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WYBORY 
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PROFESJONALNIE, SOLIDNIE  i TERMINOWO  
wykonujemy z granitów i marmurów najlepszej jakości 

Lad – Bud 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI 
CZESŁAW LADA i SYNOWIE 
Rok założenia firmy: 1981  

GOLEMKI 32, 39-215 CZARNA 
Tel./fax   (14) 676 13 09 
ladbud@interia.pl  

• nagrobki 
• kominki 
• schody 
• blaty
  i parapety

Głosowano w Wiejskim Centrum Kultury w Jaźwinach.
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W dniu 10 listopada odbyła się ostatnia sesja rady 
Gminy Czarna. 

Na sesję zaproszono p. Marię Zbyrowską – zastęp-
cę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy. Wójt podzię-
kował radnym za współpracę i wsparcie wszystkich ini-
cjatyw gospodarczych zgłaszanych przez niego do ak-
ceptacji rady, które były w formie uchwał jednogło-
śnie przyjmowane. W obszernym wystąpieniu omówił 
wszystkie zadania, które udało się zrealizować na te-
renie gminy za ponad 28 milionów wszelkiego rodza-
ju dotacji, które gmina otrzymała. Radni otrzymali oko-
licznościowe adresy wraz z książką, na pamiątkę zasia-
dania w radzie V kadencji, która okazała się kadencją 
bardzo twórczą. Wszyscy Ci, którzy kandydują ponow-
nie w wyborach 21 listopada maja prawo liczyć, iż uzy-
skają akceptację wyborców. Z radą pożegnał się wice-
przewodniczący rady Józef Kuroś, który podziękował 
za współpracę, nie będzie kandydował w zbliżających 
się wyborach ze względów osobistych. Otrzymał bra-
wa za długoletnie zasiadanie w radzie gminy i za jego 
pracę na rzecz Borowej i całej gminy w zakresie ochro-
ny środowiska. Obrady zakończył przewodniczący Ja-
nusz Cieśla.

                                                                                                                                       (sz)

Od lewej w pierwszym  rzędzie: Janusz Cieśla – przew. Rady, Józef Kuroś- z-ca przew. Hanna Dobródzka – radna, Józef Chudy – wójt, 
Krystyna Radzik – radna, Józef Wilczyński – z-ca przew., Marta Wstawska – skarbnik, Stanisław Zieliński – sekretarz, Barbara Zbaraza – inspektor ds. rady.
Od lewej w drugim rzędzie: Bogusław Majka  - z-za wójta, Marek Ziaja – radny, Piotr Dzierlęga – radny, Józef Madura – radny, Kazimierz Kłos – radny, 
Kazimierz Lenczowski – radny, Mirosław Kot – radny, Leszek Dziedzic – radny, Kazimierz Knych – radny,  Dariusz Barnaś – radny, Józef Wiercioch – radny.
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Za owocną współpracę p. Marii Zbyrowskiej dziękuje wójt. Podziękowania za czteroletnią współpracę od wójta dla Janusza Cieśli  przew. Rady.

Gratulacje od przewodniczącego dla Kazimierza Lenczowskiego radnego z Grabin. Gratulacje za  współpracę dla Dariusza Barnasia – radnego z Jaźwin.

Sesje
OSTATNIA W KADENCJI 2006-2010

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438
Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827
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Możemy śmiało powiedzieć, że minio-
ne lata były dobre dla gminy mimo po-
wodzi w roku 2009 i 2010 która wyrządzi-
ła wiele szkód w infrastrukturze gminnej. 
Straty zostały w możliwie krótkim czasie 
usunięte, a budynki użyteczności publicz-
nej takie jak kryta pływalnia, czy przed-
szkole w Czarnej mogły normalnie funk-
cjonować. 

Zerwane i uszkodzone mosty w Jaźwi-
nach, Borowej i Grabinach zostały rów-
nież odbudowane, tak jak kilometry dróg 
gminnych, które pokryto nawierzchniami 
asfaltowymi. Ponad 28, 5 miliona złotych 
wpłynęło dodatkowo do gminy w ciągu 
czteroletniej kadencji samorządu gmin-
nego na realizację wielu zadań inwesty-
cyjnych oraz zakresu pomocy społecznej 
dla mieszkańców. Najważniejszą pozycją 
są środki z Unii Europejskiej w wysoko-
ści 16 008 088 zł. Za otrzymane fundusze 
w latach 2007 -2010 infrastruktura gmin-
na wzbogaciła się o wykonane inwesty-
cje: Krytą Pływalnię w Czarnej, na której 
budowa współfinansowana była w wyso-
kości 4 595 864, 88 zł z Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego Unii Europejskiej oraz z Budże-
tu Państwa. W latach 2007 – 2010 gmi-
na realizowała poprzez Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki, którego jest człon-
kiem „Program poprawy czystości zlew-
ni rzeki Wisłoki” poprzez grand z Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej na kwo-
tę 5 662 894, 86 złotych. Za środki te re-
alizowano długo oczekiwaną budowę ka-
nalizacji w Czarnej i Grabinach oraz mo-
dernizacja oczyszczalni w Czarnej wraz z 
drogą dojazdową, Z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego otrzyma-
no w roku 2009 kwotę 918 933, 86 zło-
tych na realizację programu „ Integracja 
społeczno – gospodarcza Gminy Czarna” 
Za środki te zostały przebudowane drogi 
gminne w Czarnej, Chotowej i Grabinach. 
Z tego funduszu unijnego otrzymano rów-
nież kwotę 123 148 złotych na rozbudowę 
ujęcia wody w Żdżarach. W tej miejsco-
wości w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
przebudowano drogę gminną „ Na Zagro-

dy” otrzymując na ten cel dotację w wyso-
kości 119 137 złotych.  Z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich gmina zakupiła 
samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP 
w Czarnej otrzymując na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 482 035 złotych. W 
Czarnej zbudowano obok stadionu Czar-
novi Centrum Rekreacyjne uzyskując z 
tego programu kwotę 316 157 złotych, a 
także potrzebny tej miejscowości parking 
przy ul. Spółdzielczej, który dotowała 
Unia Europejska w kwocie 145.242 złote. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na budowę Wiejskiego Centrum Kultu-
ry w Głowaczowej zabezpieczył kwo-
tę 255 358 złotych, które zostanie odda-
ne do użytku jeszcze w tym roku. Środ-
ki z tego unijnego programu wspierające-
go rozwój obszarów wiejskich zostały za-
bezpieczone na 2011 rok na budowę kana-
lizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków oraz modernizację ujęcia sta-
cji wodociągowej w Głowaczowej w wy-
sokości 2 999 999 złotych oraz na przebu-
dowę Domu Kultury w Podlesiu na kwotę 
317 282 złote. Bardzo duże szanse na dofi-
nansowanie ma także inwestycja w Czar-
nej, budowa parku rekreacyjnego w Czar-
nej, na którego urządzenie złożono wnio-
sek w Urzędzie Marszałkowskim w Rze-
szowie na kwotę dofinansowania 2 133 
621 złotych.

 Poza Unią Europejską gmina pozy-
skała środki na usuwanie skutków powo-
dzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości: rok 2007 to 
kwota 220 000 złotych, rok 2008 na kwo-
tę 300 000 złotych. W roku 2009 po powo-
dzi, która dotknęła znacząco nasze tereny 
dotacja wyniosła 2 542 240 złote, a w roku 
2010 ministerstwo przekazało na ten cel 
kwotę 2 270 000 złotych. Pomoc udzieli-
ły naszej gminie w tych trudnych dniach 
odbudowy partnerskie gminy: Wiązowna 
z województwa mazowieckiego w wyso-
kości 100 000 złotych na odbudowę mostu 
w Jaźwinach oraz Korzenna przekazując 
na odbudowe mostu w Borowej kwotę 25 
000 złotych oraz miasto Kłodawa 20 000 
złotych na odbudowę zniszczeń w Przed-
szkolu w Czarnej. Pomoc uzyskaliśmy 

także od Gminy Tomaszów Mazowiec-
ki – 3000 złotych, Gminy Przytuły 5000 
złotych, powiatu mieleckiego 25 900 zło-
tych, powiatu inowrocławskiego kwotę 
15 000 złotych, województwa Warmińsko 
– Mazurskiego – 50 000 złotych oraz od 
GSK Commercial na remont przedszkola 
w Czarnej kwotę 50 000 złotych. Ogółem 
otrzymaliśmy dodatkowa poza minister-
stwem 293 000 złotych na usuwanie skut-
ków powodzi od samorządów.

Budżet województwa również wspie-
rał środkami finansowymi nasza gmi-
nę. W roku 2007 otrzymaliśmy kwotę 22 
000 złotych na utrzymanie i remonty mo-
gił na cmentarzach wojennych i na moni-
toring ZS w Czarnej, w roku 2008 kwotę 
96 128 złotych na remont ulicy Zielonej 
w Czarnej, w roku 2009 na przebudowę 
drogi Żdzary Źródła, remonty dróg gmin-
nych w Głowaczowa – Grabiny, Chotowa 
wieś, most Borowa „Mały Koniec”, most 
Jaźwiny oraz na zakup pompy szlamowej, 
drabiny oraz pilarki spalinowej dla OSP 
na kwotę 715 000 złotych. Ważna inwe-
stycją zrealizowaną w roku 2009 była bu-
dowa boiska „Moje Boisko Orlik 2012” 
w Starej Jastrząbce, na które uzyskaliśmy 
dotacje od marszałka województwa i bu-
dżetu państwa łącznie na kwotę 666 000 
złotych. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
udzielił nam dotacji: w 2007r. na kwotę 
52 744 złotych na udrożnienie potoku w 
Jaźwinach i zakup pompy szlamowej dla 
OSP Głowaczowa, w roku 2008 otrzyma-
liśmy kwotę 2 744 złote na zakup pompy 
szlamowej dla OSP Żdzary, w roku 2009 
kwotę 20 000 złotych na doposażenie 
techniczne samochodu ratownictwa dro-
gowego OSP w Czarnej. Rok 2010 to do-
tacja z WFOŚi GW z Rzeszowa na kwo-
tę 46 841 złoty na dofinansowanie zaku-
pu samochodu dla OSP Żdzary oraz za-
kup pomp szlamowych dla OSP Chotowa, 
Podlesie i Róża. 

Udało się również uzyskać dotacje z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

kwotę 90 900, które przeznaczone zostały 
w latach 2007 – 2010 na doraźne remonty 
dróg dojazdowych do pól. 

Gmina wykonywała również zada-
nia wspólne z samorządami gminnymi: 
w roku 2007 z Związkiem Międzygmin-
nym Wodociągów i Kanalizacji Wiej-
skich w Woli Rzędzińskiej na kwotę 40 
000 złotych, które przeznaczono na wy-
mianę ogrodzenia studni głębinowych i 
przepompowni wody w Czarnej, a w roku 
2009 z Gminą Radomyśl Wielki na re-
mont drogi Podlesie – Pniaki na kwotę do-
tacji 82 957 złotych.

W roku 2007 połączenie ujęć wody 
Żdzary – Czarna – Głowaczowa finanso-
wane było z udziałem środków przekaza-
nych naszej gminie przez Agencje Nieru-
chomości Rolnych w Rzeszowie w wyso-
kości 214 967 złotych.

Z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych uzyskano 
dotację na zakup autobusu marki Merce-
des do przewozu osób niepełnosprawnych 
w wysokości 189 000 złotych.

Duży sukces w pozyskiwaniu środków 
poza budżetem gminy odniosła oświata. 
Zespół Szkół w Czarnej uzyskał dofinan-
sowanie unijne realizując międzynarodo-
wy program Sokrates – Comenius. Mło-
dzież z Turcji, Szwecji, Niemiec wspólnie 
z uczniami naszego gimnazjum mogła się 
spotkać, także w szkole w Czarnej, w któ-
rej nastąpiło podsumowanie realizowane-
go projektu. Na ten cel pozyskano środki 
w wysokości 72 034 złote. Naszą gmin-
ną oświatę zasilały też środki finansowe 
pochodzące z rezerwy części oświatowej 
subwencji. W roku 2007 środki z mini-
sterstwa wyniosły 281 608 złotych i zo-
stały przeznaczone na zakup pomocy na-
ukowych dla SP w Grabinach i na remon-
ty obiektów szkolnych w Grabinach, Róży 
i Żdżarach, w roku 2008 z uzyskanego do-
finansowania w wysokości 136 180 zło-
tych wykonano remonty szkół w Borowej, 
Czarnej i w Grabinach oraz zakupiono po-
moce naukowe dla gimnazjum w Boro-
wej, w roku 2009 ministerstwo przekazało 

kwotę 1 211 990 złotych na remonty szkół 
w Czarnej, Róży, Starej Jastrząbce oraz na 
utrzymanie szkół podstawowych i gimna-
zjów.. Rok 2010 to dotacja w wysokości 
105 600 złotych na remonty szkół w Boro-
wej Starej Jastrząbce i na zakup wyposa-
żenia dla świetlicy ZS w Czarnej. Ogółem 
z rezerwy części oświatowej w tej kaden-
cji wpłynęło w ciągu ostatnich czterech lat 
1 735 378 złotych.

Ważnym zadaniem gminy jest pomoc 
społeczna. Przez cztery lata z budżetu wo-
jewody otrzymaliśmy dotację na realiza-
cje wieloletniego programu „Pomoc Pań-
stwa w zakresie dożywiania” na kwotę 2 
923 433 złote, z tego w roku 2007 na reali-
zację programu 923 500 złotych, w roku 
2008 – 600 000 złotych, w roku 2009 rów-
nież dotacja wyniosła 600 000 złotych. W 
obecnym 2010 roku dotacja wyniosła 799 
933 złote. 

