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dębickiego
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Ostatnią sesję rady, radni odbyli 30 
grudnia, aby dokonać najważniejszej 
czynności niezbędnej do sprawnej dzia-
łalności gminy, uchwalić budżet na rok 
2010. 

Bez budżetu nie dałoby się prowadzić 
efektywnej i przynoszącej nowe inwe-
stycje działalności gospodarczej prowa-
dzonej przez samorząd. Projekt budże-
tu przedstawiony radzie przez wójta zy-
skał pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie, o czym 
przed podjęciem decyzji poprzez akt gło-
sowania zapoznał radnych przewodni-
czący rady Janusz Cieśla. Projekt budże-
tu omawiany był również na posiedzeniu 
komisji, w której imieniu przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów radny Kazi-
mierz Kłos przedstawił opinię. Budżet zo-
stał jednogłośnie przyjęty przez radnych. 
Dochody w roku 2010 zaplanowano na 
32 miliony 317 tysięcy złotych. Wydatki 
34 miliony 177 tysięcy złotych. Przycho-
dy to 5 milionów 73 tysiące, a rozchody 3 
miliony 213 tysięcy złotych. Jakie głów-
ne zadania inwestycyjne będą realizowa-
ne w roku?2010. Wymienimy te najważ-
niejsze: Budowa Centrum Rekreacyjnego 
w Czarnej, Udział w finansowaniu prze-
budowy drogi powiatowej Pilzno – Róża, 
Budowa parkingu przy ulicy Spółdziel-
czej w Czarnej, Zakup samochodu dla 
OSP w Żdżarach i Czarnej, Budowa sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej za za-
lewem w Chotowej, Budowa oczyszczal-
ni ścieków w Starej Jastrząbce wraz z sie-
cią kanalizacji w Starej Jastrząbce, Prze-
rytym Borze i Róży – etap przygotowania 
dokumentacji formalno – prawnej. Budo-
wa Wiejskiego Centrum Kultury w Gło-
waczowej- dotacja celowa dla GCKiP. 
Największą pozycję w budżecie stanowią 
wydatki na Oświatę i Wychowanie, wy-
datki w tym dziale wynoszą ponad 12 mi-
lionów złotych, a w dziale pomocy spo-
łecznej wydatki w 2010 roku wyniosą 6, 
6 miliona złotych, obejmują one wydat-
ki na świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego, za-
siłki i pomoc w naturze, dodatki mieszka-
niowe, ośrodki pomocy społecznej i usłu-
gi opiekuńcze. Z dokładnymi informacja-
mi dotyczącymi budżetu i zadaniami, ja-
kie będą realizowane w roku 2010 może-

cie Państwo zapoznać się na stronie Inter-
netowej Gminy, na której uchwała budże-
towa jest w całości publikowana. Sygna-
lizujemy tyko główne założenia budże-
tu, który realizowany w sposób proinwe-
stycyjny i wychodzący naprzeciw możli-
wym do uzyskania środkom z Unii Euro-
pejskiej powinien zapewnić dalszy rozwój 
naszej gminy, która w ubiegającej w tym 
roku kadencji może poszczycić się wielo-
ma zrealizowanymi inwestycjami w każ-
dym sołectwie naszej gminy. 

Także ten rok zapewne przyniesie dal-
szy postęp i poprawę, jakości dróg po-
wiatowych przy dofinansowaniu tych in-
westycji z budżetu gminy jak i z uzyska-
nych dodatkowych środków na usuwa-
nie skutków powodzi, która dotknęła nas 
w czerwcu ubiegłego roku. W tej dziedzi-
nie wiele już zrobiono w zakresie odbu-
dowy infrastruktury drogowo – mostowej. 
Miejmy nadzieję, że i obecny rok będzie 
rokiem obfitym w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych, a obecna kadencja na-
szego samorządu będzie dobrze przyjęta i 
oceniona przez mieszkańców naszej gmi-
ny. Po sesji radni odbyli spotkanie opłat-
kowe.

Kolejna sesja tym razem nadzwyczajna 
odbyto w dniu 29 stycznia. Radni uchwa-
lili plan pracy rady i zaplanowali odby-
cie w roku 2010 dziewięciu sesji zwyczaj-
nych, na których będą się zajmować tema-
tyką: Stan dróg powiatowych i gminnych, 
selektywna zbiórka odpadów oraz ocenią 
stan wdrażania na terenie gminy Regula-
minu utrzymania czystości i porządku. Na 
sesji w marcu chcą zapoznać się z syste-
mem wspierania rolnictwa, a w kwietniu 
ocenią stan gospodarki wodno – ścieko-
wej oraz zapoznają się ze stanem bezro-
bocia na terenie gminy. Kolejne sesje po-
święcone będą: opiece społecznej oraz 
wykonaniu programu działania GCKiP w 
Czarnej. Oceniona zostanie służba zdro-
wia na terenie gminy. W miesiącu czerw-
cu radni planują odbyć sesję wyjazdową 
w Kłodawie. Jedna z kolejnych sesji po-
święcona będzie funkcjonowaniu oświaty 
na terenie gminy. Wrzesień to ustawowy 
termin zapoznania się z realizacją budże-
tu gminy za I kwartał 2009 roku. W paź-
dzierniku radni planują podsumować do-
robek kadencji w zakresie realizacji zadań 
inwestycyjnych. Listopad to nowe wybo-

ry do władz samorządowych gminy, bu-
dżet uchwalać będzie już nowo wybrana 
rada. Kolejnym tematem było wysłucha-
nie informacji wójta o wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez gminę. 
Wprowadzone przepisy „Karty Nauczy-
ciela” wprowadziły nowe zasady wyna-
gradzania nauczycieli. W związku z tym 
nasi nauczyciele zatrudnieni w placów-
kach oświatowych dostali wyrównanie 
o wartości 253.187 złotych. Największe 
wyrównanie otrzymali nauczyciele legi-
tymujący się stopniem nauczyciela dyplo-
mowanego, bo 162 279 złotych. W gminie 
stopień en posiada 79 nauczycieli. Tylko 
w grupie nauczycieli kontraktowych, któ-
rych w gminie jest 24 nie wypłacono do-
datkowych wynagrodzeń. Grupa tych na-
uczyciele przekroczyli wskaźnik średnie-
go wynagrodzenia należnego im za świad-
czenie pracy. W wolnych wnioskach głos 
zabrał Marek Ziaja radny ze Żdżar, któ-
ry krytycznie ocenił stan odśnieżania dróg 
powiatowych na terenie Żdżar. Kazimierz 
Kłos radny z Przyborowia wnioskował o 
oznakowanie przejścia dla pieszych w cią-
gu drogi powiatowej w miejscowości Gra-
biny, natomiast Józef Kuroś radny z Boro-
wej wskazał na źle wyprofilowanie nowo 
wybudowanej drogi powiatowej od skrzy-
żowania na Jaźwiny w kierunku Boro-
wej. Obecne wyprofilowanie grozi wy-
padkami. Na sesji przyjęto szereg uchwał 
dotyczących bieżącego funkcjonowania 
gminy, w tym jedna z najważniejszych 
uchwał dotyczącą udzielenia dotacji po-
wiatowi dębickiemu w roku 2011 na bu-
dowę 7 kilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej z Machowej do Żdżar.  Droga ta 
ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla 
mieszkańców Żdżar, lecz także dla miesz-
kańców Czarnej i innych sołectw, jest naj-
krótszą drogą z Czarnej do drogi krajowej 
A – 4. Z informacji wójta w tej sprawie 
wynika, iż droga ta ma bardzo duże szan-
se, aby otrzymać dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Koszt 
wybudowania tej drogi oscylował będzie 
w granicach 7 milionów drogi. Dokumen-
tacja techniczna przewiduje też wykona-
nie chodników przy tej drodze w miejsco-
wości Żdżary i Czarnej, ul. Krakowska. 

                                                                                                                                                      
 (sz)

Po obradach sesji budżetowej wójt, 
radni, sołtysi spotkali się w Sali bankie-
towej Gminnego Centrum Kultury i Pro-
mocji, aby kultywowanym od reaktywo-
wania samorządów gminnych zwyczajem 
spotkać się na opłatku. 

Opłatki zostały pobłogosławione przez 
księdza Stanisława Janusza probosz-
cza czarnieńskiej parafii, który modlił 
się wraz z obecnymi samorządowcami i 
skierował do nich słowo Boże, zarazem 
życząc wszystkim zebranym spełnienia 
wszystkich zamierzeń realizowanych na 
niwie społecznej działalności jak również 
w życiu osobistym i rodzinnym. Wspólne 
łamanie się opłatkiem, wymiana życzeń i 
kolędowanie to najważniejsza i najpięk-
niejsza chwila, w tym szczególnym dniu, 
w którym wszyscy samorządowcy zosta-
wiają troski dnia codziennego i wspólnie 
razem cieszą się z dobrze wypełnionych 
obowiązków, a oprawą tej świątecznej at-
mosfery jest czas Świąt Bożego Narodze-
nia emanujących na wszystkich dobrocią 
i radością. Wójt również złożył życzenia 
radnym i sołtysom, dziękując im za do-
brą współpracę, która zaowocowała wie-
loma przedsięwzięciami pomimo tak trud-
nego dla gminy roku i tragedii, która do-
tknęła wiele rodzin. Czas nie został stra-
cony, mamy szansę, aby w nadchodzącym 
roku zrealizować ambitny budżet uchwa-
lony w dniu dzisiejszym.

                                                            (sz)

Jednogłośnie głosowano za przyjęciem budżetu na 2010 rok
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Radny Kazimierz Knych z Głowaczowej

Wyjaśnienia do projektów uchwał przedstawia radzie wójt

Przewodniczący rady Janusz Cieśla wita księdza proboszcza na opłatku Wspólna modlitwa 

Radna Hanna Dobródzka i Kazimierz Lenczowski Wójt składa życzenia sołtysowi Henrykowi 
Kucie z Borowej

Ks. Stanisław Janusz i Janusz Cieśla składają sobie 
życzenia

Sesje Rady Gminy

BUDŻET UCHWALONY

OPŁATEK RADNYCH
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Kolędą, do której skocznie przygrywa-
ła kapela „Czarnianie” rozpoczęła się wi-
gilia zorganizowana dla podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czarnej. 

Ks. Stanisław Janusz, wójt Józef Chu-
dy, dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej 
Marta Markowicz, kierownik GOPS-u Ur-
szula Pych wraz z pracownikami zasiedli 
wspólnie przy wigilijnym stole, aby obej-
rzeć Jasełka przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkół w Czarnej. Podziękowano 
uczniom gromkimi brawami za ich peł-
ne kunsztu aktorskiego przedstawienie, 
w których nie brakowało szopki, dzie-
ciątka, Józefa i Maryi, trzech króli z dara-
mi, aniołów i chóru, który pięknie kolędo-
wał.  Opłatki pobłogosławił ks. proboszcz 
i wygłosił homilię wraz z życzeniami dla 
uczestników wieczerzy wigilijnej. Zdro-
wia i samych pięknych chwil w Nowym 
Roku życzył zebranym wójt. Tradycji sta-
ło się zadość, na stole znalazł się barszcz z 
uszkami z grzybowym nadzieniem, piero-
gi z kapustą i tradycyjna ryba. O wszyst-
kie te smaczne potrawy zadbały panie z 
kuchni w Gminnym Centrum Kultury. A 
po wigilii, kolędowano, przygrywała ka-
pela, śpiewała pani Maria Naleźny, woka-
listka kapeli „Czarnianie”, a także ks. pro-
boszcz. Pomimo złej pogody, zimna i pa-
dającego śniegu, prawie wszyscy, którzy 
zostali zaproszeni na wigilię przybyli, aby 
wspólnie w ten szczególny dzień być ra-
zem, zapomnieć o samotności, chorobie i 
cieszyć się z Narodzenia Dzieciątka Jezus. 
Do zobaczenia za rok żegnano się ze łza-
mi w oczach, dziękując zarazem pracow-
nikom naszego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej za tą od wielu już lat przygotowywaną 
wieczerzą wigilijną.

(ziel)

Wielokrotnie pisaliśmy na naszych ła-
mach o historii Kościoła i Parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Czarnej. 

Czarna wchodziła w skład parafii Za-
sów do roku 1904, kiedy to w roku 1904 
Biskup Leon Wałęga utworzył niezależ-
ną od Zasowa ekspozyturę w Czarnej. 
Dla przypomnienia nadmienić należy, iż 
obecny kościół zaczęto w Czarnej budo-
wać w roku 1901 staraniem ks. Jana Sło-
wika, wykorzystując zabudowę starego 
młyna. 10 maja 1925 roku, 85 lat temu Bi-
skup Leon Wałęga erygował parafię, któ-
rej patronem został św. Józef. Konsekra-
cji kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dokonał tenże biskup w dniu 21 
września 1925 roku. 

Ks. proboszcz Stanisław Janusz zapew-
nił nas, że w tym roku Jubileusz 85 – le-
cia będzie uroczyście obchodzony. Zna-

komitym akcentem tych uroczystości ko-
ścielnych będzie prawdopodobnie przewi-
dziane na czerwiec otwarcie i poświęcenie 
parkingu przy ul. Spółdzielczej, zlokalizo-
wanego i graniczącego z terenem kościel-
nym. Wyłożony kostką brukową parking 
będzie kolejnym etapem zagospodarowa-
nia przestrzennego tej części Czarnej, w 
której kościół jest główną dominantą zlo-
kalizowaną nieopodal przebudowanej w 
roku 2009 ulicy. 

Przypomnijmy dziś księży probosz-
czów, którzy przez te 85 lat zarządzali pa-
rafią i urządzali oraz dbali o Czarnieńską 
Świątynię, która prezentuje się coraz oka-
zalej na zewnątrz jak i wewnątrz, z odno-
wionymi neogotyckimi ołtarzami wyko-
nanymi przez W. Galusa w latach 1910 
– 1917 i amboną. Zabytkiem jest rów-
nież zawieszony na zewnątrz prezbiterium 
krucyfiks barokowo – ludowy wykonany 

prawdopodobnie pomiędzy XVII a XIX 
wiekiem. Proboszczami parafii byli: Ks. 
Jan Słowik, pierwszy duszpasterz (1901-
1904), Ks. Jan Mika (1907-1914), Ks. Mi-
chał Grotowski - pierwszy proboszcz pa-
rafii (1914-1945), Ks. Stanisław Nowa-
kowski (1945 – 1969), Ks. Jan Zieliń-
ski (1969 -1974), Ks. Stanisław Biernat 
(1974 – 2004). Obecnie proboszczem od 
21 sierpnia 2004 roku jest Ks. Stanisław 
Janusz. Czekamy, więc na czerwcowy od-
pust, w którym zapewne wszyscy będzie-
my uczestniczyć. Od następnego, świą-
tecznego numeru przypominać będziemy 
Państwu opracowanie p. Tadeusza Szy-
dłowskiego dotyczące historii kościoła. 
Przypomnijmy, że opracowanie to było 
już publikowane na łamach naszej gazety, 
warto je jednak przypomnieć w roku tak 
ważnym dla miejscowej  parafi.                                                                                                                                                    

                       
 (ziel)

JUBILEUSZ PARAFII w CZARNEJ
str. 4

Kościół Parafialny w Czarnej

Uczniowie ZS w Czarnej przygotowali przedstawienie jasełkowe

Trzej królowie przybyli do szopki

Wspólne kolędowanie 

Przy wigilijnym stole

Uczniowie śpiewali kolędy uczestnikom wigilii

Jasełka w wykonaniu uczniów ZS w Czarnej

WIGILIA  W GMINNYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
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Kolejne środki z budżetu centralnego 
trafiają do naszej gminy. 

