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BAL KARNAWAŁOWY W PRZYBOROWSKIM PRZEDSZKOLU

JASEŁKA W CZARNIEŃSKIM PRZEDSZKOLU

 (fot. G. Wałęga), tekst str. 13

 (fot. G. Zieliński) 

Pastuszkowie

Przedszkolaki z Przedszkola w Czarnej przygotowały przepiękne jasełka

Gabrysia Zielińska śpiewała Jezusowi kolędę Cicha Noc

Pani jak zawsze służyła pomocą
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Na ostatniej sesji rady w ubiegłym 
roku radni po wysłuchaniu opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej oraz opi-
nii wypracowanej na spotkaniu z radny-
mi i sołtysami przed sesją jednogłośnie 
uchwalili budżet na rok 2011. 

Po stronie dochodów budżet zamknął 
się kwotą ponad 32 milionów złotych, a 
po stronie wydatków, których wysokość 
zaplanowano na kwotę ponad 30 milio-
nów złotych, z czego na inwestycję zo-
stanie przeznaczonych 6 mln złotych, na 
pomoc społeczną ponad 5,5 mln złotych. 
Największą pozycję stanowi w wydatkach 
budżetowych oświata, która skonsumu-
je w tym roku kwotę ponad 12 milionów 
złotych. Budżet tak po stronie dochodów 
jak i wydatków zapewne ulegnie zmia-
nie. Będą to jednak zmiany na korzyść ze 
względu na starania gminy o środki Unii 
Europejskiej, a także środki z budżetu 
państwa na usuwanie skutków powodzi, 
czy dodatkowe środki na pomoc społecz-
ną i oświatę. Zatem najważniejsza uchwa-
ła, która podejmowana jest przez radę 
każdego roku została uchwalona.

 Uchwalenie uchwały budżetowej daje 
wójtowi możliwość realizacji zaplano-
wanych do realizacji inwestycji. Miejmy 
nadzieję, iż 2011 rok również przyniesie 
szereg miłych dla naszej wspólnoty wia-
domości o środkach unijnych, które tra-
fią do naszej gminy. Jak na każdej z se-
sji uchwalono szereg uchwał porządkują-
cych budżet, zmian w budżecie i wielolet-
nim planie inwestycyjnym.

 Po sesji rady jak tradycja nakazuje rad-
ni wraz z sołtysami spotkali się na opłatku 
w Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej. Opłatki pobłogosławił ks. Sta-
nisław Janusz, który życzył radnym, wój-
towi i sołtysom, aby ich plany zostały zre-
alizowane dla dobra społecznego, życzył 
błogosławieństwa Bożego w pracy i w 
życiu osobistym. Po błogosławieństwie i 
życzeniach przewodniczący rady Janusz 
Cieśla skierował życzenia do wszystkich 
mieszkańców na ręce radnych i sołtysów. 
Tradycyjnie jak nakazuje zwyczaj łama-
no się opłatkiem, życząc sobie wzajem-
nej pomyślności, a indywidualne życze-
nia składane sobie zapewne nie odbiegały 
od tych, które i przy wigilijnym stole skła-
dane było w kręgu najbliższych. To inte-
gracyjne spotkanie radnych przyniesie za-
pewne efekt w postaci wspólnej pracy w 
całej VI już kadencji, która rozpoczęła się 
po wyborach do parlamentu 21 listopada 
2010 roku. Wspólna troska o rozwój gmi-
ny poza podziałami przyniesie także w tej 

kadencji wymierne efekty, tak jak w ubie-
głych latach, w których misja lepszego i 
efektywniejszego zaspakajania potrzeb 
ludzi w różnych sferach życia społeczne-
go jest najważniejsza i konsekwentnie re-
alizowana wspólnie z wójtem.

 To właśnie jest wymierny efekt i 
wskaźnik osiągniętego rezultatu w gmin-
nych inwestycjach ściśle związany z po-
zyskiwaniem środków z Unii Europej-
skiej i innych źródeł pozabudżetowych, 

których spłynęło do gminy ponad 27 mi-
lionów złotych. Kolejne dwie sesje w no-
wym 2011 roku poświecono sprawom or-
ganizacyjnym i podejmowano na nich 
uchwały dotyczące bieżącego funkcjono-
wania gminy. Jedna z najważniejszych do-
tyczyła zmian w statucie gminy, dokładnie 
napiszemy o tych zmianach po wejściu w 
życie tej uchwały z chwilą ogłoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowy. 

                                                                                                                                                     
(sz)
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Za budżetem radni głosowali jednogłośnie

Obrady sesji prowadził przewodniczący Janusz Cieśla

Opłatkiem łamią się wójt z zastępcą i przewodniczący rady z proboszczem

Był toast szampanem za pomyślność w Nowym Roku

Opłatki pobłogosławił i Słowo Boże do radnych skierował ks. Stanisław Janusz

Radny Mirosław Kot składa życzenia księdzu Stanisławowi Januszowi

Sesje
BUDŻET UCHWALONY

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

URZĄD GMINY CZARNA
ul. Dworcowa 6
39-215 CZARNA
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wtorek                           7.00 - 15.00
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tel. 14 6761030
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fax 14  6761442
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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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 Coroczny opłatek ludowców odbył się 
tym razem w Górze Motycznej w gminie 
Żyraków. 

W restauracji Campari spotkało się 
około 300 członków Polskiego Stronnic-
twa Ludowego z gmin i miast powiatu dę-
bickiego. Do Góry Motycznej gromadnie 
przybyli na zaproszenie prezesa Zarządu 
Powiatowego PSL Bogusława Płodzienia 
i nowo wybranego wójta Gminy Żyraków 
Marka Rączki – członka i działacza Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Gościem, 
na którego wszyscy czekali, a zaszczycił 
on swoją obecnością to noworoczne trady-
cyjne ludowe spotkanie był sekretarz sta-
nu Ministerstwa Skarbu, poseł RP i prezes 
Zarządu Wojewódzkiego PSL Jan Bury, 
który w przyjętym oklaskami przemówie-
niu nakreślił bieżącą politykę najstarszej 
w Polsce partii politycznej, która wspólnie 
z Platformą Obywatelską rządzi w naszym 
kraju. Dziękował także za bardzo dobry 
wynik wyborczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. 

W spotkaniu uczestniczył również wi-
cewojewoda podkarpacki Andrzej Regu-
ła oraz burmistrzowie: Pilzna - Ewa Go-
łębiowska i Brzostka – Leszek Bieniek, 
wójtowie Czarnej – Józef Chudy i Jodło-
wej – Robert Mucha. 

Opłatki pobłogosławił ks. dr Jan Ce-
bulak z Brzostka. Kolędowano, a przede 
wszystkim w serdecznej atmosferze ko-
lejny już raz ludowcy mogli wspólnie się 
spotkać i życzyć sobie wszystkiego naj-
lepszego w Nowym Roku, ważnym w 
związku z przypadającymi wyborami par-
lamentarnymi, które zdaniem ludowców 
będą kolejnym sukcesem partii o ponad 
100 letniej tradycji, dla której sprawą nad-
rzędną jest dobro Rzeczypospolitej, a nie 
partyjne swary. 

Nam wypada podziękować za zapro-
szenie, a zarazem życzyć ludowcom, aby 
ich marzenia spełniły się. I tu mam na my-
śli zwłaszcza te, które prowadzą do rów-
nomiernego rozwoju obszarów wiejskich.

                                                                                                                                                      
      (ziel)

Niezwykle udany sezon zanotowali na 
swoim koncie tenisiści ziemni reprezen-
tujący UKS w Czarnej.  

W punktacji Polskiego Związku Teni-
sowego za 2010 rok UKS w Czarnej zo-
stał sklasyfikowany na 13 miejscu w Pol-
sce i 1 w województwie podkarpackim.  
Największe sukcesy drużynowe: Dru-
żynowe Mistrzostwo Polski do lat 12-tu 
(edycja halowa) i Drużynowe Wicemi-
strzostwo Polski do lat 12-tu (edycja let-
nia), 2 miejsce drużynowo W Ogólnopol-
skich Mistrzostwach UKS-ów.   Sukce-
sy indywidualne: tytuły mistrza Polski w 
singlu i w deblu do lat 12-tu w rozgryw-
kach halowych i w deblu w rozgrywkach 
letnich Konrada Słowika ( reprezentan-
ta Polski), 4 zwycięstwa w turniejach Te-
nis Europe w deblu i 2 drugie miejsca w 
singlu, 7 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy 
medal w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
UKS-ów (Justyna Baran, Karina Błaś, 
Aleksandra Kuta, Joanna Zawadzka, Ja-
kub Węgrzyn), 21 złotych, 18 srebrnych 
i 8 brązowych medali w edycji halowej i 
letniej Mistrzostw Województwa Podkar-
packiego do lat 12,14,16. Obok bardziej 
doświadczonych już zawodników podno-
szą swoje umiejętności dzieci z Zespołu 
Szkół w Czarnej, które w przyszłym roku 
zadebiutują na arenie ogólnopolskiej.  Pla-
nowane są starty w: Mistrzostwach Pol-
ski Szkół, Ogólnopolskich Mistrzostwach 
UKS-ów oraz Talentiadzie PZT a także 
w turniejach klasyfikacyjnych.  Na razie 

dzieci chętnie uczestniczą w comiesięcz-
nych turniejach klubowych.  W ostatnim 
turnieju mikołajkowym wystartowało bli-
sko 40 dzieci.  Treningi prowadzone są w 
Zespole Szkół w Czarnej trzy razy w ty-
godniu przez trenera tenisa II klasy Jana 
Pajora.  Dzieci trenują w kategoriach mini 
tenis 6-8 lat oraz 9-10 lat oraz tenis do lat 
12-tu. Klub zapewnia nieodpłatnie sprzęt 
tenisowy. Do wyróżniających się nale-
żą:  Karolina Kutrzuba,  Kinga Szygut,  
Martyna Gawiec, Wikoria Gawiec, Justy-
na Stych, Julia Maciszewska oraz Patryk 
Jędrocha,  Kacper Waśko, Kamil Waś-
ko, Igor Wulkowicz, Michał Pękala, Kon-
rad Kusek.  Tak dynamiczny rozwój moż-

liwy jest dzięki przychylności i pomocy 
Dyrekcji Zespołu Szkół w Czarnej oraz 
władz Gminy Czarna, które doceniły wa-
lory tenisa ziemnego, sportu bardzo chęt-
nie uprawianego przez dzieci a zapewnia-
jącego im wszechstronny rozwój fizycz-
ny i psychiczny. Mini tenis dzięki swo-
jej prostocie i przystosowaniu do możli-
wości dzieci (krótsze rakiety, wolniejsze 
piłki, mniejsze korty) umożliwia grę już 
od pierwszych treningów, a może stać się 
sportem na „całe życie” lub sposobem na 
życie. 

   Jan Pajor

Drużyna dziewcząt z gimnazjum w Jaź-
winach odniosła kolejny sukces sporto-
wy po raz drugi z rzędu wygrała zawody 
gminne w koszykówce po raz drugi z rzę-
du również zagrała w finale powiatowym 
w którym co prawda nie udalo się obro-
nić tytułu z ubiegłego roku ale wywalczy-
ła wicemistrzostwo powiatu. 

Od dwóch lat koszykarki z Jaźwin nie 
przegrały meczu na zawodach i turnie-
jach gminnych, wygrywają wszystkie me-
cze wyraźnie na punkty. W zawodach po-

wiatowych przegrały tylko jeden mecz. To 
wielki sukces tej drużyny biorąc pod uwa-
gę że, do gimnazjum uczęszcza tu tylko 
jedenaście dziewcząt i mają one najmniej-
szą salę w gminie.  Złotą drużynę two-
rzą: Agnieszka Burek, Natalia Maślanka, 
Olga Trzaskuś, Katarzyna Trzaskuś,, Ka-
rina Czernik (kapitan), Anna Zawiślak 
Paulina Cieśla, Magdalena Gawle, Pa-
trycja Burek, Katarzyna Kusek, Karolina 
Ćwik. Opiekunem drużyny jest pan Da-
riusz Barnaś.

TYM RAZEM W GÓRZE MOTYCZNEJ

Tenis ziemny w Czarnej SUKCES KOSZYKAREK 
Z JAŹWIN !!!

str. 4

Ludowcy z gminy Czarna

Gospodarzem opłatka był wójt Żyrakowa Marek Rączka

Ludowcy z gminy Żyraków

Ludowcy z miasta i gminy Dębica

Bogusław Płodzień – dyrektor obok Jana Burego sekretarza stanu, posła i preze-
sa Zarządu Wojewódzkiego PSL

Burmistrz Brzostka Leszek Bieniek obok ks. dr Jana Cebulaka proboszcza 
z Brzostka i prezes Zarządu Powiatowego PSL Bogusław Płodzień

Gimnazjalistki z Jaźwin wraz z opiekunem panem Dariuszem Barnasiem, 
mistrzynie gminy i wicemistrzynie powiatu w koszykówce dziewcząt

Najmłodsi tenisiści z Czarnej
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To już tradycja w naszej gminie, aby 
podopieczni Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej wspólnie zasiedli do wigi-
lijnego stołu i wspólnie z wójtem Józefem 
Chudym, proboszczem z czarnieńskiej 
parafii księdzem Stanisławem Januszem 
i oraz pracownikami ośrodka kierowane-
go przez panią Urszulę Pych połamać się 
opłatkiem. 

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół 
w Czarnej przygotowali jasełka kolędu-
jąc przy szopce, w której było dzieciątko, 
Maryja i Józef, Trzej Królowie, anioło-
wie i pastuszkowie. Za występ otrzymali 
gromkie brawa. Życzenia wszystkim zło-
żył ks. proboszcz, życząc zebranym aby-
śmy wspólnie się ubogacali poprzez po-
stęp na drodze do doskonałości i świę-
tości. Jest, bowiem pewne, że jeżeli każ-
dy z nas będzie stawał się lepszy, uczciw-
szy, strzegący przyjętych zobowiązań to 
wówczas ludzie żyjący obok nas będą 
szczęśliwsi, i my również. Życzył tak-
że wszystkim obecnym nieustannego od-
krywania tych wartości, które przyniósł 
Jezus Chrystus i którym z nami się dzie-
li: to jest prawdą, miłością, życiem. By-
śmy żyli prawdą, byśmy odkryli jej sens 
w naszym życiu, byśmy byli prawdziwi, 
byśmy kierowali się miłością w życiu oso-
bistym i rodzinnym. Życzenia te skiero-
wał ksiądz proboszcz do nas wszystkich, 
do całej wspólnoty samorządowej naszej 
gminy dedykując przepiękny wiersz Erne-
sta Brylla:

„W krzyku Maryi i krwi narodzenia
wzeszła na sianie gwiazda 
naszego zbawienia.
Nie taka ona jaką byśmy chcieli
i jaką ją w kolędach śpiewali anieli.
Nie taka ona – błogo ucukrzona
ale paląca prawdą i nieprzekupiona.
Nie taka ona – lecz nie ma człowieka
który by przed spojrzeniem gwiazdy 
nie uciekał.
Musimy ją umiekszać, owijać bajaniem
oswajać w płomyk świeczki, 
co na stole stanie.
Bawić się w szopki, pasterzy, baranki
nim przyjdzie czas zrozumieć 
gorycz tej sielanki."

