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Szeroki zakres usług:

- wykopy pod fundamenty,

   kanalizację;

   instalacje wodne;

   gazowe, elektryczne;

   oczka wodne, stawy;

   szamba, oczyszczalnie biologiczne;

- remonty oraz budowa dróg;

- niwelację, odwodnienia terenu;

- korytowanie pod kostkę brukową;

- załadunek /rozładunek towaru na paletach/;

- wyburzanie budynków;

- oraz wiele innych prac ziemnych

w numerze:
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W dniu 1O lipca 2009 roku odbyła się 
sesja Rady Gminy Czarna, na której dele-
gacja Gminy Wiązowna, której przewod-
niczyła przewodnicząca rady Magdalena 
Łukomska przekazała uchwałę Rady 
Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia 
pomocy Gminie Czarna w wysokości 100 
tysięcy złotych. Na sesji podjęto szereg 
uchwał dotyczących spraw bieżących oraz 
dokonano zmian w budżecie w związku z 
nieprzewidzianymi wydatkami na bieżące 
usuwanie skutków powodzi.

Kolejną sesję rady gminy odbyto w 
dniu 27 lipca. Zaproszono na nią p. Mar-
cina Nowaka – dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Dębicy. Zapoznał on rad-
nych ze stanem bezrobocia w gminie. I tak 
liczba bezrobotnych w gminie według sta-
nu na 30 czerwca 2009 roku wynosi 620 
osób, w tym 328 kobiet i 292 mężczyzn. 
W naszej gminie 56 osób bezrobotnych 
posiada wykształcenie wyższe, 161 wy-
kształcenie policealne i średnie zawodo-
we, 81 wykształcenie ogólnokształcące, 
199 wykształcenie zawodowe i 133 osoby 
posiadają wykształcenie gimnazjalne i 
niższe. Największą grupę bezrobotnych, 
bo 203 stanowią osoby w przedziale wieku 
18 do 24 lat, w tym 113 stanowią kobiety. 
Jak wynika z przytoczonych przez dyrek-
tora danych w roku bieżącym następuje 
wzrost bezrobocia powodowany stagnacją 
gospodarczą i kryzysem gospodarczym 
o wymiarze światowym, który dotyka 
również naszą gminę. Poziom bezrobocia 
na koniec 2008 roku wynosił 552 osoby, 

na 30 czerwca 2009 wzrósł do 620 osób. 
Gmina również jest pracodawcą i korzysta 
z możliwości zatrudnienia z dofinansowa-
niem lub pełnym sfinansowaniem miejsc 
pracy takich jak staże, roboty publiczne 
i prace interwencyjne. Ogółem w gminie 
we wszystkich podmiotach gospodar-
czych w ramach staży zatrudnionych jest 
25 osób, w ramach robót publicznych na 
koniec czerwca 8 osób, w ramach prac in-
terwencyjnych 5 osób. W samym urzędzie 
obecnie zatrudnionych jest 16 osób wyko-
nujących prace publiczne przy usuwaniu 
skutków powodzi, 2 stażystów i 3 osoby 
w ramach prac interwencyjnych.

Kolejnym punktem sesji była infor-
macja złożona przez wójta gminy, która 
dotyczyła podsumowania akcji przeciw-
powodziowej w gminie. Słowa uznania w 
postaci listów wójt skierował do wszyst-
kich strażaków, którzy bezpośrednio brali 
udział w akcji i ratowali życie i mienie 
mieszkańców naszej gminy. Okolicznoś-
ciowe adresy odebrali mł. bryg. Wojciech 
Buszek – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Stanisław Bryg 
– prezes Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Czar-
nej, Komendant Gminny ZOSP w Czarnej 
Tadeusz Majka, Andrzej Skrzyniarz Pre-
zes OSP w Czarnej. Wójt podziękował 
również. Władysławowi Radzikowi – 
przedsiębiorcy z Czarnej- za udostępnie-
nie ludzi i sprzętu do prowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej oraz Mirosławowi 
Cieśli – przedsiębiorcy z Czarnej. Podzię-

kowanie otrzymał również mł. asp. Jerzy 
Labak – kierownik Posterunku Policji w 
Czarnej za zabezpieczenie ładu i porządku 
i bezpośredni udział policjantów w czasie 
powodzi i w akcji przeciwpowodziowej. 
Wójt dziękował również dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy za szybką od-
powiedź na prośbę gminy i przydzielenie 
dodatkowych miejsc w ramach robót pub-
licznych na usuwanie skutków powodzi. 

Na kolejną sesję, która odbyła się w 
dniu 7 sierpnia 2009 roku zaproszono 
wszystkich tych, którzy przekazali po-
moc finansową i rzeczową dla gminy i 
mieszkańców na usuwanie skutków po-
wodzi. Obszernie o wszystkich darczyń-
cach piszemy na łamach naszej gazety. 
Sesję w dniu 25 sierpnia poświecona 
została niezwykle ważnej sprawie, która 
rada obligatoryjnie musiała się zająć „ 
Planem gospodarki odpadami dla Gminy 
Czarna na lata 2009 – 2012 z perspekty-
wą do roku 2016”. Po dyskusji, w której 
uwagi zgłaszali: radna Hanna Dobródzka, 
Józef Kuroś, Marek Ziaja, Janusz Cieśla, 
i Leszek Dziedzic, plan został jednogłoś-
nie przyjęty przez radnych. Po przyjęciu 
szeregu uchwał dotyczących działalności 
gospodarczej gminy i zmian w budżecie, 
sesję zakończono. Po sesji radni wyjechali 
w teren, aby zapoznać się ze stanem pro-
wadzonych inwestycji w części północnej 
gminy.  

                                (sz)

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

Fotoreportaż

Urząd Gminy Czarna informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ: od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r.
W URZĘDZIE GMINY CZARNA (Referat ds. Społecznych i Administracji) budynek przy ul. Dwor-

cowej 6 pok. Nr 2 (parter)

Do wniosku należy dołączyć:
Imienne faktury VAT na zakup oleju napędowego z datą wystawienia: od 1 marca 2009 do 31 sierpnia 

2009r.
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 (fot. St. Zieliński)

INFORMACJA O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

O stanie bezrobocia w gminie poinformował radę Marcin Nowak  - dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Dębicy

str. 3

Prezes OSP w Czarnej Andrzej Skrzyniarz otrzymuje podziękowanie od wójta za 
sprawnie prowadzoną akcję przeciwpowodziową przez strażaków z Czarnej

Film „Wielka Woda w Czarnej” komentował wójt

Relacja z dożynek na stronie 4.

Podziękowania dla policjantów odebrał kierownik Posterunku 
Jerzy Labak

Sesje Rady Gminy

Darczyńcom dziękował wójt: wicestaroście powiatu mieleckiego, bur-
mistrzowi Kłodawy, wójtowi gminy Strawczyn. wójtowi Gminy Korzenna, 
przedstawicielowi firmy Comercial.

Kol. Artur Fronc  redaktor Gazety Czarnieńskiej
Przyjmij prosimy od całego zespołu redagującego

 Biuletyn „Gazeta Czarnieńska” najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

  Ś.P. SYNA PAWŁA
Łączymy się z Tobą w żalu polecając Jego duszę w naszych modlitwach Bogu

Stanisław Zieliński , Piotr Warżała
Elżbieta Ciebień, Grzegorz Zieliński, Janusz Bryg
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23 sierpnia 2009 r. w Czarnej odbyło 
się Powiatowe Święto Plonów. W roku 
bieżącym gospodarzami uroczystości byli 
Starosta Powiatu Dębickiego – Włady-
sław Bielawa oraz Wójt Gminy Czarna 
- Józef Chudy.

Dożynkowe Święto rozpoczęła uro-
czysta msza święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem Proboszcza Parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej 
- Księdza Stanisława Janusza. W trakcie 
mszy poświęcone zostały wieńce do-
żynkowe, dary dziękczynne oraz chleb, 
dzielony później, podczas ceremoniału 
dożynkowego pomiędzy uczestnikami 
uroczystości. Potem barwny korowód z 
25 wieńcami dożynkowymi, przybyłymi 
na uroczystość z całego powiatu, prze-
szedł na teren Zespołu Szkół w Czarnej. 
Tutaj, w hali sportowej nastąpiła dalsza 
część uroczystości.

Otwarcia dożynek dokonali Wójt Gmi-
ny Czarna Józef Chudy oraz Starosta Po-
wiatu Dębickiego Władysław Bielawa. 
Starosta Dębicki zwrócił się do zebranych 
na sali rolników ze słowami: „Z okazji 
dzisiejszego święta życzę, aby nikomu nie 
zabrakło sił i wytrwałości w przejawianiu 
dbałości o naszą ziemię oraz kultywowa-

niu narodowej tradycji. 

Za pracę, za bochen chleba składam 
Wam i Waszym Rodzinom serdeczne 
„Bóg zapłać”. 

Z całego serca życzę pomyślności, oby 
Wasza praca zaowocowała dobrymi plo-
nami również w roku przyszłym. Wszyst-
kim gospodarzom życzę wytrwałości i 
wiary w dobrą przyszłość. 

Niech w Waszych domach panuje do-
statek i zdrowie”. 

Po części oficjalnej nastąpiła najważ-
niejsza część uroczystości – ceremoniał 
dożynkowy. Starostowie dożynek - Pani 
Stanisława Kulas oraz Pan Stefan Baran 
przekazali na ręce Starosty i Wójta boch-
ny chleba, które zostały rozdzielone po-
między uczestników uroczystości.

Ważnym elementem dożynek było roz-
strzygnięcie organizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Dębicy Konkursu 
Rolnik Powiatu Dębickiego Roku 2009. 
Spośród 22 zgłoszonych do konkursu 
przez gminy rolników, wybrano najlep-
szych gospodarzy powiatu dębickiego. 
Rolnikiem Roku został Piotr Stachnik 

ze Straszęcina gmina Żyraków. Ponadto 
komisja konkursu wyłoniła 6 laureatów, 
którymi zostali: Janusz Kusek /produkcja 
roślinna/ gmina Czarna, Tomasz Duma 
/produkcja zwierzęca/ gmina Żyraków, 
Zbigniew Leja /produkcja zwierzęca/ 
gmina Jodłowa, Marian Grzech /pro-
dukcja zwierzęca/ gmina Czarna, Dawid 
Milas /dział specjalny/ gmina Czarna, Au-
gustyn Kubek /produkcja roślinna/ gmina 
Żyraków. Nagrody dla laureatów ufundo-
wali: Starosta Powiatu Dębickiego, Wie-
sław Grzyb – Firma ARKUS & ROMET 
GROUP - Podgrodzie, Stanisław Jarosz 
– Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
TAURUS - Pilzno, Fabryka Farb i La-
kierów ŚNIEŻKA – Brzeźnica, Stanisław 
Przetacznik – Radny Powiatu Dębickiego, 
Cieślak Zenon, Kazimierz Rusin – Firma 
EDO – Żyraków, Podkarpacka Izba Rol-
nicza w Boguchwale

Dożynkowe świętowanie zakończył 
występ Eleni, który zgromadził na czar-
nieńskim stadionie licznych mieszkańców 
gminy i powiatu.

                                                               
          /tekst www.powiatdebicki.pl/ 
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Gminy Czarna

100 tysięcy złotych od Gminy Wiązowna
Wieść o powodzi w naszej gminie ro-

zeszła się po Polsce dzięki mediom, które 
nadawały bezpośrednie relacje z miejsc 
zagrożonych żywiołem. 

Pierwsza pospieszyła nam z pomocą 
gmina, z którą od lat wiąże nas partnerska 
przyjaźń. Jest to pierwsza gmina, z którą 
nasz samorząd podpisał porozumienie o 
współpracy, które każdego roku przynosi 
wymianę doświadczeń i owocuje wza-
jemnymi wizytami przedstawicieli władz 
samorządowych inicjowanych różnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, które maja 
miejsce w zaprzyjaźnionych gminach. Za-
wsze z radością witamy gości z Wiązow-
nej, którzy dzieląc się sukcesami z nami, 
przywożą to, co jest najważniejsze w sa-
morządowej rodzinie, przyjaźń i wzajem-
ne wsparcie w realizowanych zadaniach. 
Na wieść o kataklizmie, jaki dotknął tere-
ny naszej gminy 26 i 27 czerwca br. samo-
rząd Gminy Wiązowna na sesji zwołanej z 
inicjatywy władz gminy i radnych podjęto 
uchwałę o wygospodarowaniu z własnego 
budżetu kwoty 100 tysięcy złotych i prze-
kazaniu jej na odbudowę gminy i usuwa-
nie skutków powodzi. Konkretnie sumę 
tą przeznaczono na odbudowę całkowicie 
zniszczonego mostu w Jaźwinach. 

Na sesji przewodnicząca Rady Gminy 
Wiązowna p. Magdalena Łukomska prze-
kazała uchwałę na ręce przewodniczącego 
i wójta przekazując zarazem słowa współ-
czucia i głębokiego przekonania o tym, że 
potrafimy bardzo szybko usunąć wszyst-
kie zniszczenia, jakie spowodowała po-
wódź. Wcześniej przed sesją delegacja z 
Wiązownej wraz z sekretarzem gminy i 
kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej zapoznała się ze skutkami 

powodzi. Odwiedzono również prywatne 
domy przy ul. Spółdzielczej w Czarnej, 
które najbardziej dotknęła powódź. Znisz-
czenia i ich rozmiar 10 lipca odzwier-
ciedlały jeszcze świeży stan po przejściu 

fali powodziowej niszczącej wszystko na 
swej drodze. Sprawdziło się stare polskie 
przysłowie „Prawdziwych przyjaciół po-
znajemy w biedzie”. Takich przyjaciół 
nasza gmina ma w Wiązownej, gminie 

położonej w województwie mazowie-
ckim, nieopodal stolicy. Za przekazane 
pieniądze, które zasiliły budżet i finanse 
przeznaczone na odbudowę zniszczeń po 
powodzi, gmina planuje odbudowę mostu 

na przepływającym potoku obok drogi 
powiatowej, łączącej tą drogę z droga 
gminną w Jaźwinach. Most stanie jeszcze 
w tym roku. 

                                                  (ziel)    

Ten przepust w Jaźwinach zostanie odbudowany przez Gminę Wiązowna

Przemówienie dla uczestników dożynek wygłosił starosta Władysław Bielawa

POWIAT MIELECKI POSPIESZYŁ Z POMOCĄ
W pierwszych dniach po powodzi wójt 

odebrał jakże miłą wiadomość od starosty 
powiatu mieleckiego p. Andrzeja Chra-
bąszcza. 