W dniu 5 lutego w Mielcu z rąk Mini-
stra Administracji i Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w obecności Sekretarza 
Stanu Tomasza Siemoniaka i Wojewo-
dy Mirosława Karapyty wójt odebrał pro-
mesę w wysokości 1 miliona złotych na 
usuwanie skutków czerwcowej powodzi 
z ubiegłego roku. Nasza gmina otrzyma-
ła wraz z gminą Ropczyce i Dydynia naj-
wyższą kwotę na sfinansowanie  planowa-
nych inwestycji w ramach zatwierdzone-
go przez województwo programu usuwa-
nia skutków powodzi. Zgodnie z obowią-
zującymi od 1 stycznia przepisami ustawy 
o finansach publicznych dofinansowanie 
nie może przekroczyć 80% kosztów inwe-
stycji przewidzianej do odbudowy. Mini-
sterstwo Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych zaakceptowało wniosek o realizację 

w ramach przyznanych środków finanso-
wych odbudowę mostu w Grabinach w 
ciągu drogi Nr 248 k. Niedzieli oraz dro-
gi gminnej w Głowaczowej na Karolówkę 
na dz. Nr     199, 83 i 82. Najwięcej środ-
ków pochłonie odbudowa zniszczonego 
mostu na rzece Grabinka, który obecnie 
wyłączony jest z ruchu na skutek uszko-
dzenia przez powódź. Był to most zbudo-
wany przez żołnierzy, saperów z Jednost-
ki Wojskowej w Dębicy, który przez wie-
le lat służył mieszkańcom tej części Gra-
bin. Niestety czas i niszczycielska po-
wódź spowodowała, że most musiał zo-
stać ze względów bezpieczeństwa za-
mknięty. Dla wielu mieszkańców stano-
wiło to duże utrudnienie, stąd umieszcze-
nie tej inwestycji w planie odbudowy in-
frastruktury drogowo – mostowej. Zosta-
nie w miejsce drewnianego wybudowa-
ny nowy most z odpowiednimi zabezpie-
czeniami koryta rzeki. Zabezpieczenie to 

powinno uchronić most przed przyszłymi 
wezbraniami rzeki, które mogą się powtó-
rzyć. W ramach przyznanych środków zo-
stanie przebudowana droga w Głowaczo-
wej. Duże i nawalne opady wraz z obe-
rwaniem chmury jakie nawiedziły naszą 
gminę w czerwcu ubiegłego roku spowo-
dowały rozmycie korony drogi i stąd de-
cyzja aby ją gruntownie przebudować i 
zabezpieczyć dywanikiem asfaltowym, 
który poprawi też jakość i komfort miesz-
kańcom poruszającym się samochodami 
po tej drodze gminnej. Dobrą wiadomość 
odebrał wójt dla mieszkańców Grabin i 
Głowaczowej. Inwestycje te po spełnieniu 
wymagań określonych w promesie, przy-
gotowaniu dokumentacji oraz po rozstrzy-
gnięciu przetargu wzbogacą obecną infra-
strukturę naszej gminy.

                                                                                                                  
       (ziel)
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MILION NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

Promesę na 1 milin złotych wręczył wójtowi minister Jerzy Miller

POMYLILI SIĘ EKSPERCI 

WYPOWIEDZENIE I ŻYCZENIA DLA DYREKTORA
Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy w 

Czarnej była okazją do wręczenia dyrek-
torowi Piotrowi Dobródzkiemu wypowie-
dzenia z pracy. 

Takie są zasady określone prawem pra-
cy, a także ustawą o systemie zdrowot-
nym, która reguluje miedzy innymi orga-
nizację i funkcjonowanie zakładów opie-
ki zdrowotnej. Przez sześć lat doktor Do-
bródzki kierował Samodzielnym Publicz-
nym Gminnym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej w Czarnej. Kierowanie to nie tylko 
zarządzanie zakładem pracy, jakim była ta 
instytucja, ale dodatkowo pełnił on obo-
wiązki lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, pediatry, specjalisty niezwykle 
potrzebnego dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Za profesjonalizm w 
kierowaniu ośrodkami zdrowia, za wzoro-
wą organizację pracy i co się z tym wią-
że za utrzymanie płynności finansowej 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej, 
wójt wręczył w imieniu rady dyrektorowi 
okolicznościowy adres z życzeniami dal-

szych sukcesów w pracy w służbie zdro-
wia na terenie naszej gminy. Były również 
kwiaty i brawa od rady za dobrze wyko-
naną pracę. Nie rozstajemy się jednak le-
karzami i personelem z Ośrodka Zdrowia 
z Czarnej. Od maja funkcjonował będzie 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej, który w takim samym zakresie świad-
czył będzie bezpłatnie usługi medyczne 
wszystkim tym, którzy będą chcieli korzy-
stać z tej nowo powstałej instytucji służby 
zdrowia. Przewagą nad obecnym stanem 
opieki zdrowotnej, o którym \będą się mo-
gli przekonać mieszkańcy i pacjenci do-

tychczasowego Ośrodka Zdrowia w Czar-
nej są warunki lokalowe. Nowy, nowocze-
sny, spełniający wszystkie standardy unij-
ne budynek już stoi, wybudowany przy ul. 
Konarskiego w Czarnej. Zapewne uroczy-
ście będzie otwarty, a my również odno-
tujemy ten fakt. Dziś i my składamy gra-

tulacje dyrektorowi Piotrowi Dobródzkie-
mu za kawał dobrej roboty na rzecz za-
pewnienia podstawowej opieki medycz-
nej mieszkańcom gminy.

                 (ziel)

Prawie we wszystkich mediach mo-
gliśmy usłyszeć i przeczytać ostrzeżenia 
wybitnych klimatologów, którzy straszy-
li ociepleniem klimatu, który w najbliż-
szych latach przynieść miał katastrofę na 
ziemi, topnienie lodowców, podniesienie 
się poziomu wód oceanu i nieodwracal-
nymi skutkami związanymi z nadmierną 
emisją przez przemysł dwutlenku węgla 
do atmosfery. 

Zapewne w części mieli rację, ale nie 
do końca. Sami zresztą w swoich wypo-
wiedziach wycofują się z nietrafionych 
ekspertyz naukowych. Przekonała ich 
zima, która w tym roku zaatakowała nie 
tylko Polskę, ale i te strefy klimatyczne 
gdzie śnieg pada raz na sto lat. W Stanach 
Zjednoczonych w stanie Dakota tempera-
tura spadła do – 50 stopni.  I w naszym 
kraju zima nie daje za wygraną, prognozy 
długoterminowe przewidują, że do koń-
ca utrzymają się minusowe temperatury. 
W styczniu doświadczyliśmy mrozów, a 
termometry od dawna już nie pokazywa-
ły temperatur niższych od - 20 stopni. Za-
marzła „Czarnianka”, a kaczuszki, któ-
re od lat goszczą pod mostem dokarmia-

ne przez przedszkolaków szukają w cie-
plejszego miejsca gdzie rzeka nie zama-
rza. Najczęściej spotkamy je koło mostu 
w Czarnej, gdzie czekają na dzieci. Zwie-
rzyna, a zwłaszcza sarny dokopują się do 
posianych jesienią poplonów, a wróble ła-
skawie czekają, że okruchy ze stołów tra-
fią do przydomowych karmników. 

Mamy jednak trochę szczęścia, że naj-
większy kataklizm, jaki przetoczył się nad 
częścią Polski ominął nasze tereny. Tysią-
ce gospodarstw domowych zostało po-
zbawionych prądu, a słupy elektryczne 
na skutek oblodzenia drutów składały się 
jak kostki domina. U nas również mokry 
śnieg spowodował szkody w lasach, ła-
mały się sosny, niebezpiecznie było prze-
jechać przez tereny leśne. Nasi straża-
cy wywiązali się ze obowiązków i szyb-
ko i sprawnie usuwali zwalone na jezd-
nię drzewa, udrażniając przejazd. Nieste-
ty wiele samochodów na skutek śliskiej 
nawierzchni wylądowało w rowie, nawet 
ciężkie ciężarówki nie mogły sobie po-
radzić z oblodzeniem i również kończy-
ły jazdę w okolicznych rowach. Mrozy 
też dawały się we znaki, zwłaszcza star-

szym samochodom z silnikami diesla. 
Stały na drodze zamarznięte i nic nie po-
magało tylko ciepły garaż mógł je urucho-
mić. Przezorni nie dali się zaskoczyć do-
lewając do ropy płynów, które zabezpie-
czają paliwo przed mrozem. Służby gmin-
ne na ogół w porę utrzymywały przejezd-
ność dróg, choć zawieje końcem stycznia 
narobiły trochę kłopotów i trzeba było po-
czekać na udrożnienie drogi.

 Wiosna już za pasem, do mojego karm-
nika przyleciały już szpaki, które pilnują 
zrobionej w ogrodzie budki, aby niepro-
szony szpak jej nie zasiedlił, wiosna, za-
tem pewnie blisko, dostają trochę łuska-
nego słonecznika ze smalcem i dobrze się 
mają, myślę, że dotrwają do wiosny.

 
Zagrożenie może spowodować szybkie 

topnienie śniegu i lodu na rzekach. Służ-
by gminne są przygotowane na nieprze-
widziany przybór wody, choć zalegająca 
ilość śniegu w naszym rejonie nie powin-
na spowodować zagrożenia.

                                                                                                                                                      
 (ziel)

TIR wypadł z drogi gminnej w Borowej

Dziesiątki dzikich kaczek zimują na rzece „Czarna” w Czarnej

Nowy Ośrodek Zdrowia w CzarnejDyrektorowi  Piotrowi  Dobródzkiemu  kwiaty od rady, wręcza przewodniczący 
Janusz Cieśla
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Opłatek Rodzin Radia Maryja w Jaźwinach
Po przepięknie wystawionych Jaseł-

kach przez uczniów Zespołu Szkół w Jaź-
winach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli kół Rodzin Radia Maryja z naszej 
gminy, sąsiedniej Woli Wielkiej oraz z 
Dąbrówki Wisłockiej. 

Na spotkanie opłatkowe zaproszo-
no księdza dziekana Stanisława Biernata, 

wójta Józefa Chudego, księdza Jacka Sa-
rotę radnego z Jaźwin i Dariusza Barna-
sia oraz dyrektor Zespołu Szkół Lucynę 
Madura. Uroczystość opłatkową prowa-
dził ks. Jacek Sarota, odmówiono Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego, aby później 
wysłuchać Słowa Bożego i tradycyjnie ła-
miąc się opłatkiem wzajemnie złożyć so-

bie życzenia. To już tradycja, że w gra-
nie kół Rodziny Radia Maryja odbywają 
się spotkania opłatkowe. Kolędowano, a 
dla wszystkich nie zabrakło smakowitych 
ciast, dobrej wędliny i sałatek. 

                                                                                                                                                      
      (ziel)

Wspólne życzenia

Wójt składa życzenia ks. dziekanowi Stanisławowi Biernatowi

Życzenia dla najmłodszej uczestniczki opłatkaWzajemne życzenia 

Wspólne kolędowanie

Życzenia dla radnego z Jaźwin

Radny Dariusz Barnaś z Jażwin z rodziną na opłatku

Ks. Jacek Sarota pobłogosławił opłatki

Ostatnie dni grudnia wielu osobom z 
najbliższego otoczenia Ks. Prałata Jana 
Zielińskiego upłynęły w atmosferze zadu-
my, smutku i żałoby, bowiem 30 grudnia 
2009 roku Ks. Prałat odszedł do wieczności. 

Kim był ten człowiek? Jakimi wartościa-
mi wzbogacił wspólnotę ludzi wierzących? 
Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi 
udzielić mogą jego bliscy. Czytelnikowi 
można jednak przybliżyć nieco postać Ks. 
Zielińskiego poprzez zaprezentowanie w te-
legraficznym skrócie jego biografii. 

Ks. Prałat urodził się 25 maja 1928 roku 
w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły 

średniej wstąpił do WSD w Tarnowie. W 
dniu 29 czerwca 1955 roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pęka-
li. Później pracował, jako wikariusz w para-
fiach: Cmolas, Tarnów (Parafia św. Józefa i 
Matki Bożej Fatimskiej) i Rzezawa.

Przez wiele lat Ks. Prałat Jan Zieliński 
pełnił urząd proboszcza w kilku parafiach. 
I tak w latach 1964 – 1969 była to parafia 
Powroźnik, w latach 1969 – 1974 parafia 
w Czarnej, a od 1974 do 1998 roku – pa-
rafia Matki Bożej Bolesnej w Nowym Są-
czu – Zawadzie.

Po przejściu na emeryturę Ks. Zieliński 

zamieszkał w parafii Dąbrowa Tarnowska w 
charakterze rezydenta. W 1996 roku został 
obdarzony godnością Kanonika Honorowe-
go Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
w kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie 
Tarnowskiej w sobotę 2 stycznia 2010 roku. 
Tam zgromadziła się rodzina, przyjaciele, 
księża i wierni, aby razem pogrążyć się w 
modlitwie różańcowej i polecić duszę zmar-
łego podczas Mszy Świętej. Następnie ciało 
śp. Ks. Prałata przewieziono do parafii Mat-
ki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu, gdzie 
odbyła się Msza Święta pogrzebowa. Ks. 
Prałat Zieliński pochowany został na Cmen-

tarzu Miejskim przy ul. Rejtana w Nowym 
Sączu.

Cóż można powiedzieć na koniec? Ja-
kich słów ubolewania użyć? Z pewnością 
żadne, nawet najbardziej wyszukane frazy 
nie odzwierciedlą tragedii i bólu ludzi naj-
bliżej związanych z tym człowiekiem. Nie-
jakim pocieszeniem może być jednak re-
fleksja, że nie odszedł on zapomniany, po-
zostanie, bowiem w pamięci wielu odda-
nych mu ludzi, którzy na zawsze zachowają 
go w swoich sercach.

(AH)

 KSIąDZ PRAłAT JAN ZIELIŃSKI
Wspomnienie 
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Na koniec marca przewidziano zakoń-
czenie prac remontowych Krytej Pływal-
ni w Czarnej, która jak wiele budynków 
gminnych i prywatnych została podtopio-
na w  czerwcowej powodzi ubiegłego roku. 

