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Fotoreportaż

WICEWOJEWODA ANDRZEJ REGUŁA Z WIZYTĄ W NASZEJ GMINIE

Wicewojewoda Andrzej Reguła oraz Wójt Józef Chudy. 

Na moście w Czarnej wyremontowanym ze środków rządowych (tzw. Schetynówka).

Wicewojewoda  symbolicznie przecina wstęgę do wyremontowanych pomieszczeń na Posterunek 
Policji po byłym Ośrodku Zdrowia w Czarnej.

Wójt Józef Chudy zapoznał wicewojewodę z planami inwestycyjnymi na terenach gminnych w Czarnej.

Spacer po nasypie ziemnym przy „Czarniance”,  planowany jest do modernizacji  i nadbudowy.

Wicewojewoda Andrzej Reguła odznacza policjantów medalami resortowymi na Święcie Policji 
w Czarnej.

 (fot. St. Zieliński)

Na zaproszenie wójta Józefa Chudego w naszej gminie złożył wizy-
tę Wicewojewoda Andrzej Reguła. Wicewojewoda Andrzej Reguła do 
niedawna zastępca burmistrza miasta Dębicy, były kierownik Oddzia-
łu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dębicy i długo-
letni zastępca wójta gminy Dębica. Wicewojewoda to wytrawny samo-
rządowiec, któremu sprawy związane z funkcjonowaniem gminy nie są 
obce.  Nasi mieszkańcy powinni go także pamiętać, jako młodego mgr 
inżyniera rolnika, który prowadził Kółko Rolnicze w Czarnej.

 Wicewojewoda zwizytował inwestycje drogowe realizowane w ra-
mach usuwania skutków powodzi w naszej gminie. Odbudowę zniszczo-
nych dróg wspierał z sukcesem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Na zadanie to została przyznana ostatnio  kwota w wyso-
kości prawie 500 tysięcy złotych. Wspiera również w ministerstwie przy-
znanie dotacji na odbudowę drogi powiatowej Żdżary – Pogórska Wola.

 Z ciekawością wicewojewoda zapoznał się z planami gminy związa-
nymi z budową Parku Rekreacyjnego w Czarnej, który ma dużą  szansę 
na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wicewojewoda uczest-
niczył także w święcie Policji, w czasie, którego w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Krzyż Zasługi inspektorowi Andrze-
jowi Świdrowi – Powiatowemu Komendantowi Policji.

Wójt Józef Chudy jest pewien, iż wizyta ta zaowocuje ściślejszą współ-
pracą pomiędzy samorządem gminy a administracją rządową, której wy-

sokim przedstawicielem jest pan Andrzej Reguła, obecny wicewojewoda 
i samorządowiec. Warto rozmawiać i wspierać takich oddanych samorzą-
dowi ludzi, jakim jest Andrzej Reguła. Tacy ludzie gwarantują, iż nasza 
gmina będzie się dalej równomiernie i sukcesywnie rozwijała. W Czarnej 
witaliśmy go serdecznie i życzymy mu dalszych sukcesów w spełnieniu 
misji, którą chce realizować dla rozwoju obszarów wiejskich.

Z ostatniej chwili: uzyskaliśmy informację od wicewojewody Andrze-
ja Reguły. iż MSWiA przyznało środki na remont drogi Żdżary-Pogór-
ska Wola.

                                                                                                                       (ziel)
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W wakacje radni odbyli dwie sesje rady, 
które poświęcili sprawom organizacyj-
nym dotyczącym bieżącego funkcjono-
wania gminy. 

Sesja zwyczajna odbyta w dniu 22 sierp-
nia była obfita w porządek obrad, który 
radni przyjęli zgodnie z obowiązującym 
regulaminem obrad. Porządek obrad obej-
mował więc podjecie uchwały dotyczą-
cej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy oraz uchwalenie Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Stara Jastrząbka – teren eksploata-
cji kruszywa. Były to dwie bardzo waż-
ne uchwały bez których nie byłoby moż-
liwym wydobywanie piasku pod potrze-
by autostrady w przewidzianej do eksplo-
atacji kopalni piasku, który będzie bezpo-
średnio transportowany na budującą się 
autostradę. 

Radni zatwierdzili uchwałę zebrania wiej-
skiego w Borowej w sprawie Planu Od-
nowy Miejscowości Borowa. Plan ten to 
kolejne już opracowanie dla poszczegól-
nych miejscowości zatwierdzone przez 
radę, którego uchwalenie tym razem dla 
Borowej jest niezbędnym dokumentem 
planistycznych obejmującym okres 7 lat  
do aplikowania środków z Unii Euro-
pejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Tym razem taki plan ma Bo-
rowa i gmina ubiegać się będzie o środki 
na realizację inwestycji związanej z zago-
spodarowaniem centrum Borowej. Radni 
zmienili również uchwałą Gminny Pro-
gram Profilaktyki Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie Czar-
na uzupełniając go zapisem stwarzającym 
możliwość kierowania ludzi dotkniętych 
alkoholizmem na duchową formę terapii 
jakim są rekolekcje. Uchwała powołano 
Gminny Zespół Opiniujący Kandydatów 
na Ławników do Sądu w składzie: Zie-
liński Stanisław, Feret –Kłys Aneta i Zba-
raza Barbara. Radni zmienili również za-
pisy w uchwale budżetowej dostosowu-
jąc ją do bieżących zadań. Stałym punk-
tem obrad każdej ze sesji jest międzyse-
syjne sprawozdanie wójta z jego działal-
ności. Wójt Józef Chudy  w swoim spra-
wozdaniu z działalności miedzy sesyj-
nej omówił sprawę kolektorów słonecz-
nych, do którego to programu przystąpi-
ły wszystkie gminy i miasta z powiatu dę-
bickiego oprócz miasta Dębicy. Realiza-
cja tego przedsięwzięcia będzie możliwa 
poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisło-
ki, którego nasza gmina jest członkiem. 
O szczegółach i możliwościach przystą-
pienia do programu przez poszczegól-
nych właścicieli gospodarstw domowych, 
wszyscy zostaną poinformowani indywi-

dualnie przez urząd gminy. Jednym pew-
nym na dziś jest fakt, iż dotacja do tych 
urządzeń, wraz z ich montażem będzie 
wynosiła około 61% brutto, a jej kwotowy 
koszt uzależniony będzie od ilości osób. 
Przewidziano 3 segmenty: do 3 osób, od 
3 do 5 osób i ponad 5 osób. Wójt omówił 
również bieżące inwestycje realizowane 
obecnie w gminie i zaawansowanie ro-
bót na drodze powiatowej Pilzno – Czar-
na. Pytania w tej sprawie zadawali, radny 
Kazimierz Knych, radny Józef Wiercioch 
i Janusz Cieśla. Na sesję zaproszony zo-
stał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Dębicy Kazimierz Telega. 

Udział w sesji dyrektora związany był z 
zapoznaniem radnych z problematyką 
bezrobocia. W swym obszernym wystą-
pieniu poinformował on radnych, iż obec-
nie stopa bezrobocia w powiecie dębickim 
wynosi 12,2 %. W Polsce stopa bezrobo-
cia na koniec czerwca wynosiła 11,8 %, 
a w województwie podkarpackim 15,0%. 

Powiat nasz w województwie zajmuje 
3 miejsce pod względem wielkości naj-
mniejszego bezrobocia. Przoduje miasto 
Rzeszów, drugie miejsce ma miasto Kro-
sno, a powiat dębicki 3 miejsce. Jak do-
dał dyrektor stopa bezrobocia  ma wpływ 
na uzyskiwane środki z budżetu central-
nego, które ze względu na obecny kryzys 
i dobrą sytuację na rynku pracy zostały 
zmniejszone aż o 60%. 

Wójt podziękował dyrektorowi Powiato-
wego Urzędu Pracy za dobrą współpracę. 
Od wielu lat do gminy kierowani są bez-
robotni, którzy wykonują użyteczne pra-
ce porządkowe w ramach robót publicz-
nych. Obecnie zatrudnionych w tej formie 
w naszej gminie jest 15 osób.  Dyrektor 
Kazimierz Telega odpowiadał też na za-
pytania radnych m.in. Radnego  Kazimie-
rza Knycha.
 

       (sz)
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Prezydium rady:  Aneta Feret – Kłys, Janusz Cieśla i Józef Wilczyński.

Radni: od lewej Krystyna Krężel z Borowej, Kazimierz Knych z Głowaczowej i Wiesław Sikora z Grabin.

Radni: Józef Wiercioch z Róży, Zofia Latała ze Starej Jastrząbki, Józef Madura ze 
Starej Jastrząbki i Czesław Lada z Golemek.

Informację na sesji o sytuacji na rynku pracy w gminie i powiecie złożył radzie 
Kazimierz Telega – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

SESJE RADY GMINY

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438
Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827
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(Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.)

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1.
 Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli-

tej Polskiej.

§ 2.
 Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3.
 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalen-

darz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4.
 Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134*), 

Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
*)   Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy ogłoszona w 

Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 (Dz. U. Nr 149, 
poz. 889).

Lokale Wyborcze na terenie Gminy Czarna

Numer 
obwodu

    Granica obwodu Siedziby Obwodowych 
Komisji Wyborczych

 1 Sołectwo Czarna Sołectwo 
Stary Jawornik

Zespół Szkół Czarna 
lokal dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych

2 Sołectwo Golemki Publiczne Przedszkole Czarna

3 Sołectwo Jaźwiny Wiejskie Centrum Kultury Jaźwiny 
lokal dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych

4 Sołectwo Grabiny Zespół Szkół Grabiny

5 Sołectwo Stara Jastrząbka Dom Kultury Stara Jastrząbka

6 Sołectwo Podlesie Dom Kultury Podlesie

7 Sołectwo Róża Szkoła Podstawowa Róża

8 Sołectwo Przeryty Bór Remiza OSP Przeryty Bór

9 Sołectwo Żdżary Wiejskie Centrum Kultury Żdżary 
lokal dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych

10 Sołectwo Głowaczowa Wiejskie Centrum Kultury Głowaczowa

11 Sołectwo Przyborów Szkoła Podstawowa Przyborów

12 Sołectwo Borowa Wiejskie Centrum Kultury Borowa

13 Sołectwo Chotowa Centrum Kulturalno-Informatyczne Chotowa 
lokal dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych

UWAGA WYBORCY
LOKALE WYBORCZE CZYNNE BĘDĄ OD GODZ 7.00 – 21.00

BARDZO WAŻNE!
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik 

Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889, oraz z art. 52. § 1. Przed przystąpieniem 
do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 

umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

WYBORY 
DO SEJMU I SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 
– 9 PAŹDZIERNIKA 2011
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PRZEBUDOWA DROGI 
MACHOWA – CZARNA

Piszą o nas…

POSTANOWIENIE PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Długo oczekiwali na tą przebudowę 
drogi powiatowej mieszkańcy ulicy Kra-
kowskiej w Czarnej i  Żdżar. Droga ta 
jest traktem komunikacyjnym o znacz-
nym natężeniu ruchu ponieważ jest naj-
krótszą  drogą, którą można dojechać do 
Tarnowa.

W mieście tym pracuje się i uczy wie-
lu mieszkańców naszej gminy i stąd co-
dziennie rano i popołudniu obserwuje się 
wzmożony ruch . Nie remontowana od 
wielu lat droga powiatowa, wąska zwłasz-
cza w lesie, sprawiająca wiele kłopotów 
kierującym w okresie zimowym, pełna 
dziur i przełomów każdej wiosny docze-
kała się gruntownej przebudowy za sumę 
5. 951. 222 złotych. Jest to dość duża 
suma, która nie byłaby możliwa do wyda-
nia przez samorząd powiatowy gdyby nie 
wniosek pozytywnie rozpatrzony w Urzę-
dzie Marszałkowskim i w ramach, które-
go z Regionalnego Programu Operacyj-
nego województwa podkarpackiego przy-
znano kwotę 4.166 129 zł z Unii Europej-
skiej na realizacje tej inwestycji. 

Jeszcze w sierpniu było trochę utrud-
nień w związku z przebudową mostu w 
Żdżarach. Także nasza gmina partycypu-
je w tej inwestycji i w ramach podpisane-
go porozumienia z samorządem powiatu 
dębickiego przekazała na tą drogę kwotę 
700 tysięcy złotych. Sołtys Tadeusz Deda 
i radny Marek Ziaja doczekali się spełnie-

nia składanych na sesjach interpelacji do-
tyczących przebudowy tej drogi. 

Przy tej drodze w Żdżarach od szko-
ły do kaplicy zostanie wybudowany tak-
że chodnik, który zapewni bezpieczeń-
stwo dzieciom. Nas wniosek mieszkań-
ców Żdżar i staraniom gminy wydłużono 
budowę chodnika, która miał kończyć się 
przy krzyżówce tej drogi z drogą w kie-
runku Podgórskiej Woli.  Chodnik zosta-
nie również wybudowany przy zmoder-
nizowanej drodze przy ulicy Krakow-
skiej na odcinku od rampy kolejowej na 
długości około 150 m. Po oddaniu tej dro-
gi do pełnego użytkowaniu już dziś prze-

strzegamy kierowców, o częstych kon-
trolach radarowych i mierzeniu prędko-
ści nowoczesnym sprzętem. Już dziś do-
chodzi do przekraczania szybkości na tej 
drodze. Nierozwaga i nonszalancja kie-
rowców może doprowadzić do nieszczę-
ścia, którego można uniknąć przestrzega-
jąc przepisów ruchu drogowego. Koniec 
września zakończenie robót na tej nowo-
cześnie budowanej arterii powiatowej. W 
połowie sierpnia postęp robót na drodze 
w miejscowości Żdżary wizytował wraz z 
wójtem naszej gminy starosta Władysław 
Bielawa. 