Władze samorządowe powiatu mie-
leckiego postanowiły zakupić kontener 
mieszkalny dla rodziny, której dom uległ 
uszkodzeniu na skutek powodzi. Taką 
tragedią został dotknięty jeden z miesz-
kańców Czarnej zamieszkały przy, ul. 
Wojska Polskiego, którego mieszkanie 
zaadaptowane z budynku gospodarczego 
uległo całkowitemu zniszczeniu. Uchwałą 
rady powiatu została przyznana kwota 25 
900 zł na wykonanie kontenera mieszkal-
nego, a którym znajdował się będzie pokój 
mieszkalny, kuchnia oraz łazienka wraz z 
toaletą. Kontener wykonuje specjalistycz-
na firma w Dębicy. Najpóźniej do połowy 
października zostanie on ustawiony na 
posesji będącej własnością siostry po-
szkodowanego, która na ten cel wydzier-
żawiła teren i zarazem wyraziła zgodę 
na jego usytuowanie. Problem ten został 
rozwiązany i niedługo zostanie sfinalizo-
wany. Z powiatu mieleckiego otrzyma-
liśmy materiały budowlane, cegłę, która 
wykorzystywana jest na cele związane z 

usuwaniem skutków powodzi oraz odzież, 
która rozdawana jest potrzebującym przez 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Czarnej. Za pomoc, jaką otrzymaliśmy 
od powiatu mieleckiego podziękowanie 
na ręce wicestarosty Józefa Smacznego 
złożył wójt. Okazją do podziękowań była 
sesja odbyta z udziałem wicestarosty w 
dniu 7 sierpnia br. 

Kolejna rodzina, która została pozba-
wiona locum to rodzina kolejarska, która 
mieszkała w budynku przy ul., Zawiszy. 
Na skutek osunięcia się skarpy podmytej 
przez przepływający potok dom decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego nie może być zamieszkały 
do czasu zabezpieczenia i uregulowania 
skarpy. Dokumentację wraz z uzgodnie-

niami, gdyż część terenu gminnego styka 
się z kolejowym, udało się pozytywnie 
i w miarę szybko załatwić. Jeszcze w tym 
roku skarpa zostanie umocniona i potok 
wyregulowany. Jest wiec nadzieja, że w 
tym roku lokatorzy budynku kolejowego 
wrócą do zabezpieczonego przed zawale-
niem budynku. Najważniejszy problem dla 
gminy dotyczący zabezpieczenia miesz-

kań ludziom poszkodowanym podczas 
powodzi został rozwiązany w znacznej 
mierze dzięki władzom samorządowym 
powiatu mieleckiego, który doświadczony 
boleśnie przez powódź z 1997 roku jako 
jeden z pierwszych samorządów pospie-
szył z pomocą. 

                                                              
                                    (ziel)

Uszkodzony budynek w Czarnej przez powódź Wicestarosta Józef Smaczny odbiera podziękowania od wójta za dar w postaci konte-
nera mieszkalnego

Podmyta skarpa przy ul. Zawiszy w Czarnej

Delegacja samorządowców z Wiązownej odwiedziła również podtopiony budy-
nek przy ul. Spółdzielczej w Czarnej.

Uchwałę Rady Gminy Wiązowna z rąk przewodniczącej rady odebrał Janusz 
Cieśla

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. EDWARDA TOMASIEWICZA
Zasłużonego działacza ludowego ziemi dębickiej

Członka Polskiego Stronnictwa Ludowego

Serdeczne wyrazy współczucia dla najbliższych

składa
Prezes Zarządu Gminnego PSL w Czarnej

wraz z Koleżankami i Kolegami z gminnej organizacji PSL

Panu BOGDANOWI TOMASIEWICZOWI
             dyrektorowi Zespołu Szkół w Grabinach
wyrazy współczucia i żalu w związku ze śmiercią 

       
OJCA

Ś.P. EDWARDA TOMASIEWICZA

długoletniego i zasłużonego pracownika administracji 
publicznej

składa
Wójt Gminy Czarna

Przyjaciele 
z Korzennej

Gmina Korzenna piękna i malowni-
cza, położona między wzgórzami Beski-
dów w województwie małopolskim, już 
na początku obecnej kadencji samorządu 
nawiązała współpracę z naszą gminą, 
co zaowocowało podpisaniem umowy 
o wzajemnym partnerstwie i wymianie 
doświadczeń na wspólnej sesji obu rad, 
która odbyła się w Korzennej w dniu 9 
października 2007 roku. 

Mamy, więc przyjaciół w Korzennej, 
którzy na wieść o tragedii, jaka dotknęła 
nas w wyniku powodzi, w miarę swoich 
możliwości budżetowych, przeznaczyli 
25 tysięcy złotych z własnego budżetu 
na odbudowe zniszczeń w infrastrukturze 
– drogowo mostowej. Pomoc ta jest tym 
bardziej cenna, gdyż ta położona w górzy-
stym terenie gmina potrzebuje olbrzymich 
środków na zadania infrastrukturalne. 
Boryka się od lat z zaopatrzeniem miesz-

kańców w wodę, której z przyczyn natu-
ralnych brakuje, a inwestycje sieciowe w 
takim terenie wymagają olbrzymich środ-
ków finansowych. Dlatego też darowana 
nam kwota ma tak duże znaczenie i jest 
wyrazem szczególnej solidarności i więzi 
obu wspólnot i władz samorządowych. Za 
ten dar wójt dziękował na sesji składając 
podziękowania na ręce wójta Korzennej 
Leszka Skowrona. 

             (ziel) 

Delegacja z Korzennej na sesję w Czarnej przybyła wraz z wójtem Leszkiem Skowronem i właścicielem Ośrodka Grand 
Andrzejem Gryglem mieszkańcem Gminy Korzenna

Panu ARTUROWI FRONCOWI

Dyrektorowi Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Czarnej
wyrazy płynącego wprost z serca żalu 

po śmierci 

SYNA PAWŁA

składają
Wójt Gminy Czarna wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Czarna 
wraz z radnymi
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Powodzie na ziemiach polskich były 
zawsze przyczyną klęsk, a pamięć o nich 
zapisywana była w kronikach i przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. 

Można z całą odpowiedzialnością napi-
sać, że były to w dawnych czasach wyda-
rzenia historyczne, o których pełno jest w 
zapisach i opracowaniach historycznych. 
Pierwsze takie wzmianki znajdziemy w 
kronice Długosza z XV wieku. Pierwsza 
udokumentowana powódź miała miejsce 
w Europie w roku 988 i spowodowała 
wielką klęskę głodu. Lata 1221, 1235, 
1255, 1270 naznaczyły także wielkie po-
wodzie, które objęły nieomal całą Europę. 
Na terenie Polski szczególnie groźna była 
powódź w roku 1270 spowodowana wy-
lewami Wisły i Odry, utonęło wówczas 
wielu ludzi, a w powodzi 1310 roku w do-
rzeczu Odry zginęło około 1500 osób. W 
wieku XV były 4 powodzie, przy czym w 
1459 roku powódź na ziemiach polskich 
trwała dwa miesiące. Przenieśmy się jed-
nak w czasy współczesne, w których źród-
ła dotyczące powodzi są dokładnie udo-
kumentowane. Z prowadzonych statystyk 
wezbrań powodziowych wynika, że w do-
rzeczu Wisły wystąpiło ponad 30 wielkich 
powodzi letnich i zimowych. Największe 
z nich wystąpiły w latach 1903, 1924, 
1927, 1934, 1938, 1947, 1960, 1962, 
1970, 1972, 1979, 1980, 1982, 1983, 
1997, 2006. Można, więc, po analizie lat 
wystąpienia większych lub mniejszych 
powodzi w dorzeczu Wisły, stwierdzić, 
że ich cykliczność występuje przeciętnie, 
co 3 lata. Nasza gmina przez ostatnie lata 
dotknęły dwa wezbrania rzek w 2006 roku 
i ostatnio w czerwcu 2009 roku, nie licząc 
podtopień z potoku „Wsiowa” przepły-
wającego przez Borową po każdej letniej 
ulewie.

 Prawdziwy kataklizm dotknął Gminę 
Czarna nocą z 26 na 27 czerwca. Burza, 
która zaczęła się około godziny 21 – szej 
umiejscowiła się nad częścią gminy, a 
deszcz nasilał się z godziny na godzinę. 
Nocą nastąpiło również oberwanie chmu-
ry nad powiatem tarnowskim, w dorzeczu 
rzeki „Czarna”. Na skutek nie trzeba było 

długo czekać, wylewały potoczki i rowy 
melioracyjne. Pierwszy sygnał nadszedł 
z Jaźwin i Starej Jastrząbki, woda zaczę-
ła sukcesywnie zalewać gospodarstwa, 
niszcząc przepusty, mosty i wszystko to, 
co miała na drodze, kolejny sygnał nad-
szedł z Borowej, potok „Wsiowa” płynął 
już droga powiatową zalewając po drodze 
kilkadziesiąt domów. W gminnym sztabie 
kryzysowym podjęto decyzję o ogłosze-
niu alarmu powodziowego, którym objęto 
obszary całej gminy od godziny 22.30 w 
piątek. Wszystko to, co później się działo 
było następstwem ogłoszonego alarmu i 
działań wdrażanych przez służby ratow-
nicze Państwowej Straży Pożarnej dowo-
dzone przez mł. bryg. Wojciecha Busz-
ka – komendanta powiatowego i przez 
uruchamiane na bieżąco nasze jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako 
jedna z pierwszych do akcji ratowniczej 
przystąpiła OSP w Czarnej. Po kolei do 
akcji włączały się wszystkie nasze jed-
nostki strażackie.

 Nocą z piątku na sobotę chwile grozy 
przeżyto w Ośrodku Szkoleniowo – Wy-
poczynkowym „Grand” w Chotowej. Nie-
sione przez prąd potoku drzewa i gałęzie 
zagrażały zaporze na zalewie chotowskim, 
a zniszczenie zapory wiązało się z podto-
pieniem wielu gospodarstw i placu koś-
cielnego. Ucierpiałaby zapewne też grota 
Matki Bożej wraz z cudownym źródeł-
kiem umiejscowiona na placu kościelnym 
przylegającym do potoku chotowskiego. 
W ratowaniu zapory duży wkład wnieśli 
strażacy z OSP w Chotowej. Przybyli na 
miejsce własnymi samochodami, ponie-
waż wóz bojowy, jakim dysponują, jest 
już leciwym staruszkiem i odmówił po-
słuszeństwa. Spisali się jednak na medal i 
w pełnym strażackim rynsztunku ratowali 
zalew chotowski wraz z pracownikami 
ośrodka.

Nie łatwo było też mieszkańcom Żdżar, 
woda przelała się przez drogę powiato-
wą i utrudniała przejazd samochodom 
osobowym. Fala kulminacyjna na rzece 
„Czarna” nadeszła około godziny 10.00. 
Stan wody podnosił się w zastraszającym 

tempie. Do sztabu dochodziły meldunki o 
kolejnych zalaniach domów i konieczno-
ści ewakuacji mieszkańców. Wyglądało 
to wszystko tragicznie. Po oblocie sa-
molotem terenów dotkniętych powodzią 
do Czarnej przyjechała Małgorzata Cho-
mycz wicewojewoda podkarpacki wraz 
z posłem Zbigniewem Rynasiewiczem  i 
st. bryg. Zbigniew Szablewskim- Pod-
karpackim Komendantem Wojewódz-
kim PSP w Rzeszowie.  Podjęto decyzję 
o dociążeniu mostu na rzece w centrum 
Czarnej i na polecenie komendanta z te-
renu województwa zaczęto ściągać sprzęt 
do ewakuacji znacznych terenów Czarnej. 
Łodzie ściągano również z ościennego 
województwa małopolskiego z Krynicy i 
Nowego Sącza. Przez megafony ludność 
poinformowano o możliwości ewakua-
cji. Woda jednak zaczęła opadać, był to 
optymistyczny meldunek, który dotarł 
do sztabu. Poza 50 ewakuowanymi oso-
bami nie trzeba było dokonać ewakuacji 
większej liczby mieszkańców, którzy 
dzielnie walczyli, aby uchronić się przed 
zalaniem. Niestety obraz po przejściu fali 
kulminacyjnej był straszny. Zalane przed-
szkole w Czarnej, kryta pływalnia, szko-
ła podstawowa i kilkadziesiąt budynków 
mieszkalnych. W całej gminie straty po 
przejściu komisji wyceniono na 17 milio-
nów złotych. W ten szacunek nie wchodzą 
straty mieszkańców, którym woda zalała 
pomieszczenia mieszkalne. Niedziela była 
dniem pracy w urzędzie, a pracownicy po-
dzieleni na kilka komisji spisywali w tere-
nie straty tak w infrastrukturze gminnej jak 
i dokumentowali straty u mieszkańców, 
które później były podstawą do wypłaty 
odszkodowań. Od niedzieli zaczęło się 
też wielkie pompowanie wody z zalanych 
piwnic, także przedszkola i basenu, który 
najbardziej ucierpiał. Usuwanie skutków 
powodzi potrwa długie miesiące, a może 
nawet lata.

 Obszary naszej gminy dotknęła klęska, 
przed którą nie ma ratunku. Widzimy to 
w telewizji w relacjach z całego świata. 
Można te straty zminimalizować, wymaga 
to niemałych środków finansowych, któ-
re pozwoliłyby na obwałowania rzek, nie 

tylko tych głównych, ale także takich jak 
nasza „Czarna”, która pokazała lwi pazur 
i narobiła wiele szkód. Takie starania gmi-
na zapewne będzie czyniła. Właścicielem 
rzek jest państwo, zarządzają nimi woje-
wódzkie zarządy melioracji i gospodarki 
wodnej. Monitujemy do tej instytucji o 
poprawienie stanu bezpieczeństwa, przed 

powodzią, choćby w Borowej od kilku-
nastu lat i mamy nadzieję, że w tym roku 
coś w tej sprawie ruszy do przodu i wieś 
ta będzie zabezpieczona przed wylewem 
potoku „Wsiowa”.

                                                    (ziel)

POWÓDŹ STULECIA W GMINIE

ST. Bryg. Zbigniew Szablewski – komendant wojewódzki PSP osobiście dowodził 
akcją przeciwpowodziową w Czarnej

BURMISTRZ JÓZEF CHUDY I WÓJT JÓZEF 
CHUDY PODPISALI POROZUMIENIE

Przypadek zdarzył, iż dwóch samo-
rządowców, których połączyło wspólne 
imię i nazwisko postanowiło podpisać w 
obecności radnych Gminy Czarna na se-
sji w dniu 7 sierpnia 2009 roku wspólne 
intencyjne porozumienie o nawiązaniu 
współpracy pomiędzy Miastem i Gminą 
Kłodowa. 