Urządzenia techniczne uzdatniają-
ce wodę, filtry, wymienniki ciepła, silni-
ki, automatyka zostały uszkodzone i mu-
siały zostać wymienione lub wyremonto-
wane. Kryta pływalnia wyposażona jest 
w urządzenia, które zabezpieczają odpo-
wiednią jakość wody poprzez jej podgrze-
wanie oraz uzdatnianie. Te specjalistycz-
ne urządzenia musiały zostać gruntownie 
przeglądnięte, a wszelkiego rodzaju nawet 
drobne uszkodzenia wyeliminowane, aby 

korzystający z basenu mogli bezpiecznie 
się kapać . Około 20 marca  będzie  można 
już korzystać z basenu, po wcześniejszym 
jego uruchomieniu i sprawdzeniu przez 
odpowiednie służby techniczne. Wszyst-
ko wskazuje na to, że żadnych niespodzia-
nek nie będzie i wymuszona przerwa, spo-
wodowana  uszkodzeniem przez powódź 
urządzeń nie przyniesie dalszego opóźnie-
nia w uruchomieniu pływalni , na którego  
otwarcie czekają dzieci i  młodzież. Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
zaprasza wszystkich chętnych do korzy-
stania z tej formy rekreacji, która dostęp-
na będzie już od 20 marca bieżącego roku.

                                                                                                                         
   (ziel)

Powoli rozsuwa się kurtyna – oczom 
zgromadzonych widzów ukazuje się de-
mon zła – Lucyfer na swoim tronie, a z 
jego ust płyną m.in. słowa: „na polach Ba-
bilonu nim na ziemi północ przejdzie, przez 
me wierne służebnice, hołd mi złoży ludzkie 
plemię” i dalej: „Choć mię Stwórca z nie-
ba strącił, to na ziemi ja zwyciężam, Pie-
kło ludźmi się napełnia, a przybytki jasne w 
niebie wiecznie stać pustkami będą”. 

W tej tonacji wypowiadają się też: Py-
cha, Chciwość i Zmysłowość. 

Ale jest też druga strona medalu – jest 
Gabriel, jest Michał, który mówi: „W 
proch upadam przed Tobą i w głębokim 
pokłonie swoim Panem uznaję” i dalej: 
„Gdyś Ty Królem niebiosów, chociaż le-
żysz we żłobie – to do Ciebie przyjść mu-
szą wszystkie chóry anielskie”. 

Jest więc z jednej strony zło, z drugiej 
dobro – które zwycięży? W tym przypad-
ku dominować będzie „Dobro”, które zro-
dzi się w żłobku, które przyniosło światło i 

miłość, którym można obdarować świat, a 
jego nosicielami będą prości ludzie w oso-
bach pastuszków, jak i monarchowie, któ-
rzy przybyli ze wschodu.

Właśnie tę nowinę, że dobro winno 
zwyciężać zło, starała się nam przedsta-
wić młodzież – i ta ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Żdżarach, która wspólnie z 
panią Ewą Olszko – Szpunar – instruktorką 
pracującą w Wiejskim Centrum Kultury w 
Żdżarach przygotowała przemiły spektakl 
– Jasełka – „Pójdźmy Do Betlejem”. Dzie-
siątki godzin spędzonych wspólnie na pró-
bach dały wspaniały efekt – niezapomnia-
ne przeżycie tym, którzy przed latami pa-
rali się nauczaniem i wychowaniem mło-
dego pokolenia.

To dla nich – emerytowanych nauczy-
cieli z gminy Czarna i Dębica przygotowa-
no      tę przemiłą imprezę. W imieniu „we-
teranów”, którzy całe swe życie poświęci-
li młodzieży       i jej edukacji składam ser-
deczne podziękowania zarówno pani Ewie, 
jak i jej podopiecznym, całej czterdziestce, 

którzy z różnych zakątków Żdżar przycho-
dzili dziesiątki razy na próby i w końcu na 
samą imprezę. Szczególne podziękowa-
nia kieruję do tych, którzy dali największy 
wkład w to widowisko – są to: Katarzy-
na Klimek, Kinga Danek, Klaudia Barnaś, 
Monika Stolarz, Tomasz Placek, Marcin 
Tworek, Dominik Mietroń, Maciej Wójcik, 
Patryk Miśkowicz, Hubert Oleksy i Bartło-
miej Kruk.

A druga odsłona to spotkanie zaproszo-
nych gości przy kawce, herbatce i ciastecz-
ku (własnego wypieku). Wspomnienia z 
dawnych pięknych lat, wypełnionych co-
dzienną pracą, konferencjami, szkoleniami 
i zespołami no i próbą rozpoznania, czy ta 
pani to z całą pewnością Władzia? A tam-
ta to Krysia czy Jadzia? Cóż - latka czynią 
swoje. Mam taką cichą nadzieję, że tego 
typu spotkania będą się powtarzać i nie bę-
dzie problemu w rozpoznaniu koleżanek z 
dawnych lat.

    Tadeusz Szydłowski

BASEN 
W MARCU

MARKET W CZARNEJ

Emerytowani pracownicy oświaty 
spotkali się w Żdżarach…

W sobotę 30 stycznia na mapie placó-
wek handlowych w Czarnej przybył no-
woczesny i dysponujący największą po-
wierzchnią handlową Market. 

Tradycyjnie przecięto wstęgę, a ksiądz 
proboszcz Stanisław Janusz odmówił wraz 
ze zgromadzonymi na otwarciu pierwszy-
mi klientami przewidziane rytuałem ko-
ścielnym modlitwy i poświęcił sklep. Za-
opatrzenie tej nowej placówki handlowej 
wybudowanej w centrum Czarnej na czę-
ści byłego placu targowego niczym się 
nie różniło w dniu otwarcia od wielko po-
wierzchniowych centrów handlowych. Po-
mimo trudności spowodowanych złośli-
wością przedmiotów martwych, tym ra-
zem systemu komputerowego, w krótkim 
czasie udało się go kierownictwu skle-
pów przezwyciężyć i klienci mogli zro-
bić pierwsze zakupy, zapewne w tym dniu 
po cenach promocyjnych. Czarna ma, więc 
kolejną placówkę handlową, a następna 
powstaje przy ulicy Spółdzielczej nieomal 
na placu już istniejącej firmy handlowej. 
Czarna wzbogaca się w placówki handlo-
wo- usługowe doganiając nasyceniem duże 
aglomeracje miejskie.. Liczymy, iż zadzia-
ła prawo zdrowej konkurencji, a nie zmo-
wy cenowej i właściciele będą konkurować 
zdobywając klientów cenami, miłą i sym-
patyczną obsługą, częstymi promocjami. 
W nowo otwartej placówce powstało 18 
nowych miejsc pracy, przeważają młode i 
sympatyczne ekspedientki. To najbardziej 
radosna informacja świadczącą o rozwo-
ju Czarnej, która posiada pełną infrastruk-
turę techniczną, sprzyjającą rozwojowi in-
westycji.

                                      ( ziel)

Budynek krytej pływalni już prawie gotowy

Niedługo basen zapełni się uczniami ze szkół

Market poświecił ks. Stanisław Janusz proboszcz parafii Czarna

Półki pełne towarów i chętnych do zakupu

Stoisko alkoholowe i cukiernicze dobrze zaopatrzone, a także miła i młoda  obsługa

Pani Ewa Olszko – Szpunar  z wykonawcami

Spotkanie nauczycieli emerytów w WCK w Żdżarach
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WSPOMNIENIE

JASEŁKOWE ŚWIĘTO W JAŹWINACH
dOpŁATy bEzpOŚrEdNIE 

W 2010

W ostatnich dniach września ubiegłego 
roku po długiej i ciężkiej chorobie poże-
gnaliśmy naszą koleżankę Wandę Grzyb. 
W asyście kompanii honorowej druhów, 
strażaków w Kościele Parafialnym w 
Czarnej ks. proboszcz Stanisław Janusz 
odprawił mszę Świętą, żegnając ją w wy-
głoszonej homilii. 

Rodzina, sąsiedzi, koleżanki i koledzy z 
Urzędu Gminy i jednostek gminnych pole-
cali Bogu w modlitwie duszę Wandzi, któ-
ra z woli Bożej odeszła od nas pozostawia-
jąc nas wszystkich w smutku i żalu. W kon-
dukcie wraz ze strażakami ochotnikami z 
całej gminy odprowadziliśmy ją na cmen-
tarz, aby tam rzucić garstkę ziemi i złożyć 
wieńce i wiązanki kwiatów, dziękując za 
wspólnie spędzone chwile, które dano nam 
razem w urzędniczej rodzinie spędzać i te 
dobre pełne radości i te naznaczone smut-
kiem i troską z chwilą jak doszła do nas tra-
giczna wieść o chorobie, z którą przez wie-
le lat się zmagała, pozostając w stosunku 
do nas pełna życzliwości, obdarzając nas 
każdego dnia uśmiechem i dobrym sło-
wem. Wierzyliśmy, że może zły los, który 
tak ciężko ją doświadczył odmieni się któ-
regoś dnia, a dobry Bóg nie zabierze jej do 
swego Królestwa w 53 roku życia, da jej 
się nacieszyć tym wszystkim, co było dla 
niej najcenniejsze - rodziną. 

Nasza Wandzia Grzyb z domu Sekuła 
urodziła się w Myślenicach, tam uczęsz-
czała do szkoły podstawowej, a później do 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki, w tychże Myślenicach zdała 
maturę w 1975 roku. Pierwszą posadą po 
ukończeniu szkoły otrzymała w Przedsię-

biorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego 
„CEFRAM” w Krakowie, w którym pracu-
je do lutego 1977 roku. Z kolei dwa kolejne 
lata pracuje w Państwowej Inspekcji Han-
dlowej, a później przez 6 lat w Akademii 
Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W roku 
1985 jej starania o pracę w Urzędzie Gmi-
ny w Czarnej zostają rozpatrzone pozytyw-
nie przez ówczesnego Naczelnika Gmi-
ny Stanisława Mikę i rozpoczyna pracę w 
referacie księgowości prowadząc równo-
cześnie sprawy personalne urzędu. W paź-
dzierniku 1985 roku otrzymuje stanowisko 
inspektora ds. ewidencji ludności. W roku 
1987 zostaje powołana na stanowisko za-
stępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go. Z dniem 1 sierpnia 1990 roku zostaje 
powołana na stanowisko kierownika USC, 
które pełni do końca listopada 2005 roku. 
Przez całe 15 lat pełni funkcję w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego służąc mieszkań-
com od chwili urodzenia, prowadząc księ-
gi stanu cywilnego. Jest to jedno ze sta-
nowisk urzędniczych w gminie, z którym 
każdy mieszkaniec naszej gminy musi się 
zetknąć. Wykonując obowiązki urzędnicze 
zawsze służyła pomocą wszystkim tym, 
którzy takiej pomocy oczekiwali, a czas po 
1990 roku to okres rodzącej się wolności 
i samorządności, w której czynnie i z od-
daniem pomimo ciężkiej choroby uczestni-
czyła. W 2005 roku obchodziła Jubileusz 
30 lecia pracy zawodowej, były gratulacje i 
życzenia te najważniejsze, zdrowia, które-
go naszej koleżance zabrakło. 

Wanda Grzyb pozostanie również w pa-
mięci strażaków, druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Służyła im przez wiele 
lat pomocą i obsługiwała administracyjnie 

wszystkie jednostki działające na terenie 
naszej gminy. Strażacy darzyli ją szacun-
kiem i zawsze każdego dnia mogli na nią 
liczyć, że strażackie sprawy zostaną dobrze 
i szybko załatwione. Żegnali ją w kościele 
i na cmentarzu, w ciszy i smutku, galowo 
ubrani ze łzami w oczach. Mogła być jesz-
cze długo razem z nami, niestety okrutna 
choroba, której uległa po długiej i heroicz-
nej walce zebrała swe żniwo. Pozostanie w 
naszej pamięci, a wszystko to, co w naszej 
gminie się zmieniało, budowało, urządza-
ło jest cząstką także jej uczciwej, oddanej, 
profesjonalnej pracy w urzędzie.

Dziękujemy Ci Wandziu za te lata, które 
wspólnie spędziliśmy.

      
  Koleżanki i Koledzy

W mroźne, zimowe niedzielne popołu-
dnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół w 
Jaźwinach wypełniła się po brzegi zapro-
szonymi gośćmi oraz mieszkańcami. Ja-
sełka w wykonaniu uczniów swoją obec-
nością uświetnił ks. Dziekan Stanisław 
Biernat,Wójt Gminy Pan Józef Chudy, 
sekretarz Pan Stanisław Zieliński, sołtys 
Pan Stanisław Ryzak wraz z Radą Sołec-
ką Radny Pan Dariusz Barnaś z Rodzi-
ną oraz zaproszone Babcie i Dziadkowie, 
jak również przedstawiciele Kół Przyjaciół 
Radia Maryja z okolicznych miejscowości.

Sztuka, którą grali młodzi artyści, na-
wiązywała do tradycyjnych motywów bo-
żonarodzenio-wych, ale jej przewodnią 
myślą było uczulenie na współczesny pro-
blem bezdomności i znie-czulicy społecz-
nej. Uczniowie doskonale oddali klimat 

betlejemskiego niegościnnego dla Józefa 
i Maryi miasta, jak i współczesnej rodzi-
ny, która mimo „piątego talerza” na wigi-
lijnym stole woli, aby pozostał on jednak 
pusty. W jasełkach udział wzięli Marcin 
Zawiślak, Jakub Niedzielski, Marek Ziar-
ko, Izabela Wawelska, Angelika Cieśla, Ja-
kub Drożdż, Maciej Trza-skuś, Natalia Ma-
ślanka, Beta Para, Karolina Ćwik, Dawid 
Stelmach, Dawid Ziarko, Karina Czernik, 
Patrycja Burek, Katarzyna Kusek, Paulina 
Cieśla, Agnieszka Burek, Mateusz Ćwiok, 
Patrycja Trzaskuś, Wiktoria Małek, Ma-
teusz Janus, Szczepan Wałęga, Magdale-
na Gawle, Kamil Para, Łukasz Para, Kac-
per Janus, Konrad Stelmach, Rafał Drożdż, 
Stefan Trzaskuś, Tomasz Niedzielski, Mi-
chał Niedzielski, Marcin Janus, Łukasz 
Sztorc. Nad całością czuwały A.Szot i 

R.Brzeska.
Święty Mikołaj, w osobie Pana Wójta, 

obdarował wszystkich uczniów oraz babcie 
i dziadków czekoladami. Mikołajkowych 
słodkości dla artystów dostarczył także 
Pan Sołtys oraz Koło Przyjaciół Radia Ma-
ryja. Następnie odbyło się spotkanie opłat-
kowe z udziałem babć i dziadków oraz za-
proszonych gości. Na sali gimnastycznej 
przy dźwiękach młodzieżo-wej muzyki od-
była się zabawa karnawałowa dla uczniów 
ZS w Jaźwinach. Nad słodkim po-częstun-
kiem dla tych ostatnich czuwała niezawod-
na Rada Rodziców.

