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GMINA CZARNA

Borowa, Chotowa, Czarna, Głowaczowa, Golemki, Grabiny, Jaźwiny, Podlesie, Przyborów, Przeryty Bór, Róża, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, Żdżary

cena 1,50 zł

Żdżary styczeń 2013r.

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA W ŻDŻARACH

Oddział w Czarnej  ul. Dworcowa 6
tel. 14  67 61 015, 14  67 61 439

•  oferujemy m.in. przyjmowanie wpłat na rzecz gminy i jej jednostek 
/podatki, ścieki itp./      bez opłat

• pozostałe rachunki     od 1 zł

zapraszamy w godzinach od 7.00 do 16.30
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Sukcesów w życiu, ciepła w miłości, dużo uśmiechu, wiele radości.
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjaznych w życiu zdarzeń.
Niech ten wyjątkowy w roku dzień, Odsunie na zawsze troski w cień.
I niech się śmieje do wszystkich świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat…
Życzymy Państwu najpiękniejszych, rodzinnych
i spędzonych w radości Świąt Bożego Narodzenia…

Wójt Gminy Czarna Józef Chudy 
Przewodniczący Rady Gminy Czarna Janusz Cieśla

W Betlejem mieście Zbawiciel się narodził...
Niech  się Wam Mili najlepiej powodzi,
Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie
I niech Was dobrego nic w życiu nie minie…
Najszczersze życzenia ciepłych i wzruszających świąt
składają

lek. dent. Andrzej Karasiński – Kinga Karasińska

Gabinet Dentystyczny 
Dębica, ul. Kraszewskiego 31

Kiedy gwiazdka na niebie zza chmur się wychyli, 
a księżyc wśród obłoków posłanie wymości,
wigilijne życzenia przynoszę Wam mili: zdrowia, szczęścia, radości 
oraz wszelkiej pomyślności!
Wzruszających chwil przy wigilijnym stole 
i sukcesów w 2014 roku życzy:

Prezes GS Jan Pych z pracownikami

Na czas Świąt Bożego Narodzenia, Życzymy wiele radości,
Miłości i obfitych łask płynących z betlejemskiego żłóbka

Oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku!

Redakcja Gazety Czarniańskiej

Pokój na ziemi ludziom, 
A w niebie cisza gwiazd,
Grają Anieli, świat się chlebem dzieli, 
Świat ma dziś świąteczny blask. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 
składamy serdeczne życzenia

Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Czarnej

W dniu Bożego Narodzenia,

Dziś składamy Wam życzenia:

Aby raźniej w duszy było,

Aby Wam się lepiej żyło,

Aby szczęścia i radości,

Pomyślności i miłości

Z życia nigdy nie ubyło…

Zdrowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Mirosław Cieśla

Firma DREWBUD

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,
Przesłać życzenia się godzi.

Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych:
Zdrowia, spokoju, radości,

A w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.
Najszczersze życzenia zdrowych

i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia składa.

Czarna, ul. Witosa 9

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

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

Władysław Radzik



 nr 3 Gazeta Czarnieńska str. 3

III

Odliczamy już dni do wigilijnej wieczerzy, tęsknimy za świąteczną atmosfe-
rą pełną ciepła, miłości, rodzinnych spotkań i wspólnego kolędowania. Nad-
chodzący czas będzie pełen krzątaniny, pośpiechu i przygotowań, aby na pierw-
szą gwiazdkę wszystko już było gotowe.

Warto zadbać o to, aby w te szczególne święta pięknie wyglądać. Powszech-
nie wiadomo, że nic nie dodaje kobiecie elegancji, szyku i blasku tak, jak bi-
żuteria. Od zarania dziejów biżuteria spełniała rolę ozdoby dla ciała i  stroju. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie panie, które w te święta chcą wyglądać olśnie-
wająco, do zapoznania się z bogatą ofertą sklepów Herkules. Proponujemy uro-
kliwe dodatki biżuteryjne, zarówno ze złota, jak i srebra. Kolczyki, zawieszki, 
łańcuszki i bransoletki, pierścionki oraz korale – to tylko nieliczne świątecz-
ne propozycje. Wielką popularnością cieszy się klasyczna, elegancka biżuteria 
łącząca perły ze złotymi elementami. Kolejną propozycją są komplety srebrne 
z kryształkami Swarovskiego. Wspaniale błyszczą, występują w wielu kolorach, 
odcieniach i kształtach. Bardzo szykowna jest też biżuteria z naturalnymi ka-
mieniami. Często wystarczy założyć  łańcuszek z piękną zawieszką lub dyskret-
ny komplet, aby całkowicie odmienić swój wygląd i w ten magiczny, świątecz-
ny czas poczuć się wyjątkowo.  

Warto już teraz pomyśleć o gwiazdkowych prezentach aby,  zgodnie z trady-
cją, pod choinką każdy znalazł miły upominek. 

Brylanty. Propozycja ta jest doskonała dla osób, które przy wyborze pre-
zentu kierują się potrzebą obdarowania bliskiej osoby biżuterią ekskluzywną, 
ponadczasową i szczególnie elegancką. Jest to możliwe dzięki połączeniu szla-
chetnego kruszcu złota z drogocennymi brylantami. Brylanty we współczes-
nym wzornictwie występują z tradycyjnymi kamieniami: rubinami, sza� rami, 
granatami, topazami, ale także np. z zielonymi turmalinami. Takie połączenia 
czynią biżuterię złotą jeszcze bardziej elegancką i wytworną, ale równocześnie 
nowoczesną.

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

w nadchodzącym Nowym Roku
składa

Zespół Firmy Jubilerskiej Herkules

Urocze drobiazgi. Każda kobieta lubi śliczne drobiazgi. Pięknie zapako-
wane srebrne kolczyki, zawieszka, broszka, bransoletka czy pierścionek będą 
wspaniałym prezentem, który ucieszy oczy i będzie doskonale pasował na wie-
le okazji. 

Dla panów. Mężczyźni kochają się w gadżetach. Ponadto lubią rzeczy pięk-
ne i trwałe. Każdemu panu na pewno przypadną do gustu spinki do krawata 
i mankietów, łańcuszek, bransoletka lub zegarek.

Dla niezdecydowanych proponujemy zakup Kart Podarunkowych (obda-
rowana osoba sama wybierze wymarzony prezent).

Firma Jubilerska Herkules oferuje szeroki wachlarz usług jubilerskich oraz 
biżuterię ręcznie robioną pod indywidualne zamówienie klienta.

Zapraszamy do sklepów

Gwiazdkową biżuterięGwiazdkową biżuterięGwiazdkową biżuterięGwiazdkową biżuterięGwiazdkową biżuterięGwiazdkową biżuterię
przedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawiaprzedstawia

Firma Jubilerska HerkulesFirma Jubilerska HerkulesFirma Jubilerska Herkules
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Rok szkolny 2013/2014 w Publicznym 
Gimnazjum w Czarnej  rozpoczął się od 
ważnego wydarzenia sportowego, bo-
wiem cała społeczność szkolna była za-
angażowana w przygotowanie wizyty 
roboczej, wynikającej z realizacji projektu 
„Sport jest uniwersalnym językiem” w 
ramach europejskiego programu Uczenie 
się przez całe życie  – Comenius. Wizyta 
ta odbyła się w dniach od 14  do 19 paź-
dziernika 2013 r. Uczestnicy projektu to 
uczniowie i nauczyciele z czterech kra-
jów. Były to następujące szkoły: Istituto 
Comprensivo №1 „Porcu Satta” i Scuola 
Secondaria Di Primo Grado „A. Rosas” – 
Quartu Sant’ Elena (Włochy), Türkiyem 
Ortaokulu – Malatya (Turcja), Colegio 
Divina Pastora - Còrdoba (Hiszpania) 
oraz Publiczne Gimnazjum w Czarnej 
(Polska). 

Podczas cyklu szkolnych imprez,  w cza-
sie naszego sportowego tygodnia mie-
liśmy okazję gościć również przedsta-
wicieli lokalnych władz oraz instytucji 
współpracujących z naszą szkołą. Byli 
to: Józef Chudy - wójt  gminy Czarna, 
Stanisław Zieliński - sekretarz gminy 
Czarna, Artur Fronc - dyrektor GZEAS-
-u w Czarnej, Dorota Kubisztal – dyrek-
tor Przedszkola Publicznego w Czarnej, 
Piotr Warżała – dyrektor CKiP w Czarnej 
oraz Tomasz Ryś – prezes LKS Czarnovia 
Czarna. Natomiast uroczystego otwarcia 
miniolimpiady sportowej dokonał Jacek 
Bigus – wiceprezes Podkarpackiego Wo-
jewódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego. Uczniowie naszej szkoły, pracując 
pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali 
ciekawą część artystyczną. Była to nie-
zwykła „podróż” do Włoch, Turcji, Hisz-
panii i Polski. Uczennice klasy II a oraz III 
a zaprosiły publiczność do słonecznej Ita-
lii, tańcząc przekornie z parasolkami. Na 
scenie pojawili się także wyjątkowi goście 
z San Remo. Romina Power i Albano, bo
o nich mowa, przyjechali do Polski pro-
sto z festiwalu włoskiej piosenki, by za-
śpiewać swój słynny przebój „Felicita”. 
W roli tego wspaniałego duetu wystąpili 
– Daria Gwiżdż i Dawid Smulski z kla-
sy I b. Potem widzowie przenieśli się do 
Turcji. Projektant mody – Sindbad (Mar-
cin Janus) – zaprosił wszystkich na pokaz 
swojej nowej kolekcji ubiorów inspirowa-
nych kulturą Wschodu. Nasze uczennice z 
klas I zaprezentowały się w roli modelek 
doskonale. Z Turcji przenieśliśmy się do 
Hiszpanii. Dużo emocji wzbudził występ 

Zorro (Jan Starzyk) oraz taniec flamen-
co w wykonaniu naszej utalentowanej 
uczennicy z klasy II a – Kingi Peteli. 
Nasza niecodzienna podróż zakończyła 
się w Polsce. Publiczność z przyjemno-
ścią obejrzała krakowiaka w wykonaniu 
uczniów klasy II szkoły podstawowej. 
Również wielkie brawa otrzymali absol-
wenci naszego gimnazjum – Weronika 
Kusek, Marlena Sitko, Sebastian Sitko i 
Łukasz Gacek, którzy specjalnie na uro-
czyste powitanie gości w naszej szko-
le  zatańczyli jive’a. Część artystyczną 
wzbogaciły także piosenki w wykonaniu 
Karoliny Średnickiej – uczennicy klasy III 
b gimnazjum. Nad całą częścią artystycz-
ną czuwali konferansjerzy – Zuzanna Prus 
i Marek Kądzielawa. 

Codzienna rywalizacja sportowa pomię-
dzy uczniami z Włoch, Hiszpanii, Turcji 
i Polski dostarczała nam wielu mocnych 
wrażeń. Gimnazjaliści rywalizowali ze 
sobą, biorąc udział w grach zespołowych, 
takich jak: piłka ręczna, piłka nożna i 
siatkówka. Z prawdziwą przyjemnością 
oglądaliśmy mecze, tym bardziej, że na 
gimnazjalistów z Czarnej nie było moc-
nych. Byli nie do pokonania, ku utrapieniu 
włoskiego koordynatora, który z rozpaczą 
na twarzy oglądał kolejne przegrane me-
cze swojej drużyny. My jednak trakto-
waliśmy tę miniolimpiadę nie tylko jako 
pokaz umiejętności i sprawności uczniów, 
ale przede wszystkim jako świetną impre-
zę sportową, bowiem każdy rodzaj ruchu 
sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i 
rywalizacji kształtuje charakter, wytrwa-
łość, uczy współdziałania w zespole i 
wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie. 
Nasza miniolimpiada sportowa świet-
nie wpisuje się w priorytet Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, które rok szkolny  
2013/2014 ogłosiło Rokiem szkoły w 
ruchu. Oprócz gier zespołowych, wiele 
wrażeń dostarczyły nam także zawody 
w pływaniu. Zarówno dziewczęta, jak i 
chłopcy wzięli udział w sztafecie 5 x 25 m 
stylem dowolnym. Nasi uczniowie zajęli 
II miejsce, bo w tej dyscyplinie włoskie 
szkoły okazały się lepsze. W klasyfikacji 
ogólnej polscy uczniowie zajęli I miej-
sce, włoscy – II miejsce, a hiszpańscy i 
tureccy równorzędne III miejsce.  Podsu-
mowaniem sukcesów było uhonorowanie 
zwycięzców medalami, przekazanie szko-
łom pamiątek, a dodatkowo naszej szkole 
ofiarowanie pucharu przechodniego za 
zdobycie I miejsca w ogólnej klasyfikacji, 

który wręczył naszym gimnazjalistom ko-
ordynator projektu – Ignazio Mulas. Ser-
decznie dziękujemy za współpracę z naszą 
szkołą zaproszonym na zawody sportowe 
sędziom, a byli to: Paweł Kubicki, Tomasz 
Kubicki (piłka nożna), Grzegorz Mar-
kowicz i Krzysztof Socha (siatkówka), 
Paweł Kubicki i Dawid Żarowski  (pił-
ka ręczna). Na zakończenie wójt gminy 
Czarna – p. Józef Chudy wręczył przed-
stawicielom szkół drobne upominki.

Kolejnym wydarzeniem sportowym w 
naszej szkole było zorganizowanie kon-
ferencji pt. „Sport i niepełnosprawni”. 
Nasi uczniowie przedstawili gościom 
ciekawe materiały na temat organizacji 
paraolimpiad oraz sukcesów polskich 
niepełnosprawnych sportowców na let-
niej paraolimpiadzie – Londyn 2012. Na 
konferencji wystąpił także gość specjalny 
– Ryszard Kacer – prezes Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych 
– regionu Małopolski, który opowiedział 
uczestnikom projektu o swojej działalno-
ści i o swoich sukcesach. W trakcie tego 
spotkania nasi gimnazjaliści przedstawili 
także ciekawy film pt. „Seni Cup – Zwy-
kły Sport Niezwykłych Ludzi”, wspomi-
nając o tym, że Seni Cup to  Międzynaro-
dowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełno-
sprawnych. Jest to wyjątkowe i nietuzin-
kowe, sportowe przedsięwzięcie, będące 
promocją sportu osób niepełnosprawnych 
w różnym wieku. Dla naszej szkoły jest 
to ważne wydarzenie sportowe, gdyż co-
rocznie jesteśmy współorganizatorami tej 
imprezy. W dalszej części konferencji głos 
zabierali uczniowie zagranicznych szkół, 
przedstawiając ten temat w formie prezen-
tacji multimedialnych. 

Poza zawodami sportowymi w naszej 
szkole odbywały się liczne imprezy to-
warzyszące, uatrakcyjniające pobyt w 
Czarnej naszym gościom i całej naszej 
szkolnej oraz lokalnej społeczności. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczył nam 
koncert polskiej piosenki przygotowany 
przez Szkołę Muzyczną „Yamaha” Pilzno 
– Czarna, prowadzonej przez Krzysztofa 
Kajpusta. Można było z przyjemnością 
posłuchać wielu znanych przebojów, jak: 
„Małgośka” Maryli Rodowicz czy pio-
senki pt. „Mój jest ten kawałek podłogi” 
Mr. Zooba – polskiego zespołu grającego 
alternatywnego rocka. Rozbawiona pu-
bliczność to dowód na to, że koncert był 
wspaniały. 

Inną imprezą towarzyszącą był pokaz tań-
ca nowoczesnego. Nie wiem czy istnieje 
na świecie bardziej ekspresyjna dziedzina 
sztuki. Ruch, dynamika, „mowa” ciała i 
towarzyszące im emocje, które widoczne 
są w najmniejszym nawet fragmencie, po-
trafią sprawić, że patrzymy na tancerzy jak 
zaczarowani. 

Z takim właśnie zachwytem w oczach po-
dziwialiśmy taneczny spektakl grupy gim-
nazjalistów, którzy przygotowali dla nas 
pokaz tańca nowoczesnego. Grupę tę two-
rzyli uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Czarnej (Magdalena Rokita, Dawid 
Rokita, Kinga Żymuła, Kinga Petela) oraz 
ich koleżanki i koledzy z dębickich gim-
nazjów (Patryk Darłak, Katarzyna Kiwior, 
Wiktoria Śliwa, Justyna Bezak, Weronika 
Ciszek, Natalia Jasińska, Klaudia Małek, 
Dominika Blezień ). Na co dzień kształ-
cą oni swoje talenty w prywatnej Szkole 
tańca i ruchu „Soul Dance” w Dębicy. 
Mają oni na swoim koncie polskie i mię-
dzynarodowe wyróżnienia, takie jak: Mi-
strzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski 
czy XII miejsce w Mistrzostwach Świata 
IDO SHOW DANCE – Riesa 2012. Tak 
więc przygotowany przez nich występ był 
na bardzo wysokim poziomie. Okazuje się 
więc, że nie tylko sport jest uniwersalnym 
językiem (to tytuł naszego projektu), ale 
również muzyka i taniec.

W historii szkolnych imprez swoje miej-
sce mają z pewnością uczniowie należą-
cy do koła rowerzystów. Po raz kolejny 
pokazali oni, że jazda na rowerze nie jest 
łatwą sztuką. Slalomy, tory przeszkód, 
równoważnia – to ich żywioł. I jeśli ktoś, 
chociaż przez chwilę pomyślał, że potrafi 
jeździć z taką precyzją i potrafi się z nimi 
zmierzyć, to szybko mógł się przekonać, 
że to tylko marzenia. Nasi zagraniczni 
goście – uczniowie i nauczyciele - chcieli 
sprawdzić swoje umiejętności, ale jaz-
da po równoważni i po łezce była ponad 
ich siły. Tak więc duże uznanie dla grupy 
uczniów w składzie: Przemysław Szot, 
Fabian Szęszoł, Tomasz Kutrzuba, Kacper 
Waśko, Martyna Sasak, Łukasz Ziarko, 
Maciej Para oraz Mateusz Dulian.

