mordowany w Gross Rosen (1945), Filip 
Józef, Jan i Maria zginęli od pocisku arty-
leryjskiego (1944), Augustyn Józef i Ta-
deusz zginęli na polu minowym (1945). 

Nazwiska te zostały ustalone dzięki p. 
Tadeuszowi Szydłowskiemu, który mo-
zolnie zbierał informacje o ofiarach ostat-
niej wojny z terenu naszej gminy i opu-
blikował listę nazwisk w „Roczniku Czar-
niańskim 2009/2010”.  Pamiętajmy o sy-
nach tej ziemi

                                                                                                                                                      
        Stanisław Zieliński                              

Święto Odzyskania Niepodległości 
mieszkańcy Starej Jastrząbki, Przerytego 
Boru i Podlesia uczcili uczestnicząc 11 li-
stopada o godz. 17:00 we Mszy Świętej w 
Intencji Ojczyzny, którą poprzedziły uro-
czyste Zaduszki Niepodległościowe w 
wykonaniu młodzieży Gimnazjum w Sta-
rej Jastrząbce. 

Wieczornicę przygotowały nauczyciel-
ki: p. Marzena Wnuk, p. Beata Drwal i p. 
Barbara Madura.

Nasze Święta Niepodległości odbywa-
ją się najczęściej w podniosłym nastroju, 
powadze, rozpamiętywaniu zaborów, wo-
jen i ofiar. Historia Polski krwią i mogiła-
mi zbroczona wymaga, bowiem pamięci i 

poszanowania bohaterów z pomników, ale 
też i tych z bezimiennych zapomnianych 
grobów, którzy w trudnej i bolesnej dro-
dze do wolności zapłacili najwyższą cenę 
– życie. 11 Listopada to przede wszyst-
kim dzień radości i ogromnej odpowie-
dzialności za przyszłość naszej ojczyzny. 
Doceńmy, więc, że wywalczyliśmy życie 
w wolnym kraju. Jako matka dwóch sy-
nów cieszę się, że krew moich dzieci nie 
jest przelewana gdzieś na barykadach czy 
frontach. Lepiej, jeśli będzie oddawana w 
stacjach krwiodawstwa ratując komuś ży-
cie. Walka narodowo wyzwoleńczo Pol-
ski była zapewne bardziej spektakularna 
niż funkcjonowanie i zagospodarowanie 
wolności. Dajmy sobie i przyszłym poko-
leniom możliwość budowania mądrego i 
bogatego państwa.

„Wszystko, co polskie jest moje. Wol-
no mi być dumnym z tego, co w Polsce 
jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorze-
nie, które spada na naród za to, co jest w 

nim marne.
Jestem Polakiem, – więc całą rozległą 

stroną swego ducha żyję życiem Polski, 
jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, 
myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspi-
racjami. Im więcej nim jestem, tym mniej 
z jej życia mi obce i tym silniej chcę, żeby 
to, co z w mym przekonaniu uważam za 
najwyższy wyraz życia, stało się własno-
ścią całego narodu.

Jestem Polakiem, – więc mam obo-
wiązki polskie: są one tym większe i tym 
silniej się do nich poczuwam, im wyższy 
przedstawiam typ człowieka”. 

Pomyślmy, co robić, aby nasza Wolna 
i Niepodległa nam rozkwitała, a my po-
czujmy się wszyscy razem jedną wielką 
rodziną. 

Beata Drwal
W tekście wykorzystano fragment ma-

nifestu politycznego: „Myśli nowoczesne-
go Polaka” – Romana Dmowskiego

 „Są dźwięki, których słyszeć nie chcesz,
a one Cię miłości uczą…
Słuchaj więc i patrz!
Z listopadowej opowieści 
ucz się trudnej sztuki miłości.
Do Polski”
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Gminy Czarna

MOSTY ODBUDOWANE

Kosze kamienne przed mostem w Borowej
Święto Niepodległości uczczono w Kościele Parafialnym 

Poczty sztandarowe

Homilię wygłosił ks. kpt. Edward Wilk

Zastępca wójta Bogusław  Majka składa wiązankę kwiatów przed tablicą

Roboty regulacyjne na potoku przed mostem w Jaźwinach

DOm pRZYjEchAł nA kOłAch

pODZIĘkOWAnIE ZDĄŻYLIŚMY PRZED ZIMĄ

Kontener mieszkalny ufundowany przez samorząd 
powiatu mieleckiego dotarł do Czarnej. 

Zamieszka w nim mieszkaniec Czarnej, któremu powódź 
w czerwcu tego roku doszczętnie zniszczyła pomieszczenie 
mieszkalne. Kontener ten został postawiony na przygotowa-
nej wcześniej podbudowie, podłączono media, wodę, prąd i 
kanalizację. Pomieszczenie mieszkalne jest jednoizbowe z 
zamontowana kuchenka elektryczną i lodówką. Pion sani-
tarny wyposażony jest w kabinę prysznicową i urządzenia 
sanitarne. Zamontowany wewnątrz bojler zapewnia ciepłą 
wodę. Poszkodowany w powodzi Władysław P. mieszka już 
w kontenerze, udało się zabezpieczyć mu mieszkanie i dobre 
warunki bytowania przed zimą. 

                                                                                                                           (ziel)

Sieć dróg gminnych zniszczonych w cza-
sie czerwcowej powodzi, została wydatnie po-
prawiona ze środków otrzymanych z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
usuwanie skutków czerwcowej powodzi, która 
dotknęła wszystkie miejscowości naszej gmi-
ny. 

Nadmienić należy, iż do skutków powo-
dzi wliczane są także szkody powstałe na sku-

tek nawalnych deszczy, czy oberwania chmu-
ry, jakie miało miejsce nad większością tere-
nów naszej gminy. Jednym z elementów in-
frastruktury, który najbardziej jest dotknię-
ty tego rodzaju klęską żywiołową są drogi, 
mniej asfaltowe, bardziej gruntowe. Po przej-
ściu nawałnicy mogliśmy się przekonać, co 
stało się z naszymi drogami, wymagały na-
tychmiastowej poprawy, aby przywrócić na 
niektórych odcinkach przejezdność poprzez 
doraźne łatanie dziur klińcem czy żwirem. Te 

natomiast odcinki dróg gminnych, które za-
kwalifikowane zostały w pierwszej kolejno-
ści do poprawy zostały dzięki dotacji mini-
sterstwa gruntownie wyremontowane i ułożo-
no na tych drogach dywanik asfaltowy pod-
nosząc ich trwałość w razie nadmiernych opa-
dów atmosferycznych. Łącznie na terenie 
gminy odbudowanych zostało 14 odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości 5, 4 km za 
kwotę 1.386.574 złote. Do końca roku wyko-

nane zostaną jeszcze 4 odcinki dróg o długo-
ści 1,5 km, a wartość robót na podstawie prze-
prowadzonego przetargu wynosi 478 tysię-
cy złotych. 52 tysiące złotych z puli 2 milio-
nów otrzymanych z ministerstwa przeznaczo-
no na odbudowę przepustu rurowego o śred-
nicy 1500mm. W ciągu drogi Róża – Jaźwi-
ny. Ponad 160 tysięcy złotych kosztować będą 
roboty ubezpieczenia potoku przy ul. Mickie-
wicza i Zawiszy w Czarnej. Te zabezpiecze-
nia przepływających potoków są koniecz-
ne gdyż wezbrane wody tych cieków bezpo-

średnio zagrażają zlokalizowanym przy nich 
domom mieszkalnym. Roboty te uda się wy-
konać przed zimą mimo niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych. Najpilniejszym 
jest umocnienie skarpy i potoku przy ul. Za-
wiszy, której oberwanie zagraża bezpośrednio 
budynkowi kolejowemu, ma on grubo ponad 
sto lat, zbudowany został końcem XIX wie-
ku. Osoby zamieszkałe w tym budynku mu-
siały zostać pilnie wykwaterowane, ponie-

waż budynkowi groziła katastrofa budowla-
na. Do końca roku kwota 2 miliony 350 tysię-
cy złotych zostanie wykorzystana i rozliczona 
w Biurze Usuwania Skutków Powodzi Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. To nie wszystkie drogi, które muszą zo-
stać naprawione. Gmina ma nadzieję, iż w na-
stępnym roku uda się również uzyskać pomoc 
rządową na dalsze prace związane z usuwa-
niem skutków powodzi.

                                                                                                                                 (ziel)   

Składamy serdeczne podziękowania 
osobom, dzięki których ofiarności, zapa-
łowi i pracy udało się przeprowadzić re-
nowację i odnowić zniszczoną zabytkową 
kaplicę grobową Reyów i Jabłonowskich 
stojącą na cmentarzu w Straszęcinie.  

Wszyscy Ci ludzie, którym bliska jest 
historia i tradycja własnego regionu, jej 
zabytki oraz pamięć o tych, którzy tę hi-
storię współtworzyli, nie szczędzili wy-
siłku, by doprowadzić tę pracę do końca. 

Jako spadkobiercy rodziny Reyów i Ja-
błonowskich wyrażamy naszą najgłębszą 
wdzięczność organizatorom, darczyńcom 
i wykonawcom tej szczytnej inicjatywy:

•  Panu Edwardowi Brzostowskiemu, 
byłemu vice-ministrowi Rolnictwa i 
byłemu dyrektorowi Igloopolu,

•  Panu Andrzejowi Wielgosowi, byłe-
mu dyrektorowi ZRP Straszęcin,

•  Panu Janowi Sakowi, współorgani-
zatorowi tego przedsięwzięcia oraz 
wszystkim darczyńcom i wykonaw-
com:

•  Panu Jackowi Dydyńskiemu, sołtyso-
wi Straszęcina

•  Panu Janowi Kani, prezesowi Unidex 
Straszęcin

•  Panu Stanisławowi Kociubińskiemu, 
projektantowi

•  Panu Ryszardowi Mirosławowi Mila-
sowi, właścicielowi firmy ciesielskiej 
Głowaczowa

•  Państwu Urszuli i Tadeuszowi Mo-
czulskim, dyrekcji WZD Przyborów

•  Panu Januszowi Mrzygłodowi, preze-
sowi Bratex Dębica

•  Panu Janowi Mytnikowi, vice-preze-
sowi Pesam Dębica

•  Panu Wacławowi Pankiewiczowi, 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dębica

•  Panu Adamowi Stusowiczowi, preze-
sowi Pesam Dębica

Zofia Jabłonowska-Ratajska 
i Stanisław Jabłonowski wraz 

z rodzinami

Kontener ufundowany przez samorząd powiatu mieleckiego 
przyjechał na ciężarówceKaplica rodu Reyów i Jabłonowskich na cmentarzu w Straszęcinie

Droga gminna w Grabinach ma nową 
nawierzchnię

Skarpa przy ul. Zawiszy została umocniona

„Pamięć  obowiązkiem pokoleń” (część 2)

Synowie tej ziemi



Gazeta Czarnieńska  nr 5  nr 5 Gazeta Czarnieńska str. 7str. 6

Oczekiwany od lat chodnik przy drodze 
powiatowej Chotowa – Przecław na od-
cinku od przejazdu kolejowego w Grabi-
nach w kierunku Przyborowia - już jest. 

W ubiegłym roku wykonano chodnik od 
szkoły do przejazdu kolejowego. Zatem w 
najbardziej niebezpiecznych miejscach dla 
pieszych, a zwłaszcza dzieci uczęszczają-
cych do Zespołu Szkół w Grabinach, czy 
młodzieży korzystającej z dojazdu pocią-
giem do szkół w Dębicy i Tarnowie jest już 
chodnik. W tym roku wykonano 650 mb 
chodnika z kostki brukowej wraz z prze-
jazdami do posesji graniczących z drogą 
i odwodnieniem. Inwestycja ta zamknęła 

się kwotą około 300 tysięcy złotych. 180 
tysięcy w ramach porozumienia z powia-
tem dębickim przekazała gmina, pozostałe 
środki w wysokości 120 tys. złotych zosta-
ły zabezpieczone z budżetu powiatu dębic-
kiego. Do połączenia Grabin z Przyboro-
wiem pozostało jeszcze do wykonania 540 
metrów chodnika. 

Dzięki dobrej współpracy władz gminy 
i powiatu inwestycja ta będzie wykonana 
w przyszłym roku. W przyszłorocznym bu-
dżecie gminy 150 tys. złotych radni prze-
znaczą na budowę chodnika z Grabin do 
Przyborowia. 

                                                                                                                   (ziel) 

Coraz bliżej 
Przyborowia

SCHETYNÓWKA GOTOWA
Wielu nie wierzyło, że reprezentacyj-

na ulica Konarskiego w Czarnej zostanie 
gruntownie przebudowana, a nawierzch-
nia pełna dziur i wybojów na długości 
niespełna 3 kilometrów pokryta została 
nową warstwą mieszanki asfaltowej aż do 
skrzyżowania dróg w Kolonii Borowskiej. 

Przez centrum Czarnej wybudowano 
przy ulicy 800 m. chodnika z kostki bru-
kowej. Dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkół będą mogły bezpiecznie pokonać 
ten odcinek ruchliwej drogi, który stwa-
rzał bardzo duże zagrożenie ze względu na 
wzmożony ruch pojazdów. Ulica ta dobrze 
oświetlona, z nową nawierzchnią, wyre-
montowanym mostem wraz z wykona-
nym umocnienienia brzegów zakola rzeki 
„Czarna” przed i za mostem oraz ze zlo-
kalizowanymi przy niej obiektami oświa-
towymi stała się od niedawna „wizytów-
ką” Czarnej. 

Jedyną obawą, zgłaszaną przez miesz-
kańców po wybudowaniu nowej na-
wierzchni jest niedostosowanie się kie-
rowców, zwłaszcza tych młodych, do 
przepisów ruchu drogowego. Piraci mogą 
się spodziewać częstych kontroli prędko-
ści, odpowiedni sprzęt jest na wyposaże-
niu posterunku Policji. To pierwszy etap 
inwestycji, który został wykonany w tak 
krótkim czasie na tej drodze powiatowej. 
Stało się to dzięki „Narodowemu Progra-
mowi Przebudowy Dróg Lokalnych”, rzą-
dowemu programowi, do którego udało 
się władzom powiatu dębickiego skutecz-
nie przygotować wniosek i otrzymać dofi-
nansowanie w wysokości 50%. Pozostałą 
część sfinansowana została po połowie z 
budżetu gminy i z budżetu powiatu. 