Abyśmy wszyscy zobaczyli, że Bóg 
jest wśród nas, dzielmy się bogiem jak 
opłatkiem. 

Życzenia przekazał również wójt, ży-
cząc, aby Dzieciątko Jezus wszystkim 
błogosławiło, a nadchodzące święta przy-
niosły każdemu z nas radość i abyśmy 
umieli wykorzystać ten czas wspólne-
go dzielenia się opłatkiem, który przyno-
si nam miłość i prawdę, której tak brakuje 
na całym świecie. Niech w każdym domu, 
w każdej rodzinie zagości radość i szczę-
ście, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie 
nam wszystkim pomyślność. 

Opłatki pobłogosławił ks. Stanisław Ja-
nusz, łamano się nim jak tradycja nakazu-
je, przekazując sobie uściski i życzenia, w 
których zapewne nie brakowało życzeń, 
aby każdemu z nas błogosławiło Dzieciąt-
ko Jezus i obdarzyło nas zdrowiem. Póź-
niej była wigilijna wieczerza, barszcz z 
uszkami, ryba i pierogi. Kolędowano, a 
ton nadawał popularnym kolędom ksiądz 
proboszcz przy akompaniamencie orkie-
stry pana Naleźnego z Jaźwin. Były przy-
gotowane paczki dla podopiecznych.

(ziel)

Po wielu latach przerwy Zarząd Pol-
skiego Związku Szachowego wrócił do 
nagradzania osób, które mają wybitne za-
sługi dla polskich szachów i populary-
zowania tej elitarnej dyscypliny sportu. 
Na zorganizowanej gali rozpoczęcia mi-
strzostw Polski mężczyzn i mistrzostw 
Polski kobiet w Warszawie wójt Józef 
Chudy otrzymał „Hetmana” za zorganizo-
wanie w roku 2010 w Czarnej Mistrzostw 
Świata w Szachach Kobiet i Mężczyzn do 
lat 20. W tych rozgrywkach wzięło udział 
56 reprezentacji narodowych ze wszyst-
kich kontynentów od Australii po Amery-
kę Południową. 

Wyróżnienie w kategorii organizator 
roku jest uznaniem dla wójta, który pod-
jął się organizacji tak dużej imprezy sza-
chowej w małej i wiejskiej gminie, w któ-
rej wzorowo przygotowano rozgrywki, a 
uczestnicy i towarzyszący im działacze 
mile spędzali czas, chwaląc warunki za-
kwaterowania w Ośrodku Wypoczynko-
wym Grand w Chotowej, Hotelu Lord w 
Dębicy czy Sezam w Machowej. Otocze-
ni byli opieką wielu wolontariuszy, któ-
rzy służyli im pomocą spędzając wraz z 

reprezentacjami wiele godzin. Oprawa ar-
tystyczna i logistyczna zawodów i zało-
żona klimatyzacja pozwoliła przeprowa-
dzić rozgrywki w bardzo dobrych warun-
kach pomimo panujących upałów. Wszy-
scy wyjeżdżali z Czarnej bardzo zadowo-
leni z pobytu, dziękując później za per-
fekcyjnie zorganizowany przez nasze-
go wójta pobyt, który objął funkcję prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjne-
go Mistrzostw, stając na czele prezydium 
w skład, którego weszli panowie: Andrzej 
Grygiel – właściciel Ośrodka Wypoczyn-
kowego, dr Andrzej Filipowicz z Warsza-
wy prezydent FIDE na Europę Wschodnią 
i sędzia klasy międzynarodowej oraz Jan 
Kusina z Krakowa. Wszystko, co zapla-
nowali organizatorzy zostało nienagan-
nie przygotowane. Stąd Polski Związek 
Szachowy postanowił, iż Hetman zostanie 
przyznany Józefowi Chudemu. Wręczo-
no mu statuetkę na uroczystej gali otwar-
cia Mistrzostw Polski w dniu 4 lutego w 
Hotelu Novotel w Warszawie. Serdecznie 
gratulujemy.

                                                                                                                                                      
 (sz)

OPŁATEK HETMAN 
DLA WÓJTA
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Słowo Boże skierował do podopiecznych ks. Stanisław Janusz proboszcz 
czarnieńskiej parafii

Życzenia dla uczestników wigilii skierował wójt Józef Chudy

Kolędowano i wzajemnie składano sobie życzenia

Część artystyczną przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w Czarnej

Wójt wśród nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w popularyzacji szachów

Salon Fryzjerski
Solarium

Salon Fryzjerski
Solarium&

Salon fryzjerski znajduje się w budynku rehabilitacji

Joanna Kubek

czynne:
pon-pt  8.30-17.00     sobota 8.30-13.00tel. 883 424 035

Klientom oferujemy pełny zakres usług fryzjerskich, zarówno damskich jak i 
męskich oraz stojące solarium.

Wykorzystujemy nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale również najnowsze 
techniki zgodne z aktualnymi trendami.

Serdecznie zapraszamy do naszego salonu. Gwarantujemy pełną satysfakcję 
i zadowolenie z wykonanej usługi.

Nasza oferta to m.in.:
• strzyżenie damskie
• strzyżenie męskie
• strzyżenie dziecka
• koloryzacja
• baleyage

• trwała
• czesania: ślubne, okolicznościowe
• koki
• zabiegi regenerujące włosy

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 2
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AUTOSTRADA W BUDOWIE

OSADA Z CZASÓW RZYMSKICH W RÓŻY

Postęp robót na budowie autostra-
dy na odcinku od węzła Krzyż w Tarno-
wie do węzła Dębica Pustynia widać każ-
dego dnia. 

Wydaje się, że zima nie ma wpływu na 
tempo prowadzonych robót drogowych 
na przyszłej autostradzie A – 4, która w 
roku 2012 ma połączyć wschodnia gra-
nicę Polski z granicą z Niemcami. Znacz-
na część tej autostrady od granicy zachod-
niej do Bochni już jest gotowa, a jej wa-
lory użytkowe na odcinku z Szarowa do 
Krakowa można sprawdzić przejeżdżając 

ten odcinek na razie bezpłatnie.  Po ukoń-
czeniu inwestycji i zamontowaniu bramek 
za przyjemność szybkiego przejechania z 
dozwoloną szybkością 140 km/godzinę 
będziemy musieli zapłacić. O ile nie wy-
stąpią trudności związane z cyklem inwe-
stycyjnym na tej budowie o tak strategicz-
nym znaczeniu dla mających się odbyć w 
Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej „ Euro 2012”, nasze pro-
blemy i uciążliwości związane z budową 
skończą się dopiero po zakończeniu całe-
go przedsięwzięcia. Jedno jest niezaprze-
czalne, ta inwestycja o ma wielkie zna-

czenie również dla naszego kraju i musi 
być zrealizowana. Uciążliwość dla miesz-
kańców wsi, którymi codziennie przemie-
rzają setki załadowanych ciężarówek jest 
ogromna, trudno czasem przejechać i zdą-
żyć na czas do pracy ze względu na two-
rzące się korki i zdewastowane odcinki 
dróg. 

Pierwszym takim odcinkiem zniszczo-
nej drogi jest część drogi powiatowej od 
skrzyżowania w Róży w kierunku Boro-
wej. Wykonawca robót poprawia jej stan 
poprzez korytowanie dotychczasowego 

pasa drogi zgodnie z nowoczesnymi tech-
nologami drogowymi - podbudowa z ka-
mienia (klińca) izolowanego specjalną fo-
lią od podłoża. Podobne zabiegi wyko-
nywane są na drodze z Podlesia w kie-
runku Starej Jastrząbki i Jaźwin. Ta dro-
ga na mocy porozumienia Starosty i wy-
konawcy wyznaczona jest dla ruchu cię-
żarówek, które dowożą kamień drogą wo-
jewódzką Lisia Góra - Radomyśl Wiel-
ki, a później odcinkiem drogi powiato-
wej przez las i Podlesie do Jaźwin gdzie 
trwają intensywne prace przy budowie 
wiaduktu. Zlokalizowano również w tym 

miejscu duży węzeł betoniarski, do które-
go dostarczane też będą komponenty do 
produkcji betonu, piach i cement. Kolej-
nym wyznaczonym odcinkiem drogi, któ-
rym mogą poruszać się załadowane cię-
żarówki o wadze kilkudziesięciu ton jest 
droga powiatowa: ul. Dworcowa w Czar-
nej, ulica Konarskiego do wiaduktu w Jaź-
winach. Pozostałych dróg powiatowych i 
gminnych nie wyznaczono do ruchu cięż-
kich pojazdów, a policja bardzo często ka-
rze mandatami tych przewoźników, któ-
rzy nie stosują się do podpisanych poro-
zumień. Po zakończeniu budowy autostra-
dy, odcinki wyznaczonych dróg dla po-
jazdów „autostradowych”, zostaną odbu-
dowane. W urzędzie nie ma dnia, aby nie 
interweniowano w sprawie rozjeżdżają-
cych drogi ciężarówek i kierowców, któ-
rzy nagminnie skracają sobie drogę mając 
za nic podpisane porozumienia i ustalenia. 
Kończy to się wysokimi mandatami, ale 
zapewne wielu z nich przejedzie, a chęć 
szybkiego zarobku powoduje, że łamane 
są przepisy ruchu drogowego, pomimo że 
nasi policjanci robią, co mogą. Dochodzą 
też sygnały o pękających ścianach w bu-
dynkach przy uzgodnionych z wykonaw-
cą trasach przejazdu. O tym należy bezpo-
średni zgłaszać u kierownictwa budowy. 
Wykonawca jest ubezpieczony na taka 
okoliczność w towarzystwach ubezpie-
czeniowych i odszkodowania są możliwe. 
Wykonawcą tego odcinka autostrady jest 
Konsorcjum firm: SIAC CONSTRUC-
TION Ltd., PBG S.A., APRIVA S.A. i 
HYDROBUDOWA POLSKA S.A – biu-
ra mieszczą się w Dębicy przy ulicy Fa-
brycznej 12. Wszyscy jednak powinniśmy 
wiedzieć, że nowoczesna arteria  komuni-
kacyjna to przede wszystkim bezpieczeń-
stwo, a w konsekwencji mniej wypadków 
śmiertelnych, które sprawiają, że Polska 
znajduje się w czołówce krajów o dużym 
ryzyku niebezpieczeństwa na drogach. 
Będzie można bezpieczniej i szybciej do-
jechać bez uciążliwych korków. Ale aby 
autostrada się wybudowała na naszym te-
renie jesteśmy zmuszeni przez okres pra-
wie trzech lat ponosić związane z budową 
uciążliwości, aby wszystko później wró-
ciło do normy. 

                                                                                                                     (ziel)

Na odcinku budowy autostrady A-4 
oznaczonej w km 523+200 do km 523 
+ 800 w miejscowości Róża Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków w Przemyślu 
wstrzymał wykonywanie dalszych robót 
ziemnych w liniach rozgraniczenia inwe-
stycji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
Nakazał również mocą wydanej decyzji 
przeprowadzenie na koszt inwestora ba-
dań wykopaliskowych w taki sposób, aby 
jednoznacznie zidentyfikować i oznaczyć 
w przestrzeni lokalizację odkryć arche-
ologicznych na powierzchni ok. 600 arów 
na stanowisku nr 2. 

Na tym odcinku budowy nadzór arche-
ologiczny prowadzony pod kierownic-
twem mgr Łukasza Obtułowicza powia-
domił konserwatora zabytków, o odkry-
ciu reliktów osadnictwa z okresu wpły-
wów rzymskich, wczesnego średniowie-
cza i nowożytnego. W trakcie prowadzo-
nych prac ziemnych stwierdzono wystę-
powanie pozostałości osadnictwa w po-
staci wyraźnych zarysów kilkudziesię-
ciu obiektów ziemnych (paleniska, jamy), 
licznych fragmentów ceramiki zalegają-
cych na powierzchni terenu odhumusowa-
nego. Obszar ten pokrywa się z lokaliza-
cją stanowiska archiwalnego nr 2 w Róży 
(AZP 102-69/34), a także stanowiska nr 3 
w Róży (AZP 102-69/35). Oba te stano-
wiska zostały odkryte podczas badań po-
wierzchniowych w roku 1996 i 1998. W 
trakcie prowadzonych na tym terenie ba-
dań w roku 1999 zostały one zweryfiko-
wane, jako negatywne, nic nie znaleziono, 
dopiero podczas budowy pojawiły się zna-

leziska świadczące o osadzie na tym tere-
nie z okresu wpływów kultury rzymskiej. 

Rzymski okres wpływów to termin ar-
cheologiczny dotyczący terenów środko-
wej Europy, określający etap kontaktów 
kulturowych i handlowych pomiędzy im-
perium rzymskim, a terenami środkowo-
europejskimi Barbariucum, leżącymi poza 
terenami cesarstwa. Na obszarach Polski 
w okresie wpływów rzymskich rozwija-
ły się duże kompleksy kulturowe: kultura 
przeworska na terenie południowej i środ-
kowej Polski i wielbarska kultura zajmu-
jąca tereny dzisiejszego wschodniego Po-
morza i Mazowsza. Okres ten charaktery-
zował się ożywionymi kontaktami gospo-
darczymi, szczególnie wzdłuż tzw. szla-
ku bursztynowego, którym na północ na-
pływały importy Rzymskie: broń, ozdo-
by, naczynia ceramiczne, szklane i meta-
lowe, a na południe wyroby strefy kulturo-
wej środkowej i północnej Europy, bursz-
tyn, miód, skóry, konie i niewolnicy. Na-
zwa kultury przeworskiej pochodzi od 
miasta Przeworsk, niedaleko miejscowo-
ści Gać, w której to odkryto cmentarzy-
sko. Okres trwania tej kultury datują ar-
cheolodzy od okresu lateńskiego do okre-
su wędrówek ludów (200/250 lat p.n.e. Do 
ok. 450 roku n.e.). 

Zatem osadnictwo na terenach dzi-
siejszej Róży datować należy już najpóź-
niej od roku 450 n.e. czyli po Narodzeniu 
Chrystusa. Dla przypomnienia Era, w któ-
rej żyjemy, liczona jest od daty narodzin 
Jezusa Chrystusa, czyli od dnia 1 stycznia 

I roku. Datę tą po raz pierwszy obliczył i 
wprowadził rzymski mnich pochodzący 
ze Scytii – Dionizjusz Mały. Dionizjusz 
żył w VI w n.e. i był jednym z wielkich 
uczonych swoich czasów. Posiadał bogatą 
wiedzę teologiczną i astronomiczną, znał 
biegle język grecki i łaciński. W napisa-
nym w roku 525 swym wielkim dziele pt.: 
„O Święcie Wielkanocy” ustalił, że Jezus 
narodził się 25 grudnia I roku przed Chry-
stusem (tj. p.n.e.). dokładnie w 753 roku 
od założenia Rzymu. Dionizjusz nie po-
daje niestety, na podstawie, jakich wyda-
rzeń czy faktów data ta została obliczona i 
przytoczona. Zachodzi duże prawdopodo-
bieństwo, że została ona po prostu przyję-
ta od innych autorów chrześcijańskich zaj-
mujących się problematyką jeszcze w II i 
IV wieku (Ireneusz z Lyonu, Orygenes, 
Hipolit Rzymski, Tertulian, Hieronim). 

Kolejne wykopalisko świadczy, o tym, 
że na naszym terenie, konkretnie w Róży 
istniało osadnictwo świadczące o kulturze 
przeworskiej charakteryzującej się w bu-
downictwie niewielkimi półziemiankami, 
ze słupami podtrzymującymi dach o wy-
miarach 3x5 m. Podstawą gospodarki za-
mieszkujących te tereny ludzi było przede 
wszystkim rolnictwo oraz hodowla zwie-
rząt i istniał handel ze strefą południowo-
europejską, co poświadczają znaleziska 
w Róży dzbanów pochodzących z dale-
kiej Italii. Tak, więc zajmujący się histo-
rią Róży, winni uwzględnić istnienie osad-
nictwa na tym terenie najpóźniej od roku 
450 n.e. Ale odkryte i wpisane do Rejestru 
Zabytków z terenu Gminy Czarna są sta-

nowiska archeologiczne: Golemki – sta-
nowisko archeologiczne z okresu mezo-
litu, A-671,22.12.1971, Grabiny – stano-
wisko archeologiczne nr 1 z epoki brą-
zu, A-674. 22.12.1971, Grabiny – stano-
wisko archeologiczne nr 2 z epoki brązu, 
A-672,22.12.1971.

 
O tych odkrytych stanowiskach arche-

ologicznych i znaleziskach innym razem 
napiszemy w naszej gazecie. 

Stanisław Zieliński 

Olbrzymie ciężarówki czekają na rozładunek w Jaźwinach

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Róży

Na budowie mnóstwo specjalistycznych maszyn budowlano – drogowych

Roboty drogowe

Naczynia z czasów rzymskich odkryte 
na ziemiach polskich

Archeolodzy przy pracy
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Na zaproszenie władz samorządowych 
miasta i gminy Kłodawa z województwa 
wielkopolskiego w Spotkaniu Noworocz-
nym wzięli udział wójt Józef Chudy i se-
kretarz gminy Stanisław Zieliński. 

 Z Kłodawą nasza gmina podpisała po-
rozumienie o współpracy, które to zaowo-
cowało wspólnymi kontaktami i wymia-
ną doświadczeń w ważnym dla każdego 
samorządu działaniu, jakim są inwesty-
cje gminne, a zwłaszcza te, które wiążą 
się bezpośrednio z pozyskiwaniem środ-
ków unijnych. 

Przypomnieć należy, iż samorząd Kło-
dawy pospieszył nam z pomocą material-
ną i wsparł nas w usuwaniu skutków po-
wodzi w roku 2009 przy remoncie i wy-
posażeniu przedszkola w Czarnej, któ-
re zostało zalane przez rzekę „Czarna”. 
Ważnym faktem, że zawarto porozumie-
nie o współpracy między naszymi samo-
rządami było to, iż burmistrz Kłodawy to 
również Józef Chudy, który wygrał kolej-
ne wybory i włodarzy w tym liczącym po-
nad 700 lat mieście, znanym na całą Pol-
skę z Kopalni Soli, urokliwego rynku, za-
bytkowego kościoła, który remontowany 
jest obecnie także ze środków Unii Euro-
pejskiej. Tak, więc dwóch Józefów Chu-
dych wspólnie się porozumiało, a efekty 
współpracy są coraz bardziej zauważalne 
i owocują wymianą doświadczeń na róż-
nych polach. 

Wzięliśmy, zatem udział w przepięk-
nie zorganizowanej imprezie, która zgro-
madziła około czterystu ludzi przyby-
łych do Domu Kultury w Kłodawie, odre-
montowanego i gustownie urządzonego, 
w którym kwitnie życie kulturalne. Jak 
przystało na miejscowość gdzie górniczy 
stan jest najważniejszym zawodem dla 
wielu mieszkańców gminy i miasta, ko-
palnia zatrudnia ponad 800 ludzi, górni-
cza orkiestra rozpoczęła noworoczną uro-
czystość, nagradzana brawami za kunszt i 
profesjonalizm w graniu znanych standar-

dów muzycznych na orkiestry dęte. Obej-
rzeliśmy również z zainteresowaniem film 
o osiągnięciach kłodawskiego samorządu 
w ostatnich 20 latach oraz wysłuchaliśmy 
merytorycznego sprawozdania burmistrza 
pana Józefa Chudego, który podsumo-
wał V kadencję samorządu, a osiągnięć w 
ubiegłej kadencji było wiele. Cieszy nas 
bardzo, iż znaleźliśmy przyjaciół z naszej 
rodziny samorządowej, którzy też czynią 

wszystko, aby równomiernie się rozwi-
jać i dbać o rozwój nie tylko miasta, ale 
także terenów wiejskich. Ziemia wielko-
polska to kraina o znaczącym dla naszego 
kraju rolnictwie, słynąca z gospodarności 
i zasobności. 

Warto, więc korzystać z tych doświad-
czeń, ponieważ nasze galicyjskie rolnic-
two jest bardzo rozdrobnione i zapewne w 

przyszłości czeka nas proces jego restruk-
turyzacji, który powoli, ale już się rozpo-
czął. Sól kłodawska to „słone złoto”, które 
wpływa na rozwój tego urokliwego mia-
sta. Kopalnia także ma także inne walo-
ry do wykorzystania, związane z turysty-
ką, a Kłodawa położona niedaleko szlaku 
pielgrzymiego do Lichenia może zaofe-
rować także turystyczne atrakcje niczym 
nieróżniące się od znanej nam Wieliczki 

czy Bochni. Już dziś kopalnie odwiedza 
kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie, w 
tym także nasi radni, którzy byli z oficjal-
ną wizytą w Kłodawie. Życzymy naszym 
przyjaciołom z Kłodawy, aby wszystkie 
ich strategiczne plany mogły się spełnić.

                                                                                                                                                
(ziel)

W obecności przedstawicieli władz sa-
morządowych powiatu dębickiego, a tak-
że wiceprzewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Edwarda 
Brzostowskiego w Sali posiedzeń Sta-
rostwa Powiatowego w Dębicy, komen-
dant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w Rzeszowie płk dypl. Jerzy Przyby-
ła wręczył medale przyznane przez Mini-
stra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.

 Z terenu naszej gminy odznaczeni zo-
stali: złotym medalem państwo Maria i 
Władysław Wałęsowie z Jaźwin, za któ-
rych medale odebrał syn Andrzej. Srebr-
ne medale otrzymali: Katarzyna i Julian 
Ćwik zamieszkali w Jaźwinach, Czesława 
i Zbigniew Guzikowie z Podlesia, Maria 
i Józef Kieraś z Róży, Justyna i Ryszard 
Knych z Czarnej oraz Zofia i Kazimierz 
Szęszoł z Podlesia. Szef Sztabu Wojsko-
wego wręczył również nominacje na wyż-
szy stopień wojskowy, otrzymał ją Grze-
gorz Siwula z Głowaczowej.

 Medal, który otrzymali nasi mieszkań-
cy ma długą tradycję w Wojsku Polskim. 
Ustanowiony został przez Sejm ustawą z 
dnia 21 kwietnia 1966 roku łącznie z me-
dalem „Za udział w walkach o Berlin”. 

Według zapisów ustawowych nadanie 
medalu jest wyrazem uznania dla osób, 
które pracą lub działalnością przyczyni-
ły się do rozwoju i umocnienia obronno-
ści kraju. Medal może być nadawany nie 
tylko osobom fizycznym, ale także insty-
tucjom. Medal dzieli się na trzy stopnie, 
złoty, srebrny i brązowy. Odznaczenie 
to jest dowodem uznania ministra Obro-
ny Narodowej dla rodziców, którzy wy-
chowali dzieci na wzorowych i ofiarnych 
żołnierzy. I tak złoty medal przyznawany 
jest rodzicom, których co najmniej pię-
cioro dzieci pełniło nienagannie czynną 

służbę wojskową albo, co najmniej troje 
dzieci pełniło zawodową służbę wojsko-
wą, srebrny medal rodzicom, których tro-
je dzieci pełniło nienagannie czynną służ-
bę wojskową.

 Od 1991 roku odznaka medalu jest 
okrągła, złocona, srebrzona lub patyno-
wana na brąz. Na awersie umieszczony 
jest hełm rycerski w koronie, otoczony li-

śćmi akantu, pod nim tarcza, na której jest 
umieszczony orzeł wojskowy w koronie. 
Na rewersie umieszczony jest w dwóch 
wierszach poziomo napis: Wojsko Pol-
skie. Po uroczystym wręczeniu starosta 
Władysław Bielawa wydał obiad dla od-
znaczonych, były gratulacje i kwiaty oraz 
życzenia, do których również my się przy-
łączamy.

                                                                                                                                  (GZ)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
grała także u nas. W tym roku zbiórkę dat-
ków zainicjowały szkoły w naszej gminie. 

To już dziewiętnasty raz z rzędu dzię-
ki fundacji Jerzego Owsiaka zbierane są 
pieniądze w całym kraju. Nowoczesne 
urządzenia diagnostyczne zakupione za 
fundusze uzbierane przez tysiące wolun-
tariuszy dadzą nadzieję dla tysięcy cho-
rych dzieci na powrót do zdrowia. My 
także dołożyliśmy grosiki na ten szczyt-
ny cel: Zespół szkół w Borowej – 300 zł, 
Zespół Szkół w Chotowej – 250 zł, Zespół 
Szkół w Czarnej – 350 zł, Zespół Szkół w 
Głowaczowej -172,88 zł, Zespół Szkół w 
Grabinach – 300 zł, Zespół Szkół w Jaź-
winach – 250 zł, Zespół Szkół w Starej Ja-
strząbce – 350 zł, Zespół Szkół w Żdża-
rach – 200 zł, Szkoła Podstawowa w Przy-

borowie – 200 zł, Szkoła Podstawowa w 
Róży – 320 zł, Publiczne Gimnazjum w 
Róży – 150 zł, Publiczne Przedszkole w 
Czarnej – 200 zł, Publiczne Przedszkole 
w Przyborowie – 150 zł. 

Do zbiórki przyłączyły się także pra-
cownicy jednostek organizacyjnych gmi-
ny: Gminny Zespół Ekonomiczno – Ad-
ministracyjny Szkół – 105 zł, Urząd Gmi-
ny – 260 zł, Gminne Centrum Kultury i 
Promocji – 100 zł, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej – 130 zł i Gminny Za-
kład Gospodarki Komunalnej – 40 zło-
tych. Razem uzbierano sumę 3827,88 zło-
tych, która to suma została wpłacona do 
Sztabu Orkiestry w Dębicy. 

                                                                                                                                                      
     (ziel)
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Górnicza orkiestra z Kłodawy

Nagrodzeni z gminy Czarna

Kolejny awans otrzymał Grzegorz Siwula z Głowaczowej

Burmistrz wręczał nagrody najzdolniejszym uczniom z miasta i gminy Kłodawa

Burmistrz Kłodawy Józef Chudy i wójt gminy Czarna Józef Chudy

Sala kinowo – widowiskowa w Centrum Kultury zapełniła się uczestnikami spotkania

Z wizytą w Kłodawie

MEDALE WRĘCZONE ORKIESTRA GRAŁA 
JAK CO ROKU
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Współpraca szkół podkarpackich i baWarskich 
W ramach programu unijnego comenius regio

„oszaLeLi anieLi”

Comenius Regio to program, którego 
celem jest promowanie współpracy mię-
dzy lokalnymi i regionalnymi władza-
mi oświatowymi w Europie, a w konse-
kwencji wzbogacenie oferty edukacyj-
nej dla uczniów. W programie tym mogą 
brać udział jednostki samorządu teryto-
rialnego na poziomie gminy, powiatu i 
województwa oraz kuratoria oświaty we 
współpracy z co najmniej jedną szkołą 
uprawnioną do udziału w programie Co-
menius oraz z co najmniej jedną instytu-
cją działającą w danym regionie.

Od września 2010 r. Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Czarnej bierze udział w 
realizacji projektu „Multimedia? Techni-
ki ICT – wiemy jak!” właśnie w ramach 
ww. programu. Współpraca przewidzia-
na jest na dwa lata i biorą w niej udział, 
oprócz naszej szkoły, również inne pla-
cówki oświatowe z Podkarpacia, jak np. 
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosła-
wiu,  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łań-
cucie, Gimnazjum Katolickie w Stalowej 
Woli oraz cztery szkoły bawarskie (Bi-
schof-Ulrich-Schule Illertissen, Domini-
kus-Hertel-Volksschule Boos, Hauptschu-
len Memmingen, Josef-Anton-Schneller-
Mittelschule Dillingen). Koordynatorem 
projektu jest wizytator Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie – Hanna Stasicka. 

Głównymi celami projektu są: współ-
praca online pomiędzy nauczycielami, 
różnorodne obserwacje zajęć i przykła-
dów dobrej praktyki oraz wypracowa-
nie i publikacja materiałów dydaktycz-
nych możliwych do zastosowania w szko-
łach podkarpackich i bawarskich. Rezul-
tatem projektu mają być scenariusze lek-
cji prezentujące wykorzystanie multime-
diów i technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych, zarówno w procesie naucza-
nia i uczenia się, jak również w rozwoju 
kompetencji niezbędnych uczniom w do-
rosłym życiu.

W dniach od 4 do 8 października 2010 
r. polska grupa uczestnicząca w projek-
cie wzięła udział w wizycie roboczej w 
Dillingen, podczas której poznała system 
edukacyjny Bawarii. Natomiast 14 stycz-
nia 2011 r. Zespół Szkół w Czarnej go-
ścił w swojej placówce nauczycieli szkół 
bawarskich, dyrektorów zaprzyjaźnio-
nych szkół z terenu Podkarpacia, uczest-

niczących w tym projekcie, pracowników 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz 
przedstawicieli Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Czudcu, jak rów-
nież przewodniczącego rady rodziców Ze-
społu Szkół w Czarnej i przedstawicieli 
samorządu lokalnego.

Goście mieli okazję obserwować za-
jęcia pozalekcyjne dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, które 
poprowadził Jerzy Ostręga. Podczas zajęć 
uczniowie korzystali z programu multime-
dialnego oraz tablicy interaktywnej oraz 
wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia, 
zgodnie z instrukcją nauczyciela. Następ-
nie wizytujący z zachwytem oglądali po-
kaz przygotowany przez grupę rowerzy-
stów, a w dalszej kolejności krótką część 
artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

 Nasi goście mieli okazję obejrzeć m. 
in. ciekawe prezentacje multimedialne o 
Polsce i o Niemczech, podziwiać krako-
wiaka zaprezentowanego przez uczniów 
klasy II a czy taniec sportowy przygoto-
wany przez Emilię Petelę, Kingę Petelę 
i Kingę Żymułę ze szkoły podstawowej. 
Nauczyciele niemieccy chętnie fotografo-
wali przygotowaną specjalnie na tę okazję 
dekorację, z wielkim zainteresowaniem 
przeglądali kroniki szkolne, które opisują 
wydarzenia z życia szkoły od 1945 r. Sami 
również dokonali pamiątkowego wpisu do 
aktualnej kroniki, dziękując za pobyt w 
naszej szkole i wzbogacenie swoich do-
świadczeń zawodowych poprzez obser-
wację pracy polskich nauczycieli.

Wszyscy goście mieli również okazję 
degustować specjały kuchni niemieckiej 
serwowane przez grupę gimnazjalistów 
z klasy III b ubranych w bawarskie stro-
je ludowe, jak również posmakować po-
traw kuchni polskiej. Ponieważ część ar-
tystyczna prowadzona była w języku nie-
mieckim, bawarscy nauczyciele nie szczę-
dzili ciepłych słów pod adresem ucznia 
klasy III a gimnazjum - Witolda Drwa-
la – naszego konferansjera, chwaląc go za 
bezbłędne wyuczenie się długiego tekstu 
w języku niemieckim. Gratulowali mu oni 
dobrej wymowy i niezłego akcentu. 

Następnie wszyscy goście uczestniczy-
li w pokazowej lekcji języka angielskie-
go, którą przygotowała Mirosława Kubic-
ka. Uczniowie podczas zajęć korzystali z 

licznych pomocy dydaktycznych. Oglą-
dali film edukacyjny o Londynie. Słucha-
li tekstu czytanego przez lektora, by po-
tem przetłumaczyć go  na język polski, ko-
rzystając ze słowników. Młodzież zabiera-
ła także głos w dyskusji oraz pracowała 
w grupach. Podczas lekcji zostały wyko-
rzystane nie tylko multimedia, ale nauczy-
cielka posłużyła się również nową metodą 
nauczania języków obcych o nazwie sug-
gestopedia, polegającej na stworzeniu w 

klasie odpowiedniej atmosfery, wprowa-
dzeniu uczniów na początku zajęć w stan 
relaksacji, by potem przejść do kolejnego 
etapu tej metody – koncentracji. Nauczy-
cielka inicjowała sytuacje językowe, nato-
miast uczniowie współdziałali ze sobą w 
zakresie przydzielonych im ról. Umiejęt-
nościami kluczowymi w tej metodzie jest 
nacisk położony na słownictwo oraz ko-
munikację, a nie na poznawanie złożo-
nych struktur gramatycznych.

Na zakończenie wizyty w naszej szko-
le dyr. Marta Markowicz pożegnała go-
ści, wręczając im drobne upominki. Na-
uczyciele niemieccy bardzo wysoko oce-
nili lekcje naszych nauczycieli oraz pogra-
tulowali im, zarówno dużej wiedzy w za-
kresie dydaktyki, jak i pomysłowości oraz 
kreatywności.

Potem wszyscy goście oglądali naszą 
szkołę, basen oraz złożyli wizytę w przed-

szkolu, by wreszcie udać się do Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej na obiad. 
Następnie wszyscy goście oraz dyrektorzy 
gminnych szkół i przedszkoli uczestni-
czyli w wykładzie pt. „Rozwój placówek 
oświatowych w gminie Czarna” przygo-
towanym przez  wójta – Józefa Chudego. 
Na koniec niemieccy nauczyciele zosta-
li obdarowani przez pana wójta upomin-
kami, a przedstawiciele tej grupy oficjal-
nie podziękowali naszym władzom lokal-

nym oraz pani dyrektor szkoły za wizytę 
i życzliwe przyjęcie ich w Czarnej, rów-
nież wręczając im z tej okazji drobne upo-
minki. Następnie udali się oni do hotelu 
„Grand” w Chotowej, gdzie byli zakwate-
rowani. Tam wieczorem odbyła się jeszcze 
uroczysta kolacja. 

Cieszymy się, że nasi goście byli zado-
woleni z pobytu w naszej szkole i w na-
szej miejscowości. Za przygotowanie tej 
wizyty z Zespole Szkół w Czarnej była 
odpowiedzialna dyrekcja oraz grupa na-
uczycieli w składzie: Marta Markowicz, 
Barbara Socha, Mirosława Kubicka, Je-
rzy Ostręga, Zyta Czekaj, Marta Koniecz-
na, Marta Czaja, Tadeusz Ślusarczyk oraz 
Urszula Buch – kroniki szkolne. Nauczy-
ciele szkoły podstawowej i gimnazjum 
nie pierwszy to już raz pokazali, że pra-
ca metodą projektów oraz innymi aktyw-

nymi metodami przynosi dużo satysfakcji 
i wpływa na wzrost umiejętności uczniów, 
a także jednoczy całą społeczność szkol-
ną. Przyczynia się bowiem z całą pewno-
ścią do podniesienia jakości pracy szkoły, 
co doceniają inni – nasi goście.

Szczególne podziękowanie za współor-
ganizację tej wizyty kierujemy do Wójta 
Gminy Czarna – p. Józefa Chudego oraz 
dyrektora GZEAS-u – p. Artura Fronca, 
którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby 

wizyta Bawarczyków w Czarnej wypadła 
jak najlepiej. Dziękujemy również p. Do-
rocie Kubisztal – dyr. Publicznego Przed-
szkola w Czarnej za miłe przyjęcie na-
szych gości oraz wszystkim innym oso-
bom za pomoc w przygotowaniu tej wi-
zyty: sekretarzowi gminy – p. Stanisławo-
wi Zielińskiemu, dyr. CKiP w Czarnej – p. 
Piotrowi Warżale, rodzicom uczniów, pra-
cownikom obsługi, a przede wszystkim 
dużej grupie uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum, którzy wzorowo reprezento-
wali Zespół Szkół w Czarnej w środowi-
sku, za co otrzymali pochwały od nas i na-
szych gości. Cieszymy się, że wspólnie, z 
sukcesem, promujemy w naszej gminie i 
w naszym województwie edukację euro-
pejską oraz polskie szkolnictwo. 

    
 Barbara Socha

To miał być kolejny szary styczniowy 
wieczór 16 stycznia 2011 roku, taki jak 
wiele o tej porze roku. A, że był zgoła inny 
postarali się o to ks. Adam Samborski i 
p. Ewa Olszko – Szpunar – organizatorzy 
jasełek „Oszaleli Anieli”. Właśnie w tym 
dniu o godzinie 16-tej w Wiejskim Cen-
trum Kultury w Żdżarach, do Sali wido-
wiskowej dotarli „Oszaleli Anieli” i cała 
plejada innych mniej i więcej dostępnych 
uczestników tej przemiłej imprezy.

 Ale popatrzmy na scenę i śledźmy losy 
tej jedynej „Jedynej Nocy”. W to wszyst-
ko, co będzie działo się tej nocy wpro-
wadza nas narrator „ noc już czarna, noc 
ponura, straszny nawet cień na murach. 
Noc ta trwa już lat tysiące, chociaż świe-
ci księżyc słońce…, Kiedy przyjdzie w 
blasku chwały mocarz wielki i wspania-
ły, by świat zbawić od ciemności, śmierci, 
grzechu i podłości… To ta noc to wszyst-
ko zmieni, zejdzie właśnie Władca Ziemi, 
da nam pokój, zło naprawi. Już go chór 
aniołów sławi … A później do akcji włą-
czą się kolejno: aniołowie, pasterze, Świę-
ta Rodzina, Dziecinie pokłon oddali Trzej 
Królowie, Herod ze swoim hetmanem, no 
i niezawodny w takich przypadkach diabeł 
ze swoim „przychówkiem”. Jagna z wy-

ostrzonym wzrokiem i wspaniałym słu-
chem. To właśnie ona podsłuchuje knowa-
nia skierowane przeciw Bożej Dziecinie 
przez Heroda, hetmana i diabła. Ale dziel-
ni i niezawodni pastuszkowie udaremnia-
ją jego wykonanie. „Nie jesteśmy już pa-
stuchy! Już agenci my ochrony…” Zała-
twione pole czyste, mamy tego terrory-
stę, zgodnie ze starą maksymą – „Jak so-
bie pościelisz tak się wyśpisz”. Akcja do-
biega do końca, diabeł: cóż Herodzie, jak 
się rzekło: wina, zbrodnia, kara, piekło. 
W smole będziesz już królować po wie-
ki wieków się gotować. No Herodzie brać 
dziateczki. I do ognia na ćwiarteczki – bę-
dziemy ciąć Heroda w kosteczki i smażyć 
go na skraweczki. A narrator kończy pu-
entą – Tak to zbrodnia nie popłaca, jaka 
praca taka płaca. Człowiek musi popraco-
wać żeby w niebie wylądować. Pastuszko-
wie, aniołowie, Jagna, hetman, Trzej Kró-
lowie… Oni byli z Nim w potrzebie – te-
raz wszyscy są już w niebie. Bo za dobre 
przykładne życie, Bóg nagradza nas obfi-
cie…

 Może w długi zimowy wieczór warto 
przemyśleć i dokonać analizy naszego po-
stępowania? A może ktoś z „wielkich” też 
pomyśli o swoich pastuszkach? Za wspa-

niały wieczór, pełen duchowego prze-
życia, za refleksję z płynących słów wy-
powiedzianych przez: aniołów, pasterzy, 
Świętą Rodzinę, Trzech Króli, Heroda, 
hetmana i diabła, uczestnicy „jasełek na 
wesoło” nagrodzili wykonawców grom-
kimi brawami, – na co w pełni zasłużyli. 
Byli to: Maria: Maria Kolak, Józef: Do-
minik Pyrkowski, Herod: Mariusz Barnaś, 
Hetman: Marcin Tworek, diabeł: Katarzy-
na Klimek (wyśmienita), Pastuszkowie – 
agenci ochrony: Michał Płaneta, Dominik 
Michoń, Hubert Oleksy (solista), Jagna: 
Klaudia Bubułka, królowie: Krystian Bu-
czek Dawid Michoń, Radosław Piecuch, 
aniołki recytujące: Angelika Ziaja, Karoli-
na Oleksy, Angelika Michoń, akompania-
ment: Bartek Kruk. 

Pod adresem organizatorów jak i wyko-
nawców uczestnicy tej imprezy zarówno 
miejscowi jak i zaproszeni goście (emery-
towani pracownicy oświaty) składają bar-
dzo gorące i bardzo serdeczne słowa: dzię-
kujemy. A później przy ciasteczkach i her-
batce i …  snuto wspomnienia… kończąc 
je: Lulającym Jezuniem, Cichą nocą, koń-
cząc „Cudem w Szopce”.

                
   Tadeusz Szydłowski 

Lekcję pokazową prowadził nauczyciel ZS w Czarnej pan Jerzy Ostręga

Emerytowani nauczyciele na opłatku w WCK w Żdżarach

Wspomnień nie było końca
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński)

OSZALELI ANIELI W ŻDŻARACH

Sala wypełniła się widzami

Adoracja przy szopce

Śmierć, Herod i ładne diablątko

Podziękowania od dyrektora dla zespołu ze Żdżar Matka Boża z dzieciątkiem i Józef

Kolędowano Dzieciątku w szopce Pani Ewa Olszko - Szpunar i Piotr Warżała dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej

W akcji „Ochroniarze” którzy strzegli szopki

Aniołki – stroje przygotowała p. Ewa Olszko - Szpunar 
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COMENIUS

Goście z Bawarii na lekcji w ZS w Czarnej

Pokaz udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych

Pokaz umiejętności mistrzów w BRD z Czarnej

Suitę krakowską zaprezentowali z wdziękiem uczniowie z Czarnej Akrobatyczne umiejętności w tańcu zaprezentowali uczniowie z Czarnej

Oklaski dla rowerzystów Potrawy kuchni regionalnej serwowali uczniowie ZS w Czarnej

Bawarczycy na hali gimnastycznej

Lekcję prowadził p. Jerzy Ostręga
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W CZARNEJ

Nauczyciele z Bawarii z wizytą w Przedszkolu

Przedszkolaki z gośćmi z Bawarii

Pamiątkowy album dla wójta od nauczycieli z Bawarii

Na bankiecie w Chotowej, goście prezentowali regionalne ludowe piosenki W bankiecie wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy

W spotkaniu brali udział dyrektorzy szkół i przedszkoli 
z gminy Czarna

Grupa niemiecka

Spotkanie z wójtem w Sali obrad rady

Pamiątkowe zdjęcie przed Gminnym Centrum Kultury w Czarnej
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Licznie przybyłych gości witał dyrektor Bogdan Tomasiewicz

Aniołki z Grabin

Adorują Dzieciątku pastuszkowie

Scena finałowa jasełek w wykonaniu uczniów z Grabin

Przynoszono też dary do szopki Maryja i Józef z Dzieciątkiem

Recytowały i śpiewały kolędy

Betlejemska Szopka, nie zabrakło w niej Matki Bożej i Józefa

Koty, ptaszki, pieski też adorowały Dzieciątku

JASEŁKA W GRABINACH



 nr 1 Gazeta Czarnieńska str. 13

Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny czas w roku, na który wszyscy cze-
kamy, dlatego też 17 grudnia o godzinie 
12.00 w naszej szkole zostały wystawio-
ne „Jasełka”, przygotowane przez Pa-
nie: Małgorzatę Piękoś, Monikę Dybow-
ską i Barbarę Neumann-Kłos, a zagrane 
przez grupę przedszkolną i uczniów kla-
sy trzeciej.

Mali aktorzy w pięknych strojach z peł-
nym zaangażowaniem przedstawili, na 
tle nastrojowych dekoracji, historię naro-
dzin Jezusa w Betlejem. Z radością wysłu-
chaliśmy przepięknych kolęd i pastorałek 
oraz recytacji przedstawionych ról. Wzru-
szające postacie: Maryi, Józefa, skrzydla-
tych aniołków, małych pastuszków przy 
ognisku i dostojnych Trzech Króli sprawi-
ły, że wszyscy poczuliśmy świąteczną at-
mosferę. 

Jasełka obejrzeli Rodzice, zaproszeni 
goście: Sekretarz Gminy Pan Stanisław 
Zieliński, Dyrektor GZEAS-u Pan Artur 
Fronc, Radni Pan Kazimierz Lenczew-
ski i Pan Wiesław Sikora, Przewodniczą-
ca Rady Rodziców Pani Bogumiła Rodo, 
Ksiądz Piotr Furmański, bibliotekarz 
WBP w Grabinach Pan Henryk Pytel oraz 
uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. 
Przedstawienie zakończyło się radosnym 
tańcem w rytmie rock and rolla oraz ży-
czeniami świątecznymi i noworocznymi. 
Wspaniały występ dzieci podbił serca pu-
bliczności, która nie szczędziła braw ma-
łym aktorom.

Pięknym akcentem było wręczenie 
przez Trzech Króli drobnych upominków 
zaproszonym gościom, poczym Pan Sta-
nisław Zieliński z Panem Arturem Fron-
cem obdarowali wszystkie występują-
ce dzieci i Panie opiekunki paczkami ze 

słodyczami. Obaj Panowie przekazali ży-
czenia i pozdrowienia od Pana Wójta Jó-
zefa Chudego, który nie mógł z powo-
du ważnego wyjazdu uczestniczyć w na-
szym spotkaniu. Dodatkową atrakcją było 
wręczenie wszystkim wykonawcom przez 
Pana Kazimierza Lenczewskiego paczki 
pełnej pysznych cukierków.

Po występach, Pan Dyrektor Bogdan 
Tomasiewicz zaprosił gości, nauczycie-
li oraz rodziców z „trójek klasowych” na 
poczęstunek przygotowany przez nasze 
Panie kucharki i Panie z obsługi szkolnej.

Zdjęcia z występów naszych dzieci 
można oglądać na stronie internetowej:

http://picasaweb.google.com/zsgrabi-
ny.biblioteka/JaseKa2010 .

    
 Barbara Neumann-Kłos

W Publicznym Przedszkolu w Przybo-
rowie odbył się długo oczekiwany przez 
dzieci bal karnawałowy. W tym roku po 
raz pierwszy przedszkole dołączyło do 
ogólnopolskiego konkursu „Wielki bal 
księżniczek”. Przedszkolna sala przy po-
mocy nauczycielek zmieniła się w efek-
towną komnatę księżniczek Walta Di-
sneya. Rozpromienione, szczęśliwe dzie-
ciaki tańczyły w balowej Sali. Były tam 
księżniczki, królewicze, rycerze i wielu 
innych bajkowych bohaterów. Nasi milu-
sińscy brali udział w licznych konkursach, 
które sprawiły dużą radość. Bal pozosta-
wił wiele wspomnień, które uwiecznili-
śmy na wspólnych fotografiach. Zobacz-
cie państwo sami.

                  Gabriela Wałęga

„Chcą dwór za darmo” tak napisał re-
daktor poczytnego tygodnika Obserwator 
Lokalny w jednym z wydań. 

Zapewne wie, że dwór już „za darmo” 
wzięto na mocy prawa, a dokładnie dekre-
tu o reformie rolnej wydanego przez Pol-
ski Komitet Wyzwolenia Narodowego z 
dnia 6 września 1944 roku. Zgodnie z za-
pisami tego dokumentu natychmiastowej 
nacjonalizacji ulegały grunty o ogólnej 
powierzchni 100 ha na ziemiach zachod-
nich i 50 ha na naszym terenie. Właści-
ciele takich majątków musieli czasem w 
ciągu paru godzin spakować swoje osobi-
ste rzeczy, po czym musieli opuścić swoje 
dwory, pałace i domy z jednoczesnym za-
kazem zbliżania się do nich na odległość 
nie mniejszą niż 50 kilometrów. 

Dziś, mimo że ustrój komunistyczny 
został uznany za zbrodniczy, dekret, któ-
ry wprowadził Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego obowiązuje w III Rze-
czypospolitej. Skarb Państwa wziął, więc 
dwór za darmo i jest właścicielem nisz-
czejącej ruiny i zaniedbanego parku ota-
czającego tą posiadłość, która ma bogatą 
historię rodu Reyów herbu Oksza wywo-
dzącego się od rodu Worszowców pocho-
dzących z Czech.

 Korzenie tego rodu sięgają IV wieku. 
Jak podają źródła historyczne ich przod-
kiem był rycerz Wrsz. Historycy nawet 
przypisują temu rodowi uczestniczenie w 
dążeniu do połączenia Polski i Czech pod 
berłem piastowskim, a nie niemieckim. W 
walce z Niemcami stronnictwo, któremu 
przewodził zostało wycięte, uratował się 
tylko Jan Wrszowiec, który znalazł schro-
nienie w Polsce. On to w roku 1210 stał 
na czele wojsk, które odparły na Mazow-
szu Litwinów i Prusaków. W tym właśnie 
czasie został nazwany Reyem. Potomko-
wie protoplasty rodu zawsze pełnili urzę-
dy państwowe i kościelne oraz wżeniali 
się w znakomite rody. Mikołaj z Nagło-
wic żonaty był z Rożnówną z Sędziszo-
wa. Do Przyborowa pierwszy przywędro-
wał Dominik Rey, dziedzic Przecławia i 
daleki potomek Mikołaja z Nagłowic po 
poślubieniu Karoliny, córki Tekli z Bo-
brownickich i Jana Kantego Ankiewicza. 
Przeniósł się, więc do majątku żony. Bar-
dzo szybko młodzi małżonkowie przystą-
pili do budowy nowego dworu, Karolina 
natomiast zadbała, aby obok dworu po-
wstał piękny ogród i sad. Nową siedzibę 
Dominika i Karoliny zbudowano, jako pa-
łac myśliwski, który bardzo odpowiadał 
pasji właściciela polującego w okolicz-
nych lasach na „grubego zwierza”. Do-
minik Rey był człowiekiem wykształco-
nym i znanym na całą okolicę ze swej go-
ścinności, drzwi do pałacyku myśliwskie-
go pozostawały otwarte dla odwiedzają-
cych ich różnej profesji gości, ludzi nauki, 
kultury i sztuki. Tą sielankę zburzył rok 
1846, kiedy to zbuntowani chłopi napadli 
na dwór Wolskich w sąsiedniej Głowaczo-

wej. Dominik zdecydował się na uciecz-
kę z Przyborowia. Wybrał Dębicę. Nie-
stety w Latoszynie pojmali go chłopi, do-
szło do potyczki, uwięziono ich dzieci w 
karczmie, a Dominikowi i Karolinie udało 
się uciec do Dębicy. Dominik postanowił 
się ratować, lecz szczęście mu nie dopisa-
ło. Wedle różnych zapisów i relacji zapi-
sanych przez historyków opisujących cza-
sy rabacji, choćby ks. dr Andrzeja Jedy-
naka proboszcza chotowskiej parafii w la-
tach 1983 – 1998 i rozbieżnej z nim histo-
rii spisanej przez dr Mariana Morawczyń-

skiego w książce „Rzeź 1846 r. Dębica, 
Pilzno, Tarnów i okolice wydanej przez 
Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne w 
1992r. małżeństwo Reyów zostało ujęte 
przy moście koło byłej siedziby Urzędu 
Gminy w Dębicy. Chłopi bili Dominika 
aż do utraty przytomności. Lekarz Gros-
sner udzielił mu pomocy medycznej. Są 
dwie wersje jego śmierci, choć najpraw-
dopodobniejsza jest ta mówiąca o tym, że 
aby nikogo imiennie nie oskarżać, chło-
pi wrócili by ostatecznie się z nim rozpra-
wić. Śmierć miał ciężką. Ponoć wywieźli 
go do Borku i tam okrutnie zamordowali. 
Dominik miał córkę i dwóch synów, Mie-
czysława i Stanisława. Stanisław został 
dziedzicem dóbr Przyborowskich, Choto-
wej i Głowaczowej, ożenił się z Wilhel-
miną Anną Głogowską herbu Grzyma-

ła, córką Ludwika, szambelana austriac-
kiego, właściciela dużych posiadłości na 
wschodzie koło Tarnopola i na Bukowwi-
nie. Wilhelmina i Stanisław mieli dwóch 
synów Mikołaja i Stanisława. Mikołaj był 
wszechstronnie wykształcony był dokto-
rem praw i dziedzicem na Przyborowiu i 
w Chotowej, a jak przystało wówczas był 
działaczem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, przyjacielem Wincentego Witosa 
trzykrotnego premiera II Rzeczypospoli-
tej, członkiem rady pilźnieńskiej. To on 
wybudował obecny dwór, którego projek-

tantem był między innymi znany architekt 
Stanisław Witkiewicz (ojciec), przyjaciel 
Mikołaja Reya. Żoną Mikołaja była hrabi-
na Bobrowska, z którą miał dwóch synów 
Tadeusza (1879 – 1967) i Andrzeja (1902 
– 1975) i córkę Helenę (1895-1977), dzie-
dziczkę na Przyborowiu. Była żoną księ-
cia Józefa Jabłonowskiego (1892 – 1966), 
oboje pochowani są na cmentarzu w Stra-
szęcinie w kaplicy Reyów i Jabłonow-
skich, która ostatnio dzięki ludziom do-
brej woli została gruntownie odremon-
towana. Księżna Helena Jabłonowska to 
godna upamiętnienia postać, wielce za-
służona dla ziemi dębickiej w najtrudniej-
szych chwilach hitlerowskiej okupacji. 
Niosła pomoc więźniom obozu w Pustko-
wie ratując tym samym życie wielu z nich. 
Ci, którzy przeżyli i żyją do dziś pamięta-

ją o księżnej i zawsze w kwietniu w mie-
siącu pamięci narodowej, po uroczysto-
ściach na „Górze Śmierci” przyjeżdżają 
na cmentarz, aby się pomodlić, a tym sa-
mym podziękować za jej dobre serce. Nie-
ludzkim dekretem, pomimo interwencji u 
władz, aby docenić Jej zasługi, musiała 
się spakować i wyjechać do Krakowa, a 
dwór przejęło państwo polskie.

 Powoli niszczał jak wiele zabytków, 
brak odpowiedniej konserwacji, moda 
na nowoczesne bloki, które rosły jak na 

drożdżach nieopodal siedziby Reyów, a 
wreszcie pożar dopełnił dzieła, pozostały 
mury i park, o który w chwili obecnej nikt 
nie dba, a powinien właściciel, który jest 
oznaczony i ujawniony w księgach. Próby 
przejęcia przez gminę parku i ruin spali-
ły na panewce. Rodzina wniosła roszcze-
nia, bo ma do tego święte prawo. Te rosz-
czenia skierowano do Skarbu Państwa, 
w imieniu, którego zarządza tą nierucho-
mością Agencja Nieruchomości Rolnych. 
Stąd porada młodego dziennikarza, aby 
włodarze gminy dogadali się z rodziną Ja-
błonowskich jest nieuprawniona. Gmina 
nie jest stroną w tym sporze, który spowo-
dowany został nieludzkim dekretem wy-
danym przez Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, ponoć niezgodnego z obo-
wiązującą wówczas konstytucją. Dla nie-

których zaś dekret do dziś jest wyrazem 
„sprawiedliwości dziejowej”. Owszem 
była nadzieja, że uda się uratować dwór 
w Przyborowie. Kombinat Rolno Przemy-
słowy Igloopol, przygotował inwentary-
zację i koncepcję odbudowy, niestety za-
brakło czasu Edwardowi Brzostowskie-
mu, aby odbudować ten przepiękny dwór, 
którego przedwojenne fotografie zacho-
wane w archiwach przedstawiamy w na-
szej gazecie po raz pierwszy. Zapewne 
byłby ozdobą jak pałac w Sieniawie ura-
towany i odrestaurowany przez Igloopol.

 Włodarze gminy Czarna dobrze życzą 
wnukom księżnej Jabłonowskiej, panu 
Stanisławowi pracownikowi naukowemu 
z Warszawy i Zofii Jabłonowskiej – Ra-
tajskiej, dziennikarce zajmującej się histo-
rią sztuki. Mamy nadzieję, że ich marze-
nia się spełnią i odzyskają choć tę cząst-
kę, w której Reyowie żyli i czynili wiele 
dobrego. Ale to zależy od polityków, od 
parlamentu, od posłów, którzy muszą tą 
nabrzmiałą sytuację wreszcie rozwiązać i 
doprowadzić do końca. 

Gmina w tej sytuacji prawnej uczynić 
nie może nic, ewentualnie zlikwidować 
dzikie wysypiska śmieci w parku, choć 
nie jest to takie proste i oczywiste.

                                                                                                                                
 Stanisław Zieliński

CO Z PAŁACEM W PRZYBOROWIU!

„jasełka 2010” w grabinach BAL 
W PRZEDSZKOLU

Widok dworu od strony północnej (fot. archiwalna)

Wnętrze salonu dworu w Przyborowie

Dwór od strony parku

Przedszkolak z Przyborowia 
w karnawałowym stroju

Elewacja frontowa planowanej odbudowy przygotowanej przez KRP Igloopol
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STRAŻACY OSP W RÓŻY WYBRALI NOWE WŁADZE

WYBRANO WŁADZE OSP W CZARNEJ

W liczącej równe 102 lata jednostce 
OSP w Róży w dniu 13 lutego odbyło się 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 

Na zebraniu goście i strażacy mogli za-
glądnąć do prowadzonej przez Ilonę Maj-
ka kroniki, której możemy się dowiedzieć, 
iż OSP w Róży została założona w roku 
1909 przez ówczesnego właściciela ziem-
skiego o nazwisku Bar. On to został preze-
sem i przewodził jednostce do roku 1914. 
Remiza mieściła się wówczas w drew-
nianym budynku posadowionym na nie-
ruchomości będącej obecnie we włada-
niu państwa Godyckich. Pierwszy sztan-
dar ufundowano w roku 1911. Kronikarz 
napisał, że strażacy z Róży wykonywali 
szereg usług dla ludności, najważniejszą z 
nich było gaszenie pożarów i służba przy 

grobie w kościele parafialnym w Zasowie. 
Kolejny prezes wybrany w roku 1914 to 
druh Józef Dubiel, który wraz z naczel-
nikiem Józefem Kalembą przewodzili 
ochotnikom z Róży. Lata 1914 – 1918 to 
lata okrutnej I wojny światowej, a o toczą-
cych się walkach w pobliżu Róży świad-
czy cmentarz wojenny, na którym spoczy-
wają żołnierze obu walczących stron, Au-
striacy, Niemcy i Rosjanie. 

Kolejny ważny rok zanotowany w kro-
nice to lata 30-te ubiegłego wieku, kiedy 
to zdecydowano się wybudować drew-
nianą remizę na „Górce Burdelskiej”. II 
wojna światowa to również złotymi zgło-
skami zapisana historia strażaków, któ-
rzy w większości zaangażowani byli w 
ruch oporu Armii Krajowej’ Jest to rów-
nież czas olbrzymiej tragedii, która roze-

grała się w tej miejscowości w roku 1943 
- pacyfikacja i mord na mieszkańcach tej 
miejscowości. Obecna remiza, murowa-
na, dobrze wyposażona, służąca miesz-
kańcom to efekt wysiłku całej organiza-
cji z Róży, a zwłaszcza w ostatnim etapie 
jej budowy w roku 1993, która to inwesty-
cja została przejęta przez gminę. Kolejną 
ważna datą to rok 1996 zakup nowocze-
snego wozu bojowego marki Star, bezpo-
średnio w fabryce, w Starachowicach.

13 lutego to równie ważny dzień dla 
naszych druhów. Świetlica OSP zapełni-
ła się strażakami i zaproszonymi gośćmi 
w Róży odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze podsumowujące działal-
ność tej jednostki w ostatnich pięciu la-
tach. W zebraniu uczestniczyło 92 dru-
hów i druhen. Jednostka liczy ogólnie 169 

członków w tym 130 członków czynnych 
(kobiet i mężczyzn), 7 członków honoro-
wych, 13 członków Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej kobiecej i 19 członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mę-
skiej. Walnemu zebraniu przewodniczył 
prezes OSP w Róży Bogusław Majka. Po-
witał on przybyłych gości: ks. Kapelana 
powiatowego Józefa Jasiurkowskiego, ka-
pitana Mirosława Erazmusa przedstawi-
ciela Komendy Powiatowej PSP w Dębi-
cy, Władysława Radzika wiceprezesa Za-
rządu Powiatowego ZOSP RP, Tadeusza 
Majkę Komendanta Gminnego ZOSP, 
Stanisława Bryga prezesa Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP oraz sekretarza gminy 
Czarna Stanisława Zielińskiego. Następ-
nie przedstawił on sprawozdanie z działal-
ności zarządu za okres minionej kadencji. 

Skarbnik druh Stanisław Skop przedsta-
wił sprawozdanie finansowe, a przewod-
niczący komisji rewizyjnej druh Henryk 
Kulas przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności tejże komisji. Po złożonych spra-
wozdaniach zarząd OSP w Róży otrzymał 
absolutorium. Kolejnym punktem zebra-
nia były wybory, których wyniki ukonsty-
tuowały się następująco:

Zarząd OSP w Róży:
Prezes –Bogusław Majka
I wiceprezes - Naczelnik – Bogusław 

Wałęga
II wiceprezes – Bogdan Pych
Z-ca Naczelnika – Dariusz Furmaniak
Sekretarz – Grzegorz Kulas
Skarbnik – Stanisław Skop
Kronikarz – Ilona Majka
Gospodarz – Wiercioch Józef 
Członek- Jerzy Szymaszek
Komisja Rewizyjna OSP Róża zosta-

ła wybrana jednogłośnie w składzie:
Przewodniczący – Henryk Kulas
Wiceprzewodniczący – Jan Kulas
Sekretarz –WiesławŻmuda
Członek –Rafał Stawarz

Podczas zebrania wybrano również 
kandydatów na Zjazd Gminny w Czar-
nej, a są to:

Bogusław Majka
Bogusław Wałęga
Bogdan Pych
Dariusz Furmaniak 
Grzegorz Kulas
Stanisław Skop
Ilona Majka
Józef Wiercioch
Szymaszek Jerzy
Angelina Majka
Gurga Dominika 
Robert Wiercioch
Sebastian Buch

Kolejne wybory za pięć lat, oby były 
one spokojniejsze niż te ostatnie dwa na-
znaczone kataklizmem powodzi, w której 
aktywnie broniąc dobytku i umacnianiu 
wałów nie tylko na terenie gminy, ale tak-
że w Dębicy i w powiecie mieleckim bra-
li udział nasi strażacy.

Tak czy inaczej kronika znów zapisze 
wiele zdarzeń i inicjatyw, które zanotuje 
kronikarz.

                                                                                                                                                  
Dominika Majka

Ochotnicze Straże Pożarne stano-
wią podstawowe ogniwo w systemie ra-
townictwa, uzupełniają swoim działa-
niem zawodowych strażaków Państwo-
wej Straży Pożarnej w sytuacjach zagro-
żenia dla życia i zdrowia obywateli, a tak-
że ich mienia. 

Ochotnicze Straże Pożarne to zareje-
strowane stowarzyszenia, które zgodnie 
z przyjętymi statutami działają, a wybra-
ni na zebraniach sprawozdawczych przed-
stawiciele kierują tymi organizacjami, 
które w Rzeczypospolitej mają ogromnie 
długą tradycję, a wiele z naszych OSP w 
gminie szczyci się ponad 100 letnią tra-
dycją. Zdarza się często, że tata jest stra-
żakiem i strażakami synowie i córki taty. 
Przyszedł, więc statutowo określony czas, 
aby na zebraniach sprawozdawczo wy-
borczych druhowie z OSP wybrali nowe 
władze na kolejną kadencję. Druhowie z 
OSP w Czarnej zebrali się 5 lutego, aby 
takie zebranie odbyć. Zaproszono na to 
ważne wydarzenie dla OSP, wójta Józe-
fa Chudego, kapelana OSP ks. Józefa Ja-
siurkowsksiego, komendanta powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy 
brygadiera Wojciecha Buszka, prezesa za-
rządu powiatowego OSP Krzysztofa Mo-
skala, sekretarza Zarządu Powiatowego 
OSP, a zarazem byłego komendanta PSP 
w Dębicy Zbigniewa Mroza oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy Czarna Janu-
sza Cieślę. W zebraniu wziął udział także 
prezes zarządu gminnego OSP w Czarnej 
Stanisław Bryg i komendant gminny OSP 

Tadeusz Majka. Wybrano nowe władze 
na najbliższą kadencję: Prezesem zarządu 
OSP w Czarnej został wybrany ponow-
nie na tą funkcję druh Kazimierz Skrzy-
niarz, naczelnikiem i zastępcą prezesa Jan 
Pych, zastępcę prezesa Jan Piróg, skarbni-
kiem Janusz Bryg, Grzegorz Żołądź - za-
stępcą naczelnika i gospodarz Paweł Sku-
bel.  OSP w Czarnej w swoim sprawoz-
daniu miała się, czym pochwalić, bra-
no udział w wielu akcjach gaszenia poża-
rów, a jednostka ta włączona jest do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-
go. Wyposażona jest w nowoczesne sa-
mochody bojowe, nowy samochód bojo-
wy marki Mercedes, kupiony przez gmi-
nę z znacznym udziałów środków z Unii 
Europejskiej, samochód ratowniczy marki 
Ford oraz samochód terenowy wykorzy-
stywany do kierowania akcją. Bogate jest 
również wyposażenie niezbędne do rato-
wania poszkodowanych w wypadkach sa-
mochodowych, gdzie z reguły strażacy z 
Czarnej docierają pierwsi i udzielają po-
mocy poszkodowanym w wypadkach dro-
gowych, które coraz częściej zdarzają się 
na terenie naszej gminy. OSP w Czarnej 
zasłużyła sobie również na pochwałę za 
ofiarną walkę z powodzią w roku 2009 i 
2010, która nie ominęła terenów naszej 
gminy, pomagali też walcząc z zagroże-
niem na terenach Sandomierza, usuwali 
skutki wylania się Wisłoki w Dębicy. Go-
towi byli nieść pomoc wszędzie tam gdzie 
oczekiwali na to mieszkańcy naszej gmi-
ny. Za to wszystko dziękował wójt Józef 
Chudy, brygadier Wojciech Buszek, ks. 

kapelan Józef Jasiurkowski i prezes za-
rządu powiatowego Krzysztof Moskal. A 
było, za co dziękować. W roku 2010 dru-
howie z Czarnej uczestniczyli w gaszeniu 
11 pożarów, ratowali poszkodowanych 
w 8 wypadkach drogowych, brali czyn-
ny udział w akcji powodziowej poza po-
wiatem 4 razy w powiecie mieleckim i tar-
nobrzeskim oraz w mieście Dębicy przez 
5 dni. Nowym władzom życzymy, aby z 
opieką Św. Floriana, patrona strażaków 
dalej z oddaniem nieśli pomoc wszystkim 
tym, którzy tej pomocy oczekują w chwi-
lach zagrożenia pożarem, powodzią, hura-
ganem czy na drogach. 

                                                                                                                                       (ziel)

Nowo wybrany Zarząd OSP w Czarnej

Prezes Zarządu OSP Andrzej Skrzyniarz i naczelnik Jan PychZdzisław Słota – sekretarz Zarządu 
OSP w Czarnej

Uczestnicy zebrania OSP w Róży

Sala wypełniła się druhami z OSP

Zarząd OSP w Róży wraz z gośćmi zebrania

Ks. kapelan Józef Jasiurkowski, obok druh Władysław Radzik i Bogusław Majka
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Czteroletnia kadencja sołtysów i rad 
sołeckich dobiegła końca. 

We wszystkich sołectwach naszej gmi-
ny odbyły się lub w niedługim czasie od-
będą się zebrania wiejskie na których 
mieszkańcy w wyborach tajnych wybio-
rą sołtysów i rady sołeckie, organy po-
mocnicze dla sołtysa w podejmowaniu 
ważnych decyzji gospodarczych dotyczą-
cych sołectwa. Pierwsze zebrania odby-
ły się 3o stycznia 2011roku: Mieszkań-
cy Żdżar powierzyli sprawowanie funk-

cji sołtysa Tadeuszowi Dedzie dotychcza-
sowemu sołtysowi. Wybrano też radę so-
łecką w składzie: Marek Michoń, Tade-
usz Krawiec, Halina Kolak, Zbigniew Mi-
choń, Alojzy Barnaś i Halina Budzik. W 
tym samym dniu odbyło się zebranie wiej-
skie w Przerytym Borze. Funkcję sołtysa 
ponownie sprawował będzie przez kolej-
ne cztery lata Andrzej Szacik. Do rady 
sołeckiej zostali wybrani: Edwin Ćwiok, 
Marian Grzech, Zbigniew Latała i Piotr 
Ryś. W kolejną niedzielę 6 lutego wybie-
rano sołtysa w Grabinach, który pokonał 

dwóch konkurentów do tego stanowiska i 
wygrał w głosowaniu tajnym. Ponownie 
pełnił będzie tą funkcję Kazimierz Len-
czowski z wybraną radą sołecką w skła-
dzie: Jerzy Sak, Jan Dziedzic, Lidia Mi-
toraj, Maria Kazimierska i Jan Gawle. W 
tym samym dniu wybierali sołtysa miesz-
kańcy Głowaczowej i powierzyli stano-
wisko sołtysa dotychczasowemu sołtyso-
wi Tadeuszowi Knychowi. Do rady sołec-
kiej zostali wybrani: Stanisław Drobot, 
Krzysztof Kędzior, Jacek Knych, Henryk 
Koziara i Zbigniew Popielarczyk. W ko-

lejną niedzielę 13 lutego 2011 roku zebrali 
się na zebraniu wiejskim mieszkańcy Jaź-
win. Sołtysem został wybrany ponownie 
Stanisław Ryzak, pomagać mu będzie wy-
brana rada w składzie: Mariusz Mikosz, 
Adam Trzaskuś, Maria Kusek, Władysłąw 
Kurdziel i Bolesław Pyrkowski. W tym 
samym dniu mieszkańcy Podlesia wybra-
li ponownie Zbigniewa Barana sołtysem 
i radę sołecką w składzie: Izabela Pietra-
szewska, Mariusz Wardzała, Krzysztof 
Wiatr, Dariusz Milas  i Zbigniew Pęka-
la. Również zebranie odbyło się 13 lutego 

w Starej Jastrząbce. Sołtysem został wy-
brany Jerzy Madura, na kolejną kadencję, 
doradzać mu będą: Edward Chudy, Anto-
ni Dzierlęga, Piotr Dzierlęga Kazimierz 
Ćwik i Krzysztof Ćwik.  We wszystkich 
zebraniach uczestniczył wójt Józef Chu-
dy. Pozostałych sołtysów i wybrane rady 
zaprezentujemy w następnym numerze 
naszej gazety.

                                                                                                                                             
(ziel)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

RADA SOŁECKA W ŻDŻARACH

RADA SOŁECKA W GŁOWACZOWEJ

RADA SOŁECKA W PODLESIU

RADA SOŁECKA W PRZERYTYM BORZE

RADA SOŁECKA W JAŹWINACH

RADA SOŁECKA W STAREJ JASTRZĄBCE
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pożegnanie albiny kras

spotkanie opłatkowe w przedszkolu 
w przyborowie
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Urzędu Gminy, Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji, Gmin-
nego Zespołu Ekonomiczno – Administra-
cyjnego Szkół pożegnali się z odchodzą-
cą z pracy, na rentę rodzinną,  w ośrod-
ku pomocy społecznej panią Albiną Kras. 
Z gminną administracją związana była od 
roku, 1977 kiedy to rozpoczęła pracę w 
Urzędzie Gminy przechodząc wszystkie 
szczeble kariery urzędniczej do aktu mia-
nowania jej na inspektora. W roku 1990 
podejmuje pracę w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej na stanowisku aspi-
ranta, a później pracownika socjalnego. 
W roku 1993 kończy specjalistyczny kurs 
uzyskując certyfikat Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w zakresie „Teoria i 
praktyka pracy socjalnej”.   1994 kończy 
Szkołę Policealną Pracowników Służb 
Społecznych uzyskując tytuł pracowni-
ka socjalnego. Uzyskuje pełne kwalifika-
cje, aby pracować dla ludzi potrzebują-
cych wsparcia i opieki, którą niesie miesz-
kańcom naszej gminy przez wszystkie lata 
pracy w opiece społecznej. To ciężka pra-
ca wymagająca trudu i poświęceń, czę-
stych wyjazdów w teren do podopiecz-
nych, aby troszczyć się o ich los. Jest bar-
dzo lubiana przez tych, którym pomagała. 

Koleżanki i koledzy z jednostek organi-
zacyjnych gminy spotkali się na zaprosze-

nie pani Albiny, aby wspólnie z władzami, 
wójtem gminy podziękować jej za wspól-
nie spędzone lata w pracy w urzędzie czy 
w gminnym ośrodku pomocy społecz-
nej. Obdarowana została koszem kwia-
tów wręczonym przez wójta Józefa Chu-
dego i kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej panią Urszulę Pych wraz 
z drobnym upominkiem, który zapewne 
przypominał będzie naszej koleżance ra-
zem spędzone lata w Czarnej. Zaproszenie 
przyjęły również koleżanki, które w ostat-
nich latach przeszły na emerytury. Było to 
bardzo miłe spotkanie, wspominano daw-
ne lata jakże inne od obecnych, w których 
inaczej jak dziś funkcjonowała ówcze-
sna administracja terenowa. Dziś w admi-
nistracji gminnej królują komputery, nie 
słychać już stuku maszyn do pisania i za-
pachu denaturatu z powielaczy. Inne cza-
sy wzbogacone przez postęp w elektroni-
ce uczyniły pracę administracyjną wydaj-
niejszą i ciekawszą.

 My także dziękujemy pani Albinie, 
która wszystkich obdarzała uśmiechem, 
wprowadzała radość i miłą atmosferę. 
Nadmienić należy, iż z pracownikami po-
żegnał się w tym dniu również Krzysztof 
Czerwiec, który od 1 stycznia pełni funk-
cję zastępcy wójta gminy Żyraków.

                                                                
   (ziel)     

04 stycznia 2011r. w Publicznym Przed-
szkolu w Przyborowie odbyło się Spotka-
nie Opłatkowe. W scenerii betlejemskiej 
szopki oraz przy dźwiękach pięknych pol-
skich kolęd aniołki, pastuszkowie, dostoj-

ni królowie oraz dzieci z różnych stron 
świata przedstawiały narodziny Jezusa. 
Dzieci w swoich strojach prezentowały sie 
bardzo efektownie i z wielkim przejęciem 
występowały dla zgromadzonej publicz-
ności. Honorowymi gośćmi w tym dniu 
byli rodzice. Pani dyrektor Dorota Oleksy 
po złożeniu noworocznych życzeń, zgod-
nie z bożonarodzeniową tradycją zaprosi-
ła wszystkich do wspólnego połamania się 
opłatkiem. Wzruszeń dopełniło śpiewanie 
kolęd i świąteczny poczęstunek. Jasełka w 
Przedszkolu w Przyborowie mają wielo-
letnią tradycję, a w wykonaniu przedszko-
laków nabierają szczególnego wdzięku. 
Czy może być coś bardziej wzruszające-
go od maleńkich pastuszków przynoszą-
cych swe dary do szopki, aniołków, dzie-
ci z różnych stron świata z serduszkami na 
dłoni i króli, którzy mimo zaledwie kilki 
lat nie tracą nic ze swojego majestatu?

Marta Król-Kołodziej

Od wielu już lat ugruntowała się tra-
dycja, że w przeddzień przerwy świątecz-
nej w nauce dyrektor Zespołu Szkół w 
Czarnej pani Marta Markowicz zaprasza 
na jasełka. 

Hala sportowa wypełniła się ucznia-
mi, którzy obejrzeli wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi: dyrektorem Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno Administracyjnego 
Szkół Arturem Froncem, przewodniczą-
cym Komitetu Rodzicielskiego p. Łuka-
szem Mazurem i reprezentującym wójta, 
sekretarzem gminy Stanisławem Zieliń-
skim, jasełka, które chętnie są oglądane, 
a przede wszystkim wprowadzają świą-
teczny nastrój, radości i oczekiwania na 
ten jedyny i wyjątkowy dzień w roku, na 
wigilię w gronie rodziny i choinkę, która 
w ten wieczór błyska kolorowymi świateł-
kami. Po jasełkach i kolędowaniu wszyst-
kim uczniom życzenia złożyła dyrektor 
szkoły. Najlepsi uczniowie, którzy zano-
towali sukcesy w konkursie organizowa-
nym przez Centrum Edukacji Szkolnej, w 
„Multiteście” otrzymali nagrody: z Che-
mii w klasie I Gimnazjum – Olga Orłow-
ska – dyplom laureata, Grzegorz Stawarz 
– dyplom wyróżnienia, Patrycja Świer-
czek – dyplom uczestnika. Chemia kl. II 
– Jacek Jachym - dyplom uczestnika, Ad-
rian Kutrzuba – dyplom uczestnika. Che-
mia kl. III – Sebastian Sitko – dyplom lau-
reata i nagrodę książkową, Ewelina Nyt-
ko – dyplom laureata, Krystian Labak 
– dyplom wyróżnienia, Mateusz Ziarko 
– dyplom uczestnika i Mateusz Średnic-
ki – dyplom uczestnika. Matematyka kl. 
III – Sebastian Sitko – grawerowany dy-
plom laureata i nagrodę książkową, Kry-
stian Labak – dyplom laureata, Mateusz 
Ziarko – dyplom laureata i Ewelina Nyt-
ko – dyplom wyróżnienia. Tradycji ciąg 
dalszy to wigilijne spotkanie grona pe-
dagogicznego, które jest okazją do złoże-

nia życzeń świątecznych i noworocznych. 
Opłatki pobłogosławił ks. Rafał Ciecierę-
ga. I tak jak to przy wigilijnym stole bywa 
były życzenia także od wójta, który prze-
kazał je poprzez sekretarza gminy oraz 
wzajemne życzenia, w których zapewne 
nie brakowało serdeczności. Ta miła uro-
czystość ma miejsce już od lat w szkole, 

która osiąga niemałe sukcesy w procesie 
nauczania, a także w wymianie między-
narodowej pomiędzy uczniami i nauczy-
cielami z krajów Unii Europejskiej, w ze-
spole, który jest wizytówką naszej gminy.

                                                                                                                                                      
      (ziel)

10 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół 
w Grabinach odbył się konkurs pod tytu-
łem „Najpiękniejsze bajki, które przeczy-
taliśmy w języku angielskim”. 

Pomysłodawcą i organizatorem kon-
kursu była nauczycielka języka angiel-
skiego pani mgr Magdalena Pęcak. Kon-
kurs ten, mimo iż adresowany był do naj-
młodszych uczniów naszej szkoły, czyli 
uczniów klas I – III cieszył się bardzo du-
żym powodzeniem. Wzięło w nim udział 

ponad 30 uczniów. Organizacja imprezy 
była możliwa do przeprowadzenia dzię-
ki temu, że we wrześniu 2010 roku pani 
Pęcak założyła Bibliotekę z książkami i 
bajkami w angielskiej wersji językowej. 
Uczniowie chętnie korzystali z zasobów 
biblioteki i tak narodził się pomysł kon-
kursu dotyczącego najpiękniejszej bajki, 
jaką przeczytali, a którą wypożyczyli z bi-
blioteki językowej pani Pęcak. Jury dłu-
go obradowało przed wyłonieniem zwy-
cięzców. 

Miejsce I zajęli równorzędnie: Kmiecik 
Katarzyna oraz Nowak Patrycja.

Miejsce II zajęli równorzędnie: Zych 
Oliwia oraz Grudkowska Urszula.

Miejsce III zajęli równorzędnie: Szwed 
Julia oraz Baranowski Oliwier.

Wyróżnienia otrzymali: Żarowska Pa-
trycja, Smagacz Tomasz oraz Gągała Ga-
briela. 

                                       ZS Chotowa

Grono pedagogiczne życzyło sobie wszelkiej pomyślności na Nowy Rok

Uczniowie ZS w Czarnej na opłatkowym wigilijnym spotkaniu

Albina Kras w środku wraz z koleżankami z GOPS w Czarnej

Przy betlejemskiej Szopce

Kuszenie Heroda

Uczestnicy konkursu

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
POD TYTUŁEM: „NAJPIĘKNIEJSZE 
BAJKI, KTÓRE PRZECZYTALIŚMY 

W JĘZYKU ANGIELSKIM”

WIGILIJNE SPOTKANIE
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16 grudnia 2010 roku w Zespole 
Szkół w Chotowej odbyło się przedsta-
wienie pod tytułem ‘Christmas Party’. 
Przedstawienie ku radości młodych arty-
stów odbyło się w angielskiej wersji ję-
zykowej. Wykonania tego trudnego, acz-
kolwiek ciekawego zadania podjęli się 
uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej 
a zachęciła ich do tego nauczycielka ję-
zyka angielskiego pani mgr Magdalena 
Pęcak. Przedstawienie obejrzeli ucznio-
wie klas od 0 do IV SP wraz z uczący-
mi. Gra aktorska drugoklasistów była 
na wysokim poziomie i wszyscy zgod-
nie twierdzili, iż było to bardzo ciekawe 
przedsięwzięcie. Młodsi uczniowie już 
cieszą się, że za kilka lat to oni wystą-
pią w takim przedstawieniu. Gratuluje-
my obecnym i życzymy powodzenia ko-
lejnym artystom!

            Magdalena Pęcak

Dnia 14 stycznia 2011 roku o godzi-
nie 1100 gościliśmy w naszej szkole, w 
Grabinach uśmiechnięte Babcie i rado-
snych Dziadków, którzy tego dnia obej-
rzeli przygotowane dla nich przedstawie-
nie z okazji zbliżającego się Ich Świę-
ta. Wszystkich gości serdecznie przywi-
tał Dyrektor Szkoły, Pan Bogdan Toma-
siewicz.

Występ został przygotowany przez 
Panie: Małgorzatę Piękoś, Monikę Dy-
bowską i Barbarę Neumann-Kłos, a za-
prezentowany przez grupę przedszkolną 
i uczniów klasy trzeciej. Mali aktorzy w 
pięknych strojach przedstawili tradycyjne 
„Jasełka” oraz okolicznościowe recytacje 
i zaśpiewali piosenki dla swoich Babć i 
Dziadków.

Wśród nastrojowej scenerii podziwia-
liśmy piękne kostiumy Świętej Rodziny, 
w otoczeniu Trzech Króli, pastuszków, 
aniołków i zwierzątek opowiadających 
historię narodzin małego Jezusa. Wysłu-
chaliśmy kilku kolęd i pastorałek pięk-
nie zaśpiewanych przez maluchy. Następ-
nie ukochane  Babcie i Dziadkowie zo-

stali zaproszeni na słodki poczęstunek, w 
czasie którego zostali obdarowani przez 
swoje wnuczęta serduszkami i kolorowy-
mi pierniczkami.

Gratulujemy wszystkim Babciom i 
Dziadkom kochających wnucząt, które 

zawsze o Nich pamiętają.
Zdjęcia z tej radosnej uroczystości 

można oglądać na tronie internetowej: 
http://picasaweb.google.com/zsgrabiny.
biblioteka/DzienBabciIDziadka2011 .

Barbara Neumann-Kłos

21 i 22 stycznia swoje święto obcho-
dzą babcia i dziadziu. Maluchy z Pu-
blicznego Przedszkola w Przyborowie 
nie zapomniały o swoich dziadkach, któ-
rych zaprosiły do przedszkola na uroczy-
stość z okazji ich święta. 

Licznie zgromadzeni goście z niecier-
pliwością czekali na występ swoich wnu-
cząt. Jako pierwsza na scenę wyszła naj-
młodsza grupa – Krasnale, która zapre-
zentowała wiersze i piosenki. Choć nie-
które Krasnale  wymagały zachęty i po-
mocy nauczycieli, ich występ bardzo po-
ruszył serca zebranych gości. Kolejno na 
scenie pojawiła się średnia grupa – Smer-
fy, prezentując przygotowany repertu-
ar, który został gromko oklaskany przez 
widzów. Najstarsze Leśne Duszki swo-
im występem już do reszty poruszyły ser-
ca dziadków, gdyż w nie jednym oku za-
kręciła się łza wzruszenia. Całość dopeł-
niło wystąpienie przedszkolnej orkiestry 
perkusyjnej i pokaz tańców, przygoto-
wanych specjalnie na ta okazję. Po uro-
czystości wnuczęta wręczyły dziadkom 
własnoręcznie wykonane laurki i zapro-
siły na słodki poczęstunek. Z sąsiedniej 
karnawałowo przystrojonej sali dobie-
gały dźwięki znanych i lubianych melo-
dii, które porwały wszystkich do tańca, 
od najmłodszego do najstarszego. Spraw-
dziło się powiedzenie: Muzyka łączy po-
kolenia!

        Gabriela Wałęga

„W każdej dziedzinie można znaleźć 
to, co będzie kształtowało wartości naj-
ważniejsze dla ludzi, dla dzieci. Celem 
tego konkursu jest przywrócenie trady-
cji i obyczajowości, które łączą się ze 
świętami Bożego Narodzenia. Tworzy 
to u młodzieży wizję swojej przyszłej ro-
dziny. Bo przecież budując tę wzorcową 
rodzinę z Betlejem, która może być dla 
nich wzorem, myślą na pewno o swo-
jej”. Tak cel konkursu uzasadniają or-
ganizatorzy XVIII Wojewódzkiego Kon-
kursu Szopek Bożonarodzeniowych.

Na XVIII edycję Konkursu wpłynęło 
238 prac z całego województwa. Szopka 
bożonarodzeniowa to szczególne dzieło, 
w którym zawarta jest nie tylko twórcza 
myśl, wiara, ale i symbole rodzime. War-
to o tym przypominać i zachęcać do two-
rzenia szopek – uważa Ewa Orzechow-
ska - nauczyciel plastyki w Zespołach 
Szkół w Starej Jastrząbce, Róży i Jaź-
winach. Pani Ewa kolejny rok aktywi-
zuje młodzież do wykonywania szopek, 
a zarazem do uczestniczenia w różnych 
etapach konkursów na szopkę bożona-
rodzeniową. W tym roku nauczycielka 
zawiozła do Rzeszowa z 5 szkół łącznie 
18 prac uczniów, bo tyle mógł pomieścić 
samochód osobowy. Na miejscu okaza-
ło się, że jak co roku młodzi szopkarze z 
całego województwa dopisali i sala gim-
nastyczna zapełniła się dziełami sztuki

Każda z konkursowych prac za-
chwycała tym czymś - jedne oryginal-
nością pomysłu, inne ciekawymi ma-
teriałami wykonania. Były szopki ma-
leńkie, ale też i takie, których wymiary 
przekraczały metr. Wszystkie nawiązy-
wały do tradycyjnego przekazu, zawie-
rały figurki maleńkiego Jezusa, Maryi i 
Józefa a także postacie aniołów, paste-
rzy i trzech króli z darami. Nie zabrakło 
również zwierząt, szczególnie lubianych 
przez młodych artystów. Prym wiodły 
przepięknie zdobione figurki wykona-
ne z masy solnej, piernika, sznurka, pa-
pieru, słomy, styropianu, mydła, kroch-
malonych nici czy kolorowej wełny. 
Wśród pachnących sianem szopek bożo-
narodzeniowych były dzieła przestrzen-
ne, płaskorzeźby, witraże i duże trypty-
ki. Wybór najpiękniejszej był zapewne 
bardzo trudny. Z roku na rok szopki są 
bowiem coraz ładniejsze, coraz bardziej 
pomysłowe i profesjonalnie wykonane. 

Wspaniałe prace młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjów w Starej Ja-
strząbce, Róży i Jaźwinach wykonane 
pod opieką pani Ewy Orzechowskiej ce-
chowała niezwykła dekoracyjność, cie-
kawe techniki wykonania, oryginalność 

i pracochłonność, estetyka i duże walo-
ry artystyczne. Pani Ewa uważa, że w 
każdej szopce tkwi cząstka duszy wyko-
nawcy, to ona nadaje jej swoisty kształt 
i osobiste przesłanie autora dla odbiorcy 
dzieła. Cenne wskazówki nauczycielki, 
chęci młodych szopkarzy i ich żmudna 
praca wspomagana przez rodzinę, przy-
niosły wspaniałe rezultaty. Wśród na-
grodzonych znaleźli się uczniowie każ-
dej ze szkół:

I miejsca:
Anna Stachura – Gimnazjum w Sta-

rej Jastrząbce
Damian Pękala – Gimnazjum w Sta-

rej Jastrząbce
Anna Zawiślak – Gimnazjum w Jaź-

winach

II miejsca:
Weronika Ćwik – Szkoła Podstawowa 

w Starej Jastrząbce
Sebastian Majka – Gimnazjum w 

Róży
Agnieszka Perz – Gimnazjum w Róży

III miejsca:
Anna Brożek – Szkoła Podstawowa w 

Starej Jastrząbce
Weronika Górak – Szkoła Podstawo-

wa w Starej Jastrząbce
Grzegorz Pękala – Gimnazjum w Sta-

rej Jastrząbce
Klaudia Czuchra – Szkoła Podstawo-

wa w Róży
Wyróżnienie:
Anna Chłopek – Gimnazjum w Starej 

Jastrząbce

Nagrodą dla zdobywców I miejsca 
jest wycieczka do Krakowa. Pozostałe 
nagrody to pamięci USB, stacje pogodo-
we, książki, gadżety. Nagrodą jest rów-
nież udział w uroczystym wręczeniu na-
gród, połączonym z koncertem kolęd i 
pastorałek w wykonaniu solistek i chóru 
Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie.

Pozostaje pogratulować zwycięzcom 
i ich opiekunowi. Przede wszystkim za 
chęci, cierpliwość i konsekwencję kon-
tynuowania tego przedsięwzięcia. Co 
roku wydaje się bowiem, że już nic no-
wego nie zobaczymy na szkolnej wysta-
wie szopek, na której każdego roku po-
dziwiamy kilkadziesiąt dzieł i co roku 
młodzi artyści zaskakują nas pomysłami 
oraz kunsztem wykonania swoich prac.

Do zobaczenia więc w przyszłorocz-
nej edycji Konkursu.

Beata Drwal

’chrisTmas parTY’
przedsTaWienie W angieLskiej Wersji jĘzYkoWej 

Dla Babci i Dziadka
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Zwycięzcy w konkursie szopekPrzyjęcie dla babć w szkole w Grabinach

Występ uczniów w Chotowej

Przedszkolaki z Przyborowia przygotowały niespodziankę dla babć i dziadków

Występowały wszystkie grupy przedszkolaków

DLA DZIADKÓW XViii WojeWódzki 
konkurs szopek 

bożonarodzenioWYch 
zosTał rozsTrzYgniĘTY
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Już po raz czwarty, w okresie zimo-
wym uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych rywalizowali między 
sobą o miano najlepszego rowerzysty. 
W Lidze Mistrzów BRD brali udział za-
wodnicy z 7 województw: mazowieckie-
go, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskie-
go, opolskiego, małopolskiego i podkar-
packiego. Odbyły się 4 turnieje w: Hucie 
Krzeszowskiej, Koluszkach, Włoszczo-
wie i Kędzierzynie-Koźlu. W każdym z 
nich uczniowie musieli wykazać się zna-
jomością przepisów ruchu drogowego, 
umiejętnością jazdy na rowerze oraz pra-
widłowym udzielaniem pierwszej pomo-
cy.

W wyniku rywalizacji czołowych dru-
żyn z Polski centralnej i południowej wy-
łoniono najlepsze zespoły oraz najlep-
szych zawodników. 

Podobnie jak w latach poprzednich tuż 
po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, 
sportowcy szkolni wznowili swoją rywa-
lizację w zawodach międzyszkolnych.

We wrześniu w szranki współzawod-
nictwa sportowego stanęli lekkoatleci, 
którzy wyłonieni z eliminacji gminnych 
bardzo dobrze wypadli na arenach powia-
tu. Duża grupa uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów zajęła medalowe miej-
sca w zawodach powiatowych, byli to:

Igrzyska młodzieży szkolnej (szkoły 
podstawowe)

• Adrian Kajpust (SP Czarna) – I miej-
sce w skoku w dal

• Dominik Kieraś (SP Róża) – II miej-
sce w skoku w dal

• Angelika Pych (SP Róża) – I miejsce 
w biegu na 600m

• Dominik Jabłoński (SP Żdżary) – I 
miejsce w biegu na 1000m

• Dominik Kolbusz (SP Przyborów) – 
II miejsce w rzucie piłeczką palantową

Gimnazjada (gimnazja)
• Marcin Gawle (GP Róża) – I miejsce 

w skoku w dal
• Przemysław Wlezień (GP Chotowa) – 

I miejsce w pchnięciu kulą
• Tomasz Sasak (GP Czarna) – I miej-

sce w biegu na 1000m
• Małgorzata Kieraś (GP Róża) – III 

miejsce w pchnięciu kulą

Wszyscy wymienieni wyżej uczniowie 
uzyskali awans do zawodów wojewódz-
kich, które odbyły się na stadionie lekko-
atletycznym w Rzeszowie. Na obiektach 
Uniwersytetu Rzeszowskiego znakomi-
cie spisali się: Marcin Gawle, który za-
jął II miejsce w województwie w skoku w 
dal z wynikiem 5,91m oraz Przemysław 
Wlezień, który uplasował się na V miej-
scu w pchnięciu kulą (10,53m). Pozostali 
zawodnicy zostali sklasyfikowani na dal-

szych miejscach.
Tomek Sasak  z Gimnazjum w Czar-

nej okazał się najlepszym biegaczem w 
powiecie.    Po zwycięstwie w biegu na 
1000m w indywidualnych mistrzostwach 
w l.a. pokonał również wszystkich rywali 
w biegu przełajowym na 1500m. Na trze-
cim miejscu w tych zawodach uplasował 
się Marcin Tworek z Gimnazjum w Żdża-
rach. W młodszej grupie wiekowej prze-
łaje indywidualne wygrał także uczeń ze 
Żdżar – Sebastian Kolak.

Kiedy zbliża się zima, nadchodzi czas 
na zespołowe gry sportowe. Okazuje się, 
że największe sukcesy w hali odnosimy 

w … koszykówce. Koszykarze z Gimna-
zjum w Czarnej po raz trzeci w ostatnich 
latach zwyciężyli w zawodach powiato-
wych, ale nie spoczęli na laurach i osią-
gnęli historyczny sukces w kategorii gim-
nazjów. W zawodach rejonowych, któ-
re odbyły się w Czarnej pewnie pokona-
li drużyny z Mielca, Kolbuszowej i Sę-

dziszowa Małopolskiego i z pierwszego 
miejsca uzyskali awans do półfinałów wo-
jewódzkich w Stalowej Woli.

Ta sama grupa zawodników (Gimna-
zjum w Czarnej) okazała się najlepsza w 
powiecie w piłce ręcznej i tuż po feriach 
będzie rywalizować w Mielcu w zawo-

dach rejonowych.
Z dobrej strony pokazały się także 

dziewczęta z Gimnazjum w Jaźwinach, 
które przegrały w finale zawodów po-
wiatowych w koszykówce z Nagoszy-
nem oraz dziewczęta z Gimnazjum w Sta-
rej Jastrząbce – trzecie w powiecie w pił-
ce ręcznej.

Gratuluję tych i innych sukcesów 
wszystkim uczniom i nauczycielom wy-
chowania fizycznego w sporcie szkol-
nym w pierwszym półroczu roku szkolne-
go 2010/2011.

Marek Wulkowicz
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Zdobywcy II miejsca, drużyna z gimnazjum w Czarnej

Zdobywcy I miejsca uczniowie szkoły podstawowej w Czarnej z trenerem J. Ostręgą
Popis jazdy przez przeszkody

Jak widać, obie drużyny z Czarnej spisały się znakomicie, co dobrze rokuje w per-
spektywie startu w XXXIV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym.

Skład drużyny ze szkoły podstawowej: Maciej Para, Kacper Waśko, Kuba Wulko-
wicz, Mateusz Dulian. Skład drużyny z gimnazjum: Paweł Bałut, Mateusz Średnicki, 
Sebastian Sitko, Jakub Dzwoniarek, Grzegorz Stawarz.

        
Jerzy Ostręga

Sport szkolny

Liga Mistrzów BRD 2011

Marcin Gawle III miejsce w województwie w skoku w dal

Przemysław Wlezień - V miejsce w województwie w pchnięciu kuląUczniowie Gimnazjum w Czarnej, mistrzowie rejonu w koszykówce i piłce ręcznej

Tomasz Sasak najszybszy biegacz 
w powiecie

SP     RT

Szkoły podstawowe Gimnazja
1 Czarna                                  18 pkt 1 Koluszki                               18 pkt

2 Huta Krzeszowska            16 pkt 2 Czarna                                  18 pkt

3 Kędzierzyn-Koźle              9 pkt 3 Włoszczowa                       17 pkt

4 Koluszki                               7 pkt 4 Huta Krzeszowska            15 pkt

5 Komorniki                           4 pkt 5 Gralewo                                 4 pkt

6 Iwonicz                                4 pkt 6 Mazańcowice                       2 pkt

7 Rozprza                               2 pkt 7 Rozprza                                  2 pkt

8 Iwonicz                                   1 pkt

Szkoły podstawowe Gimnazja
1 Maciej Para (Czarna)        41 pkt 1 Piotr Michalak (Koluszki)   38 pkt

2 Michał Drabik (Koluszki) 29 pkt 2 Paweł Bałut (Czarna)           30 pkt

3 Kacper Waśko (Czarna)   29 pkt 3 Sylwester Mucha (Huta Krzesz.)    26 pkt

Wyniki drużynowe przedstawiają się następująco:

Wyniki indywidualne:

Redaguje Janusz Bryg
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Na niedzielę 23 stycznia sołtys Zbi-
gniew Baran  wraz z radą sołecka za-
prosił mieszkańców Podlesia na zaba-
wę karnawałowa do Domu Kultury. Za-
proszono również sąsiadów jak trady-
cja nakazuje z sąsiedniej wsi Żarów-
ka w gminie Radomyśl Wielki. Goście, 
sołtys wraz z radą sołecką przyjecha-
li z asystą, zespołem kolędniczym z Ża-
rówki, który wystawił jasełka i przypo-
mniał jak to drzewiej bywało kiedy z po-
dobnym spektaklem chłopcy i dziewczę-
ta wędrowali od domu do domu z jaseł-
kami. Umiejętnościami aktorskimi po-
pisała się również młodzież z Podlesia. 
Na karnawałowej zabawie nie zabrakło 
również wójta Józefa Chudego, zastęp-
cy wójta Bogusława Majki i dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej Piotra Warżały. Przy suto za-
stawionych stołach i orkiestrze z Żarów-
ki wszyscy od najmłodszych do najstar-
szych ruszyli w tany.

(ziel)

FOTOREPORTAŻ

ZABAWA KARNAWAŁOWA W PODLESIU
 (fot. J. Chudy) 



Kadr

Portrety

Kot na satelicie

Przysłowia

Styczeń – Rok Stary
Z Nowym styka.
Kto w Starym nie pracował,
Ten w Nowym utyka.

Gdy Nowy Rok nastaje,
Każdemu ochotę dodaje.

Gdy deszcz w styczniu leje,
Złe robi rolnikom nadzieje.

Gdy w styczniu,
Woda w rzekach huczy,
To jeszcze na wiosnę,
Mróz mocno dokuczy.

Od Henryka noc umyka.

Styczeń  zamglony
To marzec zaśnieżony.

Nie patrz w styczniu wiosny,
Bo marzec o to jest zazdrosny.

Rok Nowy pogodny,
Zbiór będzie dorodny.

Gdy styczeń jasny i biały
Czekają nas w lecie wielkie 
upały.

Gdy na Trzech Króli,
Drzewa śniegiem kryte,
Znaczą się w tym roku
Plony przeobfite.

Jaka pogoda w Marcela
Taka będzie Wielka Niedzie-
la.

Czasem dopiero po Seba-
stianie
Prawdziwa zima nastanie.

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 56)

Drodzy Państwo!

Nie było na zakończenie roku sztucznych ogni nad Czarną. Podobno dyrektor kupił wcześniej w marcu, cały zestaw 
do strzałów, były o połowę tańsze w „Panoramie”, zostały z tamtego roku i prezes ogłosił promocję. Niestety! W 
czerwcu i lipcu lało, wilgotno było, woda podeszła do magazynu i race zamokły, siarka się roztopiła i nici z poka-
zu. Nie było, więc w Czarnej Sylwestra, choć chętnych nie brakowało, ale dyrektor konsekwentnie odmawiał i kie-
rował chętnych nad zalew do” Latarni Morskiej”, a tam bal sylwestrowy zorganizowano, jakiego w gminie do tej 
pory nie było. Były ognie, kulig z pochodniami, bigos myśliwski i kiełbasa z rożna serwowana na jednym z przystan-
ków „Ścieżki Ekologicznej” w Głowaczowej. Po kuligu, zdradził mi Władziu, bo za ochroniarza robił w Sylwestra, 
wszyscy uczestnicy sylwestrowej zabawy mogli skorzystać gratisowo z nowo otwartego basenu z jakuzzi, a panowie 
z piwnymi brzuszkami z masażu wyszczuplającego połączonego z kąpielą w borowinie w prawdziwej beczce dębo-
wej. Kolejka do masażu i kąpieli w beczce była jeszcze w Nowy Rok koło południa, bo żaden z panów nie chciał je-
chać po sylwestrze bez masażu. Władziu trochę narzekał, bo miał tylko umowę do szóstej rano, a musiał ślęczeć do 
czwartej po południu, aby pilnować porządku w kolejce. 
Impreza echem odbiła się w całym powiecie i już na następny bal sylwestrowy są chętni nawet z Krakowa i Nowe-
go Sącza, z Jasła i z Grabin. Nasz dyrektor jednak nie popuści i już wymyślił program, który ma przyćmić imprezy 
w całej okolicy. Ognie sztuczne zamówi na grudzień, aby nie zamokły, w godzinach przedpołudniowych wszyscy za-
pisani wezmą udział w „I Biegu Sylwestrowym na Przełaj” o puchar prezesa „Panoramy” na nartach biegowych 
z Czarnej do Starego Jawornika, wypożyczenie nart z butami w cenie biletu, a tam u sołtyski ma być przygotowany 
posiłek, rosół z: „chodzonej” kury z makaronem domowej roboty na żółtkach z liliputek. Hodowców tych kurek w 
gminie jest kilku, ale najlepsze żółtka mają liliputki wójta i dyrektor ma go prosić o sponsoring.
Władziu był u mnie i zdradził mi, że w gminie żałoba, najważniejszy kierownik odszedł, awansował na zastępcę wój-
ta do sąsiedniej gminy. Najbardziej żałuje go inżynier od kosztorysów i nasz zastępca, ale na otarcie łez będzie mu 
teraz mówił panie kolego. Cieszy się ponoć wójt, że wybitny szachista tak wysoko się wybił i na pewno założy klub 
szachowy w nowym miejscu pracy. 
Władziu! A kto teraz będzie starał się o euro w Unii? Jasiu! Teraz jest dopiero fachowiec, najważniejszym inspekto-
rem był od ciężarówek w gminie, płakali, ale musieli płacić, każdego grosika ściągnął to i Unii nie popuści, euro po-
płynie jak Czarnianka w lipcu tamtego roku. Władziu! Ale ponoć nowy kierownik pełni tylko obowiązki? Jasiu! Po-
dobno ma napisane w angażu, że jak zmieni stan cywilny to zostanie pełnym kierownikiem. To Władziu szykuje się 
w gminie wesele na wysokim szczeblu, pewnie i gazety będą o tym pisać. Jasiu nie tylko gazety będą pisać, ale i w 
„Pudelku” też będzie, sekretarz o to zadba i fotkę pośle gdzie trzeba. A jak tam autostradę budują? Nie wstrzyma-
li, gród rzymski odkopali w Róży, palenisko i skorupy naczyń, w których ówczesne niewiasty gotowały strawę. Kon-
serwator postawił szlaban i wiosną archeolodzy będą kopać. Władziu, a jak odkopią, jakie miasto z czasów rzym-
skich? Jasiu! Radość będzie w gminie, wniosek do rządu i Czarna będzie mieć prawa miejskie. To będziemy miesz-
czanami? Będziemy, a co nie zasłużyliśmy na to, aby mieć burmistrza, a może i prezydenta.

                                                                                                                                AS

Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe, za które z góry przepraszamy.                 

Pan Dariusz jest radnym Rady Gminy Czarna drugą kadencję, 
ma 33 lata jest absolwentem Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Krakowie. Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Zespole 
Szkół w Jaźwinach. W roku 2010 zdobył „Koronę Polskich Ma-
ratonów” startując w biegach maratońskich we Wrocławiu, Kra-
kowie, Poznaniu, w Dębnie w województwie zachodnio – po-
morskim i w Warszawie. Jego najlepszy czas to 3.28, 23.
Żonaty, żona  Marta  nauczycielka w szkole podstawowej w Dą-
brówce Wisłockiej, córka Justyna.

DARIUSZ BARNAŚ  -  radny i maratończyk