Uzyskane środki w wysokości ponad 
28 milionów złotych w ciągu 4 lat zosta-
ły zainwestowane i wzbogaciły majątek 
całej wspólnoty samorządowej. To ponad 
2300 złotych na głowę każdego miesz-
kańca. Pieniądze te zasiliły dodatkowo 
budżet gminy. Wielka w tym i niepodwa-
żalna zasługa radnych i wójta gminy, któ-
rzy wspólnie pozyskali ogromną prze-
cież kwotę pieniędzy. Zakończono, więc 
kadencję bardzo udaną, która przyniosła 
wymierne efekty w postaci oddanych in-
westycji, służących mieszkańcom naszej 
gminy.

 Z satysfakcją wszyscy Ci, którzy przy-
czynili się do tego sukcesu, wójt wraz z 
radnymi, mogą stanąć przed wyborca-
mi i powiedzieć, obietnice wyborcze zo-
stały spełnione pomimo kryzysów gospo-
darczych i żywiołu powodzi, który przeto-
czył się przez tereny naszej gminy. Czego 
sobie wspólnie życzyć? Życzmy, więc so-
bie, aby następna kadencja również sprzy-
jała planom dalszego równomiernego roz-
woju wszystkich miejscowości w naszej 
gminie.

                                                                                                                              (ziel)   

UDANA KADENCJA  
ponad 28,5 miliona dotacji dla gminy
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Obiekt Krytej Pływalni w Czarnej.

Przebudowa drogi powiatowej Pilzno – Róża.

Z basenu chętnie korzysta młodzież.

Odremontowane Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach.
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Gminy Czarna

Otwarcie „Schetynówki” ulicy Konarskiego w Czarnej.

Zespół Szkół w Żdżarach po remoncie elewacji.

Oddanie do użytku odbudowanego mostu w Jaźwinach współfinansowanego przez partnerską 
Gminę Wiązowna i Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Droga powiatowa Chotowa – Przecław na odcinku Przyborów –Grabiny wybudowano wspólnie z 
powiatem chodnik.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, którzy oddając na mnie głos 
obdarzyli mnie zaufaniem powierzając mi tym samym ponownie 

funkcję wójta Gminy Czarna. 

Zaszczytem dla mnie jest możliwość sprawowania tej ważnej misji, 
którą mnie obdarzyliście i zarazem pozwalacie mi realizować 

plan unowocześniania i wyposażania w niezbędną 
infrastrukturę wszystkich miejscowości naszej gminy.

 Z wyrazami szacunku i podziękowania
Józef Chudy

Jestem zaszczycony tak wielkim poparciem, jakim obdarzyliście mnie 
Państwo w wyborach do rady Gminy Czarna.
Bardzo serdecznie za to dziękuję, a swoją pracą w radzie gminy dbał będę 
o dalszy rozwój naszych miejscowości Róży i Przerytego Boru.

Serdecznie dziękuję
Mirosław Kot

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Czarnej, Jaźwin, Golemek 

i Starego Jawornika za wybór nas do rady gminy Czarna. 

Ten wielki zaszczyt, którym przez akt wyboru nas obdarzyliście 

przyjmujemy i zarazem zapewniamy, iż funkcje radnych  

sprawować będziemy godnie i z pożytkiem dla dalszego rozwoju 

naszych miejscowości.

Janusz Cieśla

Dariusz Barnaś

Czesław Lada

Leszek Dziedzic

Drodzy Państwo!
Zostałem radnym bez konieczności poddania się procedurze wyborczej na skutek 
braku kandydatów z naszej miejscowości ze Żdżar. Czuję na sobie ciężar  
obowiązków, które przyjąłem na siebie. Kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie 
Państwo powierzając mi tą zaszczytną dla mnie funkcję, postaram się ją pełnić  
godnie i z pożytkiem dla naszej miejscowości.

Z wyrazami szacunku
Marek Ziaja



Gazeta Czarnieńska  nr 5str. 6

WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE
Dzień 21 listopada otworzył nową kar-

tę w historii samorządu naszej gminy. To 
już VI kadencja po reaktywowaniu tej 
ważnej dla naszego życia instytucji ustro-
jowej stanowiącej prawo miejscowe i wy-
konującego to prawo wójta wybranego w 
wyborach bezpośrednich przez uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców. 

Sprzyjająca pogoda, słoneczny i pogod-
ny dzień sprzyjał przeprowadzeniu wybo-
rów najważniejszych dla wspólnoty samo-
rządowej gminy. O funkcję organu wyko-
nawczego - wójta gminy ubiegało się w 
tych wyborach dwóch kandydatów: Józef 
Chudy zgłoszony przez Komitet Wybor-
czy Wyborców „Samorząd Gminny” do-
tychczasowy wójt, sprawujący tę funkcję 
od 17 lat oraz Krzysztof Czuchra zgłoszo-
ny przez Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość mieszkaniec Grabin, dzienni-
karz i wydawca. Wybory na terenie naszej 
gminy przeprowadzała Gminna Komisja 
Wyborcza powołana przez Wojewódzkie-
go Komisarza Wyborczego w składzie: 
Aleksander Baran – przewodniczący, Bo-
gusława Jasnosz – Zastępca Przewodni-
czącego, oraz Zuzanna Piękoś, Bogusław 
Wałęga, Wiesław Ziarko, Kusek Stanisław 
i Andrzej Kopacz. Jak głosowaliśmy na 
kandydatów na wójta Gminy:

Na Józefa Chudego oddano w sumie 
3759 głosów, co stanowiło 73, 44% waż-
nie oddanych głosów, a na Krzyszto-
fa Czuchrę głosowało 1176 wyborców, 
co stanowi 23, 84 % ważnie oddanych 
głosów. 

Józef Chudy otrzymał następującą ilość 
głosów w obwodach głosowania: ZS w 
Czarnej Obwód nr 1 – 73, 44%, Przed-
szkole Czarna obwód nr 2 – 69, 41% gło-
sów, WCK Jaźwiny obwód nr 3 – 74, 30% 
głosów, ZS Grabiny obwód nr 4 – 66, 97% 
głosów, Dom Kultury Stara Jastrząbka ob-
wód nr 5 – 73, 44% głosów, Dom Kultury 
Podlesie obwód nr 6 – 85, 50% głosów, SP 
Róża obwód nr 7 – 81, 53% głosów, Re-
miza OSP Przeryty Bór obwód nr 8 – 88, 
89% głosów, Wiejskie Centrum Kultury 
Żdżary obwód nr 9 – 80, 28% głosów, ZS 
Głowaczowa obwód nr 10 – 80, 89% gło-
sów, SP Przyborów obwód nr 11 – 88, 56 
% głosów, ZS Borowa obwód nr 11 – 83, 
38% głosów, Centrum Kulturalno – Infor-
matyczne Chotowa – obwód nr 12 – 73, 

80% głosów.
Na Krzysztofa Czuchrę oddano w su-

mie 1176 głosów, co stanowi 23, 84 ogó-
łu ważnie oddanych głosów na tego kan-
dydata: Najwięcej ilościowo otrzymał gło-
sów w Czarnej w obwodzie nr 1 – Zespół 
Szkół, – 277 co stanowiło 26, 56% gło-
sów, W Publicznym Przedszkolu w Czar-
nej obwód nr 2 – otrzymał 30, 59% gło-
sów, WCK Jaźwiny obwód nr 3 – 25, 70% 
głosów, ZS Grabiny obwód nr 4 – 33, 03% 
głosów, DK Stara Jastrząbka obwód nr 5 
– 26, 56% głosów, DK Podlesie obwód nr 
6 – 14, 50% głosów, SP Róża obwód nr 
7 – 18, 47% głosów, Remiza OSP Prze-
ryty Bór obwód nr 8 – 11, 11 % głosów, 
WCK Żdżary obwód nr 9 – 19, 72% gło-
sów, ZS Głowaczowa obwód nr 10 – 19, 
11% głosów, SP Przyborów obwód nr 11 
– 11, 47% głosów, ZS Borowa – obwód nr 
12 – 16, 62% głosów, Centrum Kultural-
no Informatyczne w Chotowej – Obwód 
nr 13 – 26, 20% głosów.

Na kolejną kadencję wójtem został wy-
brany Józef Chudy pokonując zdecydo-
wanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości 
Krzystrofa Czuchrę. 

Wybieraliśmy również w tym dniu rad-
nych do Rady Gminy Czarna; I tak w okrę-
gu wyborczym Nr 1 obejmującym Czarna, 
Golemki, Jaźwiny i Stary Jawornik starto-
wali kandydaci na radnych i uzyskali:

Kruk Jan 297 głosów, Kramarczyk 
Grzegorz 317 głosów, Labak Danuta 320 
głosów – kandydaci Prawa i Sprawiedli-
wości, Barnaś Dariusz 648 głosów, Cie-
śla Janusz 590 głosów, Dziedzic Leszek 
631 głosów, Lada Czesław 599 głosów – 
wszyscy z Komitetu Wyborczego Samo-
rząd Gminny. Ziarko Piotr z KWW Mło-
dzi Odważni Wygrani Samorządni Czar-
nej otrzymał 315 głosów. W tym okręgu 
wybieraliśmy czterech radnych.

W okręgu nr 2 obejmującym miejsco-
wość Grabiny o funkcje radnego ubiegali 
się Kazimierska Maria otrzymała 233 gło-
sy, Mitoraj Lidia otrzymała 258 głosów. 
Obie panie zgłosił KW Prawo i Sprawie-
dliwość. Z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Samorząd Gminny pod osąd wybor-
ców poddali się Lenczowski Kazimierz 
otrzymał 432 głosy i Wiesław Sikora, któ-
ry otrzymał 392 głosy. W tym okręgu wy-
bierano dwóch radnych.

W okręgu nr 3 obejmującym Stara Ja-

strząbkę i Podlesie KW Prawo i Sprawie-
dliwość zgłosił kandydatów na radnych; 
Gońka Danuta – uzyskała 234 głosy i La-
tała Zofia otrzymała 275 głosów, Z KWW 
Samorząd Gminny startowali: Dzierlęga 
Piotr otrzymał 244 głosy i Madura Józef 
otrzymał 312 głosów. W tym okręgu wy-
bieraliśmy dwóch radnych. 

W okręgu Nr 4 obejmującym Róże i 
Przeryty Bór KW Prawo i Sprawiedliwość 
zarejestrował kandydatów, którzy otrzy-
mali: Lis Stanisław 165 głosów, Bulanda 
Rafał otrzymał 132 głosy. Natomiast kan-
dydaci KWW Samorząd Gminny otrzy-
mali: Kot Mirosław 402 głosy, Wiercioch 
Józef 251 głosów. W tym okręgu wybiera-
liśmy dwóch radnych.

W okręgu nr 5 radnym został Ziaja Ma-
rek. Wybrany bez głosowania.

W okręgu nr 6 obejmującym miejsco-
wość Głowaczowa KW Prawo i Spra-
wiedliwość zgłosił Wiolettę Knych, któ-
ra uzyskała 178 głosów, a kandydat KWW 
Samorząd Gminny zarejestrował Knycha 
Kazimierza, który uzyskał 181 głosów. W 
tym okręgu wybieraliśmy jednego radne-
go.

W okręgu nr 7 obejmującym Przybo-
rów KW Prawo i Sprawiedliwość zgło-
sił kandydatkę na radną Feret-Kłys Ane-
tę, która uzyskała 200 głosów, a KWW 
Samorząd Gminny zgłosił Kłosa Kazi-
mierza, który uzyskał 105 głosów. W tym 
okręgu wybierano jednego radnego

W okręgu wyborczym Nr 8 obejmu-
jącym miejscowość Borową na radnych 
kandydowali: Z KW Prawo i Sprawiedli-
wość Krężel Krystyna, która otrzymała 
216 głosów i Majka Tadeusz, który uzy-
skał poparcie od 150 osób, zgłosił jego 
kandydaturę KWW Samorząd Gminny. W 
tym okręgu wybierano jednego radnego.

W okręgu wyborczym nr 9 obejmują-
cym terytorialnie miejscowość Chotową 
KW Prawo i Sprawiedliwość zarejestro-
wał Niedbalec Józef otrzymał 61 głosów, 
a Wilczyński Józef z KWW Samorząd 
Gminny otrzymał 215 głosów.

Radnymi Rady Gminy Czarna VI ka-
dencji zostali wybrani:

1. Barnaś Dariusz – 33 lat otrzymał 648 
ważnie oddanych głosów, co stanowi 
44, 88% ważnie oddanych głosów w 
skali okręgu wyborczego. Kandydo-

wał z KWW Samorząd Gminny.
2. Cieśla Janusz – 52 lata otrzymał 

590 oddanych głosów, co stanowi 40, 
86% ważnie oddanych głosów w ska-
li okręgu. Kandydował z KWW Sa-
morząd Gminny.

3.  Dziedzic Leszek Tadeusz – 46 lat 
otrzymał 631 głosów, co stanowi 43, 
70 ważnie oddanych głosów w skali 
okręgu, kandydował z KWW Samo-
rząd Gminny.

4.  Lada Czesław Jan - 51 lat otrzy-
mał 599 głosów, co stanowi 41, 48% 
ważnie oddanych głosów w skali 
okręgu, kandydował z KWW Samo-
rząd Gminny.

5.  Lenczowski Kazimierz Marian - 
lat 52 otrzymał 432 głosy, co stano-
wi 56, 32% ważnie oddanych głosów 
w skali okręgu, kandydował z KWW 
Samorząd Gminny.

6.  Sikora Wiesław – lat 50 otrzymał 
392 głosy, co stanowi 51, 11% waż-
nie oddanych głosów w skali okrę-
gu, kandydował z KWW Samorząd 
Gminny

7.  Latała Zofia – lat 49 otrzymała 275 
głosów, co stanowi 44, 50% ważnie 
oddanych głosów w skali okręgu, 
kandydowała z KW Prawo i Spra-
wiedliwość

8.  Madura Józef Stanisław - lat 51 
otrzymał 312 głosów, co stanowi 
50, 49% ważnie oddanych głosów 
w skali okręgu, kandydował z KWW 
Samorząd Gminny

9.  Kot Mirosław lat 46 otrzymał 402 
głosy, co stanowi 75% ważnie odda-
nych głosów w skali okręgu, kandy-
dował z KWW Samorząd Gminny.