           (ziel)   

Od mistrzostw świata, które odbyły się 
w naszej gminie minął rok. To wydarze-
nie odbiło się echem nie tylko w kraju ale 
i za granicą. Dziś prezentujemy państwu 
artykuł, który ukazał się w miesięczniku 
„Forum Samorządowe” w nr 8 z sierpnia 
2011 roku pt. „Pasja wójta sposobem na 
promocję gminy”

 … Wójt, burmistrz, czy prezydent 
może wykorzystać swoje hobby do roz-
sławiania miejscowości, w której piastu-
je urząd. Takie rozwiązanie sprawia, że 
gospodarz gminy jest ekspertem w dzie-
dzinie, która stanowi lokalny znak rozpo-
znawczy. Z tej prostej recepty i przyjem-
nej recepty na promocję skorzystał wójt 
gminy Czarna Józef Chudy, wielbiciel 
szachów i wnikliwy obserwator tej dyscy-
pliny. Józef Chudy zainteresował się sza-
chami jeszcze w szkole średniej. Kiedyś 
próbował sił w turniejach w okręgu tar-
nowskim, teraz jest zafascynowany dys-
cypliną, której praktycznie nie uprawia od 
20 lat – chyba, że dla zabawy. Po objęciu 
stanowiska wójta w 1993 roku Józef Chu-
dy wcielił się w rolę menadżera i organi-
zatora, a przede wszystkim kibica – pasjo-
nata.  Ludowy Klub Szachowy Gminne-
go Centrum Kultury, który co roku gmi-
na wspiera finansowo z budżetu, przynio-
sła samorządowi wiele chluby. 

W gminie Czarna mieszkają zwycięz-
cy mistrzostw Polski – zarówno juniorów, 
jak i seniorów. Można tu spotkać szacho-
we małżeństwa, a w magistracie – urzęd-
ników – szachistów. Zabawa w szachy za-
owocowała współorganizowaniem Mi-
strzostwa Świata w Szachach Kobiet i 
Mężczyzn do lat 20. W 2010 roku roz-
rywki miały miejsce w gminie Czarna… 
Przygotowania do zawodów trwały po-
nad 2 lata. W maju 2008 r. na posiedze-
niu w Atenach Międzynarodowa Federa-
cja Szachowa (FIDE) przyznała organiza-
cję mistrzostw  Chotowej i gminie Czar-
na. Organizacja imprezy, która w 2008 
roku miała miejsce w tureckiej Ankarze, 
a w 2011 odbywa się w indyjskim Delhi 
to dla małej gminy wiejskiej duży sukces. 
Samorząd współpracował w przygotowa-
niach do mistrzostw z Polskim Związkiem 
Szachowym. Transmisja mistrzostw onli-
ne pozwoliła na bezpośrednie oglądanie 
rozgrywek przez widzów na wszystkich 

kontynentach. Zanotowano 420 tysięcy 
wejść na stronę mistrzostw z całego świa-
ta. W turnieju w siedzibie Zespołu Szkół 
w Czarnej uczestniczyło 81 zawodniczek i 
121 zawodników z 56 krajów. Pasja wójta 
sprawiła, że nie musi on szukać sposobów 
na promocję lokalną. Gmina rozsławiana 
jest w sposób naturalny – przez mieszkań-
ców , którzy osiągają sukcesy oraz przez 
chęć wójta, by rozpowszechnić swojego 
hobby w gminie…

Dodajmy do tego artykułu jeszcze in-
formację dla przypomnienia, że jednym 
z organizatorów wymienianych w arty-
kule jako Chotowa był Ośrodek Wypo-
czynkowy „GRAND” w Chotowej, któ-
rego właścicielem jest małżeństwo Ma-
riola i Andrzej Grygiel zamieszkali w Ja-
siennej gmina Korzenna w powiecie no-
wosądeckim. 

                                                                                                                            (ziel)   

Starosta Władysław Bielawa i wójt Józef Chudy sprawdzali postęp robót przy 
remontowanym moście w Żdżarach na drodze powiatowej Machowa – Czarna.

Sala gry mistrzostw w Czarnej - ( ZS w Czarnej – 2010r.)

Flagi 56 państw dumnie łopotały przed ZS w Czarnej w trakcie mistrzostw.
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ŚWIĘTY WŚRÓD NAS Z życia Świętego 
Maksymiliana KolbeNasze Rycerstwo Niepokalanej istnie-

je od 8 grudnia 1993 roku. Jest najstar-
szą grupą modlitewną parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej. 
Liczy około 1300 osób. Wiele z nich ode-
szło już do Pana, ale ciągle staramy się o 
nowych członków do rycerstwa, aby słu-
żyli Niepokalanej na wzór św. Maksymi-
liana Kolbego.

Z potrzeby serca w roku 1998 ufundo-
waliśmy sztandar Rycerstwa Niepokala-
nej poświęcony uroczyście 8 grudnia w 
dniu Święta Niepokalanego Poczęcia 
M.P. przez ks. bp. Władysława Bobow-
skiego, opiekuna diecezjalnego rycer-
stwa. Od tej pory jesteśmy „Stowarzysze-
niem Rycerstwa Niepokalanej”, które ma 
swoje statuty prawne w Polsce i świecie. 

Opiekunem diecezjalnym jest ks. Sta-
nisław Śliwa – opiekun kleryków w Se-
minarium Duchownym w Tarnowie.. 
Naszym obecnym parafialnym opieku-
nem jest ks. Rafał Ciecieręga. Prowadzi-
my czuwanie i różaniec w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca. Corocznie bierze-
my udział w diecezjalnych opłatkach or-
ganizowanych przez poszczególne  pa-
rafie. Każdego roku 11 lutego jedziemy 
do Porąbki Uszewskiej, do groty Mat-
ki Bożej z Lourdes z okazji Dnia Cho-
rego. W okresie Wielkiego Postu bierze-
my udział w czuwaniu wielkopostnym w 
wyznaczonej parafii. Co roku w czerwcu 
licznie uczestniczymy w rekolekcjach w 
Ciężkowicach, do czego szczególnie za-
chęcamy młodzież. W lipcu mamy czu-
wanie modlitewne całego rycerstwa die-
cezji tarnowskiej z okazji odpustu M.B. 
Tuchowskiej. Bierzemy udział w wio-
senno – jesiennych zjazdach w Niepoka-
lanowie. Mamy także kwartalne spotka-
nia w Tarnowie w parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego z ks. Stanisławem Śli-
wą – opiekunem diecezjalnym rycerstwa 
celem ustalenia i zaplanowania udziału w 
różnych uroczystościach modlitewnych, 
odpustowych, pielgrzymkowych na dany 
rok. Zgodnie z potrzebami naszej parafii 
uczestniczymy we wszystkich uroczysto-
ściach z pocztem sztandarowym. Organi-
zujemy pielgrzymki do różnych Sanktu-
ariów. Byliśmy między innymi w. Liche-
niu, Gilde, Częstochowie. Nasza parafia 
pragnęła sprowadzić relikwie św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. Na przyjęcie reli-
kwii przygotował nas ks. Rafał Ciecierę-
ga – nasz opiekun, podczas prowadzenia 
z nami pierwszych sobót miesiąca. Sło-
wa, które płynęły z ust naszego opiekuna 
trafiały do wszystkich serc. Były bardzo 
proste a zarazem pełne treści, za co mu z 
całego serca dziękujemy. Dlatego popro-
szono księdza Stanisława Janusza o wy-
rażenie zgody, aby były w naszej parafii 

relikwie św. Maksymiliana. Na Ogólno-
polskim Zjeździe Wiosennym prezes ry-
cerstwa naszej parafii Maria Naleźny po-
twierdziła takie życzenie parafian.

W niedzielę 22 maja 2011 r. Odbyło się 
uroczyste, procesyjne wprowadzenie reli-
kwii św. Maksymiliana przez o. Ryszarda 
Zubera z Niepokalanowa, w którym bra-
ło udział 8 pobliskich wspólnot z pocz-
tami sztandarowymi, a oto one: Parafia 
św. Jadwigi w Dębicy, Parafia Miłosier-
dzia Bożego w Dębicy, Parafia MB Nie-
ustającej Pomocy w Mielcu, Parafia Prze-
mienienia Pańskiego w Koszycach Wiel-
kich, Parafia MB Nieustającej Pomocy 
w Czarnej Tarnowskiej, Parafia św. An-
drzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej i 

Parafia Wszystkich Świętych w Straszę-
cinie. Relikwie z rąk o. Ryszarda przy-
jął ks. proboszcz Stanisław Janusz, który 
sprawował Mszę Świętą z prałatem Sta-
nisławem Biernatem i ks. Pawłem Łeb-
skim. Homilię wygłosił o. Ryszard, któ-
ry sprawował Mszę Św. za naszą wspól-
notę rycerską. Oprawę liturgiczną Mszy 
Św. przygotowali rycerze z naszej parafii. 
Na zakończenie wszyscy obecni na Eu-

charystii w duchu adoracji oddali cześć 
św. Maksymilianowi przez ucałowanie 
relikwii podawanych przez prezesa Na-
rodowego Rycerstwa Niepokalanej w 
Polsce ojca Ryszarda Zubera z Niepoka-
lanowa. Dziękujemy Bogu Wszechmo-
gącemu, Maryi Niepokalanej oraz przy-
chylności ks. proboszcza Stanisława Ja-
nusza, za to, że mamy u nas tak wielkie-
go Orędownika w niebie. Ufamy, że ma-
jąc u siebie tak wielkiego Świętego, bę-
dziemy stawać się coraz lepszymi świad-
kami miłości.

 Po mszy świętej wszyscy zostali za-
proszeni na agapę do Sali katechetycz-
nej, w której Matka Najświętsza i św. 
Maksymilian stworzyli atmosferę praw-

dziwej miłości chrześcijańskiej. Dzięku-
jemy serdecznie ofiarodawcom i wszyst-
kim za udział w uroczystości, która była 
dowodem na to, że relikwie św. Maksy-
miliana są dla nas ważne i że naprawdę 
pragniemy je mieć i czcić. 

 Maria Naleźny
prezes wspólnoty                                                                                                                                        

        

Cz. I

Święty Maksymilian Maria Kolbe 
urodził się 8 stycznia, 1984 r. w Zduń-
skiej Woli, jako drugi spośród pięciu sy-
nów Juliusza i Marianny Kolbe – tam też 
został ochrzczony. Na początku XIX wie-
ku Zduńska Wola była wsią i należała do 
rodziny Złotnickich. 

Wieś szybko się rozwijała, a tkac-
two i pobliska Łódź sprawiły, że 1825 

r. Zduńska Wola uzyskała prawa miej-
skie. Wśród rzemieślników dominowali 
osadnicy przybyli z Czech. Około 1840 
r. przybył również z Czech niejaki Paweł 
Kolbe, który w 1846 r. ożenił się z Tere-
są, która także przywędrowała z Czech. 
Wspomniany Paweł był pradziadkiem 
św. Maksymiliana. Jego syn Jan - dzia-
dek św. Maksymiliana ożenił się z Hele-
ną Grajbich - mieli czworo dzieci, naj-
starszym był Juliusz – ojciec św. Maksy-
miliana. Juliusz i Marianna Kolbe po ślu-
bie zamieszkali w mieście (w Zduńskiej 
Woli) w wynajętym domu przy ul. Bro-
warowej 9. Tu przyszedł na świat naj-
starszy syn Franciszek (1892) i młod-
szy Rajmund i Maksymilian (1894). Ju-
liusz Kolbe odbywał piesze pielgrzym-
ki do Częstochowy, które co roku wyru-
szały ze Zduńskiej Woli. Był Polakiem 
kochającym prawdziwie swą Ojczyznę. 
Cała jego praca i wszystkie jego zamia-
ry skierowane były głównie na wychowa-
nie i kształcenie dzieci. Rodzina Kolbe na 
krótko przeniosła się do Łodzi, a później 
do Pabianic, a ściślej do wsi Jutrzkowice, 
która została włączona do Pabianic. Naj-
starsi chłopcy Franciszek i Rajmund nie 
chodzili do szkoły – nauka była w języku 
rosyjskim, dopiero od roku 1905, kiedy 
władze carskie pozwoliły na naukę w ję-

zyku polskim, jego młodsi bracia Józef, a 
później o. Alfons, już do niej uczęszczali. 
Młody franciszkanin, 18 letni brat Mak-
symilian razem ze starszym bratem Fran-
ciszkiem przybył początkiem września 
1912 r. do Krakowa i rozpoczął studia w 
Wyższym Seminarium Duchownym Oj-
ców Franciszkanów. Władze Galicji na 
to zezwalały, jak również na wysyłanie 
kleryków do Rzymu. Właśnie w tej gru-
pie znalazł się brat Maksymilian Kolbe. 
O tym fakcie powiadomił „Najdroższą 
Mamę” listem wysłanym z Krakowa 28 
października 1912r., Ale jeszcze wcze-
śniej było Małe Seminarium we Lwowie. 
Do Lwowa udali się dwaj bracia Franci-
szek i Rajmund – zawiózł ich ojciec, a 
bilet zakupiła nieznana osoba, za któ-
rą o. Maksymilian modlił się całe życie 
w każdej Mszy świętej, (co bilet zapła-
cił do Lwowa). Po przybyciu do Wiecz-
nego Miasta brat Maksymilian pisał do 
matki „Już tydzień mija, jak przyjecha-
liśmy do Rzymu. Z podróży, która trwała 
2 dni i 2 noce byłoby dużo do opowiada-
nia, bo co chwila otaczały nas inne oko-
lice… Teraz tylko donoszę, że mam tu 
bardzo dobrze. Oprócz nas siedmiu, jest 
tu dziesięciu Polaków z Ameryki. Nasze 
Kolegium jest międzynarodowe, prócz 
Polaków jest 3 Niemców, 2 Węgrów, 1 
Czech, 1 Kreol z wyspy Malty i wielu 
Włochów. Kolegium przy ul. Św. Teodo-
ra, w którym św. Maksymilian zatrzymał 
się na siedem lat, było położone w sercu 
starożytnego Rzymu. Na kilka dni przed 
wybuchem pierwszej wojny światowej, 
zdał egzaminy po ukończeniu II roku fi-
lozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim. 
Wkrótce złożył śluby solenne i otrzymał 
święcenia mniejsze z tonsurą, tam przy-
brał drugie imię „Maria”. Mimo zawie-
ruchy wojennej i różnych perturbacji pod 
koniec 1915 r. złożył na uniwersytecie 
egzamin doktorski z filozofii, a jesienią 
tegoż roku rozpoczął na Międzynarodo-
wym Kolegium Franciszkańskim studia z 
teologii, które trwały cztery lata – Jesie-
nią 1917 roku stał się współzałożycielem 
Rycerstwa Niepokalanej. Brat Maksymi-
lian dążył do tego, by w szeregach Ry-
cerstwa znaleźli się ludzie świeccy. Fakt 
ten miał miejsce jesienią 1917 r. Oficjal-
ne zatwierdzenie ze strony diecezji rzym-
skiej zostało wydane dopiero 2 stycznia 
1922r., właśnie w tym czasie św. Maksy-
milian rozpoczął wydawanie miesięczni-
ka „Rycerz Niepokalanej”.