Podpisanie dokumentu odbyło się w 
obecności przewodniczącej Rady Miasta 
w Kłodawie p. Jadwigi Jaroniewskiej i 
przewodniczącego Rady Gminy Czarna 
p. Janusza Cieśli. W podpisanym doku-
mencie znalazły się postanowienia, które 
dotyczą nawiązania wzajemnych kontak-
tów skierowanych na lepsze zaspakajanie 
potrzeb mieszkańców i koncentrować 
się będą wokół zagadnień związanych z 
kulturą i wymianą młodzieży, sportem i 
turystyką, szkolnictwem, służbą zdrowia 
i pomocą społeczną. Goście z Kłodawy, 
w obecności wójta zwiedzili wszystkie 
miejscowości naszej gminy i mogli zo-
baczyć szkody, jakie wyrządziła powódź 
czerwcowa w infrastrukturze gminnej. 
Pomimo widocznych skutków powodzi 
delegacja w skład, której wchodził rów-
nież zastępca burmistrza p, Stanisław 
Marciniak i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury p. Ewa Ochędalska wysoko oce-
niła stopień zorganizowania oświaty oraz 
prowadzone inwestycje na terenie naszej 
gminy. Rozmach inwestycji drogowych 
i stopień wykorzystania środków z Unii 
Europejskiej wzbudzał duże zaintereso-
wanie samorządowców z Wielkopolski. 
Wizyta burmistrza Kłodawy p. Józefa 
Chudego była również okazją do przeka-
zania na sesji rady uchwały Rady Miasta 
w Kłodawie o przyznaniu pomocy finan-
sowej dla naszej gminy w wysokości 20 
tysięcy złotych na zakup mebli zniszczo-
nych w czasie powodzi w przedszkolu w 
Czarnej. Mamy wiec kolejnych przyja-
ciół poza Wiązowną i województwie ma-
zowieckim i Korzenną w województwie 
małopolskim, którzy chcą dzielić się z 
naszym samorządem doświadczeniami, a 
także wspólnie wypracowywać projekty 
strategicznych rozwiązań ważnych dla 
rozwoju obszarów zarządzanych przez 

poszczególne samorządy. Przybliżmy 
trochę danych o Kłodawie, mieście i 
gminie położonej w centrum Polski, we 
wschodniej części województwa wielko-
polskiego, w powiecie kolskim nad rzeką 
Rgielewką prawym dopływem Warty. 
Według danych zamieszczonych na stro-
nie internetowej urzędu, miasto i gmina 
Kłodawa liczy 13 945 osób, w tym w 
mieście zamieszkuje 6 874, a tereny 28 
sołectw 7.071 mieszkańców. Miasto Kło-
dawa oddalone jest o kilka kilometrów 
od autostrady A- 2. Gminę przecina ma-
gistrala kolejowa wschód – zachód, a w 
niedalekiej odległości od terenów gminy 
przebiega sieć kolejowa Gdańsk – Kato-
wice. Kłodawa znana jest w całej Polsce z 
największej kopalni soli, a sól kłodawska 
znana jest wszystkim gospodyniom i dro-
gowcom, służy także do wykonywania 
pamiątek, lamp i innych ozdób. Tereny 
gminy, z którą mamy nawiązaliśmy part-
nerską przyjaźń historycznie związane są 
z Ziemią Łęczycką leżącą w środkowe 
części Polski, Królestwem Kongreso-
wym, z województwem łódzkim oraz z 
Wielkopolską. Początki Kłodawy sięgają 
lat (1079 – 1102) to jest do czasów pa-
nowania Władysława Hermana. W tym, 
bowiem czasie w dokumentach pojawiły 
się zapisy o budowie na terenie Kłoda-
wy kościoła pod wezwaniem świętego 
Idziego. Jak czytamy bogate opracowa-
nie zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miasta w Kłodawie, wzniesiona 
świątynia była podziękowaniem za syna 
Bolesława Krzywoustego, którego uro-
dziła mu żona Judyta. Prawa miejskie 
Kłodawy pojawiają się w dokumencie, 
który uzyskał Bartosz z Wisemberga od 
księcia mazowieckiego Ziemowita. Od 
czasów Jagiellonów w 1430 roku Kło-
dawa na podstawie nadania przez króla 
zorganizowano miasto na prawie mag-
deburskim. Na czele miasta stał wójt, 
który równocześnie był przewodniczą-
cym sądu. Na czele rady miejskiej nato-
miast burmistrz. Rok 1430 uznaje się za 
rok założenia miasta Kłodawy. Obecnie 
Kłodawa jest znana w Polsce z Kopal-
ni Soli, która oprócz odbywającego się 
wydobycia soli pełni również funkcję 
turystyczną przyciągającą do miasta z 
roku na rok coraz więcej turystów. W 
części zabytkowej kopalni odbywają się 
imprezy kulturalne, a samo zwiedzanie 
wyrobisk kopalnianych jest dużą atrakcją 
turystyczną. W strategii rozwoju miasta 
i gminy Kłodawa samorząd widzi duże 
perspektywy rozwojowe związane z lo-
kalizacją w Kłodawie uzdrowiska. Mamy 
nadzieję, że dzięki podpisanemu porozu-
mieniu na szlaku wycieczkowych szkol-
nych wędrówek naszych dzieci znajdzie 
się również Kłodawa miasto, z którym 
wiąże nas partnerskie porozumienie. 

          (ziel) 

Podpisanie porozumienia 

PROMESA NA 2 MILIONY ZŁOTYCH
 Promesę na kwotę 2 milionów złotych 

z rak Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Grzegorza Schetyny w 
obecności i na wniosek Wojewody Pod-
karpackiego Mirosława, Karapyty ode-
brał wójt Józef Chudy. Środki te zostały 
przyznane na usuwanie skutków powo-
dzi. Przekazanie środków odbyło się w 
Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w 
Rzeszowie.

Za przekazane środki na usuwanie skut-
ków powodzi zostaną wykonane prace po-
legające na odbudowie i modernizacji in-
frastruktury drogowo – mostowej tak, aby 
w przyszłości zniwelować lub całkowicie 
zabezpieczyć infrastrukturę przed szkoda-
mi, które mogą wyrządzić opady deszczu. 
I tak zgodnie z zatwierdzonymi przez Pod-
karpacki Urząd Wojewódzki protokołami 

strat po wnikliwej kontroli tego urzędu 
przeprowadzonej w terenie, zakwalifiko-
wano do remontu i odbudowy następują-
ce odcinki dróg: drogę Żdzary – Źródła, 
Gabiny k/szkoły, Jaźwiny – Róża, Czarna 
ul. Leśna, Borowa – droga do cmentarza, 
Borowa k/Kleszcza, Czarna ul. Polna, 
Czarna – Os. Północ, Żdzary – Zagórze, 
Głowaczowa – ujęcie wody, Grabiny, 
droga n 1462, Grabiny droga nr 242.9, 
droga Chotowa dz. 60, droga Przeryty 
Bór, droga Grabiny przez wieś. Ponadto 
zostanie wykonany przepust (mostek) na 
drodze Jaźwiny Róża, remont i umocnie-
nie rowu przy ul. Zawiszy, remont i umoc-
nienie rowu ul. Kolejowa i Mickiewicza 
w Czarnej. W ramach przyznanych środ-
ków odbudowana zostanie droga w Jaź-
winach koło szkoły, droga w Czarnej na 
dz. Nr 544 oraz droga w Starej Jastrząbce 

(Olszynach). Przedstawiając powyższy 
zakres robót na drogach gminnych, mo-
stach i przepustach przedstawić chcemy 
zakres robót, które muszą być wykonane 
do końca bieżącego roku. Na wszystkich 
wymienionych odcinkach dróg poza Sta-
rą Jastrząbką – Olszyny ułożony zostaną 
dywaniki asfaltowe, które ustabilizują na-
wierzchnię dróg gminnych i zabezpieczą 
je przed nadmiarem spływających wód w 
trakcie nawałnic i oberwania chmur, któ-

re coraz częściej na skutek ocieplającego 
się klimatu dotykają nasz region. Doku-
mentacje formalno – prawne zostały w 
błyskawicznym tempie przygotowane, za 
co należy serdecznie podziękować biurom 
projektów współpracujących z gminą oraz 
służbom inwestycyjnym urzędu, które na 
czas przygotowały wnioski przekazane do 
Biura Usuwania Szkód Powodziowych 
MSWiA w Krakowie.

Gmina przystąpiła z wielkim rozma-
chem do odbudowy zniszczeń popowo-
dziowych. Trwają prace przy opracowa-
niu ekspertyzy dotyczącej szkód spowo-
dowanych na Krytej Pływalni. Również 
tu mamy nadzieję, iż do końca roku basen 
zostanie uruchomiony.

                                                 (ziel)

Zniszczona droga w RóżyWyrwy na drodze w Starej Jastrząbce

Podpisane porozumienie w obecności przewodniczących rad

Burmistrz Józef Chudy wręczył wójtowi uchwałę Rady Miasta w Kłodawie o pomo-
cy na usuwanie skutków powodzi (na mebelki dla przedszkolaków w Czarnej)

Delegacja z Kłodawy  gościła w Hotelu „GRAND” w Chotowej

Z sytuacją zapoznano wicewojewodę M. Chomicz i posła Z. Rynasiewicza

W Zespole Szkół im. Lotników Bry-
tyjskich w Żdżarach odbył się II Piknik 
Rodzinny pod hasłem ,,Baw się razem z 
nami”.

 Festyn zorganizowany został w wyniku 
współpracy dyrektora szkoły Grzegorza 
Markowicza i Rady Rodziców, w skład, 
której wchodzą: Anna Świerczek, Anna 
Oleksy, Anna Onak, Beata Grzegórzko, 
Elżbieta Fujawa ,Halina Kolak i Robert 
Buczek. W otwarciu imprezy uczestniczyli 
Artur Fronc, szef Gminnego Zespołu Eko-
nomiczno- Administracyjnego Szkół oraz 
Marta Markowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
w Czarnej i Stanisław Zieliński, sekretarz 
gminy, a jednocześnie naczelny redaktor 
Gazety Czarnieńskiej. Patronat medialny 
nad imprezą objęło Radio RDN Małopol-
ska. Mimo deszczowej aury mieszkańcy 
wsi i okolic świetnie bawili się przy prze-
bojach muzyki rozrywkowej w wykonaniu 
uczniów szkoły podstawowej. Uczennica 
klasy czwartej Dominika Stolarz doskona-
le wykonała utwór Mamma mia! zespołu 
ABBA, a trio z klasy piątej: Anna Tryba, 
Magdalena Słowik i Gabriela Cyboroń 
podbiło serca publiczności nastrojową 
piosenką Celine Dion z filmu Titanic. 
W wakacyjny nastrój wprawiły widzów 
utworem kabaretu OTTO czwartoklasistki 
Katarzyna Serwińska i Patrycja Barnaś, 
które upewniły nas, że naprawdę nadeszły 
wakacje.Rzęsiste brawa za przedstawiony 
taniec nowoczesny zebrali mali artyści z 
klas II i III szkoły podstawowej. Dzięki 
pozyskanym sponsorom, wśród których 

m. in. znaleźli się po raz kolejny Państwo 
Janina i Andrzej Kądziołkowie ze Żdżar, 
nie brakło atrakcji ani dla dzieci, ani dla 
dorosłych. Maluchy korzystały do woli z 
nadmuchiwanych zabawek w otwartym na 
sali gimnastycznej wesołym miasteczku, 
w tym okazałej zjeżdżalni, która cieszyła 
się największą atrakcją. Z dużym zainte-
resowaniem spotkała się loteria fantowa, 
w której każdy los wygrywał, a na doda-
tek brał udział w głównym losowaniu. 
Wśród nagród znalazły się dwa rowery 
górskie ufundowane przez Państwa Annę 
i Mariusza Świerczków oraz Ośrodek Wy-
poczynkowy Grand w Chotowej, którego 
właścicielem jest Pan Andrzej Grygiel, 
a także plecak, namiot i rolki, zaś Rada 
Rodziców zakupiła dodatkowo pięć kart 
o różnych nominałach do telefonów ko-
mórkowych. W trakcie imprezy odbywał 

się także kiermasz domowych wypieków, 
przygotowanych przez rodziców. Była 
okazja do degustacji pieczonych kiełbasek, 
a także możliwość zakupu słodyczy i prze-
kąsek na stoiskach obsługiwanych przez 
uczniów. Można było spróbować swych sił 
w różnych konkursach, między innymi w 
turnieju szachowym, w którym zwycięz-
cy otrzymali nagrody od współpracującej 
ze szkołą firmy MediaExpert. Wszystkim 
przygrywał do tańca do późnych godzin 
wieczornych zespół Ancora z Wiercan w 
gminie Iwierzyce. Jesteśmy zadowoleni, 
że dzięki szlachetnym ludziom kolejny raz 
udało się nam zorganizować to, jakże miłe 
i potrzebne lokalnej społeczności, rodzinne 
święto – wyraził refleksję dyrektor Grze-
gorz Markowicz.  

  
Anna Grabowska

RODZINNe  ŻDŻARy

Uczniowie ze Żdżar popisywali się sprawnością na ścianie do wspinaczki

Ciasteczka cieszyły się dużym popytemPięknie też śpiewano rodzicom
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100 LAT OSP w RÓŻY
Kolejna jednostka OSP w naszej gminie 

obchodziła 5 lipca br. Jubileusz. Tm razem 
100 – lecie świętowano w Róży. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. 
koncelebrowaną przez ks. Proboszcza z Róży 
Józefa Kuchtę i ks. Józefa Jasiurkowskiego – 
kapelana strażaków. Po uroczystościach koś-
cielnych na boisku przy Szkole Podstawowej 
odbyła się część oficjalna z udziałem władz 
strażackich i samorządowych oraz posła na 
Sejm RP Kazimierza Moskala. O historii i 
czasach współczesnych Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Róży mówił prezes tej jednostki 
Bogusław Majka. Bogaty program artystycz-
ny przedstawiła młodzież szkolna z Róży, a 
koncert Orkiestry Dętej z Dobrynina zakoń-
czył część artystyczną uroczystości.  Prezen-
tujemy Państwu tekst przemówienia: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Róży ma 
sto lat. Została założona w 1909 roku przez 
właściciela ziemskiego Bara, do którego 
należała znaczna część ziemi przynależnej 
administracyjnie do Róży. Uznał on, że dla 
zachowania bezpieczeństwa przed pożarem, 
koniecznym jest powołać organizację, która 
będzie stała na straży jego znacznych różań-
skich dóbr, ale także gotowa będzie nieść po-
moc wszystkim mieszkańcom Róży. Pierw-
szym naczelnikiem został wybrany druh 
Kazimierz Czerwiec, a prezesem założyciel 
straży Bar. Remiza, to drewniana szopa na-
leżąca do ziemianina Bara, która usytuowana 
była na obecnej posesji państwa Godyckich. 
Wyposażenie było nad wyraz skromne, lecz 
zapewne nowoczesne: dwie ręczne sikawki 
oraz jedna, duża na kołach przystosowanych 
do zaprzęgu konnego. Jak zapisano w straża-
ckiej kronice w roku 1911 mieszkańcy Róży 
ufundowali sztandar strażacki, który poświę-
cono uroczyście w kościele parafialnym w 
Zasowie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Róży od 
chwili jej założenia prowadziła szeroką 
działalność. Gaszono pożary, których w 
owych czasach nie brakowało, obsługiwa-
no uroczystości kościelne oraz poprzez ak-
tywną działalność społeczną, akcentowano 
polskość, o którą przyszło walczyć wielu 
naszym współbraciom na frontach I wojny 
światowej, po której pozostała pamiątka w 
postaci cmentarza wojennego w Róży. Rok 
1914 zapisał się w naszej strażackiej historii 
zmianą prezesa, którym został Józef Dubiel, 
a naczelnikowanie powierzono Jakubowi 
Kalembie. Ziemianin Bar sprzedał swe wło-
ści w Róży, wyjechał do Tarnowa, a remizę 
musiano przenieść do druha Jakuba Kalem-
by. Nie było Polski, był zabór austriacki, a 
Różanie byli poddanymi Cesarza Franciszka 

Józefa. Nastały ciężkie cztery lata wojny, w 
tym okresie nasza straż nie zaprzestała dzia-
łalności. Przyszła wolność i Polska odzyskała 
Niepodległość. Uszyto nowe mundury, które 
w roku 1920 ufundowała gromada Róża. 
Odbywano również ćwiczenia, doskonaląc 
rzemiosło strażackie w przysiółku zwanym 
Grabówka. 