Dziękuję tym, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością oraz życzę wszystkim, 
aby rok 2010 przyniósł same pogodne dni 
bez trosk i zmartwień.

L.Madura

Edward Tomasiewicz – urodzony 
19.04.1926 roku – najstarszy z rodzeń-
stwa.           

 Po ukończeniu szóstej klasy Szko-
ły Podstawowej w Pilźnie, zdał egzamin 
i został przyjęty do I – go Gimnazjum w 
Tarnowie. Po wybuchu wojny w 1939 r. 
nauka ta nie mogła być kontynuowana, 
więc ukończył siódmą klasę w rodzin-
nym Pilźnie i rozpoczął dalszą edukację 
w Szkole Rolniczej w Dulczówce. Niem-
cy przygotowywali uczniów tej szkoły do 
pracy w gospodarstwach rolnych w Niem-
czech. Po rozdaniu świadectw chłopcy, 
jak i dziewczęta mieli być wywiezieni 
do pracy u bauerów. Wieść ta lotem bły-
skawicy dotarła do absolwentów, chłopcy 
zorganizowali „nocny nalot” – bez wiedzy 
dyrektora zabrali świadectwa, rozeszli się 
do domów i ukryli.

Całą akcją pokierował ks. Stanisław 
Wilk, który w tej szkole w ramach nauki 
wykładał etykę katolicką. No i wyjazd na 
„saksy” spełzł na niczym. Wspomniany 
ksiądz był również organizatorem AK na 
terenie wspomnianej szkoły. Ksiądz Sta-
nisław Wilk zginął w akcji „Tartak” na 

terenie w Czarnej. Pochowany został na 
cmentarzu w Straszęcinie w grobowcu Ja-
błonowskich, a po wojnie ekshumowano 
zwłoki i przeniesiono do rodzinnej miej-
scowości Krzyż koło Tarnowa. 

W wolnym czasie od zajęć szkolnych 
i po jej ukończeniu terminował u krawca.  
Po wyzwoleniu uczył się jeszcze krawiec-
twa w Tarnowie i w Dębicy. Praca ta nie-
specjalnie mu odpowiadała, mimo że da-
wała wysokie zarobki. Podjął dalszą na-
ukę w Technikum Rolniczym w Rzemie-
niu. W tym czasie zawarł związek mał-
żeński z Marią Mięso – nauczycielką w 
Machowej. W roku 1953 żona została 
przeniesiona do pracy w szkole w Czar-
nej i tam zamieszkali w mieszkaniu służ-
bowym w szkole. Po ukończeniu szkoły 
w Rzemieniu w czerwcu 1953r. rozpoczął 
pracę w Wydziale Rolnictwa Urzędu Po-
wiatowego w Dębicy. Po okresie wstęp-
nym został kierownikiem Referatu Urzą-
dzeń Rolnych, następnie kierownikiem 
Geodezji. Po każdej reorganizacji nazwy 
się zmieniały, lecz praca była ta sama.

W latach 1965 – 68 uzupełniał wy-
kształcenie w Studium Prawa Cywilnego 

i Rodzinnego. W roku 1975, po likwida-
cji powiatów, przeszedł do pracy w Woje-
wódzkim Wydziale Geodezji w Tarnowie, 
na stanowisko Kierownika Oddziału Ob-
rotu Nieruchomościami Rolnymi, aż do 
przejścia na emeryturę w 1992r.

Będąc już na emeryturze pracował jesz-
cze przez okres dwóch lat na ułamkowych 
częściach etatu i na zlecenia. Następnie – 
wspólnie z synem Władysławy – Rober-
tem wybudowali bliźniaczy dom, w któ-
rym mieszkał do ostatnich swoich dni.

Edward za pracę zawodową został od-
znaczony:

- Złotym Krzyżem Zasługi,
-  medalem 1000-lecia państwa polskie-

go,
-  medalem zasłużonych dla miasta Tar-

nowa.

W roku 1950 wstąpił w szeregi Stron-
nictwa Ludowego pełniąc różne funkcje: 
od Prezesa Koła do członka Zarządu Wo-
jewódzkiego w Tarnowie, członka Woje-
wódzkiej Komisji Rewizyjnej. Za pracę 
w Stronnictwie – w czasie wiecu z okazji 
90 – lecia Ruchu Ludowego – odznaczony 

został Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Uroczysta dekoracja od-
była się w Rzeszowie w 1985 roku w dniu 
Święta Ludowego. 

Pracując w Tarnowie w Wydziale Geo-
dezji miał możliwość załatwienia niektó-
rych problemów dla swojego środowiska. 
Nic, więc dziwnego, że w kronice para-
fialnej ks. Dziekan Stanisław Biernat pi-

sze: „wiele istotnych i nurtujących nas 
problemów – związanych z rozbudową 
naszej świątyni załatwił nam bezintere-
sownie nasz parafianin - pan Edward To-
masiewicz”.

W dniu 26 maja, 2000r. otrzymał Me-
dal im. Wincentego Witosa. Jest to naj-
wyższe odznaczenie w Polskim Stronnic-
twie Ludowym – nadawane za zasługi dla 
Ruchu Ludowego.

Będąc już na emeryturze rozpoczął pra-
cę społeczną w Radzie Nadzorczej Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Czarnej. W latach 1992 – 2002 pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Nadzor-
czej.

W dniu 09.08.2009r. odszedł od nas 
Edward – człowiek prawy, tytan pracy, 
pozostawiając w bólu najbliższą rodzi-
nę, środowisko zaś utraciło człowieka, dla 
którego wszystko, co nowe i postępowe – 
było dewizą życia.

 Tadeusz Szydłowski

EDWARD TOMASIEWICZ
Synowie tej ziemi

W tym roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować 
 o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:
 
· jednolitą płatność obszarową (JPO), 
· uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: 
- płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
-  płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, upra-

wianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),
-  płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją, 
-  płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych 

drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),
- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
- przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
- płatność cukrową,
- płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne),
-  przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 

dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
- płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
-  pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 
Od tego roku zniesione zostaną dopłaty do roślin energetycznych, 
ale jest coś w zamian:
 
-  rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji (jednolite gatun-

kowo),  takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługiwały będą jed-
nolite płatności obszarowe,

-  do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin przy-
sługiwała będzie jednolita płatności obszarowa (JPO) oraz uzupełniająca płatność pod-
stawowa (UPO).

 
 SPECJALNA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA
 
Płatność do roślin strączkowych i motylkowatych 
stawka – max 60 euro/ ha
 
 
WSPARCIE SPECJALNE

Płatność do owiec                                             Płatność do krów
 
stado – co najmniej 10 samic                           stado – do 10 krów
wiek – co najmniej 18 miesięcy                       wiek – co najmniej 36 miesięcy
 
stawka – max 30 euro/sztuka                          stawka – max 142,5 euro/ sztuka

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na 
rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz 
zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross 
compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt oraz dobrej kultury rolnej.

 
TERMIN PODSTAWOWY NABORU WNIOSKÓW: od 15 marca do 17 maja
 
TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY: do 11 czerwca (1% sankcji za każdy dzień opóźnienia)

I N F O R M A T O R
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„Pan Bóg już zstąpił do nas na ziemię,
 Chcemy więc uczcić Go przedstawie-
niem,
I jako dawny obyczaj każe,
Jasełka chcemy nieść Jemu w darze…”

Dlatego też w niedzielę 17 stycznia 
br.  mieszkańcy Róży i zaproszeni goście 
tłumnie przy byli do kościoła parafialne-
go na godz. 15:00, by jak co roku obejrzeć 
tradycyjne jasełka.

Inscenizacja historii Narodzenia Pań-
skiego została przygotowana przez 
uczniów Gimnazjum w Róży pod  kierun-
kiem p. Janusza Opalińskiego i p. Danu-
ty Chęciek.

„Dziś w świecie modne są udziwnienia,
Lecz my normalni-nic się nie zmienia,
Będzie więc Herod i aniołowie,
Diabły,  pasterze i trzej królowie…

Lecz byście się tu nie nudzili,
Żeśmy realia uwspółcześnili…
Co z tego wyszło- wnet zobaczycie…
Ufam, że do końca tu dosiedzicie…”

Bez obaw, wszyscy przybyli do kościo-
ła w Róży  dosiedzieli do końca i z wiel-
kim zainteresowaniem podziwiali arty-
styczne talenty naszych wychowanków.  
A było co podziwiać: oryginalne stroje 
przygotowane osobiście przez uczniów - 
tylko niektóre elementy jak rogi diabłów 

zakupione zostały w supermarkecie, pięk-
nie wykonane przez uczennice Gimna-
zjum, ale i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
znane kolędy:  „ Lulajże, Jezuniu”,  „W 
żłobie leży”,  „ Z narodzenia Pana” jak 
i trochę mniej znane pastorałki  „ Świeć 
gwiazdeczko” czy „Gore gwiazda Jezu-
sowi”.

Wszyscy wykonawcy wspaniale się za-
prezentowali. Należy więc im pogratulo-
wać jak również opiekunom, którzy już 
od kilku lat dbają o to, byśmy dogłębnie 
przeżywali święta Bożego Narodzenia. 
Czekamy więc na kolejne jasełka w przy-
szłym roku.

Alicja Wójcik

11 stycznia 2010r. o godz. 14 00 odby-
ło się uroczyste podsumowanie kolejnej 
XVII już edycji Wojewódzkiego Konkur-
su Szopek Bożonarodzeniowych organi-
zowanego przez Gimnazjum nr. 8 im. Ar-
mii Krajowej w Rzeszowie. 

Celem konkursu było: przywrócenie 
tradycji i obyczajowości, które łączą się 
ze świętami Bożego Narodzenia, tworze-
nie podstaw własnej wizji swojej przy-
szłej rodziny, wzbudzanie odwiecznej tę-
sknoty do ciepła domu rodzinnego, szczę-
ścia i pokoju, zainteresowanie regionem 
ze szczególnym uwzględnieniem jego wa-
lorów historycznych i architektonicznych.

Najpiękniejszą artystyczną polską tra-
dycją bożonarodzeniową są szopki. W 
„betlejemkach” scena Bożego Narodze-
nia umieszczona jest w budynku, najczę-
ściej w formie drewnianej szopy (stajen-
ki), czasem we wnętrzu świątyni, a znaj-
dujące się w niej figurki są nieruchome. 
To właśnie szopki betlejemskie przeważa-
ły wśród 287 prac, które napłynęły z 65 
szkół całego województwa na XVII Wo-
jewódzki Konkurs Szopek Bożonaro-
dzeniowych w Rzeszowie. Każda szop-
ka poddana została ocenie według różno-
rodnych kryteriów: dekoracyjność, estety-
ka, kolorystyka, figurki, architektura, tra-
dycyjność, ale też i nowatorstwo, ogólne 

wrażenie artystyczne i to coś, – czyli du-
sza szopki. Piękno tych misternych arcy-
dzieł wynikało raz z przepychu ornamen-
tów i plejady postaci ją zaludniających, 
innym razem zachwycały wyrafinowa-
ną prostotą i skromnością. Prezentowano 
szopki rozmaitych wielkości i stylów. 

Czy jest możliwe by tradycyjna szop-
ka bożonarodzeniowa mogła czymś za-
skoczyć? Okazuje się, że tak, albowiem, 
co roku przybywa nowych, różnorodnych 
materiałów do jej wykonania: od drewna, 
słomy, papieru, tkanin, ziaren, liści, pier-
nika, drutu, masy solnej, mydła, plasteli-
ny, tworzywa sztucznego po szkło, maka-
ron i koraliki. Wspaniale prezentowały się 
szopki – miniaturowe szałasy, groty, ja-
skinie rzeźbione, bądź malowane, wypeł-
nione perełkami rękodzieła szydełkowe-
go, cackami z masy solnej, mydła, tektury 
– figurkami Rodziny Betlejemskiej, anioł-
kami, postaciami ludzi i zwierząt. Okaza-
le prezentowały się też szopki – witraże 
tajemniczo podświetlane delikatnymi pro-
mieniami styczniowego słońca. 

Cud narodzin okazał się dla wielu mło-
dych artystów niewyczerpanym źródłem 
inspiracji. Często umieszczali oni scenę 
w polskich warunkach, np. pod rzeszow-
skim pomnikiem, w ośnieżonej szopie czy 
w letniej scenerii z bocianem oraz z pa-

stuszkami w strojach ludowych. Dzieła 
zachwycały formą, sposobem ujęcia te-
matu, śmiałością rozwiązań kompozycyj-
nych i barwą. 

Dzięki nauczycielce plastyki w Zespo-
le Szkół w Starej Jastrząbce budowa szo-
pek stała się już miejscową tradycją. To 
wspólne zajęcie integruje całe rodziny, 
które od pokoleń przekazują sobie wie-
dzę o tworzeniu szopek zadziwiających 
kunsztem misterności i dokładności wy-
konania. P. Ewa Orzechowska inspiru-
jąc uczniów do udziału w konkursie pod-

trzymuje zachowanie tradycji budowania 
szopek bożonarodzeniowych. Prezentacja 
szopek na corocznej szkolnej wystawie, 
jako elementu kultury chrześcijańskiej i 
narodowej kształtuje wśród młodzieży ak-
tywną i twórczą postawę wobec tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami bożo-
narodzeniowymi.  Fachowe i cenne uwagi 
pani Ewy rozwijają uzdolnienia plastycz-
ne i wrażliwość estetyczną młodych arty-
stów, którzy z powodzeniem biorą udział 
w konkursach na etapie gminnym, powia-
towym i wojewódzkim.

Tak, więc kolejny raz złocista gwiazda 
nad szopką zajaśniała i nagrody trafiły do 
rąk wykonawców. W tym roku byli to: 

Anna Chłopek – I miejsce,
Mateusz Początko – I miejsce
Izabela Starzyk – II miejsce
Tomasz Marek – II miejsce
Konrad Żydek – III miejsce
Gancarz Łukasz – wyróżnienie

Pani Ewa Orzechowska uczy plasty-
ki również w Szkole Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Róży i tam również ucznio-
wie wykazali się talentem i zdobyli:

Lidia Żmuda – III miejsce
Konrad Opaliński – wyróżnienie
Filip Zawiślak – wyróżnienie
Konrad Kulas – wyróżnienie
W konkursie brał udział również syn 

nauczycielki – Andrzej Orzechowski – 
uczeń Publicznego Gimnazjum w Lato-
szynie, którego szopka i w tym roku za-
jęła I miejsce.

W każdej pracy widać było, że oprócz 
materiałów włożono w nią także serce 
twórcy. Istotą szopki jest sens religijny, 
kultywowanie rodzimych, polskich tra-
dycji, podtrzymywanie więzi rodzinnej i 
środowiskowej. W podkarpackim klima-
cie mamy własne Betlejem i niech w każ-
dym narodzi się Jezus Chrystus.