...cdn
      

Tadeusz Szydłowski

Pani Zofia Latała reprezentuje wybor-
ców Starej Jastrząbki i Podlesia, którzy 
to powierzyli jej mandat radnej w wybo-
rach samorządowych 2010r. Jest to jej 
pierwsza kadencja w radzie, jako czyn-
nej uczestniczki posiedzeń i gminnych 
komisji.

 Pani Zofia urodziła się w Pilźnie. Mąż 
Marian jest rolnikiem, prowadzi gospo-
darstwo rolne w Starej Jastrząbce. Dzieci 
w kolejności urodzenia: Kazimierz, Jacek, 
Anna, wszyscy po studiach wyższych, 
najmłodszy Krzysiu jest uczniem 3 kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego i zapew-
ne też wybierze studia. Największa pocie-
chą pani Zofii jest wnuczka, Kamila ma 1, 

5 roku. Wraz z mężem nasza radna pro-
wadzi 5 hektarowe gospodarstwo rolne, w 
którym dominuje produkcja roślinna.  Za-
wsze jak mówi drzemała w niej pasja spo-
łecznego działania, wybrała kandydowa-
nie do rady i wygrała, z czego jest dum-
na nie tylko ona, ale i cała rodzina. Naj-
bardziej satysfakcjonuje ją jednak to, iż w 
tak dużej liczbie zaufali jej mieszkańcy i 
stąd jej determinacja, aby ta kadencja była 
dla jej miejscowości udana poprzez roz-
poczęcie tak długo oczekiwanej budowy 
kanalizacji. Niezbędnym i pilnym do wy-
konania jest także ułożenie chodnika od 
przystanku do szkoły, dokończenie budo-
wy drogi ze Starej Jastrząbki do Żarów-
ki na odcinku niespełna 200 metrów. Pani 

Zofia jest dumna, iż mieszka w miejsco-
wości coraz bardziej wyposażonej w do-
bra infrastrukturalne, pięknie zagospoda-
rowana szkoła w raz z salą gimnastyczną, 
boisko „Orlik”, Ośrodek Zdrowia, Dom 
Ludowy, Wiejskie Centrum Kultury w 
Górnym Końcu, parking przed kościołem, 
oświetlenie Centrum, budujący się nowy 
Dom Handlowy, nowe drogi powiatowe. 
Wszystko to sprawia, że Stara Jastrząb-
ka stała się nowocześnie urządzoną miej-
scowością. A co po pracy? Dobra książ-
ka i telewizyjne wiadomości, a nie seriale. 
Życzymy naszej radnej, aby wszystkie jej 
plany i zamierzenia się spełniły.

ZOFIA LATAŁA – radna Rady Gminy Czarna

Przedstawia Stanisław Zieliński

Zofia Latała

Koncelebrowana Msza święta w Kościele w Czarnej. 

Sztandary Rycerstwa Niepokalanej przybyły na uroczystość przekazania relikwii 
do Kościoła w Czarnej.

Święty Maksymilian Maria Kolbe.
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Wiele wspomnień spisano już o boha-
terach tamtych wrześniowych, tragicz-
nych dni.  Piękne słoneczne lato 1939 
roku chyliło się powoli ku końcowi by 
przekazać we władanie słoneczne i upal-
ne dni jesieni, porannymi mgłami snują-
cej się po polach skrywającej wędrowców 
nocujących pod kopkami siana, tych wra-
cających z wojny, która miała się skoń-
czyć szybko i na zawsze okryć się chwałą 
polskiego oręża.

 Opieszałość i nieprzygotowanie so-
juszników do wojny, cios zadany na dru-
gim froncie przez sowietów spowodowa-
ły, iż blitzkrieg w wykonaniu wojsk nie-
mieckich pogrążył Polskę i przyniósł za-
wieruchę wojenną nieomal całemu świa-
tu. O tych tragicznych wrześniowych 
dniach wspominał 91 letni kombatant, 
podporucznik Wojska Polskiego Broni-
sław Pych. 

Jak na swoje lata pan Bronisław tryska 
humorem ma doskonałą pamięć i wspomi-
na dość ochoczo tamte wrześniowe dni, 
gdy jako 19 letniemu żołnierzowi Wojska 
Polskiego dane mu było bronić Ojczyzny 
przed nawałnicą hitlerowskiej i sowiec-
kiej armii we wrześniu 1939r. Cofnijmy 
się, więc do wspomnień, które rozpoczy-
na snuć pan Bronisław. 

Jest rok 1937, w Czarnej trudno o pra-
cę, brak jakichkolwiek szans, aby znaleźć 
zatrudnienie, trudno się żyje młodym lu-
dziom mimo, iż widoczny jest na każdym 
kroku rozwój, a zwłaszcza na naszych te-
renach objętych rządowym programem 
„Centralnego Okręgu Przemysłowego”. 
Wybiera Junacki Hufiec Pracy w Brono-
wicach, w którym ma możliwość odbycia 
obowiązkowej służby wojskowej. Pobyt w 
hufcu oprócz przygotowania do życia po-
przez wojskowe regulaminy daje mu szan-
sę zdobycia zawodu. Harmonogram służ-
by junackiej przewiduję pracę, a po połu-
dniu ćwiczenia wojskowe. Przysposobie-
nie rekruckie odbywa w poznańskim, 
gdzie junacy zostali skoszarowani w 
drewnianych barakach w miejscowości 
Pyzdry. W tej miejscowości sypaliśmy 
wały przeciwpowodziowe zabezpieczają-
ce mieszkańców przed wylewami rzeki 
Warty- wspomina Pan Bronisław. W trak-
cie mojego pobytu nasza junacka grupa 
usypała 700 metrów wału. W tych czasach 
wielkiego skoku cywilizacyjnego i postę-
pu technicznego zapewne wielu wyda się 
to małym osiągnięciem,. W tamtych cza-
sach nie było koparek, spychaczy, były 
taczki i furmanki, którymi przywożono 
materiał na wał. Stoi do dziś i służy miesz-
kańcom Wielkopolski. Po zakończeniu 
prac na wale skierowano nas do koszar w 
miejscowości Wolbórz koło Piotrkowa 

Trybunalskiego. Tam intensywnie przygo-
towywano nas ucząc rzemiosła żołnier-
skiego, była taktyka, strzelanie, rzut gra-
natem i szermierka, czyli walka wręcz ba-
gnetem zamocowanym na karabinie, kłuli-
śmy worki treningowe. Tam zastał nas po-
czątek wojny, błyskawicznie doposażono 
nas w brakujące wyposażenie wojskowe, 
pobraliśmy ostrą amunicję, umundurowa-
no nas w wojskowe mundury i załadowa-
no do pociągu i przetransportowano w 
okolice Pińska. Miasto Pińsk to obecnie 
miejscowość na Białorusi na Polesiu, po-
łożone nad rzeką Piną u jej ujścia do Pry-
peci, niedaleko od kanału Dniepr – Bug. 
W mieście tym stacjonował 84 Pułk Pie-
choty Strzelców Poleskich i Flotylla 
Rzeczna Marynarki Wojennej. W Pińsku 
kopaliśmy okopy, aby później po sformo-
waniu taborami konnymi udać się na ru-
bieże Rzeczypospolitej. 17 września na-
stąpił atak wojsk sowieckich, niezliczone 
kolumny piechoty, czołgów, samolotów 
wzięły nas w kleszcze. Serce rwało się do 
walki, byliśmy młodymi żołnierzami go-
towymi bić się za Polskę. Dzisiaj zdaję so-
bie sprawę z tego, co musieli przeżywać 
nasi dowódcy. Wobec nacierającej na nas 
„szarańczy” nie mieliśmy najmniejszych 
szans na zwycięską walkę, musieliśmy ra-
tować życie. Niedawno otrzymany ekwi-
punek wojskowy, karabin, ładownice z na-
bojami, bagnet składaliśmy w kozły, że-
gnając się zarazem z wojną, w której przy-
szło nam brać czynny udział nie oddając 
strzału do wroga, który na długie lata oku-
pował nasz kraj. Czerwonoarmiści zgru-
powali nas i zaczęliśmy maszerować ko-
lumną w nieznanym dla mnie kierunku. 
Wówczas podjąłem decyzję, czas do 
domu, uciekłem przy nadarzającej się oka-
zji, która przyszła nieoczekiwanie, wy-
starczyła kępka przydrożnych krzaków, 
konwojujący nas żołnierze nie zauważyli, 
skoczyłem, ukryłem się w krzakach, a 
później po przejściu kolumny zaczęła się 
moja wędrówka w kierunku Czarnej. Sze-
dłem polami, bałem się skupisk ludzkich, 
podchodziłem zmierzchem, aby nazbierać 
jabłek w sadzie czy śliwek, które dojrze-
wały, a smakowały jak nigdy wcześniej, a 
głodny żołądek wciąż się domagał jedze-
nia. Spałem w kopkach i stogach po po-
lach, bałem się prosić o nocleg pomny, iż 
na tych terenach trudno było być Pola-
kiem. Tak skradając się polami bocznymi 
drogami doszedłem do Kowla na Wołyniu. 
Braki w odżywianiu doskwierały, czułem 
pomimo młodzieńczej werwy i zapału, że 
siły mnie opuszczają. Wykombinowałem, 
że w Kowlu wsiądę do pociągu i przyjadę 
nim do samej Czarnej, że skończy się 
moja gehenna i trud powracającego z woj-
ny żołnierza. Takich jak ja było bardzo 
wielu, oni też dotarli do Kowla. Pamiętam 
do dziś stacje kolejową i park obok dwor-

ca, w którym były rzesze polskich żołnie-
rzy. Oficer sowiecki na stacji kolejowej 
przez trzymającą w ręku tubę poinformo-
wał nas, żebyśmy stworzyli grupy, kto w 
kierunku Krakowa, kto do Warszawy, a 
kto do Poznania. Ja ustawiłem się wśród 
tych, co chcieli dostać się do Krakowa. 
Tam w grupie poznałem krajana, Czapko-
wicz się nazywał, był dużo starszy ode 
mnie, już nie żyje. On ten mój kolega 
chciał dostać się do Tuchowa, razem za-
częliśmy kolejny etap naszej wędrówki w 
kierunku domu. Tak doszliśmy do małego 
miasteczka, którego nazwy nie pamiętam, 
zatrzymał nas wartownik z NKWD. W 
międzyczasie na ulicy pojawiło się 5 na-
szych wojskowych, ruski kazał nam stać, a 
sam poszedł w kierunku żołnierzy, aby ich 

zatrzymać. W tym czasie przechodził koło 
nas cywil, który nam powiedział, koledzy 
uciekajcie, wszystkich złapanych groma-
dzi NKWD w szkole, a później autami 
wywożą w nieznanym kierunku. Nie cze-
kaliśmy już na sowieta, sus przez ogrodze-
nia i czmychnęliśmy gdzie pieprz rośnie, 
znów się udało. Wówczas zdałem sobie 
sprawę, że jest źle, że w mundurze pol-
skiego żołnierza nie ma, co na Ukrainie 
szukać, nie da się uniknąć obław po dro-
gach, łapanek i wywózki w nieznane. Za-
pewne jak wielu skończyłbym na Syberii, 
a przy odrobinie szczęścia jak bym prze-
żył katorgę, dobry los mógł mnie rzucić do 
Armii Andersa lub do polskiej Dywizji 
Kościuszkowskiej i po latach, jeżeli bym 
nie zginął na którymś z frontów przywę-

drowałbym do Czarnej. Sus przez płoty 
się udał i znów byliśmy razem z kolegą z 
Tuchowa wędrowcami. Zaryzykowali-
śmy, w jednej ze wsi zrzuciliśmy wojsko-
we mundury, oddałem płaszcz, spodnie, 
zostawiając sobie tylko buty, za pół bo-
chenka chleba, kilogram zjełczałej słoniny 
i przyniszczone ubranie. Było wówczas 
łatwiej wędrować w kierunku Polski, choć 
w Polsce byliśmy tylko już podbitej, za-
anektowanej przez armię sowiecką, dziś 
wiem więcej, że losy nasze dokonały się 
po podpisaniu paktu Ribbentrop - Moło-
tow, o czym my żołnierze nie mieliśmy 
pojęcia. I tak po wielu dniach i nocach do-
szliśmy do Sanu. Most na rzece był zami-
nowany, nie było na nim ruchu, na drugą 
stronę można było przeprawić się promem 