Kolejnym ważnym rokiem w stuletniej 
tradycji jest rok 1930, prezesem zostaje Sta-
nisław Durołek, naczelnikiem Ignacy Sta-
warz, a działalność strażacką przeniesiono 
do środka wsi na tzw. „BURDELSKĄ GÓR-
KĘ”. Pomyślano też, w tych niebogatych 
dla polskiej wsi międzywojennych latach o 
budowie nowej, drewnianej remizy koło po-
sesji Stanisława Jeża. Okres drugiej wojny 
światowej, to lata naznaczone krwią naszych 
mieszkańców w czasie pacyfikacji Róży do-
konanej 24 lipca 1943 roku. Ochotniczą Stra-
żą Pożarną kieruje w tych wojennych latach 
prezes druh Władysław Ciołek z Grabówki, a 
naczelnikiem jest Wojciech Chłopek. Front, 
masowe wysiedlenia, zniszczenia, to koleje 
losu, jakie wojna zgotowała naszym miesz-
kańcom. Szczęśliwym trafem ocalała remiza 
wraz ze sprzętem. Strażacy rozpoczęli, więc 
kolejny etap działalności w powojennej Pol-
sce, w szybkim tempie odbudowując, to, 
co zostało zniszczone i spalone. Zmiany w 
kierownictwie naszej jednostki następują w 
roku 1952, strażacy funkcją prezesa obdarza-
ją druha Franciszka Wolaka, a naczelnikiem 
zostaje wybrany Jan Erasmus. Wówczas 
przystąpiono do budowy murowanej remizy 
z pustaków, wykonanych w czynie społecz-
nym. Remizę oddano i poświęcono w roku 
1956. Służyła strażackiej braci do roku 1996. 
Po roku 1956 straż się modernizuje i wypo-
saża w nowoczesny sprzęt, ze składek zostaje 
zakupiona motopompa M-20. W 1957 roku 
prezesem straży zostaje wybrany Stanisław 
Jeż, a stanowisko naczelnika nadal piastuje 
Jan Erasmus. W roku tym różańscy strażacy 
zostają wyposażeni w wóz bojowy na gumo-
wych kołach. 

Druh Jan Erasmus był dobrym naczelni-
kiem i wspaniałym organizatorem. Dzięki 
niemu jednostka OSP w Róży doskonale 
sobie radzi, zdobywa wiele nagród na za-
wodach strażackich, a także bierze udział w 
wielu akcjach gaszenia pożarów, nie tylko w 
swojej miejscowości. Druh Jan Erasmus nie-
przerwanie naczelnikował naszej straży do 
roku 1972. W roku 1972 nowym prezesem 
zostaje Stanisław Jeż, a naczelnikiem Stani-
sław Żmuda syn Franciszka. Kolejna zmiana 
następuje w roku 1981 – stanowisko prezesa 
obejmuje Tomasz Erasmus, a naczelnikiem 

pozostaje Stanisław Żmuda. W roku 1983 
rola naczelnika przypada druhowi Leszkowi 
Dziedzicowi. Rozpoczyna się w Róży kolej-
ny etap związany z inicjatywą budowy nowej 
remizy, która służyłaby mieszkańcom Róży. 
W 1987 roku postanowiono zorganizować 
zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców, a 
za zebraną kwotę zakupiono materiały bu-
dowlane. Dokumentację techniczną zapłacił 
Urząd Gminy w Czarnej, lecz zwlekał i nie 
wydał pozwolenia na budowę. Rozpoczęto, 
więc budowę bez pozwolenia. Kierownikiem 
robót budowlanych został p. Władysław Ma-
rek, pod którego nadzorem wykonano ławy 
fundamentowe. Ówczesne władze gminy, 
nieprzychylne budowie, wstrzymały inwe-
stycję. Nadchodzi jednak III Rzeczpospolita, 
po PRL-u nie pozostaje nawet ślad, zmienia 
się ustrój polityczny, powstaje i odradza się 
samorząd gminny. Zmienia się, jak wszędzie 
i władza w naszej OSP. Prezesem pozostaje 
nadal Stanisław Żmuda, a naczelnikiem Jan 
Szymaszek, który organizuje strażaków do 
wykonywania pustaków, aby następnie roz-
począć budowę remizy strażackiej. Duże po-
dziękowania należą się druhom z Grabówki, 
którzy nie szczędzili sił przy pracy na rzecz 
nowej remizy. Budowa rusza. W 1992 roku 
Urząd Gminy zakupuje bloczki żużlowe, a w 
czynie społecznym powstają mury zewnętrz-
ne budynku. Niestety budowa ponownie 
zostaje wstrzymana przez urząd, ponieważ 
nie uregulowano do końca spraw własnoś-
ciowych działki pod budynkiem. 

Kolejny etap historii różańskiej remizy 
rozpoczyna się w roku 1993, kiedy wój-
tem gminy zostaje Józef Chudy. Zmienia 
się styl kierowania i zarządzania gminą, co 
przekłada się na postęp przy budowie remi-
zy. W roku 1994 wykonany zostaje strop, 

piętro i dach, załatwione są również sprawy 
własnościowe działki. W roku 1995 zostaje 
wykończony garaż. W 1966 roku następuje 
zmiana władz OSP Róża, prezesem zostaje 
Bogusław Majka, a naczelnikiem Bogusław 
Wałęga. W roku 1996 marzenia o posiadaniu 
nowoczesnego wozu bojowego spełniają się 
i jednostka zostaje wyposażona w samochód 
pożarniczy, zakupiony w FSC Starachowice. 
Rok 1997, to kolejna inwestycja polegająca 
na rozbudowie budynku i zagospodarowaniu 
placu. Poświęcenia obiektu dokonano 19 
października 1997 roku.

Następne lata w naszej strażackiej organi-
zacji, to okres wytężonej pracy organizacyj-
nej. Od roku 1999 prowadzimy działalność 
gospodarczą, polegająca na wynajmowaniu 
Domu Strażaka na przyjęcia weselne. Środki 
uzyskane z wynajmu Sali przeznaczane są 
na cele organizacyjne. W roku 2000 wypo-
sażamy budynek strażacki w chłodnię. Od 
roku 2000 podejmujemy decyzję o udziale 
w OTWP, w których to konkursach wiedzy 
pożarniczej nasi reprezentanci kwalifikują 
się do finału krajowego, zdobywając nagro-
dy i wyróżnienia. Nasza organizacja staje się 
coraz liczniejsza. Kolejne wybory w OSP 
nie przynoszą zmian personalnych, stra-
żą dalej kieruje prezes Bogusław Majka, a 
funkcje naczelnika pełni Bogusław Wałęga. 
Strażacy z Róży biorą czynny udział w na-
wiedzeniu Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w nowych, zakupionych 
na tą okazję galowych mundurach. Rok 
2002, to ważna data w naszej działalności, 
rozszerzamy naszą działalność dotychczas 
zarezerwowaną dla mężczyzn na dziewczęta. 
Decyzją Zarządu powstaje drużyna kobieca 
oraz Harcerska Drużyna Pożarnicza. Zarząd 
podejmuje również decyzję o wyposażeniu 

samochodu bojowego w pług do odśnieża-
nia. W śnieżne zimy utrzymywaliśmy prze-
jezdność dróg gminnych, jeżdżąc na każde 
wezwanie z gminy, udrażnialiśmy dojazd do 
drogi głównej, a działalność ta pozytywnie 
oceniana była przez społeczeństwo Róży. W 
roku 2003 podejmujemy decyzje o rozbiórce 
starego budynku remizy, porządkujemy te-
ren oraz wykonane zostaje ogrodzenie przy 
nowej remizie. Nasza organizacja jest ak-
ceptowana, zwiększa się ilość wstępujących 
do organizacji członków, tak, że obecnie na 
terenie województwa podkarpackiego je-
steśmy największą jednostką OSP. Do OSP 
należy 172 członków. 

Druhny i Druhowie
Drodzy Goście
Ostatnie pięć lat to okres intensywnej pra-

cy organizacyjnej. Powołano do życia nową 
drużynę harcersko – żeńską, która intensyw-
nie ćwiczy, a efektem jest udział z sukcesa-
mi w Gminnych Zawodach pożarniczych, 
powiatowych, a nawet wojewódzkich. OSP 
w roku 2005 zostaje wyposażona w system 
selektywnego wywoływania do pożaru, czy 
innych klęsk żywiołowych. Nie zapominamy 
też o naszym patronie św. Florianie fundując 
mu kapliczkę na remizie oraz feretron noszo-
ny przez dziewczęta w procesjach kościel-
nych wokół kościoła. Wokół naszego Domu 
Strażaka koncentruje się również życie kul-
turalne. Powstaje na nowo Zespół Pieśni i 
Tańca „Różacy”, który ćwiczy tańce regionu 
małopolski wschodniej, Podkarpacia, suita 
rzeszowska jest jednym z elementów przy-
gotowanego przez nasz zespół występu, któ-
ry państwo w części artystycznej zobaczycie. 
Organizacyjnych przedsięwzięć i inicjatyw 
społecznych, które podejmujemy jest wiele, 
wszystkie skrzętnie notujemy w kronice, w 
której opisujemy też akcje pożarniczo – ra-
townicze na przestrzeni ostatnich lat służby 
dla społeczeństwa. Nie tak dawno, bo 2006 
roku ratowaliśmy Dębicę, przed powodzią, 
wyjeżdżaliśmy do pożarów ratując mienie i 
życie ludzi, a ostatnio w ubiegłym tygodniu 
stanęliśmy w obliczu zagrożenia, jakim była 
powódź. Wypełniliśmy stawiane przed nami 
zadanie ratowania ludzi i ich dobytku przed 
zalaniem, które dotknęło wiele miejscowości 
naszej gminy. 

To nasz główny cel i społeczna misja, któ-
rą pełnimy w Róży przejmując tą powinność 
po naszych poprzednikach, którzy w roku 
1909 założyli straż pożarną. Sto lat stoimy 
na straży, a druhny i druhowie naszej jed-
nostki są gotowi o każdej porze nieść pomoc 
potrzebującym. 

MEDALE NA 100 lecie
Sypnęło medalami na 100 – lecie Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Róży. Zostały 
one przyznane przez Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej 
Województwa Podkarpackiego dla druhen 
i druhów, strażaków ochotników z Róży.

Największym strażackim odznaczeniem 
przyznanym przez Zarząd Krajowy Związ-
ku OSP Rzeczpospolitej Polskiej w War-
szawie uhonorowano strażacki sztandar 
OSP w Róży. Złotym Znakiem Związku 
sztandar udekorował wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
druh Władysław Tabasz.

 Złote medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali: Józef Wiercioch, Henryk Kulas, 
Bogdan Pych, Wiesław Żmuda, Jan Żmu-
da. Srebrnymi medalami za zasługi dla 
pożarnictwa uhonorowani zostali: Paweł 
Szymaszek, Jan Gajda, Mirosław Szyma-
szek, Paweł Gajewski i Grzegorz Szęszoł. 
Brązowe medale za zasługi dla pożarni-
ctwa otrzymali: Ilona Majka, Rafał Wój-
cik, Dariusz Furmaniak, Grzegorz Żmuda 
i Ryszard Szęszoł. 

Z-ca Prezesa Zarządu Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej w Dębicy druh 
Andrzej Reguła udekorował odznaką Stra-
żak Wzorowy za zasługi dla pożarnictwa 
poznana przez Zarząd Powiatowy druhny i 
druhów z Rózy: Jana Kulasa, Patrycję Ry-
mowicz, Karolinę Wałęga, Justynę Piękoś, 
Angelinę Majkę, Dominika Gurgę, Martę 
Dziedzic, Grzegorza Kulasa, Rafała Żmu-
dę, Damiana Wierciocha, Adriana Żmudę, 
Sebastiana Bucha, Dawida Dolczaka, Wi-
tolda Garbacza, Artura Cyboroń, Mateusza 
Erasmusa i Annę Drobot.

 
Gratulujemy odznaczonym.

(ziel)  

Prezes OSP w Róży druh Bogusław Majka  

Najwyższym odznaczeniem  Złotym Znakiem Związku  uhonorowano sztandar 
OSP w Róży

Jan Żmuda otrzymuje z rąk Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP RP Władysława Tabasza złoty medal za zasługi dla 
pożarnictwa

Odznakę Wzorowy Strażak z rąk druha Andrzeja Reguły otrzymuje Anna Drobot

100 LAT OSP RÓŻA
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POWÓDŹ 100-LECIA W GMINIE CZARNA

Strażacy ratują przedszkole w Czarnej Stadion LKS Czarnovia pod wodą

Strażacy musieli się wycofać, zwyciężyła woda Skutki powodzi w Borowej

Wypompowywanie wody z domu w Borowej Uszkodzony most w Jaźwinach

W Starej Jastrząbce przystąpiono 
do remontu uszkodzonej drogi Tak wyglądała większość dróg gminnych

Noc 26 czerwca w Starej Jastrząbce - woda 
płynęła drogą powiatową

Wyrwy na drodze powiatowej w Róży Woda na "Czarnej" podeszła pod koronę mostu

Oberwana skarpa przy ul. Zawiszy w Czarnej
Z pomocą przybyły specjalistyczne jednostki PSP 
z całego województwa

TVP nadawała bezpośrednią relację z Czarnej Ewakuacja jednej z rodzin w Czarnej

Powódź dotknęła także mieszkańców Grabin Specjalistycznymi urządzeniami wypompowano wodę z basenu
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Po sesji rady, radni wraz z sołtysami i 
wójtem wyjechali w teren, aby zapoznać 
się z realizacją najważniejszych inwe-
stycji wykonywanych w północnej czę-
ści gminy. Gospodarska wizyta radnych 
dotyczyła także prac już wykonanych lub 
przewidywanych do wykonania w ramach 
usuwania skutków powodzi w Jaźwinach, 
Starej Jastrząbce, Borowej i Róży.

 Pozytywne wrażenie wywarły na 
radnych i sołtysach dwie wykonywane 
inwestycje w Starej Jastrząbce – budowa 
okazałego parkingu przed kościołem i 
boiska popularnie nazwanego „Orlikiem”. 
Z harmonogramu i zakresu robót wynika, 
iż zapisane w umowie terminy zostaną 
dotrzymane przez wykonawców i już nie-
długo zagospodarowany teren parkingu 
wraz z gustownie urządzoną zielenią i 
rabatami oraz boisko zostanie przekazane 
do użytkowania mieszkańcom. To kolejna 
inwestycja w Starej Jastrząbce, której ce-
lem jest pełne zagospodarowanie w infra-
strukturę terenów wsi.

 Na prowadzonej obecnie inwestycji zy-
ska również Dom Ludowy. Wyremonto-
wane zostaną pomieszczenia, które służyć 
będą jako zaplecze dla budowanych obiek-
tów sportowych. Możliwym stało się to po 
uzyskaniu zgody na zmianę dokumentacji 
technicznej boisk z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Najważniejsza inwestycja, 
która czeka na realizację to kanalizacja 
wsi. Wszystkie związane z tą inwestycją 
czynności przebiegają zgodnie z planem. 
Obecnie są to uzgodnienia z właściciela-
mi działek, przez które przebiegać będą 
główne kolektory kanalizacji. 