Do miłych chwil spędzonych razem moż-
na zaliczyć dwie wycieczki – do Stobier-
nej oraz do Wieliczki i Zakopanego. W 
Stobiernej młodzież zwiedziła osadę sło-
wiańską, a także uczestniczyła w warszta-

tach z garncarstwa, przędzalnictwa i ma-
lowania rycerskich tarcz. Ponadto ucznio-
wie mieli okazję obejrzeć turniej rycerski 
oraz pokazy z ogniem. Brali również 
udział w średniowiecznych zabawach, ta-
kich jak: przeciąganie liny, nauka strzela-
nia z łuku. Pobyt w grodzie zakończył się 
biesiadą połączoną z małym poczęstun-
kiem dla wszystkich. Także wycieczka do 
Wieliczki i Zakopanego była bardzo uda-
na. Nasi goście mogli bowiem podziwiać 
miejsce wyjątkowe, kopalnię soli kamien-
nej – zabytek wpisany przez UNESCO na 
pierwszą Listę  światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. Również 
Zakopane – zimowa „stolica” Polski - 
przypadło wszystkim do gustu. 

Nasi goście odwiedzili także Gminne Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej, gdzie 
spotkali się z przedstawicielami lokalnych 
władz. Mieli okazję dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat naszej gminy, co w bardzo 
obrazowy sposób przybliżył im sekretarz 
gminy Czarna – p. Stanisław Zieliński. 
Potem wszyscy uczestnicy projektu zosta-
li zaproszeni na  uroczysty obiad.

Należy podkreślić, że uczniowie zagra-
nicznych szkół przebywali przez cały 
tydzień w polskich rodzinach. Sprzyjało 
to z pewnością lepszej integracji wszyst-
kich uczestników projektu. Zarówno nasi 
uczniowie, jak i ich rodzice dołożyli wiele 
starań, aby pobyt  włoskich, hiszpańskich 
i tureckich uczniów w Polsce był atrakcyj-
ny. Wspólne spędzanie czasu, dyskoteki 
w „Pietro Party” w Czarnej z pewnością 
pozostaną dla naszych gości miłym wspo-
mnieniem. Dziękujemy wszystkim rodzi-
com za bardzo duże zaangażowanie i po-
moc okazaną szkole podczas tego wyjąt-
kowego Tygodnia Sportu w Publicznym 
Gimnazjum w Czarnej. 

Podsumowując organizację wizyty robo-
czej w naszej szkole, można stwierdzić, że 
nic tak nie jednoczy społeczności szkol-
nej, jak wspólne spędzanie czasu, wspól-
na nauka i praca, realizacja ciekawego 
projektu czy pozytywne emocje. Jest to z 
pewnością sukces naszych uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Wszystkim bardzo 
serdecznie dziękuję za współpracę.

Barbara Socha

Uczestnicy Miniolimpiady w Zespole Szkół w Czarnej. Zakopane – Krupówki, pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki.

„Sport jest uniwersalnym językiem”
– realizacja międzynarodowego projektu w ramach unijnego programu Comenius
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Fotoreportaż: Stanisław Zieliński
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Tak wiele się  zmieniło. Józefowi Chude-
mu wójtowi gminy Czarna stuknęło 20 lat 
na sprawowaniu tej funkcji. Zdecydowa-
ny lider na terenie naszego powiatu. Dziś 
z podniesioną głową  może powiedzieć, że 
w tym okresie  udało mus się zrealizować 
wiele istotnych inwestycji, na które ocze-
kiwali mieszkańcy gminy.  

I co istotne, każde sołectwo może się 
pochwalić zasadniczymi zmianami za-
równo wizualnymi  jak i użytkowymi. Na 
wszystkie wioski „gospodarz” patrzył ła-
skawym okiem . Od pierwszych dni swo-
jego włodarzenia miał bardzo sprawna 
prawą rękę  w osobie zastępcy Bogusława 
Majki, a później operatywnego sekretarza 
Stanisława Zielińskiego. To „trio” współ-
działało nieomal nienagannie. Pasjonat 
szachów, również wszystkie problemy 
potrafił doprowadzić do przyjętego przez 
siebie celu. Pozytywnie należy ocenić 
jego działalność w dziedzinie oświaty: 
Wybudowano nowe szkoły w Głowa-
czowem, Chotowej, Jaźwinach i gimna-
zjum w Róży. Ponadto hala sportowa w 
Czarnej, a we wszystkich placówkach 
oświatowych sale gimnastyczne. Kultura: 
Centra kultury w Starej Jastrząbce (Górny 
Koniec), Podlesie, Jaźwiny (2 budynki) 
gruntownie odremontowane w Czarnej 
Gminne Centrum Kultury i Remiza OSP 
wraz z najnowocześniejszym samocho-
dem bojowym przeznaczonym nie tylko 
do gaszenia pożarów ale i do niesienia 
pomocy ofiarom wypadków drogowych. 
Poważne remonty istniejących obiektów 
w Róży, Chotowej, Grabinach, Borowej 
i Żdżarach. Placówki w Żdżarach i Starej 
Jastrząbce oraz Chotowej tętnią życiem 
kulturalnym, a w Żdżarach funkcjonuje 
teatr.  Powierzchnia całej gminy jest zwo-

dociągowana, a ujęcia wody w Żdżarach 
i Głowaczowem gruntownie zmoderni-
zowano. Z Ujęcia w Zdżarach korzystają 
również inne gminy. A jeżeli wodociągi to 
i kanalizacja – modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Czarnej i kolejny etap kanali-
zacji południowej części gminy:  Czarna, 
Grabiny, Głowaczowa, Chotowa, Borowa 
i Przyborów. Na kolejny etap kanalizacji 
czeka Os. Las, może karta się kiedyś od-
wróci?. Na uwagę zasługuje remont kilku 
cieków wodnych oraz przepustów dzięki 
czemu mieszkańcy mogą spać spokojnie 
w czasie ulewnych deszczów. Wydarze-
niem światowej rangi były Mistrzostwa 
Świata Mężczyzn i Kobiet do lat 20 w 
Szachach w Czarnej w 2010 roku. Uczest-
niczyli w tej imprezie zawodnicy z 56 kra-
jów świata ze wszystkich kontynentów. 
Czarna o organizację mistrzostw wygra-
ła z Indiami, Gruzją i Portugalią. A wójt 
za organizację tych mistrzostw uzyskał 
najwyższe odznaczenie szachowe przy-
znawane przez Polski Związek Szachów. 
Amerykanie, Australijczycy, Rosjanie , a 
nawet reprezentanci Palestyny nie mogli 
się nadziwić, że tak pięknie może wy-
glądać miejscowość Czarna i cała gmina 
wraz z ośrodkiem GRAND w Chotowej. 
Z ust trenerów i zawodników płynęły 
same superlatywy i uznanie dla wójta na-
wet od sędziego z Petersburga , który nie 
wierzył że Czarna to wieś, powtarzał, że to 
„gorod” -  (miasto). Klub Szachowy przy 
Gminnym Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej wychował wielu mistrzów Polski, 
a w tym roku zawodniczka Laura Czerni-
kowska zdobyła tytuł Mistrzyni Europy. 
Klub szachowy zdobywał wielokrotnie 
tytuł „Złotej Wieży” w Mistrzostwach 
kraju LZS. Młodzież ze Starej Jastrząbki 
otrzymała wspaniały prezent w postaci 

„Orlika” Do tej pory nawet późnym wie-
czorem przy świetle  na tym obiekcie gra 
się w piłkę nożną. Mieszkańcy Starej Ja-
strząbki, Czarnej, Jaźwin mogą zaparko-
wać samochody na pięknie urządzonych 
parkingach. Ostatnia kadencja wójta prze-
biega pod hasłem poprawy jakości dróg. 
Przyjemnie się jeździ drogami z Czarnej 
do Podlesia, Z Chotowej przez Grabiny 
do Dębicy. Już niedługo z Róży do Czar-
nej przez Borową. Wiele dróg gminnych 
zostało wyasfaltowanych, a ulica Wojska 
Polskiego odzyskała swój blask pięknymi 
willami i nową drogą. Trudno wszystko 
wymienić co udało się wójtowi zrobić w 
tym ostatnim dwudziestoleciu. Kryta pły-
walnia w Czarnej to też efekt starań wójta 
o środki unijne, których zagospodarowa-
no w gminie kilkadziesiąt milionów. To 
skok cywilizacyjny.  Ostatnie dziecko to 
Park Turystyczno - Rekreacyjny  w Czar-
nej, pięknie urządzony i zagospodarowa-
ny, a miasteczko rowerowe będzie miej-
scem Mistrzostw Polski w BRD w czerw-
cu 2014 r. Młodzież ma gdzie spędzać 
czas, Są korty do tenisa i boiska do piłki 
plażowej, a zima będzie można poślizgać 
się na nartach biegowych. Cieszą się nasi 
mieszkańcy, a przyjezdni przecierają oczy 
ze zdumienia choć zawistnych nie braku-
je, taka już mentalność naszego narodu. 

Nie odbiegamy od średniej krajowej 
mimo że w uzbrojeniu infrastrukturalnym 
choćby Czarnej przewyższamy średnią 
krajową wiele razy. Były osiągnięcia i 
zdarzyły się potknięcia, ale to tak już jest 
kiedy się chce coś osiągnąć. Tak więc 
panie Wójcie dziękujemy i  czekamy na 
kolejne przedsięwzięcia i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

Uczestnicy spotkania.

Centrum Borowej – inwestycja oddana w 2013 r. 

„Moje Boisko Orlik” obiekt w Starej Jastrząbce.

Obiekt sportowy w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej – 2013 r.

Tadeusz Szydłowski

20 lat minęło…

Wójt Józef Chudy zaprosił mieszkańców 
Błyszczówki i Kolonii Latowskiej 3 listo-
pada do Zespołu Szkół w Grabinach na 
spotkanie. 

W to niedzielne popołudnie sala stołówki 
w szkole zapełniła się mieszkańcami tych 
dwóch przysiółków Grabin zainteresowa-
nych losami mostu kolejowego przezna-
czonego do rozbiórki przez właściciela 
linii kolejowej, jakim jest spółka Polskie 
Koleje Państwowe. Związane to jest  
z modernizacją linii kolejowej na trasie od 
Medyki do Krakowa, inwestycji realizo-
wanej już od ponad trzech lat, a końca nie 
widać. Sam wiadukt pod linią kolejową w 
Głowaczowej budowany jest od trzech lat 
i końca także nie widać. Istniejącymi to-
rami pociągi jeżdżą od 1856 roku, kiedy 
to 20 lutego tegoż roku uroczyście oddano 

111 kilometrowy odcinek linii kolejowej z 
Bochni do Tarnowa i Dębicy. Jak przewi-
dują plany inwestycyjne po zmodernizo-
wanej trasie maja jeździć szybkie pociągi 
„Pendolino”, a inwestycja ta finansowana 
jest w dużej części ze środków Unii Euro-
pejskiej. Modernizacja prowadzona jest, 
więc i na terenie naszej gminy i dotyczy 
nie tylko budowanych wiaduktów w Gło-
waczowej, Grabinach i w przyszłym roku 
w Czarnej, ale także przebudowy torowi-
ska, aby szybki pociąg mógł bezpiecz-
nie mknąć bez zagrożeń ze wschodu na 
zachód Polski. Aby jednak mógł mknąć 
konieczna jest budowa nowego mostu, 
ponieważ istniejący pamiętający w części 
czasy Franciszka Józefa z przyczyn tech-
nicznych nie może być dużej użytkowany 
i dopuszczony do ruchu szybkich pocią-
gów. Powstanie nowy most żelbetonowy 

na Wisłoce. Stara przeprawa ma zostać 
rozebrana i przekazana na złom. Aby 
ratować most zorganizował się Komitet 
Obrony Mostu na czele z p. Marta Pyziń-
ską, którego celem jest uratowanie mostu 
i przystosowanie go do ruchu pieszego 
i samochodowego. Faktem jest, że tym 
mostem od początku jego istnienia miesz-
kańcy Błyszczówki i Kolonii Latowskiej, 
a także Rędzin przechodzili do pracy  
i szkoły nie bacząc na niebezpieczeń-
stwo, jakie mogło ich tam spotkać. Były 
wypadki śmiertelne i mnóstwo mandatów  
i kar nakładanych przez SOK-istów. Tym 
razem komitet wspierany przez radnego 
powiatowego Jerzego Sasaka i kandy-
data na wójta w poprzednich wyborach 
Krzysztofa Czuchrę chce uratować ten 
most, aby mógł służyć mieszkańcom i żą-
dają od starosty dębickiego i wójta gminy 
Czarna, aby ten most przejęli od Spółki 
Polskie Linie Kolejowe i dostosowali go 
do ruchu kołowego i pieszego. Pojawia-
ją się propozycje ze strony komitetu, aby 
wykorzystać ten most, jako połączenie ze 
zjazdu z autostrady w Żyrakowie, aby sa-
mochody zwłaszcza te o dużej ładowności 
nie musiały korzystać ze zjazdu w Pusty-
ni i jechać przez Zawadę do drogi A-4 i 
w kierunku Jasła, a z kolei to rozwiąza-
nie odciążyłoby miasto Dębicę od ruchu 
samochodowego i ze ślimaka na moście 
drogami powiatowymi i gminnymi samo-
chody mogły by w kierunku Jasła jechać 
przez centrum Grabin, Przyborowa i Cho-
tową dalej do Jasła i w kierunku granicy ze 
Słowacją. Ta  koncepcja forsowana przez 
radnego powiatowego Jerzego Sasaka 
budzi sprzeciw większości mieszkańców 
Grabin, Przyborowa i Chotowej, którzy i 
tak narażeni będą na zwiększony ruch ze 

strony chcących wjeżdżać na autostradę w 
Żyrakowie i z niej zjeżdżających. Gmina 
dbając o bezpieczeństwo mieszkańców 
Grabin i Przyborowa, a także Chotowej 
niemałe pieniądze wyłożyła na chodnik 
biegnący od granicy w Straszęcinie do 
Przyborowa, aby uniknąć przyszłych 
tragedii zwłaszcza dzieci uczęszczają-
cych do szkół mimo to, że jest to zadanie 
powiatu, udzielała pomocy finansowej 
powiatowi. Wójt dość stanowczo przed-
stawił zebranym swoje stanowisko, że 
nigdy nie wyrazi zgody na wpuszcze-
nie samochodów z autostrady do Grabin  
i Przyborowa, a stanowisko to poparte jest 
żądaniem większej części mieszkańców 
Grabin.  Większość mieszkańców poparło 
wójta, a z sali dochodziły pomruki.  Za-
brała głos również przewodnicząca ko-
mitetu Marta Pyzińska, która uzasadniała 
konieczność obrony mostu, który wrósł 
już w pejzaż Błyszczówki mimo tego, że 
jeden z mieszkańców określił tą inicjaty-
wę „jako kosmiczny pomysł”. Zabrał też 
głos radny Jerzy, Sasak, który dziękował 
wójtowi za to spotkanie, gdzie wspólnie 
można było wymienić poglądy, a na tym 
właśnie polega demokracja. Wójt zobo-
wiązał się wobec mieszkańców, że po 
uregulowaniu spraw własnościowych i 
wymianie gruntów pomiędzy Agencją 
Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, a 
prywatnym właścicielem w roku 2014 zo-
stanie wyasfaltowana droga z Błyszczów-
ki do połączenia z droga powiatową Stra-
szęcin Dębica i mieszkańcy Błyszczówki 
będą mogli bezpiecznie i w miarę kom-
fortowa uzyskać połączenie z miastem. 
Jeżeli chodzi o most zorganizuje naradę z 
przedstawicielami linii kolejowej, starostą 
dębickim, burmistrzem miasta Dębicy i 

przewodnicząca Komitetu Obrony Mostu 
i Konserwatorem Zabytków, aby jedno-
znacznie przyjąć i rozstrzygnąć sprawę 
mostu kolejowego z opcją wpisania go 
do Rejestru Zabytków. Most zamiast łą-
czyć stał się elementem rozgrywek po-
litycznych i pewnie tak zostanie aż do 
wyborów samorządowych, a może i par-
lamentarnych. Będą obiecanki cacanki ze 
strony osób walczących o władzę tak jak 
w poprzednich wyborach kandydat chciał 
budować fabrykę wody na Ujęciu w Żdża-
rach, znalazł nawet bogatego biznesmena 
chcącego inwestować w to przedsięwzię-
cie, zapomniał o jednym, iż podstawo-
wym zadaniem gminy jest zaopatrzenie 
mieszkańców, własnej wspólnoty samo-
rządowej w wodę, a biznesmeni, owszem 
mile widziani, ale niech sami zainwestują 
w poszukiwaniu bogatych źródeł wody 
mineralnej, a nie „żerują na srebrach rodo-
wych”, które mają służyć mieszkańcom. 
Most, zatem jak mur w „Zemście” Alek-
sandra Fredry dzieli, ale może jak się go 
potnie na żyletki, teraz na nożyki do gole-
nia to połączy zwaśnione strony, które za-
czną pracować wspólnie, a gmina już jest 
miejscem, w którym warto się budować, 
budzi zachwyt nie tylko krajan przyjeż-
dżających w te tereny po latach, ale także 
u gości zagranicznych. A Błyszczówka, 
będzie ostoją ciszy i spokoju, wędrować 
będą do kapliczki czciciele Matki Bożej 
Zawadzkiej, aby oddać pokłon miejscu, 
w którym odnaleziono cudowne korony, 
a może nawet zanucić pieśń maryjną po-
mimo łoskotu przejeżdżającego z dużą 
szybkością „Pendolino”.
                                    

    Stanisław Zieliński

CO Z MOSTEM KOLEJOWYM NA BŁYSZCZÓWCE
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Wraz z nadejściem nowej pory roku dzieci w przedszkolu w Czarnej 
uroczyście powitały Panią Jesień

…”Oto przed Wami stoją tu żaki, za chwilę będą z nas przedszkolaki”…

„Już w przedszkolu dzieci wiedzą co to Wisła, co to Bałtyk…” – występ 
czterolatków

W nagrodę za piękne występy dzieci otrzymały pamiątkowe rożki obfitości.

Dzieci z przejęciem wyrecytowały wiersz o barwach narodowych

Pani Dyrektor Dorota Kubisztal dużym ołówkiem uroczyście pasuje dzieci 
na  przedszkolaków

Mali patrioci podczas występu – grupa trzylatków

Część artystyczna w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola

Powagę święta podkreślały uroczyste stroje dzieci i dekoracja sali

 29 października 2013 r. dzieci z naszego przedszkola zostały uroczyście przyjęte do grona prawdziwych przedszkolaków.

12 listopada 2013 r. dzieci z wszystkich grup uczciły wielkie wydarzenie, jakim jest odzyskanie niepodległości przez nasz kraj.