Za tą przychylność w wytypowaniu 
tego odcinka drogi do odbudowy dzięko-
wał na zwyczajowym odbiorze drogi wójt 
Józef Chudy. Podziękowania te skierowa-
ne były do władz wojewódzkich i obecne-

go na odbiorze p. Wiesława Rygiela, do-
radcy wojewody i przewodniczącego ze-
społu ds. budowy dróg oraz do starosty 
powiatu dębickiego Władysława Bielawy. 
Słowa uznania przekazał wójt również dy-
rektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Lo-
kalnych w Dębicy p. Bogusławowi Dydo 
oraz radnym powiatowym, bez których 
nie byłoby możliwości aplikowania wnio-
sku. Szczególnie dziękował, zatem wójt  
p. Tadeuszowi Kamińskiemu – przewod-
niczącemu Rady Powiatu i radnym powia-
towym z naszej gminy Stefanowi Bara-
nowi ze Starej Jastrząbki i Krzysztofowi 
Niemcowi z Grabin. 

Podkreślić należy, iż radni powiatowi z 
naszej gminy dbają o interesy naszej gmi-
ny w radzie powiatu, a ich osiągnięcia w 
tej dziedzinach widać na wielu odcinkach 
wyremontowanych i przebudowanych 
drogach powiatowych przebiegających 
przez tereny naszej gminy, stąd szczegól-
ne podziękowania dla ich pracy. Cieszą się 
mieszkańcy, mogą poruszać się dobrą dro-
gą, która służyć winna przy dobrej kon-
serwacji przez wiele lat. Dla władz gmin-
nych to dopiero pierwszy etap zaplano-
wanego przedsięwzięcia, które winno za-

kończyć się na skrzyżowaniu tej drogi w 
Róży. Kolejnym odcinkiem, który zosta-
nie oddany początkiem roku 2010 będzie 
odcinek tej drogi od Pilzna przez Lipiny i 
Chotową oraz Czarną ul. Wincentego Wi-
tosa do przejazdu kolejowego. Większość 
prac już została wykonana, przebudowy-
wane są mosty na odcinku Pilzno – Cho-
towa. Kierowy zmuszeni są korzystać z 
objazdu. Ten ponad 10 kilometrowy od-
cinek w znaczącej większości finansowa-
ny jest w ramach funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej „Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego”. Pozostałą część do-
łożył do tej inwestycji samorząd powiatu 
oraz gminy Pilzno i Czarna, proporcjonal-
nie do ilości kilometrów przebudowywa-
nej drogi powiatowej. 

Zbliżający się termin Mistrzostw Świa-
ta w Szachach Kobiet i Mężczyzn do lat 
20 w Chotowej zaczyna wkraczać w ostat-
ni etap organizacji. Jednym z tych etapów 
jest nowa przebudowana droga na odcinku 
z Pilzna do Chotowej i Czarnej. 

                                                                                                                        (ziel) 

Od lewej : radny Krzysztof Niemiec, wicestarosta Czesław Kubek, 
radny Stefan Baran

Rocznik Czarnieński

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
W JAŹWINACH OTWARTE

ROZMINOWALI SAPERZY Z RZESZOWA

Towarzystwo Przyjaciół Czarnej i Zie-
mi Czarniańskiej przygotowało i wydało 
wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i 
Promocji w Czarnej „Rocznik Czarniań-
ski (2009/2010). 

Cieszyć się należy, że grupa osób pasjo-
nujących się dziejami ziemi czarniańskiej 
i Czarnej zdecydowała się na wydanie pe-
riodyku, którego głównym celem jak pisze 
w słowie wstępnym redakcja jest … utrwa-
lanie śladów przeszłości, aby ocalić je od 
zapomnienia… Chwalebne to i godne po-
chwały, że za przykładem wielu gmin ta-
kie stowarzyszenie pozarządowe powstało 
i Czarna nie będzie białą plamą na mapie 
gmin, w których działają tego rodzaju sto-
warzyszenia. Każda mała Ojczyzna, a dla 
wielu jest nią ziemia czarnieńska ma swo-
ją historię będącą cząstką dziejów nasze-
go Narodu. Warto i wręcz należy zbierać i 
dokumentować wszystko to, co z biegiem 
lat ulega zapomnieniu i często później sta-

je się mitem historycznym zamieniającym 
ówczesną rzeczywistość, której nie da się 
odtworzyć, bo nie ma żyjących świadków 
wydarzeń, brak dokumentów, pozostaje, 
więc legenda, a nie daj Boże przypisywa-
nie sobie zasług i czynów, które nie miały 
miejsca. Wiele na ziemi czarniańskiej się 
działo, zwłaszcza za czasów II-giej Rze-
czypospolitej, silny na tej ziemi był ruch 
ludowy walczący o lepszy byt w odrodzo-
nej po wielu latach Polsce, która dla nie-
których jest wzorem do naśladowania, a 
dla drugich niesprawiedliwą Ojczyzną, w 
której policja strzelała do chłopów wal-
czących o inną, bardziej sprawiedliwą Pol-
skę. Padły strzały i na terenie naszej gmi-
ny w czasie chłopskiego wiecu. Pozostaje 
do opracowania wiele zdarzeń tak nieod-
ległych, a już zapomnianych. Kto pamię-
ta miejsce pochówku żołnierza niemieckie-
go, który zmarł z wyczerpania pracując na 
torach w Czarnej, ciało czerwonoarmiści 

wrzucili w krzaki, ktoś go pochował, ale 
gdzie? A los pilota, który zawisł na drze-
wach (obok blaszanego krzyża) skacząc z 
palącego się brytyjskiego samolotu, który 
spadł w Lipinach, zginął, ale gdzie został 
pochowany? Początek pisania historii tej 
nieodległej został zapoczątkowany przez 
autorów rocznika. Osobiście bardzo się 
cieszę, że grupa inicjatywna, która sama 
powstała przekształci się w stowarzysze-
nie, zarejestrowane zgodnie z obowiązu-
jącymi w Polsce przepisami prawa i oca-
li wiele faktów historii, która z roku na rok 
ulegają zapomnieniu. Życzę autorom tego 
wydania, aby ich dzieła, które zapewne po-
wstają, zapełniały kolejne wydania roczni-
ków, niech będą przewodnikiem dla mło-
dego pokolenia, niech uczą patriotyzmu i 
szacunku dla tych, którzy zapisali się w hi-
storii ziemi czarniańskiej

Stanisław Zieliński  

Budynek obecnego Wiejskiego Centrum 
Kultury został wybudowany w roku 1930. 

Inicjatywa budowy tego obiektu, który 
nazwano Dom Ludowy zrodziła się w roku 
1925. W budowę zaangażowany był finanso-
wo „Klub Oświatowy Jaźwian w Chicago”, 
którego prezesem był Jan Cygan. Budowa 
trwała 5 lat. Kamień węgielny w 1928 roku 
poświęcił ks. kanonik Stanisław Grotowski 
proboszcz parafii Czarna. Dom został zbu-
dowany za środki przekazywane sukcesyw-
nie z Ameryki, a każdy mieszkaniec Jaźwin, 
który był zatrudniony przy budowie otrzy-
mywał zapłatę. W czasie II wojny światowej 
stacjonowały w nim wojska niemieckie. W 
czasie działań wojennych 1944 roku został 
częściowo zniszczony. Po powrocie z wysie-
dlenia mieszkańcy Jaźwin zaczęli go odbu-
dowywać. Finansowo pomógł Klub z Chi-
cago. Po odbudowaniu ponownie założono 
w nim sklep spożywczy, który funkcjonował 
do roku 2008, do chwili rozpoczęcia kapi-
talnego remontu polegającego na przebudo-
wie istniejących pomieszczeń wewnątrz bu-
dynku i dostosowaniu ich do pełnienia funk-
cji kulturalno – sportowych. Zlikwidowano 
sklep spożywczy, wymieniono dach, wsta-
wiono nowe okna, budynek ma nowe in-

stalacje elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną i centralnego ogrzewania. Zagospodaro-
wano plac i urządzono parking z kostki bru-
kowej, a oświetlenie stylowe wieczorem na-
daje temu historycznemu dla Jaźwin budyn-
kowi niepowtarzalny urok. W dniu 10 grud-
nia w obecności Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskie-
go, wójtów Marka Jędrzejczaka z Wiązow-
nej w województwa mazowieckiego i Lesz-
ka Skowrona wójta Korzennej, radnego sej-
miku Zbigniewa Szafrańca, wiceprezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Marii Zbyrow-
skiej – mieszkanki Jaźwin, byłej posłanki, 
wnuczki Mikołaja Kuska inicjatora budowy 
tego obiektu w latach dwudziestych ubiegłe-
go stulecia,  wójta naszej gminy, radnego po-
wiatu Stefana Barana na Nadzwyczajnej Se-
sji Rady Gminy odbytej w Jaźwinach ks. Ja-
cek Sarota poświęcił budynek po gruntow-
nej przebudowie. Remont wykonała firma 
„Hermal” z Brzeźnicy, której właścicielami 
są Jan Maślanka i Adam Chmura. Jak przy-
stało na tego rodzaju uroczystość, wstęgę 
przecięto i Wiejskie Centrum Kultury w Jaź-
winach rozpoczęło pisać historię od nowa.

(ziel)

Co roku wiosenne i jesienne orki odkry-
wają na terenie naszej gminy pozostałości 
po działaniach wojennych z II wojny świa-
towej. 

Niedawno w Borowej lemiesz zahaczył 
o metalowy przedmiot, który przypominał 
pocisk armatni. Natychmiast powiadomio-
no policję, która zgłosiła ten fakt do jed-
nostki wojskowej z Rzeszowa zajmującej 
się rozminowaniem. Żołnierze wykrywa-
czem min odkryli, w tym miejscu nie jeden 
niewypał, lecz cały skład pocisków pozo-
stawionych przez żołnierzy, którzy zapew-
ne w pospiechu musieli wycofać się z za-
jętej pozycji na skutek ofensywy stycznio-
wej wojsk radzieckich. Żołnierze odkryli i 
wykopali z niewielkiego kawałka ornej zie-
mi ponad 30 pocisków artyleryjskich uzbro-
jonych w zapalniki, a więc niebezpiecz-
nych, mogących w każdej chwili wybuch-
nąć na skutek uderzenia. Cała akcja rozmi-
nowania została sprawnie przeprowadzona, 
a ze strony Policji nadzorował i zabezpie-
czył teren kierownik posterunku asp. Jerzy 
Labak. Pamiętajmy, że znaczna część tere-
nów naszej gminy w okresie II wojny świa-
towej, a zwłaszcza w latach 1944-1945 zaję-
ta była przez walczące wojska Armii Czer-
wonej i Wermachtu. Ludność została wysie-
dlona, a walki i wzajemne ostrzały z broni 
ciężkiej trwały od sierpnia 1944 do połowy 
stycznia1945, r., kiedy to nastąpiła ofensywa 
Armii Czerwonej, zakończona rozgromie-
niem wojsk niemieckich w Berlinie. Niezli-
czona ilość min, pocisków moździerzowych 
i armatnich, bomb lotniczych i amunicji po-
została w ziemi i przypadkowo odkrywana 
jest przez rolników. Nasze tereny rozmino-
wywane były od roku 1945. Na polach woj-
sko pozostawiło niezliczoną ilość min, poci-
sków i amunicji. Wojsko oceniało, że na 75 
% powierzchni naszego kraju walczące stro-
ny pozostawiły ponad 20 milionów min i po-
cisków, które wymagały usunięcia i kontro-
lowanego zdetonowania. Nasz rejon rozmi-
nowywany był przez 1 Batalion Zapasowe-
go Pułku Saperów LWP dowodzony przez 
radzieckiego dowódcę płk Wasyla Bakuni-
na. Sztab tego pułku mieścił się w kosza-
rach w Dębicy. Pułk miał za zadanie roz-

minować tereny działań wojennych na linii 
Wisłoka – Karpaty. Te zakrojone na szero-
ką skalę działania nie odbyły się bez ofiar. 
W samym tylko 1945 roku na polach mi-
nowych i przy rozbrajaniu niewypałów po-
niosło śmierć ponad 400 żołnierzy, a 515 
zostało rannych. Również na naszych tere-
nach śmierć przy rozminowaniu poniosło 
dwóch żołnierzy, którzy zostali pochowani 
we wspólnej mogile na cmentarzu w Starej 
Jastrząbce, są to kaprale Jan Kitajec i Józef 
Sebastian. Nagrobek wraz z tablicą został 
odnowiony przez gminę, a grobem opieku-
je się młodzież z Zespołu Szkół w Starej Ja-
strząbce. Śmierć od min i niewybuchów po-
zostałych po działaniach frontowych zbiera-
ła żniwo także wśród mieszkańców, Jaźwin, 
Starej Jastrząbki, Głowaczowej i Borowej. 
Dziś to niebezpieczeństwo dalej zagraża rol-
nikom, którzy w czasie orki mogą natknąć 

się na „żelazną śmierć”, która czai się na po-
lach od 65 lat i nadal może zabić lub okale-
czyć. Jeszcze nie raz usłyszymy o niewypa-
łach zwłaszcza, gdy rozpocznie się budowa 
autostrady przebiegającej przez linię frontu 
w Jaźwinach, zapewne jej budowniczowie 
natkną się na niejedno znalezisko z tamtych 
wojennych lat. Nie obejdzie się bez saperów, 
którzy oczyszczą teren. A my pamiętajmy! 
O wszelkiego rodzaju znaleziskach, wyora-
nych na polach informujmy Posterunek Po-
licji lub Urząd Gminy. Ostatni raz na tere-
nie Róży saperzy usuwali niewypał począt-
kiem grudnia, pocisk moździerzow. Czekaj-
my więc na  patrol saperski, oczyści i spraw-
dzi wykrywaczami pole, a my spokojnie bę-
dziemy mogli wrócić do przerwanej pracy.

        (ziel)

Strona tytułowa rocznika W numerze rocznika opracowanie Cz. Knycha „Saga rodu Krężlów”

Saperzy w akcji na polu w Borowej

Ponad 30 sztuk pocisków wydobyli saperzy

Dom Ludowy w Jaźwinach (reprodukcja cegiełki. rok 1930)

Wójt wita gości przybyłych na otwarcie

Spacer wraz ze starostą Władysławem Bielawą nowo wybudowanym chodnikiemUczestnicy odbioru na wyremontowanym moście w Czarnej

Nowy chodnik przez Grabiny w kierunku Przyborowia

Droga gminna Chotowa – Przyborów, 
koło zabytkowego parku Reyów i Jabło-
nowskich ma nową nawierzchnię. 

