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Fotoreportaż

Powitanie w Przyborowie.

Bryczką w drodze do kościoła. Msza święta prymicyjna.

Wita księdza Marcina młodzież z Przyborowia. Witają: radna Aneta Feret – Kłys i sołtyska Danuta Pyskaty.

Święcenia kapłańskie otrzymał ks. Marcin Duś z rąk biskupa Andrzeja Jeża. Z rodzicami Lucyną i Stanisławem Duś.

Młodzież z wieńcem odprowadza księdza  po prymicjach.

PRYMICJE W PRZYBOROWIE
 (fot. St. Zieliński)

Wielkie Święto w Przyborowie, 
ustrojona droga od granicy z parafią 
Chotowa do Kościoła w Straszęcinie. 

W sobotę 26 maja mieszkańcy Przy-
borowskiego Osiedla witali wraz z 
proboszczem parafii Straszęcin ks. Bo-
gusławem Czechem oraz radną Anetą 
Feret –Kłys i sołtyską Danutą Pyskaty  
księdza Marcina Dusia, neobrezbitera, 
który przyjął święcenia kapłańskie w 
Katedrze Tarnowskiej.

Mszę Prymicyjną nowo wyświę-
cony kapłan odprawił w niedzielę 27 
maja w dzień Zesłania Ducha Świę-
tego w Kościele Parafialnym p.w. 
Wszystkich Świętych i Niepokalanego 
Serca NMP w Straszęcinie.
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DLA MAMY I DLA TATY

Rodzice tłumnie przybyli i oklaskiwali popisy swych pociech.

Walczyk też zachwycał.

Kucyk woził chętnych po nasypie przeciwpowodziowym.

Z zapałem i klasą tańczyły przedszkolaki.

Piosenki też były i pięknie śpiewano dla mamy i taty.

Rodzice też brali udział w konkursach.

Krakowiaczek zachwycał w wykonaniu dzieci z przedszkola. Tańczyły wszystkie grupy przedszkolne.

 (fot. Dominik Pyrkowski)  Reportaż str. 18

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

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

• pozostałe rachunki     od 1 zł

zapraszamy w godzinach od 7.00 do 16.30

W niedzielę 3 czerwca przedszkolaki 
z Przedszkola w Czarnej zaprosiły ro-
dziców na wspólną zabawę. 

Rodzice zadbali o grilla, a Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej sponsorowało występ teatru, który 
wystawił bajkę „Kot w Butach”. Dzieci 
natomiast przygotowały występ, pięk-
nie tańczyły Krakowiaka, dedykując 
go swoim rodzicom. Udał się piknik na 
przedszkolnym placu, wszyscy znako-
micie się bawili, a na przejażdżkę ku-
cykiem ustawiła się kolejka.
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Fotoreportaż

WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW Z KŁODAWY
 (fot. St. Zieliński) tekst strona nr 5

Na rynku w Czarnej.

W „Wehikule Czasu” nad zalewem.

Spacer po Ośrodku w Chotowej.

Goście z Kłodawy w Starej Jastrząbce.

Andrzej Grygiel objaśnia zalety  leczenia niskimi temperaturami w SPA.

Na wiadukcie budowanej autostrady w Jaźwinach.

Delegacja z Kłodawy złożyła wizytę wójtowi. W referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
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Delegacja samorządowców Irena Rosiak 
– radna, Jacek Kubiak -radca prawny i 
Grażyna Nowakowska – inspektor Urzędu 
Miasta Kłodawy  na czele z zastępcą bur-
mistrza Stanisławem Marciniakiem   od-
wiedziła naszą gminę.  

Z miastem tym nasza gmina podpisała umo-
wę o współpracy, której głównym przesła-
niem jest wymiana doświadczeń w reali-
zacji ciążących na gminie zadaniach okre-
ślonych przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym. Goście mieli okazję zapoznać się 
z inwestycjami realizowanymi w gminie, 
nie tylko tymi wykonywanymi przez gmi-
nę ale  mogli naocznie stwierdzić zaawan-
sowanie robót  na budowanej autostradzie 
przebiegającej przez tereny naszej gminy. 

Niestety wynik tej „inspekcji” utwierdził 
ich w medialnych przekazach, iż na Euro 
2012 nie będzie można budowaną autostra-

dą dojechać na Ukrainę, do Kijowa. Nas 
cieszy jednak fakt iż przedstawiciele tej 
wielkopolskiej gminy, regionu słynącego 
z gospodarności,  wysoko ocenili stopień  
zorganizowania naszej gminy i wyposaże-
nie w obiekty infrastrukturalne w oświacie 
i kulturze. 

Wrażenia na gościach zrobiła także Sta-
ra Jastrząbka z dwoma obiektami kultury, 
boiskiem sportowym – „Orlikiem”, ob-
szernym parkingiem przed kościołem i po-
mieszczeniami  ośrodka zdrowia. 

Niemałe również wrażenie w naszej rolni-
czej gminie zrobił na gościach z Kłodawy 
Ośrodek „GRAND” w Chotowej i właści-
ciele ośrodka Mariola i Andrzej Gryglo-
wie, którzy serdecznie przyjęli delegację 
kłodawskiego samorządu, a pan Andrzej 
wraz z wójtem pokazali wszystkie atrakcje 
ośrodka, „Pałac nad Wodą” i „SPA”, które 

cieszy się coraz większym powodzeniem 
wśród turystów odwiedzających Chotową. 
Wspólne spotkanie było również okazją 
aby omówić szereg zagadnień związanych 
z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych 
na rok szkolny 2012/2013, a to był zasad-
niczy cel wspólnego spotkania. Sytuacja w 
oświacie jest oczkiem w głowie każdego 
samorządu, a wymiana doświadczeń w tym 
pakiecie  działania samorządu w ciężkich 
czasach kryzysu i braku środków finanso-
wych jest bardzo pożądana. 

Kolejny punkt wzajemnych spotkań przy-
jaznym naszej gminie samorządem został 
zrealizowany, tym bardzie, że z miastem 
Kłodawa łączy gminę Czarna zbieżność na-
zwisk i imion włodarzy tych samorządów, 
burmistrz Kłodawy to Józef Chudy i nasz 
wójt też Józef Chudy.
                                                                                                                                                (ziel) 

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 13 
kwietnia br. 

Zgodnie z uchwalonym porządkiem ob-
rad, radni przyjęli uchwałą zasady udzie-
lania z budżetu gminy dotacji na dofinan-
sowanie kosztów budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie naszej 
gminy. Jak uchwalili radni dotacja może 
być udzielona osobom fizycznym, które 
spełniają warunki: posiadają tytuł prawny 
do nieruchomości lub pisemną zgodę wła-
ściciela nieruchomości, zlikwidują zbior-
niki bezodpływowe na nieczystości płyn-
ne, wykonają na nieruchomości po zawar-
ciu umowy o dotację instalację przydo-
mowej oczyszczalni ścieków.  Szczegóły 
dotyczące tych zasad można znaleźć w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Czarna. Dodać należy, iż dotacja nie może 
przekroczyć 50% kosztów zakupu wraz 
z montażem oczyszczalni i przekraczać 
kwotę 4000 złotych. Wnioski o udzielenie 
dotacji, które są do pobrania w Urzędzie 
Gminy rozpatrywał będzie Wójt Gminy w 
kolejności ich wpływu. 

Radni uchwalili też na tej sesji uchwałę 
dotyczą „Regulaminu Przyznawania Do-
finansowania na Usuwanie i Utylizację 
Wyrobów Zawierających Azbest Pocho-
dzący z Obiektów Budowlanych z Trenu 
Gminy Czarna”. O szczegóły dotyczące 
przyznawania dotacji na usuwanie azbe-
stu z obiektów budowlanych należy pytać 
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Czarnej. 

Radni podjęli także decyzję w sprawie 
uchwał dotyczących: sprzedaży nieru-
chomości zabudowanej w Czarnej (były 
budynek posterunku), wykupu udziałów 
budynku wraz z gruntem od Banku Spół-

dzielczego Rzemiosła, wykupu 0, 02 ha 
pod drogę gminną w Przerytym Borze. 
Przyjęto także w drodze uchwały „Gmin-
ny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przyjęto 
uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze miej-
scowości Golemki.

 Radni na wniosek wójta dokonali zmia-
ny w uchwale budżetowej uchwalając po 
stronie dochodów zwiększenie budżetu o 
środki na usuwanie wyrobów z uzyskanej 
dotacji w wysokości 35 000 złotych, środ-
ki na zwiększenie świadczeń rodzinnych 
w wysokości 36 000 złotych, środki na 
usługi opiekuńcze w wysokości 22.000 
złotych oraz na dożywianie w wysokości 
332 000 złotych. 

W wolnych wnioskach wójt poinformo-
wał radnych, iż w wyniku przetargu po-
wstały oszczędności w wysokości 260 
tysięcy złotych i w związku z tym wystąpi 
do Ministra Spraw Wewnętrznych o włą-
czenie do odbudowy dróg po powodzi ko-
lejnych trzech dróg gminnych. 
Na majowej sesji w dniu 21 maja radni 
zapoznali się i dokonali oceny zasobów 
pomocy społecznej dla Gminy Czarna. 
Wyczerpującą informację w tym zakresie 
przedstawiła Urszula Pych – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czarnej. Z przedstawionej oceny wynika, 
iż liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej w naszej gminie wynosi: 2009 
r. – 2161 osób, 2010 r. – 1504, 2011r. – 
2062 osób. Ogółem z pomocy społecznej 
skorzystało w roku 2009 - 815 rodzin, w 
roku 2010 – 801 rodzin i w roku 2011 - 
686 rodzin. Radny Kazimierz Knych w 
imieniu wszystkich komisji rady przed-
stawił opinię sprawie oceny zasobów 

pomocy społecznej, która jest pozytywna 
i zwrócił się o przyjęcie przez radę tej 
oceny. 
Na sesji dokonano również zmian w 
uchwale budżetowej oraz wysłuchano in-
formacji wójta, który poinformował radę, 
iż z uzyskanych informacji Posterunek 
Policji w Czarnej nie ulegnie likwidacji. 
Poinformował również o zgodzie Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych na włącze-
nie do planu odbudowy dróg po powodzi 
kolejnych 3 dróg gminnych. Wójt udzielił 
również odpowiedzi na pytania radnych 
Kazimierza Lenczowskiego  i Marka Zia-
ja dotyczące wykaszania rowów przy dro-
gach powiatowych i gminnych. Przetarg 
na wykaszania wygrała firma z Limano-
wej, która przystąpi do pracy po ustabili-
zowaniu się pogody, deszcz uniemożliwia 
wykonywanie tych prac. Po zakończeniu 
sesji radni udali się do wybudowanego 
obiektu na rynku w Czarnej przez sołtysa 
z Golemek p. Wiesława Ziarko, aby sko-
rzystać z szansy wygrania w lotto, a sum-
ka była dość duża. Nikt nie wygrał, bo 
w tym dniu nikt w całym kraju nie trafił 
„szóstki”. Nowo-otwarta kwiaciarnia pre-
zentuje się okazale, a budynek wykończył 
czworoboczny układ zabudowy rynku, 
który prezentuje się okazale i niczym nie 
ustępuje od zabudowy rynków w małych 
miasteczkach. Ostatnio oddane inwestycje 
w Czarnej, kompleks handlowo – banko-
wy przy ul. Konarskiego obok istniejące-
go już Domu Handlowego Centrum ofe-
ruje nie tylko usługi bankowe w nowo – 
otwartym punkcie Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego, ale też dwa sklepy obuw-
nicze oferują pełną gamę obuwia męsko – 
damskiego, młodzieżowego i dziecięcego 
oraz wyroby galanteryjne, a dla zmęczo-
nych po zakupach swoje podwoje otwiera 
pizzeria.                                                                                                                                       

(sz)

Skarbnik gminy Marta Wstawska wyjaśnia zapisy w uchwale budżetowej.

Andrzej Grygiel – właściciel „Resort GRAND” w Chotowej prezentuje rybki „pira-
nie”, zabiegi kosmetyczne wykonywane przez rybki to ponoć wielka frajda. 

Punkt lotto oblegany przez radnych.

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

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

Czarna i Golemki - Janusz Cieśla
tel. kom. 796 152 249

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

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

Delegacja z Kłodawy z wizytą w naszej gminie
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Pani Maria Para urodziła się w roku 
1912, dwa lata przed wybuchem I wojny 
światowej. 

Rodzina wraz z zaproszonymi gośćmi 
oraz z dostojną Jubilatką, której towarzy-
szył mąż, Władysław, który w tym roku 
kończy 89 lat zebrała się w kościele na 
Mszy świętej, którą z tej okazję odprawił 
proboszcz parafii Czarna ks. kan. Stani-
sław Janusz, obdarowując Jubilatkę ob-
razem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Po mszy rodzina zebrała się w restaura-
cyjce „Pietro” znanej już z dobrej kuchni 
nie tylko w naszej gminie. Tam nastąpiła 
część oficjalna świętowania 100 –lecia. 
Wójt wręczył Jubilatce kosz róż wraz z 
adresem i życzeniami od całej wspólnoty 
samorządowej, a przedstawiciel KRUS-
-u pan Paweł Jakubas  wraz z bukietem 
kwiatów przywiózł decyzję o podwyż-
szeniu o specjalny dodatek emerytury p. 
Marii, którą otrzymują wszyscy ci, którzy 
dożyli 100 lat. Prawnuki i wnuki oraz 
dzieci pani Marii tez przyszli z prezenta-
mi, ale najmilsze zapewne dla niej były 
całusy płynące prosto z serca dla babci i 
prababci. Pani Maria jest matką czwórki 
dzieci: córek Janiny, która przebywa w 
USA, Władysławy - mieszka w Czarnej i 
Marii zamieszkałej w Tarnowie. Syn Hen-
ryk jest mieszkańcem Czarnej.