PAsoWANiE NA PRZEDsZkolAkA

ŚWięto NiEPoDlEgłoŚCi

W postać Pani Jesieni wcieliła się stażystka  Ania Majka

Piękna jesienna dekoracja w jednej z sal przedszkola

Pani Jesień z przedszkolakami

Z żYCiA prZEdSZKOLA W CZArNEJ

I N F O R M AT O R  G M I N N Y
URZĄD GMINY CZARNA

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

Telefony wewnętrzne:
Wójt  – 25
Zastępca Wójta  – 24
Sekretarz  – 50
Skarbnik  – 51
Dyrektor GZEAS  – 48
Biuro Rady Gminy  – 31 
USC  –  46
Obrona Cywilna,  Działalność Gospodarcza – 32
Biuro Gospodarowania Odpadami – 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

Czarna i golemki – Janusz Cieśla
tel. kom. 796 152 249

Pozostałe miejscowości gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

w godz. 7.00 –15.00     tel. 14 67 61 438
od 15.00-21.00     tel. kom. 660 725 362



Gazeta Czarnieńska  nr 3str. 8

DZIAŁO SIĘ W WIEJSKIM
Rok 2013 w Wiejskim Centrum Kultury 
obfitował w zorganizowane przez p. Ewę 
Olszko – Szpunar imprezy kulturalne. 
Dzielnie pomagały jej panie z Koła Kre-
atywnych Kobiet oraz ks. Adam Sambor-
ski – rektor Kościoła w Żdżarach. 

A oto najważniejsze wydarzenia kultural-
ne przygotowane w Wiejskim Centrum 
Kultury: „Opowieść Wigilijna” wg Karola 
Dickensa sztuka wystawiona w dniu 13 
stycznia 2013r. Spektakl cieszył się dużym 
zainteresowaniem i można powiedzieć  
o nim, iż był wydarzeniem kulturalnym 
nie tylko w Żdżarach ale i w gminie. 9 lu-
tego odbyła się „Zabawa Karnawałowa”. 
Spotkanie z Amazonkami zorganizowane 
w maju cieszyło się wśród pań dużym 
zainteresowaniem. W maju zorganizowa-
no również zbiórkę surowców wtórnych,  
a dochód przeznaczono na badania dla ko-
biet. Badania profilaktyczne przeprowa-
dzone przez Centrum Medyczne Masza-
chaba z Krakowa w maju 2013r. Czerwiec 
to wielka rodzinna impreza „Święto Ro-
dziny w Żdżarach”, na zorganizowanym 
festynie bawiły się całe rodziny. Podaruj 
kroplę miłości -  akcję krwiodawstwa 
zorganizowano w październiku, a w li-
stopadzie w Kościele młodzież wystawiła 
Wypominki Narodowe. 

Aktywnie pracowały też panie z 
Koła Kreatywnych Kobiet. Bra-
ły udział w „Dniach Gminy Czarna  
i Święcie Ziemniaka w Starej Jastrząb-
ce. A w grudniu tradycyjnie już dzieci 
ze Żdżar odwiedził Mikołaj.  Zobaczcie 
państwo fotoreportaż z najważniejszych 
imprez, zdjęcia wykonał Dominik Pyr-
kowski. 

Mieszkańcy Żdżar licznie przybyli na widowisko teatralne.

Koło Kreatywnych Kobiet w Żdżarach – pamiątkowe zdjęcie 2013r.

Grupa teatralna ze Żdżar z księdzem Adamem Samborskim i Ewą Olszko-Szpunar.

Choreografia i kostiumy jak w prawdziwym teatrze.

Członkinie koła mają do dyspozycji sprzęt do 
ćwiczeń.

Wójt Józef Chudy i Ewa Olszko – Szpunar.

Prezentacja wyrobów na Święcie Ziemniaka w Starej Jastrząbce.

Rolę Ducha grała Anna Tryba.

„oPoWiEŚć WigilijNA” Wg kARolA DiCkENsA

koło kREAtyWNyCh koBiEt

 (fot.: Dominik Pyrkowski)
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CENTRUM KULTURY W ŻDŻARACH

Panie z KKK aktywnie uczestniczyły w zbiórce surowców wtórnych.

Chłopcy ze Żdżar też pomagali w zbiórce materiałów wtórnych.

Dzień Dziecka, pokaz mody.

Badanie USG w Żdżarach.

Badanie lekarskie.

Konkurs.

Spotkanie z Amazonkami – wykład.

Wykład dot. profilaktyki chorób piersi.

Na festyn przybyli też Harlejowcy.

Zabawa mikołajkowa.Mikołaj to przeżycie dla maluchów.

Prezenty Mikołaj miał dla każdego 
dziecka.

AkCjA RECykliNgU BADANiA PRoFilAktyCZNE

DZiEń DZiECkA i FEstyN RoDZiNNy

ŚWięty MikołAj

WiZytA AMAZoNEk
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WYpOMiNKi NArOdOWE – żdżArY 2013
Ojczyzna o kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia

To jest ta mała najbliższa ojczyzna
Miasto miasteczko wieś
Pierwsza miłość na horyzoncie
Groby …
Warto się czasem zasłuchać
W wiatru granie, szum gałęzi, 
Listopadów przemijanie
Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, 
By mowę wieków usłyszeć
One mówią ….

Wypominki Narodowe przygotowane i wyreżysero-
wane przez p. Ewę Olszko – Szpunar i ks. Adama 
Samborskiego zgromadziły w żdżarskiej Świątyni w 
niedzielne listopadowe popołudnie osoby, które wraz 
z młodzieżą oddali hołd przodkom naszym i modlili 
się za ich dusze wspominając ich czyny i poświęcenie 
dla Ojczyzny. Świętnie dobrane teksty recytowane 
przez młodzież były lekcją historii od Konfederacji 
Barskiej (1768 – 1772)  do czasów współczesnych. 
Wspominano bohaterów Powstania Kościuszkow-
skiego, Powstania Listopadowego, Powstania Stycz-
niowego, bohaterów I wojny światowej walczących o 
Niepodległość Ojczyzny, Bohaterów Obrony Lwowa 
1918 r. Cud nad Wisłą 1920 roku , lata II wojny świa-
towej 1939 -1945 i jej bohaterów: z Czarnej Aleksan-
dra Kubickiego – żołnierza 8 Pułku Ułanów, zginął w 
kampanii wrześniowej w boju pod Lublinem 18 wrze-
śnia 1939r, z Golemek Bolesława  Marszałka – oficera 
18 Pułku Piechoty – zginął na terenach wschodnich, 
Stanisława Ziarko i Marię Kurek zamordowanych 
w Pustkowie przez Niemców za udzielanie pomo-
cy więźniom, z Jaźwin kapitana lotnika Franciszka 
Kuska który zginął w locie bojowym nad Rzeszą w 
czerwcu 1942 r. Jana Kuska podoficera artylerii , żoł-
nierza Armii Polskiej w Związku Radzieckim zmar-
łego w Iraku w 1942 r. Andrzeja Kuska , kawalerzy-
stę zmarł w wyniku odniesionych ran w Warszawie. 
Wspominano Franciszka Mytysia ze Starej Jastrząbki 
uczestnika kampanii wrześniowej, zginął w obronie 
Warszawy w 1939 r. Stanisława Rogoyskiego żoł-
nierza kampanii wrześniowej, żołnierza Polskich Sił 
Zbrojnych we Francji, zginął pod Dunkierką w 1941 
roku, Pawła Głowacza kaprala 16 Pułku Piechoty, 
zginął w kampanii wrześniowej. Z Róży Adama Ki-
ziora zginął w obronie Warszawy, Teklę Fluder żoł-
nierza AK zastrzeloną przez Gestapo w Tarnowie na 
ul. Szewskiej, Wojciecha i Józefa Bielawa, Józefa 
Niedbalca, Anielę Trojak z Domu Erazmus, Józefa i 
Antoninę oraz Jana Erazmusa, brata Józefa członków 
AK, zginęli podczas pacyfikacji wioski. Z Przeryte-
go  Boru Zygmunta Straszyńskiego zginął w obronie 
Lwowa w 1939 r. z miejscowości Głowaczowa żoł-
nierza placówki „Kartacz”, walczył w zgrupowaniu 
Lisa. Więzień Montelupich, obozu Gross Rosen i Da-
chau – zmarł z ogólnego wycieńczenia w roku 1946, 
kapitana Stanisława Klisia , oficera 16 Pułku Piechoty, 
uczestnika kampanii wrześniowej, zginął od strzału w 
tył głowy w Kozielsku, katyńczyk, Stanisław Kutrzu-
ba , policjant katyńczyk, Błażej Rosół i Ludwik Wilk 
zginęli w 1939 roku. Wspominano rodaków ze Żdżar 
Józefa Balasza żołnierza straży granicznej, zginął w 
kampanii wrześniowej, Jana Podlaska , zginął na tere-
nach wschodnich, Kazimierza Bieńka zmarł w trakcie 
transportu do Oświęcima w 1942r. 
Brytyjskich Lotników zestrzelonych nad Żdżarami 
14/15 sierpnia 1944r. Otto Schimka , Austriaka, żoł-
nierza Wermahtu, który odmówił wykonania rozkazu 
i został rozstrzelany, spoczywa na cmentarzu parafial-
nym w Machowej. Modlono się za żołnierzy pojma-
nych w napaści z tyłu, zdradzieckiej i judaszowej, kie-
dy nie mieli już nawet okrutnych praw każdej wojny, 
która pozwala zabijać, aby samemu nie zginąć, żoł-
nierzy w łagrach śmiertelnych, żołnierzy w bagnach 

zatrutych, żołnierzy w lodach kamiennych, żołnierzy 
bitych i skutych, żołnierzy naszej wolności. Modlono 
się za niewinnych. Dobry Jezu a nasz Panie, Daj im 
wieczne spoczywanie. Wspomniano Katyń: 
Matko Bolesna – w łagrach objawiona
Kolczastym drutem wydłubana w drzewie
… Na ustach brata, gdy w Katyniu konał,
Zastygłaś – w ostatnim tchnieniu.
Królowo Anielska
Nie daj nas zabijać.
Matko Kozielska.
Zdrowaś Maryja.

Jak mogło zabraknąć w Wypominkach Czerwonych 
maków na Monte Casino i nie wspomnieć 962 żołnie-
rzy polskich poległych w tej bitwie, spoczywających 
wraz ze swym dowódcą na cmentarzu u stóp góry. 
Wspaniale dobrane teksty mistrzowska i zaangażowa-
na gra młodych aktorów recytujących wiersze poetów 
i narratorów opisujących bohaterów tamtych tragicz-
nych dni, łechcących wyobraźnie widzów grozą Po-
wstania Warszawskiego i chór powtarzający Wiecz-
ne odpoczywanie racz im dać Panie – 17 tysiącom 
powstańców warszawskich i 190 tysiącom cywilów  
mężczyzn, kobiet starców i dzieci, którzy oddali życie 
za Wolną i Niepodległą. Młodzi artyści przypomnieli 
wydarzenia roku 1956, 1970 i lata stanu wojennego. 
Wspomniano największą tragedię narodową  w Smo-
leńsku i śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 
małżonką, Ryszarda Kaczorowskiego i 93 wybitnych 
Polaków.
Zmarli moi, usłyszcie mnie.
Tylko tą ludzką mową mówić do was mogę,
Tylko tą ziemią zdążać, która was poczęła,
Tylko to niebo wspomnieć, pole i drogę,
Tylko to miasto w gruzach, zburzone w nim dzieła,
Tylko z wami, coście szli w łuny taneczne, 
Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne.

I dalej Marysia Kolak pięknie recytowała:
Jeśli nas Matka Boska nie obroni
to co się stanie z tym narodem?
Codzienne modły, więc zanoszę do niej
by ocaliła nas przed głodem
przed głodem ust, którym zabrakło chleba,
przed głodem serc, w których nie mieszka miłość, …
Przypomniano słowa Ojca Świętego – Jana Pawła 
II wygłoszone podczas VII pielgrzymki do Polski w 
1999 roku, który mówił do Polaków:
… Obowiązki wobec Ojczyzny dotyczą każdego Po-
laka. Każdy powinien swoją pracą, miłością i troską 
ogarniać cały naród. Trwanie w wierze, troska o roz-
wój życia duchowego, zachowanie dobrych obycza-
jów, więzi z rodziną i najbliższymi, troska o kulturę 
słowa i umiłowanie tradycji narodowych są czynni-
kami budującymi naród bez względu na sytuację hi-
storyczną, okoliczności polityczne, warunki ekono-
miczne. …
I na koniec modlitwa kapłana, księdza Adama Sam-
borskiego… Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, 
Panie wszechmocny, Tobie polecamy całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska...
Boże coś Polskę …. Odśpiewali wszyscy uczestni-
cy Wypominków Narodowych, oklaski i podziw dla 
wykonawców nagrodzonych brawami, a widzowie 
uczcili w zadumie i modlitwie   Święto 11 listopa-
da, bez  bijatyk, złorzeczeń i wielkiej polityki, którą 
oglądaliśmy na ulicach Warszawy. Ci „patrioci” po-
winni przyjechać po naukę do Żdżar, bo w Zdżarach 
młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy patriotyzm dzięki 
społecznej pasji wychowawców, pani Ewy Olszko – 
Szpunar, nauczycielki z powołania i ks. Adama Sam-
borskiego – rektora Kościoła w Żdżarach.

                                                                                                                                               (ziel)

Ławki zapełniły się widzami w kościółku w Żdżarach.

Młodzież i dzieci z Kółka teatralnego przygotowały inscenizację wypominek.

Zadbano też o stroje dla recytujących.

Koło teatralne – wspólna fotografia.Bartłomiej Kruk dbał o oprawę muzyczną spektaklu.
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Piękna nasza Polska cała
Dobiega północ z 13/14 września b.r. 
Plac przed miejscowym kościołem powo-
li wypełnia się przyszłymi pielgrzymami, 
docierają ze wszystkich zakamarków 
ulic i uliczek . Jedzie! Ale już w połowie 
wypełniony parafianami z Jaźwin. Kilka 
minut na zajęcie miejsc i ruszamy do wy-
znaczonego wcześniej celu-Kalisz. Poko-
nując kolejne kilometry, czas wypełnia-
my modlitwą i pieśnią. Jakże by inaczej 
– batuta w rękach naszego ks. Probosz-
cza, a pałeczki tej nie oddał do samego 
końca , trzeba tu dodać, że w tej roli czuł 
się znakomicie. Głęboko po północy, zde-
cydowana większość pątników wpada w 
objęcia błogiego snu. 

Kalisz – to jedno z najstarszych miast 
na ziemiach polskich sięga połowy XII 
w. położony nad Prasną. Pierwotnie był 
to zespół osad otwartych, zanotowanych 
przez Ptolemeusza (w II w.) jako Kali-
sia, punkt komunikacyjny na tzw. szlaku  
bursztynowym (imp. Rzymskie – Morze 
Bałtyckie). Przed laty ośrodek włókienni-
czy i elektromaszynowy. Znana szeroko 
produkcja fortepianów i pianin. W czasie 
II wojny światowej, masowe egzekucje, 
w miejscowych lasach spoczywa około 
28 tys. Polaków i Żydów. Nas interesuje 
szczególnie Sanktuarium św. Józefa, znaj-
dujący się na placu św. Józefa, obok basz-
ta i Kościół Garnizonowy oraz Centrum 
Kultury i Sztuki. W tym obiekcie sakral-
nym na szczególną uwagę zasługuje obraz 
św. Józefa Kaliskiego – słynący łaskami, 
uczczony koronami i szatami. Obraz wy-
konano na początku XVII w. ufundowany 
przez ks. Stanisława Kłosowskiego. W 
centrum znajduje się św. Rodzina, któ-
rej błogosławi Bóg Ojciec. Postacie te 
umieszczone są na panoramie miasta. Tu 
przed tym cudownym obrazem św. Józefa 
w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997r. modlił 
się Ojciec Święty Jan Paweł II. Tu pochy-
la się dziesiątki i setki głów, w tym nasze, 
prosząc o ……..
Po mszy św. odprawionej przez naszego 
proboszcza ruszamy w dalszą drogę – 
przed nami Licheń – miejscowość ta poja-
wia się w połowie XII w. Według tradycji 
w 1151 r. Piotr Dunin stawia w Licheniu 
krzyż kamienny wyciosany z posągu 
słowiańskiego bożka zwanego „Licho”. 
Ten krzyż znajduje się w kaplicy wybu-
dowanej w roku 1990 w centrum wioski. 
Pierwsze wzmianki historyczne z 1232 r. 
mówią o przywileju dla Cystersów z Su-
lejowa. W 1415 r. Andrzej Łaskarz z rodu 
Godziembów Licheńskich zakłada w Li-
cheniu parafię. W 1655 r. wojska szwedz-
kie zdobywają Licheń, rabują zamek, 
kościoły i miasto, wszystko doszczętnie 
palą, a ludność wycinają w pień. W latach 
1728-1800 następuje odbudowa miejsco-
wości  i drewnianego kościoła św. Doroty. 
W 1813r. – na polu bitwy pod Lipskiem 
Matka Boska ratuje rannego żołnierza To-
masza Kłosowskiego, kowala z parafii Li-
cheń – prosząc by jej wizerunek umieścić 
dla czci publicznej w swych rodzinnych 
stronach. Wspomniany Tomasz odnajdu-