10.  Wiercioch Józef lat 45 otrzymał 
251 głosów, co stanowi 46, 83% 
ważnie oddanych głosów w ska-
li okręgu, kandydował z KWW Sa-
morząd Gminny.

11.  Ziaja Marek Marian lat 42 – wy-
brany bez głosowania (jeden zgło-
szony kandydat w tym okręgu) 
zgłoszony przez KWW Samorząd 
Gminny

12.  Knych Kazimierz Stanisław lat 
56 otrzymał 181 głosów, co stano-
wi 50, 42% ważnie oddanych gło-
sów w skali okręgu, kandydował z 
KWW Samorząd Gminny

13.  Feret – Kłys Aneta Kinga lat 36 
otrzymała 200 głosów, co stanowi 
65, 57% ważnie oddanych głosów 
w skali okręgu, kandydowała z KW 
Prawo i Sprawiedliwość.

14.  Krężel Krystyna Wanda lat 53 
otrzymała 216 głosów, co stanowi 
59, 02% ważnie oddanych głosów 
w skali okręgu, kandydowała z KW 
Prawo i Sprawiedliwość

15.  Wilczyński Józef lat 48 otrzymał 
215 głosów, co stanowi 77, 90% 
ważnie oddanych głosów w ska-
li okręgu, kandydował z KWW Sa-
morząd Gminny.

Tak, więc z woli wyborców 15 rad-
nych po złożeniu ślubowania będzie decy-
dować o najważniejszych sprawach gmi-
ny określonych w ustawie o samorządzie 
gminnym.

W tych wyborach wybieraliśmy rów-
nież radnych powiatowych. Z naszej gmi-
ny radnymi do rady powiatu dębickiego 
zostali wybrani:

Sasak Jerzy Andrzej lat 49 otrzymał 
596 głosów co stanowi 5, 98% ważnie od-
danych głosów w skali okręgu. Kandydo-
wał z KW Prawo i Sprawiedliwość

Baran Stefan lat 52 otrzymał 488 gło-
sów, co stanowi 4, 90% ważnie oddanych 
głosów w skali okręgu. Kandydował z 
KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

Do Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego z naszego powiatu zostali wybrani:

Brzostowski Edward, który uzyskał 
12 809 głosów, co stanowi 8, 84% waż-
nie oddanych głosów w skali okręgu, kan-
dydował z KW Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej oraz Łączak Czesław, który uzy-
skał 12113 głosów, co stanowi 8, 36% 
ważnie oddanych głosów w skali okrę-
gu. Z naszej gminy kandydował zgłoszo-
ny przez KW Polskie Stronnictwo Ludo-
we Józef Chudy, który uzyskał poparcie 
3131 wyborców.

Mamy, więc wybranych przedstawicie-
li, którzy reprezentować nas będą w gmi-
nie i powiecie. Powinna to być kolejna 
udana kadencja.

                                                                                                                                                      
 Stanisław Zieliński

Gminna Komisja Wyborcza, siedzą od lewej: Aleksander Baran, Andrzej Kopacz, Bogusław Wałęga, 
Bogusława Jasnosz, Stanisław Kusek, Wiesław Ziarko i Zuzanna Piękoś.

Od ósmej rano głosowano w lokalu wyborczym w Róży.

Obsługa wyborów, od lewej: Krzysztof Pękala – pełnomocnik wójta ds. wyborów, Waldemar Lipiński – 
informatyk i Teresa Oleksy.

Obwodowa Komisja Wyborcza w Przerytym Borze.
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Ankieterzy Ośrodka Badania Opinii Publicznej w Żdżarach.

Głosowanie w Żdżarach.

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej w Żdżarach.

Obwodowa Komisja Wyborcza w Przedszkolu w Czarnej.

,,Wykorzystanie środków w ramach PROW  2007-2013, 
przez rolników Gminy Czarna” współpracujących z Podkar-
packim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Krótkie przypomnienie i historia 

wdrożenia programu.

 W ramach polityki rolnej  UE   
od roku 2007 rozpoczęto wdrażanie no-
wych mechanizmów wsparcia dla gospo-
darstw rolnych .Działania w ramach  do-
kumentu PROW częściowo miały charak-
ter kontynuacji programów z lat poprzed-
nich  ale również pojawiły się nowe moż-
liwości .Z wyjątkiem kilku działań  pro-
ponowane wsparcie jest formą  refunda-
cji  poniesionych kosztów. Wymaga  to od 
rolnika zainwestowania własnych środ-
ków i dopiero po rozliczeniu z AR i MR  
następuje zwrot  od 40-50 % poniesionych  
kosztów ( nie licząc podatku VAT , który 
nie jest kosztem kwalifikowanym).

Wykorzystanie środków w Gminie 
Czarna 

W 2007 r. uruchomiono pierwsze pro-
gramy  i były to ,, Modernizacja gospo-
darstw rolnych „ , „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom „ . Chętnych było niewie-
lu , rolnicy podeszli z rezerwą do propo-
nowanych  działań . Z modernizacji sko-
rzystało 4 rolników – zainwestowali 1 378 
655 zł. i otrzymali refundację w wysoko-
ści 588 447 zł. 

W 2008 r. większa ilość rolników  od-
ważyła się sięgnąć po  środki z PROW. 
Skorzystało z tego działania 10 gospo-
darstw, 2 wnioski nie doszły do skutku , a 
pozostałe zainwestowały 1 702 609   zł. z 
czego uzyskały , bądź są w trakcie realiza-
cji dotacji w wysokości 516 780 zł. 

Jedna osoba skorzystała z działania ,, 
Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej . 

Podsumowując  daje to ogółem 13 

wniosków  o wartości inwestycji 2 645 
924 , dotacja - 1 152 477 zł. Stanowi to 
w porównaniu z  terenu całego powia-
tu  50% ilości  wszystkich opracowanych 
wniosków . Głównie celem inwestycji był 
zakup  ciągników rolniczych, maszyn i in-
nego sprzętu rolniczego. Wartość inwe-
stycji kształtowała się od 25 000zł – 370 
000zł. Odradzaliśmy wszelkie inwestycje 
związane z budową  , ponieważ są to trud-
ne i kosztowne  do przygotowania wnio-
ski i również są problemy z rozliczeniem 
takiej inwestycji.

Problemy i trudności 

 Pozostałe programy nie cie-
szyły się zainteresowaniem , wymogi ta-
kie jak :  odpowiednio długi okres ubez-
pieczenia w KRUS , brak wykształcenia 
rolniczego , mały areał i skala produkcji 
w gospodarstwie , zbyt duża powierzch-
nia  gospodarstwa wymagana dla ,,mło-
dego rolnika” pozbawiły szans wielu rol-
ników . Możemy stwierdzić iż  praktycz-
nie małe gospodarstwa, są sukcesywnie 
eliminowane z możliwości pozyskiwania 
wsparcia w ramach środków z UE, a ro-
snące wymogi czasami są trudne do speł-
nienia  bez inwestowania . Obecnie we 
wnioskach każda inwestycja musi zna-
leźć uzasadnienie ekonomiczne, co przy 
mniejszej skali produkcji może  stano-
wić problem. Ta tendencja na pewno się 
nie zmieni i przyjdzie moment określenia 
swojego źródła utrzymania .

Działania na przyszłość 

 Ponieważ już obecnie same 
płatności obszarowe są znaczną częścią 
dochodu rolniczego,  warto skonfronto-

wać własne gospodarstwo z wymogami 
jakie należy spełnić tak aby w przyszłości 
korzystać dalej  z wszelkich form wspar-
cia. Służy temu program ,, Korzystanie z 
usług doradczych .. „. W Gminie  Czar-
na podpisało umowy z ODR tylko 10 rol-
ników . Są to duże gospodarstwa , które 
korzystały już z kilku programów i mimo 
to pewne sprawy wymagają jeszcze do-
pracowania . Dlatego zachęcamy do sko-
rzystania z kolejnej edycji programu, któ-
ra będzie uruchomiona w maju .

Podobnie już niedługo będzie urucho-
mione działanie ,, Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej „ Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „ . W 
dalszych miesiącach roku pozostałe .War-
to już dziś zastanowić się czy nie skorzy-
stać z tych form wsparcia , tym bardziej , 
że środki już się kończą i w innych wo-
jewództwach nie będzie uruchamiany na-
bór. 

 
Nasze doświadczenie w opracowywa-

niu  wniosków aplikacyjnych i pilotowa-
niu rolnika do zakończenia sprawy po-
zwala na sprawne określenie szans go-
spodarstwa na otrzymanie środków , jak 
i opracowanie wniosku. Dla chętnym słu-
żymy doradztwem  i najlepiej warto wcze-
śniej zasięgnąć informacji, tak aby mieć 
czas na podjęcie decyzji i przygotowanie 
dokumentów do wniosku.

Informacji można zasięgnąć na 
punkcie w gminie lub w naszym biurze 
powiatowym Dębica – budynek,, Rolni-
ka ”-II piętro tel. 14 677 92 57  
   

Dorota Szczykutowicz 
Pracownice ODR: Elżbieta Ciołek i Dorota Szczykutowicz.
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PIERWSZA SESJA W NOWEJ KADENCJI
W ustawowym terminie, w ciągu sied-

miu dni licząc od daty ogłoszenia wyni-
ków zbiorczych przez Państwową Komi-
sje Wyborczą w Dzienniku Ustaw prze-
wodniczący ustępującej rady miał obo-
wiązek zwołać I sesję nowej kadencji. I 
tak się stało, została ona zwołana na dzień 
2 grudnia. Tradycyjnie od lat przed sesją 
radni zebrali się w Kościele Parafialnym 
w Czarnej na Mszy Świętej, którą odpra-
wił ks. proboszcz Stanisław Janusz. 

Punktualnie o 9.30 obrady pierwszej 
sesji zostały rozpoczęte przez radnego se-
niora. Zaszczytu tego dostąpił najstarszy 
wiekiem radny Kazimierz Knych z Gło-
waczowej. Z kolei oddał głos przewod-
niczącemu Gminnej Komisji Wyborczej 
p. Aleksandrowi Baranowi, który wręczył 
zaświadczenia o wyborze wójtowi gminy 
Józefowi Chudemu i 15 radnym, którzy 
otrzymali mandat w wyniku wyborów. Po 
tej uroczystej chwili nastąpiło ślubowa-
nie radnych. Jestem w tym miejscu zobo-
wiązany wyjaśnić państwu zapis ustawo-

wy, który mówi, iż radnym zostaje się po 
złożeniu ślubowania, poprzez ten akt uzy-
skuje się możliwość brania udziału w gło-
sowaniach na posiedzeniach rady gminy. 
Tak, więc cała nowo wybrana „piętnastka” 
uzyskała prawo do podejmowania uchwał 
poprzez głosowanie także w innych przy-
padkach ustalonych przepisami prawa w 
tym regulaminem obrad i statutem gminy. 
Radni, więc wyposażeni w pełnię kompe-
tencji przystąpili do wyboru przewodni-
czącego rady gminy. Zgłoszono kandyda-
turę dotychczasowego przewodniczącego 
radnego z Czarnej Janusza Cieśli. W gło-
sowaniu tajnym uzyskał on 14 głosów za i 
1 przeciw i został przewodniczącym rady 
gminy. Po tym akcie wyborczym i ogło-
szeniu wyników przez komisje wyborczą, 
objął od radnego seniora dalsze prowadze-
nia obrad. Z kolei przystąpiono do wyboru 
dwóch wiceprzewodniczących, ich kandy-
datury zostały zgłoszone przez przewod-
niczącego rady p. Feret Kłys Aneta i Wil-
czyński Józef. W tajnym głosowaniu obo-
je zostali wybrani wiceprzewodniczący-

mi rady gminy. Wybrano również komi-
sję rewizyjną jej przewodniczącym został 
Kazimierz Lenczowski radny z Grabin, 
w skład niej weszli: Mirosław Kot i Ka-
zimierz Knych. Dokonano także zmian w 
regulaminie i statucie gminy. Przewodni-
czący zamknął pierwszą sesję rady i zwo-
łał drugą nadzwyczajną, aby w zgodzie z 
przepisami prawa i wyjaśnieniami Pań-
stwowej Komisji Wyborczej odebrać ślu-
bowanie od wójta. Sesja nadzwyczajna 
rozpoczęła się po piętnastu minutach od 
zakończenia pierwszej sesji. Zatwierdzo-
no porządek obrad. Następnie wójt złożył 
ślubowanie i zarazem tym aktem otrzymał 
pełne prawa zapisane w ustawie o samo-
rządzie gminnym i w innych ustawach. 

Wójt pierwszym aktem prawnym wy-
danym przez siebie w tej kadencji (zarzą-
dzeniem) powołał na zastępcę wójta Bo-
gusława Majkę. Z kolei rada podjęła kilka 
uchwał dotyczących bieżącej działalności.

                                                                                                                                             
(sz)

Zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącego odebrała p. Krężel Krystyna.

Zaświadczenie o wyborze na wójta wręcza Józefowi Chudemu Aleksander Baran.

Ślubuje Aneta Feret – Kłys.

Ślubuje Dariusz Barnaś radny z Jaźwin.

Zaświadczenie o wyborze dla Anety Feret – Kłys.

Sesję otworzył radny senior Kazimierz Knych, obok Aleksander Baran – 
przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.

Prezydium Rady Gminy: Aneta Feret - Kłys zastępca przewodniczącego, Janusz Cieśla – 
przewodniczący Rady i Józef Wilczyński – zastępca przewodniczącego .
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W ŻDŻaRaCh Nie WyBieRaNO RaDNeGO DO RaDy GmiNy!
To jedyny przypadek w tych wyborach. 

W okręgu nr 5 obejmującym wieś Żdzary 
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowa-
ła tylko jednego kandydata chętnego do 
objęcia funkcji radnego. 