Mąż Władysław do dziś opiekuje się 
żoną, a wnuki rozpieszcza własnoręcz-
nie pieczonymi drożdżówkami. Są naj-

smaczniejsze na świecie twierdzi wnucz-
ka Anastazja mieszkająca w Chotowej. 
Wspomnienia jej dzieciństwa to wspólne 
zabawy z babcią, która wymyślała wiele 
zabaw i śpiewała im piosenki do snu, wy-
bawiła wszystkie wnuki i one, a jest ich w 
sumie 14 bardzo ją kochają, kochają bab-
cię i prawnuki, a uzbierało się ich już 25.
 Życie pani Marii nie było usłane różami, 
przeżyła dwie wojny światowe, pierwszą 
w latach, 1914 – 1918 jako dziecko, drugą 
już, jako dorosła kobieta, wywieziona do 
Niemiec na roboty do Buchenwaldu wraz 
z córką.  Dzięki pomocy Bożej udało się 
przetrwać i wraz z córką wróciły do ro-
dzinnej Czarnej, spalonej i zniszczonej w 
trakcie działań wojennych. Z mężem ko-
lejarzem z zawodu spędziła wiele szczę-
śliwych lat i tym szczęściem bycia razem 
obdarowują się wzajemnie po dzień dzi-
siejszy.

 Zadajemy sobie wszyscy zapewne pyta-
nie, co robić, jak żyć, jak się odżywiać, 
aby dożyć bez chorób tak długich lat. Py-
tam o to panią Władysławę, córkę, która 
podaje nam przepis. Trzeba być osobą 
pogodną, tak jak jej mama, życzliwą dla 
wszystkich i pomimo wielu trosk, jakimi 
raczy nas życie przyjmować wszystkie 
smutki z godnością. Mama jak mówi cór-
ka Władysława umiała korzystać także z 
zabawy, znała niezliczoną ilość przyśpie-
wek, którymi zabawiała gości na rodzin-
nych weselach. Ale przede wszystkim 
bardzo zwracała uwagę na jedzenie, od-

garniała każde oczko tłuszczu z rosołu, w 
codziennym menu preferowała potrawy z 
nabiału. Pracowała, dokąd mogła w go-
spodarstwie (4 hektarowym), w którym 
hodowano krówki, aby było mleko „pro-
sto od krowy” i stadko kur, które niosły 
super ekologiczne jajka. Mięso od czasu 
do czasu, ale nie czerwone tylko drób. Od-
kąd nie prowadzą już z mężem gospodar-
stwa, codziennie kupują mleko w sąsied-
nim gospodarstwie. Nigdy jak wspomina 
jej córka nie dbała o wygody, choć zawsze 
była nienagannie i gustownie ubrana, a w 
ubiorze dominował zawsze kapelusz (tak-
że na Jubileuszu) jak i biżuteria, piękne 
kolczyki i pierścionki.. Jak do tej pory 
nie chorowała na choroby, która zagra-
żałyby jej życiu.  Leki, które zażywa, to 
leki wzmacniające, które zapisuje jej pani 
doktor z ośrodka zdrowia w Czarnej. 

Jubileusz nie mógłby się odbyć bez 
wspaniałego tortu, brakowało tylko 100 
świeczek, których umieszczenie byłoby 
niemożliwe, był szampan i gromkie od-
śpiewanie przez rodzinę i zaproszonych 
gości 200 lat. Były wspomnienia przy 
wspólnym obiedzie i podziw dla pani Ma-
rii, która dożyła tak pięknego Jubileuszu, 
którym obdarzyła nas wszystkich ema-
nując spokojem i godnością w czasie tej 
rodzinnej uroczystości.

Fotoreportaż z uroczystości na str. 11

                  Stanisław Zieliński

Strażacy ze Starej Jastrząbki obchodzili 
29 kwietnia piękny Jubileusz, 100 – le-
cia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej 
Jastrząbce. 

Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świę-
tej w Kościele Parafialnym p.w. Piotra i 
Pawła w Starej Jastrząbce. Niedawno od-
dany parking przed kościołem zapełnił się 
wozami strażackimi , którymi  przyjechali 
przedstawiciele OSP z naszej gminy oraz 
zaproszeni goście z OSP w Straszęcinie. 
Poczty sztandarowe wraz z kompania ho-
norową, którą dowodził prezes Zarządu 
Gminnego OSP druh Stanisław Bryg nie 
mogły pomieścić się w kościele. Mszę  w 
intencji strażaków koncelebrowali: ks. Jó-
zef Jasiurkowski,  kapelan  Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu dębickiego, 
proboszcz parafii Stara Jastrząbka ks. Jan 
Ćwik, który wygłosił okolicznościową 
homilię oraz ks. Józef Węgrzyn. Ważnym 
akcentem na zakończenie uroczystości 
kościelnych było poświęcenie przez kape-
lana strażaków obrazu św. Floriana nama-
lowanego przez p. Marię Kusek ze Starej 
Jastrząbki. 

Uroczystości ceremoniału strażackiego 
odbyły się przed Wiejskim Centrum Kul-
tury w Górnym Końcu, które po przywi-
taniu gości przez komendanta OSP w Sta-
rej Jastrząbce Henryka Marka prowadził 
druh Stanisław Bryg. Gośćmi uroczysto-
ści byli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, 
zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP w Rzeszowie Władysław 
Tabasz, wójt Gminy Czarna Józef Chudy, 
komendant powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Dębicy Wojciech Buszek, 
prezes Zarządu Powiatowego Związku 
OSP w Dębicy Krzysztof Moskal wraz z 
zastępcą Władysławem Radzikiem i kape-
lanem ks. Józefem Jasiurkowskim. Druh 
Władysław Tabasz odznaczył Sztandar 
OSP w Starej Jastrząbce najwyższym od-
znaczeniem strażackim Złotym Znakiem 
Związku. 

Odznaczenia zawisły także na mundu-
rach strażaków ochotników ze Starej 
Jastrząbki. Złote Medale za zasługi  dla 
pożarnictwa otrzymali Andrzej Furgał i 
Piotr Kapustka, srebrne Zdzisław Tworek, 
Zbigniew Białas i Barbara Perełka, brązo-
we Medale otrzymali: Piotr Kuta, Janusz 
Kużdżał i Bartłomiej Taźbirek. Odznakę 

Wzorowego Strażaka odebrali: Stanisław 
Głowacz, Rafał Wardzała, Krzysztof 
Głowacz, Tomasz Taźbirek i Marek Ra-
fał . Odznaki za wysługę lat w formacji 
OSP otrzymali druhowie: Józef Kapust-
ka (65 lat), Henryk Wójcik (45 lat), Jan 
Kazak (40 lat), Henryk Marek (35 lat), 
Jerzy Madura (35 lat), Andrzej Furgał (30 
lat), Mirosław Początko (25 lat), Ryszard 
Białas (25 lat), Marek Kapustka (20 lat), 
Zdzisław Tworek (20 lat), Jacek Madura 
(15 lat), Piotr Kapustka (15 lat), Zbigniew 
Białas (15 lat), Krzysztof Głowacz (15 
lat), Stanisław Głowacz (10 lat), Marcin 
Kapustka (10 lat), Barbara Perełka (10 
lat). 

A teraz najważniejsze wydarzenia w tej 
ponad 100 letniej historii Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starej Jastrząbce. Straż 
ogniowa została założona w 1910 roku. Jej 
założycielami byli Paweł Jaroch, któremu 
powierzono obowiązki naczelnika , które 
nieprzerwanie pełnił do wybuchu I wojny 
światowej oraz druhowie: Stanisław Gru-
szowski oraz Jan Janowski – I prezes OSP. 
Potem przez kolejne lata funkcję naczel-
nika pełnili: Władysław Początko, Henryk 
Wójcik oraz obecnie Henryk Marek. Po 
założeniu OSP strażacy ze Starej Jastrząb-
ki pierwsze udokumentowane w kronice 
posiedzenie odbyli 5 stycznia 1911r. Na 
ten dzień stan osobowy wynosił 24 czyn-
nych ochotników. W 1912 roku postara-
no się o nowe umundurowanie, a w 1913 
roku zakupiono używaną ale sprawną si-
kawkę ręczną czterokołową, pasy bojowe 
oraz dwie trąbki alarmowe.  Działania wo-
jenne I wojny światowej nie oszczędziły 
dobytku strażackiego, pamiętać należy, iż 
niedaleko od wsi przebiegała linia frontu, 
a o zażartości walk świadczą pozostałe 
cmentarze wojenne w Starej Jastrząbce, 
Róży i Czarnej. Udało się uratować tylko 
14 mundurów, ale radość z Odzyskania 
Niepodległości udzieliła się również stra-
żakom i zaczęto odbudowywać struktury i 
majątek OSP. W 1920 roku naczelnikiem 
zostaje Władysław Początko, a w roku 
1922 przy pomocy Polonii Amerykańskiej 
strażacy mają już sztandar, z który po po-
święceniu paradują w czasie uroczystości 
państwowych i kościelnych, aż do wybu-
chu II wojny światowej. Zatem niedługo 
cieszyli się druhowie możliwością prowa-
dzenia swobodnej działalności, przyszły 
od roku 1939 lata okupacji hitlerowskiej. 

Okupant pozwolił tylko na działalność 
straży pożarnych i ta możliwość została 
wykorzystana przez druhów w działalno-
ści konspiracyjnej opisywanej  szeroko w 
publikacjach książkowych A. Kabary, czy 
artykułach na łamach naszej gazety przez 
T. Szydłowskiego. 

Front II wojny światowej 1944 roku zni-
weczył kolejny już raz cały dobytek stra-
ży, przepadły mundury, sztandar, trąbki 
alarmowe, a także remiza. Po powrocie 
z wysiedlenia w jednym z bunkrów nie-
mieckich odnaleziono jedną sikawkę 
ręczną, która była jedynym wyposaże-
niem strażaków w pierwszych dniach  i 
miesiącach po zakończeniu II wojny 
światowej. Jednostką Osp kieruje w tych 
powojennych czasach druh Władysław 
Początko, który wystarał się w Dębicy 

o używaną motopompę. W tamtych cza-
sach straż nie dostawała żadnych dotacji 
na działalność ze strony administracji, o 
wszystko musiano się strać i zabiegać o 
środki pochodzące ze składek mieszkań-
ców oraz z dochodów z organizowanych 
zabaw tanecznych. Lata sześćdziesiąte 
ubiegłego wieku to dalsze wzbogacanie 
się jednostki w sprzęt. Te lata zapoczątko-
wano poświęceniem sztandaru w 1962 r., 
którego dokonał ks. Jan Lech, aby w roku 
1969 za uzyskiwanie dobrych wyników i 
lokat w zawodach strażackich w nagrodę 
otrzymali utrzymany w bardzo dobrym 
stanie samochód bojowy  „Star 20”. W 
1973 roku z funkcji naczelnika rezygnu-

je Władysław Początko, a stanowisko to 
obejmuje Henryk Wójcik. Prezesem wy-
brany zostaje Feliks Stec, zastępcą Stani-
sław Krzysztofczyk. Stan osobowy w roku 
1973 to 22 członków. Rok 1991 przynosi 
zmianę , prezesem zostaje wybrany Jan 
Kazak, a stanowisko naczelnika piastuje 
Henryk Marek. W 1994 r. OSP otrzymu-
je nowy samochód strażacki „Żuk”, który 
poświęcił ks. Jan Pytko. W listopadzie 
1997r. odbywa się nadzwyczajne zebranie 
, w którym uczestniczy wójt Józef Chudy. 
To ważny dzień w historii tej jednostki 
ponieważ zapada decyzja o budowie no-
wej remizy. W zebraniu tym uczestniczą 
także radni ze Starej Jastrząbki i zapada 
wówczas decyzja o wyburzeniu dotych-
czasowego starego budynku remizy. Pra-
ce rozpoczynają się w roku 2002 od robót 
wyburzeniowych i porządkowych na pla-

cu. 8 grudnia 2007 r. następuje uroczyste 
oddanie obiektu, a budynek , który oprócz 
funkcji remizy pełni również funkcję kul-
turalne poświęcił ks. Jan Ćwik proboszcz 
ze Starej Jastrząbki. W roku 2011 na ze-
braniu wybrano nowy zarząd: prezesem 
został Mirosław Początko, przejął ster po 
dziadku, który przewodził przez wiele lat 
tej jednostce, wiceprezesem został wybra-
ny Krzysztof Głowacz, a naczelnikiem 
pozostał Henryk Marek. Straż w nowych 
warunkach lokalowych  zaczyna przygar-
niać nowych członków, a jednostka wzbo-
gaca się o Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą w skład której wchodzą:  Weronika 
Górak, Dorota Marek, Mariola Sak, Anna 

Stachura, Anna Świątek, Łukasz Białas, 
Jacek Głowacz Tomasz Głowacz Rado-
sław Kużdżał, Norbert Nosal, Mateusz 
Początko i Jakub Woszczak. Straż ja-
strzębska w swojej bogatej historii zapi-
sała się wieloma akcjami, które ratowały 
życie i mienie mieszkańców. W roku 2009 
i 2010 ratowano dobytek przed powodzią 
na terenie gminy, niezliczone ilości razy 
brano udział w gaszeniu pożarów. Co 
roku, a to tradycja od pokoleń pełnią war-
te przy Grobie i maszerują ze sztandarem 
w Boże Ciało. 