je poszukiwany obraz Matki Boskiej na 
przydrożnym drzewie i przynosi do swego 
domu w Izabelinie. Pobożny kowal przed 
śmiercią umieszcza obraz na sośnie w le-
sie grąblińskim. W 1845 r. ks. Proboszcz 
Florian Kosiński i hrabina Izabela Kusie-
lecka kładą kamień węgielny pod budowę 
kościoła murowanego. Matka Boska Bo-
lesna Królowa Polski ukazuje się wiele 
razy pasterzowi Mikołajowi Siakatce w 
lesie grąblińskim. Wzywa do modlitwy 
różańcowej, zapowiada epidemie i wojny. 
Prosi o przeniesienie obrazu z lasu w spo-
kojniejsze miejsce. Następuje to w 1858 
roku. Lata 1921-24 w Licheniu przebywa 
alumn Stefan Wyszyński – późniejszy kar-
dynał i Prymas Tysiąclecia, tutaj zostaje 
cudownie uzdrowiony z gruźlicy płuc. W 
1940 r. Proboszcz ks. Jan Przydacz zostaje 
wywieziony do obozu w Dachau. Niem-
cy grabią sanktuarium – parafianie ratują 
Cudowny Obraz przed zniszczeniem. 
Kościół św. Doroty zostaje zamieniony 
na obóz Hitlerjugend. Wychowawczyni 
Berta Bauer strzela do cudownego krzy-
ża i krótkim czasie sama ginie od kul. W 
marcu 1945 r. ukrywany Cudowny Obraz 
wraca do Lichenia, zaś 1949 r. Zgroma-
dzenie Księży obejmuje licheńską parafię. 
Od 1967 roku gospodarzem sanktuarium 
zostaje ks. Eugeniusz Mokulski. W 1976 
r. rozpoczęto budowę Golgoty, zakoń-
czenie 1983. głównie rękami studentów, 
tysiące , tysiące głazów kamiennych ze 
wszystkich stron naszego kraju. 24 czerw-
ca 1994 roku po odprawieniu mszy św. ks. 
Eugeniusz wbił w ziemię pierwszą łopatę. 
W 1995 r. 26.05 – Prymas Józef Glemp 
wmurowuje kamień węgielny pod nową 
świątynię , cztery lata później – papież 
Jan Paweł II poświęca budującą się świą-
tynię. W listopadzie 1999 r. w dzwonnicy 
zostaje umieszczony największy w Polsce 
dzwon noszący imię „Maryi Bogurodzi-
cy”. A ja tam wolę naszego „starszaka” 
– Zygmunta”. Wędrówka Cudownego 
Obrazu zakończyła się 2 lipca 2006 roku 
gdy został przeniesiony uroczyście do no-
wej świątyni . Umieszczono go w głów-
nym ołtarzu bazyliki. W tym dniu spełniły 
się słowa Maryi skierowane do Mikołaja 
o wybudowaniu wspaniałego kościoła ku 
Jej czci. Od tego dnia przy odsłanianiu i 
zasłanianiu ikony rozbrzmiewa hejnał 
skomponowany przez Krzysztofa Pende-
reckiego i na bieżąco dziesiątki, setki i 
tysiące pielgrzymów z każdego zakątka 
naszego kraju, w tych tysiącach znalazła 
się i nasza grupa – 60 parafian z Czarnej 
i Jaźwin. 15 września indywidualne mo-
dlitwy, wspólne dróżki, a o godz. 2000 
w Bazylice Najświętszej Maryi Panny 
Licheńskiej wspaniały koncert muzyki 
organowej (największy w Polsce) na bar-
dzo wysokim poziomie. Niepowtarzalna  
uczta duchowa dla pielgrzymów o godz. 
2100 Apel Jasnogórski. Różaniec w św. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Bazylika Licheńska to największy w 
Polsce obiekt sakralny. Wszechobecne 
akcenty patriotyczne i narodowościowe. 
Ta ogromna świątynia niemal pękała w 

szwach od modlących się wiernych. Bu-
dujący to widok dla obecnych tu  piel-
grzymów zwłaszcza w porównaniu z ko-
ściołami Europy Zachodniej. A po modli-
twach uroczysta procesja z lampionami na 
zewnątrz bazyliki. A na koniec ogromnie 
miłe zaskoczenie. Przed bazyliką pokaz 
balonów z ogrzanym powietrzem i z ko-
lorowymi światłami , wzbijały się wysoko 
powiększając rój świecących gwiazd. Po 
nieprzespanej nocy w autokarze i praco-
witym dniu pełnym bogatych przeżyć o 
godz. 23 znaleźliśmy się w domu nocle-
gowym by udać się na zasłużony odpo-
czynek.
Kolejny dzień naszych duchowych prze-
żyć kierujemy do klasztoru franciszka-
nów, by w Niepokalanowie spotkać się z 
naszym męczennikiem św. Maksymilia-
nem Maria Kolbe. Cofając się o około 90 
lat, było tu szczere pole. Obecnie w Nie-
pokalanowie stoi największy na świecie 
klasztor – miejsce pracy franciszkanów. 
Tu po uczestnictwie we mszy świętej 
staraliśmy się zapoznać i zgłębić postać 
wielkiego świętego, wielkiego Polaka 
zarazem wielkiego patrioty i człowieka 
równocześnie. Niepokalanów to miejsce 
oddane Niepokalanej na jej wyłączną 
własność. W 1927 roku św. Maksymilian 
Maria Kolbe przybył tu wraz z grupą 20 
braci. W szczerym polu postawiono fi-
gurkę Niepokalanej. Takie były począt-
ki wielkiego dzieła jakim jest obecnie 
Klasztor Niepokalanów. Budowę kościoła 
rozpoczęto w 1939 roku, którą przerwa-
ła wojna. Kontynuacja nastąpiła w latach 
1948-54. W 1980 r. została wyniesiona do 
godności bazyliki mniejszej, a później w 
marcu 2005 roku  - sanktuarium Najświęt-
szej Marii Panny. Wchodzących do świą-
tyni wita Niepokalana wskazująca Jezusa 
ukrytego w Najświętszym sakramencie. 
Obok znajduje się muzeum poświeco-
ne św. Maksymilianowi. Na szczególną 
uwagę zasługuje Panorama Tysiąclecia, 
poczynając od Piastów, chrztu Polski 966 
roku przez najważniejsze wydarzenia za-
równo świeckie jak i duchowne do chwili 
obecnej. Kończąc na Józefie Piłsudskim  
- naczelniku Polski i Janie Pawle II – pa-
pieżu. Pełni zadumy i głębokiej refleksji 
rozstajemy się z numerem obozowym 
16670, który oddał swoje życie za bliźnie-
go – umiera w bunkrze głodowym, dobi-
tym przez gestapo. 
Jasna Góra – to sanktuarium Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Jan Paweł II po-
wiedział, że tu jest serce narodu. Co roku 
na Jasną Górę przybywa ponad 5 mln piel-
grzymów. Od ponad 600 lat jest duchową 
i religijną stolicą Polski, promieniująca na 
cały świat.
Jeszcze w XIV wieku w miejscu wspa-
niałej jasnogórskiej bazyliki i kaplicy, w 
której znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej, stał niewielki drewniany kośció-
łek. Jednak rozwijający się kult nadzwy-
czajnego wizerunku Czarnej Madonny 
sprawił, że wkrótce już za panowania 
Władysława Jagiełły skromną świątynię 
zastąpiła gotycka kaplica. Wielką zasługę 

w jej ufundowaniu włożyła św. Jadwiga 
– żona Jagiełły. Późniejsze lata i wieki 
spowodowały, że od XVII wieku urzeka 
swoim pięknem. Tu naprawdę czuje się 
obecność Boga i Jego moc. Paulińskie 
sanktuarium zajmuje w sumie 5 ha. Wy-
cieczka po tym obszarze to nie tylko reli-
gijne przeżycie, to też solidna lekcja dzie-
jów Polski. Jak i kiedy wizerunek Czarnej 
Madonny znalazł się na częstochowskim 
wzgórzu tego nie wiadomo do dziś. Pró-
ba „uprowadzenia” go w 14130 roku też 
się nie powiodła. Po jego renowacji obraz 
wrócił na Jasną Górę. Największą sławę 
zyskał w 1655 roku kiedy to jasnogór-

skie siły dziesięciokrotnie mniejsze od 
szwedzkich nie oddały Jasnej Góry i Jej 
Madonny. Czy można przejść obojętnie 
obok tego najwspanialszego Sanktuarium, 
które towarzyszy narodowi polskiemu na 
dobre i na złe?
To tu kończymy swoje pielgrzymie kroki, 
by Jasnogórskiej Pani podziękować ….  
i prosić o …

Pełni wrażeń, pełni duchowych przeżyć, 
trochę utrudzeni , późną nocą wracamy do 
swoich siedzib – może trochę lepsi, bar-
dziej pokorni i wyciszeni.

              Tadeusz Szydłowski

Ks. Kan. Stanisław Janusz – pilot pielgrzymki po Sanktuariach.

W Niepokalanowie.

Tadeusz Szydłowski autor reportażu i utrudzony pielgrzym.

Ilona Niedziocha, Elżbieta Horosz i Paweł Sygulski przygotowują paczkę.

SZLACHETNA pACZKA Od prACOWNiKÓW
Tak naprawdę Marzę o Polsce w której 
SZLACHETNA PACZKA nie jest już po-
trzebna  - mówi ks. Jacek Stryczek prezes 
stowarzyszenia Wiosna i założyciel Szla-
chetnej Paczki. 

Marzę o Polsce , w której społeczeństwo  
samo organizuje sobie mechanizmy po-
magania , o Polsce , w której nie ma po-
staw roszczeniowych , ale w której , kiedy 
ktoś spotyka człowieka biednego mówi  
„Chodź ja ci pomogę”. O tej powadzonej 
od kilkunastu lat akcji pomagania bied-
nym możecie Państwo poczytać na stronie 
internetowej: www.szlachetnapaczka.pl.
Na propozycję skierowaną do pracowni-
ków urzędu gminy i jednostek organiza-
cyjnych gminy wszyscy wraz  z wójtem do 

przygotowania świątecznej paczki przy-
stąpili  spontanicznie . Sprawami organi-
zacyjnymi zajęły się panie Elżbieta Ho-
rosz i Ilona Niedziocha, a zakupione pro-
dukty żywnościowe pomagał przynieść ze 
sklepu p. Paweł Sygulski. Paczka została 
przygotowana i trafi do jednej z wielo-
dzietnych rodzin w naszej gminie , choć 
darczyńcy nie wiedzą do jakiej, znają tyl-
ko zakodowany numer tej rodziny. Gmi-
na, a zwłaszcza pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, na co dzień 
starają się, aby wszystkim tym, którzy 
nie mogą poradzić sobie w tych ciężkich 
czasach żyło się nieco lepiej. Duże pienią-
dze także z budżetu gminy uchwalane są 
na akcję dożywiania. Bardzo dużo dzieci 
z naszej gminy w trakcie roku szkolnego 

ma zapewniony bezpłatnie gorący posiłek 
dowożony do szkoły, a przygotowywany 
w kuchni Gminnego Centrum Kultury i 
Promocji lub w stołówce szkolnej. Zasiłki 
okresowe, zapomogi to też niemała po-
moc kierowana do naszych mieszkańców 
będących w potrzebie. Zimą wiele rodzin 
otrzymuje pomoc w postaci węgla. Każdy, 
kto jest w potrzebie spowodowanej biedą 
nie jest pozostawiony sam sobie. Poma-
ga też Caritas, pomagają też sąsiedzi, a 
o takich przypadkach wiemy choćby z 
Grabin. Odpowiedzieli pracownicy ad-
ministracji gminnej na akcję Szlachetnej 
Paczki i czynić to będą zapewne nie raz 
dopóki będzie taka potrzeba. Pisząc o tym 
chcemy Państwa zachęcić i zainteresować 
tą tak niezwykle potrzebną akcją prowa-

dzoną przez Ks. Jacka Stryczka. Widząc 
biedę nie mówmy o niej, nie piszmy 
utyskując na władzę na rząd, wojewodę, 
marszałka czy wójta. Spotykając biedne-

go przypomnijmy sobie słowa polskiego 
księdza „Choć ja ci pomogę”. 
                                                                                                                                             (ziel)
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Saperzy z Rzeszowa w akcji.

Most w Borowej odbudowany.

Odbudowana droga powiatowa w Borowej w kierunku autostrady.

AUTOBUS NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM

MiNA WYBUCHŁA W CZArNEJ MOST W BOROWEJ GOTOWY
Tuż obok przejazdu kolejowego w Czar-
nej na placu kolejowym przylegającym do 
ulicy Kolejowej, w trakcie prowadzonych 
prac załadunkowych kamienia nastąpił 
wybuch niewypału pod olbrzymią kopar-
ką. 
Na szczęście nikomu się nic nie stało, ka-
mienie ponoć leciały na odległość kilku-
dziesięciu metrów od wybuchu. Wybuch 
nastąpił pod kołem koparko – spycharki , 
uszkodził szybę, a co do innych uszkodzeń 
trudno było ocenić. Ucierpiał także samo-
chód ciężarowy. Wszystkie służby zjawiły 
się na miejscu błyskawicznie, straż, policja 
i pogotowie ratunkowe. Teren został ogro-
dzony i zabezpieczony. Całą noc policjan-
ci dozorowali miejsce zdarzenia aby nikt 
postronny czy przypadkowy przechodzień 
nie znalazł się w miejscu zagrożonym wy-
buchami. Trudno bowiem stwierdzić bez 
sprawdzenia tego terenu przez saperów 
czy nie ma tam kolejnych niewybuchów. 

W nocy koło godziny 3 policjanci peł-
niący służbę zabezpieczenia tego miejsca 
zanotowali kolejny wybuch. Pod ziemią w 
tym miejscu mogły znajdować się jeszcze 
różne pozostałości z II wojny. Mieszkańcy 
Czarnej w roku 1944 zostali wysiedleni, a 
tereny kolei narażone były na bombardo-
wania i ostrzał przez artylerię z linii frontu 
przebiegającej na linii Wisłoki od sierpnia 
1944 do stycznia 1945r.Piętrowy budynek 
stacji kolejowej,  został zburzony. Saperzy 
w dniu następnym przeszukali wykry-
waczem teren i znaleźli odłamki miny. 
Przejazd przez tory był nieczynny przez 
godzinę. Niewypały w naszej gminie na-
dal są groźne. Bogu dziękować, że nic się 
nie stało poza uszkodzeniami olbrzymiej  
maszyny budowlanej, w której nad ranem 
eksplodowała opona  i została wybita szy-
ba w ciężarówce. 
                                                                                                                                    (ziel)

Nie tylko most w Borowej, ale i droga 
powiatowa na odcinku od skrzyżowania 
drogi na Jaźwiny w kierunku Róży goto-
wa, ma nową nawierzchnię. 

Inwestycja ta realizowana była przez 
powiat dębicki,. Skończy się jazda slalo-
mem, aby ominąć doły i przełomy, które 
każdej wiosny były utrapieniem dla kie-
rowców. Kilka kilometrów drogi Czarna 
– Róża ma nową nawierzchnię, od strony 
Róży w kierunku Borowej do przejaz-
du przez autostradę nową nawierzchnie 
wraz z przebudową wykonał „Budimex” 
w ramach odbudowy zniszczonych dróg 
przy budowie autostrady. Po wykonaniu 
przejazdu przez autostradę wiaduktu bę-
dzie to trakt, który będzie służyć wiele 
lat, a nowy most w Borowej, umocniony 
koszami kamiennymi powinien oprzeć się 
wezbraniom na potoku Wsiowa. Jak na 
razie przejazd przez autostradę to tor prze-
szkód, a samochód po tym przejeździe 
nadaje się tylko do myjni. Ale cóż zrobić, 
wytrzymać pewnie przyjdzie do wiosny, a 
końcem roku 2014 autostrada ma być go-
towa. Zmieni się krajobraz. Tereny gminy 
zostaną przecięte nowoczesną arterią ko-
munikacyjną. Z północnej na południowa 
część gminy przejeżdżać będziemy nad 
autostradą wiaduktami, które są już na 
ukończeniu, w Jaźwinach już kładą na-
wierzchnię asfaltową na wiadukcie.

                                                                                                                                                (ziel) 

Do Czarnej wójt Józef Chudy zaprosił kon-
serwatora zabytków p. Izabelę Kazimierz, 
przedstawicieli PKP Zakładu Linii Ko-
lejowych z Rzeszowa burmistrza miasta 
Dębicy, którego reprezentował zastępca 
Jerzy Gągała , radnego z Grabin Wiesława 
Sikorę oraz mieszkańców Grabin – Błysz-
czówki p. Martę Pyzińską reprezentującą 
grupę mieszkańców broniących mostu ko-
lejowego na Wisłoce oraz Jerzego Radzi-
ka, Jana Rozmusa i Jana Dziedzica na spo-
tkanie, które miało na celu rozstrzygnięcie 
narosłych problemów związanych z losem 
przeznaczonego do rozbiórki mostu ko-
lejowego w związku z prowadzoną przez 
spółkę PKP modernizacją linii kolejowej.
Propozycji zagospodarowania mostu w 
ostatnich trzech latach pojawiło się wiele, 
łącznie z koncepcją wykorzystania mostu, 
jako kolejnej przeprawy przez Wisłokę, 
najwyżej usytuowanej i opierającej się 
falom powodziowym od roku 1870 to jest 
od czasu uruchomienia linii kolejowej z 
Bochni do Dębicy, a były to czasy rządów 
Franciszka Józefa. Kolejna propozycja to 
wykorzystanie mostu przy ewentualnym 
wykonaniu drogi łączącej zjazd z autostra-
dy w Żyrakowie z drogą krajową Nr 4 i 
97 w kierunku Jasła. Koncepcja ta uwolni-
łaby miasto Dębicę od nadmiernego ruchu 
samochodów zjeżdżających z autostrady 
po jej uruchomieniu. Część mieszkańcy 
Błyszczówki skupionych wokół p. Marty 
Pyzińskiej chciałaby pozostawienia mo-
stu, jako przeprawy pieszej i dla ograni-
czonego ruchu samochodów osobowych, 
które to rozwiązanie skróciłoby drogę 
mieszkańcom Błyszczówki do miasta Dę-
bicy, uczniom do szkoły i pracującym w 
dębickich zakładach i usługach. Grupa ta 
wspiera również koncepcję wykorzystania 
mostu, jako łącznika z autostradą, który 
spowodowałby udrożnienie ruchu samo-
chodów przez centrum Grabin, Przyborów 
i Chotową w kierunku Pilzna.  Pojawiła się 
też koncepcja pozostawienia mostu i wpi-
sania go do rejestru zabytków prowadzo-
nym przez Konserwatora Zabytków. Stąd 
też zaproszenie na to spotkanie konserwa-
tora zabytków z Oddziału rzeszowskiego.
 Pani Izabela Kazimierz, jako pierwsza 
poinformowała zebranych o procedurze 
administracyjnej wpisania obiektu za-
bytkowego do rejestru. Jednoznacznie 
oświadczyła, że jeżeli zostałby wpisany 
to będzie to zabytek kolejowy z urządzoną 
na tym obiekcie infrastrukturą kolejową i 
trudno sobie wyobrazić, że właściciel tego 