Kolejnym etapem wędrówki radnych 
po gminie było Podlesie i dwie przebudo-

wane drogi gminne: Podlesie – Janowiec 
i Podlesie – Pniaki. Drugą z nich współ-
finansowało miasto i gmina Radomyśl 
Wielki, które wyłożyło z własnego bu-
dżetu kwotę prawie 83 tysięcy złotych, a 
burmistrz Józef Rybiński wraz z wójtem 
naszej gminy Józefem Chudym 26 lip-
ca goszczony był z okazji przekazania 
mieszkańcom dróg do użytku w Podlesiu 
na spotkaniu zorganizowanym przez radę 
sołecką w Domu Ludowym.

 Kolejny przystanek na trasie po gminie 
to droga Jaźwiny – Róża, na której w trak-
cie powodzi został całkowicie zniszczony 
przepust (mostek) na rowie melioracyj-
nym przecinającym tą drogę. Przepust 
został odbudowany, a kolejny odcinek w 
ciągu tej drogi zostanie w najbliższym 
czasie przebudowany wraz z ułożeniem 
dywanika asfaltowego. Przejazd z Jaźwin 

do Róży tym gminnym traktem został 
przywrócony, a co najważniejsze droga tą 
mogą dojeżdżać do pól rolnicy. 

Zatrzymano się również w Róży i 
obejrzano wykonaną niedawno drogę do 
cmentarza, a później na krańcach Róży 
graniczących z Wiewiórką nowy chodnik 
przy drodze powiatowej, który wykonany 
z kolorowej kostki prezentuje się okazale.

 Później Borowa i wizytacja mostu na 
Górnym Końcu, który będzie remontowa-
ny oraz droga do cmentarza, która znala-
zła się w planie usuwania skutków powo-
dzi. W tym roku wykonany zostanie na tej 
drodze dywanik asfaltowy. Kolejny prze-
jazd po gminie zaplanowano po następnej 
sesji, zapewne pod koniec września radni 
i sołtysi pojadą zwizytować południową 
część gminy. 

                                                   (ziel)

Takim tytułem „Echo Dnia” – dzien-
nik ukazujący się w Kielcach zrelacjo-
nował pobyt naszych dzieci na dziesię-
ciodniowym wypoczynku w Strawczynie, 
gminie położonej niedaleko Kielc. 

Dzieci zaproszone zostały przez wójta 
Strawczyna p, Tadeusza Tkaczyka, który 
zorganizował pobyt naszych dzieci po tym 
jak dowiedział się, że nasze tereny nawie-
dziła powódź. Czterdzieścioro dzieci wraz 
z opiekunami wyjechało do Strawczyna 
autokarem, sprawdzonym wcześniej do-
kładnie przez funkcjonariusza dębickiej 
drogówki, który rzetelnie ocenił autokar i 
skontrolował kierowcę. Wszystko było w 
porządku i dzieci odjechały z placu przy 
stacji kolejowej machając na pożegnanie 
rodzicom i rodzeństwu oraz pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czarnej, którzy technicznie przygoto-
wali wyprawę dzieci z terenów objętych 
czerwcową powodzią. Dzieci zamieszkały 
w schronisku młodzieżowym przy Zespo-
le Placówek Oświatowych w Strawczynie. 
Miały do dyspozycji nowoczesne boisko 
„Orlik”, na którym grały w kosza, siat-
kówkę i rozgrywały turnieje piłki nożnej. 
Powodzeniem cieszył się również uniho-
kej. Organizatorzy i sam pan wójt zadbali 
także o wycieczki po okolicach przepięk-
nej gminy i zwiedziły pełne atrakcji tury-
stycznych tereny gminy Strawczyn. Nasze 
dzieci zwiedziły Oblęgorek, Samsonów, 
Zagnańsk gdzie podziwiali wielkość dębu 
Bartek, o którym starsze dzieci uczyły 
się na lekcjach przyrody. W Chałupkach 
lepili garnki z gliny i odwiedzili stado bi-
zonów w Kurozwękach. Do akcji pobytu 
naszych dzieci w Strawczynie dołączył się 
także wójt z gminy Morawica i zafundo-
wał dzieciom pobyt na pływalni. Dzieci 

mile spędziły czas czując się bezpieczne 
po chwilach grozy, jakie musiały przejść 
widząc powódź, która niszczyła drogi, 
mosty i wdzierała się do ich domów. Wy-
jeżdżano z żalem wraz z opiekunami pa-
nią  Agnieszką Matłok i panem Leszkiem 
Opielą  z przyjaznego  Strawczyna, że tak 
szybko skończył się pobyt na ziemi kie-
leckiej pełnej atrakcji i przyjaźni, z jaką 
spotykali się w każdym dniu ich dziesię-
ciodniowego pobytu. 

Wakacyjny wypoczynek dla dzieci 
objętych programem pomocy w ramach 
usuwania skutków powodzi został zor-
ganizowany także w innych miejscowoś-
ciach przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który realizował powierzona 
ośrodkowi organizację wyjazdów wypo-
czynkowych dla dzieci. I tak nasze dzieci 
wypoczywały w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Wierna” w Bocheńcu. W dniach 
od 16 do 29 sierpnia wypoczywało tam 
30 dzieci. Kolonię zorganizowano też 

w dniach od 15 sierpnia do 28 sierpnia 
w Olczy koło Zakopanego w Willi „Pod 
Modrzewiami”, na którą wyjechało 29 
dzieci. Nasze dzieci skorzystały również 
z bezpłatnych wyjazdów organizowanych 
za pośrednictwem Kuratorium Oświaty z 
Rzeszowa. Wyjazdy organizował Gminny 
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 
Szkół w Czarnej. Na wypoczynek waka-
cyjny w dniach od 20.07 do 2.08. 2009r, 
do Ośrodka „Pająk” wyjechało 20 dzieci, 
a kolejne 20 dzieci wyjechało do Załęcza 
Wielkiego w dniach od 8 lipca do 22 lipca. 
Także w sierpniu na wakacje wysłano 59 
dzieci z naszej gminy w dniach 14 do 28, 
dzieci wyjechały nad morze do Ośrodka 
Harcerskiego w Międzywodziu. Tak, więc 
dzięki życzliwości wielu instytucji pokaź-
na grupa dzieci z gminy mogła odpocząć i 
skorzystać z różnych form wypoczynku. 

    (ziel) 

W STRAWCZYNIE ODZYSKAŁY 
RADOŚĆ DZIECIŃSTWA

Przed wyjazdem dokładnie „drogówka” skontrolowała stan techniczny 
autokaru
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raDni W Terenie

Kontrolowano przebieg robót, parkingu w Starej Jastrząbce

100 LAT OSP RÓŻA

Dzieci cieszyły się z wyjazdu na kolonię do StrawczynaZa zorganizowanie wypoczynku dla dzieci wójt Józef Chudy dziękował wójtowi 
Gminy Strawczyn p. Tadeuszowi Tkaczykowi

Odremontowany przepust na forze Róża – JaźwinyWspólny odbiór przez władze samorządowe drogi w Podlesiu, wójt dziękuje za 
wspólną inwestycję burmistrzowi Radomyśla Wielkiego Józefowi Rybińskiemu
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Pan Andrzej Szacik ma 45 lat, z wy-
kształcenia jest rolnikiem. Wzmacnia on 
poczet naszych sołtysów i pomaga zała-
twić najistotniejsze sprawy dla wsi Prze-
ryty Bór.

W życiu prywatnym pan Andrzej reali-
zuje się w zawodzie, którego się wyuczył. 
Posiada on  bowiem gospodarstwo rolne 
o powierzchni 10 h. Zajmuje się uprawą 
ziemniaków i zboża, hoduje też trzodę 
chlewną (150 sztuk w skali roku).

Najbliższą rodziną dla pana Szaci-
ka jest żona Dorota i mama Stefania. W 
wolnych chwilach sołtys Przerytego Boru 
podróżuje po Polsce z żoną, zwiedzając 
najpiękniejsze zakątki naszego kraju. 
Poza wycieczkami pan Andrzej jest sym-
patykiem ciepła domowego zacisza, tele-
wizji i dobrego filmu.

Funkcję sołtysa Przerytego Boru An-
drzej Szacik pełni już 4 kadencję. W tym 
okresie udało mu się bardzo wiele osiąg-
nąć. Przeryty Bór wyposażony jest w sieć 
telefoniczną i gaz. We wsi znajduje się też  
remiza strażacka. Nie dawno uroczyście 
otwierano wyremontowany most i drogę 
Przeryty Bór – Zdziarzec. 

Pan Szacik nie zamierza jednak na tym 
poprzestać. W zasięgu jego najbliższych 
planów jest uzbrojenie wsi w kanalizację. 
Podejmie on też starania o przebudowę 
drogi  powiatowej prowadzącej od Sta-

rej Jastrząbki  do końca Przerytego Boru. 
Ważna też  jest kanalizacja, która jest 
planach na najbliższe lata. Martwi sołtysa 
stan niektórych gospodarstw, które pro-
wadzone są przez osoby samotne i scho-
rowane. Najbardziej cierpią zwierzęta w 
tych gospodarstwach. Przeciwdziała temu 
i współpracuje na bieżąco z radnym repre-
zentującym w radzie Przeryty Bór. Nie-

jednej tragedii dało się zapobiec, a dzięki 
dobrej woli ludzi zabezpieczyć zwierzę-
tom godne warunki bytowania.

Życzymy owocnej realizacji ambitnych 
koncepcji i powodzenia w życiu zawodo-
wym oraz prywatnym.
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Andrzej Szacik 
sołtys wsi Przeryty Bór

Przedstawia Stanisław Zieliński

Andrzej Szacik

Stanisław Kliś – ur. w Głowaczowej 
11.01.1908r.; matka: Anna, z d. Kleszcz; 
ojciec: Franciszek. Swojego wujka, a za-
razem nauczyciela i wychowawcę wspo-
mina Michalina Głowaczowska – miesz-
kanka Głowaczowej. Był bardzo punktu-
alny i zdyscyplinowany. Na jego lekcjach 
panowała idealna cisza, organizował 
nam przeróżne zabawy, w których było 
wiele elementów musztry i podchodów.  

Z opowiadań rodziców wiem, że był 
bardzo zdolny – robił po dwie klasy w jed-
nym roku. W Głowaczowej ukończył IV 
klasę, a pozostałe klasy szkoły podstawo-
wej i gimnazjum kontynuował w Dębicy. 
Zimą, kiedy Grabinianka była zamarznię-
ta dojeżdżał na łyżwach – naturalnie swo-
jej roboty. Rodzice wspominali również, 
że już jako nauczyciel często kąpał się w 
przyrębli.

Szczególnie w pamięci pozostał mi 
obraz, kiedy na czele kilkudziesięciu uła-
nów, galopowali po okolicznych lasach, 

urwiskach i ugorach, miało to miejsce 
jesienną porą.

A w szkole to była jedna klasa, mały 
pokoik dla nauczyciela i kuchenka, dzieci 
uczyły się kl. I+II i III+IV i dla ogromnej 
większości młodzieży na tym kończyła się 
edukacja.

Warto też wspomnieć, że wujek do-
chodził do Przyborowia i tam we dworze 
uczył dzieci państwa Jabłonowskich, a ta-
kiego zaszczytu niewielu mogło dostąpić. 
Miało to miejsce również kiedy uczył na 
wołyńszczyźnie w miejscowości Kotusz.

Z postacią Stanisława Klisia związana 
jest druga mieszkanka z Głowaczowej 
– Zofia Moskalówna – z zawodu też na-
uczycielka. Swoją pracę zawodową roz-
poczęła w Antonówce koło Włodzimie-
rza. Po pewnym czasie wracają do swojej 
rodzinnej wioski i wspólnie pracują w 
miejscowej szkole. Tu z pąka rozwija się 
wspaniały kwiat ich wzajemnej miłości. 

Niestety nadchodzi tragiczny wrzesień 
1939 roku i Stanisław zostaje powołany 
do swej jednostki 17 pułku piechoty Ziemi 
Rzeszowskiej. Tu na tej ziemi pozostają 
dwie najbliższe jego sercu osoby – matka 
i narzeczona Zosieńka Moskalówna. Jak 
wieść gminom niosła wojna miała trwać 
2-3 miesiące, a później powrót i ślub. 
Jakże inaczej potoczyły się losy wojny i 
tych dwoje zakochanych w sobie młodych 
ludzi.

Jak głosi przekaz, pułk ten  w 1939r. 
dotarł do Kozic koło Lwowa, a dokończył 
batalię w Brzuchowicach pod Lwowem. 
Ze wspomnianego pułku pozostało 4 ofi-
cerów, 10 szeregowych, wóz taborowy 
i biedka z ckm. Te dane dowodzą jakie 
ogromne straty poniósł pułk w czasie 
kampanii wrześniowej. 

Jesienią 1939r. jego niedoszły szwagier 
uciekł z transportu i przyniósł matce wia-
domość – „może pani być dumna ze swo-
jego syna – to był wspaniały człowiek…”. 

Dlaczego nie uciekł? Honor i mundur ofi-
cerski nie pozwolił mu na to.

Mijają dni, mijają miesiące i wreszcie 
ze Starobielska z datą 29.11.1939r. docie-
ra kartka adresowana na dom rodzinny w 
Głowaczowej – cytujemy ją w całości.

Nawiązując do treści tekstu ze wspo-
mnianej kartki – wszystkie dokumenty, 
notatki i mundur zamurowano w specjal-
nej skrytce obok komina – tam przetrwały 
do 1944 roku i w czasie działań wojen-
nych, które tutaj trwały kilka miesięcy 
– spłonęły w zburzonym domu. Zofia, 
która czekała do końca na swojego Stacha 
– przeżyła 85 lat, została pochowana obok 
swojej siostry na cmentarzu w Straszęci-
nie, bowiem jest to cmentarz parafialny 
wsi Głowaczowa. Nazwisko porucznika 
– Stanisław Kliś, ur. 11.01.1908r., któ-
rego rodzinną miejscowością była Gło-
waczowa – zostało odczytane podczas 
pamiętnego apelu w Warszawie w dniu: 
9-10.11.2007r. – pozycja 5628 listy awan-

sowanych przez Prezydenta RP. W książ-
ce A. Moszyńskiego – Warszawa 1989: 
„Lista Katyńska. Jeńcy obozów: Kozielsk, 
Ostaszków, Starobielsk” – znajduje się na 
str. 89 jako /LZK – s/ stopień wojskowy 
– porucznik. 

Tak zakończyły się tragiczne losy 
dwojga kochających się młodych ludzi. 
Ona spoczywa na rodzinnej ziemi, a jego 
prochy znalazły miejsce na rosyjskiej 
„gościnnej” ziemi – obok tysięcy żołnie-
rzy zamordowanych w bestialski sposób. 
I mimo upływu 70 lat od tamtych tragicz-
nych dni – winnych tej zbrodni nadal nie 
ma? Uważam, że postać Stanisława Klisia 
– obrońcy Ojczyzny, a zarazem męczen-
nika radzieckich Łagrów winna być wy-
eksponowana w szkole w Głowaczowej, 
gdzie sam jako uczeń stawiał pierwsze 
kroki edukacyjne, a jako nauczyciel prze-
kazywał swą wiedzę młodemu pokoleniu.