Beata Drwal

 31 stycznia 2010 r. w Kościele Para-
fialnym pod wezwaniem św. Piotra i Paw-
ła w Starej Jastrząbce, ponownie uczczo-
no Cud Bożego Narodzenia, poprzez „Ja-
sełka”. 

W role wcielili się uczniowie Zespołu 
Szkół – Szkoły Podstawowej w Starej Ja-
strząbce, głównie klas najmłodszych.  

 
Mali aktorzy wspaniale czuli się na sce-

nie i poprzez piękną grę oddali cały urok 
i magię nocy, podczas której maleńki Je-
zus przyszedł na świat, aby zbawić ludzi. 
Piękne stroje naszych młodych artystów 
dodatkowo pozwalały zgromadzonym 
przenieść się myślami do Betlejem i prze-
żyć to wielkie wydarzenie w swoich ser-
cach. Spontaniczna gra dzieci wywołała 
aplauz publiczności, która tłumnie przy-
była na tegoroczne „Jasełka”. 

 Uroku przedstawieniu zdecydowanie 
dodawały występy chóru szkolnego gim-
nazjalistów, prowadzonego przez p. Bar-
barę Madura. Publiczność z zapartym 
tchem słuchała kolęd i pastorałek, które 
były wplecione w całość „Jasełek”.  Sta-
rannie dobrany repertuar, piękne głosy na-

szych gimnazjalistów oraz dźwięk skrzy-
piec, bębnów, tamburyn i innych instru-
mentów, tworzyły niepowtarzalny klimat 
i pozwalały widowni jeszcze raz przeżyć 
magię świąt. 

 Na szczególną uwagę zasługują solo-
we występy naszych podopiecznych. Z 
niejednych oczu popłynęła łza wzruszenia 
podczas występu Aleksandry Woźniak, 
uczennicy klasy III, która niebiańskim 
głosem zaśpiewała kolędę „Lulajże Jezu-
niu”. Grając na skrzypcach wtórowała jej 
Weronika Ćwik, uczennica klasy IV. Obie 
dziewczynki podbiły serca publiczności. 

Niedługo później, uczeń klasy IV, Łu-
kasz Czuchra, śpiewając piosenkę „Pa-
stuszek bosy” wzbudził żywe zaintere-
sowanie zgromadzonych. Niepodważal-
ny talent zaprezentowali również ucznio-
wie gimnazjum Klaudia Palka oraz Paweł 
Trojak, których głosami mieliśmy okazję 
się rozkoszować. 

Zgromadzeni mieszkańcy Starej Ja-
strząbki, Podlesia, Przerytego Boru oraz 
okolicznych wsi nagrodzili gromkimi bra-
wami występy uczniów, po czym wszyscy 

wierni odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. 
Całość „Jasełek” zakończyło przemó-

wienie p. Dyrektor –  Lidii Wilczyńskiej 
– Starzyk, która podziękowała księżom, 
uczniom, nauczycielom i rodzicom za za-

angażowanie w przygotowaniu przedsta-
wienia oraz wszystkim obecnym za przy-
bycie i uczczenie Jezusa – Narodzonego 
Boga. 

     

 Za zorganizowanie „Jasełek” odpowie-
dzialni byli nauczyciele Paulina Chudy, 
Barbara Madura oraz Józef Długopolski.                           

                       
Paulina Chudy

Jasełka w Róży

Maleńka Miłość zbawi świat

„Szopki ze StaReJ JaStRząbki 
Sławią GMinę CzaRna”

Wykonawcy jasełkowego spektaklu z Róży

I nagroda – Andrzej Orzechowski II nagroda Izabela Starzyk

Wykonawcy jasełek ze Starej Jastrząbki 
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Celem działań edukacyjnych szkoły 
jest pełny i wielokierunkowy rozwój każ-
dego dziecka. 

Budowanie zintegrowanego systemu 
wiedzy, umiejętności i postaw, to priory-
tet pracy każdego nauczyciela z najmłod-
szymi uczniami. Los uśmiechnął się do 
najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w 
Głowaczowej. Od grudnia 2009 roku naj-
młodsze dzieci mogą korzystać z bardzo 
pięknego, kolorowego zestawu interesu-
jących pomocy dydaktycznych. W Gmi-
nie Czarna szkoła w Głowaczowej zakwa-

lifikowała jako jedna z pierwszych szkół 
obok Róży w ramach rządowego progra-
mu „ Radosna Szkoła” na kwotę 5 997 
złotych. Stworzenie w szkole bezpieczne-
go, przyjaznego  miejsca do zabaw i na-
uki czyni  szkołę radosną i kolorową, daje 
możliwość aktywnego spędzania czasu. 
Miejsce zabaw w szkole będzie sprzyja-
ło podejmowaniu różnorodnych form ak-
tywności i stwarzały dodatkową okazję do 
stymulowania procesów poznawczych, 
odkrywania nowych możliwości oraz na-
bywania nowych umiejętności.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach 
zapełniło się do ostatniego miejsca, chęt-
nych do obejrzenia pierwszych w tej miej-
scowości jasełek było tak dużo, że część 
widzów musiała na stojąco podziwiać po-
pisy młodych artystów wystawiających 
sztukę napisaną przez ks. Piotra Turba-
ka, a wyreżyserowaną przez p. Ewę Olsz-
ko- Szpunar animatorkę kultury pracu-
jącą w tej placówce kulturalnej. 

Współreżyserem tego artystyczne-
go wydarzenia w Żdżarach był ks. Adam 
Samborski, wspomagając przygotowanie 
przedstawienia, które w inny niż zwykle 
sposób przedstawiało oczekiwanie na na-
rodzenie Dzieciątka Jezus. Dobro w po-
staci anioła, zło emanujące z tekstów gra-
nych przez przedstawiciela piekieł - dia-
bła Lucypera , a konkretnie diablicy, któ-
ra coraz częściej zastępuje znanych w pol-
skiej literaturze diabłów Rokitę, Borutę, 
Kosmacza, Dusiołka, Lucypera czy hra-
biego Manteufla i jemu podobnych. Rola 
zagrana była z humorem, kunsztem a za-
znaczyć należy, że młodziutka aktorka za-
pewne po raz pierwszy miała możliwość 
gry tak trudnej roli dla licznie zgromadzo-
nej publiczności. 

Cała sztuka oparta na bardzo ambitnie 
napisanym tekście miała także elementy 
ewangelicznych zapisów narodzenia Pana 
Jezusa, w ubogiej stajence w Betlejem, a 
przygotowana w sposób mistrzowski de-
koracja przenosiła nas w miejsce gdzie 
wśród śródziemnomorskiego krajobrazu 
surowego i skalistego na Polanie Paste-
rzy, pastuszkowie oczekiwali na narodze-
nie Zbawiciela. 

Kolędy w wykonaniu chóru, któremu 
akompaniował uczeń miejscowej szkoły 
podstawowej nagradzane były oklaskami 
zwłaszcza za piękne wykonanie góralskiej 
polskiej kolędy „Oj maluśki, maluśki”, 

której na organach akompaniował Bartło-
miej Kruk. Ksiądz Ryszard Biernat pro-
boszcz z Machowej dziękował młodzieży 
za trud i inicjatywę wystawienia jasełek, 
podkreślając, że oddany niedawno budy-
nek, którego w obecności wojewody pod-
karpackiego poświęcił zaczyna pełnić tą 
ważną dla wychowania i zachowania tra-
dycji i dziedzictwa narodowego funkcję. 

Także wójt postanowił nagrodzić mło-
dzież ze Żdżar, która uczestniczyła w 
tym kulturalnym przedsięwzięciu nagro-
dą, którą jest sfinansowanie wycieczki dla 
wykonawców jasełek.  Przedstawmy teraz 
wykonawców tego artystycznego przed-
sięwzięcia. W Jasełkach „PÓJDŹMY DO 
BETLEJEM” wystąpili: Najświętsza Ma-
ria Panna - Maria Kolak, Święty Józef - 
Mariusz Barnaś, Archanioł Michał -To-
masz Placek, Archanioł Gabriel - Marlena 
Pietraszewska, Baltazar - Marcin Tworek, 
Kasper - Dawid Michoń, Melchior- Kamil 
Kolak, Dziecię Baltazara - Rafał Świer-
czek, Mędrzec I - Katarzyna Pędrak, Mę-
drzec II- Marlena Pietraszewska, Bartosz 
- Dominik Michoń, Banek - Maciej Wój-
cik, Wojtek - Patryk Miśkowicz, Wieść 
Wszechświata - Karolina Cyboroń, Lucy-
fer - Katarzyna Klimek, Chciwość - Kin-
ga Danek, Zmysłowość - Klaudia Bar-
naś, Pycha - Monika Stolarz, Potępień-
cy: - Karolina Pietraszewska, Kinga Two-
rek, Dawid Cyboroń, Poseł - Dorota Cu-
ryło Aniołowie: - Barbara Cyboroń, Pa-
trycja Giemza, Angelika Kądziołka, Zu-
zanna Knych, Wiktoria Michoń, Karolina 
Oleksy, Barbara Pietraszewska, Dominika 
Stolarz, Angelika Ziaja. Pasterze: Hubert 
Oleksy, Sebastian Kolak, Radosław Pie-
cuch, Michał Płaneta. Dominik Perkow-
ski, Dawid Stolarz, Akompaniament Bar-
tłomiej Kruk. Muzyka mechaniczna- Da-
wid Starzyk.

                                                                                                                                          
(ziel)

Dzień  Babci i Dziadka to wspaniała 
okazja, by uświadomić dzieciom jak wie-
le w życiu znaczą dziadkowie, ile miło-
ści potrafią ofiarować wnukom, jakimi są 
przyjaciółmi.

W ostatnim tygodniu stycznia  w Zespo-
le Szkół w Głowaczowej wszyscy świet-
nie się bawili. Dzieci klas 0-III, Pani Dy-
rektor  drogim Dziadkom i Babciom zło-

żyli  najlepsze życzenia, moc uśmiechów, 
radości, zdrowia i szczęścia każdego dnia.                                                                                                           
Wnuki obdarowały własnoręcznie zro-
bionymi upominkami Babcie i Dziad-
ków, recytowały wiersze, śpiewa-
ły   piosenki  papieskie, przygotowa-
ły jasełka, poczęstowały   smakołyka-
mi przygotowanymi przez rodziców.                                                                                                                                        
Na koniec wspólnie bawili się przy dźwię-
kach  znanych i lubianych melodii. Do 

tańca przygrywał   2 osobowy zespół z 
Biadolin.

Impreza integrowała całą społecz-
ność szkolną, w której z naszej miej-
scowości. Aby częściej były takie dni.                                                                                         
Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania    tej uroczystości.

                                              
  Cz. Baryłecka

Kolejny już raz ludowcy wybrali Czar-
ną i w ten oto sposób tradycji stało się 
zadość. 

Do Gminnego Centrum Kultury i Pro-
mocji pomimo srogiej zimy przybyło po-
nad 150 przedstawicieli kół Polskiego 
Stronnictwa Ludowego funkcjonujących 
w prawie wszystkich miejscowościach 
powiatu dębickiego. Uroczystość opłat-
kowa zorganizowana została przez Za-
rząd Powiatowy PSL w Dębicy, którego 
prezesem już drugą kadencję jest Bogu-
sław Płodzień, były wójt Gminy Żyraków 
i wicestarosta Powiatu, a obecnie dyrek-
tor Biura Poselskiego posła Jana Burego. 
Na opłatek do Czarnej przybyli też zna-
mienici goście, Jan Bury Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa, po-
seł i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL 
w Rzeszowie, Piotr Kluz Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
oraz Mirosław Karapyta Wojewoda Pod-
karpacki. Obecni byli także wójtowie Jó-
zef Chudy wraz ze swoim zastępcą Bogu-
sławem Majką, Robert Mucha wójt Gmi-
ny Jodłowa wraz ze swoim zastępcą Mar-
kiem Rączką, zastępca wójta Gminy Dę-
bica Krzysztof Madej. Miasto i Gminę 
Pilzno reprezentowała przewodnicząca 
Rady Miejskiej Ewa Gołębiowska. 

Uroczystość zaszczycili także radni 
wojewódzcy Jan Pieniądz i Andrzej Re-
guła oraz przewodniczący rad gmin Jo-
dłowej Stanisław Kapłon i Czarnej Ja-
nusz Cieśla. Przybyli także weterani ru-
chu ludowego, którzy z tym ruchem 
związani są od lat, Tadeusz Tryba z Czar-

nej, Maria Donat i Piotr Drapała z Dębi-
cy. Opłatek był okazją do wysłuchania in-
formacji, jaką przekazali członkom PSL
-u ministrowie Jan Bury i Piotr Kluz, któ-
re dotyczyły bieżącej polityki oraz pla-
nów i zamierzeń gospodarczych i ustrojo-
wych. O województwie i perspektywach 
rozwojowych naszej podkarpackiej kra-
iny mówił wojewoda Mirosław Karapyta. 

Drugą część opłatkowe spotkania, tą 
właściwą związaną z okresem świąt Bo-
żego Narodzenia poprowadził ks. Stani-
sław Janusz, który pobłogosławił opłatki 
i skierował do ludowców, członków Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego życzenia. 

Wzajemnie łamano się opłatkiem, składa-
no życzenia, zapewne i takie, aby w nad-
chodzących wyborach samorządowych 
PSL odegrał znaczącą rolę i mógł realizo-
wać misję dla polskiej wsi zapisaną w do-
kumentach programowych tej partii, któ-
ra na terenie naszej gminy od ponad stu 
lat odgrywa znaczącą rolę. Wspomnij-
my takich ludowców jak Rey, Krężel, Pi-
róg, Kłusek, Tomasiewicz i wielu innych. 
Także dziś PSL dobrze się u nas trzyma, 
kultywuje tradycję, a w ich szeregach co-
raz więcej pojawia się ludzi młodych.

                                                                                                                                                      
     (ziel)

W dniach 22 – 24 stycznia 2010 r. w 
Zespole Szkół w Chotowej odbyło się 
przedstawienie pt. „Jasełka Chotow-
skie”. 

Mimo mroźnej pogody, każdego dnia 
sala gimnastyczna, przeistoczona za spra-
wą pomysłowej scenografii w salę wido-
wiskową, gromadziła ponad 200 osób, 
przybyłych nieraz nawet spoza granic wo-
jewództwa, by obejrzeć ciekawy spektakl. 

Uwagę przyciągał wystrój sali – kunsz-
towna komnata Heroda, zagroda paste-
rzy z kącikiem etnograficznym oraz tra-
dycyjna stajenka betlejemska. Pomysłową 
scenografię, zaprojektowaną przez Panią 
Martę Jędrzejczyk, uzupełniały udrapo-
wane na ścianach tkaniny imitujące niebo 
i piekło. Czterdziestoosobowa grupa ak-
torów wystąpiła w barwnych, pięknych 
strojach, uszytych przez nauczycieli i ro-
dziców, z ogromnym nakładem pracy Pań 
Magdaleny Stanoch i Małgorzaty Kalita. 