za 0, 50 groszy. Wojna wojną, a biznes, 
biznesem za przeprawę trzeba było zapła-
cić. Po drugiej stronie Sanu pełniło wartę 
dwóch żołnierzy niemieckich, wówczas 
na własne oczy pomimo wojny mogłem 
ich zobaczyć, a miałem się przecież z nimi 
bić, nie wystrzeliłem na tej wojnie ani 
razu, ani do Niemca, ani do sowieckiego 
żołnierza, przykro, nie było okazji, a może 
po latach tak sobie myślę miałbym, kogo 
na żołnierskim sumieniu, choć jak mówi 
stare przysłowie, żołnierz strzela, a Pan 
Bóg kule nosi. Po przeprawieniu się na 
drugi brzeg podeszliśmy do palącego się 
ogniska, przy którym grzało się kilku cy-
wili. Uprzedzili nas, że po zmianie warty, 
która się wówczas dokonywała, Niemcy 
przyjechali dużym wojskowym samocho-

dem będą sprawdzać dokumenty. Nie cze-
kaliśmy obaj na kontrolę, podziękowali-
śmy i szybko w drogę. Po drodze był Bił-
goraj, Leżańsk i inne miejscowości gdzie 
spotykaliśmy się z życzliwością, byliśmy 
w innej Polsce pomimo, że wszędzie byli 
Niemcy, za każdego węgła wyzierało nie-
bezpieczeństwo aresztowania. Obaj byli-
śmy jednak pewni, że nikt nas nie zdradzi, 
że nas przenocują i podzielą się kawał-
kiem chleba, często czarnego, ale jak do-
brego, którego smak czuję do dziś. Mie-
lec, to już niedaleko do Czarnej, to tak jak 
bym był u siebie. Serce się radowało, a za-
razem dziękowałem Bogu, że pomimo 
tylu niebezpieczeństw przeżyłem całą 
kampanię wrześniową i tułaczkę z kresów 
Rzeczypospolitej do mojej rodzinnej wsi. 
W domu czekała na mnie mama Anna, 
czekał i ojczym Franciszek Perela. Była 
radość, że syn wrócił z wojny, wielu nie 
dane było wrócić i cieszyć się, że jest się 
wśród swoich. Dziś, jak co roku, gdy zbli-
żają się wrześniowe dni przed oczami 
przesuwają mi się obrazy tamtych strasz-
nych w naszej historii dziejów, których 
byłem naocznym świadkiem. Wiele za-
pewne z tej mojej wojennej tułaczki nie-
powrotnie zatarł czas. Dziś wiem, że za-
chowałbym się tak samo, mogłem prze-
cież w tym chaosie nie wsiąść do żołnier-
skiego pociągu nie zamustrować się do 
naszego wojska, po prostu już wówczas 
wrócić z junakowania do domu. Uważa-
łem i uważam, że tak należało postąpić i 
jak przyszedł czas, aby ponieść trud dla 
Ojczyzny z honorem ten obowiązek wy-
konać nie żądając za to zapłaty ani żad-
nych godności. Cieszę się, że jako komba-
tant, żołnierz, a później w czasie okupacji 
partyzant mogę moje wspomnienia prze-
kazać młodemu wchodzącemu w życie 
pokoleniu czarnian i wierzę, jestem prze-
konany, że zachwaliliby się tak jak ja. Ko-
lejne lata okupacji to już inna historia, 
również pełna niebezpieczeństw, które 
niósł każdy dzień. Też trzeba było wybrać, 
czy spokojnie przeczekać, nic nie robić, a 
czas i inni niech ryzykują za mnie życiem. 
Ja wybrałem inną drogę, pracowałem, 
walczyłem byłem partyzantem i człon-
kiem Armii Krajowej. Ale to już inna opo-
wieść o okupacji o Obozie Pracy w Pust-
kowie, o pracy na drodze obecnej czwór-
ce, układaniu kostki granitowej z Macho-
wej do Ropczyc. 

Może kiedyś znów się spotkamy to 
panu to wszystko opowiem. Zapewne 
panie Bronisławie spotkamy się na po-
gawędkę przy herbatce, żeby odkurzyć 
wspomnienia tamtych okupacyjnych dni.

                                                                                                               
Wspomnienia spisał

                          Stanisław Zieliński

str. 6

WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA WRZEŚNIA

Żołnierz września Bronisław Pych (rocznik 1920).

Zbiór zbóż kombajnem.

TRUDNE ŻNIWA W TYM ROKU
Deszcze w lipcu i praktycznie do poło-

wy sierpnia krzyżowały plany naszym rol-
nikom. W tym roku żniwa były wyjątko-
wo trudne. Nasi rolnicy dosłownie kradli 
każdą chwilę słońca aby móc zebrać zbo-
ża w tym roku. 

W wielu miejscach nie dało się wjechać 
kombajnem, ziemia była zbyt mokra, a 
ciężkie maszyny rolnicze grzęzły w grun-
cie. Pomimo tych trudności na naszych 
polach już zboże zebrano. Teraz więksi 
producenci czekają na ceny, które mimo, 
iż są większe od tych, które kształtowały 
się po żniwach w ubiegłym roku nie zada-
walają rolników. 

Sam minister rolnictwa Marek Sawic-
ki w telewizyjnym programie rolniczym 

mówił, iż tegoroczne żniwa są najtrudniej-
sze od 40 lat. Uspokajał jednak widzów, 
iż ceny chleba i mąki nie powinny wzro-
snąć. Tradycyjnie już do kościoła w Sta-
rej Jastrząbce z dożynkowym wieńcem 15 
sierpnia udali się wraz z sołtysem i radą 
sołecką mieszkańcy Podlesia. Wieczorem 
przed Domem Kultury w Podlesiu zorga-
nizowali tradycyjnego grilla aby zabawić 
się i świętować w radości  Święto Plonów. 

Z uzyskanych informacji od mieszkań-
ców Róży uzyskaliśmy wiadomość, iż 
młodzież z Róży uwiła  i dziękowała za 
plony w miejscowym kościele, a Koło Go-
spodyń Wiejskich w Domu Strażaka  zor-
ganizowało towarzyską integracyjną im-
prezę. Odradza się więc tradycja dożynko-
wa w naszej gminie, bryluje w niej Podle-

sie i każdego roku kultywuje tą tradycję, 
inne sołectwa przywracają tą tradycję i na 
razie uważają te uroczystości jako ściśle 
odbywające się w wąskim gronie bez to-
warzyszącej tym uroczystościom rekla-
mie i udziale prasy lokalnej. 

Warto by to zmienić i wyjść z inicja-
tywą zorganizowania dożynek z prawdzi-
wego zdarzenia. Powiatowe dożynki od-
będą  się w tym roku w Zawadzie w Sank-
tuarium Matki Bożej Zawadzkiej 11 wrze-
śnia o godzinie 11-tej  na Mszy świętej. 
Prezentowane tam będą wieńce z całego 
powiatu. Nie powinno zabraknąć tam na-
szych wieńców z Podlesia, Róży, a może i 
z innych miejscowości naszej gminy.  

     
  (ziel)
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński)

Festyn szkolny w Żdżarach - 5 czerwca 2011

Pani Ewa Olszko – Szpunar  animatorka kultury w Żdżarach z mężem.

Mamy zadbały i przygotowały na Festyn znakomite wypieki, 
królowały serowce i szarlotki.

Atrakcji przygotowano w Żdżarach wiele, każdy wybrał coś miłego dla siebie.

Chętnych na wspinaczkę w Żdżarach nie brakowało.

Dmuchanych atrakcji w Żdżarach było bardzo wiele.

Dmuchany pałac też cieszył się powodzeniem.

Lody Korala też można było kupić.

Największą frajdę przygotowali dzieciom organizatorzy,  zjeżdżalnię.
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FOTOREPORTAŻ  (fot.: Zespół Szkół w Czarnej)

Festyn od lat cieszy się dużym zainteresowaniem w Czarnej.

Nagrody dla mistrzów BRD.

Gimnazjaliści  też popisywały się kunsztem aktorskim.

Wszyscy się bawili znakomicie na festynie.

Ks. proboszcz Stanisław Janusz czyta 
bajkę najmłodszym.

Charakteryzacja na medal.

Pani Barbara Socha też czytała bajki.

Maratończycy z Czarnej.

Występy, skecze w wykonaniu gimnazjalistów.

Rodzice zadbali aby były ciasteczka na festynie 
dla spragnionych słodyczy.

Występy najmłodszych zawsze nagradzane są gromkimi brawami.

Pokazy i popisy najlepszych w kraju zawodników w BRD Zespołu Szkół w Czarnej.

Festyn szkolny w Czarnej– 29 maja 2011
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FOTOREPORTAŻ  (fot.: Zespół Szkół w Chotowej)

Atrakcji nie brakowało w Chotowej.

Pani dyrektor Alicja Balasa szczęśliwa, że festyn się udał. 

Talentów w Chotowej nie brakuje.

Od lewej Alicja Balasa – dyrektor Zespołu Szkół, Artur Fronc – dyrektor 
GZEAS w Czarnej i wiceprzewodnicząca Rady gminy Aneta Feret – Kłys.

W Chotowej śpiewa się tylko przeboje.

Brawa dla młodych artystek z Chotowej.

W Festynie uczestniczyła LKD Partnerstwo 
5 Gmin.

Konie to też jedna z atrakcji, na przejażdżkę nie 
brakowało chętnych.

Wata cukrowa obowiązkowo musi być na 
festynie.

Mieszkańcy Chotowej z zainteresowaniem 
oglądali popisy uczniów.

Widzowie dopisali na festynie.

Tańczono i bawiono się w takt największych światowych przebojów.

Festyn szkolny w Chotowej – 10 czerwca 2011
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PRYMUSI  
2010/2011 
SZKOŁY PODSTAWOWE

Aleksandra Godycka – uczennica klasy V Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Róży, średnia ocen na świadectwie: 5,5

Maria Ozga – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Czarnej, średnia ocen na świadectwie: 5,54

Monika Lipińska  – uczennica klasy V Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Chotowej, średnia ocen na świadectwie: 5,0

Aleksandra Majka  – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Głowaczowej, średnia ocen na świadectwie: 5,75

Oskar Kuczek  – uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Grabinach, średnia ocen na świadectwie:  5,54

Stolarz Dominika  – uczennica  klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Żdżarach, średnia ocen na świadectwie:  5,6 

Rafał Kleszcz – uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Borowej, średnia ocen na świadectwie:  5,5

Gabriel Stec – uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyborowie, średnia ocen na świadectwie: 5,6

Beata Para – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jaźwinach, średnia ocen na świadectwie: 5,3  

Łukasz Czuchra – uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Starej Jastrząbce,  średnia ocen na świadectwie:  5,2
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PRYMUSI – 2010/2011 GIMNAZJA

Konrad Gawiec - uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum w Boro-
wej, średnia  ocen na świadectwie: 5,1

Gabriela Pluta  – uczennica klasy I Publicznego Gimna-
zjum w Chotowej, średnia ocen na świadectwie: 5,2

Mateusz Ziarko – uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Czarnej, średnia ocen na świadectwie: 5,8.

Wojciech Kantor – uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum w  
Głowaczowej , średnia ocen na świadectwie:  5,4.

Marcelina Wilk – uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Grabinach, średnia ocen na świadectwie: 5,5

Anna  Zawiślak – uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Jaźwinach, średnia ocen na świadectwie: 5,4

Magdalena Godycka  – uczennica klasy I Publicznego Gim-
nazjum w Róży, średnia ocen na świadectwie: 5,2

Anna Chłopek – uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce, średnia ocen na świadectwie: 5,4

Kurdas Damian  – uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum w 
Żdżarach,  średnia ocen na świadectwie:  5,1 
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FOTOREPORTAŻ

Goście Pikniku w Przyborowie.

Pani choreograf z widowni czuwała aby wszystko poszło jak najlepiej

Popisy najmłodszych przedszkolaków.

Plac  przedszkolny z godziny na godzinę zapełniał się 
mieszkańcami pobliskiego osiedla.

Pełna gracja i wdzięk.

Pani dyrektor  Dorota Oleksy.

A może będzie kiedyś piosenkarką?

To już pełny profesjonalizm w pokazie 
tańców latynoamerykańskich. 

Brawa dla wokalistek.

Zamki dmuchane też były.

Rodzice i mieszkańcy dopisali.

Taniec się udał i brawa były.

Piknik w przedszkolu w Przyborowie – 12 czerwca 2011
 (fot.: St. Zieliński)
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FOTOREPORTAŻFOTOREPORTAŻ

Mamy stanęły na wysokości zadania, były lody i soczki.

Pani dyrektor Wioletta Bałut czuwała nad całością imprezy.

Panie z Koła Aktywnych Kobiet zadbały o borowskie specjały 
kulinarne.

Koncert zafundowała Lokalna Grupa Działania 5 Gmin.

Pani Krystyna Krężel radna i sołtys 
Borowej.

Odważne są dzieciaki z Borowej.

Pełny wdzięku taniec z kołami. W kreacjach jak na balu występowali 
uczniowie z Borowej.

Borowskie kulinaria, kaczki, pasztety 
i pieczone szynki.

Dmuchane zamki to atrakcja dla najmłodszych.

Prawie cała Borowa przyszła na festyn.