              
      Tadeusz Szydłowski

Porucznik Stanisław Kliś – „Pamięć  obowiązkiem pokoleń”

Synowie tej ziemi

Porucznik Stanisław KliśNa takiej karcie pocztowej można było wysłać list ze Starobielska

GEST SOLIDARNOŚCI 
OD ŻON 

AMBASADORÓW
Na spotkaniu, które miało miejsce w 

Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie, wójt Józef Chudy wraz z dyrektor 
Zespołu Szkół w Czarnej Martą Marko-
wicz otrzymali piękny dar od Stowarzy-
szenia Żon Ambasadorów akredytowa-
nych w Polsce, które wraz z mężami na 
zaproszenie Wojewody Podkarpackiego 
Mirosława Karapyty i Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego Zygmunta Cho-
lewińskiego przebywały w województwie 
podkarpackim.

W teatrze kwotę 10 tysięcy złotych 
otrzymał Zespół Szkół w Czarnej, a dar 

ten wręczyła pani ambasadorowa Barbara 
Aqlan – żona ambasadora Jemenu, polka 
pochodząca z Torunia. Pieniądze te prze-
znaczone zostały na pokrycie strat, jakie 
poniosła szkoła w trakcie czerwcowej 
powodzi. Za podarunek ten, który jest 
wymiernym gestem solidarności z miesz-
kańcami naszej gminy, którzy ucierpieli w 
trakcie powodzi dziękował wójt przekazu-
jąc pani ambasadorowej okolicznościowy 
adres wraz z albumem o ziemi dębickiej.

                                               (ziel)

Uroczystość przekazania pieniędzy dla szkoły w Czarnej odbyła się w Rzeszowie

Bardzo serdecznie dziękuję zastępowi ratowniczemu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowej, za sprawne 

przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej w dniu 27 czerwca 
2009r.,  zabezpieczającej przed zalaniem budynek  

Ośrodka Zdrowia w Czarnej.
Szczególne słowa uznania kieruję do pana 

Henryka Koziary – prezesa   OSP w Głowaczowej za wzorowa i 
bezinteresowną postawę w trakcie prowadzonej akcji

Dyrektor SPG ZOZ w Czarnej
lek. med. Piotr Dobródzki 

W imieniu własnym pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania 

mł. asp. Jerzemu Labakowi – kierownikowi Posterunku Policji 
w Czarnej oraz  Policjantom biorącym udział 

w prowadzonym postępowaniu, którego efektem było szybkie  wy-
krycie sprawców kradzieży  i odnalezienie drogiego wyposażenia 

technicznego warsztatu.
Jestem wdzięczny za solidną i odpowiedzialnie wykonaną pracę. 

Bogusław Majka
 Róża

Wykonywanie instalacji 
wodno - kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania

Czarna 39-215
ul. Wojska Polskiego 42a

tel.  014 676 16 34
kom. 0 666 342  385

e-mail: raycaster@onet.eu

Malarstwo 

Wspominałam wcześniej o kaplicy 
budowanej w Jaźwinach. Kiedy już była 
gotowa, proboszcz Biernat martwił się 
gdzie kupi obraz błogosławionego Ojca 
Maksymiliana Kolbego, bo takie imię 
miała nosić nasza kaplica. Waleria Stel-
mach, znajoma, która też zajmowała się 
malowaniem, zapytała, czy nie namalo-
wałabym takiego obrazu dla kościoła. Po-
stanowiłam spróbować. Skontaktowałam 
się z księdzem – ucieszył się, z radością 
i podziwem oglądał moje prace malarskie. 
Zaczęłam malować. W międzyczasie 
przyszedł członek komitetu Józef Kur-
dziel i powiedział:- obraz ładny, proszę 
skończyć, bo czas jest krótki, a biskup 
przyjedzie poświęcić kaplicę to i obraz 
poświęci. Kazałam kupić ramy na opra-
wę i podałam rozmiar. Nie udało im się 
kupić, więc mój syn, Eugeniusz, dał ramy 
od swojego obrazu. Księża przyszli oglą-
dać moje dzieło, a proboszcz spytał mnie, 
ile będzie kosztował. Powiedziałam, że 
daję to jako ofiarę do ołtarza. Spytałam 
proboszcza, co zrobimy z tą Matką Bo-
ską Pocieszenia, do której modlimy się 
w prywatnym domu, w którym odbywały 
się nabożeństwa. Proboszcz zdecydował, 
że damy i ten obraz i kaplica będzie pod 
wezwaniem św. Marii i Maksymiliana 
Kolbego oraz Matki Boskiej Pocieszenia. 
Kiedy ustawiano te obrazy w kościele, 
byliśmy oboje z synem. Proboszcz kazał 
powiesić obrazy z obu stron krzyża. Z 
lewej św. Maksymiliana Kolbe, a z pra-
wej Matkę Boską Pocieszenia, którą ja 
też malowałam na prośbę byłego księdza 
Zielińskiego, który chodząc po kolędzie 
zobaczył, że maluję i zamówił taki obraz. 
Przynieśli mi stary obraz, który wypoży-
czyli u Adama Pary i z niego namalowa-
łam. 

Gdy obrazy już były zawieszone ksiądz 
proboszcz powiedział, że ładnie wygląda 
ten św. Kolbe, lepiej niż u mnie. Pod-
czas poświęcenia, ksiądz publicznie nam 
podziękował – i mnie i synowi. Po nabo-
żeństwie zaprosił mnie do zdjęcia wraz 
z biskupem, przedstawiając jako ludową 
malarkę. Biskup pytał gdzie studiowałam, 
odpowiedziałam, że w Jaźwinach, jestem 
amatorką. Serdecznie mi podziękował i 
stwierdził, że to jest talent od Boga prze-
znaczony i ofiarował mi obrazek „Ostat-
nia Wieczerza Pańska w Wieczerniku”. Z 
tego obrazka namalowałam większy, ład-
nie oprawiłam i wisi w moim pokoju nad 
łóżkiem. Mam dużo chętnych na jego kup-
no. Odwiedził mnie dawny ksiądz Jacek, 
któremu malowałam kilka obrazów do 
kościoła na Wiewiórkę, także innym księ-
żom. Kiedy był w Czarnej, otrzymał od 
młodzieży obraz Ojca Piotra na imieniny, 
mojego autorstwa. Poprosił mnie o sprze-
danie obrazu „Ostatnia Wieczerza”, ale od-
mówiłam, ponieważ jego przeznaczeniem 
jest znaleźć się na ścianie u mojego ponad 
dwuletniego prawnuczka. Następnym ra-
zem zaproponował mi abym biskupowi 
na pamiątkę wymalowała dom błogosła-

wionej Karoliny. Zgodziłam się. Zawiózł 
mnie pod ten dom. Dom Błogosławionej 
Karoliny był przebudowany, murowany, 
jest w nim muzeum. Namalowałam cały 
ten obiekt z krzyżem, także grusze, gdzie 
błogosławiona uczyła dzieci, a także tę 
drogę, na którą prowadził ją żołnierz na 
śmierć. Ten obraz został wręczony w Jaź-
winach w naszej kaplicy biskupowi pod-
czas jego wizyty w sprawie bierzmowania 
w Czarnej. Bardzo był zdziwiony, ale i 
zadowolony. Ksiądz Jacek, kiedy był pro-
boszczem na Wiewiórce, zamówił u mnie 
obraz św. Maksymiliana, a także Matkę 
Boską Nieustającej Pomocy. Wykonałam 
zamówienie. Obrazy zostały umieszczone 
obok ołtarza. Ksiądz też zamówił obraz 
dla wnuczki pewnych państwa, z którymi 
był zaprzyjaźniony. Wnuczka przyjechała 
z wizytą do Polski – na stałe mieszkała w 
Stanach Zjednoczonych. Zawiózł mnie 
tam, ja sobie naszkicowałam całą gospo-
darkę i malowałam na podwórku przy 
stoliku na ławce. Wymalowałam dziad-
ków, a i tę wnuczkę stojącą między dziad-
kami, trzymającą ręce na ich ramionach. 
Ten obraz znajduje się w jej mieszkaniu 
w Chicago. Rodzinie Brotonia z mojej 
wioski malowałam dom i całe gospodar-
stwo, gospodarza na podwórku, z uzdą 
konia trzymaną w dłoni, obok jego cór-
kę, która głaszcze tego konia po głowie. 
Ona bardzo lubiła jeździć konno. Teraz 
jest w Chicago. Obraz zawiózł jej szwa-
gier na prezent, aby jej przypomniał dom 
rodzinny. Dużo obrazów malowałam na 
zamówienia dla obcych ludzi, którzy wi-
dząc je u innych, przyjeżdżali i zamawiali 
takie, jakie im się podobały, na jakie mieli 
ochotę. Moje wnuki dostawały na pamiąt-
kę obrazy malowane i oprawione na różne 
okazje – pierwszą Komunię Świętą czy 
też śluby. Z Tarnowa kuzynka synowej 
zamówiła obraz Matki Boskiej dla swo-
jej mamy mieszkającej w Nowym Jorku. 
Wymalowałam dwie sztuki, które ona wy-
słała pocztą lotniczą. Córka mojej bliskiej 
znajomej, Walerii Stelmach, zamówiła u 
mnie obraz upamiętniający jej rodzinny 
dom, a także dziewczynki bawiące się 
koło domu, a przed domem ogródek, stud-
nia, za domem duża grusza, obok mały 
strumyk i mostek. Obraz wykupiła córka, 
Maria Minda, mieszkająca w Elblągu. 
Odwiedzając swoją mamę, odwiedziła też 
mnie, i kupiła martwą naturę. Syn Janusz, 
jadąc do Lwowa z żoną, poprosił mnie, że-
bym zaopiekowała się ich dziećmi. W tym 
czasie przyjechali do mnie z telewizji na 
wywiad. W Czarnej zrobili zdjęcia obra-
zów, które syn dostał ode mnie. Jednak w 
domu miałam ciekawsze, ale nie mogłam 
jechać, bo chłopcy gdzieś poszli do kole-
gów, a ja nie mogłam domu zostawić. Syn 
z powrotem wracał przez Węgry. Popsuł 
mu się samochód i udał się do tamtej-
szego mechanika. Samochód naprawił, a 
przy okazji zaprosił mechanika z żoną do 
Polski, do swojego domu w Czarnej. Przy 
okazji wizyty mechanika u syna, pojawili 
się też u mnie i kupili dwa duże obrazy, 
na które wystawiłam im zaświadczenie, 
ponieważ bali się wieźć je przez granicę. 

Węgrzy z synem zwiedzili okolicę. Malo-
wałam też dwa obrazy na chorągiew do 
Nowego Kościoła koło Złotoryi. 

Na konkursowych wystawach zbioro-
wych zapoznaję różnych ludzi, z który-
mi później koresponduję. Na wystawie 
zbiorowej „Człowiek i Praca” w Dębicy 
w 1979 roku poznaję koleżankę akademi-
cką mojej przyjaciółki Ludwiki Wrono-
wej, także Zofię Gąsecką, która też bierze 

udział w tej wystawie. Pisujemy do siebie, 
zapraszamy się i nawzajem odwiedzamy. 
Zosi córka ukończyła szkołę plastyczną, 
a po ślubie podejmuje pracę z mężem w 
telewizji w Szwecji, skąd pochodzi jej 
mąż. Zosi syn ma bardzo zdolną córkę, 
która uczy się w szkole muzycznej. Co-
raz więcej mam przyjaciół, którzy mnie 
odwiedzają, zawożąc dla mnie ciekawe 
pamiątki. Odwiedza mnie pielęgniarka, 
emerytka z Tarnowa, Alojza Ropelewska, 
która zamawia obrazy, a która ofiarowuje 
mi piękną laskę z Afryki. Ja z kolei ob-
darowuję ją malowanymi na płótnie sło-
necznikami, które ona oprawiła w bardzo 
ładne ramy. Zamówiła też u mnie obraz 
Górala – pasterza, który jest prezentem 
dla jej bratanka mieszkającego w Afryce. 
Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i ona czę-
sto mnie odwiedza. Alojza zamawia też 
obrazy dla swojej siostry zamieszkałej w 
Krakowie. Ciągle też obdarowuje mnie 
pamiątkami zagranicznymi. Syn Alojzy 
uczy się w Tarnowie, jest profesorem, 
dorabia sobie prowadząc pasiekę. Alojza 
przywozi mi pszczeli miód spadziowy. 
Jestem wdzięczna za wszystko, co od niej 
otrzymuję.

Na moich obrazach starałam się 
uwiecznić polską wieś, która jest mi tak 
bardzo bliska. Bardzo przykładałam się 
do tego, żeby jak najwierniej oddać spra-
cowanie i pot ludzi. Przecież każda praca 
była ręcznie wykonywana – i sadzenie 
ziemniaków i ich obróbka, jesienne wy-
kopki, też ręczna robota, motyką. A w 
lecie żniwa. Żęcie sierpem albo kosami 
– to robili mężczyźni, a my, kobiety od-
bierałyśmy i składałyśmy warstwami, po 
przeschnięciu wiązałyśmy w snopki, a 
później układałyśmy na większe kopki, 
ale uważnie, żeby ochronić kłosy przed 
ewentualnym deszczem. Jakie to wszyst-

ko było męczące, jak bolały ręce, nogi, 
kark. A jaki pyszny był posiłek w polu 
jedzony. Jak otuchy i chęci do dalszej pra-
cy dodawał. I jak ludzie ze sobą współ-
pracowali, jak sobie nawzajem pomagali! 
Sąsiedzi nawzajem u siebie pracowali, 
jedni u drugich pomoc odrabiali. Na je-
sień zdarzało się nam urządzać spotkania 
przy ognisku. Chadzało się też na wesela, 
zabawy. W gruncie rzeczy to nasze wiej-
skie, bardzo pracowite życie, było też cie-

kawe. To wszystko chciałam pokazać w 
moich obrazach, które nie tylko pędzlem, 
ale i sercem malowałam…

Jesień mojego życia

Moja siostra, Zuzanna, wielokrotnie 
przekonywała mnie do opisania historii 
mojego życia. Nie ona jedna zresztą. Piotr 
Warżała, odpowiedzialny za kulturę w 
Gminie Czarna, chciał, żebym napisała 
swój życiorys do katalogu. Zastanawiałam 
się i zastanawiałam, aż wreszcie uznałam, 
że może to i dobry pomysł. 

Kiedy opowiada się różne historie, to 
one zdają się nie tracić na ważności, choć 
przecież często są już nieaktualne? Ale z 
drugiej strony zdaje mi się, że z cudzych 
przeżyć można wyciągać swoje wnioski, 
że można się uczyć na cudzym doświad-
czeniu. Tylko, kto z młodych chce słu-
chać… Wiem coś o tym, bo przecież sama 
kiedyś byłam młoda.

Kiedy dzisiaj patrzę – z perspektywy 
moich osiemdziesięciu dziewięciu lat – na 
moje życie, to dochodzę do wniosku, że 
nie pieścił mnie los. Ale kogo z mojego 
pokolenia pieścił? Przeżyliśmy czas wo-
jenny – to chyba najgorsze doświadczenie 
w moim życiu. A i później różnie przecież 

bywało, chociaż z drugiej strony nie mogę 
narzekać. Bóg obdarzył mnie wspaniały-
mi rodzicami, rodzeństwem, które było 
i jest mi przyjacielem, mężem, udanymi 
dziećmi, z których jestem taka dumna. 
Wnuki i prawnuki kocham, jak tylko ko-
chać można.