Występ uczniów zmuszał do refleksji, 
wzruszał, budził głębokie emocje, często 
też prowokował śmiech z uwagi na dowci-
py słowne, żarty a także talenty komedio-
we i dramatyczne wykonawców. Do po-
wodzenia inscenizacji przyczynił się cie-
kawy scenariusz, przygotowany przez P. 
Bogdana Pytla i P. Alicję Balasa, w opar-
ciu o dostępne materiały źródłowe i wła-
sne pomysły. Poszczególne sceny zostały 
przeplecione komentarzami narratorskimi 
w wykonaniu sympatycznej pary „góra-
li” – Jagusi i Jędrusia. Całości dopełnia-

ły kolędy i pastorałki w interpretacji chór-
ku pod opieką P. Agnieszki Kiwior. Wi-
dzowie wyrażali podziw dla poziomu ar-
tystycznego inscenizacji, a także profesjo-
nalizmu oprawy „technicznej”, na którą 
składały się efekty świetlne i dźwiękowe, 
szczególnie widoczne w scenie porwania 
do piekła, gdzie dramatyzmu wydarzeń 
dopełniała magia barw i świateł, będąca 
zasługą P. Waldemara Lipińskiego. 

Zakończenie przedstawienia to 
„deszcz” baloników i konfetti, jaki spa-
dał na scenę i widownię oraz migające 

w ciemności iskierki zimnych ogni. Go-
ście podkreślali, że „Jasełka Chotowskie” 
to prawdziwy spektakl teatralny w wy-
konaniu młodych artystów, widowisko o 
niezwykłym charakterze, osobliwej for-
mie, niepowtarzalnym klimacie, posiada-
jące specyficzne walory artystyczne. Ze 
względu na te specyficzne cechy, insce-
nizacja zasługuje na nazwę „Jasełka Cho-
towskie”, podkreślającą jego indywidu-
alizm.

     
           Alicja Balasa
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Realizacja rządowego programu 
w gminie Czarna – "Miejsce 

zabaw w szkole"

ŻDŻARSKIE JASEłKA – 
PÓJDŹMY DO 

BETLEJEM

W Głowaczowej dzieci z radością realizowały program Jagusia i Jędruś zbierali gromkie brawa

CHotowSkie JaSełka 2010

karnawał z babcią i Dziadkiem

lUDowCY na opłatkU w CzaRneJ

Pani Marii Zbyrowskiej
Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wyrazy współczucia i żalu w związku ze śmiercią 

MAMY
Ś.P. ANIELI  KUSEK

składa
Wójt Gminy 
Józef Chudy
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Tymi  pięknymi słowami kolędy i wier-
sza rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w 
Zespole Szkół w Borowej dnia 22 grud-
nia 2009r.

Na spotkaniu byli obecni uczniowie, 
nauczyciele , ksiądz i rodzice.

Uczniowie z najmłodszych klas zapre-
zentowali Jasełka Bożonarodzeniowe. Do 
stajenki betlejemskiej przyszły dzieci pię-
cioletnie i sześcioletnie z zerówki w stro-
jach pastuszków i aniołków. Zaśpiewali 
kolędy i złożyli swoje dary.

Dziecinę odwiedzili również Trzej 
Królowie w egzotycznych strojach , zło-
żyli dary i oddali wraz z hołdem swoje ko-
rony. Chór anielski , przy akompaniamen-
cie gitary wielbił śpiewem Bożą Rodzinę.

Po zakończonych jasełkach nastał czas 
życzeń i łamania się opłatkiem. Pani Dy-
rektor Wioletta Bałut życzyła wszystkim 
nadziei , wytrwałości i spełnienia marzeń. 
Ksiądz Jan Wierzba przeczytał fragment 
Ewangelii i pobłogosławił opłatki.

Kiedy ucichły szepty z życzeniami i 
delikatny trzask łamanego opłatka , wszy-
scy zasiedli do stołu , aby przy dźwiękach 
kolęd zakosztować wigilijnej potrawy – 
czerwonego barszczu z uszkami.

Ten ostatni dzień nauki w szkole, w 

roku 2009, zakończył się ciepłą i rodzin-
ną atmosferą.

Uroczystość przygotowały nauczyciel-
ki: Anna Augustyn , Marta Majka oraz ka-
techetka Marta Janus- Taraszka.

  Organizatorzy

18 grudnia 2009 roku to ważna data. 
Po siedmiu miesiącach pracy zakończył 
się pierwszy etap Projektu edukacyjne-
go „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” w Szkole Podstawowej 
w Czarnej. 

Projekt ten jest współfinansowany 
przez UE. Zakłada on rozwój inteligencji 
wielorakich, w oparciu o teorię Howar-
da Gardnera. Przystępując do pracy zało-
żyliśmy, że „Każde dziecko jest zdolne” 
i dlatego należy stworzyć mu możliwości 
dalszego rozwoju poprzez zabawę. Sys-
tematyczna praca przez dodatkowe trzy 

godziny tygodniowo pozwoliła rozwi-
nąć u uczniów wszystkie inteligencje. W 
krótkim pokazie uczniowie zaprezentu-
ją szczególnie inteligencję muzyczną, ru-
chową, wizualno – przestrzenną oraz ję-
zykową. 

Inteligencja językowa, to także nauka 
języków obcych, dlatego część programu 
była realizowana w języku angielskim. 
Na uwagę zasługuje fakt, że całość pro-
gramu jest tematycznie związana z etno-
grafią. Uczniowie pokazali trzy najbliż-
sze regiony: Podkarpacie, Podhale, Mało-
polskę. Nauczyli się wiele o dawnym ży-

ciu codziennym, strojach oraz zwyczajach 
i obyczajach ludowych. Poznali też legen-
dy, wśród nich te związane z pochodze-
niem i powstaniem nazwy naszej miej-
scowości. W pracy pomagała Pani Maria 
Naleźny, wokalistka Ludowego Zespołu 
„Czarnianie”, która nauczyła dzieci pio-
senki o Czarnej. Serdecznie jej za to dzię-
kujemy. 

Dziękujemy również wszystkim rodzi-
com, którzy brali aktywny udział w przy-
gotowaniu pokazu oraz szanownym go-
ściom za przybycie.  

 Marta Czaja

Dnia 15.12.2009 roku w Szkole Pod-
stawowej w Starej Jastrząbce odbyła się 
z udziałem Rodziców prezentacja efektów 
pracy uczniów kończących I etap Projektu 
Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy". 

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jego cel to wdro-
żenie elastycznego modelu edukacji, do-
stosowanego do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów z wykorzystaniem 
nowatorskich metod i treści kształcenia. 
Dzieci brały udział w zajęciach pozalek-
cyjnych, które poprzez zabawę pozwalały 
im rozwijać różne typy inteligencji.

Podczas prezentacji uczniowie przed-
stawili montaż słowno - muzyczny "Je-
sień wierszem malowana", inscenizację 
"Chodzi po lesie pogodna jesień", przed-
stawienie kukiełkowe "W krainie zwie-
rząt", improwizację muzyczno - ruchową 
do melodii "W deszczowym rytmie" oraz 
taniec z użyciem drążków gimnastycz-
nych do fragmentu muzyki "Entry of the 
Gladiatoros" w aranż. E. Gemsa. Odbył 
się również pokaz zabaw ruchowych "Po-
ćwicz swoją sprawność". Na zakończenie 
prezentacji Pani Dyrektor Szkoły wręczy-
ła dzieciom pamiątki "Palcynki" - mysz-
ki, jako podziękowanie za udział w Pro-
jekcie. 

Grażyna Tęcza

„… kolędo, daj nam nadzieję,
doczekać jutra lepszego…”

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIE 
DROGĄ DO WIEDZY

"Każde dziecko jest zdolne, wystarczy odkryć w nim talent"

Z rodzicami, dyrekcją i księdzem Janem Wierzbą  wspólnie przy wigilijnym stole

Była stajenka, Dzieciątko , Józef i Maryja

Krakowiak w wykonaniu uczniów pod bacznym okiem pani Marii Naleźny

Pani Marta Markowicz w popisie z obręczami

Popisy uczniów ze Starej Jastrząbki realizujących program

Prezentowano muzealne już eksponaty do pieczenia chleba Widownia zasiadła na parkiecie i oklaskami obdarzała 
wykonawców

Jasełkowe popisy dzieci z Borowej
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Dnia 10 grudnia 2009 roku ucznio-
wie klas młodszych Szkoły Podstawowej 
w Grabinach wraz z opiekunami, Pania-
mi Małgorzatą Piękoś, Ewą Kawą, Moni-
ką Dybowską i Barbarą Neumann-Kłos, 
pojechali do Dębicy, gdzie uczestniczy-
li w spektaklu „Calineczka”, w wykona-
niu moskiewskiej rewii na lodzie. Było 
to fantastyczne widowisko oparte na ba-
śni Hansa Chrystiana Andersena, którym 
mogły zachwycić się zarówno dzieci jak 
i dorośli.

Wyjątkowy taniec na lodzie, przepięk-
na muzyka Piotra Czajkowskiego, bogata 
scenografia, kolorowe i niesamowite ko-
stiumy oraz efekty pirotechniczne sprawi-

ły, że trudno było oderwać wzrok od lo-
dowej tafli.

Teatr „Aleko” oczarował nas wirtuoze-
rią wykonania tej przepięknej baśni i my-
ślę, że na długo pozostanie ta „Calinecz-
ka” w naszych wspomnieniach.

Na koniec chciałabym dodać, że te-
atr „Aleko” powstał w Moskwie w 1977 
roku. Występują w nim wychowankowie 

Moskiewskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego, którzy są znani w całej Eu-

ropie ze swoich łyżwiarskich popisów. 
 

Barbara Neumann-Kłos

„Każde dziecko jest zdolne” pod ta-
kim hasłem realizowany był w Szkole 
Podstawowej w Borowej Projekt eduka-
cyjny „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy” współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Projekt przeznaczony jest dla najmłod-
szych uczniów szkoły. 

Realizowany będzie w trzech etapach 
na zajęciach obowiązkowych i dodatko-
wych. W grudniu zakończył się pierwszy 
etap, następna grupa pierwszoklasistów 
rozpocznie zajęcia już w lutym cykl 50- 
ciu godzin zajęć pozalekcyjnych.  Projekt 
ten realizowany jest na bazie specjalnie 
dobranych materiałów metodycznych, 
które otrzymała szkoła. Ich wartość prze-
kroczyła kwotę 8 000 zł.

Uczniowie klasy 2 Szkoły Podstawo-
wej w Borowej uczestniczyli w Projek-
cie „Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy” pod kierunkiem p. 
Marii Dadel według opracowanego przez 
nią programu autorskiego pt. „Przyroda 
w świecie bajek”. Na projekt ten przezna-
czono 50 godzin zajęć pozalekcyjnych. 
W tym czasie uczniowie mogli rozwijać 
różnorodne inteligencje, realizować swo-
je zainteresowania i potrzeby.

W realizację projektu zostali włączeni 
rodzice, którzy dzięki temu mogli lepiej 
zrozumieć indywidualne potrzeby eduka-
cyjne swojego dziecka. 

Projektu zakończył się pokazem umie-
jętności uczniów, którzy zaprezentowa-
li swoje zdolności aktorskie, językowe, 
taneczne, muzyczne, plastyczne, rucho-
we, matematyczne i przyrodnicze. Każde 
dziecko miało możliwość odczucia suk-
cesu. Pokaz ten obejrzała społeczność 
szkolna: rodzice, nauczyciele i uczniowie 
młodszych klas.  

mgr Maria Dadel

Skrzatki i Skrzaty z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Czarnej wystąpi-
li w Sopocie w finale centralnym Halo-
wych Drużynowych Mistrzostw Polski do 
lat 12 – tu w tenisie. 

Pod opieką trenera Jana Pajora rywali-
zowali w gronie 8 najlepszych drużyn w 
tej kategorii wiekowej. Skrzatki rozsta-
wione z nr 6 zakończyły rywalizację na 7 
miejscu w Polsce, co ze względu na małe 
ogranie turniejowe jest ich sukcesem. W 
drużynie wystąpiły: Kamila Błaś, Alek-
sandra Kuta, Beata Światłoń. Nie zawio-
dła rozstawiona z nr 1 drużyna skrzatów: 
Konrad Słowik (nr 1 w Polsce w tej kate-
gorii wiekowej), Kamil Kałuziński i Piotr 
Śmietana. Po zwycięstwach 3-0 z Arką 
Gdynia, 2-1 z RKT Return Radom i 2-1 
z gospodarzami SKT Sopot drużyna UKS 
Czarna zdobyła tytuł Halowych Drużyno-
wych Mistrzów Polski. 

W pierwszym meczu Słowik poko-
nał Andrzeja Franko 6/1 6/0, a w parze z 
Piotrkiem Śmietaną parę Franko/Kieżun 
6/3 6/2. Kamil Kałuziński Marcina Grze-
nię /1 6/0. W meczu półfinałowym prze-
ciwko RKT Return Radom Słowik zwy-
ciężył Jana Mamona 6/2 6/1 i w parze z 
Kamilem Kałuzińskim parę Malmon/Fry-
ze 7/6 6/1. Śmietana uległ Konradowi 
Fryze 5/7 4/6. W meczu finałowym Sło-
wik uległ po dramatycznym pojedynku 
Maksowi Raupukowi 6/4 3/6 7/10, ale w 
deblu w parze z Piotrkiem Śmietaną zdo-
był decydujący punkt po zwycięstwie 6/2 
6/3 z parą Raupuk/Kaczmarczyk, dru-
gi punkt wywalczył Śmietana pokonując 
6/1 6/0 Macieja Karczmarczyka.

  Jan Pajor

„Calineczka” 
na lodzie

Każde dziecko jest zdolne
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Dnia 22 stycznia 2010 roku o godzi-
nie 1100 gościliśmy w naszej szkole, w 
Grabinach uśmiechnięte Babcie i rado-
snych Dziadków, którzy tego dnia obej-
rzeli przygotowane specjalnie z okazji 
Ich Święta,  Jasełka.

Tradycyjnie to przedstawienie zapre-
zentowane zostało przez grupę przed-
szkolną, którą opiekuje się Pani Małgo-
rzata Piękoś.

Wśród nastrojowej scenografii podzi-
wialiśmy kostiumy Świętej Rodziny, w 
otoczeniu Trzech Króli, pastuszków i 
aniołków opowiadających historię naro-
dzin małego Jezusa. Wysłuchaliśmy kilku 
kolęd i pastorałek pięknie zaśpiewanych 
przez maluchy, którym wtórowały wzru-
szone Babcie. Na zakończenie, w tanecz-
nym rytmie, dzieci wręczyły kwiaty Bab-
ciom i Dziadkom oraz życzyły wszystkim 
gościom szczęśliwego Nowego Roku. 
Następnie ukochane Babcie i Dziadkowie 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Gratulujemy wszystkim Babciom  
i Dziadkom posiadania kochających wnu-
cząt, którzy pamiętają o Ich Święcie.