Za środki otrzymane z MSWiA na usu-
wanie skutów powodzi została gruntownie 
wyremontowana. Przyborów, poza par-
kiem będącym we władaniu Agencji Nie-
ruchomości Rolnych i zrujnowanego pała-
cu Reyów, niepowtarzalnego w swojej ar-
chitekturze, bo w stylu zakopiańskim, za-
projektowanego przez Stanisława Witkie-
wicza i czekającego na odbudowę, pre-
zentuje się nowocześnie i pięknie na tle 
przebiegającej obok osiedla zabytkowej 
alei akacjowej. Wewnątrz osiedla impo-

nuje mała architektura. Przedszkole, któ-
re stanowi również jedną z dominant zago-
spodarowania przestrzennego tej miejsco-
wości w ostatnim czasie zostało gustow-
nie odremontowane wewnątrz i zewnątrz 
budynku. Pozostała droga biegnąca przy 
parku, która nie przysparzała zachwytu, 
a przejeżdżające samochody wzbijały tu-
many kurzu. Dziś ten odcinek drogi został 
przebudowany, na drodze ułożono dywa-
nik asfaltowy, pobocza zostały umocnione. 
Kolejny etap modernizacji dróg gminnych 
został zrealizowany.

                                                                                                                          (ziel)

Jednym z zadań realizowanych w ra-
mach środków unijnych – Funduszu 
Spójności przez Związek Gmin „Dorze-
cza Wisłoki”, projektu realizowanego 
w kilkunastu gminach powiatów jasiel-
skiego i dębickiego - była modernizacja 
oczyszczalni w Czarnej. 

Głównym założeniem i celem przepro-
wadzonej modernizacji było zmniejszenie 
jej uciążliwości poprzez wprowadzenie 
nowych technologii w tym wyposażenia 
w sterowanie elektroniczne. Również po-
mieszczenia socjalne dla konserwatorów 
dostosowano do obowiązujących norm. 
Oddana do użytku oczyszczalnia służyć 
będzie przez długie lata Czarnej. Program 
modernizacji obejmował również otocze-
nie tej inwestycji, wyremontowano drogę 
dojazdową układając na niej dywanik as-
faltowy do ul. Słowackiego, droga ta zy-
skała również oświetlenie uliczne. 

Przy samej oczyszczalni zlokalizowa-
no parking. Ważne, że obiekt ten, który w 
niedalekiej odległości zlokalizowany jest 
od nowego cmentarza parafialnego zyskał 
nowy estetyczny wygląd i wkomponował 
się w otaczające go gminne tereny zielo-
ne. Zapewne będzie mniej uciążliwym dla 
mieszkańców tej części Czarnej. 

                                                                                                                      (ziel) 

DROGA 
W PRZYBOROWIE

OCZYSZCZALNIA 
W CZARNEJ 

PO MODERNIZACJI

Parking przed Oczyszczalnią w Czarnej

Drogę do oczyszczalni oświetlonoDroga Chotowa – Przyborów



„Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
Gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… 
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…

To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna… 
Noc Bożego Narodzenia…”

W tym szczególnym dla nas czasie, 
pragnę złożyć Państwu życzenia radości, spokoju, 

odpoczynku w rodzinnym gronie  
oraz spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku!

Wójt Gminy Czarna
Józef Chudy

„By te święta niezwykłe były,
By w Wigilijną Noc Wasze marzenia się spełniły.
Niech gwiazdka cały rok szczęściem świeci Wam.

Niech w te święta nikt nie będzie sam!”

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu radosnych chwil w Nowym Roku życzy:

Prezes GS „Samopomoc Chłopska” 
wraz z pracownikami

„Szczęście nadaje sens życiu,
To magia w Twym sercu zaklęta.
Nie pozwól mu zostać w ukryciu,
Podaruj je bliskim na święta!”

Wzruszających chwil 
przy wigilijnym stole 
i wielu sukcesów w nadchodzącym 
2010 roku życzy:

Władysław Radzik
ŚLUSARSTWO – PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI

„Malutka gwiazdka mroki rozprasza,
Łączy dalekich, do stołów zaprasza.

Wśród cichej nocy dobro się rodzi,
Łaską obdarza zwaśnionych gości,
Przynosi radość, miłość i szczęście,

Niechaj i Waszym udziałem będzie.”

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz sukcesów w życiu zawodowym 

i prywatnym życzy:
                                          Dyrektor Banku Spółdzielczego 

Rzemiosła – Oddział  w Czarnej
                                                                                   Zofia Knych

                 wraz z pracownikami

„Niech spadające gwiazdki śniegu
Jak spełniające się życzenia,
Rozświetlą cały Nowy Rok,

W dniu Bożego Narodzenia…”

Wielu radosnych chwil i realizacji wszelkich planów 
w nadchodzącym 2010 roku 
życzy wszystkim klientom:

Firma MARCOPOL – DELIKATESY CENTRUM
Marek Mysona

„Pierwszej gwiazdki – jasnej jak ta nad Betlejem,

Pokoju życzliwego w opłatka łamaniu,

Życzeń, co się spełniać będą,

Ciepłej miłości, wiary i nadziei,

Co nie będą odstępować na krok

Przez cały nadchodzący Nowy Rok…”

                                                                                   

życzy: Krzysztof Lada

USŁUGI BUDOWLANE

„Tradycyjnie jak co roku,
Sypią się życzenia wokół.
Większość życzy świąt wspaniałych,
Podarunków dużych, małych.
A ja życzę, moi mili,
Byście święta te spędzili tak, jak każdy sobie marzy…
Może cicho, bez hałasu, nie zważając na bieg czasu,
Może w gronie swoich bliskich, jedząc karpia z jednej miski,
Może siedząc przy kominie, tuląc sercem swą rodzinę…”

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy:
                                                                           
Przewodniczący 
Rady Gminy – Janusz Cieśla 
wraz z radnymi

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów 

w nadchodzącym roku 
wraz z podziękowaniami 

za dotychczasową współpracę składa... 
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„DAJMY DZIECIOM MIŁOŚĆ…”
W dniach 26-27 czerwca 2009r. nawie-

dziła Czarną powódź, jakiej nie pamiętają 
najstarsi mieszkańcy naszej gminy. Trudno 
opisać uczucia targające człowiekiem, który 
patrzy na rosnący w zastraszającym tempie 
poziom wody i jest zupełnie bezradny… Naj-
większe chwile grozy nastąpiły w piątek i so-
botę. Wówczas to ogłoszono stan alarmowy 
i zadecydowano o ewakuacji. „Wielka fala”, 
która miała nadejść około godziny 14.00, na 
szczęście oszczędziła i tak już zmasakrowa-
ne centrum Czarnej oraz okoliczne wsie.

Niedziela była dniem oceny strat – za-
równo w przypadkach indywidualnych, jak 
i w skali gminy. Powódź wywołała niesa-
mowite zniszczenia. Najbardziej ucierpiały 
m.in.: kryta pływalnia, szkoła i przedszkole 
w Czarnej. Władze naszej gminy nie ustały 
w staraniach aby przywrócić choć w części 
stan sprzed powodzi.

12 października 2009r. odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Publicznego Przedszkola w 
Czarnej, wyremontowanego po powodzi. 
Udało się to dzięki wysiłkowi i determina-
cji wielu ludzi. Uroczystość uświetniła obec-
ność wielkich darczyńców, którzy wyciągnę-
li do nas dłoń, udzielili finansowego wspar-
cia i umożliwili tak szybkie odnowienie bu-
dynku. Ci znamienici goście to: pan Józef 
Chudy – burmistrz Kłodawy wraz z pracow-
nikami urzędu, pani Jadwiga Jaroniewska – 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodawie 
wraz z radnymi, pan Jerzy Toczyski – pre-
zes Spółki Commercial – Glaxo z Warszawy. 
Obecni byli także m.in.: Wójt Gminy Czar-
na – pan Józef Chudy, Przewodniczący Rady 
Gminy – pan Janusz Cieśla z radnymi, Rada 
Sołecka z Czarnej, Wicekurator Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie – pan Antoni Wydro, 
pani wizytator – Stanisława Flis, Rada Ro-
dziców wraz z przewodniczącym – panem 
Łukaszem Mazurem, dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjne-
go Szkół – pan Artur Fronc, ksiądz Stani-
sław Janusz oraz pan Marcin Gzyl – wyko-
nawca robót.

O godz. 14.00 zaproszeni goście wraz z 
rodzicami i dziećmi zgromadzili się u progu 
przedszkola, aby wspólnie przeciąć wstęgę 
na znak oficjalnego otwarcia budynku.

Po zakończeniu przemówień Wójta Gmi-
ny Czarna – pana Józefa Chudego i dyrek-
tor przedszkola – pani Doroty Kubisztal i po 
wręczeniu podziękowań – adresów dla „lu-
dzi dobrego serca”, na scenę wkroczyły dzie-
ci – 6-latki w pięknych strojach. Radosne i 
roześmiane buzie jednoznacznie świadczyły 
o ich zadowoleniu z powrotu do przedszko-
la. Występ został uświetniony „Marszem Ra-
detzkiego”. Liczne wiersze i wpadające w 
ucho piosenki uczyniły uroczystość ciekawą 
i oryginalną. 

Jak zwykle nie zawiodły panie: Rena-
ta Cieśla i Barbara Dziedzic, które stanęły 
na wysokości zadania i dysponując tak nie-

wielką ilością czasu potrafiły świetnie przy-
gotować dzieci do uroczystego występu. Do-
wodzi to tylko ich profesjonalizmowi i zaan-
gażowaniu. Na szczególną uwagę zasługują 
dzieci – mali, ale jakże ważni bohaterowie 
dnia. W końcu to dla nich tyle starań, pracy i 
wysiłku. Maluchy bardzo się postarały i wy-
kazały umiejętnościami aktorskimi, za co zo-
stały docenione przez gości gromkimi bra-
wami oraz ogromną ilością słodyczy, ufun-
dowaną przez pana wójta – Józefa Chudego.

Istota remontu przedszkola, a raczej waga 
tego przedsięwzięcia najlepiej uwidocznio-
na jest w słowach pana wójta, które pozwo-
lę sobie przytoczyć: „To tylko trzy miesiące i 
aż trzy miesiące mieliśmy do dyspozycji aby 
wykonać remont (…). Zdążyliśmy!”.

Szczęście dzieci jest niepodważalne, a 
władze gminy oraz wszyscy, którzy przyczy-
nili się do tak spektakularnego sukcesu udo-
wodnili, że nie ma dla nich cenniejszej war-
tości, niż dobro dziecka…

(AH)

NAGRODY WÓJTA 
DLA NAUCZYCIELI

WÓJT PODZIęKOWAŁ 
Z okazji Dnia Nauczyciela wójt przy-

znał nagrody dla dyrektorów i nauczycie-
li placówek oświatowo – wychowawczych 
naszej gminy. 

Nagrody te wręczono na spotkaniu wój-
ta i dyrektora Gminnego Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół, któ-
re odbyło się w Czarnej w Gminnym 
Centrum Kultury i Promocji Nagrody w 
roku 2009 otrzymali: dyrektorzy: Danuta 
Knych, Lucyna Madura, Małgorzata Ba-
ran, Tadeusz Flis. Lidia Wilczyńska – Sta-
rzyk i Dorota Kubisztal. Zastępcy dyrekto-
rów: Barbara Socha i Ewa Kawa. Nauczy-
ciele: Maria Dadel z Zespołu Szkół w Bo-
rowej, Magdalena Stanoch z ZS w Choto-

wej, Marta Konieczna, Mirosława Kubic-
ka  i Jerzy Ostręga  z ZS w Czarnej, Wio-
letta Drożdż – Lorek z ZS w Głowaczo-
wej, Marta Pach i Wojciech Czuchra z ZS 
w Grabinach, Agnieszka Szot z ZS w Jaź-
winach, Alicja Jurkowska z Szkoły Pod-
stawowej  w Róży, Danuta Chęciek z Pu-
blicznego Gimnazjum w Róży, Aneta Fe-
ret – Kłys z SP w Przyborowiu, Ewa Orze-
chowska z SP w Starej Jastrząbce i Beata 
Stachura z Publicznego Gimnazjum w Sta-
rej Jastrząbce. Spotkanie z nauczyciela-
mi  upłynęło w miłej atmosferze. W każdej  
szkole uczniowie  przygotowali okoliczno-
ściowe akademie.

                                                                                                                                   (AF) 

W pierwszym tygodniu listopada wójt 
złożył wizytę w Gminie Przytuły położonej 
w województwie podlaskim, powiecie łom-
żyńskim. 

Samorząd tej gminy na wniosek wójta 
Krzysztofa Polkowskiego przyznał naszej 
gminie,  poszkodowanej w czerwcowej po-
wodzi pomoc finansową. Pomoc  ta zosta-
ła przeznaczona na odbudowę zniszczeń, 
które dotknęły nas czyniąc wiele szkód w 
infrastrukturze, a także w wielu gospodar-
stwach wymagających szybkiego remon-
tu. Wójt został życzliwie przyjęty przez 
wójta Krzysztofa Polkowskiego. Spotka-
nie to było okazją do wymiany doświad-
czeń w podejmowaniu przez oba samorzą-
dy zadań inwestycyjnych na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich. Wójt zaprosił wój-
ta gminy Przytuły do złożenia wizyty w 
naszej gminy. Kolejnym etapem był Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego, który przyznał naszej 
gminie kwotę 50 tysięcy złotych pomocy. 
Wójta przyjęła Wicemarszałek Wojewódz-
twa Warmińsko – Mazurskiego pani Jolan-
ta Szulc. Spotkanie to przebiegało w miłej 
atmosferze, choćby ze względu na to, że 
pełniąca obowiązki wicemarszałka Jolanta 
Szulc jest członkiem i działaczem Polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Wójt przekazał 
podziękowania także Przewodniczącemu 
Sejmiku Województwa Warmińsko – Ma-
zurskiego. Olsztyn to siedziba władz wo-
jewództwa, regionu bogatego turystycznie, 
w którym co roku wypoczywa na jezio-
rach mazurskich tysiące turystów. Kolejną 
gminą, którą z podziękowaniami dla rady i 
wójta gminy odwiedził nasz wójt, to Gmi-
na Rozprza w województwie łódzkim, po-
wiecie piotrkowskim. To gmina, którą za-
mieszkuje ponad 12 tysięcy mieszkańców 
i zajmuje obszar 162 km2 . Jest gminą rol-
niczą o porównywalnej liczbie ludności jak 
nasza gmina. Wójt Ryszard Witek bardzo 
serdecznie przyjął naszego wójta, który 
dziękował na nadzwyczajnej sesji radnym 
za pomoc finansową, która skierowana zo-
stała na odbudowę zniszczeń w naszej gmi-
nie. Z relacji przekazanej nam przez wójta 
wynika, iż coraz bardziej zacieśnia się so-

lidarność wśród samorządów wszystkich 
szczebli, które na wieść o klęskach żywio-
łowych, które nawiedzają nasz kraj spieszą 
z bezinteresowną pomocą. Nasza gmina 
jest tego przykładem. Bezinteresownie na 
wiadomość o zniszczeniach jakie dokona-
ła powódź otrzymaliśmy pomoc finansową 
z wielu samorządów, którym sukcesywnie 

będziemy dziękować. Władze samorządo-
we naszej gminy podjęły też zobowiąza-
nie, że środki finansowe, które otrzymali-
śmy od przyjaciół z całego kraju, będzie-
my oddawać gdy ktoś będzie w potrzebie. 