Festyn szkolny w Borowej – 5 czerwca 2011

 (fot.: St. Zieliński)
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FOTOREPORTAŻ

Na placu przed szkoła pomimo upału widownia dopisała.

W Głowaczowej też nie brakuje uzdolnionych wokalnie uczniów. Gimnazjalistki przygotowały występ. Solistka z ZS w Głowaczowej popisywała 
się kunsztem wokalnym.

Pierwsza jazda kucykiem to  niezapomniane 
przeżycie dla mamy i jej pociechy.

Oblegane stoiska z atrakcjami, także sołtys 
Tadeusz Knych czekał w kolejce.

Skoki na batucie cieszyły się dużym wzięciem u 
chłopców, lubią szybować do nieba.

Mama  na festynie z przyszłymi uczniami Zespołu Szkół.

Zjeżdżalnia, jak bez niej mógłby udać się festyn. Kiełbasa z rożna była wyborna i rozeszła się jak 
„chrupiące bułeczki”.

Festyn szkolny w Głowaczowej – 5 czerwca 2011
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 (fot.: St. Zieliński)



 nr 3 Gazeta Czarnieńska str. 15

Wzmaga się ruch na rampie wyładun-
kowej stacji PKP w Czarnej. Związane 
jest to z transportem materiałów potrzeb-
nych do budowy autostrady. Wzmożony 
ruch ciężkich ciężarówek utrudnia życie 
użytkownikom drogi, ulicy Dworcowej, a 
później mieszkańcom ulicy Konarskiego, 
Borowej Kolonii i Jaźwin. 

Wakacje się kończą, dzieci musza do-
trzeć do szkół w Czarnej i Jaźwinach. 
Czarna ma chodnik, ale dzieci z Borowej 
Kolonii i Jaźwin muszą zachować ostroż-
ność, a ci najmłodsi powinni mieć opiekę 
rodziców drodze do szkoły i po lekcjach 
do domu. Wychowawcy w klasach, co 
roku uczą dzieci jak bezpiecznie poruszać 
się droga publiczną, ale pogadanka, po-
uczenie, apel czasem nie trafia do dzieci, 
a o tragedię nie trudno. Wójt Józef Chu-
dy spotyka się z firmami, które transpor-
tują materiały potrzebne na budowę auto-
strady i poza ustaleniami natury prawnej 
dotyczącej zezwolenia na poruszanie się 
ciężarówek po drodze gminnej, jaką jest 
ulica Dworcowa w Czarnej uczula firmy 
na konieczność zachowania szczególnej 
ostrożności ze względu na dzieci i prze-
chodniów. 

Po uchwaleniu Miejscowego Planu Za-
gospodarowania dla Starej Jastrząbki, do-
tyczącego terenów pod kopalnię piasku, 
wiadomo już, że uda się wyeliminować 
setki tysięcy kursów po naszych drogach. 
Piasek z tej kopalni bezpośrednio zosta-
nie wywieziony na podbudowę autostra-
dy. Przyspieszy to wykonanie tej inwesty-
cji i może w terminie już końcem czerw-
ca 2012 r. pojedziemy autostradą z Tarno-
wa do Rzeszowa. Najlepiej idzie budow-
niczym odcinek z Dębicy do Rzeszowa, a 
odcinek przebiegający przez nasze tereny 
ma opóźnienia, ale zdaniem wykonawcy 
na Euro 2012 zostanie oddany. Ruch na 
budowanej autostradzie coraz większy, 
zgromadzono duże ilości specjalistyczne-

go sprzętu, a nitkę autostrady już można 
dostrzec.

 To olbrzymie przedsięwzięcie przeczy 
niedowiarkom, że w Polsce nic się nic nie 
buduje, nowe drogi powstają jak grzyby 
po deszczu także w naszej gminie. Nowa 

arteria powiatowa do końca września zo-
stanie oddana. Do „starej czwórki” poje-
dziemy jak po stole.

                                                                                                                               
(ziel)

26 lipca w Czarnej niebieściło się od 
galowych mundurów policyjnych. Funk-
cjonariusze Policji uczcili jak co roku 
swoje święto, które jest okazją do wręcze-
nia awansów, odznaczeń resortowych i 
wyróżnień. 

W tym roku święto było również oka-
zją do przekazania policjantom pomiesz-
czeń nowego posterunku, zaadaptowane-
go po pomieszczeniach Ośrodka Zdro-
wia w Czarnej. Na uroczystość przybył 
zastępca komendanta wojewódzkiego in-
spektor Sławomir Szczupak i komendant 
powiatowy inspektor Andrzej Świder.  Na 
uroczystość przybyli także: Zastępca Wo-
jewody Podkarpackiego Andrzej Reguła 
Zastępca Starosty Czesław Kubek, Bur-
mistrz Brzostka Leszek Bieniek, Bur-
mistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Zastępca 
Burmistrza miasta Dębicy Mariusz Tro-
jan, Wójt Żyrakowa Marek Rączka, Wójt 
Jodłowej Robert Mucha, Sekretarz gminy 
Dębica Maria Kurcz.   Po części oficjalnej 
wójt gminy Czarna Józef Chudy pełnią-
cy funkcję współgospodarza uroczystości 
przekazał aspirantowi Jerzemu Labakowi 
– komendantowi Posterunku w Czarnej 
pomieszczenia, w którym po zamontowa-
niu specjalistycznych łączy policyjnych 

policjanci będą mogli się przeprowadzić 
końcem sierpnia. Było przecięcie wstęgi i 
zwiedzanie pomieszczeń, w których poli-
cjanci będą mogli pracować i prowadzić 
czynności związane z słuchaniem podej-
rzewanych i świadków w prowadzonych 
przez nich postępowaniach. W nowych 
pomieszczeniach przewidziano też po-
mieszczenia socjalne. Nasi stróże prawa 
przenoszą się więc z pomieszczeń, któ-
re wręcz straszyły, zagrzybionych, nie re-
montowanych od wielu lat do nowocze-
śnie przygotowanego posterunku, w któ-
rym powinni z przyjemnością pełnić służ-
bę. Co im życzyć należy w dniu ich świę-
ta,  aby dobrze i z sukcesem dbali o bez-
pieczeństwo publiczne nas wszystkich, by 
było mniej wypadków drogowych, kra-
dzieży, rozbojów i spokoju w rodzinach 
do których często muszą wkraczać i inter-
weniować. Z naszego posterunku w Czar-
nej awanse na wyższy stopień otrzyma-
li: Władysław Skowron aspiranta sztabo-
wego, Mariusz Żmuda aspiranta, Rafał 
Para starszego sierżanta, Łukasz Moskal 
starszego sierżanta, Marcin Pasiński sier-
żanta, Mariusz Jędo młodszego aspiranta. 
Gratulujemy awansów.

                                                                               (ziel) 

Miesięczne utrzymanie psa kosztuje w 
schronisku od 25 do 600 złotych, koszt 
oczipowania to kwota do 100 złotych, 
koszt kastracji to maksymalnie 200 zło-
tych. 

Problem bezpańskich psów narasta z 
roku na rok, także w naszej gminie co-
raz więcej przypadków wyrzucania psów 
w okresie wakacyjnym. Rodzina opala się 
na plażach Grecji czy w Hiszpanii, a wier-
ny przyjaciel, nierzadko zachcianka dzie-
ci ląduje w lesie w Głowaczowej lub w 
Chotowej. Czeka na skraju szosy na sa-
mochód, który przyjedzie po niego, głod-
ny, obleziony kleszczami, które ucztują  
wsysając się w skórę psiaka pozbawione-
go nadziei, lecz wiernie czekającego. Pro-
blem bezpańskich psów w naszej gminie 
istnieje. 

Okoliczne schroniska w Polsce połu-
dniowej pękają w szwach, nie przyjmu-
ją, choć opłata za jednego odwiezionego 
psa przez służby gminne to 1600 złotych. 
W tym tylko roku ponad 6 tysięcy złotych 
kosztowało gminę złapanie i przekazanie 
psa schronisku, w większości do schroni-
ska w Mielcu. Dziś w tymczasowej „prze-
chowalni” w Głowaczowej w przygoto-
wanych przez Zakład Gospodarki Komu-
nalnej kojcach czeka 5 psów, nie ma dla 
nich miejsca. To kolejne 8 tysięcy złotych, 
które musi wydać gmina aby ten problem 
rozwiązać, nie do końca. Co dnia napły-
wają kolejne zgłoszenia o wałęsających 
się psach. Musimy z tym problemem Ra-
dzic sobie sami, ale koszty takiego „Ra-
dzenia sobie” ciągle rosną. Jak przeciw-
stawić się tej pladze porzucania zwierząt, 
przeważnie niechcianych piesków. Trud-
no zrozumieć, że mieszkańcy naszej gmi-
ny solidarnie muszą płacić za utrzyma-

nie cudzych psów. Opieka nad bezdomny-
mi psami to zadanie gminy. Czasem na-
suwa się pytanie, z całym szacunkiem dla 
tych zwierząt, nieszczęśliwych, porzuco-
nych, czy nie celowym byłoby  te pienią-
dze przeznaczyć na pomoc ludziom bę-
dącym w potrzebie i  nie mogących sobie 
poradzić w życiu. 

Czipowanie psów rozwiązałoby pro-
blem. Znaleziony piesek  szybko został-
by  się przypisany właścicielowi, w 100% 
właścicielowi psa z miasta. Musi to być 
robione  na terenie całego kraju. Nasi 
mieszkańcy nie pozbywają się psów. To 
„miejscy turyści”, którzy je wyrzucają. Ta 
idea czopowania znana od lat nie docze-
kała się do tej chwili na realizację. Można 
psa zaadoptować, czeka na to 5 piesków, 

można je zobaczyć po uzgodnieniu z pra-
cownikami Gminnego Zakładu Komunal-
nego w Czarnej, chętnie je oddamy do ad-
optacji, a pieniądze gmina przeznaczy na 
inne też szczytne cele. 

Nowe przepisy o ochronie zwierząt, 
które wejdą niebawem, zostały uchwalo-
ne przez Sejm nakładają na gminę obo-
wiązek opracowania programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, w którym gmi-
na ma im zapewnić miejsce w schronisku 
czy sezonowe dokarmianie. Nowe przepi-
sy zakazują też strzelania myśliwym do 
bezdomnych psów i kotów.

                                                     
   Stanisław Zieliński

CORAZ WIĘCEJ WAHADEŁ NA 
STACJI W CZARNEJ

WYRZUCILI MNIE, ZOSTAWILI W LESIE

POLICJANCI ŚWIĘTOWALI 
W CZARNEJ

Ruch na rampie, wyładunek klińca , budulca potrzebnego na budowę autostrady.

Andrzej Reguła gratuluje policjantce awansu na kolejny stopień aspirancki.

Akt przekazania pomieszczeń posterunku od wójta odebrał aspirant Jerzy Labak – 
kierownik  posterunku w Czarnej.

Ostatniego symbolicznego cięcia dokonał w obecności wicewojewody i wójta 
kierownik posterunku.

Smutny i porzucony, czekał w lesie w Głowaczowej, już jest w schronisku 
i zapewne trafi na nowego pana.

Droga Czarna – Machowa w budowie, były utrudnienia , a ruch regulowała sygnal-
izacja świetlna.
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W wakacje od końca lipca do 12 sierpnia 
w Zespole Szkół w Borowej było gwar-
nie i radośnie. 30 dzieci w przedziale od 
1 klasy szkoły podstawowej do III klasy 
gimnazjum wolny czas spędzało na pół-
kolonii zorganizowanej w tej szkole dzię-
ki inicjatywie pani Wioletty Bułat – dy-
rektor tej placówki oświatowej i wycho-
wawczyniom pani Alinie Zając i Barba-
rze Cymbor. Opiekę lekarską zapewniała 
pani Anna Kowalska. 

 Do zorganizowania takiej formy wypo-
czynku dzieci potrzebne są niemałe środ-
ki finansowe, o które zadbali sponsorzy 
Krajowa Rada Izb Rolniczych i sam dy-
rektor biura izb rolniczych z Rzeszowa, 
radny powiatowy Krzysztof Lada, KRUS 
oraz wójt Józef Chudy. Tak, więc cała 
trzydziestka dzieci, które zakwalifikowa-
ły się na półkolonie pod bacznym okiem 
wychowawczyń spędzało czas na zaba-
wie, grach, nauce szydełkowania i co jest 
najbardziej pożądane przez dzieci i mło-
dzież - na wycieczkach, a to do Chotowej, 
na krytą pływalnię do Czarnej, do Kolbu-
szowej gdzie w skansenie dzieci mogły 
poznać jak mieszkało się na wsi końcem 
XIX wieku, do Przecławia gdzie dzie-
ci zapoznały się genealogia rodu Reyów, 
zwiedziły pięknie odrestaurowany pałac 
i znakomicie utrzymany park pełen sta-
rych lip i wielu innych rzadkich gatunków 
drzew rosnących w tym olbrzymim parku. 
Zapewne na długo pozostanie w pamięci 
uczestników półkolonii barwna opowieść 
przewodniczki po muzealnej części zam-
ku i opowieści o Mikołaju Reyu presto-
plaście dużego rodu, który swymi korze-
niami sięgał do terenów naszej gminy, do 
Przyborowia gdzie do dziś świadkiem hi-
storii tej zasłużonej dla Polski rodziny jest 
wypalony i zrujnowany dwór. 
Kolonistom organizatorzy zorganizowa-
li wycieczkę do Tarnowa do Aquapar-
ku i na Górę Marcina do parku linowego. 
Dzieci wspinając się po linach radziły so-
bie doskonale aż czasem zapierało dech 
w piersiach. Nie było się, czego obawiać, 
wszystko odbywało się pod nadzorem, a 
bezpieczeństwo dzieci miały zagwaranto-
wane. Obejrzano też film w prawdziwym 
kinie w Mościcach, dziś przy powszech-
ności telewizji i komputera, kino stało się 
dużą atrakcją dla dzieci.  Dzieci wyjeż-
dżając na wycieczki odznaczały się zamó-
wionymi na ta okazję koszulkami z napi-
sem promującym miejscowość, szkołę. i 
półkolonię.
 Słowa uznania należą się organizatorom 
tej formy wypoczynku dla dzieci z Boro-
wej, które nie miały możliwości wyjechać 
na kolonię czy obozy wakacyjne, miło 
spędziły czas w swojej rodzinnej miej-
scowości i zapewne długo pamiętać będą 

wakacyjne dni przeżyte wspólnie i peł-
ne atrakcji i co należy również podkreślić 
smakowitych obiadów i drugich śniadań, 
które miały zapewnione na kolonii. Na za-
kończenie kolonii w dniu 12 sierpnia dzie-
ci do Borowej zaprosiła p. Wiesława Ladę 

– dyrektora z Podkarpackiej Izby Rolni-
czej z Rzeszowa, aby podziękować mu za 
pomoc w zorganizowaniu kolonii.