    
    
 Barbara Neumann-Kłos

Za serce Babci 
i dobroć Dziadka

Babcie i dziadkowie na przedstawieniu w Grabinach

Występy najmłodszych z Grabin Występ baletu na lodzie

Medaliści, tenisiści UKS z Czarnej z treneremUmiejętności  aktorsko  - cyrkowe uczniów

Wspólnie bawiono się realizując program

Prezentacja umiejętności uczniów z Borowej

TENISIŚCI ODNOSZĄ 
SUKCESY
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Wspólne życzenia na wigilii, która tradycyjnie organizowana jest w ZS w CzarnejJasełka dla nauczycieli ZS w Czarnej przygotowali uczniowie

Życzenia i łamanie się opłatkiem nauczycieliChór śpiewał dla nauczycieli kolędy

Wigilia w Zespole Szkół w Czarnej

Jesień mojego życia

Moja siostra, Zuzanna, wielokrotnie 
przekonywała mnie do opisania histo-
rii mojego życia. Nie ona jedna zresztą. 
Piotr Warżała, odpowiedzialny za kultu-
rę w Gminie Czarna, chciał, żebym napi-
sała swój życiorys do katalogu. Zastana-
wiałam 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 prze-
cież bywało, chociaż z drugiej strony nie 
mogę narzekać. Bóg obdarzył mnie wspa-
niałymi rodzicami, rodzeństwem, które 
było i jest mi przyjacielem, mężem, uda-
nymi dziećmi, z których jestem taka dum-
na. Wnuki i prawnuki kocham, jak tylko 
kochać można.

Na brak zdrowia też jakoś szczególnie 
nie mogłam narzekać, chociaż w później-
szych latach zdarzały się różne przypad-
ki. Przeszłam dwie operacje pod narko-
zą, 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 ży-
ciu kilka wypadków, ale wspomnę tylko 
jeden. Wybraliśmy się z synem Eugeniu-
szem do Gliwic do syna Ryszarda. To był 
poniedziałek, nie chciałam w tym dniu je-
chać, 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 Brze-

sku, na drodze zderzyliśmy się z samo-
chodem 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 szpita-
lu razem z pogotowiem zjawił się poli-
cjant, który mnie wypytywał o szczegó-
ły wypadku, ale nic nie powiedziałam, 
chociaż pamiętałam wszystko. Zszyto 
mi nogę i założono opatrunek na złama-
ną rękę. Mój syn Janusz, gdy go policja 
zawiadomiła, przyjechał i załatwił moje 
przewiezienie do Tarnowa, do tego szpi-
tala, w którym leżał Eugeniusz. Lżej mi 
się na duszy zrobiło, kiedy znalazłam się 
w tym samym miejscu, co mój syn. Za-
raz po zabezpieczeniu ran, kiedy leżałam 
w szpitalnej sali, lekarz non stop siedział 
przy mnie, badał puls i nie pozwolił za-
snąć. Dopiero o czwartej nad ranem po-
wiedział, że już jest dobrze i mogę spo-
kojnie zasnąć. Odwiedził nas tam syn, do 
którego jechaliśmy, czyli Ryszard, i mój 
brat, Janek z Pyskowic. Zawiadomił ich 
Janusz. I znowu poznałam kilka miłych 
osób, także pacjentów szpitala, pisywali-
śmy później do siebie. Jedna z przyjació-
łek szpitalnych często mnie odwiedzała i 
ja też ją odwiedziłam. Innym razem prze-
wróciłam się w łazience i złamałam rękę, 
prawą. Ale poskładali mi ją, dość szybko 
się zagoiła i do dzisiaj jest sprawna.

Z moim rodzeństwem miałam bardzo 
dobry kontakt. Helena, mieszkająca na za-
chodzie, zaprosiła mnie listownie do sie-
bie na pięćdziesiątą rocznicę naszych uro-
dzin – bardzo ciepło i serdecznie ten czas 
spędziłyśmy. Całą imprezę zorganizowa-
ły jej dzieci. Natomiast, gdy miałyśmy po 
60 lat, urodziny obchodziłyśmy u mnie, 
w Jaźwinach, gdzie moje dzieci wszyst-
ko zorganizowały. Było mnóstwo kwia-
tów, prezenty, tort ze świeczkami. W sie-
demdziesiątą rocznicę, kiedy już malowa-
łam i sprzedawałam obrazy, ofiarowałam 
siedem obrazów do Muzeum w Tarnowie, 

do działu etnograficznego – w ten sposób 
została powiększona moja tamtejsza ko-
lekcja obrazów. Dyrektor muzeum, Adam 
Bartosz, zaproponował wówczas zorga-
nizowanie uroczystości urodzinowej dla 
mnie, ale grzecznie odmówiłam. Z kolei 
na moje osiemdziesiąte urodziny dziecia-
ki zrobiły mi taką niespodziankę, że nigdy 
jej nie zapomnę. Córka zamówiła u księ-
dza Dziekana mszę św. a także przygoto-
wała całe uroczyste przyjęcie u siebie w 
domu. Zawiadomiono mnie o mszy i za-
proszono na obiad. W kościele, pod ko-
niec mszy, ksiądz Dziekan podszedł do 
mnie i złożył mi życzenia. Kolejne życze-
nia przyjęłam już w domu córki – od mo-
jej rodziny. Podczas trwania uroczystego 
obiadu wszyscy, co i rusz spoglądali przez 
okno i uśmiechali się tylko. Powiedzia-
łam nawet do nich, że chyba śmieją się ze 
mnie! A oni na to, że nie, tylko cieszą się, 
że jestem tu razem z nimi. Odeszłam od 
stołu, usiadłam na wersalce i nagle… w 
drzwiach staje Janusz! A przecież Janusz 
mieszka w Chicago! Patrzę, a on wnosi 
wielki kosz z osiemdziesięcioma różami! 
To było niesamowite. Do dzisiaj ten kosz 
stoi u mnie, tylko już ze sztucznymi kwia-
tami, które dostałam rok później, i wciąż 
przypomina tamten moment. Wygląda-
li go tak przez okno, bo miał być w ko-
ściele, ale samolot się spóźnił i Janusz do 

kościoła nie zdążył. Bardzo miło wspo-
minam to szczególne przyjęcie – było ta-
kie uroczyste, ładne, wspaniałe. Patrzy-
łam na tę moją rodzinę i myślałam sobie, 
że nic nie jest ważniejsze od niej. Moja 
bliźniacza siostra, Helena, też oczywiście 
była zaproszona, ale jej dzieci przygoto-
wały dla niej także wielką uroczystość, 
więc nie mogła być w dwóch miejscach 
naraz. Dzieci i wnuki zawsze pamiętają 
też o imieninach, ślą kartki z życzeniami. 

Pourządzały się zupełnie dobrze te 
moje dzieciaki, i ich dzieci także. Oby 
szczęśliwie i spokojnie im się żyło już za-
wsze. To moje marzenie. Marzenie blisko 
dziewięćdziesięcioletniej kobiety, mat-
ki, babci i prababci, której życie przypa-
dło na nienajlepszy może czas, ale która 
mimo wszystko dobrze ten czas spożytko-
wała, dobrze go przeżyła i nie żałuje, że 
żyła tak jak żyła. Staś, mój mąż, i ojciec 
moich dzieci, dziadek wnuków i pradzia-
dek prawnuków, na pewno powiedziałby 
to samo. I tak samo byłby z nich dumny. 

Chcę, już na sam koniec mojej opowie-
ści, zadedykować Wam wiersz autorstwa 
księdza Jana Twardowskiego (z tomiku 
Dom pod Dobrą Nowiną) pt. „Matka Bo-
ska Staroświecka”:

„Matko Boska Staroświecka
 Z dawnego kościoła podobnego do za-

kochanego, co osiwiał
znowu spadają skrzydlaki jesionu
 tak samo szczeka owczarek szorstko-
włosy ze szczotką na ogonie
ziewa po adoracji niewyspany święty
 znowu kiedy się nie kocha – przedmioty 
stoją bez pożytku
 w sierpniu młode bociany stają się sa-
modzielne
 teza i antyteza kończą się pobiciem i 
protezą
kura się stale jąka
zimą trochę liści trzyma się na grabie
nawet łacina milczy żeby wrócić
znowu najważniejsi nieważni
stale kos dłuższy od szpaka
 po dawnemu osioł zakochany uczy się 
fruwać
i nie mamy zielonego pojęcia
umierając po raz pierwszy

Tylko nam się w głowie poprzewracało
i chcemy wymyślić dzisiaj bez wczoraj
nowe bez starego.”

I to już koniec sagi rodzinnej opisanej 
przez panią Bronisławę Trzaskuś z Jaź-
win. Dziś ta 94 letnia ludowa malarka nie 
może malować ze względu na wiek i słaby 
wzrok. Pozostawiła jednak w swoim do-
robku artystycznym wiele obrazów, któ-
re znajdują się w wielu domach emanu-
jąc swą prostotą i odtwarzając oczami au-
torki otaczającą nas przyrodę, kapliczki, 
wydarzenia, święta, kwiaty i martwą na-
turę oraz obrazy świętych, które zdobią 
również niektóre kościoły. Bardzo dzięku-
ję za udostępnienie rękopisów, które sta-
raliśmy się opracować, aby przybliżyć 
zwłaszcza ludziom młodym fakty i wyda-
rzenia z ostatniej wojny, w której autorce 
wybuchająca bomba lotnicza uszkodziła 
słuch. Dziękuję p. dyrektor Lucynie Ma-
dura z Zespołu Szkół w Jaźwinach z zor-
ganizowanie spotkania z malarką i zain-
spirowanie nas do publikacji jej pamięt-
ników, które w jakiejś tam części odzwier-
ciedlają nieodległe czasy, ale dla dzieci i 
młodzieży są lekcją historii o swej miej-
scowości. 

 Stanisław Zieliński

Bronisława Trzaskuś    Część dziesiąta

Z tej mąki będzie chleb
(autobiografia)

Pani Bronisława przy sztalugach
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SP     RT
 DO MISTRZOSTW ŚWIATA PÓł ROKU

Trwają intensywne przygotowania do 
mających się odbyć w Chotowej i Czar-
nej Mistrzostw Świata w Szachach do lat 
20 Kobiet i Mężczyzn, które odbędą się w 
dniach od 2 do 17 sierpnia tego roku. 

Początkiem lutego w Chotowej zebrał 
się Prezydium Komitetu Organizacyjne-
go mistrzostw w składzie: Józef Chudy, 
Andrzej Filipowicz, Jan Kusina i Andrzej 
Grygiel. Oceniono na posiedzeniu stan 
przygotowań oraz przedyskutowano naj-
ważniejsze logistyczne zamierzenia, które 
muszą być wykonane w pierwszej kolej-
ności, tak aby mistrzostwa na terenie na-
szej gminy wypadły okazale. Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego - wójt 
Józef Chudy poinformował o propozycji 
jaka została złożona wicepremierowi Wal-
demarowi Pawlakowi do objęcia prze-
wodnictwa Komitetowi Honorowemu Mi-
strzostw Świata. Propozycja złożona na 
spotkaniu z Waldemarem Pawlakiem wój-
ta w Sejmie. Przyjęcie i przewodnicze-
nie komitetowi przez wicepremiera Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej  będzie afirma-
cją polskich szachów na arenie międzyna-
rodowej. 

Do Komitetu Honorowego mistrzostw 
zaproszony został Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Jan Bury i Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości Piotr Kluz oraz Wojewoda Podkar-
packi Mirosław Karapyta z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego Zygmun-
tem Cholewińskim. Zaproszenia otrzyma-
li również poseł Kazimierz Moskal i po-
słanka Krystyna Skowrońska. W Komite-
cie honorowym wraz z starostą Władysła-
wem Bielawą będą burmistrzowie i wój-
towie z powiatu dębickiego. Zaprosze-
nie otrzymali wójtowie gmin partnerskich 
pan Leszek Skowron z Korzennej i Marek 
Jędrzejczak z Wiązownej oraz burmistrz 
Kłodawy Józef Chudy. Komitet Honoro-
wy Mistrzostw składał się będzie z kilku-
dziesięciu osób, które wspierać będą orga-
nizatorów w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu tak dużej imprezy, na której spo-
dziewani są zawodnicy z ponad siedem-
dziesięciu krajów z całego świata. 

Sierpień będzie w naszej gminie bar-
dzo gorący i wymagał będzie od organi-
zatorów sprawnego i spolegliwego działa-
nia, aby zawodnicy czuli się dobrze, mie-
li zapewnione dobre warunki zakwatero-
wania i wyżywienia w hotelach: „Sezam”  
w Machowej, „Lord” w Dębicy i oczywi-
ście w Chotowej, w centrum logistycz-
nym, którym będzie Ośrodek Wypoczyn-
kowo Szkoleniowy GRAND. W ośrodku 
pomimo zimy trwają  prace inwestycyj-
ne w obiekcie dobudowanym do budyn-
ku hotelowego, w pomieszczeniach SPA, 
o bardzo ciekawie zaprojektowanej archi-
tekturze. Zawodnicy będą więc mogli po 
trudnych codziennych zmaganiach turnie-
jowych zrelaksować się na terenie ośrod-
ka wypoczynkowego. Druga ważna in-
westycja, ważna dla rozgrywek ze wzglę-
du na ciężką zimę  uległa spowolnieniu. 
Organizatorzy maja nadzieje, iż z wiosną 
roboty inwestycyjne ruszą z dużym  im-
petem i przed sezonem letnim, wakacyj-
nym okazały budynek będzie mógł służyć 
uczestnikom mistrzostw. Będzie co podzi-
wiać, a wypoczywający w Chotowej tury-
ści będą mogli z atrakcjami wypoczywać 
ciesząc się możliwością kąpieli w sztucz-
nym zalewie przy sprzyjającej pogodzie. 
Wszystko zależy jednak od czasu kie-
dy zelżą mrozy i prace budowlano – wy-
kończeniowe będą mogły ruszać z „kopy-
ta”. Andrzej Grygiel – właściciel ośrodka 
i wiceprzewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego zapewnia, że wszystko na czas 
zostanie w ośrodku wykonane, a goście i 
zawodnicy będą w Chotowej. Tak jak w 
każdej tego typu imprezie organizatorzy 

muszą mieć zapasowe rozwiązania, aby 
mistrzostwa mogły się odbyć. I o takich 
rozwiązaniach zdecydowało prezydium. 
Miejmy jednak nadzieję, iż wszystkie za-
planowane elementy uda się zharmonizo-
wać w jedną całość i mistrzostwa w Cho-
towej odbędą się w godnej dala takich za-
wodów oprawie także artystycznej. 