                                                                                                                                                   
(ziel) 

Już nie ma śladu po powodzi, kwitną nawet kwiaty

Goście z Kłodawy w PrzedszkoluW trakcie remontu

Uczniowie ze Starej Jastrząbki też uczcili Dzień Nauczyciela Wójt dziękuje Ryszardowi Witkowi wójtowi gminy Rozprza

Z wizytą u wójta Krzysztofa Polkowskiego w gminie Przytuły

Z wizytą u wicemarszałek Jolanty Szulc w Olsztynie

Nagrodzeni nauczyciele z wójtem i dyrektorem GZEAS
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KŁODAWA DLA PRZEDSZKOLA
FOTOREPORTAŻ

Święto w Jaźwinach i Borowej
 (fot. St. Zieliński)

Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wójtowie Marek Jędrzejczak wójt Wiązownej wraz z delegacją,  Leszek Skowron wójt Korzennej wraz z delegacja radnych, Zbigniew Szafraniec radny sej-
miku województwa podkarpackiego, Maria Zbyrowska – wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, wójt Józef Chudy, radni rady Gminy Czarna, sołtysi i rady sołeckie Jaźwin i Borowej wzięli udział w uroczystym odda-
niu Wiejskiego Centrum Kultury w Jaźwinach i odbudowanych po powodzi mostów w Jaźwinach i Borowej.

FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński), reportaż str. 8



„Święta te na świecie całym,
Niosą miłość: dużym, małym.
Niech więc cząstka tej miłości 
I u Ciebie też zagości.”

Spokojnych, zdrowych, wypełnionych ciepłem 
Świąt Bożego Narodzenia życzy:
                                                                                               
                                                                                                       Beata Wilk
                                                                                                 PUNKT APTECZNY

„Jest taki zmierzch wśród grudniowych, szarych dni,
Kiedy w noc gwiazda lśni.
Wigilii czas, każe nam u stołu stać,
Łamać chleb, razem trwać…
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd zaświeci 
nam spoza chmur,
Dzieje się cud, co w każdym z nas 
Umie zburzyć jego własny mur…”

Słowami pięknej piosenki, 
składam wszystkim czytelnikom Gazety Czarniańskiej 
serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej
wraz z pracownikami

„Gdy na zimowym niebie 
Gwiazda Betlejemska zaświeci,

Przy wigilijnym stole siadają dorośli i dzieci.
Życzenia sobie składają opłatkiem się łamiąc,

Mówią o przyszłości i tych, co odeszli, wspominają…
Do tych życzeń serdecznych i my się przyłączamy:

Niech zdrowie, szczęście i miłość zawsze będą z Wami!”

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku życzą:

Czesław Lada i synowie
Zakład Murarsko – Kamieniarski

LAD - BUD

„Świąt radosnych, 
Przeżyć wzniosłych,

W zdrowiu, szczęściu i miłości.
Niech porą zimową wraz z nadzieją nową,

Radość w sercu na stałe zagości…”

Najlepsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia przesyła:

                                        
                                                      Mirosław Cieśla

                                                                    Firma DREW – BUD

„W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
Gdzie gasną spory, goją się rany,
Życzę Wam zdrowia, życzę miłości,
Niech mały Jezus w sercach zagości.
Szczerości duszy, zapachu ciasta,
Przyjaźni, która jak miłość wzrasta.”

Maria Drozd  
APTEKA W CZARNEJ

„Wesołych świąt! Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,

Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce…

A w święta, niech się snuje kolęda
I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie!”

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku wraz z zaproszeniem na zakupy przesyła:

Sklep „GROSZEK”

„Na Wigilię, na święta, na Rok Nowy,
Życzenia szczęścia znów nad światem mkną.
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
Niechaj ogrzeje ciepłem swym Wasz dom.”

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i udanego 2010 roku życzy:

Wacław Tryba
Firma REGAMET

„Niech świąteczne życzenia mają moc spełnienia!
Te całkiem błahe i te ważne,
Te dostojne i te ciut niepoważne,
Niech się spełnią!
Marzeń, o które warto walczyć,
Wartości, którymi warto się dzielić,
Przyjaciół, z którymi warto być
I nadziei, bez której nie da się żyć.”

Najszczersze życzenia ciepłych 
i wzruszających świąt oraz sukcesów 
w Nowym Roku składają:

Mariola i Andrzej Gryglowie
Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy
GRAND w Chotowej

Gazeta Czarnieńska  nr 5  nr 5 Gazeta Czarnieńska

Wójt Gminy Czarna zaprosił do Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej Jubilatów, którzy w tym roku ob-
chodzili Jubileusz 50 – lecia małżeństwa. 

Małżeństwa te na wniosek wójta otrzy-
mały odznaczenia od   Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskie-
go. Przyznanym medalem „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” uhonorował wójt 
Jubilatów obchodzących Złote Gody. Są 
to: Dziedzic Michalina i Stanisław, Dzwo-
niarek Maria i Tadeusz, Kramarczyk Ka-
zimiera i Kazimierz, Winiarski Teresa i 

Eugeniusz, Zgłobica Janina i Józef, Augu-
styn Maria i Kazimierz, Baran Weronika i 
Tadeusz, Cygan Janina i Stanisław, Heb-
da Stanisława i Franciszek, Kaleta Stani-
sława i Feliks, Korus Maria i Kazimierz, 
Kubicki Maria  i Władysław, Łojek Janina 
i Władysław, Michoń Leona i Fryderyk, 
Piękoś Halina  i Jan, Piróg Helena i Tade-
usz, Pluta Zofia i Jan, Sak Krystyna i Sta-
nisław, Sidor Emilia i Władysław, Spól-
nik Maria i Jan, Szetlak Zdzisława i Józef, 
Trela Genowefa i Edward, Uriasz Anna i 
Józef, Wilk Teresa i Stanisław, Witek Łu-
cja i Stefan, Żydek Janina i Roman, Gem-

za Rozalia i Aleksander oraz Lada Pela-
gia i  Ignacy . Wójt życzył odznaczonym 
wszystkiego najlepszego, wręczając pa-
niom kwiaty i okolicznościowe adresy. 
Po uroczystości wójt zaprosił odznaczo-
nych na kawę  i ciastko. W imieniu odzna-
czonych podziękował  za zorganizowanie 
uroczystości pan Tadeusz Piróg.  Uroczy-
stość uhonorowania medalami ‘Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”  weszła już 
na stałe do uroczystości co roku  odbywa-
nych w naszej gminie.  

                                                                                                                          (sz)

Od wielu już lat z upoważnienia wój-
ta biorę udział w uroczystościach organi-
zowanych przez Starostwo Powiatowe w 
Dębicy na których przedstawiciele Wo-
jewódzkiej Komendy Uzupełnień odzna-
czają rodziców medalami „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”. 

Medal ten przyznawany jest przez Mi-
nistra Obrony Narodowej rodzicom, któ-
rych co najmniej dwóch synów odbywało 
służbę wojskową (medal brązowy) 3 sy-
nów medal srebrny i co najmniej 5 synów 
medal złoty. W naszej gminie są też rodzi-
ce, których synowie sumiennie i niena-
gannie spełniając obowiązki żołnierskie. 

Zgotowali rodzicom miłą niespodzian-
kę, odznaczenie przyznawane w pełnym 
ceremoniale wojskowym. W tym roku od-

znaczał płk Witold Przybyło Szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Rze-
szowie wraz z towarzyszącym mu starostą 
powiatu dębickiego Władysławem Biela-
wą. Uroczystość odbyła się w sali konfe-
rencyjnej nowego budynku starostwa w 
Dębicy. Z naszej gminy srebrnym meda-
lem zostali odznaczeni Krystyna i Jan Zię-
ba z Czarnej oraz Danuta Puzon z Choto-
wej. Kwiaty od wójta przekazałem wraz z 
życzeniami  i podziękowaniem  za wzo-
rowe wychowanie synów, którzy spełni-
li swój obywatelski obowiązek służby  w 
Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. Pięk-
ne żołnierskie pieśni śpiewała uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego. Był wspól-
ny obiad i wspomnienia. 

                                                                                                                                                      
                          Stanisław Zieliński

„Kryptonim „Sosna” – tak nazwa-
no ćwiczenia obronne w Gminie Czar-
na, których założeniem i tematem był 
„Rola samorządu terytorialnego w re-
alizacji zadań związanych z zabezpiecze-
niem procesu mobilizacyjnego rozwinię-
cia Sił Zbrojnych”.

Ćwiczenia, którymi dowodził wójt 
gminy przeprowadzono w dniach 22 i 23 
września tego roku. W pierwszym dniu 
szkolenia kurierzy przeszli szkolenie teo-
retyczne, które prowadził Tomasz Wój-
cik, przedstawiciel Wojewódzkiej Ko-
mendy Uzupełnień. Szkolenie to odby-
ło się w Żyrakowie, ponieważ gmina Ży-
raków wspólnie ćwiczyła z naszą gminą 
doskonaląc system powiadamiania po-
przez kurierów rezerwistów. W drugim 
dniu odbyły się ćwiczenia praktyczne. Po 
rozszyfrowaniu skomplikowanego szy-
frogramu, który nadszedł ze Starostwa 
Powiatowego, uruchomiono kurierów, 
którzy z wezwaniami udali się do miejsc 
zamieszkania, aby doręczyć rezerwistom 
wojskowym wezwania o wstawieniu się 
do jednostek wojskowych. Akcja przebie-
gała sprawnie do chwili, gdy patrol poli-
cji w Golemkach  znalazł w rowie porzu-
cony samochód jednego z kurierów. Uru-
chomiono w związku z incydentem stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czarnej, którzy w lesie rozpoczęli poszu-
kiwania kuriera, znaleziono go nieprzy-
tomnego. Wezwano karetkę pogotowia, 
reanimacja przeprowadzona przez ratow-

ników udała się i kurier już w lesie odzy-
skał przytomność, został odwieziony do 
szpitala na badania, ponieważ stwierdzo-

no u niego widoczne ślady na ciele wska-
zujące na pobicie. W Czarnej i Golem-
kach mieszkańcy z niepokojem śledzili 
jeżdżące karetki i straż na sygnałach alar-
mowych. Były to tylko ćwiczenia, dobrze 
ocenione przez władze wojskowe. Orga-
nizatorzy ćwiczeń dziękują za współpra-
cę przy przeprowadzeniu ćwiczenia: dy-
rektorowi SPG ZOZ w Czarnej p. Piotro-
wi Dobrudzkiemu, p. Sebastianowi Ra-
dzikowi z Firmy Usługi Transportowo 
– Sanitarne, p. Grzegorzowi Kostrzewie 
z Posterunku Policji w Czarnej, p. Jano-
wi Pych z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czarnej, kurierom, pracownikom Urzędu 

Gminy, którzy w wyznaczonym czasie 
dostarczyli wezwania ( ćwiczebne) oso-
bom, które w ewidencji wojskowej pod-

legają obowiązkowi służby wojskowej. 
Trochę było zamieszania, nieprzyjemne-
go dla uszu wycia syren alarmowych, a 
wszystko to skierowane było na przećwi-
czenie ważnego obowiązku gminy doty-
czącego zadań wynikających z przepisów 
o obronności kraju. Za gotowość mobi-
lizacyjną uczestnikom ćwiczenia dzię-
kował wójt na podsumowaniu ćwiczeń, 
a wojsko wystawiło ocenę za ćwiczenie, 
która jest satysfakcjonująca dla pracow-
nika prowadzącego sprawy wojskowe w 
Urzędzie Gminy Czarna. 

                                                                                                                       (ziel) 

Dnia 29.11.2009 r. w Szkole Podstawo-
wej w Borowej odbył się Kiermasz Świą-
teczno – Mikołajkowy zorganizowany 
przez działające w tej wsi Koło Aktyw-
nych Kobiet, na którym wystawiono pra-
ce wykonane przez członkinie tego Koła. 
Były choinki z orzechów, szyszek, bomb-
ki z bibuły, stroiki, wianuszki, aniołki i 
gwiazdki robione na szydełku, mikołaje i 
bałwanki wykonane metodą origami oraz 
wiele innych ciekawych prac. Przy oka-
zji kiermaszu Koło pomogło też tutejsze-
mu proboszczowi w rozprowadzeniu po-
święconych opłatków i świec wigilijnych 
CARITAS.

W tym dniu miało też miejsce spotka-
nie integracyjne z Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Róży. Przy kawie i ciastku w bar-
dzo miłej atmosferze panie wymieniały 
się swoimi doświadczeniami, pomysłami 
i rozmawiały o przyszłych planach.

Koło Aktywnych Kobiet bardzo dzię-
kuje dyrektor p. W. Bałut za udostępnie-
nie pomieszczeń szkolnych na przeprowa-

dzenie kiermaszu i wszystkim, którzy za-
kupili nasze prace.

       Marta Kuszowska

Złote Gody 

Odznaczeni medalem  
„Za Zasługi dla 

Obronności Kraju”

KOłO aKtywnych KObiet

MObiLiZacJa w cZaRneJ!!!

Spotkanie z odznaczonymi  przy kawie i ciastku

Maria i Władysław Kubicki

Danuta Puzon oraz Krystyna i Jan Zięba

Uroczyste spotkanie z odznaczonymi w Starostwie
Kiermasz Świateczno - Mikołajkowy

Reanimacja kuriera w lesie na Golemkach

Odznaczeni wraz z wójtem

str. 13str. 12
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Pan Tadeusz liczy sobie 63 lata. Od 
25 lat pełni nieprzerwanie funkcję sołty-
sa, którą powierzają mu mieszkańcu tej 
położonej wśród lasów i największej te-
rytorialnie wsi naszej gminy. Z zawodu 
jest górnikiem, ukończył szkołę górni-
czą, a jego pierwsza pracą była kopalnia 
„KKW Katowice”, w której przepracował 
na dole jako górnik 5 lat.