zabytkowego obiektu dopuści jakąkolwiek 
możliwość uruchomienia go, jako kładki 
dla pieszych czy samochodów. Również 
przestrzegła, że koszty utrzymania zabyt-
ku i jego renowacji i przyszłych remontów 
są duże, a właściciel zostanie nimi obcią-
żony w decyzji o wpisie do rejestru. Wpis 
musiałby być udokumentowany również 
ekspertyzą czy ten obiekt spełnia wszyst-
kie wymogi, aby stał się zabytkiem. Nie 
radziła, aby starać się o wpis, ponieważ 
nikomu to by nie służyło, a czy most jest 
zabytkiem to bez ekspertyz i oceny na-
ukowej w tej sprawie trudno powiedzieć. 
Przedstawiciele PKP Zakładu Linii Kole-
jowych z Rzeszowa przekazali stanowi-
sko, iż nie ma możliwości, że za symbo-
liczną złotówkę zostanie on przekazany, 
PKP jest spółką prawa handlowego, a most 
ma wartość przekraczającą milion złotych 
licząc go po cenie złomu. Ale w sprawie tej 
należy rozmawiać z centralą w Warszawie 
realizującą unijny kontrakt przebudowy 
linii kolejowej. Należałoby też wziąć pod 
uwagę przepisy dotyczące wykorzystania 
środków unijnych i rozliczenia dotacji na 
modernizację linii. Rozbiórka mostu zo-
stała wpisana w program tej inwestycji i 
most ten najprawdopodobniej musi być ro-
zebrany, choć można prowadzić rozmowy 
z centralą o jego wykupienie.
Zastępca burmistrza Dębicy Jerzy Gągała 
rozważał możliwość wykorzystania fila-
rów mostu i ułożenia na nich kładki pieszo 
rowerowej. Zadeklarował, iż taka kon-
cepcja będzie brana pod uwagę, lecz na-
leży wykonać symulację kosztów takiego 
przedsięwzięcia.
Przedstawicielka części mieszkańców 
Błyszczówki Marta Pyzińska zwróciła 
uwagę, iż władze samorządowe winny za-
jąć się i znaleźć rozwiązanie takie, które 
zadowoliłoby mieszkańców i nie narażało 
ich na niebezpieczeństwo przy przecho-
dzeniu przez most. Wójt Józef Chudy 
zadeklarował, iż najlepszym i z punktu 
widzenia ekonomicznego najlepszym roz-
wiązaniem jest uruchomienie linii autobu-
sowej z Błyszczówki do Dębicy, zdeklaro-
wał, że podejmie takie rozmowy z MKS-
-em i Monisem. Najwcześniej ta sprawa 
zostanie rozwiązana po wyremontowaniu 
drogi z Błyszczówki do drogi powiatowej 
w Straszęcinie, drogi powiatowej do Szpi-
tala Psychiatrycznego, a więc najpóźniej 
do końca 2014 roku. Tą propozycję z za-
dowoleniem przyjęli mieszkańcy Grabin 
– Błyszczówki zaproszeni na spotkanie, 

których reprezentował p. Jerzy  Radzik. 
Kolejny już raz potwierdzili, iż nie ma 
mowy, aby ruch samochodowy odbywał 
się drogami przez Grabiny, obok ich do-
mów. Będzie protest i bojkot, a wójt przez 
zebranie wiejskie został zobowiązany do 
nie wyrażania zgody na taką koncepcję. 
Tak, więc opisywana przez elektroniczne 
media „ziemię dębicką” heroiczna walka 
p. Marty Pyzińskiej o uratowanie mostu 
dobiegła najprawdopodobniej do końca. 
Będzie autobus, który w godzinach ran-
nych dowiezie uczniów do szkół w mie-
ście, a mieszkańców do pracy, powrotne 
kursy po południu, co najmniej dwa zo-
staną dostosowane do godzin kończenia 
nauki przez uczniów i pracy w zakładach 
pracy. A ci mieszkańcy, którzy dojeżdżają 
samochodami do pracy dojadą drogą nowo 
wyremontowaną z położonym dywani-
kiem asfaltowym. 
Zadać sobie należy pytanie, czy warto było 
poświęcić kilka lat na ratowanie czegoś, 
co się uratować nie da. Adaptacja mostu 
na kładkę pieszą jego dopuszczenie do 
użytkowania to koszt kilku milionów zło-
tych, adaptacja dwukierunkowego mostu i 
zjazdy z niego wraz z drogami łączącymi z 
autostradą A -4 w Żyrakowie to koszt kil-
kudziesięciu milionów złotych. Inwestycję 
tą musiałaby być zadaniem finansowa-
nym z budżetu centralnego i realizowana 
by była przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad.  Pomimo dużych 
pieniędzy, których strumień zasili polska 
gospodarkę w latach 2014 – 2020 trudno 
sobie wyobrazić, że trafi on na Błysz-
czówkę na ratowanie mostu, który lata 
świetności ma poza sobą. Za takie pienią-
dze można wybudować nowoczesny most 
godny konstrukcji XXI wieku, w którym 
żyjemy, a nie ratowanie czegoś, co zabyt-
kiem jest albo nie jest i trudno to będzie 
udowodnić. Za dużo było w tym polityki, 
„obiecanek cacanek” niemożliwych do 
realizacji deklaracji politykierów. A spra-
wę można rozwiązać tanio, nawet, jeżeli 
gmina będzie musiała wygospodarować 
środki na dopłatę do utrzymania linii au-
tobusowej, która może nie być linią opła-
calną dla przewoźnika. Deklaracja wójta 
Józefa Chudego jest konkretna, dopłaci do 
linii autobusowej, aby dzieci, pomimo, że 
nie uczęszczają do Zespołu Szkół w Gra-
binach dotarły do szkół na terenie Dębicy, 
także tych średnich bezpiecznie. 

                          
      Stanisław Zieliński

Most kolejowy na Błyszczówce.

Narada w sprawie mostu w Czarnej.

Reprezentacja z Grabin z Martą Pyzińską.
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Golgota Wschodu

11 listopada w Starej Jastrząbce

OSIEDLOWY DOM KULTURY 
W PRZYBOROWIEW przeddzień rocznicy napaści Związku 

Radzieckiego na Polskę uczniowie ZS im. 
Jana Pawła II w Głowaczowej zorganizo-
wali uroczysty apel. 

Przy dębach katyńskich upamiętniających 
Kapitana Stanisława Klisia i Aspiranta 
Policji Stanisława Kutrzubę oddano cześć 
tysiącom pomordowanych na Wschodzie. 
Biało-czerwone kwiaty, płomień znicza  
i słowa piosenki „Biały krzyż” to symbole 
więzi łączącej nasze pokolenie z bohatera-
mi II wojny światowej.

Samorząd Uczniowski 
ZS im. Jana Pawła II w Głowaczowej

Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska- wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową 
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.
     

Alojzy Feliński

Dziewięćdziesiąt pięć lat temu, po 123 latach niewoli, 
wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach 

Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i 
wychowanych pod zaborami. Naród mógł sam decy-
dować o przyszłości kolejnych pokoleń.
15 listopada 2013r. kolejne pokolenie młodych miesz-
kańców Starej Jastrząbki i okolicznych wsi uczestni-
czyło w uroczystej akademii z okazji odzyskania nie-
podległości.
Uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny 
wsparty prezentacją multimedialną.

Jak co roku mogli go przedstawić w Kościele Parafial-
nym w Starej Jastrząbce. Ich występ był pełen wzru-
szeń i emocji dla widzów i przynajmniej w niewielkim 
stopniu miał odzwierciedlać entuzjazm z odzyskania 
Niepodległej. Na pewno tamta radość z 11 listopada 
1918r.była ogromna. Entuzjazm naszych przodków 
powinien nam się udzielać i inspirować do dumy z 
tego, że jesteśmy Polakami.
Swój patriotyzm poprzez udział w akademii manife-

stowali: W. Ćwik, N. Jamroch, D. Zaucha, N. Taźbi-
rek, S. Kwiatek, W. Górak, A. Garbacz, K. Starzec, 
K.Śręba, A. Woźniak,,  J. Chłopek, P. Taźbirek, P. 
Kawa, T.Głowacz, W. Chuda, B. Chudy, A. Głowacz. 
Nad przebigiem akademii czuwały panie M. Wnuk, A. 
Para, M. Bolwińska.
     
  Anna Para

Rośnie jak na drożdżach, dom kultury tak 
ważny i długo oczekiwany przez miesz-
kańców Przyborowskiego osiedla. 

Spełniły się też zabiegi radnej z Przybo-
rowa p. Anety Feret – Kłys  i p.  Danuty 
Pyskaty. Obie panie zdołały dopiąć swego 
i przekonać wójta, aby poczynił starania 
i przede wszystkim zdobył środki na tą 
inwestycję. Złożony wniosek na dofinan-
sowanie w wysokości niespełna  500 tys. 
złotych z „Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” został pozytywnie oceniony, 
gmina dołożyła część z budżetu i obiekt 
powstaje, a przed zimą powinien zostać 
dach pokryty dachówką. 

W roku 2014 będzie najprawdopodobniej 
otwarcie, a młodzież i nie tylko będzie 
mogła spędzać wolny czas w obiekcie 
kultury. Ale to nie wszystko, o co zabiega 
radna i wiceprzewodnicząca rady gminy 
korzystając z życzliwości rady i wójta Jó-
zefa Chudego. Jest szansa, że powstanie 
przy tym obiekcie boisko wielofunkcyjne, 
na którym będzie można pograć w siat-
kówkę i tenisa. 

To też ważny obiekt sportowy dla Przybo-
rowa, skierowany do młodzieży, która na 

pewno będzie ochoczo korzystać z infra-
struktury sportowo – kulturalnej. Szkoda 
tylko, że nieopodal niszczeje zabytkowy 
dwór, już niewiele z niego pozostało, nie 
ma też koncepcji, co zrobić z pozosta-
łymi obiektami wpisanymi do rejestru 
zabytków. Wszystko to stanowi zasoby 
Agencji Nieruchomości Rolnych, starania 
gminy o przejecie dworu wraz z parkiem 

nie powiodły się ze względu na roszczenia 
byłych właścicieli i ich spadkobierców. 
Dłużej nie można było czekać, mieszkań-
com tego zadbanego osiedla potrzebny jest 
dom kultury, a zabytkowy dwór może do-
czeka się też odbudowy.
                                                                                                         

(ziel)

Wielomiesięczne starania władz Gminy 
Czarna oraz Automobilklubu Stomil Dę-
bica o przyznanie organizacji finału ogól-
nopolskiego Turnieju BRD zakończyły się 
sukcesem. W pierwszej połowie czerwca 
w Czarnej i Chotowej rywalizować będą 
najlepsze zespoły z całej Polski. Powyż-
szy fakt dał asumpt do opisania osiągnięć 
czarnieńskich uczniów w Turniejach BRD.

Wszystko zaczęło się w roku szkolnym 
1993/94. Zupełnie przypadkowo dowie-
działem się, że cyklicznie odbywa się 
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego, mający ogólnopolski zasięg, 
w którym biorą udział tysiące uczniów. 
Postanowiłem i ja spróbować coś osiągnąć 
w tej dziedzinie, zwłaszcza, że uczniów 
nie trzeba było długo namawiać do wzię-
cia udziału w zawodach. 
Nie mając żadnego doświadczenia turnie-
jowego przez pierwsze 2 lata nasz udział w 
zawodach był symboliczny. XI i XIII loka-
ta na szczeblu rejonowym (dziś powiato-
wym) były szczytem naszych możliwości. 
Jednak nauka nie poszła w las, wiedzieli-
śmy już, jakie zasady obowiązują podczas 
jazdy, udało się zdobyć kilka testów. Za-
częły się również systematyczne treningi 
sprawnościowe na torze przeszkód, które-
go elementy wykonali uczniowie. 
Kolejne 3 lata, to dalsze zdobywanie do-
świadczeń, tym razem na szczeblu woje-
wódzkim. Powoli drużyna prowadzona 
przeze mnie zaczęła być rozpoznawalna 
wśród bardziej doświadczonych zespołów.
Rok szkolny 1998/99, to wprowadzenie re-
formy administracyjnej i „przejście” Czar-
nej do województwa podkarpackiego. W 
tym czasie mamy już swój tor przeszkód 
oraz kilkadziesiąt testów, które stanowiły 
niezwykle cenny materiał szkoleniowy. 
Doskonalenie jazdy po torze przeszkód w 

dalszym ciągu odbywało się na „dziadku”, 
czyli na rowerze typu składak, był moim 
prezentem komunijnym i mimo wielu, 
wielu lat użytkowania wciąż nadawał się 
do jazdy. Od tego roku zajęcia z rowerzy-
stami odbywały się regularnie jeden raz w 
tygodniu po 2 godziny. Wczesną jesienią 
i wiosną doskonaliliśmy jazdę po torze 
przeszkód, zaś zimą „zakuwaliśmy” prze-
pisy. W efekcie drużyna z Czarnej zwycię-
żyła na szczeblu gminnym i powiatowym, 
a w finale wojewódzkim w Rzeszowie 
zajęła III miejsce. Trzecia lokata to duży 
sukces, ale i olbrzymi niedosyt, wszak fi-
nał ogólnopolski był bardzo blisko. 
W kolejnym roku (1999/2000) nastąpiły 
liczne zmiany regulaminowe, co miało 
związek z wprowadzoną reformą szkol-
nictwa. W miejsce jednej szkoły podsta-
wowej powstały dwie: szkoła podstawowa 
sześcioklasowa i trzyletnie gimnazjum. 
Tak, więc musiałem utworzyć dwie dru-
żyny. Chętnych nie brakowało, w dodatku 
wszyscy byli zadowoleni, gdyż zamiast 4 
mogło brać udział w zawodach 8 uczniów. 
Obie drużyny prowadzone przeze mnie 
zdominowały zawody gminne i powiato-
we i zakwalifikowały się do finału woje-
wódzkiego w Rzeszowie. Tutaj wreszcie 
pokazaliśmy, kto jest najlepszy na Podkar-
paciu. W grupie 25 szkół zdecydowanie 
najlepsze było nasze gimnazjum, a szkoła 
podstawowa zajęła 4 lokatę. Indywidu-
alnie najlepszą w gronie stu uczestników 
okazała się Katarzyna Prus, dokonując 
rzeczy, zdawać by się mogło niemożliwej, 
zdobyła komplet punktów (bezbłędny test, 
bezbłędny przejazd przez tor przeszkód i 
w miasteczku komunikacyjnym, bezbłęd-
nie wykonany opatrunek rany). Czwórka 
gimnazjalistów pojechała po raz pierwszy 
na finał ogólnopolski do Bydgoszczy. W 
debiucie na szczeblu ogólnopolskim wy-

padliśmy nadzwyczaj dobrze – zajęliśmy 
wysokie 6 miejsce. 
Kolejne lata to nieprzerwalne pasmo 
sukcesów i coroczne wyjazdy na finały 
ogólnopolskie, czy to z drużyną ze szkoły 
podstawowej, czy to z gimnazjalistami. A 
zdarzały się i takie sezony, kiedy to oby-
dwie drużyny były bezkonkurencyjne na 
Podkarpaciu.
W latach 2000 – 2013 drużyny rowerzy-
stów z Czarnej trzynastokrotnie reprezen-
towały Podkarpacie w finale ogólnopol-
skim Turnieju BRD, zdobywając 8 medali: 
2 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy.
Dzięki sukcesom rowerzystów szkoła w 
Czarnej jest znana nie tylko w powiecie i 
województwie, ale i w Polsce. Nazwiska 
uczniów pojawiają się w wielu artykułach 
prasowych, oni sami udzielali już wywia-
dów radiowych i telewizyjnych. 
Sześć lat temu, wspólnie z zaprzyjaźnio-
nym nauczycielem z woj. świętokrzyskie-
go stworzyliśmy Ligę Mistrzów BRD, 
która obejmuje swoim zasięgiem 10 woje-
wództw Polski. W okresie ferii zimowych 
dzieci i młodzież rywalizują między sobą 
rozwiązują testy z pierwszej pomocy, wy-
kazując się doskonałą techniką jazdy na 
rowerze oraz udzielając pierwszej pomo-
cy. I tutaj rowerzyści z Czarnej odnieśli 
wiele sukcesów. W sześciu kolejnych edy-
cjach obydwie drużyny zajmowały tylko 
pierwsze i drugie lokaty.
Za sukcesami rowerzystów stoi wiele 
osób, których nie sposób wymienić w 
krótkim artykule, dzięki nim zakupiono 
rowery, znaki drogowe, wykonano profe-
sjonalny tor przeszkód. Wspomnę tylko 
o jednym z nich, a mianowicie o Panu 
Marku Parze, wykonawcy toru przeszkód, 
sponsorze, ojcu czwórki wspaniałych, uty-
tułowanych rowerzystów. 
Nasza szkoła i Gmina Czarna była też or-

ganizatorem finału wojewódzkiego Tur-
nieju BRD, a cyklicznie organizujemy 
zawody na szczeblu gminnym i powiato-
wym. W roku szkolnym 2013/14 została 
nam przyznana organizacja finału ogólno-
polskiego XXXVII Turnieju BRD. Duża w 
tym zasługa Wójta Gminy Czarna Józefa 
Chudego. Dzięki staraniom gminy pozy-
skano fundusze unijne na budowę parku 
rekreacyjnego, w skład, którego wchodzi 
miasteczko komunikacyjne, które posłuży 
do szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie 
prawidłowego poruszania się po drodze, a 
podczas finału będzie areną zmagań naj-
lepszych drużyn z całej Polski. W czerw-
cowych zmaganiach rywalizować będzie 
17 drużyn ze szkół podstawowych i tyleż 
ze szkół gimnazjalnych. Przyznanie finału 
jest wyrazem uznania za dotychczasowe 
działania gminy i Automobilklubu Stomil 
na polu BRD oraz docenienie dotychcza-
sowych osiągnięć czarnieńskich rowerzy-
stów.
Kiedy 20 lat temu rozpoczynałem pracę z 
rowerzystami nie przypuszczałem, że tak 

bardzo się w to zaangażuję i że wspólnie 
z uczniami osiągniemy tak wiele. Zaczy-
naliśmy „od zera”, a wieloletnia żmudna 
praca przyniosła efekty. To daje wiele sa-
tysfakcji Jakże miłe podczas zawodów są 
te chwile, kiedy drużyny z Czarnej są roz-
poznawane, mówi się o nich z szacunkiem 
i podziwem, są zaliczane do faworytów. 
Również uznanie, podziękowanie i gratu-
lacje składane przez rodziców, uczniów, 
znajomych, pracowników kuratorium i 
PZMot, władz gminy są czymś niezwykle 
cennym i stanowią dodatkowy bodziec do 
dalszej pracy.
Myślę, że jeszcze wiele podniosłych chwil 
przed nami i jeszcze nieraz dodamy splen-
doru naszej szkole i całemu Podkarpaciu.

           Jerzy Ostręga – nauczyciel  
w Zespole Szkół w Czarnej, 
trener drużyn rowerzystów

Rośnie obiekt Centrum Kultury w Przyborowie.Znicze zapalają rodziny pomordowanych w Katyniu.