Na spotkaniu w Chotowej członko-
wie prezydium ostatecznie zaaprobowali 
stronę graficzną strony internetowej, któ-
rą lada dzień będą mogli zapoznać fede-
racje szachowe, internauci oraz zawod-
nicy. Bardzo łatwo stronę internetową 
można odszukać w Internecie. Na stronie 
www.czarna.com.pl odszukujemy logo 
mistrzostw, klikamy i już na komputerach 

możemy się zapoznać z informacjami, 
które będą zamieszczane przez organiza-
torów. Przy tej okazji zapraszamy do od-
wiedzenia naszej strony internetowej, któ-
ra również zacznie  funkcjonować w no-
wej szacie graficznej, bardziej ciekawie 
redagowanej. Prace przy organizacji mi-
strzostw weszły w ostatni etap. Zamówio-

no autobusy, podpisano umowy, zatwier-
dzono regulamin rozgrywek, który rozsy-
łany jest do wszystkich federacji na całym 
świecie. 

Funkcjonują już konta w banku, dewizo-
we i złotówkowe. Prowadzenie finansów 
mistrzostw powierzono Gminnemu Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej, któ-
re w związku z tak ważną imprezą będzie 
musiało zmierzyć się z dodatkowymi za-
daniami i przygotowaniem oprawy arty-
stycznej imprezy. 

Nadzieją i gwarancją, iż wszystko zosta-
nie dobrze przygotowane i zorganizowane 
jest udział w Komitecie Organizacyjnym 
dr Andrzeja Filipowicza – przedstawicie-

la Polski w FIDE, krakowskiego działa-
cza i byłego prezesa PZSzach  Jana Kusi-
ny , wójta Józefa Chudego, przewodniczą-
cego Komitetu Organizacyjnego i działa-
cza tej dziedziny sportu, którą propagu-
je wśród dzieci i młodzieży, zdobywając 
z nimi wiele sukcesów w Mistrzostwach 
Polski w Szachach. 

Ważną rolę odgrywa też Andrzej Gry-
giel, właściciel od kilku już lat Ośrod-
ka Wypoczynkowo Szkoleniowego 
GRAND, który to ośrodek zmienił się nie 
do poznania, zasłynął na mapie szacho-
wej Polski. W Ośrodku rozegrano wiele 
znaczących turniejów szachowych o róż-
nej randze łącznie z Mistrzostwami Polski 
seniorów w ubiegłym roku. Fakt iż Wice-
premier Waldemar Pawlak , ponoć bardzo 
dobrze grający w szachy i były zawodnik 
tej dyscypliny napawa nadzieją, iż Mi-
strzostwa Świata w Chotowej będą impre-
zą przez wiele lat wspominaną przez sym-
patyków szachów, a mieszkańcom naszej 
gminy przyniosą zaszczyt, że tak ważne 
sportowe zawody mogli gościć w gminie 
Czarna.

Stanisław Zieliński

str. 18

Nasi zawodnicy grali na Turnieju w Krakowie

Wójt Józef Chudy z Borysem Kutinem

Chotowa intensywnie inwestuje przed mistrzostwami

Minister Jan Bury i wojewoda Mirosław 
Karapyta  również zostali zaproszeni do 
Komitetu Honorowego

Wójt wręczył wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi zaproszenie do objęcia 
patronatem honorowym mistrzostw 

IX Międzynarodowy Turniej 
Szachowy Amplico Life – 

Mistrzostwa
 Europy w Szachach Szybkich; 

Warszawa 19-20.12.2009

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZY-
NARODOWY FESTIWAL SZA-
CHOWY „CRACOVIA 2009”  
W dniach  27.12.2009 – 04.01.2010 

w Krakowie został rozegrany już po raz 
dwudziesty Międzynarodowy Turniej 
Szachowy, który cieszy się duża popular-
nością zarówno wśród Polaków jak i za-
proszonych gości zagranicznych. 

Klub LKSz GCKiP Czarna reprezen-
towany był przez: Katarzynę Cyboran, 
Przemysława Janusa, Marka Lisa, Da-
miana Lewtaka, Dominika Lewtaka, Kon-
rada Gawca, Tomasza Mike, Joannę Ka-
sperek, Marcelinę Lis. Najlepszym wyni-
kiem może pochwalić się Przemek Janus, 

który przez cały turniej prowadził i dopie-
ro porażka w ostatniej rundzie przekreśli-
ła możliwość ostatecznego zwycięstwa. 
Mimo to Przemek swój występ i tak może 
uznać za bardzo udany, ponieważ zdobył 
kolejną normę na kandydata na mistrza 
tym samym potwierdzając swoją wyso-
ką formę. Bardzo dobry występ zaliczy-
ła również Marcelina Lis, która po dłuż-
szym okresie nie brania udziału w turnie-
jach zdobyła 6 punktów i uplasowała się 
na wysokim 25 miejscu. Występ pozosta-
łych zawodników także można uznać za 
udany. 

W dniach 19-20.12.2009r odbyły się 
Mistrzostwa Europy Seniorów w sza-
chach szybkich.

W tym prestiżowym turnieju wzię-
ło udział prawie 700 osób z całej Euro-
py także nasi zawodnicy z Gminnego 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
w składzie: Katarzyna Cyboran, Michał 
Smoła, Marek Lis, Damian Lewtak. Za-

wodnicy Ci stając w szranki z najlepszy-
mi zawodnikami w Europie nie tylko nie 
ustąpili im pola,  ale także niejeden arcy-
mistrz musiał uznać ich wyższość. 

W tym samym czasie na spotkaniu za-
rządu Polskiego Związku Szachowego 
odbyła się kolejna runda rozmów pomię-
dzy organizatorami Mistrzostw Świata w 
Chotowej a członkami zarządu. Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego pan 
Józef Chudy przedstawił członkom zarzą-
du warunki na jakich będą przyjmowane 
poszczególne ekipy uczestniczące w Mi-
strzostwach Świata, a także omówiono re-
gulamin jaki będzie obowiązywał podczas 
Mistrzostw. Następnie pan Józef Chudy 
spotkał się panem Borysem Kutinem ze 
Słowenii, który jest Prezydentem ECU 
(European Chess Union).

 Europejska Unia Szachowa jest to orga-
nizacja międzynarodowa zrzeszająca na-
rodowe związki szachowe Europy, w tym 
m.in. Polskiego związku Szachowego.
ECU organizuje indywidualne i drużyno-
we Mistrzostwa Europy otwarte i kobiet, 
Mistrzostwa Europy Młodzieży w gru-
pach wiekowych do 10, 12, 14, 16, 18 i 20 
lat oraz drużynowe Mistrzostwa Europy 
do 18 lat, a także Mistrzostwa Europy w 
różnych grupach wiekowych w szachach 
szybkich i błyskawicznych oraz Klubowy 
Puchar Europy.

Redaguje Grzegorz Zieliński
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FOTOREPORTAŻ

Jasełka w przedszkolu w Przyborowie

Zima w Czarnej

 (fot. St. Zieliński)

 (fot. St. Zieliński)

Styczeń 2010 – usuwanie drzew przez OSP Czarna 
na drodze powiatowej Pilzno –Róża Luty 2010 – na parkingu hałdy śniegu

Kapliczka zimą w Starym Jaworniku Las przy ul. Wojska Polskiego w Czarnej

Luty 2010 – ul. Dworcowa w Czarnej



Idzie mroźny luty, obuj ciepłe buty.
Gromnica, to już zimy połowica.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, Wtedy już niedługa zima.
Gdy w lutym dym w górę szybuje, To jeszcze mróz w marcu zwiastuje.
Danuta, gdy chłodna, Wiosna z wiatrem i pogodna.
Na Gromnice błoto, To będzie zima jak złoto.
Na Gromnice mróz, Składaj chłopie wóz.
Gdy Gromnica jasna, Piękna będzie wiosna.
Gromniczna pogodna, Jesień będzie dorodna.
Na Gabriela wiatr wieje, Rychło słońce dogrzeje.

Jak człowiek przez cały rok, Żyje z wody i chleba,
Tak mu przez cały rok, Przyjaciół potrzeba.

Gdy Walenty z śniegiem idzie,
Wiosna rychło przyjdzie.

Luty gdy wiatrów i mrozów nie daje, Zwiastuje rok słotny i nieurodzaje.
(Wybrano przysłowia z książki „Doroczne Przysłowia” ks. Julian Kapłon – Jodłowa 2007”)

Kadr

Portrety

pRzYSłowia Są MąDRośCią naRoDU

Krakowiacy

Róża

Są kontynenty i kraje, 
Są miasta i wsie, 
ale tylko jedna,
najpiękniejsza na Podkarpaciu Róża,
najukochańsza, Różo ojczyzno moja,
wiosną rodzisz kwiatów tysiące, 
a na cmentarzu
palą się znicze
kwitną zniczami ciemne groby.
Jesienne kwiaty
błędne ogniki 
palą się znicze – dziesiątki, setki, tysiące 
nikt ich nie zliczy
od żywej ziemi od ciepłej ziemi.

Tym, którzy w ogniu dla nas płonęli
Tym, co zginęli we wrzasku i dymie
I nie wiesz sam jak im na imię
palą się znicze.
Brzoza wśród klonów kwitnie
Jest czas na smutek 
i czas na radość
w Róży ojczyźnie mojej.
Ma wiele kolców,
lecz piękna jak kwiat.

Zza gminnych opłotków           (Odc. 51)

Szanowni Państwo!

Władzia dopadła grypa. Kuruje się w domu, doktorka nie kazała mu przez dwa tygodnie spod pierzyny wychodzić. 
Picia wnuczki pilnują, co dwie godziny herbatka z lipy z sokiem malinowym, po wypiciu łyżka miodu, a przed spa-
niem ząbek czosnku i polopirynka. Jego Wandzia mówiła do mojej Marysi, że zaraził się od świnki, codziennie da-
wał jej jeść, prychnęła na niego dwa razy i świńskiej grypy dostał, poleży sobie, a jak wydobrzeje to go zaraz wyślę 
do gminy, aby wiadomościami z pierwszej ręki się podzielił. Zięć przyniósł wiadomość z zebrania strażackiego, ge-
nerał Pawlak do Czarnej przyjeżdża, komendant ogłosił alert, generalne sprzątanie remizy, polerka hełmów, pismo 
do wójta o zakup czapek i mundurów oraz sznurów ozdobnych, czyszczenie kostki w czynie społecznym przed remi-
zą jak zima puści. Sekretarza spotkałem w Panoramie, nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że Pawlak przyjedzie, choć 
widać było, że zadowolony, bo ważny gość do Czarnej zawita, a on mu pstryknie zdjęcie. Wójt tylko markotny jakiś 
po placu chodził z dyrektorem i rekami wywijał, pokazywał na szyld po drugiej stronie ulicy i doleciało do mnie jak 
mówił, nici z praw miejskich, tyle starań i nici. Galeria Czarnieńska miała być, a nie Market, schody ruchome do 
restauracji na piętrze i butików z chińszczyzną oraz sklep zoologiczny jak w mieście, salon Pumy albo Adidasa, aby 
chłopaki z Golemek mieli, w czym grać na wiosnę. Awansują i miejscowy sponsor obiecał im stroje nie gorsze niż 
ma reprezentacja. A teraz do Dębicy musi jechać i kto interesu będzie pilnował.   Panie wójcie, panie wójcie przy-
takiwał dyrektor, nie trzeba schodów, ilość marketów się zgadza, trzy jest na Dworcowej, a i Desa jak w Krakowie, 
salon masażu i fryzjerka, apteka, sklep z kołdrami i poduszkami. Nasycenia takiego nie ma nawet w Paryżu, prawa 
miejskie się należą i już. Pawlaka niech wójt do Czarnej przywiezie, niech zobaczy i na rządzie nasz wniosek poprze. 
Herb będzie lada chwila, mistrzostwa świata odebraliśmy Gruzji i rząd musi się ugiąć. Burmistrza będziemy mieć, 
a jak się rząd ugnie to nawet park z ławkami i fontannę na rynku z chłopczykiem, który będzie sikał wodą.Kierow-
nik inwestycji już w Internecie zamówił chłopczyka, będzie sikał jak w Amsterdamie, ma się stać atrakcją turystycz-
ną.  W ramach promocji ujęcia - woda będzie za darmo, kierownik ze stacji wodnej obiecał ponoć, że nie zamontu-
je mu licznika. Młodzi będą mogli sobie bezpłatnie robić zdjęcia przy fontannie, a jak którą pannę młodą obsika, to 
za dziewięć miesięcy będą chrzciny, a nawet wcześniej. Dyrektor liczy, że to będzie darmowy hit i kolejka na wese-
la wydłuży mu się na całą pięciolatkę. Martwi się tylko, co będzie zimą jak mróz ściśnie, może chłopczyka rozsadzić 
i będzie po hicie, ma nadzieję na ocieplenie klimatu i łagodne zimy jak nad morzem śródziemnym. Jedyna nadzie-
ja we wiatrakach, które mają zamontować przy autostradzie, powietrze mają mieszać i więcej ciepłego powietrza z 
południa ma płynąć do naszej gminy. Słyszałem, że niektórzy już się zapisali na sadzonki winorośli odmiany Mer-
lot, wytrzymuje lekkie przymrozki.  Winnice mają zakładać między wiatrakami, tam będzie najcieplej, wina czar-
nieńskie będą niby reńskie, tanie i wyborne w smaku. Na wytwórnię win wójt ma zarezerwowaną działkę na Błysz-
czówce. Miał ochotę zakładać pole golfowe, ale działka płaska nie ma stawku i górek, krzaki tylko są i projektant, 
co obsługuje gminę mu odradził, że pozwolenia nie dostanie. Winiarnia może być, piwnice się tylko wykopie i czar-
niańskie będzie sobie leżakować i dojrzewać. A jakby było za mało miejsca na Błyszczówce to jest miejsce rezerwo-
we w bunkrach w Żdżarach na bazie radzieckiej. Kiedyś były tam ponoć rakiety, a po rewaloryzacji będą piwnice 
na wino. Mnie się jednak wydaje, że to wszystko będzie już w nowej kadencji, przecieki są nie pewne, poczekamy na 
Władzia jak się z tej grypy wykuruje i na przeszpiegi pójdzie do gminy, ponoć już się ma lepiej, nieje tylko wieprzo-
wej kiełbasy, wyczytał, że w niej najwięcej świńskich wirusów, a mięsa tylko 20 procent. 

AS - chory

Maciek Wójcik jest uczniem 6 klasy Szkoły Podstawowej w Żdża-
rach. Jest bardzo dobrym uczniem. W trym roku szkolnym reprezento-
wał szkołę w 3 konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.                
Z matematyki osiągnął wynik 35 punktów i z 40 miejsca zakwalifiko-
wał się do etapu wojewódzkiego. Z języka angielskiego osiągnął wy-
nik 51,5 punktów co dało mu 27 miejsce i również zakwalifikował się 
do finału wojewódzkiego. Życzymy mu odniesienia sukcesu w konkur-
sach wojewódzkich.

Dawid Durołek

MACIEJ WÓJCIK