Komitet Wyborczy Wyborców Samo-
rząd Gminny zarejestrował Marka Ziaję 
dotychczasowego radnego. Zgodnie z or-
dynacją wyborczą w takim przypadku nie 
przeprowadza się głosowania, radnym zo-
staje się z mocy ustawy, pod jednym wa-
runkiem, iż złoży on ślubowanie.  Mamy, 
więc jednego radnego ze Żdżar, który peł-
nił będzie kolejną kadencję. Pozostali kan-
dydaci muszą poddać się wyborowi i tą 
droga uzyskać mandat. 

Gratulujemy radnemu Ziaji, który 
jak widać ma olbrzymie zaufanie wśród 
mieszkańców Żdżar, a żadna partia, czy 
inny komitet wyborczy nie odważył się 
zarejestrować kandydata na radnego w tej 
miejscowości. Możliwe, iż o takiej sytu-
acji zadecydowała wiadomość, iż prze-
biegająca przez Żdzary droga powiatowa 

Machowa – Czarna zostanie odbudowana 
ze środków unijnych. Ten sam los spotka 
najprawdopodobniej również drogę Żdza-
ry Pogórska Wola tym razem wykorzysta-
ne będą środki na usuwanie skutków po-
wodzi, ponieważ znaczny odcinek tej dro-
gi został zniszczony przez tegoroczną po-
wódź. Żdzary w ubiegłej kadencji wzbo-
gaciły się o wyremontowane i rozbudo-
wane Wiejskie Centrum Kultury, a Zespół 
Szkół ma nową ocieploną elewację i nowe 
okna. Także wiele odcinków dróg gmin-
nych otrzymało w ubiegłej kadencji na-
wierzchnie asfaltowe. 

Zatem mieszkańcy oceniając dotych-
czasową pracę radnego zdecydowali, że 
należy powierzyć mu sprawowanie funk-
cji radnego i nic nie należy zmieniać, a 
wśród mieszkańców nawet Prawo i Spra-
wiedliwość nie znalazła chętnego, aby ry-
walizował z dotychczasowym radnym. 

                                                                                                      (ziel)

Pierwsze głosowanie nowo wybranej rady.

Ślubowanie składa wójt Józef Chudy. Wójt wręcza zarządzenie o powołaniu zastępcy wójta, którym został 
Bogusław Majka.

Sołtys Bogusław Wałega i dziennikarka Obserwatora Lokalnego 
Agnieszka Kruszyńska.

Marek Ziaja. Podziękowania od Wójta dla radnego M. Ziaji.
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To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, zło ze wstydu umiera
Widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a kolęda śpiewana 
przy wigilijnym stole niech niesie radość i pomyślność każdej rodzinie.

Wójt Gminy Czarna
Józef Chudy

Pokój na ziemi ludziom, 
A w niebie cisza gwiazd,

Grają Anieli, świat się chlebem dzieli, 
Świat ma dziś świąteczny blask. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku przesyłam w imieniu własnym 

i pracowników Oddziału BSR 
w Czarnej serdeczne życzenia

Zofia Knych 
Dyrektor Oddziału 

Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
w Czarnej

Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, Dużo uśmiechu, wiele radości.
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, Samych przyjaznych w  życiu zdarzeń.
Niech ten wyjątkowy w roku dzień, Odsunie na zawsze  troski w cień.
I niech się śmieje do wszystkich świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat…

Życzę Państwu najpiękniejszych rodzinnych 
i spędzonych w radości Świąt Bożego Narodzenia…

Przewodniczący Rady Gminy Czarna
Janusz Cieśla wraz z radnymi

Każdy już czym prędzej bieży, By dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami, Bo nie mogę być tam z Wami…

Zdrowia, szczęścia, pomyślności I niech dobroć wśród Was gości.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy:

Krzysztof Lada
USŁUGI BUDOWLANE

Kiedy gwiazdka na niebie zza chmur się wychyli, a księżyc wśród obłoków posłanie wymości,
- wigilijne życzenia przynoszę Wam mili:  zdrowia, szczęścia, radości oraz wszelkiej pomyślności!

Wzruszających chwil przy wigilijnym stole i sukcesów w 2011 roku życzy: 
Władysław Radzik

ŚLUSARSTWO-PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI

W dniu Bożego Narodzenia,
Dziś składamy Wam życzenia:

Aby raźniej w duszy było,
Aby Wam się lepiej żyło,
Aby szczęścia i radości,

Pomyślności i miłości
Z życia nigdy nie ubyło…

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym wraz z po-

dziękowaniami za okazane mi zaufanie 
w wyborach samorządowych 

i powierzenie  mandatu radnego Gminy Czarna…

Czesław Lada i synowie
Zakład Murarsko-Kamieniarski LAD-BUD

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
Przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

 Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia…

Beata Wilk
PUNKT APTECZNY
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Niech z nut świątecznych zapachów,
Powstanie najpiękniejsza kolęda
I czarem swej melodii spełni marzenia…
Fantastycznych, mroźnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
prawdziwej zimy za oknem 
i ciepła rodzinnego, 
niepowtarzalnych wzruszeń 
i zaskakujących prezentów życzy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
CZAR-MED

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę dziś szczerze
Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę…
Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni,
Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei,
By spełniło się choć jedno z  marzeń…
Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy:

Prezes GS „Samopomoc Chłopska” wraz z pracownikami

W Betlejem mieście Zbawiciel się narodził...
Niech się Wam Mili najlepiej powodzi,

Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie
I niech Was dobrego nic w życiu nie minie…

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

Wacław Tryba
Firma REGAMET

MARKET

Ze szczerego serca w ten piękny czas, Gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,
Życzę miłości, bez trosk i złości, Pokoju na świecie I wszystkiego, czego tylko zapragniecie…

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku życzy: 

Mirosław Cieśla
Firma DREWBUD

aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,

By choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem…

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,

By spokojna przerwa ukoiła złość,

By sylwester zapewnił szampańską zabawę,

a kolędowych śpiewów nie było dość…

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

aPTeKa SŁONeCZNa

Z wielką radością kierujemy do Państwa tradycyjne życzenia 

Zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy Państwu prawdziwego odpoczynku i wytchnienia

Po trudach poprzednich miesięcy, spokoju i optymizmu

Na nadchodzący przyszły rok,

Aby spełniły się Wasze nadzieje

I oczekiwania na pomyślność…

Mariola i Andrzej Gryglowie

Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy 

GRAND w Chotowej

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, 

Przesłać życzenia się godzi. 

Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych:

Zdrowia, spokoju, radości, 

A w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.

Najszczersze życzenia zdrowych 

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia składa:

Marek Mysona

Firma MARCOPOL – DELIKATESY CENTRUM

.Na czas Świąt Bożego Narodzenia, 
Życzymy wiele radości, 
miłości i obfitych łask

Płynących z betlejemskiego żłóbka 
Oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja
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WALCZONO TYLKO NA PLAKATY

DWA GROŹNE WYPADKI NA ULICY 
KRAKOWSKIEJ

NIEWYBUCHY NADAL GROŹNNE

Każde wybory wywołują emocje nie 
tylko u wyborców, którzy muszą wy-
brać tych najlepszych z plejady kandyda-
tów przedstawianych pod osąd wyborczy 
przez komitety wyborcze partii politycz-
nych i zakładane komitety wyborcze wy-
borców o różnych nazwach.

Tym razem nie było ścisku na karcie do 
głosowania na radnych do naszej gminy. 
Ogółem Gminna Komisja Wyborcza, któ-
rej przewodniczył Aleksander Baran zare-
jestrowała 29 osób, w tym 15 kandydatów 
z Komitetu Wyborczego Wyborców Sa-
morząd Gminny, 13 kandydatów z Komi-

tetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość 
i 1 kandydata z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Młodzi Samorządni Czarnej. 
Dlatego też ilość plakatów eksponowa-
nych na gminnych tablicach ogłoszenio-
wych nie przytłaczała, a kandydaci do na-
szej rady zaklejani byli każdej nocy przez 
ubiegających się do rady powiatu, czy sej-
miku województwa gdzie konkurencja 
była bardzo duża. Kandydaci z Komite-
tu Wyborczego Samorząd Gminny, któ-
rych 13 –tu to byli radni zrezygnowali na-
wet z przedstawiania na plakatach elektro-
nicznie retuszowanych fotografii, przypo-
minając wyborcom tylko swoje nazwisko. 

Na szalę rywalizacji wyborczej przed-
stawili dokonania ubiegłej kadencji, któ-
ra jak nigdy przyniosła gminie wiele zre-
alizowanych zadań inwestycyjnych. I to 
ich zdaniem powinno wystarczyć. Także 
wójt zrezygnował z drogich banerów roz-
wieszanych po płotach, ponieważ uwa-
żał, iż każdy mieszkaniec gminy zna Jó-
zefa Chudego, który już przez 17 lat spra-
wuje funkcję wójta, konkurent Krzysz-
tof Czucha też nie szalał z afiszami i ba-
nerami, choć kilka z nich zdobiło witry-
ny sklepów, czy płoty zwolenników jego 
kandydatury na stanowisko wójta. Kam-
pania wyborcza była bardzo elegancka 

bez obrzucania się inwektywami i obie-
cankami gruszek na wierzbie. Było parę 
zebrań, a także indywidualnych rozmów 
z mieszkańcami, które najbardziej trafia-
ją do wyborców mogących w szczerej in-
dywidualnej rozmowie przedstawić kan-
dydatowi problemy, na które należałoby 
zwrócić szczególną uwagę i je w miarę 
szybko rozwiązać. Nie było, więc ścisku 
w ubieganiu się o mandat radnego. Co in-
nego do powiatu i województwa. Tu ple-
jada kandydatów z wszystkich opcji poli-
tycznych i komitetów wyborczych, co noc 
w ostatnim zwłaszcza tygodniu walczyła 
o miejsce na tablicach ogłoszeń. Zalepia-

nie kontrkandydatów nazywane przez nie-
których „wojną plakatową” było nagmin-
ne, a co gorsze nie podarowano ogłosze-
niom urzędowym dotyczącym wyborów, 
zaklejane były natychmiast po ich rozwie-
szeniu. 

Na ogół było, więc spokojnie, a wybor-
cy sami zdecydowali, komu powierzyć 
zaszczytną funkcje radnego, aby w naszej 
gminie lepiej się żyło.

                                                                                                              (ziel)      

Dwa groźne wypadki zanotowaliśmy 
na ulicy Krakowskiej w Czarnej. Na pro-
stym odcinku drogi powiatowej naprze-
ciwko ujęcia wody zderzyły się dwa sa-
mochody osobowe, Ford i Volkswagen.

 Kierowcami tych pojazdów były dwie 
panie. Kierująca Volkswagenem omi-
jając rowerzystę nie zachowała należy-
tej ostrożności i staranowała Forda jadą-
cego w kierunku Żdżar. Wypadek wyglą-
dał bardzo groźnie i cud, że nikomu nic 
się nie stało, pomimo, iż Ford po wypad-
ku zapewne trafi na złomowisko. 

Błyskawicznie na miejscu wypad-
ku znalazła się ekipa strażaków z OSP w 
Czarnej działających w ramach ratownic-
twa drogowego, która wydobyła poszko-
dowaną z rozbitego samochodu długo 
przed przyjazdem specjalistycznego sa-
mochodu ratowniczego Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Dębicy i karetki pogoto-
wia. W drugim samochodzie podróżowa-
ło małe dziecko w nosidełku, któremu nic 
się nie stało. Dlatego należy pamiętać, że 
dzieci w samochodzie należy przewozić w 
odpowiednich fotelikach, a te najmniejsze 
w specjalnych nosidełkach przymocowa-
nych pasami. W tym przypadku nieszczę-
ście było bardzo blisko. Drugim zanoto-
wanym wypadkiem na tej ulicy było po-
tracenie ponad 80 letniego mężczyzny ja-
dącego na rowerze przez kierującą samo-
chodem marki Fiat. Poszkodowany został 
zabrany do szpitala, a samochód wylądo-
wał w rowie. 

Przyczyna wypadku to niezachowanie 
należytej ostrożności, a kto zawinił usta-
lą eksperci. Dla kierującego rowerem star-
szego mężczyzny skończyło się to poważ-
nymi obrażeniami głowy i pobytem w 

szpitalu. Co będzie? Jak droga zostanie 
przebudowana już na drugi rok, a równa 
nawierzchnia będzie zachęcać do przekra-
czania prędkości. Jedyna nadzieja to Poli-
cja, która częściej będzie patrolować ten 

odcinek drogi i dotkliwie karać wszyst-
kich kierowców łamiących przepisy.

                                                                                                                                  (ziel)  

Olbrzymi pocisk artyleryjski wykopa-
no na drodze gminnej w Grabinach. 

Przybyli saperzy z Rzeszowa na czele 
ze specjalistą od rozminowania stwierdzi-
li, że w przypadku tego rodzaju pocisku 
skala rażenia w razie wybuchu zagrażała-
by bezpośrednio zlokalizowanym przy tej 
drodze budynkom. Wszystkie nadawały-
by się do rozbiórki. Ukryty na głęboko-
ści 1, 5 metra pocisk to najprawdopodob-
niej pozostałość po niemieckim stanowi-
sku ogniowym z drugiej wojny światowej. 
Pozostał w okopie, a dzięki pracom przy-
gotowawczym prowadzonym przez pra-
cowników Zakładu Gospodarki Komunal-

nej został odkryty i unieszkodliwiony. Zo-
stał przewieziony na poligon i tam zdeto-
nowany. Niewybuchy znaleziono również 
w Borowej w trakcie prac przygotowaw-
czych na trasie przyszłej autostrady. Prze-
pisy wymagają, że przed rozpoczęciem 
robót teren jest przeczesywany specja-
listycznymi urządzeniami, a znalezione 
wojenne pozostałości likwidowane. Przy 
tej okazji firma rozminowująca znalazła 
też wojskowe hełmy, i metalowe części 
wyposażenia żołnierskiego. Wszystko zo-
stało sprawdzone i na teren budowy mógł 
wjechać bez obaw ciężki sprzęt.

                                                                                                                             (ziel) 

Każdy każdego zaklejał.

Wypadek na ul.  Krakowskiej.

Żołnierze przeczesali teren wykrywaczem niewypałów.