Tablica pamiątkowa w Zespole Szkół 
w Głowaczowej.

Komitet Organizacyjny BRD – finału w Czarnej.
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To kolejny odcinek drogi, na którym 
ułożono dywanik asfaltowy. Udało się 
go wykonać dzięki dotacji z budżetu 
centralnego w ramach usuwania skut-
ków powodzi. 

Gmina otrzymała kwotę 180 tysięcy 
złotych, za które to środki można było 
dokończyć odcinek drogi i długości nie-
spełna kilometra. Po wykonaniu prac 
przy autostradzie i uruchomieniu wia-
duktu będzie to najkrótsza droga łącząca 
te dwie wsie przecięte pasmem autostra-
dy, która buduje się w szybkim tempie. 
Wiadukt, pod którym będzie przebiegać 
droga wygląda okazale i kombajn czy 
inne maszyny rolnicze przejadą bez żad-
nych utrudnień. 

Droga ta ma tez ważne znaczenie dla rol-
ników dwóch miejscowości Róży i Jaź-
win mających przy niej grunty uprawne. 
Będzie można bez przeszkód wywieźć 

płody rolne jesienią, a położony asfalt 
zapewni też komfort przejazdu najkrót-
szym traktem z Róży do Czarnej. Jest to, 
więc kolejna droga gminna, która zosta-
ła gruntownie wyremontowana w tym 
roku. Plan usuwania skutków powodzi 
przebiega w naszej gminie bez zakłóceń 
i jest szansa, że remontu uszkodzonych 
i rozmytych traktów gminnych przez 
deszcze nawalne doczekają się kolejne 
drogi. Warto nadmienić, iż powódź to 
także deszcz nawalny powodujący po-
przez nadmiar opadów rozmiękczanie 
nawierzchni drogi i kwalifikowany jest 
do szkód powodziowych, niekoniecznie, 
więc musi to być zalanie przez wody 
płynące. Droga ta najprawdopodobniej 
zostanie udrożniona na wiosnę 2014r. 
Obecnie będzie ruch odbywał się dwo-
ma prowizorycznie wykonanymi przez 
budowniczych autostrady objazdami. 

(ziel) 

Nagrody dla uczniów 
z Czarnej

KONKURS Z JEZYKA ANGIELSKIEGO  
PT. ‘ENGLISH IS FUN’

drOGA JAŹWiNY – rÓżA

PRZEDSTAWIENIE  ‘Monsters’

MAMMOBUS W CZARNEJ

3 grudnia 2013 r. w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród finansowych dla uta-
lentowanych uczniów z Podkarpacia.

„Nie zagubić talentu” jest programem 
wspierania edukacji uzdolnionej młodzie-
ży, zamieszkałej na terenie województwa 
podkarpackiego i uczącej się w szkołach 
gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych. 
Program jest realizowany z funduszy 
Urzędu Marszałkowskiego.

Podobnie, jak w ub. roku gimnazjaliści  
z Czarnej znaleźli się wśród nagrodzo-

nych uczniów. Martyna Sasak i Maciej 
Para otrzymali nagrody za wybitne osią-
gnięcia w Turniejach Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego, w tym wicemistrzostwo 
Polski w XXXVI Ogólnopolskim Turnie-
ju BRD. Piotr Zieliński zyskał uznanie, 
jako laureat wojewódzkiego konkursu 
informatycznego.

Otrzymane nagrody sprawiły uczniom 
ogromną satysfakcję i z pewnością będą 
bodźcem do dalszej pracy. Gratulujemy!
                                                                                                          

Jerzy Ostręga

12 listopada 2013 roku w Zespole Szkół 
w Grabinach w Publicznej Szkole Podsta-
wowej odbyło się krótkie przedstawienie 
pt. ‘Monsters’. 

Przedstawienie to odbyło się w języku 
angielskim w wykonaniu wszystkich 
uczniów klasy II Szkoły Podstawowej, a 
więc dzieci, które rozpoczęły swoją przy-
godę z tym językiem rozpoczęły rok temu. 
Języka angielskiego uczy ich pani mgr 
Magdalena Pęcak i to ona zachęciła ich 
do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu 
aby mogli oni poszerzać swoje umiejętno-
ści językowe porawnej budowy zdań – ja 
mam….  oraz wymowy poprzez zabawę 
oraz grę aktorską. Wszyscy uczniowie 
przygotowali ciekawe, kolorowe maski z 
którymi wystąpili, a które pomogły im w 
odegraniu ról. Dzieci uznały ten sposób 
nauki za ciekawy i ineresujący. Przedsta-
wienie to obejrzeli uczniowie klas: I, III, 
IV oraz V Szkoły Podstawowej oraz pani 
v-ce dyrektor Ewa Kawa.
                                              

 Magdalena Pęcak 

Do Czarnej pod Gminne Centrum Kultu-
ry i Promocji przyjechał „Mammobus”. 
Od wielu już lat w ramach NFOZ świad-
czone są bezpłatne badania kobiet tak 
ważne dla profilaktyki raka piersi i szyjki 
macicy. 

Zainteresowanie kobiet badaniami było 
tak duże, że przedłużyć musiano godziny 
pracy autobusu ze specjalistyczną aparatu-
ra, aby przyjąć wszystkie chętne kobiety, 
które chciały się przebadać. Świadomość i 
konieczność badania piersi u kobiet z roku 
na rok jest coraz większa, kobiety zrozu-
miały, że wczesne wykrycie raka daje bar-
dzo duże szanse przeżycia i zwyciężenia 
tej strasznej choroby, która nie musi być 
wyrokiem. Każda, więc firma medyczna, 
która świadczy tego rodzaju usługi jest 
mile widziana ze strony władz gminy, a 
zwłaszcza wójta i ma zapewnioną lokali-
zację i dostęp do mediów, aby móc tego 
rodzaju usługi świadczyć naszym paniom. 
Nam pozostaje tylko zachęcać do skorzy-
stanie z tych bezpłatnych badań.
                                                                (ziel)

02 października 2013 roku pani mgr 
Magdalena Pęcak zorganizowała dla 
uczniów klasy V szkoły podstawowej w 
Grabinach konkurs pt. ‘English is fun’!                       
Celem konkursu była popularyzacja i 
propagowanie nauki języka angielskiego 
oraz poszerzanie wiedzy i doświadczeń 
uczniów poprzez kontakt z nauką języka 
obcego a także wdrażanie do zdrowego 
współzawodnictwa. 
Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Zych, dru-
gie miejsce zajął Jakub Smagacz a trzecie 
Bartosz Drożdż. Wyróżnienia otrzymali: 
Weronika Kruk, Urszula Grudkowska, 
Patrycja Gąsior, Kamila Bielatowicz, Ja-
kub Jurek, Michał Stec. Za zajęcie od I do 
III miejsca uczniowie otrzymali nagrody 
rzeczowe, a wszyscy wyróżnieni dostali 
skromne upominki. Sponsorem konkursu 
był pan mgr Sebastian Radzik – właściciel 
NZOZ Pogotowie Medyczne.
                          

  Magdalena Pęcak

Nagrodzeni uczniowie.

Droga Jaźwiny – Róża.

Uczniowie kl. II z Grabin.

Kolejka do Mammobusa.

Ognisko.
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150 tysięcy złotych chcą radni naszej 
gminy przeznaczyć z budżetu w roku 
2014 na udzielenie pomocy finansowej 
powiatowi dębickiemu, aby ten do pla-
nu inwestycyjnego na rok 2014 wpisał 
budowę chodnika od skrzyżowania dróg 
powiatowych Pilzno – Czarna i Chotowa  
-  Przecław na odcinku od tego skrzyżo-
wania do szkoły. Chodnik w tej części 
Chotowej jest niezmiernie potrzebny. 

Przy wzmożonym ruchu samochodów 
zwłaszcza w godzinach szczytu rannego 
dzieci idące do szkoły poboczem nara-
żone są na duże niebezpieczeństwo. To 
kolejny etap budowy chodnika przy tej 
ważnej drodze powiatowej łączącej Pil-
zno przez Przecław z Mielcem, a w nie-
dalekiej przyszłości zjazd z autostrady w 
Żyrakowie. Chodnik wybudowano już od 
granicy z gminą Żyraków do Przyborowa, 
pozostaje odcinek przez Chotową. Jest, 
więc szansa, że będzie to nieliczna droga 
powiatowa przebiegająca przez Grabiny, 
Przyborów i Chotową, która będzie mia-
ła chodnik. Dzieje się to dzięki dobrej 
współpracy ze starostwem i samym staro-
stą, a także Powiatowym Zarządem Dróg 
w Dębicy. Chotowa w roku 2014 wzbo-
gaci się o chodnik, a i Remizę dla OSP, 
której budowa I etapu została zakończona 

w tym roku. Wszystko, więc w zakresie 
infrastruktury technicznej już w Chotowej 
zrobiono, są drogi w bardzo dobrym sta-
nie, szkoła z sala gimnastyczną, centrum 
kultury, sieć wodociągowa i kanalizacja. 
Ośrodek i Hotel GRAND wraz ze SPA i 
pałacem „Wehikułem Czasu” nad zale-
wem, który też jest wizytówką tej miej-

scowości. Ale co najważniejsze, wzbu-
dzające podziw zadbane domy, w więk-
szości nowe, pięknie urządzone, w okresie 
letnim ukwiecone, stwarzające wrażenie 
dzielnicy willowej przy dużej aglomeracji 
miejskiej. To wszystko świadczy o zapo-
biegliwości mieszkańców Chotowej. 
                                                                                                                            (ziel)

DROGA GOLEMKI –BOROWA pOdLESiE MA piĘKNĄ 
SZErOKĄ drOGĘ GMiNNĄ

Literacka  walka 
o ekologię

NA AUTOSTRADZIE

CHODNIK DLA CHOTOWEJ

Eurowia – firma specjalizująca się w 
budowie dróg wygrała przetarg i w listo-
padzie br. wykonała prawie kilometrowy 
odcinek drogi w Golemkach od skrzyżo-
wanie przy sklepie w kierunku Borowej. 
Był to odcinek najbardziej zniszczony, pe-
łen przełomów zwłaszcza wiosną, gdzie 
można było „zgubić koło”, a jadąc trzeba 
było kluczyć miedzy dołami. Pięknie pre-
zentuje się asfalt położony na tym odcin-
ku układarką, która za jednym zamachem 
układa całą szerokość jezdni. Były utrud-
nienia, droga musiała być zamknięta dla 
ruchu w trakcie układania masy bitumicz-
nej. Warto jednak było, ponieważ brak łą-
czenia w środku zapewnia drodze większą 
odporność na rozmrażanie. Kolejny po-
stulat zgłaszany przez radnego Czesława 
Ladę został załatwiony. Pozostały odcinek 
drogi w kierunku Borowej zostanie wyko-
nany już w następnym roku budżetowym 
i po zakończeniu budowy fabryki okien 
rozbudowywanej w Borowej. 
                                                                                                             (ziel) 

Z chwilą zmiany wykonawcy na budowa-
nym odcinku autostrady A – 4 przebie-
gającej przez tereny naszej gminy widać 
olbrzymie przyspieszenie. 

Wykonawca, który wygrał przetarg chce 
wywiązać się z zawitych terminów i od-
dać autostradę do końca 2014r. Niedaw-
no bo od 1 listopada został uruchomiony 
kolejny odcinek autostrady z Pustyni do 
Rzeszowa. Jedzie się komfortowo. My 
musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość 
i poczekać jeszcze rok aby skończyły się 
wszystkie uciążliwości związane z bu-
dową. Te uciążliwości dotyczą nie tylko 
poruszających się po naszych drogach 
samochodami ale i rolnikom, którzy nie 
mogą się przedostać do pól i muszą ko-
rzystać z dróg serwisowych na których 
panuje dość duży ruch samochodów do-
wożących materiały budowlane. Ważnym 
i na szczęście pozytywnie rozwiązanym 
przez wójtów i starostów powiatu dę-
bickiego i tarnowskiego była odbudowa 
zniszczonych dróg powiatowych. Udało 
się to w całości na ternie  powiatu i naszej 
gminy zrealizować. Wykonawcy odbudo-
wali drogi i mamy drogi , którymi wygod-
nie się podróżuje przez Jaźwiny do Starej 
Jastrząbki, z Róży w kierunku Borowej 
do samego wiaduktu na autostradzie, ze 
Starej Jastrząbki do Podlesia i dalej droga 
gminną do Nowej Jastrząbki. Wygodnie 
można już dojechać do Tarnowa i włączyć 

się na autostradę w kierunku Krakowa. U 
nas problem stanowią objazdy przy nie 
uruchomionych, choć już gotowych wia-
duktach. Przyjdzie zapewne pomęczyć się 
jeszcze trochę, a i samochody nie wyglą-
dają ciekawie, oblepione i zaraz można 
poznać, że tren samochód przejeżdżał 
przez objazdy na autostradzie. Przyspie-
szeniu robót drogowych sprzyja pogoda, 
choć w grudniu nie było jeszcze mrozów 
i śniegów choć orkan Ksawery napędził 
nam trochę strachu. Nic się groźnego nie 
stało, choć w samej Dębicy uszkodziło 

poważnie dach na kościele Miłosierdzia 
Bożego , ponad 1000 m/2 miedzianej 
blachy wiatr zerwał , szczęśliwie że nikt 
z ludzi nie ucierpiał. Wracając do auto-
strady, czas kładzenia asfaltu na wyko-
rytowanej już trasie autostrady zapewne 
nastąpi wiosną, a że przygotowania idą 
pełną parą to przy autostradzie ustawiono 
potężną żółtą budowlę, w której produko-
wana będzie masa do ułożenia nawierzch-
ni asfaltowych. Będzie więc wiosną na co 
popatrzeć.
                                                                                                                                       (ziel) 

Wykonawca autostrady A-4 wywiązał 
się ze zobowiązania i wykonał niespeł-
na kilometrowy odcinek drogi gminnej 
w Podlesiu łączącej Nową Jastrząbkę w 
Gminie Lisia Góra z Podlesiem i drogą 
wojewódzką Mielec – Lisia Góra. 

Udały się starania wójta do odbudowania 
tego zniszczonego odcinka drogi, która 
po dokładnej weryfikacji okazała się być 
drogą gminną, remontowaną do tej pory i 
konserwowaną oraz odśnieżaną przez Za-
rząd Powiatowy Dróg w Tarnowie. Tak, 
więc przybyła nam droga gminna o bar-
dzo dobrej nawierzchni i napisać należy, 
że jest to odcinek drogi strategicznej dla 

rolników naszej gminy mających podpi-
sane umowy z „Fritarem” i dostarczają-
cych do tego zakładu ziemniaki. Nasza 
gmina słynie z uprawy ziemniaków i jest 
od lat kontrahentem tarnowskiego zakła-
du produkującego frytki ziemniaczane. 
Ziemniaki jednak trzeba dowieźć, a przez 
ostatnie lata droga przez Podlesie była 
drogą, po której trudno było przejechać 
nawet ciężkim ciężarówkom. Tak, więc 
można śmiało powiedzieć, że rok 2013 to 
rok budowy, remontu i przebudowy dróg 
na terenie naszej gminy. Z roku na rok 
jeździ nam się lepiej i bezpieczniej. Byle 
tak dalej.
                                                                                                                                            (sz)

Uczniowie z Zespołu Szkół w Chotowej 
–Katarzyna Wlezień  kl. VI oraz Woj-
ciech Pasternak kl. III gimnazjum zosta-
li nagrodzeni w konkursach literackich 
realizowanych w ramach projektu „O 
odpadach pisać wypada”. Organizato-
rem akcji edukacyjnej był Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki. 

Obie prace tematycznie nawiązywały do 
ochrony środowiska i segregacji odpa-
dów. Pokazywały także, jak wykorzystać 
surowce wtórne. Katarzyna napisała „Bal-
ladę o cukierkowym papierku”, w której 
pokazała zgubne skutki nieekologicz-
nych postępków ucznia.  Wojtek w eseju 
„Droga do zielonej przyjaźni” przedstawił 
własne pomysły na czyste środowisko i 
promował dobre rozwiązania świadczące 
o mądrym korzystaniu z uroków naszej 
planety. Cieszy fakt, że młodzież chce 
rozwijać się twórczo, dostrzega i rozumie 
potrzebę poszanowania przyrody, bo prze-
cież to od niej będzie zależeć obraz Ziemi 
w kolejnych dekadach. Wzrost świado-
mości społecznej na pewno przełoży się 
na zdrowy styl życia.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
w Jasielskim Domu Kultury z udziałem 
Burmistrzów i Wójtów z gmin Związku. 
Uczniowie otrzymali plecaki, książki, sło-
dycze oraz pamiątkowe dyplomy. Szkole 
zostały przekazane plansze edukacyjne o 
tematyce przyrodniczej. Opiekunem prac 
uczniowskich była polonistka Violetta 
Wodzińska. 

Droga w Golemkach.

Droga Gminna w Podlesiu.

Droga w Podlesiu.

Katarzyna Wlezień i Wojciech Pasternak.

Fabryka asfaltu dla autostrady w Jaźwinach.

Chodnik w Chotowej konieczny.
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Świętych Antonich jest wielu w historii 
Kościoła. W encyklopedii naliczyć ich 
można 14, w tym jeden błogosławiony. 
Pierwszy to św. Antoni Wielki (250 -356) 
egipski pustelnik jeden z prekursorów 
życia zakonnego, ostatni ze świętych An-
tonich to Antoni Fontosatii (1842-1900) 
włoski franciszkanin, misjonarz, biskup 
i męczennik. 