                                                                                                               (ziel)  

Dobiegła końca realizacja III (ostat-
niego) etapu projektu unijnego „Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy” w klasie I Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Róży, który był współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego  Funduszu Społecz-
nego. 

 Istota projektu polegała na wielokierun-
kowym i wieloaspektowym wspieraniu 
rozwoju umysłowego,  emocjonalnego, 
społecznego, fizycznego i motorycznego 
uczniów rozpoczynających naukę szkolną 
poprzez praktyczne działania dzieci pod 
kierunkiem nauczyciela.

Tematem przewodnim realizacji projek-
tu były słowa „Świat jest ciekawy, a my 
poznajemy jego tajemnice”. Zajęcia od-
bywały się od 2 listopada 2010 roku do 2 
czerwca 2011 roku . 

2 czerwca  miał miejsce pokaz efektów 
z udziałem pani Alicji Krzak -  edukato-
ra projektu,  Dyrekcji szkoły, nauczycieli,  
uczniów klas 0, II i III  naszej szkoły oraz 
rodziców pierwszoklasistów.

Niewątpliwie realizacja tego projektu w 
naszej szkole przyniosła wiele zauważal-
nych efektów zarówno dla szkoły, śro-
dowiska lokalnego,  nauczycieli jak i sa-
mych uczniów.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci roz-
winęły własny potencjał intelektualny, 
zbudowały motywację do nauki, korzy-
stały z bogatego zestawu środków dydak-
tycznych, dostały szansę lepszego startu 
szkolnego, uczestniczyły w zajęciach po-
zalekcyjnych rozwijających zaintereso-
wania i zdolności, polubiły szkołę, nie nu-
dziły się na zajęciach i co najważniejsze 
uzyskały lepsze efekty w nauce.

 Rodzice dzieci biorących udział w pro-
jekcie  odkryli potencjał swoich dzieci, a 
dzięki temu mogą lepiej zorganizować ich 
środowisko rozwoju.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest dziecko 
i należy wspierać i rozwijać jego zdolno-
ści, aby odnosiło sukcesy w dziedzinach, 
które go interesują.

Realizująca III etap 
projektu Alina Lasko

W bieżącym roku szkolnym w Zespole 
Szkól w Starej Jastrząbce do egzaminu 
na kartę rowerową przystąpiło 19 chęt-
nych, natomiast o kartę motorowerową 
ubiegało się 24 osoby. Osoba w wieku do 
18 roku życia, może poruszać się po dro-
gach publicznych rowerem lub motoro-
werem pod warunkiem, że posiada kar-
tę rowerową lub motorowerową. 

Uczniowie na lekcjach techniki w ramach 
wychowania komunikacyjnego poznawali 
znaki drogowe, zasady pierwszeństwa na 
skrzyżowaniach, manewry i zasady obo-
wiązujące w ruchu drogowym. Uczyli się 
udzielania pierwszej pomocy w wypad-
kach drogowych. 

W ramach lekcji informatyki z pomo-
cą komputera rozwiązywali multimedial-
ne testy. Podczas egzaminu teoretyczne-
go przeprowadzonego przez nauczyciel-
kę Ewę Orzechowską każdy uczeń mu-
siał samodzielnie rozwiązać test egzami-
nacyjny, przeanalizować skrzyżowania i 
wybrać właściwą odpowiedź. Pozytyw-
ną ocenę z wychowania komunikacyjne-

go uzyskali wszyscy uczniowie, jednak 
do części praktycznej zakwalifikowało się 
tylko 11 osób. 

Druga część egzaminu przebiegała w 
obecności policjanta - komendanta Komi-
sariatu Policji w Czarnej p. Pawła Labaka, 

który sprawdzał panowanie kierowcy nad 
pojazdem i kontrolował praktyczne stoso-
wanie poznanych wiadomości. 

Część praktyczna odbyła się 17 czerwca 
2011 r. przed budynkiem Zespołu Szkół w 
Starej Jastrząbce. Adepci na rowerze lub 

skuterze pod okiem pana Komendanta Po-
licji mieli do pokonania stworzoną i wy-
rysowaną kredą na parkingu sytuację dro-
gową składającą się z prostego odcina-
ka drogi utrudnionego skrzyżowaniem i 
przejściem dla pieszych oraz z tak zwanej 
"ósemki”. Tę część pomyślnie zaliczyło 9 

osób i tylko oni mogli liczyć na otrzyma-
nie upragnionego dokumentu przed waka-
cjami. 

Dwoje uczniów poćwiczy jeszcze jazdę 
na motorowerze i na wakacjach podczas 
egzaminu poprawkowego udowodni, że w 
pełni panuje nad pojazdem.
Bardzo dobrymi wiadomościami teore-
tycznymi i umiejętnościami bezpieczne-
go poruszania się na rowerze wykazało 
się 2 uczniów klasy piątej: Łukasz Gar-
bacz i Tomasz Głowacz, a kartę motoro-
werową zdobyło 7 gimnazjalistów: Klau-
dia Kapustka, Łukasz Gancarz, Norbert 
Nosal, Rafał Grzyb, Michał Bartkowicz, 
Wojciech Głowacz i Janusz Tworek.
Gratulujemy uczniom zdobycia pierwsze-
go w swoim życiu prawa jazdy - upraw-
nienia do poruszania się pojazdem po dro-
dze publicznej. Mamy nadzieję, że będą 
oni dobrym przykładem dla innych młod-
szych i starszych użytkowników drogi. 
Życzymy im miłego podróżowania i za-
wsze bezpiecznego powrotu do domu.

 Ewa Orzechowska

PÓŁKOLONIA W BOROWEJ III etap projektu 
zakończony

„Egzamin na dwa kółka”

Szydełkują uczestniczki półkolonii w Borowej pod bacznym okiem p. Wioletty 
Bułat.

Zajęcia na Sali gimnastycznej w Borowej.

Na wycieczce w Mościcach.

Egzamin.Zdobyli karty motorowe, zdjęcie z asp. Jerzym Labakiem.

Uczniowie z Róży uczestnicy programu unijnego .
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11 czerwca 2011r. w sali widowiskowej 
Młodzieżowego Domu Kultury w Rze-
szowie odbyło się uroczyste wręcze-
nie dyplomów laureatom i wyróżnionym 
w  IX Rzeszowskim Konkursie Matema-
tycznym dla Uczniów Szkół Podstawo-
wych „Młody Matematyk”. Organizato-
rami konkursu byli: Oddział Podkarpac-
ki Stowarzyszenia Nauczycieli Matema-
tyki, oraz Komitet IX RKM „Młody Ma-
tematyk”. Patronat nad konkursem obję-
li: Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Pod-
karpacki Kurator Oświaty, Dyrektor Pod-
karpackiego Centrum Edukacji Nauczy-
cieli oraz Rzeszowski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego.   
Jednym z wyróżnionych w tym konkur-
sie jest uczeń klasy VI Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gło-
waczowej Dominik Ciołek. Gratulujemy 
Dominikowi wyróżnienia i życzymy dal-
szych sukcesów.

Ewa Baryłecka

Uczniowie Gimnazjum w Starej Ja-
strząbce: Anna Stachura i Tomasz La-
tała oraz drużyna z Gimnazjum w Róży: 
Elżbieta Madura i Sebastian Majka bra-
li udział w XI Pikniku Geograficznym w 
Tarnowie organizowanym przez Zespół 
Szkół im. J. Szczepanika.

Celem Pikniku było sprawdzenie wie-
dzy poprzez rozwiązanie testu z geogra-
fii, oraz zdobywanie praktycznych umie-
jętności rozwiązywania zadań problemo-
wych w czasie turnieju topograficznego. 
Zadaniem uczestników było odszukanie 
w kolejności 24 punktów kontrolnych w 
centrum Tarnowa.

Impreza integrowała młodzież gim-
nazjalną Polski południowej - w roz-
grywkach brało udział 30 drużyn z woje-
wództwa małopolskiego i podkarpackie-
go. Drużyna ze Starej Jastrząbki zajęła 9 
miejsce natomiast drużyna z Róży miej-
sce 16.

Na koniec odbyło się spotkanie z oso-
bowością telewizyjną Wojciechem Cej-
rowskim -współautorem cyklu podróżni-
czego „Boso przez świat”. Elżbieta Madu-
ra z Róży zapytała podróżnika o napoty-
kane problemy przy organizacji oraz prze-

biegu wypraw. Opiekun uczniów pani Be-
ata Drwal poprosiła o pamiątkowe zdjęcie 
i okazało się, że jako jedynym drużynom 
udało nam się sfotografować zespołowo z 
podróżnikiem.

Na nowym cmentarzu w Czarnej po-
żegnaliśmy w  piątkowe popołudnie 29 
czerwca 2011 roku naszą koleżankę Ma-
rysię Trybę z domu Madura, długoletnie-
go pracownika Urzędu Gminy w Czarnej.  

Urodziła się w Starej Jastrząbce. Ukoń-
czyła Technikum Rolnicze w Przemyślu 
zdając maturę w 1975 r. i uzyskując zara-
zem tytuł technika rolnika o specjalności 
uprawa roślin i hodowla zwierząt w go-
spodarstwach rolnych. 

Ukończyła również Studium Upo-
wszechniania Postępu i Doradztwa Rolni-
czego przy Ministerstwie Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej uzyskując tytuł 
specjalisty.  W 1975 roku rozpoczęła pra-
cę w Urzędzie Gminy w Czarnej na sta-
nowisku instruktora w służbie rolnej. Od 

roku 1982  do 1987 pracuje w Wojewódz-
kim Ośrodku Postępu Rolniczego w Zgło-
bicach. W roku 1987 do pracy w urzędzie 
i zostaje przyjęta na stanowisko inspekto-
ra ds. produkcji rolnej. W roku 1987 zo-
staje pracownikiem mianowanym urzę-
du gminy otrzymując tytuł zawodowy in-
spektora. 

Po zmianach ustrojowych w roku 1990 
i odrodzeniu  się samorządu terytorialne-
go zostaje pracownikiem samorządowym. 
Pracuje na różnych stanowiskach związa-
nych z rolnictwem i doradztwem. Ostat-
nio zatrudniona była w referacie Finan-
sów i Podatków Urzędu Gminy. Przez 
cały okres pracy zawodowej o specyficz-
nym charakterze miała bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami gminy. Wspomina-
my ją jako dobrego pracownika dyspo-

nującego dużą wiedzą zakresu podatków 
i ich wymiaru. Była wzorową  matką trój-
ki dzieci, dbała o ich wykształcenie i wy-
chowanie. Była dobrą i życzliwą kole-
żanką, która starała się każdemu pomóc 
w codziennych trudach urzędniczej pra-
cy w urzędzie. Młodym niedoświadczo-
nym pracownikom służyła radą przekazu-
jąc im zdobytą wiedzę.  Jej śmierć przyję-
liśmy z wielkim żalem. Ze łzami w oczach 
żegnaliśmy Marysię w jej ostatniej drodze 
do lepszej krainy zielonych łąk, w któ-
rej nie ma chorób, tych niewyleczalnych 
gdzie medycyna nie może pomóc. Żyje-
my tą nadzieją. Żegnaj Marysiu.

 
          Wójt , Koleżanki i Koledzy 

z Urzędu Gminy w Czarnej

Czy można nauczyć się języka angiel-
skiego w Londynie? Czy można zwiedzić 
Londyn w czasie roku szkolnego? Czy da 
się pogodzić przyjemne z pożytecznym? 
Odpowiedź brzmi tak!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w 
Grabinach mieli taką możliwość. Dzięki 
projektowi "Język angielski Twoją szan-
są na przyszłość”13-osobowa grupa gim-
nazjalistów wraz z opiekunami panią Zo-
fią Drygaś i panią Agnieszką Lesiak wyje-
chała na 6-dniową wycieczkę do Londy-
nu. Koordynatorem projektu i osobą, któ-
ra włożyła najwięcej starań w to przedsię-
wzięcie była pani Zofia Drygaś.

Priorytetem projektu było stworzenie 
uczniom warunków do praktycznego wy-
korzystania zdobytej wiedzy i szlifowania 
języka podczas pobytu i kontaktu z lon-
dyńczykami oraz polepszenie umiejętno-
ści językowych w King Street College.
Kolejnym celem projektu było zaznajo-
mienie uczniów z elementami kulturo-
wo- cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii 
podczas zwiedzania najważniejszych za-
bytków Londynu i okolic oraz przełamy-
wanie wśród uczniów stereotypów kultu-
rowych i etnicznych, jak również rozwi-
janie w uczniach poczucia własnej warto-
ści oraz wiary we własne możliwości ję-
zykowe.