Znaleziony pocisk 120 mm.Wypadek z udziałem rowerzysty na ul.Krakowskiej.

Sklep zamienił się w Sztab Wyborczy wszystkich komitetów wyborczych.
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Pan Czesław Lada został wybrany rad-
nym do Rady Gminy Czarna w Okręgu 
Nr 1 obejmującym miejscowości: Czar-
ną, Golemki, Stary Jawornik i Jaźwiny. 

Głosami 499 wyborców, którzy odda-
li na niego głosy zdecydowano, iż godnie 
będzie ich reprezentował w Radzie Gminy 
Czarna. Pan Czesław to doświadczony sa-
morządowiec, zasiadał już w radzie Gmi-
ny Czarna przez okres 6 lat, w latach 1996 
do 2002 roku. 

Nasz nowy radny ma 51 lat jest żona-
ty, żona Janina, dzieci: córka Magdale-
na, synowie: Daniel, Michał i Kamil oraz 
wnuczki: Kubuś i Ania. Od 1981 prowa-
dzi zakład murarsko – kamieniarski w Go-
lemkach specjalizujący się w obróbce ka-
mienia, a zwłaszcza granitu sprowadzane-
go z wielu krajów świata: Republiki Połu-
dniowej Afryki, Hiszpanii, Francji, Szwe-
cji, a nawet Brazylii. Firma, którą prowa-

dzi znana jest w całej okolicy, a pan Cze-
sław nie narzeka na brak zamówień. Za-
kład specjalizuje się w budowie nagrob-
ków i grobowców, a także z granitów wy-
konuje zamówienia jak choćby ołtarz w 
Kościele Parafialnym w Straszęcinie, czy 
tablice pamiątkowe jak ta w Jaźwinach 
umieszczona na Zespole Szkół upamięt-
niająca miedzy innymi bohaterska śmierć 
trzech braci Kusków poległych w czasie II 
wojny światowej. W zakładzie tym można 
zamówić parapety przyokienne, schody, a 
nawet wykończenie w granicie łazienek.  

Radny Czesław Lada to również dzia-
łacz sportowy, prezes LKS Kamieniarz 
Golemki, a w młodości uprawiał boks w 
Klubie Sportowym „Morsy w Dębicy”. 
Jego dotychczasowa działalność w la-
tach 90 –tych ubiegłego wieku w radzie 
przypadła na lata kształtowania się po re-
aktywowaniu samorządu gminnego. Go-
lemki, które reprezentował doczekały się 

wówczas sieci kanalizacyjnej i wpięcia 
tej miejscowości przyległej do Czarnej do 
oczyszczalni ścieków. Dziś zasiadał bę-
dzie w nowo wybranej radzie VI kaden-
cji, która zapewne przyjmie na najbliższe 
cztery lata nie mniej ambitny długoletni 
plan inwestycyjny, niż poprzednia rada, 
który dotyczył będzie także sołectwa Go-
lemki, w której to wsi nasz radny miesz-
ka od urodzenia. 

Jak podkreśla będzie dbał o wszystkie 
te zamierzenia, które realizowane będą w 
Jaźwinach, Starym Jaworniku i Czarnej. 
Z satysfakcja dla siebie popiera plan mo-
dernizacji boiska sportowego zlokalizo-
wanego przy drodze do Jaźwin w Boro-
wej, a zwłaszcza budowę na tym obiekcie 
szatni. Mecze rozgrywają tam zawodnicy 
LKS „Kamieniarz Golemki”. Hobby Pana 
Czesława to oczywiście sport, a zwłasz-
cza piłka nożna i boks. 

Piękny, wybudowany zgodnie z nową 
technologią most na Grabiniance już jest 
gotowy. 

Po wielu staraniach udało się wójto-
wi zrealizować tą niezbędna dla tej czę-
ści Grabin inwestycję. Most uszkodzo-
ny przez dwie powodzie, został wybudo-
wany przez Firmę Hydrobudowa z Lato-
szyna. Jest to budowla trwała żelbetono-
wa, konstrukcja mostu oparta jest na fila-
rach stalowych (rurach wypełnionych żel-
betem) z nawierzchnią asfaltową. Nowy 
most zastąpił drewnianą przeprawę wybu-
dowaną w technologii wojskowej o kon-
strukcji drewnianej, której żywotność nie 

przekraczała dwudziestu lat. Nośność sta-
rego mostu była również ograniczona, 
a próba przejechania przez niego przez 
ciężki pojazd wojskowy ówczesnej jed-
nostki wojskowej w Dębicy skończył się 
fatalnie, załamaniem i naruszeniem kon-
strukcji drewnianej mostu. Odbudowany i 
odremontowany przez dębickich saperów 
nie oparł się dużej wodzie, która dokoń-
czyła dzieło zniszczenia i musiał zostać 
wyłączony z ruchu. Tylko piesi mogli ko-
rzystać z tej przeprawy. Dziś jest odbudo-
wany i zapewne będzie służył długie lata 
mieszkańcom Grabin. 

                                                                                                           (ziel)

Uczniowie ZS w Borowej pilnie słu-
chali pani na lekcji biologii z anatomii, 
która na modelu objaśniała jak nazywają 
się kości ludzkiego szkieletu. 

Po wysłuchaniu wykładu poinformo-
wali panią, iż podobne kości można zo-
baczyć w przepływającym przez wieś po-
toku. Rzeczywiście w potoku były kości, 
zabezpieczono je i powiadomiono Policję. 
Rozpoczęto żmudne i drobiazgowe po-
stępowanie wyjaśniające, którego efek-
tem końcowym była opinia rzeczoznaw-
cy z Instytutu Medycyny Sądowej, któ-
ry stwierdził, iż znalezione kości pocho-
dzą z lat wojennych. Przez Borową prze-
chodziła linia frontu, wieś była wysiedlo-
na, toczyły się tu od sierpnia 1944 roku 
do stycznia 1945 roku działania wojenne, 
a obraz wsi po zakończeniu działań wo-
jennych był tragiczny, przez spalone i zde-
wastowane gospodarstwa, ciężko było lu-
dziom wracać z przymusowego wysiedle-
nia. Zapewne pochowano żołnierza, dziś 
trudno powiedzieć czy niemieckiego czy 
rosyjskiego. Opady deszczu przyniosły 
powódź w ostatnich dwóch latach, woda 

wypłukała kości i stąd znalazły się w po-
toku. Po ekspertyzie należało je zabezpie-
czyć i pochować, aby godnie spoczywały 
na polskiej ziemi. Ten najbardziej odpo-
wiedni skrawek zdecydowano wybrać na 
cmentarzu wojennym w Czarnej, na któ-
rym wspólnie spoczywają żołnierze po-
legli na polach bitew I wojny światowej. 
Kierownik Posterunku Policji asp. Je-

rzy Labak w obecności sekretarza gminy 
Stanisława Zielińskiego osobiście pocho-
wał kości nieznanego żołnierza, którego 
szczątki spoczęły na tej wojennej nekro-
poli. Mamy, więc grób nieznanego żołnie-
rza w Czarnej.

                                                                                                                         (ziel)

Przebywając służbowo w Warszawie 
wójt odwiedził w powiecie płockim gmi-
nę Słubice. 

Spotkał się z wójtem Józefem Walew-
skim, który zapoznał go z programem usu-
wania skutków powodzi z czerwca i lipca 
tego roku. Powódź w tej gminie wyrządzi-
ła bardzo wiele strat. Nasza gmina pośpie-
szyła z pomocą finansową dla tej gminy i 
przekazała 30 000 złotych dla najbardziej 
dotkniętych powodzią mieszkańców. Z tej 
pomocy skorzystało 3 rodziny ze Świniar, 
miejscowości całkowicie zalanej przez 
Wisłę. Na wiślanym wale przeciwpowo-
dziowym trwają intensywne prace nad za-
łataniem wyrwy, przez którą wlała się Wi-
sła, mieszkańcy zostali ewakuowani, a do-
robek niekiedy całego życia przepadł. Ten 
dar serca, jaki przekazała nasza gmina 
wynikał również z tego, iż w poprzednim 
roku, gdy nasza gmina została dotknięta 
powodzią wiele samorządów pospieszyło 
nam z pomocą finansową przeznaczaną na 
odbudowę, w naszym przypadku na odbu-
dowę infrastruktury. Dlatego też w poczu-
ciu solidarności z tymi, których najbar-
dziej dotknęła powódź na wniosek wójta 
rada uchwaliła środki, które zostały prze-
kazane do Świniar. 

                                                                                                                                                      
   (ziel)

CZESŁAW LADA - radny Rady Gminy

mOST W GRaBiNaCh 
ODBUDOWaNy

POGRZeBaNO ZNaLeZiONe KOŚCi

Z WiZyTą U POWODZiaN

Przedstawia Stanisław Zieliński

Czesław Lada

Odbudowany most w Czarnej.

Pochówek kości.

Wójt u rodziny w Świniarach.

Odbudowa wału na Wiśle.Most w Grabinach.
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MEDALE OD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

RAMPA ODŻYŁA

Sala bankietowa w Gminnym Cen-
trum Kultury i Promocji wypełniła się 
przybyłymi na zaproszenie wójta parami 
małżeńskimi, które co najmniej pięćdzie-
siąt lat temu zawarły małżeństwo. 

Na złożony wniosek do Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 28 par małżeń-
skich otrzymało medal „Za długoletnie 
pozycie małżeńskie” z rąk wójta. Ta bar-
dzo piękna uroczystość odbywa się cy-
klicznie i jest okazją do spotkania się par 
małżeńskich, które przed 50 laty zawarły 
małżeństwo. Poza oficjalną częścią uro-
czystości w trakcie, której w imieniu pre-
zydenta wójt dekorował małżonków od-
było się spotkanie przy kawie i ciastku w 
czasie, którego wspominano te pół wieku 
bycia razem, a jak twierdzą wszyscy czas 
ten upłynął jak jedno tchnienie.

W tym roku zostali udekorowani: Au-
gustyn Adam i Maria, Cyboroń Cze-
sław i Helena, Mrzygłód Jan i Maria, 
Waśko Jan i Zofia, Knych Stanisław i 
Eugenia, Żydek Tadeusz i Stanisława, 
Kusek Jan i Eugenia, Balasa Piotr i Ja-
nina, Kosztyło Władysław i Maria, Nie-
dbalec Alojzy i Helena, Bryg Jan i Bole-
sława, Cygan Stanisław i Stefania, Pa-
czocha Kazimierz i Wiktoria, Knych 
Jan i Alojza, Kozak Kazimierz i Hele-
na, Szerszeń Stefan i Maria, Rycharski 
Władysław i Paulina, Głowacz Paweł i 
Maria, Kulas Tadeusz i Stanisława, Cie-
śla Stanisław i Stanisława, Kurdas Jó-
zef i Teodora, Para Władysław i Maria, 
Stanosz Władysław i Maria, Janusz Ta-
deusz i Maria, Podgórski Józef i Anna, 
Oszust Józef i Krystyna, Kleszcz Stefan 
i Helena, Wałęga Władysław i Maria.

                                                                                                                          (ziel)

Już dawno na stacji kolejowej w Czar-
nej nie zatrzymywały się tak duże składy 
towarowe. Tym razem załadowane są ka-
mieniem pod budowę autostrady. 

Przydała się budowniczym rampa ko-
lejowa, dzięki której jest możliwe do-
wieźć z odległych kamieniołomów ka-
mień, kliniec potrzebny do budowy au-
tostrady. Jest tylko jedna, bardzo istotna 
uciążliwość, ruch ciężarówek, które mu-
szą na teren budowy przewieźć materiał 
budowlany. Jest już wiele skarg, iż kie-
rowcy tych pojazdów skracają sobie dro-
gę i jeżdżą gdzie popadnie byle szybko i 
więcej, więcej, mimo, że już zapomnie-
liśmy wszyscy o przodownikach pracy, o 

Pstrowskim, który wyrabiał w kopalni po-
nad 600% normy. Teraz normy wymusza 
kapitalizm i pieniądz, stąd kierowcy cię-
żarówek nie zważają na znaki, na dopusz-
czalny tonaż dróg i jeżdżą, a nasi policjan-
ci mają masę interwencji no i pewnie mają 
przekroczoną normę w mandatach i punk-
tach karnych dla niesfornych kierowców. 

Na budowie autostrady widać tempo i 
przyspieszenie, choć zapewne zima przy-
hamuje roboty ziemne, a wiosną, aby zdą-
żyć przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej, wyścig z czasem rozpocznie się 
od nowa.

                                                   (ziel)

Pamiątkowa zdjęcie Jubilatów  z wójtem.

Odznaczenia otrzymują państwo Kozakowie z Róży.

Przyjęcie w Gminnym Centrum Kultury i Promocji.

Gratulacje dla odznaczonych.

Państwo Brygowie.

Wyładunek kamienia pod budowę autostrady na rampie w Czarnej.
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NOWE DROGI W BOROWEJ

Mikołajkowe  atrakcje 
w Grabinach 

‘I’m a scary monster’

Zima zaatakowała jesienią. Pierw-
sze dni grudnia przyniosły opady śniegu, 
które dały się we znaki nie tylko miesz-
kańcom dużych aglomeracji miejskich 
jak Kraków czy Warszawa. 