Uroczystość 100 – lecia to wielkie święto 
dla strażaków, przyjmowano, więc gra-
tulacje od przedstawicieli władz, wójta 
Józefa Chudego, posła Jana Warzechy, 
wiceprezesa wojewódzkiego OSP Włady-
sława Tabasza, prezesa powiatowego OSP 

Krzysztofa Moskala, komendanta powia-
towego PSP Wojciecha Buszka i przed-
stawiciela komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnych w Rze-
szowie. Był także dedykowany od nie-
dawno założonego Koła Kobiet w Starej 
Jastrząbce dla strażaków wiersz napisany 
przez p. Marię Kusek. Straż z Jastrząbki 
Starej ma dokładnie 102 lata, jest dobrze 
zorganizowaną i zarządzaną jednostką, 
która realizując zadania statutowe stoi na 
straży, zdolna sprostać każdemu wezwa-
niu ratowania mienia i życia mieszkańców 
starej Jastrząbki. 

                          Stanisław Zieliński 

100 – lecie urodzin Pani Marii Para z Czarnej

100 – lecie OSP w Starej Jastrząbce
Maria i Władysław Para.

Dowódca kompanii honorowej Stanisław Bryg składa raport  za-cy prezesa Wojewódzkiego Związku OSP Władysławowi Tabaszowi.
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10 kwietnia 2012r. w kościele parafialnym 
w Borowej ks. proboszcz Jan Wierzba od-
prawił uroczystą mszę św. za śp. por. Stani-
sława Bieniasza. 

Zarówno msza święta jak i homilia była 
wspaniałą i niepowtarzalną lekcją patrioty-
zmu. W słowach skierowanych do uczestni-
ków uroczystej mszy świętej, którzy zebrali 
się w świątyni, padł tragiczny wrzesień 
1939 r., a później: Wizna, Westerplatte, Hel, 
Warszawa i patriotyczna postawa zarówno 
polskiego żołnierza jak i ludności cywilnej. 
I kolejna data 17 września 1939 r., kiedy 
to wschodnią granicę przekroczyła „so-
jusznicza czerwona armia”. Dla ogromnej 
większości naszego społeczeństwa, ta data 
wyryła w naszych sercach krwawą ranę, 
szczególnie zaś w rodzinach ponad czterna-
stu tysięcy Synów Polskich, którzy najpierw 
stali się jeńcami tej armii, a później… No 
właśnie, jednemu z nich por. Stanisławowi 
Bieniaszowi poświęcamy te wspomnienia, 
wspomnienia zbrodni katyńskiej. Arty-
styczną oprawę uroczystości przygotowali 
uczniowie Gimnazjum w Borowej: Marty-
na Brzeska, Sylwester Chłopek, Mirosław 
Kleszcz, Kamila Lada, Mariusz Podgórski, 
Kamil Skorupa, Sylwia Smagacz, Anna 
Knych. Wystąpił również zespół złożony z 
flecistów: Natalia Skowronek (VI kl.), Ra-
fał Kleszcz (V kl.), Paweł Malisz (V kl.) i 
Wiktoria Skarbek  (V kl.). Aranżacja i  przy-
gotowanie tekstów:  Barbara Cymbor na-
uczycielka j. polskiego i Grzegorz Rak na-
uczyciel muzyki, nad całością przygotowań 
czuwała Wioletta Bałut – dyrektor szkoły. A 
oto fragment tej inscenizacji:

„Najpierw jechali długo, 
wieziono ich wiosenną szarugą.
Ilu ich było” Dwa? Pięć? Osiem? Dwana-
ście tysięcy?..
O czym myślał, zanim umierał
za szeregiem walący się szereg?
Czy szarpały ich ręce brudne?
Czy poszli na rzeź bez oporu?
Czy konali wiosennym wieczorem?
Czy zabito ich w mroźny poranek?
O Boże…
Czy im
Się pożegnać dano?
Czy do końca, aż kat wystrzelił, 
O niczym nie wiedzieli”

Biografię naszego bohatera przedstawił ze-
branym w kościele Bogdan Zakrzewski, syn 
Józefa Zakrzewskiego. Porucznik Stanisław 
Bieniasz był wujkiem Bogdana Zakrzew-
skiego i został upoważniony przez rodzinę, 
aby na uroczystości, które odbyły się w ko-
ściele w Borowej przybliżyć uczestnikom tej 
patriotycznej uroczystości tragiczna postać 
por. Stanisława Bieniasza, którego symbo-
liczny monument zostanie uroczyście odsło-
nięty na cmentarzu parafialnym w Borowej. 
… Stanisław Bieniasz to postać szczególna. 
Urodził się w 1899r. w Borowej, jako naj-
starszy z ośmiorga rodzeństwa. Rodzicami 
byli Marcin (1868 – 1932) i Anna z Kutów 
(1878-1950). Naukę pobiera w I Gimnazjum 
im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. 
Z końcem 1917 r. zostaje z poboru powoła-
ny do służby wojskowej w armii austriackiej 
i po przeszkoleniu wysłany na front włoski. 
W Wojsku Polskim pełni służbę od listopada 
1918 roku. Uczestnik wojny polsko – bol-
szewickiej 1919 – 1920. Po zwycięskim 
zakończeniu wojny z bolszewikami kończy 
Szkołę Podchorążych, awansuje do stopnia 
podporucznika  i pełni służbę jako oficer 
zawodowy Wojska Polskiego w 77 pp. w 

Lidzie. Był dowódcą strażnicy na granicy 
polsko – litewskiej w rejonie Druskiennik w 
stopniu porucznika. W tym okresie przecho-
dzi w stan spoczynku. 

W 1932 roku zawiera związek małżeński 
z Wandą Szalacińską. Wraz z rodziną za-
mieszkał w Pietruchowie, gmina Ejszyszki, 
powiat Lida. Tam rodzą się jego dzieci Da-
nusia i Mieczysław. W Ejszyszkach zostaje 
zastępcą wójta i  prowadzi szeroką działal-
ność społeczną. We wrześniu 1939 roku po 
wkroczeniu Sowietów na tamtejsze tereny 
zostaje aresztowany i osadzony w więzie-
niu w Mińsku na Białorusi. Odtąd wszelka 
łączność z nim się urwała, żadnych wiado-
mości. Najprawdopodobniej został w tym 
więzieniu zamęczony przez funkcjonariuszy 
NKWD w pierwszym półroczu 1940r. w ra-
mach akcji „Katyń”. Zginął, bo był oficerem 
polskim, uczestnikiem zwycięskiej wojny 
polsko-bolszewickiej (1929) i aktywnym 
organizatorem i budowniczym młodego, 
po zaborach, państwa polskiego na Kresach 
Wschodnich Polski. Został odznaczony Me-
dalem Pamiątkowym za wojnę 1919 – 1920. 
Jego nazwisko figuruje na tablicy pamiątko-
wej w kościele księży Filipinów w Tarnowie 
przy ul. Piłsudskiego. 

Nasz Borowianin zasłużył na wieczną pa-
mięć. Bogdan Zakrzewski w swoim wystą-
pieniu na cmentarzu wspomniał również Jó-
zefa Zakrzewskiego,. … Warto również po-
wiedzieć kilka słów o kronikarzu rodzinnym 
Józefie Zakrzewskim m.in., dzięki któremu 
pamięć o wydarzeniach minionych lat nie 
zaginęła. Miał też życiorys niezwykły. Brał 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako 
dowódca plutonu ckm 77 pp. z Lidy Armii 
„Łódź”, w randze podporucznika i przeszedł 
cały szlak bojowy z Piotrkowa Trybunal-
skiego do Biłgoraja. Pod koniec września 
1939 r. jego zgrupowanie oddaje się w ręce 

Sowietów. Uciekł z transportu oficerów pol-
skich „na szlaku katyńskim” i nie podzielił 
losu Polaków w Katyniu. Później był na 
Wileńszczyźnie zakonspirowanym dowód-
cą placówki AK o ps. Amigo”, które współ-
działało z oddziałem partyzanckim legen-
darnego Jana Piwnika  ps.” Ponury”. Prowa-
dził wraz z żoną Zofią /z d. Bieniasz/ tajne 
nauczanie. Z żalem, ale dla bezpieczeństwa, 
opuszcza Kresy Wschodnie w lipcu 1944r. 
i przenosi się z rodziną na Podlasie, a dwa 
lata później w tutejsze strony, poświęcając 
się pracy pedagogicznej. Zmarł w Tarnowie 
w 2005r. w wieku 95 lat. 

Z kolei pan Bogdan Zakrzewski powiedział: 
Niech odsłonięcie tego symbolicznego 
monumentu będzie hołdem, nie tylko dla 
porucznika Stanisława Bieniasza, ale dla 
wszystkich mieszkańców tej ziemi i okolic, 
którzy walczyli i ginęli za Polskę. Symbo-
licznego odsłonięcia „katyńskiego krzyża” 
dokonał ks. Jan Wierzba, kwiaty w imieniu 
sołectwa Borowa złożyła radna i sołtys wsi 
p. Krystyna Krężel. Pan Bogdan Zakrzewski 
na zakończenie uroczystości powiedział” 
Pragnę na zakończenie, w imieniu rodziny, 
serdecznie podziękować inicjatorom po-
wstania symbolicznego monumentu ku czci 
porucznika Stanisława Bieniasza, a szcze-
gólnie poloniście panu Czesławowi Kry-
chowi głównemu autorowi i koordynatoro-
wi realizacji pomysłu. Dziękuję dyrekcji, 
nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół 
w Borowej, którzy patronowali realizacji 
tego przedsięwzięcia. Również chciałbym 
podziękować księdzu Proboszczowi za oko-
licznościową mszę św. i za ceremonię po-
święcenia monumentu. Dziękuję wszystkim 
obecnym za przybycie i wzięcie udziału w 
tej podniosłej uroczystości.

Tadeusz Szydłowski

(Dopisek redakcji)
Dla jasności wydarzeń tzw. mordu katyń-
skiego należy dodać kilka faktów dotyczą-
cych Białoruskiej Listy Katyńskiej. Była to 
listy dyspozycyjne, na których podstawie 
więźniowie przewidziani do rozstrzelania 
przez NKWD na mocy decyzji Biura Po-
litycznego KC WKP z 5 marca 1940 roku, 
ofiary zbrodni katyńskiej, kierowane były 
transportami w celu dokonania egzekucji 
do więzień Zachodniej Białorusi (prawdo-
podobnie do więzienia w Mińsku) na teryto-
rium Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej (BSRR) w składzie Wsiewołod 
Mierkułow, Bogdan Kobułow i Leonid Basz-
takow. Według historyków w 1940 roku po-
wstały dwa egzemplarze Białoruskiej Listy 
Katyńskiej: pierwszy z nich trafił do archi-
wum 1 Wydziału Specjalnego (ewidencyjno 
– statystycznego) NKWD ZSSR w Moskwie, 
a drugi pozostał w archiwum NKWD BSRR 
w Mińsku. Dalsze losy tych dokumentów nie 
są znane. 

Wg historyków jest prawdopodobne, że 
więźniowie figurujący na Białoruskiej Li-
ście Katyńskiej zostali pochowani w Ku-
ropatwach pod Mińskiem. Jako możliwą 
lokalizację ukrycia zwłok ofiar zbrodni 
katyńskiej z Białoruskiej Listy Katyńskiej 
wymieniano również kilka miejsc w rejonie 
Mińska – Mały Trościeniec, Łoszczyca, Port 

Lotniczy Mińsk 1, Masiukowszczyzna, Draż-
nia. Drozdy, Urcze, tereny Mińskiej Fabryki 
Traktorów, Komarówka, park Czeluskińców, 
a ponadto Głębokie w obwodzie witebskim. 
Białoruska Lista Katyńska nie została jak 
dotąd odnaleziona w archiwach rosyjskich 
ani białoruskich. Próby jej odtworzenia 
prowadziła polska Prokuratora Generalna 
na podstawie materiałów uzyskanych od 
rosyjskiej Głównej Prokuratury Wojskowej 
w ramach pomocy prawnej w trakcie pro-
wadzone śledztwa w sprawie zbrodni katyń-
skiej. W pierwszych dniach kwietnia 2010 r. 
w polskiej prasie pojawiły się spekulacje, 
że lista mogła zostać odnaleziona i że po-
noć jest ona w rosyjskich archiwach. Po jej 
ewentualnym odzyskaniu dowiedzielibyśmy 
się zapewne jaki był los porucznika Bienia-
sza, gdzie zginął, w którym więzieniu lub 
gdzie został rozstrzelany i gdzie znajduje się 
jego mogiła. Wówczas nazwisko to zostało-
by umieszczone na liście katyńskiej, jest ich 
21.957,  a z okazji kolejnej rocznicy posa-
dzony zostałby w Borowej dąb ku pamięci 
wraz z certyfikatem i numerem na liście 
katyńskiej tak jak dla kapitana Stanisława 
Klisia i aspiranta Stanisława Kutrzuby przy 
Zespole Szkół w Głowaczowej.   
                                                                                                       

PORUCZNIK STANISŁAW BIENIASZ 

Tadeusz Szydłowski

Synowie tej ziemi  

Porucznik Stanisław Bieniasz.

Występowała młodzież ZS w Borowej.

Ks. Jan Wierzba w imieniu mieszkańców Borowej odsłonił pomnik na cmentarzu 
parafialnym.

Mszę św. odprawił ks. Jan Wierzba proboszcz z Borowej.

Fleciści wygrywali patriotyczne pieśni.
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MUZEUM HISTORYCZNE OTWARTE
Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna 
przy Górze Śmierci Europejskiego Cen-
trum Pamięci i Pojednania im. Heleny 
z Reyów księżnej Jabłonowskiej zostało 
uroczyście otwarte w kwietniu, w miesią-
cu pamięci narodowej. 

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą eku-
meniczną na „Górze Śmierci”, w której 
uczestniczyli przedstawiciel rabina z Kra-
kowa, biskup protestancki, ksiądz greko 
katolicki oraz ksiądz prałat, proboszcz z 
Pustkowa wsi. Naszą gminę na tej uro-
czystości reprezentowali przewodniczą-
cy rady Janusz Cieśla i sekretarz gminy 
Stanisław Zieliński, złożyli wiązankę 
kwiatów przed pomnikiem, oddając hołd 
w imieniu mieszkańców naszej gminy po-
mordowanym w tym obozie pracy. 

Jednym z tysięcy był Józef Wiatr z Czar-
nej,  którego los jest przedmiotem badań 
Instytutu Pamięci Narodowej. Jak relacjo-
nuje Bronisław Pych z Czarnej, naoczny 
świadek śmierci Józefa Wiatra, zastrzelił 
go esesman ponieważ podał kromkę chle-
ba więźniowi, Żydowi. Najprawdopodob-
niej został spalony na „Górze Śmierci”. 

Otwarta w tym dniu w obecności kilku 
więźniów, którzy przeżyli obóz ekspo-

zycja Historyczno – Dydaktyczna jest 
doskonałym miejscem, do którego powin-
ny wędrować uczniowie także z naszej 
gminy, na lekcję historii, aby naocznie 
zobaczyć, co zgotowała ludziom dyktatu-
ra, nacjonalizm, faszyzm i hitleryzm, tak 
niedawno, bo w latach 1940 -1944 XX 
wieku, również na ziemi dębickiej w nie-
dalekim Pustkowie. 

A teraz kilka faktów historycznych. W 
Pustkowie na terenie poligonu Waffen – 
SS w latach 1940-1944 funkcjonowały 
trzy obozy pracy przymusowej. Pierwszym 
z nich był obóz dla Żydów, który istniał do 
końca okupacji. Badania przeprowadzone 
przez historyków wykazały, iż w tym ży-
dowskim obozie śmierć poniosło około 
7500 Żydów, głównie z okolic Tarnowa, 
Pilzna, Czarnej, Dębicy, Ropczyc czy Sę-
dziszowa, choć zdarzały się grupy obywa-
teli pochodzenia żydowskiego z Czech, 
Węgier, Francji. Podzieleni na 100 osobo-
we komanda więźniowie pracowali przy 
budowaniu infrastruktury wojennej. Jesie-
nią 1941 roku po czerwcowym ataku Nie-
miec na Związek Radziecki, powstał drugi 
obóz dla jeńców radzieckich funkcjonują-
cy do lutego następnego roku. W tak krót-
kim okresie hitlerowcy zamordowali około 
5000 tysięcy żołnierzy radzieckich. 

W 1942 roku rozpoczął działalność trzeci 
obóz pracy dla Polaków. Polscy więźnio-
wie, podobnie jak żydowscy, zajmowa-
li się obsługą poligonu. Szacuje się, że 
w obozie pracy zmarło 2500 Polaków. 
Ogółem doliczono się ponad 15000 ofiar 
różnych narodowości, którzy na skutek 
chorób, maltretowania, rozstrzeliwania 
poniosło śmierć w Pustkowie i zostało 
spalonych na palenisku krematoryjnym 
na Górze Śmierci. W 1944 roku wobec 
zbliżającego się frontu, zarządzono ewa-
kuacje obozu, Pozostałych przy życiu 
więźniów przetransportowano, Żydów do 
Oświęcimia (Auschwitz-Birkenau), Po-
laków do Sachsenhausen, Ravensbruck i 
do Oranienburg. Obóz został zajęty przez 
żołnierzy radzieckich I Frontu Ukra-
ińskiego pod dowództwem Marszałka 
Koniewa 23 sierpnia 1944 roku. W za-
jętym obozie przetrzymywani byli jeńcy 
niemieccy, wysłano ich później w głąb 
Związku Radzieckiego. 

W przygotowanej ekspozycji zaprezento-
wane są eksponaty, dokumenty, fotografie 
pochodzące ze zbiorów Muzeum Re-
gionalnego w Dębicy, Instytutu Pamięci 
Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni 
Hitlerowskich Przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, Archiwum Państwowego w Rze-

szowie, Żydowskiego Instytutu Pamięci 
Yad Vashem w Jerozolimie, United Sta-
tes Holocaust Memorial Museum w Wa-
szyngtonie, Archiwum Liceum Ogólno-
kształcącego im. Władysława Jagiełły w 
Dębicy, Zbiorów rodziny Wesołowskich, 
a także od wielu osób prywatnych z po-
wiatu dębickiego. Zachęcamy do odwie-
dzenia ekspozycji w Pustkowie nieopodal 

Góry Śmierci. 
Informację dotyczące zwiedzania moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 14 
6811006 lub ckib@ckib.pl. Można też 
odwiedzić pobliską miejscowość Bliznę, 
gdzie odtworzono w skali 1:1 rakietę V-2 
                             

 Stanisław Zieliński

Na Górze Śmierci w Pustkowie 26 kwiet-
nia 2012 roku oddano hołd ofiarom hi-
tlerowskiego obozu pracy, w którym od 
1940-44 zginęło ponad 15 tys. osób.

W uroczystości wzięli udział parlamen-
tarzyści, samorządowcy, przedstawiciele 
wojska, służb mundurowych, byli więź-
niowie obozu, duchowni, harcerze i mło-
dzież szkolna, w tym delegacja uczniów 
z Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce w 
składzie:
Natalia Taźbirek, Wiktoria Juszczyk i Tomasz 
Głowacz wraz z opiekunem p. Anną Para.

Po uroczystym powitaniu i części arty-
stycznej nastąpił Apel Poległych oraz 
Modlitwa Ekumeniczna, po której dele-
gacje złożyły wieńce przed pomnikiem 
poległych.

Obóz w Pustkowie był największym obo-
zem pracy przymusowej na Podkarpaciu, 
w którym z rąk hitlerowców zginęło kilka-
naście tysięcy osób. Projekt „Park Histo-
ryczny Blizna i Pustków - droga pamięci 
i pojednania” ma upamiętnić te tragiczne 
wydarzenia.

Replika obozu obrazuje życie jeńców a 
rozmiar tej tragedii przypominają zebrane 
zdjęcia, przedmioty i dokumenty. 

Obecność uczniów ze Starej Jastrząbki 
była dowodem pamięci o dramatach tam-
tych ludzi, którym przyszło zmierzyć się 
z okrucieństwem wojny. Nie ulega wątpli-
wości, że takie lekcje historii, ciągłe przy-
woływanie brutalnej przeszłości, pozwoli 
młodemu pokoleniu ją zrozumieć i żyć 
tak, aby takie wydarzenia nigdy więcej nie 
miały miejsca.   

Anna Para

800 tysięcy złotych przyznał Minister 
Spraw Wewnętrznych na usuwanie skut-
ków powodzi w naszej gminie z przezna-
czeniem na obudowę dróg gminnych. 

Wręczenie promesy gwarantującej przy-
znanie tych środków odebrał w Sali Ko-
lumnowej Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie z rąk wicemi-
nistra Stanisława Rakoczego i wojewody 
podkarpackiego Małgorzaty Chomycz 
– Śmigielskiej, sekretarz gminy Stanisław 
Zieliński. Za przyznane środki finansowe 
zostaną w tym roku wykonane: Remont 
drogi (dalsza część tzw. księżej drogi ze 
Starej Jastrząbki do Podlesia) oraz droga 
gminna w Chotowej za zalewem. Ponadto 
za zaoszczędzone środki z przyznanej do-

tacji, pozostałe po rozstrzygnięciu prze-
targu zostanie wykonana odbudowa od-
cinków dróg gminnych: Róża – Przeryty 
Bór, droga w Borowej (k. Kajpusta) oraz 
droga gminna w Głowaczowej na odcinku 
około 500 m.
 800 tysięcy złotych dotacji zasili budżet 
naszej gminy i pozwoli zmodernizować 
odcinki dróg gminnych, których sieć w 
naszej gminie służy każdego dnia miesz-
kańcom. Jakość ich z roku na rok jest 
coraz lepsza, a utwardzenie i ułożenie 
nawierzchni asfaltowej poza zabezpie-
czeniem ich przed rozmywaniem po in-
tensywnych opadach podnosi ich, jakość. 
                                                                                                                                                    

(ziel)

Wiązankę złożyli przed pomnikiem na „Górze Śmierci” przewodniczący rady 
Janusz Cieśla i sekretarz gminy Stanisław Zieliński.

Warta honorowa przed pomnikiem w Pustkowie.

Sekretarz Stanisław Zieliński odbiera promesę od wiceministra Spraw Wewnętrznych 
Stanisława Rakoczego i wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej.

UCZNIOWIE ZE STAREJ JASTRZĄBKI 
NA GÓRZE ŚMIERCI W PUSTKOWIE

800 TYSIĘCY NA 
DROGI GMINNE

Uczniowie Zespołu Szkół im. Lotni-
ków Brytyjskich w  Żdżarach  po raz ko-
lejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
Góra Grosza. 

Zebrali 9841 monet na kwotę 172,22zł.
Pierwsze miejsce w zbiórce  pieniędzy 
przypadło piątej klasie Szkoły Podsta-
wowej, która wpłaciła 43 zł, a jej wycho-
wawcą jest  Zbigniew Janus, nauczyciel 
matematyki i informatyki. Akcję zorga-
nizowały  i przeprowadziły  w placówce  
nauczycielki    Joanna Chudy ,  która jest 
opiekunem Samorządu Szkolnego oraz 
Dorota Kutrzuba, nauczycielka historii 
i geografii.- Dzięki udziałowi w akcji ,, 
Góra Grosza'', jak i innych  przedsięwzię-
ciach  społecznych, nasi uczniowie stają  
się bardziej wrażliwi na potrzeby drugie-
go człowieka , uczą się empatii , a także 
dawania  siebie  innym, nabierają wiary 
w sens działania w grupie, bo- jak powie-
dział Jan Paweł II- ,,człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest i nie przez to, co ma , lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi''- mówi Grze-
gorz Markowicz, dyrektor Zespołu Szkół 
w Zdżarach. Akcja Góra Grosza przepro-
wadzana jest w szkołach i przedszkolach 
od 1999 roku. Jej celem jest zbieranie 
funduszy na pomoc dzieciom wychowu-
jącym się poza własną rodziną, w tym 
na tworzenie i dofinansowanie domów 
dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, 
pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych 
rodzin zastępczych oraz dla najbardziej 
potrzebujących domów dziecka, które 

realizują prorodzinne programy wycho-
wawcze. Uczniowie wraz z nauczycie-
lami szkół w całej Polsce organizują 
zbiórkę drobnych monet o nominałach od 
1 do50 groszy, a uzyskane środki zostają 
wykorzystane na pomoc najbiedniejszym 
dzieciom. Szkoła, która uzyska w zbiór-
ce najlepszy wynik w kraju, dostaje czek 
w wysokości 1% ogólnie zebranej kwo-
ty. Nagrody pieniężne otrzymują także 
szkoły, które zbiorą największe kwoty 
w skali województwa. W ubiegłym roku 
w ramach przedsięwzięcia uczniowie z 
ponad 10.000 szkół z całej Polski zebrali 
180 ton drobnych monet o wartości ponad 

2,4 miliona złotych. Otrzymane środki 
uczniowie przekazują następnie wybra-
nym przez siebie instytucjom.  Głównym 
organizatorem tej największej w naszym 
kraju społecznej akcji jest Towarzystwo,, 
Nasz Dom”, a patronat nad nią objęło Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej.- Według 
statystyk 22 tysiące dzieci przebywa w 
domach dziecka, a 62 tysiące w rodzinach 
zastępczych, jest więc komu pomagać  i z 
kim dzielić się sercem- podkreśla znacze-
nie  przedsięwzięcia  dyrektor Grzegorz 
Markowicz.  

Anna Grabowska

ŻDŻARY GÓRĄ !

Uczniowie ZS w Żdżarach, stół pełen „grosza”.
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Pan Kazimierz Kozak urodził się w 
kwietniu 1935 roku w Róży, jako drugie 
dziecko Juliana i Marii z d. Przybyłowicz. 
Po kilku dniach ochrzczono go w Koście-
le Parafialnym w Zasowie. Jak opisuje ten 
fakt w napisanej przez siebie autobiografii, 
w książce o zagadkowym tytule „Hubert” 
zawieziono go do kościoła furmanką w 
powszedni dzień opatulonego w becik. Uro-
czystość w domu po powrocie z kościoła 
trwała krótko i skromnie, choć zapewnie 
bogato na owe przedwojenne czasy i skła-
dała się z dwóch gorących dań zakrapia-
nych napojem „wyskokowym”, aby tradycji 
stało się zadość.

 Dzieciństwo jak każdego wiejskiego 
dziecka nie było łatwe, rodzice ciężko pra-
cowali na 5 hektarowym gospodarstwie. W 
wieku dwóch lat nasz bohater potrafił już 
chodzić, ganiać po ogrodzie, łapać motyle 
i bawić się psem, który uwiązany był obok 
budynku gospodarczego. Pan Kazimierz 
pamięta go doskonale, to zwykły kundel 
o biało – czarnej sierści, na którego wo-
łano „Płotek”. Miał ciepłą budę i lubił się 
wygrzewać do słońca, a z biegiem lat stał 
się przyjacielem i wiernym kompanem dla 
małego Kazia, który dbał, aby zawsze w mi-
sce była woda i karma przygotowana przez 
mamę.

 Nadchodzi wrzesień 1939 roku, ojciec 
dostaje kartę mobilizacyjną i udaje się wraz 
z batalionem, do którego został przydzie-
lony na wschód, żegnano go ze łzami w 
oczach. Matka Kazimierza zostaje sama na 
gospodarstwie z czwórką dzieci i musi sobie 
poradzić ze wszystkimi pracami polowymi. 
Pomaga w gospodarstwie kuzyn ojca, który 
wykonuje cięższe prace polowe. Jak może-
my poczytać a autobiografii nasz prawie pię-
cioletni Kaziu narażony jest na wszelkiego 
rodzaju niebezpieczeństwa związane z pracą 
w polu, ponieważ pracował razem z doro-
słymi.  Jednym z takich faktów zarejestro-
wanych w rodzinnych wspomnieniach jest 
zdarzenie wypadku w czasie jazdy „furą” na 
pole na tzw. desce i upadek prosto pod koła 
wozu., skończyło się na obiciach i zadrapa-
niach. Dziś takie zdarzenie rejestruje się, 
jako wypadek przy pracy w rolnictwie spo-
wodowany nie przestrzeganiem przepisów 
BHP. Były i inne wpadki choćby z Sabą, 
dorodną suczką u dziadków, która zostawi-
ła ślad na pośladkach w obronie szczeniąt, 
skończyło się na gojeniu ran w łóżku przez 
kilka dni. W roku 1941 mały Kaziu rozpo-
czyna naukę w szkole. Tak jak dziś 1 wrze-
śnia dzieci rozpoczynają naukę mszą święta 
w kościele, tak i wówczas wraz z siostra 
idą do odległego Zasowa, aby potem już w 
Róży rozpocząć naukę, która będzie trwała 
przez wiele lat aż do uzyskania tytułu mgr 
inżyniera na Politechnice Krakowskiej.

Kierownikiem szkoły w tym czasie był 
Ludwik Powrózek, który zrobił na naszym 
pierwszoklasiście nie najlepsze wrażenie, 
człowieka surowego, który już w pierwszym 
dniu nauki zrugał uczniów za wiązanki róż 
zebranych z pola hrabiego Łubieńskiego. 
Jakże inaczej wyglądała rodzinna miejsco-
wość, Róża w tamtych czasach. Droga do 
szkoły była błotnista, a jesienią i wiosną sta-
wała się nie do pokonania. Inne były również 
zabudowania, inny był układ architektonicz-
nej zabudowy wsi. Stały tu głównie stodoły 
i budynki gospodarcze. Większość pokryta 
strzechą. To nie dzisiejsza Róża, która jest 
pięknie zagospodarowaną miejscowością, 
z asfaltową drogą, kościołem z nową ele-
wacją, podświetlany niczym starożytne bu-
dowle w Rzymie, szkołą i budynkiem gim-
nazjum również dominującymi w zagospo-
darowaniu urbanistycznym, a w Wiejskim 
Centrum Kultury można pograć w bilard. Są 
telefony, gaz, elektryczność, wodociąg. Do 
szczęścia brakuje tylko chodnika przez wieś 
przy drodze powiatowej. Najpiękniejsze lata 
nauki okraszone są doświadczeniami wojny, 
którą Kazimierz widzi, co dnia. Jest świad-

kiem pacyfikacji Róży w 1943 roku jak rów-
nież haniebnego mordu w rodzinie Skwirów 
i Wałęgów z Wiewiórki. Te obrazy z oku-
pacyjnych tragicznych dni snują się przed 
oczami do dziś, a na kanwie zebranych ma-
teriałów i osobistych wspomnień powstały 
książka „Pacyfikacja Róży …” 

Jak wyglądało życie młodego, wrażliwe-
go i energicznego dorastającego chłopca na 
wsi. Pomagało się każdego dnia w gospo-
darstwie, głównym obowiązkiem od wcze-
snej wiosny do późnej jesieni było pasienie 
krów wraz ze starszą siostrą, w okresie na-
uki raz dziennie, we wakacje dwa razy.  Pa-
sło się krowy trzymając je na łańcuchu na 
drogach między polami, a jak wyrządziły 
szkodę to nie uchodziło to płazem.

W roku 1943 do domu powraca ojciec z 
wojennej tułaczki, przyjechał na urlop, pra-
cował u bauera po wzięciu go do niewoli 
przez sowieckich żołnierzy, którzy szere-
gowych żołnierzy przekazali Niemcom, a 
kadrę oficerską pomordowali w okrutny 
sposób w Charkowie, Ostaszkowie i innych 
miejscach katyńskiego mordu. Radość była 
wielka, a ojciec postanowił skorzystać z 
okazji i do Niemiec po zakończeniu urlopu 
nie wrócił. Wybrał wolność i ukrywanie się 
przed wywózką, która tym razem mogła 
się skończyć obozem koncentracyjnym lub 
obozem pracy przymusowej choćby w po-
bliskim Pustkowie, w którym pomordowano 
ponad 15 tysięcy osadzonych tam więźniów.

Całej rodzinie było łatwiej, wrócił ojciec 
i mógł wiele prac wykonać w gospodarstwie 
odciążając tym samym dzieci i żonę. Ale 
pomagać w pracach polowych trzeba było, 
nie było nowoczesnych maszyn, kombaj-
nów i traktorów sterowanych satelitarnie 
przy orce, jakie dzisiaj posiadają niektórzy 
rolnicy w Róży. Pan Kazimierz wspomi-
na: pamiętam takie wydarzenie w moim 
życiu, jakie miało miejsce w Róży w tych 
wojennych dniach. Byłem z ojcem w polu, 
pracowaliśmy przy ziemniakach. Usłysze-
liśmy wystrzały, które przerodziły się w 
ostrą strzelaninę, trwało to około godziny, 
a my leżeliśmy pomiędzy koziołkami w 
ziemniakach. Po ustaniu wystrzałów tabor 
niemieckich furmanek wojskowych pokazał 
się na drodze w kierunku Radomyśla. Po po-
wrocie do domu dowiedzieli się, że doszło 
do potyczki, w której zastrzelili partyzanta 
w pszenicy na polu Kalemby. W tym dniu 
zastrzelili również pana Wulkiewicza woź-
nego ze szkoły z Róży.

Wojenne lata obfitowały również w życiu 
dorastającego w wiele wydarzeń, czasem 
niebezpiecznych, które mogły skończyć się 
tragicznie. Choćby taka przygoda opisana 
w autobiografii ,a mająca miejsce latem w 
przysiółku Róży zwanym Dworzyskami. 
Był tam duży dość głęboki zbiornik wod-
ny, który oprócz funkcji gospodarczych, 
dostarczał wodę dla zwierząt był miejscem 
do kąpieli. W upalny dzień wraz z kolegami 
Kazimierz poszedł pokapać się w stawie, nie 
umiał pływać, koledzy wciągnęli go na sam 
środek i skończyło się wielkim strachem, a 
także ocuceniem dopiero na brzegu gdzie po 
odzyskaniu świadomości zobaczył przeraże-
nie w oczach kolegów. Wszystko dobrze się 
skończyło, a ten incydent i spotkanie z wodą 
było początkiem i zapowiedzią przyszłego 
spotkania z morzem, ale na te wspomnienia 
musimy jeszcze trochę poczekać, ponie-
waż rok 1944 w życiu 9 – letniego chłop-
ca jest czasem, w którym historia i batalia 
wojenna przyszłej ofensywy styczniowej 
wojsk radzieckich rozgrywała się na jego 
oczach. Od strony wschodniej latem 1944 
r. słychać było coraz częściej pomruk salw 
artyleryjskich, a drogą w Róży przemierzały 
kolumny samochodów, wozów pancernych 
Wermachtu. Ojciec obeznany z wojennymi 
zagrożeniami postanowił schronić się w 
piwnicy u sąsiada. Następnego dnia rankiem 
pakujemy się na wóz wraz z żywym inwen-

tarzem, krowy przywiązujemy do wozu i 
jedziemy w kierunku Głowaczowej.  Przed 
lasem wraz z innymi rodzinami obozujemy 
i widzimy jak po polach przemieszczają się 
grupy czołgów, a nad nimi latają samoloty 
z czerwonymi gwiazdami. Nie czekamy i 
opuszczamy to niebezpieczne miejsce uda-
jąc się do kuzynki ojca mieszkającej na po-
graniczu Karalówki z Głowaczową. Wokół 
paliły się domy, strzelanina i kanonada trwa 
także nocą i świadczyła o zażartych walkach 
sowietów z Niemcami. Ojciec wraz z inny-
mi przygotowują schron, nakrywają go gałę-
ziami. Zabłąkany pocisk artyleryjski uderza 
w schron, potem kolejny, do wnętrza sypie 
się piasek i odłamki pocisków, które ranią 
wielu ludzi, w tym brata naszego Kazimie-
rza. Chronimy się w domu, jednak to nie jest 
bezpieczne schronienie, opuszczamy dom 
i za chwilę on także pali się od uderzenia 
pocisku zapalającego. Udajemy się do le-
śniczówki, jest tam betonowa piwnica, która 
nas ochroni. Naszą obecność, a zwłaszcza 
kilku mężczyzn dostrzegają żołnierze nie-
mieccy, decyzja jest szybka formują kolum-
nę i wysiedlają nas do Golemek, a później 
wędrujemy w kierunku Tarnowa, aby dalej 
od frontu i niebezpieczeństwa utraty życia. 
Los rzuca nas do gospodarstwa wujka - ro-
dziny Mikrutów z Wiewiórki, tam zostajemy 
przyjęci, możemy się umyć i wreszcie zjeść 
coś ciepłego. Pan Kazimierz zapamiętał 
życzliwość rodziny Mikrutów z Pogórskiej 
Woli ich bezinteresowne niesienie pomocy 
a tamte obrazy z wojennej tułaczki mojej 
rodziny wraz z ośmiomiesięczną siostrą 
często wspominam i widzę ze szczegółami, 
wryły się mocno w moją pamięć – mówi. 
Tych wspomnień jest wiele nie zacierają się 
są wyraziste i pełne dramatyzmu zdarzeń i 
sytuacji.

Zapewne wszyscy Ci, którzy przeczytają 
wspomnienia p. Kazimierza ”Hubert” do-
wiedzą się, co to było wysiedlenie, co to był 
strach i jak smakowała miska zupy nawet ta 
darowana przez wroga, podana przez nie-
mieckiego kucharza.

Święta Bożego Narodzenia 1944 roku 
były trudne dla rodziny, o nich też trudno 
zapomnieć - wspomina pan Kazimierz. 
Ojciec leży w gorączce, przybyły ksiądz 
udziela mu namaszczenia i nie daje nadziei, 
tragedia. Nowy Rok 1945 przynosi jednak 
radość, ojciec wstaje z łóżka. Wysiedlonym 
pomagały siostry z Ochronki, rozdawały 
chleb potrzebującym. I wreszcie jeszcze 
większa radość, na drodze pojawia się od-
dział wojsk radzieckich, ludzie wychodzą z 
domów, cieszą się i radują, po Niemcach nie 
ma ani śladu.

”Dla nas to koniec pobytu w Skrzyszo-
wie, powrót do domu furmanką, oczywiście 
nie bez przeszkód. Most na Czarniance zbu-
rzony, nowy jest prowizoryczny, strach prze-
jechać, w dodatku wszędzie miny. Nareszcie 
widać z pierwszej górki przed Borową wieś, 
wypalone domy, kikuty stojących kominów, 
na polach porozrzucany sprzęt wojskowy, 
a przed końcem podróży jeszcze ryzyko 
przejechania przez pole śmierci. Na własne 
oczy widziałem jak samochód z żołnierzami 
radzieckimi wyleciał w powietrze na minie, 
strzępy z samochodu i żołnierzy, tyle warte 
było ludzkie życie. Witamy się z dziadkami, 
radość wielka, w oczach wszystkich łzy. 
Babcia gotuje wspaniałą grochówkę, której 
smak wspominam do dziś.  Były jednak 
straty, największą dla młodego chłopca była 
wiadomość, iż zabłąkana kula trafiła „Płot-
ka” ukochanego przyjaciela dziecinnych lat.

W domu same gruzy, zgliszcza i popioły, 
ale i zagrożenie. W gruzach znajduje nie-
miecki karabin, jest uszkodzony, ładuje do 
niego nabój. Karabin ogląda wujek, celuje 
mu prosto w głowę, widząc to ojciec odbiera 
karabin, który jest niby uszkodzony i bez na-
boi, pociąga za spust i karabin strzela. Cud, 
że wujek nie pociągnął za spust, najprawdo-

podobniej nie byłoby tych wspomnień.

Róża powraca do życia, podnosi się z 
ruin, do szkoły wracają dzieci, kolejne dni 
to nauka, nadrabianie zaległości i praca z oj-
cem w gospodarstwie, takie były obowiązki 
każdego wiejskiego dziecka, nauka i pomoc 
rodzicom w polu, pasienie krów, sprzątanie 
w oborze. A żniwa? Inne niż dziś, koszenie 
kosą, wiązanie snopków w powrósłem i 
ustawianie ich w kopki po dziesięć sztuk, 
równiutko przy drodze. Żniwa trwały przez 
2 do 3 tygodni, a była to ciężka i wyczer-
pująca praca.  Wydawało się, że w rodzinie 
państwa Kozaków wszystko się ustabilizo-
wało, wojnę przeżyła cała rodzina. Niestety 
zachorowała mama pana Kazimierza. Wi-
zyty u lekarzy nie przynosiły wydatnej po-
prawy, na zastrzyki codziennie trzeba było 
wozić mamę furmanka do Borowej, tam 
przyjmował mieszkający w tej wsi felczer. 
Choroba zwyciężyła, pamięta ten dzień, 
kiedy siostry poszły już spać Kazimierz 
wraz z ojcem czuwali przy łóżku ciężko 
chorej matki. Modliła się, aż wreszcie ci-
chym głosem wyszeptała „ ja chyba umie-
ram” i umarła. Tern fakt też głęboko odbił 
się w pamięci pana Kazimierza i zapewne 
ten ślad powróci w chętnie przez niego pi-
sanych wierszach, które na łamach naszej 
gazety publikujemy, jest to poezja prosta, 
trafiająca do każdego czytelnika obdarzo-
nego odrobiną choćby wyobraźni i poczu-
cia piękna otaczającej nas przyrody. Nasz 
uczeń podstawówki wWiewiórce lubi się 
uczyć i chętnie podejmuje się objąć funkcje 
powierzoną mu przez dyrektora szkoły „do-
ręczyciela” poczty szkolnej do Inspektoratu 
Oświaty w Dębicy. Robi to na pożyczonym 
rowerze. To zapewne pierwsza przygoda z 
oświatą w naszym powiecie, która w póź-
niejszych latach doprowadzi naszego ucznia  
podstawówki do kierowniczych stanowisk 
w popularnym na okolicę „Mechaniku”. 
Koniec szkoły, co dalej? Wybiera z kolegą 
naukę w Liceum Leśnym w Głogowie koło 
Rzeszowa, egzamin wstępny i pierwsze nie-
powodzenie, gwarno było wśród nocującej 
w szkole młodzieży, odesłano większość do 

domów, w tym naszego absolwenta pod-
stawówki. Ale uczyć się trzeba, wsiada z 
kolegami w pociąg i wyjeżdża na Śląsk do 
Szopienic, tam zostaje przyjęty do Liceum 
Chemicznego. Niestety zajęcia w labora-
torium chemicznym nie przypadają mu do 
gustu, wraca do Róży. W gospodarstwie jest 
dożo zajęć, ojciec odbudowuje spaloną w 
czasie działań wojennych stodołę, budują 
ją systemem gospodarczym od produkcji 
pustaków zacząwszy, po fundamenty. Na 
wiosnę gospodarstwo Kozaków wzbogaciło 
się o nowy budynek stodoły. Pracuje także 
na drodze, z Dębicy do Pilzna, pierwszy 
zarobek całe 300 złotych. Jest nowy nabór 
do szkoły, aż w Zielonej Górze. Wyjeżdża 
wraz z kilkoma kolegami z Róży i zostaje 
uczniem zawodowej szkoły. Były tam bar-
dzo dobre warunki, uczniowie mieszkali w 
internacie, dostawali ubranie, wyżywienie i 
pobierali naukę zawodu. Wszystko to finan-
sowało państwo. Była, więc to bardzo wiel-
ka pomoc dla uczniów pochodzących ze wsi 
w tych ciężkich i trudnych latach odbudowy 
zniszczonych wsi i miast po II wojnie świa-
towej.

Kończy szkołę i odbiera nakaz pracy, jak-
że inny czas dla absolwentów, dziś muszą 
szukać szczęścia za granicą lub okupować 
pośredniak, wówczas był nakaz pracy w 
wybranym przez siebie zakładzie. Wybiera 
Mielec, Wytwórnię Sprzętu Komunikacyj-
nego i w tej fabryce podejmuje pierwszą 
pracę, zamieszkując w hotelu robotniczym. 
O pierwszych dniach pracy w WSK, poby-
cie w hotelu robotniczym i wielkiej mary-
narskiej przygodzie przeczytacie Państwo 
w następnym odcinku. Opowieść o morzu 
i o polskiej chlubie, okręcie wojennym, 
niszczycielu, który okrył się sławą w dzia-
łaniach wojennych u boku królewskiej ma-
rynarki Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii jest też bardzo ciekawym epizo-
dem, który warto poznać.

KAZIMERZ KOZAK – społecznik i nauczyciel

Przedstawia Stanisław Zieliński

Ludzie gminnej oświaty

Kazimierz Kozak, emerytowany nauczyciel, były przewodniczący Rady Gminy w Czarnej.
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Marzec, kwiecień, maj to bardzo trudne 
miesiące dla strażaków w naszej gminie. 
Najgroźniej było w połowie marca, w 
Róży spłonęła stodoła, a straty sięgnęły 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

W ciepłe kwietniowe dni do płonących 
traw wyjeżdżano po kilka razy dziennie, 
paliły się trawy w Błyszczówce, w któ-
rym to pożarze ucierpiała bardzo poważ-
nie jedna z mieszkanek, odnotowano kilka 
pożarów suchych traw w Czarnej, Choto-
wej i w wielu innych miejscowościach. 
Ostatni najgroźniej palił się młodnik w 
Żdżarach. 

Przyczyny mogły być różne, nawet bez-
trosko rzucona butelka może spowodo-
wać pożar. Spaliło się ponad 2 hektary 
młodnika pomimo sprawie prowadzonej 
akcji przez nasze jednostki OSP. Apeli ze 
strony mediów i straży pożarnych doty-
czących zaprzestania wypalania suchych 
traw jest bez liku. Źle pojmowana trady-
cja w naszym narodzie jest nie do wyko-
rzenienia, wszyscy palą, bo to najprostszy 
sposób, aby pozbyć się wszelkiego rodza-

ju uschniętych traw. Czasem kończy to się 
tragicznie.
Nie pomagają też apele o nie wywożeniu 
śmieci do lasów, które też stanowią duże 
zagrożenie. Już niedługo każdy właściciel 
nieruchomości zapłaci opłatę śmieciową 
naliczaną przez gminę w zależności od 
ilości zameldowanych w gospodarstwie 
domowym mieszkańców. Może ta opłata 

sprawi, że śmieci będziemy segregować 
i przekazywać podmiotom uprawnionym 
do ich odbierania. Miejmy nadzieję, że 
zagrożenie w postaci pożarów powodo-
wanych przez dzikie wysypiska śmieci i 
walające się butelki po mocnych trunkach 
będzie mniejsze.
                                                                                                                                                      

  (ziel)

Na terenie naszej gminy w Chotowej Słu-
piu od lat produkowana jest odnawialna 
energia elektryczna przy pomocy skon-
struowanego na owe czasy nowoczesnego 
urządzenia wiatrakowego w obejściu p. 
Kochanowskiego. 

Wiatrak też był zapewne atrakcją dla tu-
rystów, gospodarstwo to prowadziło przez 
kilka lat dodatkową działalność pozarolni-
czą, agroturystykę. Wiatrak w Chotowej 
można zobaczyć z drogi krajowej A-4, a 
dokładnie z Podgrodzia, dumnie w czasie 
wiatru kręci łopatami śmigła produkując 
energię wykorzystywaną w gospodarstwie 
rolnym lub jest tylko elementem ozdoby 
zabudowań. Tak wiec nie można nic za-
rzucić naszej gminie, iż od lat nie sprzyja 
rozwojowi alternatywnych źródeł pozy-
skiwania odnawialnej energii. Kolejnym 
krokiem w tej dziedzinie będą kolektory 
słoneczne montowane w gospodarstwach 
domowych, program pilotowany jest 
przez Związek Gmin Dorzecza Wisło-
ki, którego nasza gmina jest członkiem. 
Farm wiatrakowych, których lokalizacja 
zapewne wpływałaby znacząco na zago-

spodarowanie terenu w naszej gminie nie 
będzie, nie ma zgody władz samorządo-
wych i mieszkańców posiadających nieru-
chomości przy budowanej autostradzie, a 
tam planowano w okolicach Jaźwin, Róży 
i Starej Jastrząbki lokalizację farm. Takie 
stanowisko prezentowane jest przedstawi-
cielom firm zajmujących się budowaniem 
siłowni wiatrakowych. Tereny gminy nie 
nadają się do lokalizowania tych do końca 

nie zbadanych potężnych wież wiatrako-
wych, które znacząco mogą oddziaływać 
na zdrowie mieszkańców poprzez wy-
twarzane pola elektromagnetyczne, hałas 
i inne uboczne skutki. Tak, więc jak na 
razie pejzaż i walory widokowe naszej 
gminy nie zostaną zakłócone potężnymi 
łopatami śmigieł tych ponad 150 metro-
wych budowli.
                                                                                                                                   (ziel)

To kolejna inwestycja, która finansowa-
na jest przez gminę ze współudziałem 
środków z Unii Europejskiej, a szczegó-
łowiej z realizowanego w naszym kraju 
„Programu Obszarów Wiejskich”. 

Tą inwestycją jest budynek Remizy OSP 
w Jaźwinach, której stan techniczny wy-
magał szybkiej interwencji i remontu. Po-
przez Lokalną Grupę Działania 5 Gmin, 
do której należy również nasza gmina 
udała się uzyskać na tą inwestycję 278 
tysięcy złotych, co umożliwi dokonanie 
„przebudowy Remizy OSP w Jaźwinach 
na Centrum Kulturalno – Informatyczne. 
Dofinansowanie tej inwestycji to około 
75% kosztów, które wyniosą około 458 
tysięcy złotych. Wykonawca, który został 
wygrał rywalizację w ramach przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych jest 
firma, „ELBUD”, która jest firmą spraw-
dzoną i rzetelną i wykonywała już inwe-
stycje na terenie naszej gminy. W ramach 
przewidzianego harmonogramu przebu-
dowy zostanie wykonane: w części pod-
piwniczonej, zaplecze socjalne, magazyn 
oraz garaż na samochód bojowy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Na parterze na-
tomiast mieszkańcy będą mieć do dyspo-
zycji salę zebrań wraz z zapleczem sani-
tarnym oraz pomieszczenia gospodarcze. 
W ramach robót budowlanych zostaną 
wykonane, izolacja ścian zewnętrznych 

piwnic, izolacje poziome, wymiana po-
sadzek z PCV na płytki, tynki, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
pokrycia dachowego (z dachówki na bla-
chę dachówkową), ocieplenie budynku, 
demontaż instalacji wewnętrznej, wodno 
– kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
gazowej i elektrycznej. Przed wejściem 
do budynku zostanie wykonany podjazd 
dla osób niepełnosprawnych zagospoda-
rowany będzie również plac przed bu-
dynkiem, będą miejsca postojowe wyko-
nane z kostki brukowej (parking o pow. 
821,65m/2. Parking zostanie oświetlony 

lampami, a na placu zostanie wykonana 
studnia drewniana w ramach urządzania 
małej architektury. Powstanie, więc po 
wykonaniu tej gruntownej przebudowy 
centrum Jaźwin, z dwoma odremontowa-
nymi obiektami użyteczności publicznej, 
placami i oświetleniem i urządzoną ziele-
nią. Pięknieją, więc Jaźwiny, stają się ko-
lejną miejscowością w gminie, która po-
przez infrastrukturalne inwestycje przy-
ciągać będzie do inwestowania, zwłaszcza 
w budownictwie indywidualnym. 
                                                                                                                                                      

 (ziel) 

Pali się las w Żdżarach.

Wójt Józef Chudy gratuluje dyrektorowi Krzysztofowi Mazurowi otwarcia placówki 
w Czarnej.

Na budowie kanalizacji w Głowaczowej.Samotny wiatrak w Chotowej.

Remontowany budynek OSP w Jaźwinach.

GMINA POZOSTANIE PRZY JEDNYM WIATRAKU

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
UNII EUROPEJSKIEJ W JAŹWINACH

WIOSNA PRZYNIOSŁA SERIĘ POŻARÓW 
W NASZEJ GMINIE

W obecności wójta Józefa Chudego i 
przewodniczącego rady Janusza Cieśli 
w dniu 2 kwietnia dyrektor dębickiego 
Oddziału Podkarpackiego Banku Spół-
dzielczego Krzysztof Mazur otworzył 
placówkę tego Banku w Czarnej przy ul. 
Konarskiego 1A. 

Bank otworzył tą placówkę w nowo – od-
danym obiekcie w kompleksie budynków 
przy tej ulicy, w którym funkcjonuje już 
Przychodnia Lekarska i Dam Handlowy 
„Centrum”. Tak, więc w Czarnej mamy 
dwa banki, oba spółdzielcze, które będą 
zapewne konkurować między sobą, aby 
poszerzyć ofertę dla klientów samej 

Czarnej, a także oferować swe usługi dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Rozwój 
tego sektora - usług bankowych - świad-
czy o tym, iż nasza gmina prężnie się 
rozwija i tego rodzaju usługi w zakresie 
obsługi finansowej firm i mieszkańców są 
potrzebne. Monopol nie sprzyja rozwojo-
wi, a zdrowa konkurencja podnosi, jakość 
usług i wpływa niewątpliwie na wysokość 
opłat, prowizji, odsetek, które musimy 
płacić za usługi bankowe. Miejmy, więc 
nadzieję, iż kolejny bank wpisze się na 
dobre w pejzaż gospodarczy naszej gmi-
ny, a zapewne już niedługo przybędzie też 
kolejny bankomat, w którego będzie moż-
na skorzystać o każdej porze. 
                                                                                                                                      (ziel)

Dokładnie 4 836 875 złotych wyniesie 
koszt budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej, rozbudowy oczyszczalni ścieków 
oraz modernizacji ujęcia wody w Głowa-
czowej. 

Dofinansowanie tego zadnia inwesty-
cyjnego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniesie 2 784 984 złotych. 
Taką właśnie kwotę dofinansowania uda-
ło się zdobyć na wsparcie tej ważnej dla 
rozwoju Głowaczowej inwestycji z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego – Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z ogólnej 
kwoty uzyskanej na przetargu, który to 
został rozstrzygnięty na korzyść Firmy 
„Martex” z Tarnowa, z którym to gmina 
podpisała umowę na wykonanie inwesty-
cji w Głowaczowej 1 milion 205 tysięcy 
kosztować będzie rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków, 1 milion 678 tysięcy złotych 
wyniesie koszt budowy kanalizacji. Naj-
droższa będzie modernizacja ujęcia wody 
i stacji wodociągowej, na którą to prze-
znaczonych zostanie 1milion 954 tysiące 
złotych.

Roboty inwestycyjne na tej inwestycji 
przebiegają zgodnie z harmonogramem 
określonym w umowie między gminą, a 
wykonawcą, który zobowiązany jest w 
terminie do końca tego roku zakończyć 
tą ważną dla tej miejscowości inwesty-
cję. Efekt rzeczowy tego zadania to m.in. 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni 
z 250 m/3 na dobę do 450 m/3 na dobę, 
wykonanie 8866 metrów sieci kanaliza-
cyjnej, 6 przepompowni i 98 przyłączy 
do gospodarstw domowych. Ujęcie wody, 
które nie mogło być już dłużej eksploato-
wane ze względów technicznych przej-
dzie gruntowną modernizację poprzez 
wybudowanie nowych zbiorników oraz 
budynku technicznego ujęcia wyposażo-
nego w nowoczesną elektronikę sterującą 
pracą pomp głębinowych oraz pomiesz-
czeń socjalnych dla obsługi ujęcia. Prace 
na ujęciu wody powodują w godzinach 
nadmiernego poboru wody spadki ciśnie-
nia zwłaszcza w miejscowości Chotowa. 
Sytuacja niebawem się poprawi, są to 
kłopoty techniczne wynikające z prowa-
dzonych prac modernizacyjnych. Dobrej, 
jakości woda, a takimi właśnie zasobami 
wody dysponuje to ujęcie będzie nadal do-
starczana w wystarczającej ilości do go-
spodarstw w naszej gminie. Modernizacja 
oczyszczalni rozwiąże również problem 
odczuwalnych często „zapachów” rozno-
szących się po okolicy. Kwota prawie 5 
milionów wpompowana w infrastrukturę 
Głowaczowej zapewne spowoduje wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej terenów bu-
dowlanych tej wsi, w której mimo to z 
roku na rok następuje przyrost wydawa-
nych decyzji o warunkach zabudowy. 
                                                                                                                   

             (ziel)  

PODKARPACKI BANK 
SPÓŁDZIELCZY W CZARNEJ

PRAWIE 5 MILIONÓW 
ZŁOTYCH DLA GŁOWACZOWEJ
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 100 – LECIE URODZIN PANI MARII PARA Z CZARNEJ
 (fot. St. Zieliński)

Adres i specjalna rentę wręczył kierownik KRUS w Dębicy Paweł Jakubas.

200 lat śpiewano pani Marii.

Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. kan. Stanisław Janusz.

Pamiątkowa fotografia z księdzem proboszczem Stanisławem 
Januszem.

Obraz i różaniec to dar  i życzenia od księdza proboszcza 
Stanisława Janusza.

Prawnuki z babcią.

Kosz róż od wójta Józefa Chudego.

Państwo Parowie z córką.

Życzenia od wnuków i prawnuków i całuski dla babci.

Gości zaproszono do restauracji „Pietro” w Czarnej, która przygotowała przyjęcie.
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Uroczystość prowadził naczelnika OSP w Starej Jastrząbce Henryka Marka.

Msz św. celebrowana  w intencji  strażaków w  kościele w Starej 
Jastrząbce.

Młodzież ze Starej Jastrząbki zadbała o oprawę artystyczną uroczystości.

Wójt Józef Chudy wręcza odznaczenia strażackie druhom ze Starej 
Jastrząbki.

Poczet sztandarowy.

Maria Kusek, przewodnicząca Koła Kobiet ze Starej Jastrząbki, strażacy obdarowali koszem róż.

Druh Stanisław Bryg Prezes  Zarządu Gminnego Związku OSP 
w Czarnej wręcza odznaki strażackie za długoletnią służbę.

Obraz na pamiątkę stulecia  namalowany przez Marię Kusek wręczył 
ks. kapelan Józef Jasiurkowski strażakom ze Starej Jastrząbki.

Przyjęcie w Wiejskim Centrum Kultury.

Medale zawisły na piersiach druhów Osp ze Starej Jastrząbki.

100 – lecie OSP w Starej Jastrząbce
 (fot.: St. Zieliński)
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WYSTĘPY SZKÓŁ

Rynek zapełnił się widzami.

Taniec rzeszowski.

Występują uczniowie ZS w Czarnej.

Zespół „Różacy” z Róży.

Występuje chórek ze Szkoły „Yamaha” z Czarnej.

W scence dzieci ze szkoły w Czarnej.

Występ słuchaczy szkoły muzycznej „Yamaha” podobał się widzom.

Dziewczyny z Róży.

Festyn w Czarnej (fot.: St. Zieliński)
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KOŁA GOSPODYŃ

Ikony napisane  przez uczestników warsztatów malarskich w Czarnej.

Od smakołyków regionalnych uginały się stoły.

Dorobek artystyczny Marii Kusek z Starej Jastrząbki był prezentowany 
na wystawie.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grabin.

Mistrz Ryszard Murtaś z wójtem Józefem Chudy.

Najlepsza była zupa ziemniaczana pań ze Starej Jastrząbki.

Anioły i aniołki wykonane przez Magdalenę Piotrowską 
cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Panie ze Żdżar też miały co zaprezentować, miodówka była 
wyśmienita, a marynowane grzyby zniknęły migiem z półmiska. 

Magdalena Piotrowska z Róży prezentuje namalowana przez siebie ikonę.

Koło Aktywnych Kobiet z Borowej.

Podziwiano prace i talenty malarskie.

Kolejka chętnych do spróbowania wyrobów regionalnych.
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"ARIE SPOD FAMILOKA"

Wata cukrowa i popcorn królowały na stoiskach.

Marian Makula.

Przyjechali artyści.

Warto było nawet na stojąco oglądać popisy artystów.

Latający samochód.

Marian Makula w roli śląskiego farosza.

Naira Ayvazyan i Tomasz Białek artyści Operetki Śląskiej.

Taniec z panią Marią.

To nic, że troszkę popadało, wszyscy bawili się znakomicie.

Wszystkie miejsca zajęte.

Władze samorządowe wśród widzów.

Malowanki na buziach dzieci , najczęściej kotki i myszki.
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Jak tu napisać trudne dyktando.

Organizatorzy zadbali o scenografię konkursu.

Radzono sobie dość dobrze.

„Rzepka” w wykonaniu uczniów z Czarnej.

Pani Barbara Socha prowadziła konkursowe dyktando.

Wykonawcy inscenizacji.

Konkurs ortograficzny
 (fot.: St. Zieliński)

„Resort „GRAND” zaprasza na wspólne kibicowanie meczów „Euro 212”, które można 
oglądnąć na dużym ekranie w altanie leśnej. Bezpłatny wstęp do „Strefy Kibica” na trans-
misje telewizyjną wszystkich meczy, malowanie twarzy i włosów fanom piłki nożnej, konkursy  
z nagrodami oraz popcorn do piwa gratis, wszystko to gwarantują fanom organizatorzy. Mecze 
może oglądać jednorazowo 500 osób. Oficjalną strefą kibica objęty jest cały Resort, a telewi-
zory plazmowe gwarantują wysoką jakość odbioru cyfrowego. W punktach gastronomicznych 
można też delektować się nowością wprowadzoną ostatnio, chrupiącymi kurczakami. Goście, 
którzy postanowią zostać na noc i spędzić mile czas oferowanych jest 250 miejsc noclegowych. 
Warto wybrać się z całą rodziną do Chotowej. W ofercie dla gości  są również usługi SPA,  
a miła obsługa zapewni miły relaks, zwłaszcza dla pań nie gustujących w meczach piłkarskich. 
Finał Euro 2012 zostanie połączony w Chotowej w jednĄ imprezę: ”Powitanie lata” Atrak-
cji nie braknie, choćby pokaz 
mody znanej firmy „Monari”  
w „Wehikule Czasu” nad zale-
wem oraz wybory miss plaży. Na 
zakończenie organizatorzy za-
praszają na Bikini Party w Stylu 
Hawajskim. Konkursy i zabawa 
będzie trwała do białego rana. 
Będą atrakcyjne nagrody i pa-
miątki z pobytu w wyjątkowej 
strefie „Euro 2012”. 

STREFA  KIBICA

 Reportaż str. 20
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Puchary też wręczano zwycięzcom.

Obsługa techniczno sędziowska konkursu.

Odpali pompa, czy nie odpali?

Pełna gracja.Woda naprzód, konkurencja zaliczona.

Strażackie władze.

Nareszcie koniec, ogłoszenie wyników.

Dziewczyny przypatrywały się popisom druhów z OSP.

Nie tak łatwo skręcić, połączyć strażackie węże.

Nareszcie po zawodach można odpocząć.

Prezes OSP z Róży Bogusław Majka gratuluje dziewczynom z Róży 
sukcesu za zajęcie I miejsca.

Do boju!

Gminne Zawody OSP
 (fot.: Mateusz Kusek)

W Grabinach  w niedzielę 3 czerwca  odbyły się Gminne Zawody Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Sukces odniosła drużyna żeńska z Róży zaj-
mując I miejsce, II-gie zdobyły dziewczęta z Borowej, a trzecie miejsce 
przypadło dziewczynom z Podlesia. W kategorii mężczyzn sukces odnieśli 
druhowie z Głowaczowej, drugie miejsce zajęła drużyna z Róży, a trzecie 
z Czarnej.
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MISTERIUM W ST. JASTRZĄBCE
 (fot.: St. Zieliński)

 Reportaż str. 19



 nr 2 Gazeta Czarnieńska str. 19

Delegacja Publicznego Gimnazjum im. 
Lotników Brytyjskich  w Żdżarach pod 
przewodnictwem dyrektora Grzegorza 
Markowicza  przebywała z pięciodniową 
wizytą w Czechach w ramach realizacji 
zadań związanych z programem Come-
nius. 

Wzorowi  gimnazjaliści: Kinga Ćwik 
,Magdalena Ćwik, Paulina Pietraszewska, 
Adrianna Fujawa,  Gabriela Cyboroń, Na-
talia Kusek,  Dominika Stolarz, Patrycja 
Barnaś i  Dominik Michoń wraz z nauczy-
cielkami Anną Chudy i Dorotą Kutrzubą 
mieli okazję spotkać się po raz kolejny z 
rówieśnikami z czeskiej szkoły w Żele-
chowicach,  a także  młodzieżą z Turcji i 
Finlandii- partnerskich krajów współpra-
cujących w międzynarodowym projekcie 
pod hasłem,, 81 cudów i niebo’’. W ciągu 
kilku dni uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach edukacyjnych , wzięli udział  w 
prezentacji  utworów muzyki klasycznej 
oraz krótkich filmów opowiadających o 
kulturze krajów partnerskich oraz  warsz-
tatach, podczas których ozdabiali   jajka 
wielkanocne i wykonywali ozdoby z 
.papieru.   Zwiedzili   także  miasto Żlin, 
neogotycki zamek  w Lednicy, otoczony 
dwustuhektarowym ogrodem, podziwiali 
okolicę z 60- metrowej wysokości mina-
retu , poznali historię i zabytki okolicy, 
zaprezentowali swoje zainteresowania 
muzyczne. Odwiedzili również Morawski 
Kras należący do najwspanialszego regio-
nu krasowego w środkowej Europie. Na 
całym terenie znajduje się więcej niż 1100 
jaskiń, z których cztery udostępnione są 
dla zwiedzających. Są to: jaskinie Pun-
kevní - z możliwością spływu łodziami 
podziemną rzeczką Punkvią połączoną 
ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha, 
jaskinia Kateřinská, która słynie z uni-
katowych stalagmitów w kształcie słupa, 
jaskinia Balcarka z bogatą i kolorową 
naciekową dekoracją oraz Sloupsko-šo-
šůvskie jaskinie, tworzone przez potężne 
korytarze i podziemne przepaści.