Kogo więc upamiętniono na pomniku w 
Głowaczowej, który stoi sobie spokojnie 
na wysokim cokole, na zboczu działki. 
Postać świętego jest wyrzeźbiona przez 
nieznanego artystę kamieniarza w pia-
skowcu i trzyma w prawej ręce Dzieciątko 
Jezus z Nazaretu. To zapewne Św. Antoni 
Padewski, zakonnik urodzony w Lizbonie 
w roku 1195 zmarły w Padwie w roku 
1231, święty, patron osób i rzeczy zagi-
nionych, wielu miast Lizbony i Padwy, a 
w Polsce Lublina, patron wielu parafii na 
całym świecie oraz wielu bractw, dzieci, 
górników, małżeństw, narzeczonych, po-
łożnic, ubogich i podróżnych. Do dziś od 
ponad 150 lat stoi zatem w Głowaczowej, 
a zapewne nie jedna osoba westchnęła do 
tego świętego, gdy coś zgubiła, a jak się 
znalazło to w kościele zostawiało się jał-
mużnę dla ubogich bo to też ich patron. 
Czas i wojny ta pierwsza, a zwłaszcza 
ta druga nie oszczędziła naszego święte-
go, ślady kul można do dziś zobaczyć na 

plecach, zapewne dosięgła go zabłąkana 
seria z rosyjskiej pepeszy, bo plecami stał 
do linii okopów przebiegającego frontu. 
Opiekujący się pomnikiem mieszkań-
cy pobielali wykuty w piaskowcu posąg 
wapnem z dodatkiem ultramaryny, której 
niebieski kolor przebija do dziś, ratując 
kamień przed nadmiernym zwietrze-
niem. I dobrze, bo w zasadniczej części 
z zachowaniem dość wiernym twarzy 
świętego zachował się do dziś. Dzieciąt-
ku zabłąkana kula rozbiła głowę, ktoś na 
to miejsce przymocował okrągły kamień 

i tak to do dziś trwało. Biedny święty 
postrzelany w wojnę stał, choć obok po-
wstała piękna kaplica, w której na nabo-
żeństwach gromadzą się mieszkańcy on 
ubogi, kontuzjowany, niszczejący i wśród 
traw gminnej działki stał i czekał na swój 
czas aż ktoś się ulituje, groziło mu nawet, 
że się przewróci, bo grunt niebezpiecznie 
się obwiózł. Zlitował się radny z Głowa-
czowej Kazimierz Knych. W roku 2012 
umocniono cokół, wykonała to firma pana 
Mirosława Cieśli z Czarnej. W tym roku 
znalazł się artysta rzeźbiarz, miejscowy ze 

Straszęcina p. Piotr Szela, który wyrzeź-
bił brakującą główkę Dzieciątku Jezus, 
wspierał go przy tej mozolnej pracy Jego 
tata.  Święty Antoni zostanie uratowany. 
Blizny po kulach uzupełni się specjalną 
masą, pomnik zostanie wyczyszczony i 
zakonserwowany. Jest nadzieja, że stał 
będzie kolejne wieki na głowaczowskiej 
ziemi patronując nie tylko ubogim, ale 
także narzeczonym, którzy na randkę 
wybiorą się do św. Antoniego, zmówią 
zdrowaśkę i poproszą by im błogosławił i 
zawiódł ich do ołtarza w parafialnym ko-

ściele. Głowaczowa tak jak nasza gmina 
jest miejscowością o wielu zabytkowych 
miejscach kultu, kapliczkach, krzyżach 
przydrożnych, który każdy ma swoją hi-
storię. Warto o nich pamiętać, dbać, aby 
nie zniszczały. Święty Antoni tak jak i św. 
Kajetan z Chotowej zasługują, aby wpisać 
te pomniki do Rejestru Zabytków, bo to 
daje szansę, że przetrwają i nie znajdzie 
się ktoś, aby je zniszczyć dla jakichś in-
nych ważnych przedsięwzięć choćby in-
westycyjnych.                                                                                                                      

(ziel)

Kapliczka na Błyszczówce przysiółku 
Grabin  od lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku  stoi nieopodal przebiegającej 
linii kolejowej. 

Przez te długie lata czas i warunki atmos-
feryczne spowodowały, że odwiedzają-
cym to miejsce ludziom przykro było pa-
trzeć, iż ta wybudowana przez Czcicielkę 
Matki Bożej Zawadzkiej kapliczka staje 
się z roku na rok ruiną. Znaleźli się jed-
nak ludzie dobrej woli jak sołtys i radny 
z  Grabin Kazimierz Lenczewski, radny z 
Grabin Wiesław Sikora, Jerzy Sak – czło-
nek rady sołeckiej, Jan Dziedzic z Błysz-
czówki – członek rady sołeckiej oraz gru-
pa mieszkańców Błyszczówki mieszkają-
cych niedaleko tego miejsca i społecznym 
sumptem odbudowali tą kapliczkę, aby 
przez następne lata cudowny obraz Matki 
Bożej Zawadzkiej, przypominał o wyda-
rzeniu i cudownym odnalezieniu złotych 
koron zrabowanych 7 października 1923 
roku, w trzy lata po koronacji obrazu, któ-
re miało miejsce w zawadzkim kościele 
w 1920 roku. Wróćmy do historii tej zu-
chwałej kradzieży. Rano przed pierwszą 
mszą św. 7 października 1923r. z trwogą 
zauważono, że z obrazu złodzieje skradli 
drogocenne korony wraz ze zdobionym 
drogocennym kielichem. W Sanktuarium 
zaczęto odprawiać nowennę i wznosić 
modły, aby korony założone przez ówcze-
snego biskupa Leona Wałęsę, ordynariu-
sza diecezji tarnowskiej na uroczystej ko-
ronacji, która zgromadziła nieprzebrane 
rzesze wiernych z okolicznych miejsco-
wości gdzie od prawie trzystu lat Matka 
Boska Zawadzka była czczona. Ludzie 
jak podają kroniki w zawadzkim kościele 
płakali i zanosili zawadzkiej pani jesienne 
kwiaty. W ósmym dniu nowenny prośba 
została wysłuchana, do Sanktuarium do-
tarła wiadomość, że korony zostały odna-
lezione, a znalazła je 15 letnia Józefa Wą-
torczyk i dziewięcioletnia Maria Dec przy 
nasypie kolejowym na Błyszczówce w za-
winiątku.   Był 13 październik 1923 rok. A 
tak ten fakt opisuje pan Susz Wacław …
Trzynastego października w ostatnim dniu 
objawień w Fatimie, zgodnie z obietnicą 
Matki, że każdy zwrócony ku Niej, nikt 
nie zginie. Tam gdzie Grabiny – Błysz-
czówka, daleko od drogi, gdzie rozkwitały 
pąki, rozciągały się pola uprawne, rozle-
głe pastwiska, podmokłe z trawą łąki. Pa-
sterki – piętnastoletnia Józefa Wątorczyk 
i dziewięcioletnia Maria Dec za krowa-
mi z zawieszonymi na szyi dzwonkami 
zaczęły wesoło biec. Zwierzęta szukały 

pożywienia, skryte w różnych miejscach 
łąk i zarośli. Dwunasta godzina – Anioł 
Pański odmawiali w polu pracujący doro-
śli. Dzwony niedalekiego kościoła w Stra-
szęcinie głośno dzwoniły, przeraźliwy ryk 
krów, zaraz w to miejsce dziewczęta szyb-
ko pogoniły. Krowy przy nasypie klęczały 
na przednich nogach, zwrócone ku zawi-
niątku gdzie były skradzione złote korony 
i kielich mszalny bez uszczerbku. Kiedy 
pasterki rozwinęły zawiniątko, krowy się 
uspokoiły. Zabłysły w słońcu złote korony 
i kielich, z zwierzęta ze źródła wodę piły. 
Powiadomiły gospodarza o całym wyda-
rzeniu ze świadomą głową, a ten odniósł 
zawiniątko do Dębicy na stację kolejową. 
Modlitwy nowenny zostały wysłuchane, 
proboszcz z Zawady był uradowany, bo 

skradziony skarb w całości dla Marki Bo-
skiej został odzyskany. Wdzięczni ludzie 
krzyż postawili w tym miejscu, a pasterki 
zachowały przeżyte wydarzenia głęboko 
w sercu. W 1971 roku córka Marii Dec, 
Teresa Puk posunęła się do pięknego kro-
ku. Ufundowała na cześć Matki Boskiej 
Zawadzkiej kapliczkę., nie licząc od ni-
kogo na zapłatę czy jakąkolwiek zaliczkę. 
Przy budowie znaleziono jeszcze dwie 
śruby do korony i tak Bóg dał im mocniej-

szą wiarę, rozsławiając te pobożne strony. 
Fundatorka przekazała dzieciom prośbę, 
aby dbali o kapliczkę. Córka Kasia i inni 
chętni zapalają świeczki i uzupełniają 
kwiatową doniczkę. Miejsce zarośnięte, 
daleko od domów, trudno dostępne, czeka 
na ludzi. Bóg u wiernych przez konkurs 
radia RDN zapału ludzi nie studzi. Choć 
to gmina Czarna Tarnowska, a parafia za 
rzeką Wisłoka dębicka, to nasza wspól-
na wszystkich ludzi dobrej woli dana z 
góry kapliczka. Objawienia w Fatimie 
od maja do października trzynastego dnia 
nastąpiły, na parafii Matki Boskiej Aniel-
skiej w Dębicy cuda piętno odbiły. Nikt 
jeszcze nie wiedział o planach budowy 
kościoła w przyszłości i że Pani z Fatimy 
z Jej figurką w nim w procesji maryjnej 

zagości. Trzynasty październik to data 
znalezienia koron i kielicha w gęstwinie, 
trzynasty październik to koniec objawień 
w Fatimie. To na terenie tej parafii Matka 
Boska godną chwałę odbiera, Fatimska, 
Zawadzka ślepym oczy na Boga otwie-
ra.. Nieważne gdzie i w jakim mundurze 
jest. Syn polskiej ziemi kardynał Karol 
Wojtyła dziękował za ks. bp. Leona Wa-
łęsę, który pięćdziesiąt lat wcześniej Ją 
koronował. Dziś w Zawadzie w każdą 

pierwszą sobotę miesiąca Matka czczo-
na, na Dróżkach Różańcowych jej chwała 
wywyższona. To nie zbieżność dat, tylko 
dla potomnych wiary znak, bo nikt nie 
wie, kto uratował owe korony, bo dziś do-
wodów brak. Tym, co kapliczkę ze szcze-
rą maryjną modlitwą odwiedzają, anio-
łowie prawdziwą historię o zagubionych 
koronach opowiadają. O uzdrowieniach i 
cudach tu otrzymanych zapytaj chorego, 
bo Jezus i Matka Jego wysłuchuje przy 

kapliczce każdego. Chrońmy każde dobro 
poprzednich pokoleń wiary i módlmy się, 
aby kolejne kapliczki powstawały, a obec-
ne dzięki ofiarności i ufności były odna-
wiane i ludzkimi sercami wiary kolejnym 
pokoleniom przekazywane… Tyle legen-
da spisana przez pana Wacława Susza. To 
już dziewięćdziesiąt lat temu ta historia 
się wydarzyła. Opiekę dziś nad kapliczką 
sprawuje wnuczka fundatorki Katarzyny 
Puk mieszkająca niedaleko, dbająca, aby 
przed obrazem nie zabrakło kwiatów. Nie-
stety kapliczka z roku na rok chyliła się, 
butwiały drewniane części jej konstrukcji. 
Na apel p. Susza z Dębicy, czciciela Mat-
ki Boskiej Zawadzkiej, wójt Józef Chudy 
znalazł w budżecie parę złotych na ma-
teriały, a panowie radni z Grabin wraz z 
życzliwymi temu miejscu mieszkańcami 
odremontowali kapliczkę i dziś można 
spacerując po Błyszczówce zaglądnąć w 
to miejsce aby w ciszy, w otoczeniu przy-
rody, a wiosną przy śpiewie ptaków podu-
mać i zanucić Maryjną pieśń „ Ave, Ave, 
Ave Maryja”. 

                                    Stanisław Zieliński

ŚW. ANTONi Z pOMNiKA W GŁOWACZOWEJ

Pracują przy kapliczce, członkowie Rady Sołeckiej z Panem Janem Dziedzicem.

Kapliczka po remoncie.Stan przed remontem.

Pomnik Św. Antoniego – uszkodzony w wyniku działań wojennych.Pan Szela ojciec rzeźbiarza z radnym Kazimierzem Knychem .

ZApOMNiANA KApLiCZKA W GrABiNACH -  BŁYSZCZÓWCE
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Sala bankietowa w Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji wypełniła się przyby-
łymi na zaproszenie wójta parami mał-
żeńskimi, które co najmniej pięćdziesiąt 
lat temu zawarły małżeństwo. 

Na złożony wniosek  do Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 18 par mał-
żeńskich otrzymało medal „Za długolet-
nie pozycie małżeńskie” z rąk wójta. Ta 
bardzo piękna uroczystość odbywa się 
cyklicznie i jest okazją do spotkania się 
par małżeńskich, które przed 50 laty za-
warły małżeństwo. Poza oficjalną częścią 
uroczystości w trakcie której w imieniu 
prezydenta dekorował małżonków odbyło 
się spotkanie przy kawie i ciastku w cza-
sie którego wspominano te pół wieku by-
cia razem, który to czas upłynął jak jedno 
tchnienie.

W tym roku zostali udekorowani: Cecylia 
i Władysław Pabian ze Starej Jastrząbki, 
Apolonia i Józef Radzik z Grabin, Zofia 
i Stanisław Kulas z Róży, Maria i Antoni 
Kozikowski z Grabin, Emilia i Władysław 
Jeż z Róży, Antonina i Antoni Jakobus ze 
Starej Jastrząbki, Zofia i Jan Cymbor z 
Róży, Janina i Włodzimierz Ragan z Gra-
bin, Krystyna i Józef Augustyn z Boro-
wej, Maria i Albin Ćwiok z Czarnej, Irena 
i Marian Knych z Borowej, Janina i Jan 
Krzak z Borowej, Elżbieta i Stanisław 
Balasa z Grabin, Janina i Stanisław Baran 
z Podlesia, Krystyna i Stanisław Kutrzu-
ba z Jaźwin, Maria i Krzysztof Niemiec 
z Grabin, Stanisława i Ryszard Kuszela z 
Czarnej.

Uroczystość była także okazją do ude-
korowanie medalem Marii i Kazimierza 
Kudroniów z Grabin, którzy obchodzili 
60 – lecie pożycia małżeńskiego. Wszyst-
kim odznaczonym , którzy obchodzili tak 
wspaniały Jubileusz życzymy długich lat 
życia, wszelakiej pomyślności i miłości 
od najbliższych.
                                                                                                                                  (sz)

Delegacja Publicznego Gimnazjum im. 
Lotników Brytyjskich w Żdżarach prze-
bywała z trzydniową wizytą w Luksem-
burgu. 

Spotkanie inaugurujące pracę nad zada-
niami projektu The Power of Performing, 
realizowanymi w ramach uczestnictwa 
w programie Comenius, odbywało się 
w  Ecole Privee Fieldgen- liczącej 1700 
uczennic prywatnej szkole w centrum 
Luksemburga. Wzorowe gimnazjalistki 
ze Żdżar: Patrycja Barnaś, Dominika Sto-
larz i Barbara Kozik pod opieką nauczy-
cieli Haliny Wantuch i Zbigniewa Janusa 
przedstawili swój kraj za pomocą prezen-
tacji przygotowanej przy użyciu progra-
mu Power Point. Przywieźli także wła-
snoręcznie wykonane kotyliony w bar-
wach narodowych, z logo swojej szkoły. 
Delegacja wręczyła gospodarzom album 
z fotografiami najbardziej znanych miejsc 
w Polsce, zachęcający do odwiedzenia na-
szej ojczyzny, a także polskie słodycze. W 
spotkaniu o charakterze roboczym uczest-
niczyli uczniowie i nauczyciele ze wszyst-
kich krajów biorących udział w projekcie: 
z Polski, Luksemburga, Hiszpanii, Fin-
landii, Niemiec oraz Turcji. Podczas gdy 
nauczyciele pracowali nad planem działań 
na najbliższe dwa lata, uczniowie uczest-
niczyli w lekcjach, a także brali udział w 
warsztatach poetyckich i artystycznych. 
W czasie tych ostatnich przygotowywali 
prace plastyczne w związku z międzyna-
rodową akcją pod hasłem,, Parada słoni’’, 
mającą na celu ratowanie owych zwierząt 
w Afryce. To już drugi projekt, w którym 
bierzemy udział w ramach programu Co-
menius. Poprzedni nosił tytuł 81 Cudów 
i Niebo i realizowany był w latach 2011-

2013, a jego podsumowanie odbyło się w 
naszej placówce w maju ubiegłego roku 
szkolnego. Od września bieżącego roku  
rozpoczęliśmy  pracę nad  zadaniami no-
wego projektu pod hasłem The Power of 
Performing, przewidzianego do realizacji 
na lata 2013- 2015 ,  a do naszego mię-
dzynarodowego zespołu dołączyły szkoły 
z Luksemburga, Niemiec i Hiszpanii, z 
Turkami i Finami łączą nas już wspólne 
doświadczenia. Podsumowanie  działań 
projektowych przewidziane jest na kwie-
cień 2015roku i odbędzie się w Turcji- 
mówi dyrektor Grzegorz Markowicz.- 
Ogłoszony został już konkurs na logo 
naszego projektu , w którym biorą udział 
uczniowie z sześciu krajów uczestniczą-
cych w programie. W naszej szkole lau-
reatami konkursu, w wyniku głosowania 
wszystkich uczniów i nauczycieli,  zostali 
: Patrycja Wojnarowska- uczennica kla-
sy szóstej- I miejsce, Angelika Michoń- 
uczennica I klasy gimnazjum - II miejsce i 
Michał Płaneta- uczeń klasy I gimnazjum, 
zdobywca  III miejsca. Każda ze szkół 
otrzymała tematy zadań do zaprezento-
wania podczas kolejnych międzynarodo-
wych spotkań, z których najbliższe odbę-
dzie się w Hiszpanii , w lutym 2014 roku, 
a jego tematyka dotyczyć będzie sportu i 
narodowych gier tego kraju. Nasi ucznio-
wie przygotowują się do zaprezentowania 
krakowiaka – popularnego tańca  regio-
nalnego. Mamy także do wykonania zada-
nie projektowe polegające na stworzeniu 
collage’ u  związanego ze skojarzeniami 
i  postrzeganiem przez naszych uczniów  
państw uczestniczących w projekcie.  Na 
spotkanie w Polsce, w listopadzie 2014 
roku, nasi uczniowie zobowiązali się do 
opracowania tematu z zakresu ojczystej 

historii, chcą, bowiem przybliżyć swym 
zagranicznym kolegom wydarzenia, które 
rozegrały się na terenie Żdżar podczas po-
wstania warszawskiego. Na naszej ziemi 
w sierpniu 1944 roku rozbił się angielski 
samolot, niosący pomoc powstańcom, z 
siedmioma lotnikami na pokładzie. To 
część naszej wspólnej europejskiej histo-
rii. Raz w miesiącu szkoła w Luksembur-
gu wydaje gazetkę zawierającą aktualno-
ści związane z realizacją programu, reda-
gowaną przez uczniów z krajów partner-
skich, którzy nadsyłają swoje teksty. Nasi 
uczniowie biorą udział w jej tworzeniu, 
wysyłając za pomocą platformy e- Twin-
ning informacje o polskich zwyczajach 
związanych z andrzejkami, mikołajkami, 
Świętami Bożego Narodzenia. Wysyłamy 
także do nauczycieli i uczniów z krajów 
partnerskich własnoręcznie robione kartki 
świąteczne oraz szopki- informuje Halina 
Wantuch, nauczycielka języka angiel-
skiego, a jednocześnie opiekun projektu 
i działań z nim związanych na terenie 
placówki. -Dzięki udziałowi w takich  
projektach nasza młodzież staje się coraz 
bardziej otwarta na międzynarodowe kon-
takty, które poszerzają wiedzę o krajach 
Europy, uczą szacunku dla innych kultur, 
a także współpracy w międzynarodowym 
zespole, budzą poczucie przynależności 
do wielkiej europejskiej rodziny- ocenia 
korzyści z przystąpienia do projektu Grze-
gorz Markowicz, dyrektor Publicznego 
Gimnazjum im. Lotników Brytyjskich w 
Żdżarach, pomysłodawca przystąpienia 
szkoły do programu i inicjator działań w 
tym kierunku.
 Hasło projektu The Power of Perfo-
ming można przełożyć na język polski, 
jako moc działania. Głosi ono pochwałę 

wspólnej pracy, wysiłku rąk i umysłów 
młodych ludzi z różnych krajów, których 
łączą zapał i pasja w realizacji zadań, chęć 
nabywania wiedzy i doświadczeń, otwie-
rania się na nowe wyzwania. Realizacja 
zadań związanych z projektem przyczy-
nia się nie tylko do aktywizacji uczniów 

i doskonalenia czynnej znajomości języka 
angielskiego, ale sprzyja również rozwo-
jowi warsztatu zawodowego nauczycieli 
poprzez wymianę doświadczeń z peda-
gogami z innych krajów- dodaje Halina 
Wantuch. 