Jednogłośnie twierdzimy, że najwięcej 
korzyści dostarczył nam II etap projektu, 
czyli pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii i 
w jej okolicach. Oto moje wspomnienie z 
tej wyprawy:

Nasza przygoda rozpoczęła się 19 maja, 
kiedy to wyruszyliśmy pociągiem z Gra-
bin do Krakowa. Po odprawie na lotnisku 

w Krakowie-Balicach wylecieliśmy sa-
molotem linii EasyJet o godzinie 10.00  na 
lotnisko Gatwick, które jest jednym z naj-
większych w Europie.  Lot samolotem był 
pierwszą atrakcją tej wycieczki, ponieważ 
wcześniej większość z nas nie podróżo-
wała tym środkiem transportu. Po wylą-
dowaniu pojechaliśmy autobusem do cen-
trum Londynu. Stolica Wielkiej Brytanii 
przywitała nas cudowną pogodą. Stamtąd 
udaliśmy się do naszego hostelu. Był bar-
dzo schludny i zachowany w dobrym sta-
nie. Po rozpakowaniu się nie marnowali-
śmy czasu i udaliśmy się na miasto. 

Byliśmy na Trafalgar Square z kolumną 
admirała Nelsona, Leicester square, Soho. 
Zwiedziliśmy również miasteczko chiń-
skie China Town. W drugim dniu udali-
śmy się na wycieczkę za Londyn w prze-
piękne rejony Anglii- Costwolds. Zatrzy-
maliśmy się w miasteczku Warwick, gdzie 
zwiedziliśmy średniowieczny zamek, któ-
ry został wybudowany przez Wilhelma 
Zdobywcę. Ze szczytów wieży roztaczał 
się wspaniały widok. W tym miasteczku 
zjedliśmy tradycyjne angielskie danie- fi-
sh&chips oraz niektórzy z nas wypili her-
batę z mlekiem. Następnie, w miasteczku 
Stratford upon- Avon, w miejscu urodze-
nia Szekspira chodziliśmy uliczkami, po 
których kiedyś on sam stąpał.  

 Ostatnią miejscowością poza Londynem, 
którą mieliśmy zwiedzić tamtego dnia był 
Oxford. Znany jest przede wszystkim z 
uniwersytetu, więc tam też się udaliśmy.  
Przewodnik opowiedział nam historię 
uniwersytetu, mówił również o systemie 
nauczania. Pełni wrażeń powróciliśmy au-
tobusem do tętniącego życiem Londynu. 
W drodze do hostelu zahaczyliśmy jesz-
cze o park Kensington i pałac, w którym 

mieszkała księżna Diana.
 
W trzecim dniu zwiedziliśmy Big Ben, 
Houses of Parliament, Buckingham i 
wiele parków. Udaliśmy się również do 
Science Museum, gdzie prezentowane 
są zbiory obejmują eksponaty z różnych 
dziedzin nauki i techniki. Szczególnie za-
interesowały nas obiekty, na których sami 
mogliśmy robić doświadczenia. Następnie 
udaliśmy się do British Museum, gdzie 
podziwialiśmy zwierzęta z całego świata 
oraz zobaczyliśmy w naturalnej wielkości 
szkielety dinozaurów. Wieczorem Niesa-
mowitym przeżyciem była dla nas prze-
jażdżka na największym zbudowanym do 
tej pory, wysokim na 135 metrów, Lon-
don Eye. 

„Londyńskie Oko” obraca się nad Tamizą, 
a przejażdżka jedną z 32 gondoli, trwają-
ca około 40 minut dostarczyła nam nieza-
pomnianych ważeń na widok całego Lon-
dynu i jego przedmieść łączących się z te-
renami wiejskimi.

 Rano, w czwartym dniu udaliśmy się do 
Katedry św. Pawła, jednego z najbardziej 
znanych kościołów anglikańskich. Na-
stępnie poszliśmy do Galerii Sztuki. Po-
dziwialiśmy tam dzieła sławnych arty-
stów. Po południu udaliśmy się na rejs po 
Tamizie. Było to trochę inne spojrzenie na 
Londyn, ale równie ciekawe. 
W piątym dniu wykazaliśmy się znajo-
mością języka angielskiego w King Stre-
et College. Rozmawialiśmy o regionie, w 
którym mieszkamy, języku oraz o naszych 
wrażeniach podczas pobytu w Anglii. Na-
stępnie zwiedziliśmy stadion Chelsea i 
London Dungeon. Jest to muzeum stra-
chu, w którym Odtwarzane są niektóre 
brutalne i krwawe wydarzenia historyczne 

i rzeczywiście w pewnych chwilach czuli-
śmy lekki strach. 

Wieczór poświęciliśmy na zakupy w ta-
kich sklepach jak Primark, czy Next, na 
Oxford Street. Około godziny 21 udali-
śmy się do hostelu po nasze bagaże. Po-
tem pojechaliśmy busem na lotnisko Ga-
twick i tam spędziliśmy noc. Rano udali-
śmy się na odprawę i o 6 wylecieliśmy z 
lotniska Gatwick. Z samolotu ostatni raz 
spojrzeliśmy na piękny Londyn. Po wylą-
dowaniu, udaliśmy się pociągiem do Gra-
bin. Tam zakończyła się nasza wycieczka 
i zmęczeni, ale pełni wrażeń udaliśmy się 
do naszych domów.

 To dzięki wyjazdowi nauczyliśmy się po-
ruszać „londyńskim” metrem, poznaliśmy 

dziedzictwo kulturowo- historyczne Wiel-
kiej Brytanii, w hostelu czy na zakupach 
mogliśmy porozmawiać w języku angiel-
skim. Wiemy również jak poruszać się na 
lotnisku. Dzięki projektowi uwierzyliśmy 
w ideę zjednoczonej Europy i poczuli-
śmy się jej współobywatelami. Udowod-
niliśmy, że szkoła wiejska może na równi 
korzystać z praw, jakie dało nam członko-
stwo w Unii Europejskiej.
Udział w tym projekcie i wszystkie umie-
jętności, które nabyliśmy, zaowocują w 
naszej przyszłości i zwiększą szanse na 
sukces osobisto- zawodowy. A wszystko 
w myśl zasady- „Powiedz mi, a ja zapo-
mnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaanga-
żuj mnie, a nauczę się”.

                 Marcelina Wilk

W roku szkolnym 2010/2011 wychowaw-
czyni klasy VI – nauczycielka języka an-
gielskiego pani mgr Magdalena Pęcak 
podjęła współpracę z Komendą Powia-
tową Policji w Dębicy. W 2011 roku, 6 - 
tego czerwca przedstawicielka Komendy 
Powiatowej Policji w Dębicy pani komi-
sarz Bożena Lisak na zaproszenie wycho-
wawczyni klasy VI pani Magdaleny Pę-
cak odwiedziła uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Grabinach i wygłosiła pogadan-
kę na temat „BEZPIECZNE WAKACJE”. 

Pogadanki wysłuchali uczniowie klas od 
0 do VI Publicznej Szkoły Podstawowej. 
Uczniowie zadawali bardzo dużo cieka-
wych i ważnych pytań, na które otrzy-
mywali wyczerpujące odpowiedzi. Wizy-
ta ta była bardzo miła, serdeczna i ciepła 
a uczniowie dowiedzieli się bardzo wielu 
ważnych i potrzebnych informacji zwią-
zanych z ich bezpieczeństwem podczas 
wakacji.

                            Magdalena Pęcak:     

WIZYTA PANI KOMISARZ BOŻENY LISAK
W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W GRABINACH 

Czy można się uczyć języka angielskiego w Londynie

Dominik Ciołek Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim

WSPOMNIENIE – MARIA TRYBA (1952-2011)
Dominik Ciołek, wyróżniony w konkursie.

Podróżnik Wojciech Cejrowski jak zawsze boso.

Uczniowie z Grabin w Londynie.
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O Puchary Wójta Gminy Czarna Drobna rzecz – wielka pomoc!

KONKURS PIĘKNEGO 
CZYTANIA – 

czasopisma dla dzieci 
ŚWIERSZCZYK

INAUGURACJA ROZGRYWEK 
PIŁKI NOŻNEJ 

W KLASIE  „A” W CZARNEJ

MAMY BRĄZOWY MEDAL 
MISTRZOSTW POLSKI

Wyniki

Na zakończenie całorocznych zajęć mini 
tenisa i tenisa, które odbywały się w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Czarnej i na 
boisku „Orlik” rozegrano turniej, w któ-
rym okazałe puchary i wspaniałe na-
grody (między innymi rakiety tenisowe) 
ufundował Pan Józef Chudy Wójt Gmi-
ny Czarna.  

W zajęciach brało udział 36 dzieci, na-
tomiast w turnieju wystartowało ich 25. 
Krasnale rozgrywały mecze na 4 mini 
kortach piłkami gąbkowymi, Skrzaty na 
2 midi kortach piłkami stage2, a młodzi-
cy na pełnowymiarowym korcie piłkami 
stage 1.  Tradycyjnie rywalizowano sys-
temem każdy z każdym w grupach a na-
stępnie systemem pucharowym z grą o 
miejsca. Triumfowali faworyci, choć nie 
obyło się bez niespodzianek, szczególnie 
wśród dziewczynek w kategorii krasnale, 
gdzie aktualne zwyciężczynie w poprzed-
nim turnieju meldowały się na końcowych 
pozycjach. Nie dziwi natomiast zdecydo-
wane zwycięstwo dziewcząt wśród mło-
dzików, gdyż podjęły one systematyczne 

treningi i efekty przyszły bardzo szybko.   
Na zakończenie puchary i nagrody dla 
zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz pa-
miątkowe medale i upominki dla pozosta-
łych uczestników wręczali: Pan Dyrek-
tor GZEAS w Czarnej Artur Fronc, Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Mar-

ta Markowicz i Pan Tadeusz Ślusarczyk 
prezes UKS w Czarnej.  Turniej zorgani-
zowany przy pomocy zawodników UKS 
przez trenera Jana Pajora przyniósł dzie-
ciom wiele emocji i radości.     

W ciągu całego roku szkolnego 
2010/2011 wszyscy uczniowie Zespo-
łu Szkół w Borowej uczestniczyli w akcji 
zbierania plastikowych nakrętek. 

Akcję zorganizowało Stowarzysze-
nie Diakonia Miłosierdzia Ruchu Świa-
tło – Życie Diecezji Tarnowskiej.  Celem 
przedsięwzięcia było zebranie jak naj-
większej liczby nakrętek – surowca wtór-
nego. Dochód z ich sprzedaży, ma być 
przeznaczony na rzecz leczenia i rehabi-
litacji dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Diecezji Tarnowskiej.  

Uczniowie zebrali niewiarygodnie dużo 
nakrętek – 94 261, czyli 16 dużych wor-
ków (120 litrowych).  Rekordzista Maciej 
Tryba z klasy III SP zebrał 10 658 sztuk, 
tuż za nim Jakub Wałęga (kl. I SP ) – 6 200 
sztuk i Bartosz Skorupa ( kl. III SP ) – 5 
290. Wyróżniło się 12 uczniów ze szkoły, 
z których każdy zebrał ponad 2 tys. zakrę-
tek. Zebrane nakrętki zabrał ksiądz An-
drzej Basiaka – moderator diecezjalny. 
Pani Dyrektor Wioletta Bałut otrzyma-
ła pisemne podziękowanie dla szkoły za 
okazane serce w ,,Dziele Charytatyw-
nym”. 
                                                                                                                                         WB

W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Grabinach odbyła się III Edycja „Kon-
kursu Pięknego Czytania” dla uczniów 
klas 0 – 3, który został rozstrzygnięty w 
maju 2011 roku. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia była bibliotekarka szkol-
na Barbara Neumann-Kłos.

Celem konkursu było rozwijanie aktyw-
ności czytelniczej u dzieci już od naj-
młodszych lat, a także zdobywanie przez 
nie wiedzy oraz zachęcenie do twórcze-
go myślenia. Wszyscy uczestnicy w ra-
mach konkursowej rozgrywki mieli za za-
danie przeczytanie fragmentu tekstu z ru-
bryki „Chcę wiedzieć więcej” czasopisma 
„Świerszczyk”. Oceniano poprawność, 
płynność i wyrazistość czytania.

W klasie 0 nagrodę otrzymała, za zajęcie:
I miejsca - Katarzyna Fus.
W klasie 1 nagrody otrzymali, za zajęcie:
I miejsca  - Ignacy Łączak, 
II miejsca  -Tomasz Smagacz, 
III miejsca - Jakub Sidor. 
Wyróżniono następujących uczniów: Ga-
brielę Gągała, Kamila Gągała i Macie-
ja Mitoraja.

W klasie 2 nagrody otrzymali, za zajęcie: 
I miejsca  - Weronika Kruk, 
II miejsca - Marcin Pasternak,
III miejsca -  Oliwia Zych. 
Wyróżnienia otrzymali: Kamila Biela-

towicz, Bartosz Drożdż, Patrycja Gą-
sior, Urszula Grudkowska, Jakub Ju-
rek, Jakub Smagacz, Michał Stec i Ja-
kub Wolak.

W klasie 3 nagrody otrzymali, za zajęcie: 
I miejsca  - Katarzyna Kmiecik i Mate-
usz Stańczyk,
II miejsca - Mikołaj Kuszowski.
III miejsce - Julia Szwed.
Wyróżnienia otrzymali: Patryk Chmura, 
Patrycja Nowak, Weronika Pierzchała, 
Damian Stasiak i Wiktoria Wójcik.