 
Urodził się na Śląsku w miejscowo-

ści położonej niedaleko Jaworzna. Służ-
bę wojskową odbył w Wojskach Ochrony 
Pogranicza. Żona Maria pochodząca ze 
Żdżar spowodowała, że na stałe po ślubie 
zamieszkali w rodzinnej wsi żony. Pan Ta-
deusz podjął pracę na kolei, był manewro-
wym. W roku 1973 uległ nieszczęśliwe-
mu wypadkowi i przeszedł na rentę. W 
okresie Jego sołtysowania wiele w Żdża-
rach się zmieniło. Brał udział we wszyst-
kich społecznych inicjatywach i inspiro-
wał mieszkańców do wspólnej pracy na 

rzecz wsi. Wykonano, więc telefonizację 
i gazyfikację wsi, większość mieszkań-
ców została podłączona do sieci wodocią-
gowej, szkoła przeszła gruntowny remont, 
ostatni w tym roku, wymieniono w obiek-
cie część stolarki, wykonano ocieplenie 
wraz z nową elewacją. Wieś wzbogaciła 
się o obiekt Wiejskiego Centrum Kultury 
wykonanego na bazie istniejącej remizy, 
remontuje się  drogi gminne. Marzeniem 
sołtysa jest jeszcze wykonanie gruntow-
nego remontu dróg powiatowych z Czar-
nej do Machowej i ze Żdżar do Pogórskiej 
Woli. Drogi te nie są najlepszej jakości, a 
przemieszczają się nimi nie tylko miesz-
kańcy Żdzar pracujący i uczący się w Tar-
nowie. Pan Tadeusz ma nadzieję, że w ra-
mach przygotowanego „Programu Rewi-
talizacji Terenów Powojskowych” uda 
się wyremontować ważną dla Żdżar dro-
gę biegnącą do Pogórskiej Woli i Macho-
wej. Cieszy naszego sołtysa fakt, iż wieś 
ma księdza, który zamieszkał w przygo-

towanym budynku przy Kaplicy, w której 
regularnie odprawiane są nabożeństwa. 
Wraz z żoną cieszą się z wnuka 12 letnie-
go Macieja, ucznia miejscowego Zespołu 
Szkół, syna córki Anny oraz z syna, inży-
niera, który pracuje w Tarnowie. Pełnie-
nie funkcji sołtysa w tak dużej terytorial-
nie wsi wymaga wiele trudu, któremu to 
stara się pan Tadeusz sprostać. 

Codziennie można go spotkać w Urzę-
dzie Gminy, w którym załatwia spra-
wy mieszkańcom wsi. Najwięcej spraw 
związanych jest ze szkodami wyrządza-
nymi przez zwierzynę leśną, dziki, któ-
re niszczą uprawy. Problemem zaczynają 
być bobry, budujące na przepływających 
przez pola potokach żeremia i wyrządza-
jące szkody wśród drzewostanu. Pan Ta-
deusz chętnie ogląda telewizję i programy 
publicystyczne, interesuje się polityką. 

Mszą odprawioną w miejscowej świą-
tyni przez proboszcza ks. Jana Ćwika za-
inaugurowano funkcjonowanie parkin-
gu wybudowanego nieopodal Kościoła w 
Starej Jastrząbce. 

Parking prezentuje się okazale, zago-
spodarowany i estetycznie urządzony z 
klombami, iglakami zasadzonymi wśród 
bloków kamiennych. Stylowe lampy 
współgrają ze świątynią położono powy-
żej i graniczącą ze schodami prowadzący-
mi wprost na dziedziniec. Parking ułożo-
ny z kostki brukowej zdolny jest pomie-

ścić kilkadziesiąt samochodów, które nie 
blokują drogi powiatowej w czasie nabo-
żeństw i świat kościelnych. Parking i po-
łożony niżej kompleks boisk „Orlika” 
oraz Dom Kultury i górujący nad tymi 
obiektami kościół, stanowią jedną z głów-
nych dominant przestrzennego zagospo-
darowania terenu. Po Mszy świętej par-
king w obecności wójta, przewodniczą-
cego Rady Gminy, radnych ze Starej Ja-
strząbki, rady sołeckiej został poświęcony 
przez ks. Jana Ćwika. 

                                                                                                            
(ziel)

W poprzednim odcinku opowieści o ba-
zie wojskowej Armii Czerwonej w Żdża-
rach opowiedzieliśmy historię lejtnanta 
Machmudowa, który dla polskiej wybran-
ki porzucił mundur z pięknie wyszlifowa-
nymi guzikami, które lśniły na odległość, 
rozstał się z religią przodków z dalekie-
go i bogatego Azerbejdżanu i pozostał w 
Polsce. Historię jego opisywano w niejed-
nej gazecie począwszy od Nowin, Dzien-
nika Polskiego i Gazety Krakowskiej aż 
po telewizję. Był bohaterem programu 
TVN „Rozmowy w toku”. Zalegalizowa-
nie jego pobytu w Polsce trwało kilkana-
ście lat, władze administracyjne nie ufały 
jego zapewnieniom, że chce zostać w Pol-
sce, przyjąć obywatelstwo polskie i osie-
dlić się na stałe w nowej ojczyźnie nie tak 
może pięknej jak okolice bogatego w ropę 
naftową Baku z górami pnącego się do 
nieba Kaukazu. Wiele osób pomogło mu 
ten ciężki okres przetrwać, a jedną z tych 
osób, które na łamach prasy upominały 
się o niego był redaktor Zygmunt Szych z 
Tarnowa, któremu bardzo dużo zawdzię-
cza. Ta znajomość redaktora Szycha zro-
dziła się jeszcze w czasach, kiedy w Żdża-
rach rezydowali czerwonoarmiści, a lejt-
nant Machmudow dbał, aby im „ptasie-
go mleka” nie zabrakło. W tej leśnej ba-
zie wojskowej był kwatermistrzem, ofi-
cerem odpowiedzialnym za zaopatrzenie 
bazy wojskowej w żywność. Bardzo czę-
sto do bazy wojskowej zajeżdżał redak-
tor z Tarnowa i zapisywał wszystko to, co 
w tej obcej dla nas społeczności się dzia-
ło. Efektem tych wizyt na podstawie ze-
branych relacji i zapisu wydarzeń, któ-
rych był świadkiem będzie książka, o któ-
rej wydanie redaktor Zygmunt Szych za-
biega. Fragmenty tego opracowania dzię-
ki Jego uprzejmości i przyjaźni, jaką da-
rzy naszą gminę będziemy publikować, 
dwa z wielu opowiadań, charakterystycz-
ne, obrazujące pewne wycinki historii tej 
leśnej radzieckiej jednostki wojsk łączno-
ści. Życzę Państwu miłej lektury i powro-
tu do czasów, które wielu z nas przeżyło i 
było naocznymi świadkami wydarzeń, ja-
kie miały miejsce na terenie naszej gminy.

Baza wojsk radzieckich we wsi Żdża-
ry budziła zrozumiałe zainteresowanie 
nie tylko wśród mieszkańców okolicy. Ci 
zresztą bardzo szybko przełamali lody i 
nauczyli się handlu wymiennego z żołnie-
rzami i dowództwem.

Ponieważ ze strony radzieckiej (dziś 
byśmy powiedzieli: rosyjskiej) nie było 
żadnych wyjaśnień, – po co oni tutaj sta-
cjonują, w jakim właściwie celu tu przyje-
chali tak znienacka – pojawiło się wiele 
domysłów. Wątpliwości, co do celów ulo-
kowania właśnie tu bazy wojskowej pró-
bowano wyjaśnić w trakcie okupacji bazy, 
jaką w 1992 roku zorganizowała tarnow-
ska KPN (Konfederacja Polski Niepodle-
głej), na czele z ówczesnym tarnowskim 
posłem z tej partii, Leszkiem Golbą.

Partia ta była na początku lat 90 – tych 
„na topie”. Była modna. W telewizji, ra-
diu i gazetach pełno było przywódcy Lesz-
ka Moczulskiego i jego zięcia Krzysztofa 
Króla. W tak zwanym terenie działały „te-
renówki” tej partii i jej bojowców. Bano 
się ich z powodu krzykliwej działalności i 
spektakularnych akcji.

W byłym województwie tarnowskim 
Golba wiódł prym w takich akcjach i 
dziwnie jakoś uchodziły mu one płazem. 
Nawiasem mówiąc w „gabinecie cieni” 
Moczulskiego, (czyli w przypadku, gdy-
by KPN doszła do władzy), który jak się 
potem okazało, był tajnym współpracow-
nikiem służb specjalnych PRL – Golba 
był desygnowany na ministra spraw we-
wnętrznych.

W końcu jednak skompromitował się 
doszczętnie, kiedy to w jednym z nocnych 
klubów dobierał się bezczelnie do pewnej 
damy, za co dostał po, nazwijmy to tak – 
po buzi – od jej męża. Nazajutrz, obity po 
pysku i ze znamionami tego pobicia, zor-
ganizował konferencję prasową oznajmia-
jąc, że został napadnięty z przyczyn poli-
tycznych i że to prowokacja oraz bolsze-
wicka robota. Uśmialiśmy się do łez, cho-
ciaż na konferencji tych łez nikt nie poka-
zywał. Na wszelki wypadek.

Leszek Golba nie rozstawał się ze swo-
im ochroniarzem, Wiesławem Stono, czło-
wiekiem bardzo wysokim i ciekawym tak-
że z tego powodu, że nieco później skarżył 
się w listach do różnych instytucji i redak-
cji na to, iż fale emitowane z nadajnika na 
Górze Marcina uciskają mu jądra. Ale to 
temat na zupełnie inny deser…

Wracając do bazy: krążył mit, powta-
rzany z ust do ust, że Rosjanie ulokowa-
li tu broń jądrową a ich rakiety, gotowe 
do odpalenia, znajdują się w podziemnym 
bunkrze. W rzeczywistości jednak stacjo-
nowała tu, do dziś licho wie, po co, jed-
nostka wojsk łączności. Podobno Żdżary 

znajdowały się, z ówczesnego radzieckie-
go punktu widzenia, w połowie drogi mię-
dzy Berlinem a Moskwą, stąd taka właśnie 
lokalizacja placówki.

W każdym razie to Golba miał spraw-
dzić, czy są tu jakieś rakiety, a pretekstem 
do tego była specjalna akcja KPN, pole-
gająca na okupacji bazy przez członków 
partii. Moczulski takie akcje pod hasłem 
„Sowieci do domu” zarządził we wszyst-
kich wojskowych bazach radzieckich w 
Polsce. Było to dość groteskowe. Oku-
pacja polegała na tym, że zorganizowa-
ne grupy miały nie wpuszczać ani nie wy-
puszczać żadnego pojazdu wojskowego z 
i na teren bazy. Jakże, więc Sowieci mie-
li wyjechać do domu, skoro okupujący po-
stanowili naszych okupantów z bazy nie 
wypuszczać?

W upalną czerwcową niedzielę 1992 
roku wysiadłem z pociągu na stacji Czar-
na Tarnowska. Tu, z pewnym zdumieniem 
zauważyłem, że jestem jedynym dzienni-
karzem, jaki pofatygował się na ceremo-
niał okupowania okupantów. Podobna sy-
tuacja przydarzy mi się w sprawie bazy 
radzieckiej raz jeszcze, kiedy przyjadę tu, 
także samotnie, w historycznym dniu, gdy 
żołnierze radzieckich sił zbrojnych będą 
opuszczać tutejsze lasy na zawsze. Ten 
brak „konkurencji” przy tak ciekawych 
bądź, co bądź zdarzeniach ucieszył mnie, 
choć, przyznaję, niezbyt dobrze świadczył 
o tzw. „nosie reporterskim” moich ówcze-
snych kolegów po fachu.

Golba, ze „szczekaczką” w dłoni, po-

informował mnie, jeszcze na peronie, zdy-
szanym z emocji głosem:

- Dobrze, że pan jest, panie Zygmuncie, 
ale tam może być gorąco. Sowieci mogą 
strzelać! Będzie ostro!

Grupka licząca ok. 100 osób przema-
szerowała przez centrum Czarnej, oznaj-
miając wracającym z niedzielnej mszy na 
domowy rosół mieszkańcom, że KPN to 
„partia o piłsudczykowskim rodowodzie” 
– i udała się drogą wśród lasu do bazy.

Była niedziela. Żołnierze wiedzieli, co 
się szykuje. Donosiły o tym wszystkie me-
dia. I, zaciekawieni, stali lub siedzieli przy 
wejściowej bramie z napisem po rosyjsku: 
„Ministerstwo Obrony Związku Radziec-
kiego, wstęp wzbroniony”. Zapamiętałem 

to miejsce z lutego, kiedy próbowałem tu 
kupić w niefortunny sposób za pół litra 
„luksusowej”, popiersie Lenina od szefa 
bazy, majora Kułbasowa. Ale wtedy oficer 
polityczny stanął na wysokości zadania i 
popiersie stłukł, nim dobiłem targu.

Przy wejściowej bramie nie było tym 
razem uzbrojonych strażników. Stali i sie-
dzieli, wyluzowani, niektórzy bez mundu-
rów, „biali”, rośli mężczyźni. Zauważy-
łem, że wśród „ruskich” nie ma tych z re-
publik azjatyckich Związku Radzieckiego. 
Jakby zapadli się pod ziemię wszelcy Ka-
zachowie, Azerowie, Uzbecy, Tadżycy, któ-
rych tu przecież widywałem w czasie mo-
ich poprzednich wizyt.

(c.d.n.)
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tADeUSz DeDA
Sołtys ŻDŻAR

Przedstawia Stanisław Zieliński / NASI SOŁTYSI

Tadeusz Deda

- malowanie
- wymiana opon, wulkanizacja
- remonty samochodów, ciągników

F.h.U. „jASTAR”  Stara jastrząbka 295 A
Tel. (014) 68 10 051

Rewitalizacja Terenów Powojskowych 
w Żdżarach i Czarnej /3/

Czerwoniarmista Ruiny bloku oficerskiego

Ujęcie wody w byłej bazie

Wszystko stało się możliwe dzięki 
wdrożeniu edukacyjnego projektu wśród 
najmłodszych uczniów w sześciu szko-
łach podstawowych: Borowej, Czarnej, 
Chotowej, Grabinach, Róży i Starej Ja-
strząbce, które zostały zakwalifikowane 
w lutym 2009 r. do programu   PIERW-
SZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZE-
NIA DROGĄ DO WIEDZY. 