Spóźnienia pociągów, autobusów, ol-
brzymie zatory na drogach i to tych za-
liczanych do pierwszej kategorii odśnie-
żania powodowanych przez duże cięża-
rówki, które nie mogły pokonać wznie-
sień. Jak co roku zima zaskoczyła drogo-
wców, to już obiegowe powodzenie, któ-
re funkcjonuje w naszej rzeczywistości od 
wielu lat. Synoptycy zapowiadają, iż cały 
grudzień ma być śnieżny i mroźny, a na 
pocieszenie dodają, że zima ma być krót-
ka. Oby to się sprawdziło, bo choć śnieg 
daje możliwość przyjemnego spędzenia 
czasu zwłaszcza tym, którzy uprawia-
ją sporty zimowe to dla wielu jest zmo-
rą. Do tej grupy zaliczamy zwłaszcza kie-

rowców i ludzi starszych. Nasze służby 
komunalne są przygotowane na odparcie 
ataków zimy, na bieżąco starają się usu-
wać i odśnieżać śnieg z dróg gminnych. 
Miejmy nadzieję, że nie przyjdą zamiecie 
i zawieje śnieżne, które narobią ambara-
su na drogach i będziemy się musieli po-
ruszać tunelami śnieżnymi. W te ciężkie 
mroźne dni nie zapominajmy o naszych 
zwierzętach, psach i kotach, które potrze-
bują w mróz i zawieje schronienia. Róż-
nie z tym bywa, widzimy pieski przywią-
zane przy nieocieplonej budzie na krót-
kim łańcuchu, zmarznięte i oczekują-
ce pomocy. Także ptaszki czekają na na-
sza pomoc, wiele jest karmików przy na-
szych domach, zadbajmy, aby zawsze ja-
kieś okruszki z naszego stołu znalazły się 
dla ptaków, które nie mogą znaleźć sobie 
pożywienia w tak śnieżną zimę, jaka się 
zapowiada.

(ziel)

W październiku 2010 roku w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Grabinach 
oraz  w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Chotowej odbyło się krótkie przedsta-
wienie  pt. ‘I’m a scary monster, I’ve got 
a scary face’. 

Przedstawienie to odbyło się w języ-
ku angielskim w wykonaniu wszystkich 
uczniów klasy II Skoły Postawowej, a 
więc dzieci, które  swoją przygodę z tym 
językiem rozpoczęły rok temu. Języka an-
gielskiego uczy ich pani mgr Magdalena 
Pęcak i to ona zachęciła ich do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu aby mogli 

oni poszerzać swoje umiejętności języko-
we porawnej budowy zdań – ja mam….  
oraz wymowy poprzez zabawę oraz grę 
aktorską. Wszyscy uczniowie przygoto-
wali ciekawe, kolorowe maski z którymi 
wystąpili, a które pomogły im w odegra-
niu ról. 

Dzieci uznały ten sposób nauki za cie-
kawy, zabawny i ineresujący. Przedsta-
wienie to obejrzeli dyrektorzy szkół oraz 
uczniowie klas od 0, I, III Szkoły Podsta-
wowej wraz z wychowawcami.

M. Pęcak

Powoli zmienia się centrum wsi. Teren 
przed szkołą i kościołem zostanie niedłu-
go w pełni zagospodarowany zmieniając 
obecny układ urbanistyczny. 

Dziś po remoncie i przebudowie budy-
nek byłej Remizy OSP zmienił swój wy-
gląd wewnątrz i na zewnątrz. Rozebrano 
od strony zachodniej altanę, w której od-
bywały się jeszcze niedawno potańców-
ki organizowane przez strażaków, a ostat-
nia dwa lata temu z okazji „Święta Szko-
ły”. Dziś czas zapomnieć o altanie, teren 

wokół budynku został zagospodarowany, 
stary budynek szkoły rozebrany, wykona-
no nowe drogi asfaltowe, a na dokończe-
nie zagospodarowania tego terenu trze-
ba będzie poczekać. Założenia projekto-
we wstępnie zostały już zaakceptowane i 
zapewne w najbliższej kadencji teren ten 
będzie nie do poznania, z nowymi par-
kingami, chodnikami i oświetleniem. Bo-
rowa tak jak każda miejscowość w na-
szej gminie ma opracowany i zaakcepto-
wany przez radę program rozwoju wsi na 
najbliższe siedem lat. Ten ambitny pro-

gram obejmuje szereg przedsięwzięć, któ-
re będą sukcesywnie wykonywane. Jest 
szansa, że część tych inwestycji uda się 
wykonać ze znacznym udziałem środków 
z Unii Europejskiej. Dziś uporządkowano 
i przygotowano tereny gminne, wykonano 
sieć dróg, otwierając tym samym proces 
przygotowania do realizacji dalszych za-
dań inwestycyjnych. 

                                                                                                                             (ziel)

 Któż z nas nie lubi prezentów lub  ra-
dosnych niespodzianek, a na pewno już 
najmłodsi  uczniowie z Grabin, którym 
udało  spotkać się z Mikołajem  w  piątek, 
3 grudnia 2010 roku.  

Tym razem Mikołaj z worem prezen-
tów  przybył   w asyście aktorów  Ma-
łych Form Teatralnych  z Krakowa, któ-
rzy przedstawili  pełen komicznych sytu-
acji i humoru słownego spektakl  pt.’’Wilk    
i zając”. Nie da się ukryć ,że przedstawie-
nie podobało się  wszystkim widzom. Naj-
młodsi  z uwagą przeżywali wesołe przy-
gody wilka i zająca tym bardziej, że an-
gażowani byli do współtworzenia akcji. 
Oczywiście nie byłoby mikołajek bez po-
jawienia się gwiazdy  spotkania – Święte-
go Mikołaja, do którego od razu utworzy-
ła się kolejka, gdyż każde dziecko chcia-
ło dostać  paczkę. Roześmiane i urado-
wane pociechy chętnie fotografowały się 
z naszym gościem. Wielu z nich pierw-
szy raz siedziało u Mikołaja na kolanach.  
Był to dopiero początek „Mikołajkowych 
Niespodzianek”. O mikołajkowych atrak-
cjach dla najmłodszych   pamiętali rów-
nież  gimnazjaliści, którzy działając  w 
zespole teatralnym  „Makosja”  pod kie-
runkiem p. D.Arciszewskiej przygotowali 
wesołe przedstawienie  w poniedziałek ,6 
grudnia  z udziałem Mikołaja i elfów. Mi-
kołaj oprócz drobnych prezentów przeka-

zał wszystkim widzom ważne przesłanie, 
by zawsze starać się być grzecznym i uży-
wać magicznych słów ;proszę ,dziękuję , 
przepraszam, dzień dobry. Prosił dzieci o 
założenie zeszytów z dobrymi przez sie-
bie uczynkami. Miejmy nadzieję, że dzie-
ci dotrzymają obietnicy i będą grzeczne 
przez cały następny rok.  

Warto przypomnieć;  Ojciec Święty 
Jan Paweł II nazwał kiedyś św. Mikoła-
ja „patronem daru człowieka dla człowie-

ka”. Przemawiając 6 grudnia 1987 roku, 
Papież podkreślił, że w dzisiejszym zma-
terializowanym świecie jest on potrzeb-
ny „nie tylko po to, by dzieciom podkła-
dać prezenty w jego zastępstwie, ale żeby 
umieć się wzajemnie obdarowywać wie-
lorakim dobrem… darem człowieczeń-
stwa, darem serca, darem pamięci i tro-
ski wzajemnej, darem troskliwej myśli i 
czynu”.

                      Ewa Kawa

Śniegiem sypnęło obficie w grudniu.

Maszyny drogowe układają dywanik przed WCK 
w Borowej.

Nowa droga w Borowej.

Zasypany rynek w Czarnej.

Sala gimnastyczna zapełniła się najmłodszymi.

Mikołaj zawitał do Grabin.

Młodzi aktorzy.

ZIMA ATAKUJE

PRZEDSTAWIENIE
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WYPOMINKI 
NARODOWE

11 LISTOPADA 
W STAREJ JASTRZĄBCE

str. 16

„Biało – czerwona ziemio, 
coś z siebie wydała
pokolenie żołnierskie 
w walce niepodległe,
niech się przed tobą chyli 
sztandar wiecznej chwały.
Bo wolność to jest tyle,
Ilu nas poległo”.

Bogate w treści patriotyczne „Wypo-
minki Narodowe” przygotowała młodzież 
ze Żdżar. Kościół p.w. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w niedzielne popołu-
dnie 14 listopada zapełnił się widzami i 
zaproszonymi gośćmi. 

Wsparta na ołtarzu flaga narodowa 
spływająca na posadzkę kościoła symbo-
lizowała tragiczne losy naszej Ojczyzny 
pełne ofiar i męczeństwa wielu wybitnych 
Polaków, których młodzież wypominała 
począwszy od Konfederatów Barskich po-
przez powstania; listopadowe, kościusz-
kowskie, styczniowe. Bardzo dobrze do-
brane teksty i pieśni patriotyczne i - reli-
gijne nadawały inscenizacji inny wymiar 
bardziej duchowy niż popularne „Apele 
Poległych” będących częścią ceremonia-
łu wojskowego. Autorzy tekstów wypo-
minek nie zapomnieli także o bohaterach 
z naszej gminy, którzy oddali swoje ży-

cie za Ojczyznę, wspominano trzech bra-
ci Kusków z Jaźwin, którzy polegli w cza-
sie II wojny światowej, czy bestialsko za-
mordowanych w mordzie katyńskim ka-
pitanie Stanisławie Klisiu i aspirancie Po-
licji Stanisławie Kutrzuba obu urodzo-
nych w Głowaczowej. Nie zapomniano 
też o lotnikach brytyjskich, którzy zginę-
li w płonącym samolocie w 1944 roku, 
który zestrzelony rozbił się na okolicz-
nych polach. Wypominki wystawione w 
Żdżarach to także bardzo dobra lekcja hi-
storii zwłaszcza dla młodzieży, która mo-
dląc się za duszę wypominanych bohate-
rów przypomniała sobie wydarzenia histo-
ryczne związane z naszą drogą do Niepod-
ległości. Za przygotowaną inscenizację 
dziękował młodzieży ks. proboszcz Ry-
szard Biernat z Machowej, a także twór-
com tego wydarzenia ks. Adamowi Sam-
borskiemu i pani Ewie Olszko – Szpunar, 
która będąc animatorem kultury nie szczę-
dzi wolnego czasu, aby w Żdżarach kwitło 
życie kulturalne. Warto było poświęcić ten 
niedzielny wieczór, aby wraz z uzdolnioną 
młodzieżą poświęcić tą chwilę tak ważną 
dla życia każdego z nas, zapalenia znicza 
pamięci w naszych sercach dla tych, któ-
rzy oddając życie uczynili nas wolnymi.

                                                                                                                                                    
(ziel)

Uroczystość rozpoczęła się w Koście-
le Parafialnym p.w. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła mszą Świętą odprawioną 
w intencji Ojczyzny przez ks. Józefa Wę-
grzyna. 

Po mszy młodzież z Zespołu Szkół w 
Starej Jastrząbce przygotowała widowi-
sko patriotyczne z znakomicie dobrany-
mi tekstami i pieśniami wykonywanymi 
z ogromną pasją. Gościnie wystąpił wraz 
z uczniami absolwent tej szkoły Paweł 
Trojak, którego popisy wokalne uświet-
niły jeszcze i tak pasjonujące widowisko. 
Obecnie jest uczniem liceum w Tarnowie 
w klasie o profilu teatralnym. Rozbrzmie-
wały, więc pieśni, które niejednokrotnie 
sami nucimy z okazji świąt narodowych. 
Wspaniale przygotowano również po-
kaz multimedialny powiązany z tekstami 
i pokazujący uroki naszej Ojczyzny, której 
Odzyskanie Niepodległości obchodzimy 
11 listopada. Nie zabrakło też nauki Jana 
Pawła II i wyjątków z Jego homilii, któ-
re stały się drogowskazami w budowaniu 

odzyskanej w 1989 roku wolności. Ko-
ściół zapełnił się widzami, którzy owacyj-
nie podziękowali wykonawcom, młodzie-

ży Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce i pa-
niom, które to widowisko przygotowały.                                                                                                                             

(ziel)

Oddane w tej kadencji Wiejskie Cen-
trum Kultury w Żdżarach stało się miej-
scem, w którym co chwilę dowiadujemy 
się o nowych przedsięwzięciach realizo-
wanych przez p. Ewę Olszko – Szpunar, 
która zatrudniona jest w tym obiekcie na 
małą cząstkę etatu przez Gminne Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej. 

Po przedsięwzięciach realizowanych w 
tym Domu Kultury widać, iż nie o etat tu 
chodzi, a o wielką misję, którą pani Ewa 
chce zrealizować w tej miejscowości, w 
której poza szkołą nic wiele w kulturze się 
nie działo. 

Działalność szkoły to pamiętanie o lot-
nikach brytyjskich i organizowanie  w 
związku z patronem szkoły wszelkiego 
rodzaju spotkań związanych z lotnikami 
brytyjskimi, którzy patronują Zespoło-
wi Szkół w Żdżarach przy współudziale 
przedstawicieli attache ambasady brytyj-
skiej. Szkoła również już od trzech lat or-
ganizuje Święto Szkoły, które poza funk-
cją integracyjną stwarza możliwość mło-
dzieży do popisywania się umiejętnościa-
mi aktorskimi i wokalnymi przed licznie 
zgromadzonymi na tej imprezie rodzica-
mi.  Ale epicentrum kulturalne przeniosło 
się do Wiejskiego Centrum Kultury gdzie 
dzieci i młodzież mogą wyżyć się kultu-
ralnie biorąc udział we wszelkiego rodza-

ju zajęciach. Pani Ewa z dumą pokazuje 
prace plastyczne dzieci, które zdobią ścia-
ny i korytarze w domu kultury. Jednak tym 
czym można się pochwalić, a pochwał nie 
brakuje to przygotowywane wspólnie z ks. 
Adamem Samborskim katechetą w Zespo-
le Szkół w Żdżarach widowiska jak nie-
zapomniane Jasełka czy Misterium Męki 
Pańskiej, a ostatnio Wypominki Narodo-
we. Warto się do Żdżar wybrać aby w tych 

wszystkich inicjatywach uczestniczyć i 
zobaczyć na własne oczy, co potrafi mło-
dzież ze Żdżar. 

Co dotychczas było niemożliwe teraz 
stało się możliwe dzięki pani Ewie, długo-
letniemu pedagogowi, które pomimo eme-
rytury wolny czas poświęca młodzieży, 
tym razem ze Żdżar.

                                                                                                                                              
(ziel)

Święto Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę bardzo uroczyście obchodzi-
ła społeczność Zespołu Szkół w Chotowej. 

Uczniowie nie tylko odwiedzili grób 
żołnierzy, którym opiekują się od lat, ale 
też przygotowali uroczysty montaż po-
etycko – muzyczny, w którym wystąpili 
zarówno gimnazjaliści, jak i przedstawi-
ciele najmłodszych klas szkoły podstawo-
wej. Nie brakło pieśni legionowych, wzru-
szających fragmentów poezji patriotycz-

nej, jak też chwytających za serce sym-
bolicznych scen przypominających waż-
ne wydarzenia dziejów ojczystych. Pro-
gram, przygotowany przez Panie Violettę 
Wodzińską i Martę Jędrzejczyk, stanowił 
piękną lekcję historii. Z uwagą obejrzeli 
go uczniowie i nauczyciele wraz z Panią 
Hanną Stasicką, wizytatorem Podkarpac-
kiego Kuratorium Oświaty. 

                                       ZS Chotowa

Zaduszki Narodowe w Żdżarach.
Pani Ewa Olszko – Szpunar prezentuje prace plastyczne.

Uwięziona Ojczyzna przez zaborców, scenka w wykonania uczniów ZS w Chotowej.

11 listopada 
w Chotowej
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18 X 10 r. w Zespole Szkół w Głowa-
czowej w ramach działań Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II odbyła się wieczornica 
upamiętniająca obchody 32 rocznicy wy-
boru Kardynała Karola Wojtyły na Papie-
ża. W Sali Patrona oprócz dzieci i mło-
dzieży obecni byli mieszkańcy oraz przed-
stawiciele wsi: radny p. Kazimierz Knych 
oraz sołtys p. Tadeusz Knych. 

Uczniowie zaprezentowali swoje wier-
sze napisane i przygotowane na uroczy-
stość nadania szkole imienia. Piękne wier-
sze zostały opublikowane w tomiku poezji 
poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II.

Udział radnego w wieczornicy był oka-
zją do podziękowania za sumienną pra-
cę na rzecz szkoły w okresie sprawowa-
nia przez Niego tej funkcji. Szczególnie 
p. Dyrektor Danuta Knych podziękowa-
ła radnemu za wiele serca włożonego w 
przygotowanie uroczystości nadania szko-
le imienia oraz zakupu sztandaru. Pani Dy-
rektor podkreśliła, że był również sponso-
rem licznych nagród dla uczniów biorą-

cych udział w konkursach artystycznych, 
przedmiotowych oraz sportowych. Nagro-
dy sprawiały nagrodzonym wiele radości.

W dowód wdzięczności p. Kazimierz 
Knych otrzymał dyplom podziękowania 

od Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

                                                      
ZS Głowaczowa

Fundacja Antoniego Kamińskie-
go podsumowała realizowany program 
Mallorca 2010 z udziałem przedstawicie-
li sieci EDEN HOTELS z Majorki pod 
nazwą „Gotuj się do Tańca” Impreza od-
była się w Sali Kolumnowej Ośrodka Wy-
poczynkowo – Szkoleniowego „GRAND” 
w Chotowej. 

W programie organizatorzy przewi-
dzieli prezentację dotychczasowej współ-
pracy Fundacji z Dębicy z Eden Hotels na 
Majorce, w którym wypoczywają rów-
nież nasi rodacy. Nasza młodzież dzięki 
tej współpracy może odbywać praktyki w 
sieci hoteli na Majorce, chwaląc sobie po-
byt na tej pięknej i zagospodarowanej tu-
rystycznie wyspie. Organizatorzy zadba-
li również o to, aby w programie znalazł 
się pokaz kulinarny połączony z degu-
stacją potraw kuchni rodem z tej pięknej 
wyspy. Zapewne przygotowanie tych po-
traw podglądane było przez kierownictwo 
ośrodka Grand, który może zdecyduje się 
oprócz serwowania tradycyjnej kuchni 
polskiej wprowadzić do menu także po-
trawy tej egzotycznej kuchni. Konkurs 
tańca amatorskiego przyciągnął wielu 
uczestników, którzy oprócz nagród w po-
staci wyjazdu w okresie wakacji na Ma-
jorkę rywalizowali o puchar wójta Gmi-
ny Czarna, który zwycięskiej parze wrę-
czył dyrektor Gminnego Centrum Kultu-

ry i Promocji w Czarnej Piotr Warżała. To 
już kolejna tego rodzaju impreza organi-
zowana w chotowskim ośrodku. Zapewne 
będzie się rozwijać, zyskiwać partnerów 
i sponsorów tak, aby stała w przyszłości 
ważnym przedsięwzięciem promocyjnym 
Podkarpacia, Gminy Czarna, a zwłaszcza 

Ośrodka Wypoczynkowo – Szkolenio-
wego Grand w Chotowej, który ma szan-
sę stać się miejscem pobytu turystyczne-
go chętnie odwiedzanym przez turystów z 
zagranicy, także z Majorki.

                                                                                                                                        
(PW)

26 października 2010 roku uczniowie 
klas IV, V i VI z Zespołu Szkół w Grabi-
nach dzięki zaangażowaniu i staraniom 
nauczycielki języka angielskiego pani 
mgr Magdaleny Pęcak wzięli udział w 
niecodziennym spotkaniu, które popro-
wadził Richie Mullaney  z Irlandii. 

Richie to człowiek o bardzo ciekawej 
osobowości, życzliwy, ciepły i serdecz-
ny a ponadto mający niesamowicie do-
bry kontakt z młodzieżą i dziećmi. Spo-
tkanie to odbyło się w Rzeszowie i mia-
ło charakter warsztatów językowych. 
Były to warsztaty Europejskiego Progra-
mu Nauczania – Nauka Bez Granic! Pro-
jekt ten miał charakter międzykulturowy i 
jego celem było przybliżenie kultury kra-
jów anglojęzycznych, więc warsztaty od-
bywały się w języku angielskim, co było 
wyzwaniem dla uczniów i ciekawą przy-
godą. Uczniowie dowiadywali się cie-
kawych informacji o święcie Hallowe-
en oraz mieli okazję poćwiczyć i spraw-
dzić swoje umiejętności językowe oraz 
wykazać się kreatywnością. Brali udział 
w tradycyjnej zabawie halloween’owej, 
która polegała na wyławianiu jabłek z 
wody – tylko za pomocą ust, bez użycia 

rąk. Uczniowie mogli niejako „dotknąć” 
prawdziwego żywego języka angielskie-
go. Udział w takich warsztatach to otwar-
cie na inne obyczaje, kulturę i poglądy, to 
ciągłe uczenie się także poprzez zabawę 
– uczniowie uczyli się tradycyjnego tań-
ca irlandzkiego, co było dla nich świetną 
zabawą. Opiekę nad uczniami sprawowa-

ły wychowawczynie klas panie: Renata 
Para, Agnieszka Lesiak i Magdalena Pę-
cak. Uczniowie z entuzjazmem wyznali, 
że z niecierpliwością czekają już na kolej-
ne tak ciekawe warsztaty językowe.

 Magdalena Pęcak
        

Dnia 2 listopada grupa dzieci pięcio i 
sześcioletnich z Grabin, pod opieką Pani 
Małgorzaty Piękoś i Barbary Neuman-
n-Kłos, udała się zapalić znicze i poło-
żyć wiązankę kwiatów na nagrobku Je-
rzego Wojnarskiego. Podchorąży, pseu-
donim „Szary”, zginął dnia 18 czerwca 
1944 roku w Grabinach. Był żołnierzem 
Szarych Szeregów.

 
Jurek urodził się 28 lutego 1925 roku w 

Zgierzu k/Łodzi, ale gdy miał 3 lata wraz 
z rodzicami przeprowadził się do Tarno-
wa – Mościc, gdzie jego ojciec podjął 
pracę w budujących się Zakładach Azoto-
wych. W lutym 1940 roku boleśnie prze-
żył aresztowanie ojca, którego wywiezio-
no do Oświęcimia. To sprawiło, że Je-
rzy podjął walkę z hitlerowskim okupan-
tem. Brał udział w wielu akcjach dywer-
syjnych, jednocześnie uczył się na taj-

nych kompletach w zakresie szkoły śred-
niej. Przechodził też różne typy szkolenia 
wojskowego. Po ukończeniu Szkoły Pod-
chorążych i złożeniu przysięgi wojsko-
wej sam szkolił swoją grupę. Jego ostat-
nia wyprawa miała miejsce w Grabinach, 
gdzie z 6-cio osobową grupą „szaro-sze-
regowców” postanowili zdobyć broń, 
która miała być przechowywana w remi-
zie strażackiej.  Ubezpieczając kolegów 
od strony Straszęcina, został zastrzelony 
przez niemiecki patrol. Ocalił jednak ko-
legów, którzy spłoszeni strzałami skoń-
czyli akcję i zebrali się w wyznaczonym 
miejscu. Podzieli się na dwie grupy: jed-
na wróciła zaraz do Tarnowa, druga cze-
kała na „Szarego” – ale on się już nie po-
jawił.

Po wojnie, w miejscu tragicznej śmier-
ci „Szarego” jego rodzice wystawi-
li kapliczkę poświęconą Matce Boskiej 
umieszczając w niej kamienną płytę z na-
zwiskiem śp. Jerzego Wojnarskiego. W 
roku 1982 decyzją ciężko chorej matki 
tablicę wymieniono na nową, odlaną w 
brązie z podobizną Jerzego, wmontowa-
nym Jego własnym krzyżem harcerskim 
oraz napisem: Całym życiem służył Bogu 
i Polsce. Kapliczka znajduje się obecnie 
w ogrodzie Państwa Bałów, którzy się nią 
serdecznie opiekują. Życzliwością i pa-
mięcią otaczają to miejsce również dzie-
ci i nauczyciele ze Szkoły w Grabinach. 

Zdjęcia dzieci przy kapliczce można 
oglądać na stronie internetowej pod adre-
sem: http://picasaweb.google.com/zsgra-
biny.biblioteka/Zaduszki2010 .

  
Barbara Neumann-Kłos

str. 17

Uczestnicy wieczornicy poświęconej papieżowi. Pani Barbara Neuman – Kłos z uczniami z Grabin.

Prezes Fundacji ogłosił zwycięzcę turnieju.

Uczestnicy imprezy „Gotuj się do Tańca”.Młodzi kucharze, na razie w tańcu.

Uczestnicy warsztatów z Grabin

IRELAND TODAY / HALLOWEEN

X  DZIEŃ  PAPIESKI W ZESPOLE SZKÓŁ 
IM. JANA PAWŁA II W GŁOWACZOWEJ

Zaduszki 2010 w Grabinach

EDUCARE et SERVIRE
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BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI
W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ
We wrześniu 2010 roku nauczycielka 

języka angielskiego pani mgr Magdalena 
Pęcak założyła Bibliotekę z książkami w 
języku angielskim. 

Założenie biblioteki językowej było 
możliwe dzięki usilnym staraniom i za-
angażowaniu pani Magdaleny oraz dzię-
ki jej współpracy z przedstawicielami wy-
dawnictw Nowa Era a także Oxford oraz 
Longman. Jest to wielka atrakcja zarów-
no dla uczniów klas IV – VI SP jak i dla 
młodszych czytelników z klas I – III SP. 
W bibliotece znajdują się zarówno książki 
przygodowe jak na przykład: ‘Tinkers Is-
land’, ‘The Adventures of Tom Sawyer’, 
‘Treasure Island’, ‘A New Zealand Ad-
venture’ oraz ‘Dino’s Day In London’, jak 
również thrillery takie jak: ‘The Birds’ czy 
‘Phantom of the Opera’. Chłopcy mogą 
pokusić się o takie tytuły jak: ‘The Three 
Musketeers’, ‘Hercules’ oraz ‘Sherlock 
Holmes’. Dla dziewcząt znajdą się rów-
nież bardzo ciekawe pozycje jak na przy-
kład słynna ‘Polyanna’, ‘Freckles’, ‘The 
Gift of Magi’ oraz ‘Twenty Thousand Le-
agues Under the Sea’. Ponadto wiele cie-
kawych pozycji wydanych przez Natio-
nal Geographic o zwierzętach: ‘Wild Ani-
mals Trackers’, geograficzne: ‘Colum-
bus and the New World’, o sportach: ‘Ta-
iko Master’, ‘Extreme Sports’, a także o 
sławnych ludziach np.‘Daniel Radcliffe’,. 

Książki pomocne podczas lekcji o krajach 
anglojęzycznych to ‘London’, ‘New York’ 
oraz ‘Seasons and Celebrations’. Dodat-
kowo na wyposażeniu biblioteki znajdują 
się ilustrowane, kolorowe słowniki języka 
angielskiego dla najmłodszych uczniów 
naszej szkoły pt. ‘Young Children’s Pic-
ture Dictionary’. Dla nich także ciekawe 
bajeczki pod różnymi tytułami np.: ‘Prin-

cess and the Pea’ czy też ‘The Magic Co-
oking Pot’. Najmłodszym bajeczki mogą 
przeczytać rodzice znający język angiel-
ski. Wymienione powyżej tytuły książek 
to tylko niektóre z możliwych wielu in-
nych do wypożyczenia i przeczytania. 

Biblioteka jest doskonałą mobilizacją 
do nauki języka angielskiego.  Uczniowie 

widzą, że zasięgu ręki czekają na nich cie-
kawe książki, które mogą przeczytać pod 
jednym tylko warunkiem –  trzeba znać 
język angielski. Dlatego uczniowie chęt-
nie uczą się nowych słówek i gramatyki, 
aby móc wypożyczać książki i czytać je 
w angielskiej wersji językowej. Po prze-
czytaniu opowiadają treść książki na lek-
cji i sprawdzają czy wszystko dobrze zro-

zumieli. Istotnym jest fakt, że po otwar-
ciu biblioteki językowej uczniowie chęt-
nie korzystają z jej zasobów i często wy-
pożyczają książki, a później barwnie opo-
wiadają, czego ciekawego dowiedzieli się 
z przeczytanych przez siebie tomów.

M. Pęcak

Prezentacja książek z biblioteki.

Wszystkie dzieci mogły liczyć na prezenty.