Nagrody i dyplomy zostały wręczone dnia 
08 czerwca 2011 roku przez Dyrektora 
Szkoły Pana Bogdana Tomasiewicza. 
Wszystkim wyróżnionym oprócz pamiąt-
kowych dyplomów wręczono po egzem-
plarzu czasopisma „Świerszczyk”. Książ-
ki i Świerczyki zostały pozyskane od księ-
garzy i wystawców na majowych War-
szawskich Targach Książki przez obecną 
na targach bibliotekarkę szkolną.

Zdjęcia uczestników konkursu można 
oglądać na stronie internetowej:
http://picasaweb.google.com/zsgrabi-
ny.biblioteka/konkurspieknegoczytania-
swierszczyk2011 .
    
 Barbara Neumann-Kłos

Stadion Czarnovi Czarna zapełnił się 
sympatykami i kibicami „Kamieniarza 
Golemki”. Zespół z Golemek rozegrał 14 
sierpnia inauguracyjny mecz początkują-
cy rywalizację w klasie „A”. 

Na mecz, który niewątpliwie był wyda-
rzeniem dla kibiców tego klubu zaproszo-
no: Prezesa Podokręgu Dębickiego Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej Bronisława 
Błaszkiewicza, wiceprezesa Krzysztofa 
Ladę, który zarazem pełni funkcję człon-
ka zarządu Podkarpackiego Związku Pił-
ki Nożnej w Rzeszowie, radnego powia-
tu dębickiego i dyrektora Biura Podkar-
packiej Izby Rolniczej w Rzeszowie. Pre-
zes LKS „Kamieniarz Golemki” Czesław 
Lada zaprosił na mecz wójta gminy Jó-
zefa Chudego oraz wiernego sympatyka 

drużyny ks. proboszcza Stanisława Janu-
sza. Prezes Wiesław Lada wręczył oko-
licznościowy puchar dla drużyny z okazji 
awansu do rozgrywek w klasie „A”. Mecz 
pomiędzy gospodarzami, a LKS Pustków 
zakończył się remisem (1-1). Nadmienić 
należy, iż piłkarze z Kamieniarza Golem-
ki od tego sezonu korzystać będą z boiska 
Czarnovi Czarna. Władze klubu z Czarnej 
udostępniły piłkarzom z Golemek możli-
wość grania na tym stadionie, a za zgo-
dą wójta piłkarze mogą korzystać z szat-
ni przy boisku wielofunkcyjnym zarzą-
dzanym przez Gminne Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnej, w którym to stwo-
rzono bardzo dobre warunki dla sportow-
ców.
                                                                                                                         (ziel)  

W Centrum Kongresowym w Warszawie 
młodzi szachiści reprezentujący LKSz 
przy Gminnym Centrum Kultury i Pro-
mocji w Czarnej w dniach od 30 lipca do 
31 lipca 2011r. toczyli pojedynki w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w Szachach 
Szybkich do lat 18. 
Mistrzostwa te zakończyły się sukcesem 
dla naszego zawodnika Mirosława Le-
wickiego, który w grupie do lat 16 zajął 3 
miejsce. Mirek Lewicki pochodzi z Podle-
sia i reprezentował nasz klub szachowy na 
tych mistrzostwach. A oto osiągnięcia po-
zostałych naszych zawodników, w klasie 
juniorek w rozgrywkach P’5  do lat 16 Ka-
tarzyna Cyboran zajęła 8 miejsce, w klasie 
juniorek do lat 14 Aleksandra Łapa zajęła 
6 miejsce. Juniorki grały też w klasie P’30 
i tam Katarzyna Cyboran zajęła 10 miej-
sce, a Aleksandra Łapa miejsce 25. Junio-
rzy w rozgrywkach P’5 – do lat 16 – Mi-
rosław Lewicki 3 miejsce i brązowy me-
dal, Damian Lewtak 8 miejsce. W roz-
grywkach P’30 juniorzy do lat 16 Damian 
Lewtak zdobył 7 miejsce, a Mirosław Le-
wicki wywalczył 8 miejsce. Do lat 14 w 
tej grupie Dominik Lewtak zdobył 5 miej-
sce. Jak widać po osiągniętych wynikach 
i uzyskanych lokatach nasi zawodnicy w 
grupie juniorów zajmują czołowe lokaty i 
mieszczą się w pierwszej dziesiątce klasy-
fikacji turniejowej. Gratulujemy i cieszy-
my się z odniesionego sukcesu.
                                                                                                                                                  (ziel)

Miejsce  Krasnale Chłopcy Krasnale Dziewczęta Skrzaty Młodzicy

1 Szymon Lipiński Michalina Bieszczad Julia  Maciszewska Karolina Kutrzuba

2 Kamil Waśko Gabriela Szygut Konrad Tomala Kinga Szygut

3 Jakub Kizior Monika Pochroń Agata Pyzińska Jakub Wulkowicz

4 Jakub Kolak Gabriela Zielińska Gabriela Świerczek Adrian Kutrzuba

5 Paweł  Knych Dominika Świerczek Justyna Stych Wiktor Taźbirek

6 Oliwier Kutrzuba Patryk Jędrocha

7 Michał  Kolak Piotr Zieliński

8 Mateusz Flądro

Puchar dla Michaliny  Bieszczad wręcza dyrektor Marta Markowicz.

Gratulacje awansu do klasy A od ks. Stanisława Janusza.

Nakrętki, pełne worki zebrali uczniowie z Borowej.

Uczestniczki konkursu z Grabin, niestety wszystkie klasy z 
braku miejsca nie zmieściły się w tym wydaniu gazety.

Brązowy medalista Mirosław Lewicki.
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FOTOREPORTAŻ

GMINNE ZAWOdY STRAŻACKIE GRAbINY 
12 czerwca 2011 r.

Strażacka „generalicja” z księdzem kapelanem Józefem 
Jasiurkiewiczem.

Najlepsze, zdobyły I miejsce drużyna dziewcząt z Róży z prezesem OSP Róża. 
Bogusławem Majką. 

Zakończenie zawodów i podsumowanie 
wyników, Róża najlepsza wśród kobiet i 
mężczyzn, reprezentować będą gminę na zawo-
dach powiatowych.

Dyplomy i puchary dla najlepszych.

Bryg. Wojciech Buszek komendant powiatowy PSP w Dębicy wręcza puchar.

Mężczyźni szykują sprzęt do konkurencji. Start do boju!

Dziewczyny do boju! Udało, „woda naprzód” i pożar ugaszony.

 (fot. St. Zieliński)
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Kadr

Portrety

Nauka jazdy

Fraszki: autor nieznany

Kampania

Riki, tiki, cza, cza, cza,
a kampania wyborcza trwa

Obraźliwe debaty,
walka na plakaty.
Obrzucanie błotem,
a prawda? Potem.

Poseł

Teraz cierpi ogromne męki,
Na zewnątrz świat jest taki piękny
A on wybrany przez ludzi
Na sali sejmowej musi się nudzić.

Burmistrz

Chociaż mądrością nigdy nie błyszczał
Naiwni wybrali go na burmistrza
Podczas kampanii nie liczył się z kasą
Zrobił piknik, poił wódką, dzielił kiełbasą.

Zapraszamy do pisania fraszek, opublikujemy. 
sekretarz@czarna.com.pl

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 58)

Wielce Szanowni Państwo!

Odwiedził mnie dziś Władziu. Kręcił się na stołku w kuchni, patrzył w okno i taki jakiś nieswój był. Władziu, co cię 
dręczy, depresyjny dziś jesteś. Jasiu nie!  Martwię się wybory za pasem, a u nas cisza. Nikt po wsi nie jeździ, nie 
agituje, jeden tylko poseł był pod Panoramą i za darmo gazety rozdawał. Władziu? To wykupił wszystkie w Pano-
ramie. Nie! swoją gazetę przywiózł i rozdawał. Władziu, to się trzeba cieszyć, a nie po oknach patrzeć. Kampania 
poselsko - senatorska się zaczęła. Tylko wybierać i już. Jasiu! To mnie nie martwi, A co? Nie mamy szczęścia, kie-
dy w naszej gminie jakaś opcja wygra to nie rządzi. Przypomnij sobie. Do samorządu wojewódzkiego wygrali, nie 
rządzą, prezydentem miał być głosami z Czarnej Jarek, nie rządzi, posłowie też w poprzedniej kadencji z opozycji 
wygrali i nie rządzą.   Władziu! Wybory to jak totolotek, ja z moją Marysią obstawiamy wszystkie kumulacje na sta-
cji i nic, kto inny wygrywa, a cieszy się tylko sołtys z Golemek, bo ma prowizję od zakładów. Jasiu! Ale to smutno 
jak się przegrywa i przegrywa. Władziu, rada jest jedna, głosować, na kogo innego, a nuż się uda. Ja z Marysią też 
zmieniam liczby i nie będziemy naszego szczęścia uzależniać od maszyny, zastanowimy się przy następnej kumula-
cji, jakie liczby wybrać i parę milionów się zgarnie. Władziu, jak władza by nie rządziła to my już jesteśmy prawie 
mieszczanami. Jasiu! Nie zatwierdzą miasta. Zatwierdzą jak wójt połączy budynek gminy z budynkiem po policji, w 
środku ma zbudować wieżę ratuszową, taką, że sąsiednim gminom, a nawet miastu oczy zbieleją. Mówił mi zaufany 
urzędnik średniego gminnego szczebla, że wójt jedzie do Szwajcarii zamówić zegar na wieżę, niezdecydowany tyl-
ko jest czy z melodyjką, czy z hymnem gminy, podobno już konkurs rozpisał, znany kompozytor ma napisać hymn, a 
grać go ma orkiestra z Jaźwin z udziałem kontrabasisty z centrum kulturalnego. Władziu, słuchaj wreszcie ty, mam 
lepsze od ciebie wiadomości, z pierwszej ręki. Modernizacja idzie na wielka skalę, wiadukt podziemny pod koleją 
będzie, nowe centrum gastronomiczne z konkurencyjną benzyną się buduje i kolejna galeria na rynku, pełna kwia-
tów i innych pachnących różności. Jasiu to będzie jak w Warszawie. Będzie Władziu i prawa miejskie z urzędu będą 
nadane, żaden rząd nie będzie miał nic do powiedzenia, tylko będzie klaskał i mówił, że my to wszystko zrobiliśmy. 
To nie nasz wójt? Władziu! Zapamiętaj to sobie, sukces ma wielu ojców, klęska jednego. Jasiu! Ale autostrady nie 
będzie na euro. Oj! Władziu, Władziu. Na co tobie autostrada, na mecz chcesz jechać do Kijowa? Na Czarnovię pój-
dziemy piechotką, bez ścisku, a po meczu wypijemy po piwku, a na „Granita” z Golemek pojedziemy składakami. 
Jasiu! Ale piwka pić w Jaźwinach nie będziemy. Bój się Boga Władziu, wiem od znajomego policjanta, komendant 
posterunku dostał plan na drugie półrocze, codziennie 50 mandatów średnio po 2 stówy, 2 złapanych za alkohol i 40 
za prędkość na ulicy Krakowskiej. Jasiu w sumie to 42, a osiem, osiem to za rzucanie petów przy studni na rynku. 
E! to jak złapią tych małolatów, co podpalają. Władziu monitoring jest wszystko widać jak na dłoni. A jak będą ro-
bić na ławce, co innego. Mają o tym meldować wójtowi, że nareszcie przyrost naturalny w gminie rośnie i nauczy-
ciele i przedszkolanki nie muszą się bać o pracę. To wójt będzie zadowolony Jasiu! Będzie, będzie i nie tylko on.  
A kto jeszcze? Wszystko trzeba ci dopowiedzieć, choćby dyrektor, bo będzie wesele i plan też wykona.

      AS

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

Ania jest uczennicą klasy IV Szkoły Podstawowej w Grabinach. 
W roku szkolnym 2010/2011 uzyskała średnią ocen 5,54, co daje 
jej  czołową lokatę w szkole. Jest wzorową uczennicą  wszech-
stronnie utalentowaną. Gratulujemy jej wyniku i  życzymy dal-
szych osiągnięć i rozsławiania Zespołu Szkół w Grabinach. 

ANNA OLEKSY

Jeżeli wrzesień, 
Ciepły i  suchy,
Październik czasem 
Nie szczędzi pluchy.

Gdy na Siewną jest błękitnie,
Wtedy pięknie wrzos zakwitnie.

Liść na drzewach mocno się trzy-
ma
Nie tak prędko będzie zima.

Po świętym Mateuszu,
Zapomnij o kapeluszu.

Po Mateuszu ten w ręce chucha
Kto nie ma w domu ciepłego Ko-
rzucha.

Na Wacława
Już żółte liście i trawa.

Gdy na Michała
Wiatr wieje od północy,
W zimie mrozy
Będą wielkiej mocy.

Gdy we wrześniu na Marię po-
godnie,
Będzie tak przez cztery tygodnie.

Gdy jesień zamglona,
To zima zaśnieżona.

Piękna pogoda w Nikodema
Cztery niedziele deszczu nie ma.

Woła wrzesień
Że już jesień.

CENTRUM REKREACYJNE W CZARNEJ 

ZAPRASZA NA SIŁOWNIĘ 
OGÓLNODOSTĘPNĄ

młodzież do lat 18 tylko za zezwoleniem rodziców lub z rodzicami 

WSTĘP BEZPŁATNY
OD WTORKU – DO NIEDZIELI (włącznie)
w godzinach od 17.00 do 21.00

w trakcie meczów LKS Czarnovia 
siłownia będzie nieczynna

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU