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

Koncepcja zajęć w ramach projektu 
opiera się na teorii inteligencji wielora-
kich Howarda Gardnera. Wyróżnia on u 
dzieci 8 typów inteligencji: językową, ru-
chową, matematyczno-logiczną, wizual-
no-przestrzenną, przyrodniczą, muzycz-
ną, interpersonalną i intrapersonalną. Teo-
ria ta zakłada, że każde dziecko w różnym 
stopniu jest uzdolnione w jakimś określo-
nym kierunku..

 W myśl tej zasady uczniowie kla-

sy drugiej uczęszczają od września 2009 
roku na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
podczas których doskonalą swoje umie-
jętności i rozwijają zdolności w specjal-
nie urządzonych Ośrodkach Zaintereso-
wań, pod kierunkiem odpowiednio prze-
szkolonych nauczycieli. Kąciki te wypo-
sażone są w liczne pomoce naukowe, któ-
re każda szkoła otrzymała w ramach pro-
jektu. Środki przeznaczone na ten cel wy-
niosły po osiem tysięcy złotych na szkołę. 
Projekt polega, bowiem na organizowaniu 
różnych wielokierunkowych aktywności 
dzieci poprzez zabawy, teatr, gry, zajęcia 
sportowe, muzyczne, plastyczne oraz wie-
le innych. Zajęcia dodatkowe oparte są na 
własnym autorskim pomyśle nauczycie-
la, uatrakcyjniane licznymi pomocami i 
materiałami dydaktycznymi. Uczniowie 
chętnie korzystają z nich nie tylko w cza-
sie zajęć dodatkowych, ale także podczas 
zajęć obowiązkowych. Dzieci doskonalą 
swoje mocne strony i rozwijają te słabsze. 

Bardzo dużą popularnością cieszą się gry 
edukacyjne LOGICO Piccolo, chusta ani-
macyjna, książka ROK wierszem malo-
wany. Niedawno dotarły do szkół pacyn-
ki i maskotki, dzięki którym duża część 
uczniów urządza przedstawienia. 

Uczniowie są zafascynowani nową for-
mą edukacji oraz pomocami … mówi na-
uczycielka klasy drugiej w Grabinach p. 
Monika Dybowska. Zauważyłam, ze na-
uka stała się dla nich radosną przygodą-
,nowym doświadczeniem, a nie uciążli-
wym obowiązkiem. Cieszę się, że mogę 
kształcić u dzieci poczucie własnej war-
tości, wiarę w sukces i pozytywna samo-
ocenę. 

 Realizacja projektu niesie nadzieję, że 
uczestnictwo w takiej formie zajęć przy-
niesie wiele korzyści naszym najmłod-
szym uczniom, a obecne doświadczenia 
zaowocują w następnych latach.

                     
 Ewa Kawa

1.  Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalno – Informatyczne w Chotowej.
2.  Celem konkursu jest:

• upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
• wspieranie fotografów – amatorów,
• odkrywanie piękna przyrody naszej gminy.

3.  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących amatorsko z terenu Gminy Czarna.
4.  Konkurs trwa od 15.10.2009r. do 15.08.2010r. i składa się z czterech etapów:

• I etap „Złota jesień w naszej gminie” – do 30.11.2009r.
• II etap „Gmina w płatkach śniegu” – do 19.03.2010r.
• III etap „Budząca się przyroda w naszej gminie” – do 28.05.2010r.
• IV etap „Gmina w blasku słońca” do 13.08.2010r.

5.  Udział w konkursie jest bezpłatny.
6.  Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia do każdego etapu.
7.   Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nieprzed-

stawianymi na innych konkursach. Nadesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem dekla-
racji o tych faktach.

8.   Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno – białe i w sepii, wydrukowane 
na papierze fotograficznym w formacie 13x18 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie 
CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości, bez obróbki komputerowej.

9.  Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
10. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, 
wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo 
do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Oceny fotografii oraz wybór najlepszych zdjęć dokona Jury Konkursu w dniu 21.08.2010r. 
      Wszystkie zdjęcia wezmą udział w wystawie, a nagrodą dla najlepszych zdjęć będzie zamieszczenie foto-

grafii i autora w gminnym kalendarzu na 2011 rok.
12. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwi-

sko, telefon kontaktowy autora zdjęć oraz  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU potwierdza-
jące jego prawa do zdjęcia (np. „Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia – JAN KO-
WALSKI”).

13 Zdjęcia należy zgłaszać osobiście lub pocztą na adres:
     Lidia Szanduła – Centrum Kulturalno – Informatyczne w Chotowej
     39-217 Grabiny, Chotowa 53
14. Informacje na temat konkursu dostępne są pod nr (014) 6701943 oraz na stronie internetowej www.choto-

wa.com w zakładce kultura.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Doświadczenia edukacyjne na miarę
 zainteresowań uczniów w naszej gminie

PaRKinG GOtOwy PRZeD 
wSZyStKiMi ŚwiĘtyMi

Regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Czarna w kolorach pór roku”

Zajęcia dzieci z Grabin

Poświecenie parkingu w St. Jastrząbce

pIASkOWAnIE
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„Najbardziej twórczą
ze wszystkich prac jest praca nad sobą,
która pozwala odnajdywać
uroki młodości”

Jan Paweł II

14 października uczniowie klas I - IV 
ze Szkoły Podstawowej w Głowaczowej 
przygotowali akademię z okazji Dnia Pa-
pieskiego poświęconą Słudze Bożemu 
Janowi Pawłowi II. Ten dzień za każdym 
razem przypomina nam o naszym Roda-
ku, który swą mądrością i dobrem poru-
szył i zjednoczył serca ludzkie.

 Z dumą wspominaliśmy wielkiego 
Polaka, a cała społeczność szkolna i śro-
dowiskowa łączyła się duchowo z Papie-
żem i modliła się w Jego intencji. 

Organizatorzy

Serdeczne słowa podziękowania dla 
Pana Tomasza Czapli za bezinteresowną 
pomoc w nieprzewidzianym zdarzeniu lo-
sowym.

14 października w Szkole Podstawo-
wej w Głowaczowej pani dyrektor Danuta 
Knych uroczyście pasowała pierwszaków 
na uczniów. Dzieci z wielkim zaangażo-
waniem przygotowały krótką część arty-
styczną. Mimo wielkiej tremy dzieci i ro-
dziców impreza była udana. Po akademii 

dzieci zaprosiły uczniów klas 0-III wraz 
z nauczycielami na słodki poczęstunek.

W tym roku szkolnym do grona 
uczniów zostało przyjętych dziewięcioro 
siedmiolatków.

Wychowawca klasy I
Urszula Struzik

W dwudziestą rocznicę uchwalenia 
Konwencji Praw Dziecka – 20 listopa-
da 2009 r. w szkołach w całej Polsce ob-
chodzony był Dzień Praw Dziecka. Pro-
gramem UNICEF „ Szkoła z prawami 
dziecka” objęta została także placówka 
w Chotowej.

Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem 
Pana Waldemara Kruka przygotowa-
li apel, podczas którego została przypo-
mniana historia praw dziecka. Najmłod-
szym uczniom wyjaśniono i właściwie 
zinterpretowano niektóre z praw zawar-

tych w Konwencji. Punktem kulminacyj-
nym happeningu pod nazwą „Balony do 
nieba” było zbiorowe wyjście na boisko 
szkolne. Każdy uczeń miał kolorowy ba-
lon napełniony helem, na którym zapisał 
jedno z praw dziecka. Punktualnie o go-
dzinie 12.00 wielobarwne balony uniosły 
się w górę 

Do końca lutego 2010 r. w każdej kla-
sie dodatkowo będą przeprowadzone, co 
najmniej 2 lekcje o prawach dziecka. 

     
      Marzena Kasprzyk

Te słowa najlepiej określają ideę, jaka 
przyświeca twórcy Muzeum Chleba w 
Radzionkowie, które z wielkim zainte-
resowaniem zwiedzili uczniowie Szkoły 
Podstawowej z ZS im. Lotników Brytyj-
skich w Żdżarach. 

Wyjazd w dniu 6.11.2009 zorgani-
zowały nauczycielki tejże placówki – 
Agnieszka Stachowicz i Joanna Chudy 
w ramach projektu edukacyjnego „Jak to 
z chlebem było?”. Oprócz 44 uczniów w 
wycieczce uczestniczyło kilkoro rodzi-
ców.

Zwiedzanie muzeum rozpoczęła pro-
jekcja filmu o historii, kulturze i trady-
cjach związanych z chlebem. Później 
uczestnicy wysłuchali ciekawych infor-
macji z dziejów piekarnictwa przekaza-
nych przez właściciela obiektu. Prelek-
cja połączona była z pokazem ekspona-
tów – dawnych akcesoriów służących do 
przygotowania chleba. Później ucznio-
wie własnoręcznie przygotowali buł-
ki-plecionki, które „powędrowały do pie-
ca”. To pyszne pieczywo otrzymali w 
prezencie po zwiedzeniu muzeum oraz 

lekcji „Jak to kiedyś w szkole bywało?”. 
Czas w Radzionkowie upłynął bardzo 

szybko i trzeba było ruszyć w dalszą dro-
gę. Obdarowani pieczywem i pamiątka-
mi uczniowie wyruszyli do kina „Cine-
ma City” w Krakowie na kolejną atrak-

cję – film w wersji trójwymiarowej.
Wszystkim tym mogliśmy się cieszyć 

dzięki dofinansowaniu przez takie osoby 
jak: Wójt Gminy Czarna, Rada Rodziców 
przy ZS w Żdżarach, którym serdecznie 
dziękujemy.

DZIEŃ PAPIESKI 
W GŁOWACZOWEJ

„Pasuję Ciebie na ucznia”

Happening 
„Balony do nieba”
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Delegacja Zespołu Szkół im. Lotników 
Brytyjskich w Żdżarach pod przewodnic-
twem dyrektora Grzegorza Markowicza 
wzięła kolejny już raz udział w uroczy-
stych obchodach brytyjskiego Dnia Pa-
mięci na cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. 

Na terenie Cmentarza Wspólnoty Bry-
tyjskiej wśród 493 grobów żołnierzy z 
Wielkiej Brytanii, znajdują się mogiły 
siedmiu lotników poległych sierpniowej 
nocy 1944 roku na żdżarskiej ziemi. Pod-
jęli oni próbę niesienia pomocy Powsta-
niu Warszawskiemu. Na specjalne zapro-
szenie Brytyjskiego Konsula Honorowe-
go w Krakowie Kazimierza Karasińskie-
go uczniowie i nauczyciele z przypięty-
mi do ubrań makami, tradycyjnie złoży-
li wieniec z biało -czerwonych róż pod 
Krzyżem Poświęcenia, oddając hołd bo-
haterom angielskiego narodu.

 Po zmianie Warty Honorowej, słowo 
wstępne wygłosił po angielsku Attache 
Obrony Kanady pułkownik Andre Sevi-
gny, a po nim głos zabrali przedstawiciele 
władz miasta Krakowa. Ambasador Kana-
dy Daniel John Costello przeczytał frag-
ment o miłości z Ewangelii św. Jana, po 
czym wysłuchano Aktu Pamięci wygło-
szonego po angielsku i po polsku przez 
Attache Obrony Wielkiej Brytanii puł-
kownika Andrew Nowaka i Kazimierza 
Karasińskiego. Następnie dwuminutową 
ciszą uczczono pamięć wszystkich żoł-
nierzy Wspólnoty Brytyjskiej poległych 
podczas I i II wojny światowej. Uczen-
nice III klasy gimnazjum Kinga Danek i 
Monika Stolarz zaprezentowały dwuję-
zyczną interpretację,, Modlitwy'', napisa-
nej na dzień przed śmiercią przez angiel-
skiego lotnika Erica Impey'a, który zgi-
nął nad Warszawą w sierpniu 1944 roku, 
za co otrzymały osobiste podziękowa-
nie od wzruszonego ambasadora Kanady. 
Po błogosławieństwie udzielonym przez 
księdza kapelana delegacja ze Żdżar uda-
ła się do jednej z krakowskich restauracji, 
gdzie odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami światowej dyplomacji. Dyrektor 
Grzegorz Markowicz przekazał zaprzy-
jaźnionemu ze szkołą pułkownikowi An-
drew Nowakowi prezent w postaci gablo-
ty zawierającej fotografie upamiętniające 
jego dwukrotny pobyt w placówce oraz 
fragmenty, Liberatora MkVI, samolotu 
ze 178 Dywizjonu RAF, który rozbił się 
w Żdżarach. Wzruszony dyplomata, któ-
ry w marcu wyjeżdża na misję wojsko-
wą do Stanów Zjednoczonych, złożył na 

ręce szefa szkoły serdeczne podziękowa-
nie za dbałość o pamięć o synach brytyj-
skiego narodu i wyjątkowo satysfakcjonu-
jącą współpracę.

 
 Ktoś powiedział, że groby żołnie-

rzy są najlepszymi kazaniami o pokoju. 
Misją nauczycieli i wychowawców jest 
uczyć dzieci miłości, pojednania i wycho-
wywać je do życia w pokoju- wyraził re-
fleksję Grzegorz Markowicz na zakończe-
nie spotkania w Dniu Pamięci Wspólno-
ty Brytyjskiej.

Początkowo brytyjskie święto było na-
zywane Dniem Zawieszenia Broni(Ar-
mistice Day) , jednak tragiczne doświad-

czenia II wojny światowej spowodowały, 
że zostało ono zamienione na Dzień Pa-
mięci (Remembrance Day). Tradycja ob-
chodów istnieje zaś od 1919 roku, kiedy 
król Jerzy V wydał proklamację, w któ-
rej prosił wszystkich obywateli Wspólno-
ty Brytyjskiej,, o coroczne składanie hoł-
du poległym przez zachowanie dwóch mi-
nut ciszy każdego 11 listopada uroczysto-
ści rozpoczynają się zawsze o jedenastej, 
na pamiątkę godziny ogłoszenia traktatu 
kończącego I wojnę światową.

 
Mak jako symbol poniesionych ofiar 

wymyślił w kilka lat po I wojnie świato-

wej major George Hawson, który założył 
na londyńskim Richmond manufakturę, 
gdzie do dziś czerwony symbol święta jest 
produkowany przez inwalidów. W 1921 
roku powstała organizacja charytatywna o 
nazwie Królewski Legion Brytyjski, któ-
ra od samego początku prowadzi akcję,, 
Poppy Appeal'' mającą na celu wspoma-
ganie weteranów wojennych oraz ich ro-
dzin. Głównym sposobem pozyskiwa-
nia funduszy podczas Dnia Maka (Poppy 
Day) jest sprzedaż sztucznych maków za 
symboliczne kwoty, wpinanych do ubrań 
na znak pamięci o bohaterach wojen. 

Tradycja Poppy Day wiąże się z maka-
mi, które rosły na nieurodzajnych polach 

i w przydrożnych rowach. Kiedy w 1914 
roku wybuchała I wojna światowa zwana 
wówczas Wielką Wojną , pola te zamie-
niały się w miejsce bitew. Szczególnie 
dużo maków wyrosło na polach Flandrii, 
gdzie rozegrała się najstraszniejsza bitwa 
I wojny światowej. Na owych polach jało-
wa ziemia po ciągłych bombardowaniach 
została wzbogacona w wapno z gruzów. 
Pociski zrywały ziemię, wydobywając 
na powierzchnię nasiona do kiełkowania. 
Tam właśnie zginęło najwięcej żołnierzy 
spośród wszystkich bitew tej wojny.

    
 Anna Grabowska

Od roku 2001 Kościół w Polsce obcho-
dzi Dzień Papieski – dzień wdzięczności 
i łączności duchowej z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem Drugim oraz promocji 
jego nauczania. Przypada on w niedzie-
lę przed 16 października - rocznicą wybo-
ru kardynała Karola Wojtyły na następcę 
Świętego Piotra.

Koordynatorem przedsięwzięć jest 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
która buduje Ży-wy pomnik Ojca Świę-
tego udzielając stypendiów naukowych 
zdolnej a jednocześnie ubogiej młodzie-
ży z biedniejszych terenów Polski. Każdy 
dzień posiada hasło, które ukierunkowy-
wu-je nasze rozważania nad dziełem i na-
uczaniem Jana Pawła II.

W tym roku 11 października obchodzi-
my IX Dzień Papieski pod hasłem „Jan 
Paweł II- Papież Wolności”. 

W parafii Stara Jastrząbka obcho-
dy Dnia Papieskiego będą przebiegać w 
dwóch wymiarach-duchowym i charyta-
tywnym. 

W wymiarze duchowym – odczytany 
będzie List Pasterski Episkopatu na IX 
Dzień Papieski, w Modlitwie wiernych 
będzie wezwanie modlitewne o rychłą 

beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 
oraz odmówimy Różaniec. Przed każdą 
tajemnicą młodzież przypomni wypowie-
dzi Ojca Świętego Jana Pawła II na temat 
wolności. Zaśpiewamy ulubione piosen-
ki Ojca Święte-go – Barkę i Abba Ojcze. 
Zakończymy Różaniec modlitwą do Sługi 
Bożego Jana Pawła II -

„Umiłowany Ojcze Święty Janie Pawle 
II, papieżu wolności, 

módl się za nami, abyśmy zawsze jak 
Ty, byli ludźmi Chrystusowej wolności, 

jakiej świat dać nie może; 
módl się za nami, abyśmy zawsze, jak 

Ty, byli ludźmi Chrystusowej wolności, 
która niesie pokój, nadzieję, miłość i 

odwagę do życia. Amen”.
W wymiarze charytatywnym - mini-

stranci i lektorzy przed kościołem zbio-
rą do puszek ofia-ry wiernych na fundusz 
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Dzięki hojności Polaków 
fundusz ten obejmuje ponad 2150 uzdol-
nionych, młodych ludzi z 39 diecezji. 

Organizator uroczystości 
ksiądz Józef Węgrzyn

ZAPISANE 
MACZKIEM 
W PAMIĘCI

DZIEŃ 
PAPIESKI

Pamiątka dla Andrew Nowaka od Zespołu Szkół w Żdżarach

Uroczystości w Kościele w Chotowej

Program przygotowały dzieci z Głowaczowej

Dzień Praw Dziecka w Chotowej

Pasowała dyr. Danuta Knych

W Muzeum Chleba

TO MUZEUM POWSTAŁO Z SZACUNKU DLA 
HISTORII I POTRZEBY SERCA

Październik jest miesiącem tradycyj-
nie poświęconym pamięci Jana Pawła II. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Chotowej 
(Mariola Kubas, Paulina Piwowar, Prze-
mek Wlezień, Marcin Hals, Mateusz Czu-
ba, Szymon Balasa, Karolina Pasternak, 
Natalia Cygan, Patrycja Kociołek, Marze-
na Curyło, Kinga Wilczyńska, Gabrysia 
Pluta, Klaudia Kociołek, Ola Kutrzuba, 
Ania Socha) uczcili pamięć Ojca Świę-
tego nie tylko uroczystą akademią przy-
pominającą najmłodszym czas tego wiel-
kiego pontyfikatu, ale również wystąpi-
li w miejscowym kościele z montażem 
poetycko – muzycznym przygotowanym 
przez P. Agnieszkę Kiwior, sprawiając, że 
mieszkańcy miejscowości na nowo prze-

żyli emocje związane z wyborem Jana 
Pawła II na Stolicę Piotrową, dzieje nie-
zwykłego ćwierćwiecza jego apostołowa-
nia, jak też dramatyczne chwile odejścia 
do domu Ojca. Zacytowane fragmenty 
wywiadu z osobistym sekretarzem papie-
ża – księdzem arcybiskupem Mieczysła-
wem Mokrzyckim przypomniały wszyst-
kim o pielgrzymkach Jana Pawła II po 
całym świecie oraz o jego szczególnym 
umiłowaniu dzieci i młodzieży, których 
nazywał „nadzieją świata i swoją nadzie-
ją”. Programowi artystycznemu towarzy-
szyło prawdziwe wzruszenie, w śpiew 
pieśni poświęconych Papieżowi włączy-
li się wszyscy zebrani.

Pamięci Jana Pawła II

Zespół Szkół im. Lotników Brytyjskich 
w Żdżarach po raz kolejny gościł angiel-
ską dyplomację. 

Placówkę odwiedził pułkownik An-
drew Nowak- attache Ambasady Brytyj-
skiej w Warszawie, który w Dniu Patro-
na szkoły dokonał - podobnie jak przed 
rokiem -uroczystego aktu pasowania na 
uczniów dzieci z klasy pierwszej. Warto 
dodać, że pierwszaki w Żdżarach już od 
jedenastu lat pasowane są przez angielską 
ambasadę. 

Dyplomata złożył na ręce dyrektora 
Grzegorza Markowicza specjalne podzię-
kowania dla społeczności szkolnej wraz z 
pozdrowieniami od królowej brytyjskiej 
Elżbiety II za niezwykłą dbałość placówki 
w ocalanie od zapomnienia synów angiel-
skiego narodu oraz ich szlachetnego czy-
nu. Utrzymywanie żywej pamięci tamte-
go wydarzenia jest potrzebą nie tylko hi-
storyczną, ale również moralną. Nie nale-
ży o tym zapominać. Nie ma pokoju bez 
pamięci – stwierdził w swym przemówie-
niu dyrektor Markowicz. Gość podarował 
szefowi szkoły obraz przedstawiający sa-
molot Mk.IX Spitfires- prawdziwy sym-

bol brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego 
RAF, drugiej połowy wojny. Na tych sa-
molotach walczyli piloci polskich dywi-
zjonów 302, 303,308, 317 i 318. 

Andrew Nowak przekazał również za-
proszenie do udziału w obchodach Dnia 
Pamięci,10 listopada, na cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie, gdzie spoczywa-
ją prochy poległych w Żdżarach lotników. 
Pułkownikowi towarzyszył Michał Du-
sza, nowy sekretarz angielskiej ambasa-
dy. Goście obejrzeli program artystyczny, 
zaprezentowany przez młodzież, poświę-
cony pamięci siedmiu brytyjskich żołnie-
rzy, którzy zginęli na ziemi Żdżar, lecąc 
z pomocą powstańcom Warszawy, nocą z 
14 / 15 sierpnia 1944 roku. Ze sporym za-
interesowaniem przyglądali się popisom 
pierwszaków, którzy pod opieką wycho-
wawczyni Grażyny Balasy przygotowa-
li barwną opowieść o pierwszych dniach 
w szkole i związanych z tym faktem na-
dziejach i obawach. Na uznanie zasłużył 
uczeń III klasy Bartek Kruk, który akom-
paniował pierwszakom na klawiszach. Po 
uroczystym ślubowaniu, na prośbę ucznia 
klasy pierwszej Huberta Oleksego, dzieci 
dostąpiły zaszczytu pasowania przez puł-

kownika Andrew Nowaka. Następnie go-
ście w towarzystwie Grzegorza Marko-
wicza- dyrektora placówki- oraz sekreta-
rza gminy Stanisława Zielińskiego uda-
li się na miejsce katastrofy Liberatora Mk
-VI ze 178 Dywizjonu RAF, gdzie przy 
pamiątkowym głazie złożyli tradycyj-
nie wieniec z czerwonych maków, odda-
jąc hołd bohaterom. Angielska delegacja 
znalazła również czas na spotkanie i pa-
miątkowe zdjęcia ze świeżo upieczonymi 
uczniami, dla których przywiozła drobne 
upominki, m.in. koszulki, kubki, książki 
oraz słodycze. 

Goście wpisali się także do szkolnej 
Księgi Pamięci i wzięli udział w uroczy-
stym spotkaniu z nauczycielami, w czasie, 
którego doszło do krótkiego spotkania go-
ści z gospodarzem gminy, wójtem Józe-
fem Chudym .- Nie ma drogi do pokoju. 
To pokój jest drogą. Nie zważając na gra-
nice, uczmy się kroczyć tą drogą w imię 
życia, w imię ludzkości i w imię przyszło-
ści- wyraził refleksję dyrektor Grzegorz 
Markowicz w rozmowie z brytyjskim dy-
plomatą. 

  Anna Grabowska

Attache płk Andrew Nowak z uczniem Zespołu Szkół w Żdżarach

Żdżary na ustach królowej
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FOTOREPORTAŻ

ORLIK w Starej Jastrząbce
 (fot. St. Zieliński)

SP     RT
MISTRZOSTWA ŚWIATA W 
SZACHACH W CHOTOWEJ

Mistrzostwa Świata w Szachach Ko-
biet i Mężczyzn do lat 20 – tu odbędą się 
w dnia od 2 do 17 sierpnia 2010 roku w 
Chotowej. 

19 września 2009r. w Chotowej odby-
ło się kolejne z rzędu posiedzenie Komi-
tetu Organizacyjnego Mistrzostw Świa-
ta z udziałem nowego prezesa Polskiego 
Związku Szachowego Tomasza Sielickie-
go oraz Agnieszki Fornal – Urban –wice-
prezesem tegoż związku. Głównym z te-
matów posiedzenia była wizyta członków 
komitetu w miejscach zakwaterowania za-
wodników, którym należy zapewnić dobre 
warunki pobytu i odpoczynku. Zwizyto-
wano, więc bazę Ośrodka Wypoczynko-
wo –Szkoleniowego „GRAND” w Cho-
towej, uznając, iż baza noclegowa w po-
mieszczeniach hotelu ma wystarczająco 
wysoki standard, a prowadzona inwesty-
cja rozbudowy hotelu i wyposażenia go w 
możliwość świadczenia usług o charakte-
rze ośrodków SPA jeszcze bardziej pod-
niesie jakość usług hotelowych dla za-
wodników i ekip towarzyszących. Wyso-
ką ocenę uzyskały również pokoje w dom-
kach zlokalizowanych w obrębie ośrod-
ka. Posiadają one pełny standard. Miej-
sce gry, obecny amfiteatr, główna arena, w 
której odbywać się będą zawody, obecnie 
jest modernizowana i dostosowywana do 
wymogów, które musi spełnić wymaga-
nia FIDE. Właściciel Ośrodka, a zarazem 
wiceprzewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Mistrzostw p. Andrzej Grygiel 
zapewnił, iż roboty modernizacyjne tego 
obiektu zostaną zakończone w wyzna-
czonym przez organizatorów czasie i nic 
nie zagraża temu przedsięwzięciu. Pod-
kreślić należy, iż Ośrodek został dotknię-
ty klęską powodzi, która dokonała wielu 
zniszczeń w infrastrukturze ośrodka. Zo-
stały one szybko usunięte. Kolejnym eta-
pem było zwiedzenie alternatywnego po-
mieszczenia, odebranego już przez FIDE 
w trakcie wizyty jej wiceprezesa w Czar-
nej. Jest nią hala gimnastyczna przy Ze-
spole Szkół w Czarnej. Jej przestronność 
w pełni gwarantuje przeprowadzenie roz-
grywek szachowych w przypadku gdyby 
na skutek nieprzewidzianych zdarzeń nie 
udałoby się wykonać modernizacji obec-
nego amfiteatru w Chotowej. Po wizycie 
w Czarnej organizatorzy mistrzostw za-
poznali się z warunkami lokalowymi Ho-
telu „SEZAM” w Machowej. Dysponuje 
on miejscami noclegowymi i pełną bazą 
gastronomiczną pozwalającą na jednora-
zowe zakwaterowanie w bardzo dobrych 
warunkach zawodników i osoby im to-
warzyszące. Z właścicielem hotelu zosta-
ły podpisane umowy dotyczące rezerwa-
cji miejsc na czas mistrzostw. Zawodnicy 

będą do Chotowej dowożeni autobusami, 
a po zmodernizowaniu drogi A – 4 i drogi 
powiatowej Pilzno – Czarna, przejazd za-
wodników odbywał się będzie w komfor-
towych warunkach. Kolejnym hotelem, 
który wybrano dla gości mistrzostw to 
„Dworek” w Dębicy. To najbardziej luk-
susowo urządzony hotel zlokalizowany 
w parku podworskim i pałacu gustownie 
urządzonym i oferującym usługi gastrono-
miczne na wysokim poziomie. Dowóz go-
ści z Dębicy do Chotowej też nie będzie 
nastręczał wielu trudności organizatorom. 
Do dyspozycji i wykorzystania jest rów-
nież hotel „LORD”, w Dębicy. Z punk-
tu zabezpieczenia logistycznego wszyst-
ko zostało przygotowane i w tym zakresie 
nie ma obaw, iż zawodnicy, którzy zgłoszą 
chęć gry na mistrzostwach nie będą mo-
gli liczyć na zakwaterowanie, w niedale-

kiej odległości od miejsca rozgrywek. Od-
ległość ta zazwyczaj nie może być więk-
sza niż 30 kilometrów. Ważnym punktem 
obrad było zatwierdzenie strony interne-
towej Mistrzostw Świata w Chotowej, z 
której Państwo możecie dowiedzieć się na 
bieżąco o przygotowaniach i ważnych ko-
munikatach dotyczących mistrzostw. Po-
daję adres strony: www.wjcc2010.pl Pula 
nagród dla mężczyzn to 15.300 Euro, dla 
Kobiet 10.100 Euro. Pierwsze miejsce 
wśród mężczyzn premiowane jest kwo-
tą 4000 Euro, a wśród kobiet kwotą 3000 
Euro. Wszystko wskazuje na to, iż or-
ganizacja mistrzostw przebiegać będzie 
sprawnie, wszystkie inwestycje towarzy-
szące tej imprezie na czas zostaną wyko-
nane. Chotowa już czeka na zawodników.