Na brak zdrowia też jakoś szczegól-
nie nie mogłam narzekać, chociaż w 
późniejszych latach zdarzały się różne 
przypadki. Przeszłam dwie operacje pod 
narkozą, cztery pod znieczuleniem, w tym 
na oboje oczu – to była tragedia, bo oczy 
to moje okno na świat, któremu tak lubię 
się przyglądać. Zdarzyło się też w moim 
życiu kilka wypadków, ale wspomnę tyl-
ko jeden. Wybraliśmy się z synem Euge-
niuszem do Gliwic do syna Ryszarda. To 
był poniedziałek, nie chciałam w tym dniu 
jechać, bo byłam w Dębicy u okulistki. 
Ale syn koniecznie chciał jechać, bo mu 
tak pasowało. Wyjechaliśmy po południu 
i o godzinie piętnastej za Tarnowem, w 
Brzesku, na drodze zderzyliśmy się z sa-
mochodem ciężarowym. Uderzyliśmy w 
koło i nas odbiło. Miałam złamaną lewą 
rękę i rozciętą nogę poniżej kolana. Syn 
miał nogę wybitą w biodrze. Gdy nas wy-
ciągnięto z samochodu, słyszałam jak mó-
wili ludzie, że mieliśmy szczęście, że nas 
ten wóz nie staranował i żyjemy. Pogoto-
wie wzięło mnie do szpitala do Brzeska, a 
syna do Tarnowa. W Brzesku w szpitalu 
razem z pogotowiem zjawił się policjant, 
który mnie wypytywał o szczegóły wy-
padku, ale nic nie powiedziałam, chociaż 
pamiętałam wszystko. Zszyto mi nogę i 
założono opatrunek na złamaną rękę. Mój 
syn Janusz, gdy go policja zawiadomiła, 
przyjechał i załatwił moje przewiezienie 
do Tarnowa, do tego szpitala, w którym 
leżał Eugeniusz. Lżej mi się na duszy zro-
biło, kiedy znalazłam się w tym samym 
miejscu, co mój syn. Zaraz po zabezpie-
czeniu ran, kiedy leżałam w szpitalnej 
sali, lekarz non stop siedział przy mnie, 
badał puls i nie pozwolił zasnąć. Dopie-
ro o czwartej nad ranem powiedział, że 
już jest dobrze i mogę spokojnie zasnąć. 
Odwiedził nas tam syn, do którego jecha-
liśmy, czyli Ryszard, i mój brat, Janek z 
Pyskowic. Zawiadomił ich Janusz. I zno-
wu poznałam kilka miłych osób, także pa-
cjentów szpitala, pisywaliśmy później do 
siebie. Jedna z przyjaciółek szpitalnych 
często mnie odwiedzała i ja też ją odwie-
dziłam. Innym razem przewróciłam się w 
łazience i złamałam rękę, prawą. Ale po-
składali mi ją, dość szybko się zagoiła i do 
dzisiaj jest sprawna.

Bronisława Trzaskuś    Część dziewiąta

Z tej mąki będzie chleb
(autobiografia)

Malarka przy sztalugach
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Od początku roku szkolnego 2008/2009 
uczniowie oraz reprezentacje szkół z tere-
nu naszej gminy odnosili wiele sukcesów 
w rywalizacji sportowej na arenach po-
wiatu, rejonu i województwa.

Największe osiągnięcia uzyskaliśmy w 
lekkiej atletyce, szachach oraz grach ze-
społowych.

Po raz kolejny na arenach wojewódz-
twa zaprezentowali się nasi lekkoatleci, 
którzy zakwalifikowali się do reprezen-
tacji Powiatu Dębickiego w indywidual-
nych mistrzostwach w lekkiej atletyce.

Na obiektach sportowych Resovii Rze-
szów znakomicie spisali się: Paweł Kaj-
pust (Gimnazjum w Czarnej), który zajął 
2 miejsce w skoku w dal z wynikiem 5,90 
m oraz Edyta Wardzała (Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce), która uplasowała się 
na 5 miejscu w biegu na 600 m z wyni-
kiem 1,53 min. Ponadto w tych zawodach 
udział wzięli Klaudia Piękoś i Ewelina 
Żydek ( Gimnazjum w Róży) w pchnięciu 
kulą oraz Tomasz Jachym (Gimnazjum 
w Starej Jastrząbce) w biegu na 1000 m. 
Wszyscy w/w zawodnicy byli zwycięz-
cami zawodów powiatowych w swoich 
konkurencjach. 

Szachiści z Gimnazjum w Czarnej po 
dwukrotnych z rzędu prymatach w zawo-
dach wojewódzkich tym razem uplasowa-
li się na 6 miejscu w finale wojewódzkim 
rozgrywanym w Brzozowie. 

Z pośród wszystkich drużyn szkolnych, 
które reprezentowały naszą gminę w za-
wodach powiatowych najlepiej spisali się 
koszykarze z Czarnej. Zarówno chłopcy 
z Gimnazjum w Czarnej jak i ich młodsi 
koledzy ze Szkoły Podstawowej podobnie 
jak w poprzednim roku zostali najlepszy-
mi koszykarzami w powiecie a na szczeb-
lu rejonu zajęli 3 miejsce i odpadli z dal-
szych rozgrywek.

Dzięki oddanej do użytku nowo wybu-
dowanej krytej pływalni w Czarnej ucz-
niowie naszych szkół mogą podnosić swo-
je umiejętności pływackie. Dlatego po raz 
pierwszy wzięliśmy udział w zawodach 
pływackich, chociaż w rywalizacji z za-
wodnikami trenującymi od lat w sekcjach 
pływackich z Dębicy, Rzeszowa, Ropczyc 
czy Sędziszowa Młp. mieliśmy niewielkie 
szanse, ale ważny był sam udział i występ 
na miarę swoich możliwości. 

W zawodach rozegranych na basenie w 
Ropczycach zaprezentowały się sztafety 
pływackie chłopców z Gimnazjum i Szko-
ły Podstawowej z Czarnej zajmując odpo-
wiednio 8 i 9 miejsce. Na uwagę zasługuje 

fakt, że nie były to miejsca ostatnie a sta-
rowały wyłącznie drużyny miejskie.

Bardzo dobrze spisali się w rywalizacji 
indywidualnej startujący w stylu dowol-
nym Klaudia Tabasz i Marek Lis. Klaudia 
zajęła 6 miejsce z wynikiem 37.16 s a Ma-
rek uplasował się na 15 miejscu z czasem 
36.66 s.

Po raz trzeci już w ostatnich latach 
młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej w 
Czarnej zwyciężyli w rywalizacji powia-

towej w mini piłce nożnej. Ponadto chłop-
cy – ze Szkoły Podstawowej w Czarnej 
- uplasowali się na II miejscu w powiecie 
zarówno w czwórboju l.a.  (kl. VI) jak i w 
trójboju l.a. (kl. IV).

Gratuluję tych i innych sukcesów 
wszystkim uczniom i nauczycielom wy-
chowania fizycznego w sporcie szkolnym 
w bieżącym roku.

Marek Wulkowicz

Sport szkolny w roku  
szkolnym 2008/2009

Paweł  Kajpust – mistrz województwa w skoku w dal
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W tym roku stadion sportowy w Jaź-
winach był miejscem zmagań drużyn 
strażackich wystawionych do gminnych 
zawodów przez jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z naszego ternu. 

 
Od rana padał rzęsisty deszcz, stadion 
rozmókł, a decyzja głównego sędziego za-
wodów mł. kpt. Stanisława Golonki była 
jednoznaczna: rozegrana będzie jedna 
konkurencja zwana „Ćwiczenie Bojowe”. 
W szranki stanęło 7 drużyn męskich i 3 
drużyny kobiece. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków zawody przeprowadzono 
szybko i sprawnie, a obecny na zawodach 
mł. bryg. Wojciech Buszek – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
mógł przekonać się o sprawności i przy-
gotowaniu bojowym ochotników z OSP w 
naszej gminie.

A oto klasyfikacja po rozegranych za-
wodach: Dziewczęta: Zwyciężyła OSP 
w Borowej uzyskując 71,3 pkt, II miej-
sce zdobyły dziewczyny z OSP w Róży 
zdobywając 82 pkt. Trzecie miejsce 
przypadło dziewczynom z Podlesia, któ-
re zdobyły 192 pkt. W grupie mężczyzn I 
miejsce zdobyła drużyna z OSP Borowa z 
wynikiem 54, 0 pkt. II miejsce przypadło 
Czarnej, która przegrała z Borową o 0, 30 
pkt, zdobywając 54,30 pkt. Na III miejscu 
uplasowali się druhowie z Róży zdobywa-
jąc 55,20 pkt. Kolejne miejsca przypadły: 
IV, Podlesiu, V Jaźwinom, VI Głowaczo-
wej i VII Grabinom. 

Jak wynika z przedstawionej klasyfika-
cji najdzielniejszych i najbardziej spraw-
nych, a zarazem wyszkolonych w rozegra-
nej konkurencji ma OSP w Borowej. Gra-
tulujemy wyników i życzymy sukcesów 
na zawodach powiatowych.

                                                      (ziel)

Gminne Zawody Pożarnicze

Władze OSP

Odprawa przed zawodami

Woda naprzód

HAfTy, 
HAfTy...

Justyna Cieśla, absolwentka Publicz-
nego Gimnazjum w Jaźwinach, ma nie-
typowe wśród młodzieży hobby – jest nim 
harfciarstwo. 

Sztuka to niemała, bo wymagająca sta-
ranności, dokładności a przede wszystkim 
cierpliwości. Jej pasja narodziła się, gdy 
uczęszczała do klasy I gimnazjum. Wy-
szywa sposobem „na krzyż na kanwie z 
nadrukowanym wzorem lub na czystej 
kanwie”. Jak przyznaje nad tym zajęciem 

mogłaby spędzić całe dnie. Haftuje prze-
różne motywy, począwszy od pięknych 
religijnych postaci, poprzez pejzaże, na 
martwej naturze skończywszy. Justyna 
ma jeszcze jedną pasję – to tworzenie 
różnorodnych okolicznościowych kartek 
z dostęp-nych materiałów. Nie gardzi też 
dobrą książką, a w międzyczasie tworzy 
wiersze.                                          

                                                              
                       (LM) 

Justyna Cieśla

Zabawa uczy, 
bawi nas...

W oddziale przedszkolnym w Jaźwinach zmodernizowano salę dla najmłodszych 
dzieci. Zostały zakupione kolorowe meble, piękne zabawki, a na podłogę kolorystyczne 
dywany. Dzieci uczą się w nowo wymalowanej sali, w przyjaznym otoczeniu, wśród 
kolorowych pluszaków, samochodów, klocków, układanek itp.

(LM)

W przedszkolu nie brakuje zabawek

Edyta Wardzała – V miejsce w biegu na 600 m

Uczniowie Gimnazjum w Czarnej – mistrzowie powiatu w koszykówce

Uczniowie SP w Czarnej – mistrzowie powiatu w mini koszykówce i mini piłce 
nożnej

Reprezentacja Gimnazjum w Czarnej w pływaniu

 Uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-
wowej i klas I-II gimnazjum zwiedzali 
naszą stolicę. 

Już o 3.20 rano autokar z kompletem 
wycieczkowiczów z Jaźwin i Borowej 
wyruszył w kierunku Warszawy. Na miej-
sce dotarł około godziny 10-tej. Zwiedza-
nie rozpoczęto od Zamku Królewskiego. 
Kolejnym punktem programu był spacer 
uliczkami warszawskiej Starówki. Prze-
wodnik interesująco opowiadał o mija-
nych miejscach. Traktem Królewskim, 
pomiędzy kropelkami deszczu, dotarli 
wycieczkowicze do Grobu Nieznanego 
Żołnierza, gdzie byli świadkiem zmiany 
warty. Z tego miejsca, już autokarem, 
udali się do królewskich Łazienek, a 
stamtąd na Powązki. O godzinie 19-tej 
podziwiali panoramę Warszawy z trzy-
dziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki. 
Pierwszy dzień wrażeń zakończył się w 
Wiązownej, po przywitaniu przez Wójta 
i v-ce Wójta i po pysznej obiadokolacji w 
tamtejszej szkole, uczniowie udali się do 

hotelu „Viktoria” na nocleg. 
Kolejny dzień zbudził wycieczkowi-

czów słoneczną pogodą. Po śniadaniu w 
szkole uczniowie wyruszyli w kierunku 
Warszawy, a dokładniej Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego. Na miejscu zwiedzili 
muzeum sportu, wzięli udział w konkur-
sie w gimnazjonie, a potem udali się na 
„10. Piknik Olimpijski”, gdzie mieli oka-
zję spotkać wybitne gwiazdy polskiego 
sportu, zdobyć autografy i zrobić pamiąt-
kowe zdjęcia. To był kulminacyjny punkt 
wycieczki. Pełni wrażeń po spotkaniach 
z Justyną Kowalczyk, Kamilem Stochem, 
Anetą Pastuszką, Ireną Szewińską, Apo-
loniuszem Tajnerem i innymi wybitnymi 
osobistościami,...ale i zmęczeni wrócili 
do domów około godziny 22-ej.

Z tego miejsca wszyscy wycieczko-
wicze składają serdeczne podziękowania 
Panu Wójtowi Józefowi Chudemu oraz 
wszystkim Sponsorom za pomoc finan-
sową w zorganizowaniu tak atrakcyjnego 
wyjazdu.

Szot

WyPRAWA DO WARSZAWy 

Uczestnicy wycieczki do Warszawy

1 września o godzinie 7:30 w Kościele 
Parafialnym w Starej Jastrząbce uroczy-
stą Mszą Świętą odprawioną przez księży 
Jana Ćwika i Józefa Węgrzyna w intencji 
pomyślności w nauce i pracy rozpoczęto 
uroczystości inauguracji roku szkolnego 
2009/2010.

O godz. 9:00 w hali sportowej Zespołu 
Szkół w Starej Jastrząbce rozpoczęła się 
uro-czysta akademia przygotowana przez 
uczniów pod opieką p. Barbary Madura 
oraz p. Doroty Mrozowskiej. W pierwszej 
części przedstawiono program poetycko-
muzyczny pod tytułem „Od września do 
września”, który upamiętnił 70 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Natomiast 
druga część widowiska wraz ze szkolnym 
dzwonkiem w radosnej atmosferze wpro-
wadziła wychowanków w szkolne życie. 

Dyrektor Szkoły Lidia Wilczyńska-
Starzyk zwracając się do dzieci i mło-
dzieży oraz licznie zgromadzonych ro-
dziców podkreśliła, że po wakacyjnym 
odpoczynku wchodzimy w nowy rok 
szkolny z nadziejami, marzeniami i pla-
nami. Po raz kolejny Szkoła podejmie 
trud kształtowania charakterów, wzbo-
gacania wiedzy oraz rozwijania umiejęt-
ności. Pani Dyrektor życzyła uczniom i 
nauczycielom, aby ciężka praca i wiara 
w to, że marzenia się spełniają, pozwo-
liła im na osiągnięcie wielu sukcesów 
w nauce i pracy. Na koniec wszystkich 
uczniów zaproszono do klas na pierwsze 
spotkanie z wy-chowawcami.