Anna Grabowska

MEdALE Od prEZYdENTA rZECZYpOSpOLiTEJ

COMENIUS 2013-2015 W ŻDŻARACH

Państwo Cymborowie z Róży dekorowani medalem.

Wspólna fotografia z wójtem Józefem Chudym.

Na piersiach Jubilatów zawisły medale przyznane przez Prezydenta RP.

Maria i Kazimierz Kudroniowie obchodzili 60 lecie pożycia małżeńskiego.

Przy kawie i ciastku odżywały wspomnienia.

Wójt w imieniu Prezydenta RP dekoruje medalami państwo Niemców z Grabin.

Uczestnicy programu w Luksemburgu.

Gazetka z okazji Comeniusa.
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 ROK TUWIMA    

SALA dLA KOŁA GOSpOdYŃ WiEJSKiCH W CHOTOWEJ

W bieżącym roku przypada 60 rocznica 
śmierci i 100 rocznica debiutu literac-
kiego Juliana Tuwima, dlatego rok 2013 
Uchwałą Sejmu VII kadencji został ogło-
szony Rokiem Juliana Tuwima.

W związku z tym 21 X 2013r. w Zespole 
Szkolno Przedszkolnym Szkoły Podsta-
wowej w Przyborowie odbyła się uro-
czystość poświęcona obchodom ,, Roku 
Tuwima” zorganizowana przez p. Kata-
rzynę Sidor-Bukowską oraz p. Marcelinę 

Sztorc.
Uczniowie po zapoznaniu się z wyka-
zem obowiązującej literatury z  zapałem 
uczestniczyli  w dwuetapowych zmaga-
niach polsko-angielskich sprawdzających 
znajomość twórczości poety.
W konkursie indywidualnym rozwiązy-
wali test w języku polskim i angielskim, 
natomiast w rywalizacji między klasowej 
zmagali się różnymi zadaniami, krzyżów-
kami, rebusami. Niezapomnianych wra-
żeń dostarczyło dzieciom przygotowanie 

potrawy według przepisu zawartego w 
wierszu Warzywa. W części angielskoję-
zycznej najwięcej emocji wywołał wiersz 
Lokomotywa i związane z nim zadania. 
Dodatkowo uczniowie klas IV – VI zmie-
rzyli się z tłumaczeniem na język angiel-
ski wiersza Okulary. 
W tak zabawnej formie i atmosferze peł-
nej radości uczniowie zdali egzamin ze 
znajomości twórczości Juliana Tuwima.
                                                                                                                                                      

          (AK)

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cho-
towej zaprosiły wójta Józefa Chudego i 
dyrektorów GCKi P Piotra Warżałę oraz 
GZEAS Artura Fronca, a także panie z 
kół w Borowej, Starej Jastrząbki, Grabin, 
Róży i Żdżar aby wspólnie cieszyć się z 
przekazania dla Koła w Chotowej sali, w 

której będą  mogły organizować spotkania 
i imprezy, a także szkolenia. 

Sala prezentuje się bardzo ładnie, wy-
posażono ją w nowe stoły i krzesła. Jest 
więc gdzie usiąść i pogwarzyć o codzien-
nych sprawach. Wystrój sali też przed-

stawia się imponująco, kolorowe firany 
i zasłony stwarzają przytulny klimat, a 
stylowe lampy też wzbogacają wystrój 
tego pomieszczenia. Kolejna organizacja 
skupiająca panie zaczyna wpisywać się 
coraz mocniej w pejzaż Chotowej i naszej 
gminy. Panie prezentowały się podczas 

Święta Ziemniaka w Starej Jastrząbce, a 
przygotowany stół z chotowskimi sma-
kołykami cieszył się ogromnym powo-
dzeniem. Uroku paniom dodadzą stroje 
krakowskie, w których po raz pierwszy 
zaprezentują się w Rzeszowie , w Urzę-
dzie Marszałkowskim w trakcie Konkursu 

Stołu Świątecznego, w którym to konkur-
sie  biorą udział. Życzymy aby przygoto-
wane świąteczne smakołyki smakowały 
nie tylko jurorom.
                                                                                                                        (ziel) 

Salę błogosławił ks. Proboszcz Józef Majka w asyście wójta 
i przewodniczącej koła.

Występ Eleni bardzo się podobał. Maryla Rodowicz grała i śpiewała. Wspólna fotografia.

W spotkaniu uczestniczyły zaproszone panie z kół gospodyń  
w gminie.

Występuje Krzysztof Krawczyk.
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MAMY MISTRZYNIĘ EUROPY!!!

MIKOŁAJ W „CZARNOVII”

LAURA CZERNIKOWSKA MISTRZYNIĄ EUROPY W SZACHACH JUNIORÓW DO LAT 8
W dniach 29.09 – 08. 10 2013r. w Budvie 
(Czarnogóra) odbyły się Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Szachach w grupach 
wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16, 18. 
W mistrzostwach wzięło udział 1040 za-
wodników i zawodniczek z całej Europy, 
w tym 43 reprezentantów Polski. Polskę 
reprezentowali także zawodnicy grający 
w LKSz  przy Gminnym Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnej, a to:
- Do lat 8 Laura Czernikowska;
- Do lat 10 Mieszko Miś;
- Do lat 18 Damian Lewak.

Fantastycznie spisała się Laura Czer-
nikowska zdobywając w swojej grupie 
wiekowej złoty medal i tytuł Mistrzyni 
Europy do lat 8 na 2013r.  Największe 
sukcesy na arenie krajowej tej zawod-
niczki:
-   2012r.  Mistrzyni Polski do lat 8 w sza-

chach szybkich;
-  2013r. brązowy medal w Mistrzo-

stwach Polski do lat 8 w szachach kla-
sycznych;

-  Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski do 
lat 8 w szachach szybkich ;

-  Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski do 
lat 8 w szachach błyskawicznych.

W grudniu 2013r. Laura Czernikowska 
reprezentować będzie Polskę na Mistrzo-
stwach Świata juniorek do lat 8 w Dubaju 
– (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 
Pozostali zawodnicy LKsz GCKiP Czarna 
zajęli następujące miejsca:
- Do lat 18 Damian Lewak – 25 – 5,0 pkt.;
- Do lat 10 Mieszko Miś – 33 (5,5 pkt).
Laura uzyskała 7,54 pkt z 9 zdobywając 
pierwsze miejsce. Laura stoczyła pasjonu-
jącą walkę z Rosjankami o tytuł mistrzyni 
pokonując dwie z nich, remisując z jedną, 

a z jedną przegrała. Ponadto pokonała re-
prezentantkę Izraela, Albanii, Mołdawii, 
Turcji i Rumuni.  
Laura Czernikowska reprezentuje Klub 
LKSz GCKiP Czarna od kwietnia 2012r. 
do którego zapisali ją rodzice. Wielki ta-
lent szlifuje Paweł Sygulski, który jest jej 
trenerem (na co dzień pracownik Urzędu 
Gminy w Czarnej). Laura gra w szachy 
od piątego roku życia. Mieszka w miej-
scowości Podleszany koło Mielca. Jest 
uczennicą III klasy Szkoły Podstawowej 
w Podleszanach. Za promowanie gminy 
na arenie międzynarodowej, wójt Józef 
Chudy i za -ca przewodniczącego rady 
Aneta Feret- Kłys wręczyli mistrzyni oka-
zały puchar i drobny upominek, a przy 
herbatce i lodach 9 grudnia 2013r. wspo-
minano mistrzostwa w Budvie i życzono 
naszej zawodniczce sukcesów na Mistrzo-
stwach Świata na które wylatuje końcem 
grudnia do Emiratów Arabskich. 
                                                                                                                             (ziel)

Był czwartek, w przeddzień 6. grudnia, 
więc w powietrzu na hali sportowej w 
Czarnej podczas treningu Szkółki Piłkar-
skiej Młoda Czarnovia wyczuwało się na-
pięcie i oczekiwanie na coś niezwykłego. 

„Przyjdzie”, „Nie, w tym roku go nie bę-
dzie” w kółko powtarzali najmłodsi za-
wodnicy Czarnovii. Prawdę mieli jednak 
Ci pierwsi – Święty Mikołaj, bo o nim 

przecież cały czas była mowa, i w tym 
roku odwiedził najmłodszych piłkarzy 
klubu.

Swoje zajęcia kończyły najmłodsze rocz-
niki Szkółki trenera Wulkowicza, a do 
kolejnych szykowała się grupa młodzi-
ków trenera Curyły. I w tym momencie, 
wszystkich swoją obecnością zaskoczył 
nie kto inny, tylko Święty Mikołaj z 

mnóstwem prezentów.„Niespodziewa-
ny” Gość oznajmił, iż sumienna praca 
na treningach wywarła na nim olbrzymie 
wrażenie, dlatego postanowił osobiście 
pofatygować się, by obdarować prezenta-
mi wszystkich młodych zawodników oraz 
ich trenerów.Każdy dostał więc koszulkę 
okraszoną herbem klubu i swoim imie-
niem oraz coś słodkiego, by mieć z czego 
czerpać energię na kolejnych treningach. 

Święty Mikołaj prosił również, by po-
zdrowić wspaniałych, cierpliwych i wyro-
zumiałych rodziców oraz życzył wszyst-
kim jak najlepszych wyników podczas 
zbilżających się styczniowych turniejów 
halowych "RegametCup".

Wizyta tak zacnego Gościa była możliwa 
dzięki wsparciu głównego sponsora Czar-
novii, firmy Regamet Pana Wacława Try-

by oraz firmy Drewbud Pana Mirosława 
Cieśli, za co im oraz śnieżynkom, ciężko 
pracującym przy pakowaniu prezentów 
wszyscy obdarowani zawodnicy serdecz-
nie dziękują.

czarnovia.net

Gra Laura z Rosjanką, wygrała.

Złoty medal i puchar mistrzyni Europy.

Wszyscy zawodnicy Szkółki wraz ze Św. Mikołajem i trenerami.

Mierzenie prezentów nie mogło czekać.

Puchar od wójta i rady gminy.

Wspólna fotografia z rodzicami, wójtem 
i trenerem Pawłem Sygulskim.

Laura Czernikowska.

Laura na stronie tytułowej czasopisma 
„Szachista”



Zza gminnych opłotków           (Odcinek 66)

Szanowni Państwo!

Ale się narobiło. Władziu przygnębiony odwiedził mnie wieczorem, przyniósł buteleczkę nalewki z pigwy, a po 
pierwszym kieliszku dostał rumieńców i w wielkiej tajemnicy podzielił się gminnymi nowinkami. Jasiu! Casting 
pewnie będzie, wójta z radą chcą upomnieć za bidę w gminie, która piszczy, że trzeba zatyczki do uszu w aptece 
kupić. „Komitet  się zorganizował i ogłosił w gazetach, że czas z bidą w gminie skończyć. Jednego z komitetu bida 
zaskoczyła w Jastrząbce na grzybach, satelitarny instrument zamiast po lesie za grzybami go naprowadzać, nakie-
rował go na staruszkę, która pod piecem śmieci, pety i szmaty paliła, aby się ogrzać. Musiał stanąć na wysokości 
zadania, grzyby babci podarował, nakupił  cały kosz wiktuałów: chleba, bułek, kefiru, salcesonu i margaryny,  
a także zupek chińskich, zamówił tonę węgla. Babcia się uradowała.  Władziu! Bajek mi nie opowiadaj, naczytałeś 
się wnukom bajek i coś ci się pokręciło w tej ”siwej głowie”. Jasiu! Gazet internetowych nie czytasz, wywiad był 
w Internecie, „Bida piszczy w gminie Czarna”. Zamienić wójta na burmistrza za bidę, PKB małe, bezrobocie duże 
to nie wina Tuska, tylko wójta. Władziu to Tusk się cieszy, a no pewnie Jasiu, winę zwalili za kryzys na wójta. A co 
na to prezes. A no będzie rozmowa w cztery oczy, ma być przecież wina Tuska, a nie wójta. Władziu, a może oni nie 
chcą wójta, wolą burmistrza bo w mieście bidy nie ma.  Propagandę sieją, że w gminie bida, wszędzie same strzechy 
na domach, kurne chaty, błoto na gminnych traktach po pas, a na przednówku ludzie gotują zupę z pokrzyw. Jasiu, 
nie opowiadaj o zupie z pokrzyw, ja sokiem z pokrzyw włosy smaruję, popatrz czym starszy to bujniejszą fryzurę 
mam, a buzię jak pupcię niemowlęcia, posmaruj sobie włosy sokiem z pokrzywy to zobaczysz, na łysinie ci bujna 
fryzura odrośnie. To Władziu będzie ten casting na burmistrza czy nie? Jasiu nie wiem, ma podobno być jak jeden 
z komitetu zarobi pieniędzy w Reichu i będą mieć na pokrycie kosztów, jurory mają być z Warszawy i drogo chcą. 
Nie chcą obciążać budżetu, za własne pieniądze zrobią casting na burmistrza. E! to mają szansę, będzie hit w kraju  
i pochwała od prezesa, że gospodarni i nabuduje im burmistrz w gminie fabryk, bezrobocia nie będzie, a nawet 
emigranci będą mieć pracę, będą się do Czarnej garnąć z całego świata, meczet trzeba   będzie budować. Ale nie ma 
miejsca. Jest, jest, wykupią młyn za petrodolary, albo za złote ruble z Czeczenii i dobudują do niego wieżę i będzie 
kolejna atrakcja w gminie. A co na to proboszcz, Jasiu ekumenizm jest, meczet może być, a przed wojną to Bożnica 
w Czarnej była i stało się coś, nic się nie stało, w sobotę na nabożeństwie Żydzi modlili się w Bożnicy, a katolicy 
w niedzielę w Kościele. E! to w Czarnej będzie jak w Paryżu? Jasiu! Popatrz Park jest letni i zimowy, skuterkiem 
śnieżnym za darmo będą emerytów celem dotlenienia wozić po alejkach, most żelazny z Błyszczówki maja przenieść 
do parku w Czarnej, konserwator z województwa w gminie był i wyraził zgodę na Muzeum Kolejnictwa, dyrektor 
od kultury wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego złożył, kasa ma być i może starczy na parowóz,  
a jak nie starczy kasy to ma kupić drezynę. Władziu! To już nie będzie Sali Przyjaźni z Armią Radziecką we Żdża-
rach. Będzie, będzie, sala, strzelnica, plac musztry i pijalnia. Jaka znów pijalnia? A no kran z wodą na Ujęciu, 
szklankę „Żdżarowianki” będzie można wypić za darmo. Władziu! Popatrz! W naszej gminie to nawet woda jest 
za darmo, Jasiu jest za darmo, ale za tą w kranach musisz zapłacić, bo jak nie... To, co jak nie zapłacę? Odetną Ci 
chłopie wodę i będziesz nosił na nosidłach ze studni. 

PS. Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok.                                         AS

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

Północ już była
Północ już była, gdy się zjawiła
nad bliską doliną jasna łuna,
którą zoczywszy i zobaczywszy,
krzyknął mocno Wojtek na Szymona:
Szymonie kochany, znak to niewi-
dziany,
że całe niebo czerwone.

Na braci zawołaj, niechaj wstawają,
Kuba i Mikołaj niechaj wypędzają
barany i capy, koźlęta i skopy
zamknione.

Na te wołania z smacznego spania
porwał się Stach z Grześkiem 
i spadł z broga;
Maciek truchleje, od strachu mdleje,
woła: uciekajcie, ach dla Boga!
Grześko żebro złamał, 

Stach na nogę chromał,
bo ją w kolanie wywinął.

Oj, oj, oj, dla Boga! Pawełek woła:
uciekajcie prędko, gore stodoła;
pogorzały szopy i pszeniczne snopy.
Jam zginął.

Leżąc w stodole, patrząc na pole,
ujrzał Bartosz stary Anioły,
które wdzięcznymi głosami swymi
okrzyknęły ziemskie padoły:
na niebie niech chwała Bogu 
będzie trwała,
a ludziom pokój na ziemi.

…Tekst ten pojawił się w II części karmelitańskiej Kantyczki Chybińskiego 
oraz w drukowanych Kantyczkach Szlichtyna z 1785 roku. To jedna z najbar-
dziej świeckich kolęd w polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Niewiele jest w 
niej wątków religijnych, za to bardzo dużo wątków humorystycznych. Cały 
akcent został przeniesiony z warstwy religijnej na ludową…

Wypominki Narodowe w Żdżarach.Laura Czernikowska Mistrzynią Europy! Mistrzyni z rodzicami.

WYdArZENiA

Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
żadnego gniewu, smutku i przykrych okoliczności. 

Niech każdy dzień niesie ze sobą dużo radości. 
życzy

www.gamma24.pl