                    Stanisław Zieliński  
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Zwycięzcy z organizatorami turnieju

Kulturyści z Grabin Wizyta na budowie, informacji udziela Andrzej Grygiel

Komitet Organizacyjny MŚ w Szachach w Chotowej

Turniej BRD w Czarnej

SIŁOWNIA NITRO

MARSZAŁEK W CHOTOWEJ

24 listopada w szkole w Czarnej od-
był się Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 

Organizatorami zawodów był Auto-
mobilklub „Stomil” Dębica oraz Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej. W sportowej rywalizacji wzięli udział 
uczniowie ze szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych z po-
wiatu dębickiego. Uczniowie musieli wy-
kazać się znajomością przepisów ruchu 
drogowego oraz umiejętnością jazdy na 
rowerze. Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonał Wójt Gminy Czarna Józef Chu-
dy.

W kategorii szkół podstawowych wy-
startowało 10 ekip, a bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna z Czarnej, w składzie: 
Martyna Sasak, Grzegorz Stawarz, Maciej 
Para. Kolejne miejsca zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Dębicy oraz 
ze Szkoły Podstawowej ze Żdżar. Indy-
widualnie zwyciężył Grzegorz Stawarz, a 
pozostałe miejsca na podium zajęli rów-
nież uczniowie z Czarnej.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
ciężyli aktualni mistrzowie Polski w Tur-
nieju BRD – gimnazjaliści z Czarnej, w 
składzie: Paweł Bałut, Mateusz Średnicki 

i Łukasz Barnaś. Kolejne miejsca na po-
dium przypadły szkołom z Jodłowej i Ja-
worza Górnego. Sklasyfikowano 9 dru-
żyn. Indywidualnie całe podium przypa-
dło czarnianom, a bezkonkurencyjny oka-
zał się Paweł Bałut.

5 zespołów rywalizowało między sobą 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Zwyciężyła ekipa z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 w Dębicy. Kolejne miej-
sca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 1 w Dębicy i II Liceum Ogól-
nokształcącego w Dębicy. Indywidualnie 
najlepszym zawodnikiem okazał się Mi-
chał Ciebiera z ZSZ nr 2.

Uczestnicy zawodów mogli obejrzeć 
pokaz strażacki – uwalnianie poszkodo-
wanego uwięzionego w samochodzie i 
udzielanie pierwszej pomocy.

Podczas wręczenia nagród najlepszym 
drużynom, uhonorowano dodatkowo pu-
charami zespoły z Czarnej, za wybitne 
osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym. 
Dodatkowo prezes Automobilklubu „Sto-
mil” Dębica przekazał drużynie mistrzów 
Polski nowy rower. Puchary i dyplomy 
wręczał zawodnikom Starosta Powiatu 
Dębickiego Władysław Bielawa.

   Jerzy Ostręga

Tomasz Półgrabski – Wiceminister Sportu i Turystyki wraz z posłanką Krystyną Skowrońską, wójtem Józe-
fem Chudym, sołtysem wsi Jerzym Madurą i uczniem Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce w dniu 27 paździer-
nika 2009r. uroczyście otwarli pierwsze w gminie boisko „Orlik”. Boisko poświęcił proboszcz parafii Stara 
Jastrząbka ks. Jan Ćwik. 

Historia   siłowni  sięga  lat  dziewięćdziesiątych.  
To  właśnie  w  tych  latach   młodzi i energiczni 
mieszkańcy Grabin własnymi siłami zorganizowali 
zbiórkę na najprostszy sprzęt  do ćwiczeń. Nie bra-
kowało ciężarów i ławeczek. Zamiast profesjonal-
nego atlasu mieli wyciąg przykręcony do sufitu. To 
wystarczyło. Dzięki wielkiemu zapałowi do ćwi-
czeń amatorzy kulturystyki rośli w siłę. Po kilku la-
tach Pan Wójt Józef  Chudy za sponsorował siłow-
nię w Grabinach i udostępnił lokal w Domu Straża-
ka w Grabinach. 

Dziś siłownia wyposażona jest w profesjonalny 
sprzęt. Co roku, dzięki Panu Piotrowi Warżale do-
stajemy sponsoring z gminy. Coraz więcej młodych 
chłopaków chodzi na naszą siłownię. Rezultaty są 
imponujące.

  Opiekun siłowni Łukasz Skowron

Ośrodek „GRAND” w Chotowej, arenę 
przyszłorocznych Mistrzostw Świata w 
Szachach Kobiet i Mężczyzn do lat 20 wi-
zytował Zygmunt Cholewiński – marsza-
łek Województwa  Podkarpackiego wraz 
z radnym sejmiku Zbigniewem Szafrań-
cem i wiceprezes zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie Marią 
Zbyrowską. O przygotowaniach do mi-
strzostw poinformował marszałka – Józef 
Chudy przewodniczący Komitetu Orga-

nizacyjnego , a o postępie robót inwesty-
cyjnych właściciel ośrodka Andrzej Gry-
giel zarazem wiceprzewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego mistrzostw . Po-
stęp robót napawa optymizmem. Mistrzo-
stwa będą rozegrane w Chotowej w sierp-
niu 2010 roku w nowoczesnej o pełnym 
standardzie hali gry wznoszonej w miej-
scu byłego amfiteatru.

                                                                                                                                                      
      Stanisław Zieliński

Z ostatniej chwili

Redaguje Grzegorz Zieliński



Składniki:
• 20 dag mąki,
• żółtko
• jedna łyżeczka masła
• 10 dag suszonych grzybów
• 2-3 cebule
• trzy łyżki oliwy
• dwie łyżki tartej bułki
• dwie łyżki śmietany
• sól, pieprz

Przygotowanie:
Grzyby umyć, zalać wodą, pozostawić na godzinę, 
a następnie ugotować do miękkości w tej wodzie, w 
której się moczyły. Po ostudzeniu drobno posiekać 
lub zemleć w maszynce do mięsa. Cebulę pokrajać 
w jak najdrobniejszą kostkę, posolić, zrumienić na 
oliwie na jasnozłoty kolor. Dodać grzyby i śmietanę, 
wymieszać, dusić chwilę, wsypać tartą bułkę. Gdy-
by masa była zbyt gęsta, dodać nieco wywaru z grzy-
bów. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Mąkę 
przesiać, dodać masło, żółtko i nieco wody, zagnieść 
elastyczne ciasto pierogowe, wyrobić ręką, cieniutko 
rozwałkować, lekko podsypując mąką. Placek pokra-
jać w kwadraciki o boku 3-4 cm. Na każdy kwadracik 
nakładać nadzienie z grzybów, skleić boki, formu-
jąc trójkąt. Kąty podstawy trójkąta połączyć, przyci-

skając skleić. Układać na stolnicy lub desce posypa-
nej mąką. Gotować, wkładając do wrzącej posolonej 
wody. Odcedzić. Wyłożyć na półmisek, skropić sto-
pionym masłem. Gorące uszka wkładać do barszczu 
i od razu podwać.

Kadr

Portrety

Najlepsze grzyby, bo zbierane w Czarnej

Uszka z grzybami 
do barszczu

Błotko na dodatek

Boże Narodzenie

Na ścianie twego mieszkania
Wisi kalendarz,
Który codziennie datę odsłania.
Całe tygodnie, miesiące, kwartały,
Żeby pod koniec pokazać rok cały.
Niedzielą robocze dni przeplata,
Wśród których doniosła zdarza się data
Wtedy, gdy słońce na firmamencie
Najkrótszą drogę odbywa.
On swoją datą do świętowania nas wzywa.
Rok rocznie ją zapisuje
I Bożym Narodzeniem mianuje.
Wtedy w Betlejem Maryja Jezusa powiła.
Do Niego ze wschodu trzech króli
Polarna gwiazda przyprowadziła.
Kościelne władze „oczekiwaniem”
Ten czas nazwały.
W parafiach do nabożeństwa w roraty
Zbiera się ludu tłum chwały.

A po adwencie, pasterka poprzedza
Ten akt świąt cały.
W rodzinach po domach
Kolacja to święto zwiastuje
Każdy każdego opłatkiem częstuje.
Wtedy znikają wszelkie urazy,
Które się wzięły z ludzkiej obrazy.
W te święta choinkę wprowadza
Oprawa świecka, a pod nią
Wspaniałe prezenty dla dziecka.
Czas kolędowania też już nastaje,
Który trwał będzie do chwili,
Gdy karnawał ustanie.

Zza gminnych opłotków           (Odc. Jubileuszowy - 50)

Szanowni Państwo!

Jubileusz z Władziem obchodziliśmy skromniutko! Naczelny zaprosił nas na herbatkę, dobra była, ale bez cukru, 
brzuch mu rośnie i cukierniczkę wyrzucił do śmietnika. Proponował nam sacharynę, ale nie skorzystaliśmy, prze-
konywał nas, że zdrowsza i brzuch po niej nie rośnie. My z Władziem wolimy cukier, jest najlepszy nie tylko do her-
baty, a „przypalanka” na spirytusie leczy skuteczniej niż zastrzyki na świńską czy ptasią grypę. Dyrektor też nam 
złożył życzenia, dostaliśmy dyplomy w twardych okładkach z gratulacjami, a wójt zdradził nam tajemnicę, że radni 
chcą zaprosić nas na sesję i nadać nam tytuły honorowych plotkarzy gminnych. Władek się zgodził, choć pod jed-
nym warunkiem. Zaszczytny tytuł chce odebrać na sesji w kominiarce, chce chronić przed publiką swój wizerunek 
jak agenci z CBA, naraził się niektórym zacnym obywatelom - oj naraził! Skromnie było na Jubileuszu, ale był, dy-
rektor tylko miał przydługi okolicznościowy wykład na temat „ Współpraca naszej gazety samorządowej z nieza-
leżną prasą lokalną gwarantem rzetelnej informacji i rozwoju demokracji. Jubileusz trzeba oblać, zaprosiłem Wła-
dzia na pizzę, wegetariańską, piątek był i nie chcieliśmy zgrzeszyć. I starym zwyczajem się zaczęło. Jasiu! Elektrow-
nia w gminie będzie! Wiatraki przy autostradzie ma firma zagraniczna postawić, planują ich ze czterdzieści. Prąd 
ma być o połowę tańszy dla mieszkańców Jaźwin, Borowej i Róży. Ciężarówki jadąc autostradą tyle wiatru maja 
robić, że wiatraki naprodukuję tyle prądu, że jeszcze nadwyżki mają być sprzedawane do Radomyśla. Wójt się tyl-
ko martwi, że będą hałasowały i przeszkadzały urzędnikom w gminie w liczeniu megawatów. Przed podjęciem de-
cyzji ma kierownik od inwestycji przeprowadzić próbę hałasową. Samolot zgodził się wypożyczyć przedsiębiorca z 
Czarnej. Zapuszczą silnik i przeciągać go będą koło autostrady. Jak będzie słychać w Jaźwinach buczenie i turkota-
nie śmigi, to zgody na wiatraki nie będzie. Wszystko zależeć będzie też od sekretarza, będzie szedł opłotkami z dyk-
tafonem i nagrywał, jak będzie furkotało – to po wiatrakach. A jak będzie cisza to krajobraz gminny wzbogaci się 
w smukłe wiatraki wokół autostrady, krajobraz będzie holenderski. Władziu! Bzdury opowiadasz. Już komitet pro-
testacyjny się zawiązał, ludzie boją się elektryzacji, jak wiatraki zaczną pełną parą chodzić, tak naelektryzują po-
wietrze, że spadnie sprzedaż w sklepie żelu, włosy chłopakom same będą dęba stały. Będą strajki i transparenty na 
płotach. Wieży nie pozwolą zbudować na telefony, a co dopiero całą fermę wiatraków. Po co próby i koszty, samo-
lot stary, jak silnik zapuszczą to go z reszty poszycia obedrze i kto przedsiębiorcy kasę zwróci, gmina? Skąd weźmie 
jak na chodnik prawie pod las w Czarnej wydała. Miasto ma być Władziu, burmistrza będziemy mieli, wieżę tylko 
z zegarem po przejęciu budynku od policji wójt wybuduje, wieżę ma połączyć oba budynki, gminy i policji, taką na 
sto metrów wysoką z zegarem i kurantami, a wewnątrz w krużgankach mają być antenki. Jasiu! Jakie antenki? Te-
lefonii komórkowej, sygnału nie ma, jak prawa miejskie dostać jak nie można zadzwonić. A jak się ludzie zwiedzą, 
że na wieży są antenki? Władziu! Co innego wieża na prywatnym polu, a co innego na państwowym gmachu. Przed 
policją stoi wieża do radiostacji i cicho sza. Co wolno wojewodzie, to …..

                                                                                                                                       AS

Konrad Gawiec jest uczniem  I klasy Gimnazjum w Borowej. Średnia 
ocen jaką uzyskał na świadectwie ze szkoły podstawowej to 5,1. Jest 
zawodnikiem LKSzach przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej.; Dotychczasowe osiągnięcia sportowe to: I miejsce w Turnie-
ju I szansy rozgrywanego w Chotowej oraz I miejsce w Mistrzostwach 
Województwa (szkolnych), jest zawodnikiem I Ligii juniorów, uczest-
nik Mistrzostw Polski (w szachach szybkich). Hobby to sport, repre-
zentant szkoły w piłce nożnej, ręcznej, koszykówce, tenisie stołowym i 
w szachach. Życzymy mu sukcesów także na olimpiadach z języka nie-
mieckiego, matematyki, przyrody i historii, w których bierze udział. 

Kazimierz Kozak

KONRAD GAWIEC