Uczniowie z Grabin.

Członkowie Koła PCK z Chotowej.

Dzielenie się z potrzebującymi sercem, 
własnym czasem, a także datkami finan-
sowymi to od lat przesłanie szkolnego 
koła PCK w Chotowej, którym opiekuje 
się Pani Aniela Dydo. Uczniowie trady-
cyjnie już z niesłabnącym zaangażowa-
niem uczestniczą w działalności chary-
tatywnej.

 Współpracują z fundacją „Pomóż i 
Ty”, a także z Zarządem Miejskim PKPS 
w Dębicy. W listopadzie gimnazjaliści 
kwestowali wśród uczniów, nauczycieli a 
także mieszkańców swej miejscowości na 
rzecz pomocy najuboższym, jaką organi-
zuje PKPS. Na uwagę zasługuje fakt, że 
młodzi ludzie uczestniczący w akcji, spo-
tykają się ze zrozumieniem chotowian. 
Mieszkańcy tej małej miejscowości przyj-
mują ich bardzo życzliwie i chętnie wspo-
magają szczytny cel w miarę swych moż-
liwości. Za szlachetną postawę znaleź-
li uznanie w oczach młodzieży i ich wy-
chowawców. W tym roku kwestowali: 
Łukasz Wełna, Norbert Durołek, Mateusz 
Czuba, Karolina Reguła, Gabriela Pluta, 
Izabela Durołek, Kamil Gawron, Sylwia 
Reguła, Paweł Stolarczyk, Karmena Klu-
za, Marzena Curyło, Kinga Wilczyńska, 
Szymon Balasa, Bartosz Grzanka, Mar-

cin Hals, Adrian Kutrzuba, Przemysław 
Wlezień, Aleksandra Skotnicka, Karoli-
na Pasternak. Efektem ostatniej zbiórki 
jest kwota ponad sześciuset złotych. Pie-
niądze te zostały przekazane Zarządowi 
Miejskiemu PKPS w Dębicy. Na prośbę 
dyrektora szkoły, 70% tej kwoty Zarząd 
Miejski PKPS przeznaczył na działalność 
charytatywną szkolnego koła PCK.

Decyzją zarządu koła, pieniądze zosta-
ną wydane na prezenty mikołajowe dla 
dzieci z rodzin będących w trudnej sytu-
acji finansowej. Mieszkańcom Chotowej 
za okazaną życzliwość dziękuje serdecz-
nie społeczność Zespołu szkół w Choto-
wej. 

Zarząd szkolnego koła PCK

W poniedziałek, 6 grudnia 2010 r. w 
przedświątecznej atmosferze radosne-
go oczekiwania dzieciaki w Publicznym 
Przedszkolu w Czarnej z bijącymi ser-
duszkami spodziewały się niezwykłego 
i niecodziennego gościa – Św. Mikołaja. 

„Mikołaju, Mikołaju
Na Ciebie czekamy też!
Moc prezentów nam przyniesiesz 
O czym marzę – dobrze wiesz!”

Tego grudniowego dnia w całym przed-
szkolu rozlegał się dziecięcy, melodyj-
ny śpiew przedszkolaków, które słowami 
piosenki, niczym magicznym zaklęciem 
usiłowały sprowadzić Dziadka Mroza. Ja-
kież było ich szczęście, gdy około godzi-
ny 11.00 ten wyjątkowy gość wkroczył do 
sal ze swoim głośnym i jakże charaktery-

stycznym: „Ho! Ho! Ho!...”. Śmiechom 
i piskom nie było końca! Każde dziecko 
miało szansę zamienić choćby kilka słów 
z Mikołajem, dotknąć go i przytulić. Na-
wet Pani Dyrektor – Dorota Kubisztal nie 
mogła odmówić sobie pamiątkowej fo-
tografii z uroczym Staruszkiem. Wszyst-
kie maluchy zostały szczodrze obdarowa-
ne mikołajkowymi upominkami, a następ-
nie bawiły się w kole z Mikołajem przy 
akompaniamencie popularnej świątecz-
nej piosenki: „Ding, Dong”. Roześmiane 
przedszkolaki serdecznie podziękowały 
za prezenty i zaprosiły Mikołaja do przed-
szkola już za rok.

Pomoc w organizacji paczek mikołaj-
kowych okazała Rada Rodziców z prze-
wodniczącym Panem Łukaszem Mazu-
rem oraz rodzice. 

(AH)

Rota strażacka przemaszerowała przez 
Żdżary w kierunku Kościoła pod dowódz-
twem prezesa Zarządu Gminnego OSP w 
Czarnej Stanisława Bryga.  Prezentowa-
ła się okazale ze sztandarem i z dziewczy-
nami z Dziewczęcej Drużyny OSP, któ-
re dumnie maszerowały trzymając krok 
nadawany przez prowadzącego. Na cze-
le jednak jechał wóz strażacki, który w 
dniu 26 września strażacy postanowili 
poświęcić. 

Uroczysta msza koncelebrowana pod 
przewodnictwem ks. Ryszarda Bierna-
ta proboszcza z Machowej i powiatowe-
go kapelana ks. Józefa Jasiurkowskiego 
oraz księży z Dębicy, którzy uczestniczy-

li w pielgrzymce na Jasna Górę. Po mszy 
świętej poświęcenia pojazdu dokonał ks. 
kapelan odmawiając przypisane rytuałem 
kościelnym modlitwy. Część oficjalna od-
była się przed Wiejskim Centrum Kul-
tury w Żdżarach. Wóz marki Iveco uda-
ło się odkupić z Gminy Brzostek, czę-
ściowo zakup został sfinansowany z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie. W uroczystości przekazania samo-
chodu udział wzięli: wójt Józef Chudy, 
Krzysztof Moskal – prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP Krzysztof Moskal, Le-
szek Bieniek – burmistrz Brzostka, An-
drzej Skrzyniarz – prezes Zarządu OSP 
w Czarnej wraz z komendantem OSP w 

Czarnej Janem Pychem oraz Władysław 
Radzik, Marek Mysona i zastępca wójta 
Bogusław Majka.

 Druhowie ze Żdżar bardzo się cieszą 
z nabytku, jakim jest ten w dobrym stanie 
technicznym wóz strażacki. Chętnie będą 
wyjeżdżać z remizy, aby brać udział w ak-
cjach niosących pomoc ludziom zagrożo-
nym niebezpieczeństwem pożaru czy po-
wodzi. Prezes OSP Adam Kolak  dzięko-
wał za otrzymany od gminy prezent i za-
prosił uczestników tego strażackiego wy-
darzenia na strażacki poczęstunek.

(ziel)

POMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM ŚW. MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 
W CZARNEJ

Mikołaj w Przedszkolu w Czarnej.
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SAmoChóD bojoWy DLA oSp W żDżArACh
 (fot. St. Zieliński) 

Kompania honorowa OSP ze Żdżar.

Msza Święta koncelebrowana.

Ks. Józef Jasiurkowski – kapelan strażaków poświęcił wóz strażacki.

Od lewej: Leszek Bieniek – burmistrz Brzostka, Józef Chudy – wójt Gminy Czarna, ks. Józef Jasiurkowski, 
Krzysztof Moskal – prezes Zarządu Powiatowego OSP, Władysław Radzik i Bogusław Majka. Przyjęcie w Wiejskim Centrum Kultury.

Goście uroczystości w Żdżarach.

Dziewczyny z formacji OSP w Żdżarach

Za kółkiem zasiadł radny Marek Ziaja.



Kadr

Portrety

Riksza - uprzywilejowany pojazd dla  GZGK w Czarnej

Przysłowia

Na Barbarę błoto
W zimie sanna jak złoto.

Święta Barbara po lodzie,
Boże Narodzenie po wodzie.

Na Adama Ewy pięknie
Zima rychło pęknie.

Gdy w Adwencie szadź na 
drzewach występuje,
Bardzo urodzajny rok 
zwiastuje.

Grudzień z deszczami
Długa zima przed nami

Dzień Sylwestrowy
Pokaże czas lipcowy

Grudzień ziemię grudzi,
I izby wystudzi,

Ale za to na Gody,
Każdy użyje swobody.

Coś uczynił przez rok dobre-
go,
Nie żałuj nigdy tego.

Gdy ciepłe gody,
To w Wielkanoc lody.

Jak Jan Apostoł ośnieżony,
Święty Józef już zielony.

Grudzień ziemię grudzi,
Tak mówi niejeden z ludzi.

Gdy w grudniu nie nastąpi 
zima,
To latem zbierać co nie ma.

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 55)

Drodzy Państwo!

Hura! Mamy nowe władze, wójt wybrany demokratycznie, a nie w plebiscycie jak zaraz po wojnie my głosowali „3 
razy Tak”. Teraz byłoby jeden raz „Tak” i mielibyśmy plebiscytowego wójta, a nie takiego wybranego w demokra-
tycznych wyborach. Znalazł się kandydat i mieliśmy demokratyczne wybory. Najbardziej ucieszony po gminie cho-
dzi sekretarz, bo groziło mu zwolnienie z funkcji redaktora w Gazecie Czarnieńskiej. Kandydat z Grabin to zawo-
dowy redaktor i pierwszą dymisję wręczyłby sekretarzowi pozbawiając go długoletniego, wysokiego stanowiska w 
dziennikarskiej profesji redaktora naczelnego prowincjonalnej gazetki.
Władek mi mówił, że sekretarz chodzi po gminie jak paw, sam zrezygnuje z tego zaszczytnego stanowiska jak pój-
dzie na emeryturę, a nikt go nie wyrzuci, chyba, że narazi się wydawcy, dyrektorowi od kultury i nawet wójt go nie 
obroni, wyrejestruje go z sądu i po chłopie. Władek też chodzi dumny, kolejny samochód do straży dostają, terenów-
kę, co ciągnie na cztery koła. Naczelnik załatwił w powiecie do patrolowania lasów w lecie jak będzie susza, może 
się załapie do leśnego patrolu, parę groszy mu wpadnie, zafasuje polowy mundur, wysokie ochronne buty po kola-
na żeby go żmija nie ukąsiła jak będzie zbierał flaszki po rowach. Będzie znów kropienie auta pod kościołem przez 
kapelana i paradna musztra w wykonaniu strażackiej roty. Ale to wszystko nic! Z Władkiem spotkałem się po rora-
tach, poszliśmy na pizzerii, aby pogadać. 
Jasiu, a dom ci nie pęka? Na razie nie pęka, ale jak tak będą jeździć to z naszej drogi, co nam wójt wyremontował, 
zostanie tor dla terenówek. Blokadę trzeba będzie zrobić i już, brony wyciągniemy z szop. Cała nadzieja w wójcie i 
komendancie. Jasiu, nie mów nikomu, ale będziemy mieli straż wiejską, która ma pilnować porządku. Szlabany będą 
w naszej gminie na głównych traktach, którymi nielegalnie jeżdżą ciężarówki i budki dla strażników. Służba ma być 
przez 24 godziny, nikt się nie prześliźnie, tylko miejscowi właściciele ciężarówek będą mieć przepustki i przejadą 
ciężarówkami wioząc ziemniaki do” Fritaru” i materiały budowlane do magazynów przy Spółdzielczej. Wójt się za-
ciął i dał słowo na ostatniej sesji ustępującej radzie, że choćby sam premier Tusk z ministrem Grabarczykiem przy-
lecieli do Czarnej paktować, to nie ustąpi, chyba, że przywiozą promesę.
 Jaką promesę Władziu? Jasiu! Taki papier, w którym ma być napisane, parę milionów na odbudowę dróg zniszczo-
nych przy budowie autostrady, kasę na park rekreacyjno wypoczynkowy oraz kasę na trzy Orliki dla Żdżar, Róży i 
Chotowej. Jak nie to szlaban Jasiu, strażnicy i budki jak za C.K. Austrii przed koszarami. A! i jeszcze kasę na try-
buny, krzesełka mają być olimpijskie, różnokolorowe, aby kibice Czarnovi mogli wreszcie usiąść, a nie stać na beto-
nowych podestach. A „Kamieniarz Golemki” nic nie dostanie? Dostanie Jasiu nawierzchnie boiska w Borowej od-
porną na rycie dzików z oświetleniem, aby mecze mogli rozgrywać późnym wieczorem lub nad ranem w czasie żero-
wania dzików, fani klubu odstraszą je gwizdami i krzykami na dobre i przeniosą się do innej gminy i będzie spokój. 
Władziu!  Na dziki nie ma rady! Jest rada - załatwić karbidu, puszkę po farbie i strzelać, strzelać, aż się je wypłoszy. 
Władziu, znowu będzie draka. A cóż znowu? Święto pogańskie w Grabinach obchodzili, po angielsku na lekcji mó-
wili i po amerykańsku się straszyli. A, to będzie draka, a może i protest. Władek, a słyszałeś, że fabryka będzie w 
Żdżarach? Jaka? Wody chlorowanej, kandydat obiecał na zebraniu przedwyborczym fabrykę, wójt mu chce wy-
dzierżawić studnię na Źródłach i blok oficerski w ramach rekompensaty pod jednym warunkiem. Jakim? Herb gmi-
ny ma umieścić i reklamę, że gmina ekologiczna, woda, choć chlorowana to każdemu zdrowia doda, a w „Czarnian-
ce” to same minerały od czasu do czasu płyną z cegielni w Woli Rzędzińskiej. 
                                                                                                                                AS

Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób przypadkowe                   

Pan Henryk Kuta ma 76 lat, nieprzerwanie od 10 stycznia 1954 
roku sprawuje funkcję sołtysa wsi. Jego życiorys jest bogaty i 
ściśle związany z historią współczesnej Polski, trudnych lat od-
budowy Borowej po wojnie. Był żołnierzem górnikiem, pra-
cownikiem dębickiego Stomilu i przez długie lata pracownikiem 
Tartaku w Czarnej. Z satysfakcją patrzy na dzisiejszą Borową i 
chce dalej dla niej pracować. Życzymy mu dużo zdrowia.

HENRYK KUTA – SOŁTYS BOROWEJ