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w 
Starej Jastrząbce rozpocznie 91 uczniów 
Szkoły Podstawowej w tym 12 pierwszo-
klasistów (2 sześciolatków), 67 uczniów 
Gimnazjum, natomiast nauką w klasie 
“0” objęto 10.sześciolatków.

Beata Drwal

„Od września do września” program poetycki przedstawili uczniowie Zespołu 
Szkół w Starej Jastrząbce

Do uczniów i rodziców przemawiała Lidia Wilczyńska Starzyk – dyrektor szkoły

Nowy rok szkolny czas zacząć!!!
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FOTOREPORTAŻ

WIEŃCE DOŻYNKOWE
 (fot. St. Zieliński)

SP     RT
PREZYDENT FIDE KIRSAN 
ILJUMŻINOW GOŚCIEM 
MISTRZOSTW ŚWIATA 

do 20 lat CHOTOWA – CZARNA 2010
Prezentujemy Państwu fragment ar-

tykułu Andrzeja Filipowicza redaktora 
naczelnego „Szachisty” z lipca 2009r. 
dotyczącego zapowiedzi przyjazdu Prezy-
denta FIDE do Chotowej.  Kirsan Iljum-
żinow obecny Prezydent FIDE jest także 
Prezydentem  Kałmucji - Autonomicznej 
Republiki w Federacji Rosyjskiej. 

… Jednym z najważniejszych wydarzeń 
w historii polskich szachów był przyjazd 
władz FIDE do Krakowa na posiedzenie 
Rady Prezydenckiej, najważniejszego 
obecnie organu Międzynarodowej Fe-
deracji Szachowej. Rada Prezydencka 
zbiera się cztery razy do roku i zgodnie 
ze Statutem FIDE ma olbrzymie upraw-

nienia w zakresie podejmowania decyzji 
we wszystkich sprawach sportowych i or-
ganizacyjnych. Do Krakowa przyjechali 
reprezentanci 20 krajów i byli zachwyceni 
polską gościnnością i perfekcyjną organi-
zacją obrad. Prezydent wraz z przedsta-
wicielami prezydium FIDE był przyjęty 
przez prezydenta Krakowa i wyraził na-
dzieję na częste wizyty w Polsce wraz z 
przyznaniem  naszemu krajowi organizacji 
ważnych światowych imprez i rozgrywek. 
Prezydent FIDE poprzednio przebywał w 
Polsce na MŚ do 20 lat, bowiem od 1997 
roku nie było w naszym kraju oficjalnych 
światowych rozgrywek poza MŚ wetera-
nów w Rowach w 2000 roku. Prezydent 
FIDE obiecał przyjazd do Chotowej na 

MŚ do 20 lat w sierpniu 2010 roku. …

W Krakowie z Prezydentem FIDE spot-
kali  się wójt Józef Chudy – przewodniczą-
cy Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw 
Świata Chotowa – Czarna 2010, Andrzej 
Grygiel – właściciel Ośrodka Szkolenio-
wo – Wypoczynkowego „GRAND”, Ze-
non Chojnicki – Prezes Podkarpackiego 
Związku Szachowego w Rzeszowie. W 
trakcie spotkania zaprezentowano prezy-
dentowi miejsce przyszłych rozgrywek,  
-  Chotową oraz stopień przygotowania do 
tej szachowej imprezy o wymiarze świa-
towym.

Stanisław Zieliński   
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Od lewej: Andrzej Grygiel, Kirsan Iljumżinow, Józef Chudy i Zenon Chojnicki

DRUŻYNOWE 
MISTRZOSTWA 

POLSKI 
W dniach 06-14.07.2009 w Chotowej 

zostały rozegrane Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski I liga i Extraliga Juniorów. 

W turnieju wzięła udział ścisła czo-
łówka szachistów z całej Polski. Turniej 
został rozegrany systemem kołowym 
„każdy z każdym”. Do końca turnieju 
trwały zacięte pojedynki o jak najlepsze 
miejsce. Drużynowym Mistrzem Polski 
na rok 2009 została drużyna KSz Stilonu 
Gorzów Wielkopolski. Drugie miejsce za-
jęła KS Polonia Wrocław, a trzecie UKS 
Hetman koronny Trzebinia. 

Natomiast drużyna LKSz GCKiP Czar-
na stanęła w szranki w I lidze w składzie: 
Przemysław Janus, Michał Smoła, Marek 
Lis, Damian Lewtak, Konrad Gawiec, 
Tomasz Mika, Joanna Kasperek, Kata-
rzyna Cyboran. Ostatecznie zajmując 
szóste miejsce z dorobkiem 10 punktów. 
Zwyciężyła drużyna MKS Polonia Trade 
Trans Warszawa, a tuż za nią uplasowała 
się drużyna z Legnicy i obie w przyszłym 
roku zagrają w extralidze.

Do II ligi spadły UKS EL-TUR SP 3 
Bogatynia, PTSz Płock, UKS Hetman 
Częstochowa.

Łącznie wciągu dziewięciu dni wzięło 
udział ponad 120 zawodników i zawod-
niczek.

Sędzią głównym turnieju był pan Zenon 
Chojnicki z Mielca. Turniej był na bie-
żąco transmitowany w internecie, dzięki 
uprzejmości sędziów asystentów Jarosła-
wa Pietraszewskiego (Czarna) i Rafała 
Siwika (Wrocław), którzy przez wszyst-
kie rundy pilnowali, aby na naszych mo-
nitorach, a także i na miejscu można było 
oglądać najciekawsze partie. Właściciel 
ośrodka wypoczynkowego GRAND pan 
Andrzej Grygiel zapewnił przebywającym 
szachistom wspaniale warunki, gdzie mo-
gli po zakończonych bojach regenerować 
swoje siły korzystając z obiektów sporto-
wych i sprzętu pływającego. Wszystko to 
miało służyć popularyzacji królewskiej 
gry w mediach. 

              Grzegorz Zieliński

Sala gry w Ośrodku „GRAND” w Chotowej

Gratulacje od dyrektora Drużynowych Mistrzostw Polski dla Joasi Kasperek

Mistrzostwa Polski w Koszalinie
W dniach od 2 do 5 sierpnia Koszalin gościł najlepszych szachi-

stów z całej Polski. Po raz kolejny rozegrany został Ogólnopolski 
Wielobój Szachowy (P5, P15, P30). 

Reprezentacja LKSz GCKiP Czarna w składzie: Lewtak Do-
minik, Gawiec Konrad, Gawle Marcin, Lewtak Damian, Łękawa 
Karol, Mika Tomasz, Lis Marek, Smoła Michał, Janus Przemy-
sław, Kasperek Joanna, Kłys Kinga, Kłys Dominika, Cyboran 
Katarzyna przywiozła z Mistrzostw Polski 2 medale. W katego-

rii P’30 w grupie do lat 18 Joanna Kasperek zajęła 2 miejsce, w 
kategorii P’15 w grupie do lat 14 Katarzyna Cyboran zajęła 3 
miejsce, 

Pozostali nasi zawodnicy także liczyli się w rozgrywkach. Cza-
sami do pełni szczęścia brakowało wytrwałości, sił, a nawet i tro-
chę szczęścia.

Grzegorz Zieliński

Joanna Kasperek zdobyła II miejsce w Koszalinie

Redaguje Grzegorz Zieliński



Składniki:

• szklanka kurek
• średnia cebula lub pół dużej
• 20 dag boczku
• śmietana 22% 250-350 gram
• sól i świeżo mielony pieprz
• tłuszcz do usmażenia boczku
• natka pietruszki

Przygotowanie:

Kurki kroimy dużym nożem na dość drobne kawałki, 
boczek w drobną kostkę, cebulę również w drobną kost-
kę. Boczek solidnie przysmażamy na tłuszczu po czym 
dodajemy cebulę i rumienimy ją na złoto. Do złotej ce-
buli i przysmażonego boczku wrzucamy kurki i sma-
żymy przez kilka minut na sporym ogniu. Gdy kurki 
zaczną puszczać wodę, przykręcamy gaz, nakrywamy 
naczynie (najlepsza tu będzie głęboka patelnia) i całość 
dusimy na małym ogniu. Po około 10-12 minutach do-

dajemy śmietanę, dokładnie mieszamy i całość dusimy 
pod przykryciem jeszcze jakieś 10 minut. Zdejmujemy 
pokrywkę. Na trochę większym ogniu odparowujemy 
nadmiar wody, tak aby nasze kurki były dość gęste. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Wrzucamy garść pociętej 
pietruszki.
Kurki duszone w śmietanie to naprawdę potrawa wy-
śmienita. Gorąco polecamy.
Możemy je podać po prostu z chlebem, z ziemniakami 
albo z makaronem. 

Kadr

Portrety

Najlepsze bo zbierane w Czarnej

Duszone Kurki 

w Śmietanie 

pierwszy Klient ławeczki...

„Moja rodzina ...”

Moja rodzina nigdy się nie kłóci,
Każdy sobie inną piosenkę nuci.
Moja mama ciągle pracuje,
A tata w domu leniuchuje.
Babcia haftuje i gotuje,
A dziadziu w polu haruje.

Mój brat ze mną do szkoły chodzi,
ale nauka go nie obchodzi.
Wszystko o mojej rodzinie 
powiedziałam,
Lecz o sobie zapomniałam!

Zza gminnych opłotków           (odc. 50)

Drodzy Państwo!

Widzisz Władziu! Dyrektor jednak postawił na swoim. Fani Dody pisali petycję za petycją do starosty, wójta, 
proboszcza i sołtysa, aby to ona uświetniła powiatowe święto plonów. Nic nie wskórali. Dyrektora boginią jest 
urodzona nieopodal Olimpu Eleni, a buzuki i kontrabas to ulubione instrumenty dyrektora, na których przygrywa 
sobie w swojej przyleśnej posiadłości, nucąc greckie przeboje przeplatane melodiami gminnego reprezentacyjnego 
zespołu ludowego. Jasiu! Doda będzie za rok, jak Radek Majdan podpisze kontrakt z Czarnovią, to ma przyjechać 
razem z nim i zaprezentować go fanom, a zarazem ma to być gwóźdź programu następnego święta. Proboszcz już 
wyraził zgodę na jej publiczny występ pod warunkiem, że występować będzie w spodniach albo w długiej sukience i 
w bluzce zapiętej pod szyją, żeby przypadkiem silikonami nie czyniła zgorszenia. Inaczej nie przyjdzie na koncert i 
zabroni wikarym, a i z ambony posypią się w roku wyborczym gromy. Władziu, ale popatrzylibyśmy na tę Dodę, co 
nie? E! Jasiu popatrzyłoby się popatrzyłoby, przypomniałyby się młode lata, te zabawy, piweczko lane z dębowych 
beczek, sprzedawane po dwa złote za szklankę płukaną wodą w wiaderku  przez całą noc. Nikt się nie bał ptasiej 
grypy, ani świńskiej, najwyżej miastowego, co się przyplątał na zabawę przeczyściło na drugi dzień i obyło się bez 
badań i inwazji różnych wirusów. A teraz Jasiu, sanepidy, badania, zakazy, kwarantanny, a grypą można się zarazić 
nawet w samolocie. Władziu! Nie słyszałeś, co było w Borowej, chłop po trzech latach z Ameryki wrócił z dolarami, 
prezentami, a kobita zrobiła mu kwarantannę w garażu przez 10 dni, siedział tam biedaczysko, mył się wodą z węża, 
jadł na plastikowych talerzach i spał w polonezie. Jasiu! Plotki jakieś przenosisz, niemożliwe żeby kobitka trzymała 
chłopa w garażu, a on miał dolary przy sobie. Dolary mu zabrała, prezenty też, Jasiu dolary na świńską grypę nie 
chorują tylko ludzie. Władek! A zalało Ci dom? Troszkę zalało i strachu narobiło, alarm w domu ogłosiłem. Zięć 
nadmuchał dwa materace gumowe, mieliśmy je w pogotowiu jakby woda przybrała, ale Bogu dzięki skończyło się 
na strachu. A odszkodowanie dostałeś? A za co Jasiu, ogórki tylko na grządkach zniszczyło, a za to odszkodowania 
nie dawali. Ale ludziom strat narobiło. Cóż zrobić, przypadło teraz na Czarną, zniszczyło domy, drogi, pływalnię, 
szkołę i przedszkole. Ale przy Bożej pomocy wszystko się odbuduje, gorzej było po wojnie i ludzie sobie poradzili, 
poradzą i dziś. Władek! Mamy Jubileusz, pięćdziesiątnicę naszego plotkowania. Jasiu popatrz jak zleciało, parę 
latek już sobie plotkujemy i za to plotkowanie raz nas tylko naczelny ochrzanił. Nie ochrzanił Władziu tylko zwrócił 
uwagę, aby jasełka zostawić w spokoju, pisać tylko o nastrojach społecznych, bo w tym roku w gminie będą dożynki, 
korowody dożynkowe i piękne dziewczyny w strojach krakowskich, kapele i może wystawa sprzętu rolniczego. To 
ta droga, co budują przez Czarną to na dożynki. Pewnie tak. Jak sobie wyobrażasz władze przyjadą z żonami na 
dożynki, one w szpilkach, na drodze dziury, obcasy połamią i kto odszkodowania będzie płacił, taniej drogę wybu-
dować i starosta słuszną decyzję podjął. To wójt też ulice od kościoła wyszykował. A też, jakby to wyglądało, nawet 
jak rada zdąży to zmienią jej nazwę. Na jaką Władziu! A ze Spółdzielczej na „Aleję Róż i Krzewów Ozdobnych”. A! 
To już wiem, dlaczego miejscowy ogrodnik pod waserwagę krzewy sadził, aleja ma być, a na alei musza być drzewa, 
kwiaty i rabaty oraz ogród skalny. 

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

Kasia Cyboran jest uczennicą Gimnazjum w Czarnej. Jest jedną z naj-
bardziej utytułowanych  szachistek w grupie juniorów grającą w szachy 
w Klubie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. A to 
jej dotychczasowe osiągnięcia : rok 2004 – 3 miejsce na Mistrzostwach 
Polski P – 30 w Koszalinie, rok 2005 – 3 miejsce na Mistrzostwach 
Polski P – 5  w Olkuszu i 4 miejsce na Mistrzostwach Polski P – 30 w 
Koszalinie, rok 2006 – 1 miejsce (złoty medal) na Mistrzostwach Polski 
P – 5 w Olkuszu, 2 miejsce na Mistrzostwach Polski P-30 w Często-
chowie, 3 miejsce na Mistrzostwach Polski (Klasyczne) w Kołobrzegu, 
11 miejsce na Mistrzostwach Europy w Czarnogórze (Herceg Novi), 
2007 rok – 10 miejsce na Mistrzostwach Polski w Koszalinie i 10 miej-
sce na Mistrzostwach Polski P – 5 w Koszalinie, rok 2008 – 2 miejsce 
na Mistrzostwach Polski P-15 w Lublinie, 3 miejsce na Mistrzostwach 
Polskie (Klasyczne) w Ustroniu, 3 miejsce na Mistrzostwach Polski  
P – 5 w Lublinie. A w tym roku stanęła na podium Mistrzostw Polski  
P – 15 rozegranych w Koszalinie. Życzymy jej dalszych sukcesów.

Agnieszka Nosal i Patrycja Taźbirek - Szkoła Podstawowej w Starej Ja-
strząbce - wyróżnienie w konkursie literacko-plastycznym „Grunt to rodzina”.

Kasia Cyboran 