Godne uwagi są typowe krasowe kaniony 
Pustý i Suchý žleb, niknięcie Bíle vody 
pod powierzchnią a zwłaszcza jaskinia 
Amatérská, która jednak nie jest dostęp-
na dla zwiedzających. Niepowtarzalne 
przeżycie przynosi spojrzenie w głębiny 
przepaści Macocha z Górnego (Horní) 
lub Dolnego mostku (Dolní můstek). Do-
minantą środkowej części Morawskiego 
Krasu jest przepływ Rudické, gdzie pod 
ziemią znikają wody Jedovnickiego poto-
ku a z powrotem na powierzchnię wypły-
wają dopiero po dwunastokilometrowej 
wędrówce tajemniczym podziemiem u 
Byczej skały (Býčí skála) w Josefově.
Już w 1956 roku było to największe i 
najlepiej rozwinięte krasowe terytorium 
w Czechach ogłoszone chronionym re-

gionem krajobrazowym. Najcenniejsze 
miejsca są dodatkowo chronione w 14 re-
zerwatach przyrody, w których występują 
liczne unikaty żywej i martwej przyrody - 
na przykład tylko na dnie przepaści Maco-
cha znajdziemy rzadką zarzyczkę górską. 
Krasowe podziemie jest zimowiskiem 
nietoperzy, typowych przedstawicieli ja-
skiniowej fauny.

Uczniowie mieli okazję nauczyć się cze-
skiego tańca , a także  sprawdzić swą  
kondycję fizyczną, uczestnicząc w roz-
grywkach sportowych: chodzeniu na 
szczudłach, przeciąganiu liny czy grze w 
badmintona. Delegacja ze Żdżar obdaro-
wała zagranicznych kolegów własnoręcz-
nie uszytymi piłkami w biało- czerwo-
nych barwach , symbolizujących Polskę-   
współgospodarza Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej- Euro 2012.-    Był to nasz 
drugi wyjazd do kraju partnerskiego, z  
którym współpracujemy w programie 
Comenius.W styczniu przebywaliśmy  
z tygodniową wizytą w Finlandii , a w  
październiku wyjeżdżamy do Turcji. Fi-
nałowe spotkanie odbędzie się w naszej 

szkole w maju przyszłego roku. Z dumą 
stwierdzamy , że nasza młodzież staje się 
coraz bardziej otwarta na międzynarodo-
we kontakty, które wpływają na dosko-
nalenie znajomości języka angielskiego, 
poszerzają wiedzę o  krajach Europy, 
uczą szacunku dla innych kultur i religii, 
a także współpracy w międzynarodowym 
zespole , poczucia przynależności do 
wielkiej europejskiej rodziny- ocenia ko-
rzyści z wyjazdu  Grzegorz Markowicz, 
dyrektor  i pomysłodawca przystąpienia 
szkoły w Żdżarach do udziału w progra-
mie Comenius. 

Szkolnym koordynatorem projektu jest 
Anna Chudy, nauczycielka języka angiel-
skiego.- To niezwykle istotne, że dzięki 
udziałowi w owym przedsięwzięciu nasi 
uczniowie mają okazję poznawać świat, 
spotykać się z rówieśnikami  z  innych 
krajów, a jednocześnie być ambasadora-
mi polskości i swojej kultury- podkreśla 
Anna Chudy.

 
               Anna Grabowska

Przez dwa dni 31 marca i w Niedzielę 
Palmową 1 kwietnia w Domu Ludowym 
w Starej Jastrząbce odbyła się insceni-
zacja wielkopostna, której scenariusz 
przygotowała p. Beata Stachura na pod-
stawie książki hiszpańskiego jezuity ojca 
Romana Cure wplatając w inscenizację 
elementy Męki Pana Jezusa.

Sztuka została wystawiona przez mło-
dzież Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce. 
Jest to wzruszająca opowieścią o tym jak 
wielka jest miłość Chrystusa do ludzi, a 
zwłaszcza do tych, którzy upadają, odcho-
dzą od Niego. Młodzi wykonawcy ze Sta-
rej Jastrząbki przedstawili widzom, u któ-
rych nierzadko pojawiała się łezka w oku 
historię połamanej figury Chrystusa, nie 
przedstawiającej żadnej wartości handlo-
wej, ale pielgrzymującej wśród różnych 
ludzi w tym brutalnym świecie. Sztuka ta 
zapewne pozostawiła ślad u wielu widzów 
nakazując im zastanowić się nad życiem, 
nad tym, co naprawdę jest dla nas ważne, 
nad obdarowaniem miłością tych, których 
często odrzucamy od siebie ze wzglę-

du na ich status materialny czy starość. 
Uczniowska inicjatywa teatralna pomogła 
zapewne przeżyć inaczej, lepiej bardziej 
duchowo Wielki Tydzień przed najważ-
niejszym świętem dla każdego katolika, 
Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. 
Sala zapełniła się widzami, zwłaszcza w 
sobotę, a wśród widzów, którzy oklaskami 
dziękowali za przygotowane misterium 
znaleźli się ks. proboszcz Jan Ćwik i ks. 
Józef Węgrzyn, dyrektor Zespołu Szkół 
Lidia Wilczyńska – Starzyk, radny powia-
towy Stefan Baran, sołtys Jerzy Madura 
i radni gminni ze Starej Jastrząbki Zofia 
Latała i Józef Madura. Wspomnieć należy 
o p. Barbarze Madura, która przygoto-
wała oprawę muzyczną misterium. A oto 
obsada wystawionej sztuki: Rafał Taźbi-
rek – Jezus, Damian Pękala – zakonnik, 
Mateusz Kawa – Piłat, Agnieszka Baran 
– żona biznesmena, Maria – matka Jezu-
sa, Agnieszka Garbacz – staruszka, Beata 
Para – Maria Magdalena, św. Weronika, 
Grzegorz Juszczyk – człowiek z nałogami, 
Norbert Nosal – Judasz, Szymon, Szymon 
Czuchra – głos Jezusa, Dominika Ćwiok 

– biedne dziecko, Jacek Głowacz – nar-
rator. Zołnierze: JakubWoszczak, Paulina 
Taźbirek, Kacper Śręba, Krystian Stanosz. 
Apostołowie: T. Głowacz, M. Brożek, R. 
Pisarz, J. Starzyk, P. Kawa, Ł. Garbacz. 
Udział wzięli również: J. Chłopek, A 
Woźniak, K. Chudy, K. Śręba, P. Starzec, 
D. Marek i M. Chłopek. Chór: Patrycja 
Derus, Anna Chłopek, Łukasz Czuchra, 
Weronika Ćwik (skrzypce), Aleksander 
Jachym, Jolanta Kaczka, Klaudia Kapust-
ka, Anna Stachura, Beata Chudy, Wero-
nika Górak, Katarzyna Jachym, Monika 
Cymbor, Joanna Hebda i Marta Stachura. 
Gratulacje należą się młodym aktorom 
z Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce, na-
uczycielom, a zwłaszcza paniom Beacie 
Stachura i Barbarze Madura za przygo-
towanie tej wzruszającej inscenizacji. 
Cieszyć się należy, że w Starej Jastrząbce 
kultywowana jest tradycja wystawiania 
przez młodzież trudnych w samym sobie 
sztuk, misteriów czy jasełek i inscenizacji 
patriotycznych. 
                                                                                                                       (ziel)

„MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY”

Pamiątkowe zdjęcie przed Katedrą. Zajęcia w Bawarii.

Współpraca szkół podkarpackich 
i bawarskich w ramach pro-

gramu unijnego Comenius Regio

Żdżary w kraju Szwejka

Od września 2010 r. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Czarnej bierze udział w 
realizacji projektu „Multimedia? Tech-
niki ICT – wiemy jak!” w ramach eu-
ropejskiego programu Comenius Regio. 
Jest to już drugi rok współpracy pomię-
dzy polskimi instytucjami oświatowymi z 
rejonu Podkarpacia a niemieckimi insty-
tucjami z rejonu Bawarii.  Koordynato-
rem projektu jest wizytator Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie – Hanna Stasicka. 

Głównymi celami projektu są: współ-
praca online pomiędzy nauczycielami, 
różnorodne obserwacje zajęć i przykła-
dów dobrej praktyki oraz wypracowanie 
i publikacja materiałów dydaktycznych 
możliwych do zastosowania w szkołach 
podkarpackich i bawarskich. Rezultatem 
projektu mają być scenariusze lekcji pre-
zentujące wykorzystanie multimediów i 
technologii informacyjno – komunika-
cyjnych, zarówno w procesie nauczania i 
uczenia się, jak również w rozwoju kom-
petencji niezbędnych uczniom w doro-
słym życiu.

W dniach od 25 lutego do 3 marca 2012 
r. polska grupa w składzie: Hanna Stasic-
ka (KO – Rzeszów), Krystyna Czubara 
(KO – Rzeszów), Grażyna Śliwa (PCEN), 
Stanisław Fundakowski (PCEN), Marta 
Markowicz (ZS – Czarna), Barbara So-
cha (ZS – Czarna), Artur Fronc (GZEAS 
– Czarna), Agnieszka Dec (PG nr 1 – Łań-
cut), Anna Korczewska i Anna Włoch (SP 
nr 11 – Jarosław) wzięła udział w wizycie 
roboczej w Dillingen. Była to już siódma 
wizyta robocza. Ponieważ współpraca ta 
kończy się tego roku, dlatego praca nad 
projektem skupiała się na opracowaniu 
produktów końcowych. Będzie to folder 
dotyczący przebiegu współpracy (sce-
nariusze lekcji z wykorzystaniem ITC, 
tablicy interaktywnej oraz programów 
interaktywnych dostosowanych do dane-
go przedmiotu, fotogaleria, prezentacje 
polskiego i bawarskiego systemu edu-
kacyjnego), prezentacje multimedialne z 
kolejnych wizyt roboczych w Polsce i w 
Niemczech oraz wspólna strona interneto-
wa: http://multimedia-ict.eu . 

Podczas siódmej wizyty roboczej, która 
odbyła się w Bawarii, nauczyciele mieli 
okazję obserwować kilka lekcji. Były to 
zajęcia z ekonomii, języka niemieckiego, 

języka angielskiego, języka hiszpańskiego 
oraz informatyki. Uczniowie podczas na-
uki korzystali z laptopów, tablicy interak-
tywnej oraz e-learningu. Podczas lekcji 
informatyki uczniowie uczyli gości pod-
staw programowania z wykorzystaniem 
gry komputerowej. Wszystkie obserwo-
wane przez nas zajęcia były bardzo cieka-
we, a stosowane przez nauczycieli meto-
dy maksymalnie angażowały uczniów do 
nauki. Ponadto nauczyciele uczestniczyli 
również w konferencji, podczas której 
Hanna Stasicka i Stanisław Fundakowski 
przybliżyli niemieckim dyrektorom szkół 
i nauczycielom dwa zagadnienia: „Rozwi-
janie kompetencji uczniów i nauczycieli 
w Polsce w zakresie stosowania technolo-
gii IT” oraz Program Rządowy „Cyfrowa 
Szkoła”.  Z kolei Johannes Philipp – ko-
ordynator niemieckiej grupy, pracownik 
Akademii do Spraw Edukacji i Usta-
wicznego Rozwoju Nauczycieli Bawarii 
przedstawił główne założenia bawarskie-
go systemu edukacji oraz główne zadania 
realizowane przez rząd w zakresie cyfry-
zacji i informatyzacji procesu edukacyj-
nego.

Oprócz obserwacji zajęć i udziału nauczy-
cieli w polsko – niemieckiej konferencji 
uczestnicy projektu poznawali uroki Ba-
warii. Tym razem zwiedzili trzy piękne 
miasta Bamberg, Norymbergę i Dillingen, 
poznając ich historię i najwspanialsze za-
bytki. Do niezwykle urokliwych miejsc 
można również zaliczyć   Jurę Frankoń-
ską.  Polscy nauczyciele mogli  także 
delektować się frankońskimi specjałami 
kulinarnymi, wśród których furorę zrobiła 
wieprzowina w sosie z Kloßem, czyli ba-
warską pyzą ziemniaczaną, która - według 
Bawarczyków – najlepiej smakuje popita 
wędzonym piwem.  

Wizyta była bardzo udana. Do szczegól-
nie miłych chwil zaliczyć trzeba wspólne 
śpiewanie znanych niemieckich, polskich 
i angielskich piosenek przy akompania-
mencie gitar. Ponadto cenna była również 
wymiana doświadczeń w zakresie wyko-
rzystywania nowoczesnych technologii 
informacyjno – komunikacyjnych w na-
uczaniu.

                            Barbara Socha
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„ A nade wszystko szanuj 
mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – 
hańbą oczywistą.”

/F. K. Dmochowski/

Dnia 9 maja 2012 r. już po raz jedenasty 
do Róży przybyli przedstawiciele niemal 
wszystkich szkół z terenu gminy Czarna, 
by udowodnić, że obecnie są jeszcze mło-
dzi ludzie, którym poprawność i czystość 
naszej mowy ojczystej leży na sercu. Or-
tografia, bowiem zaczyna być traktowana 
marginalnie, a wręcz zewsząd atakuje nas 
brak dbałości o tę stronę naszego języka, 
rażą błędy ortograficzne w telewizji, w 
Internecie (zatrważająco), a ostatnio na-
wet w książkach – wprawdzie podrzęd-
nych wydawnictw nastawionych jedynie 
na zysk, ale wydających coś, co przynaj-
mniej książkę przypomina.  Gdzie jak nie 
w książce powinniśmy szukać poprawnej 
polszczyzny? Okazuje się jednak, że w tej 

chwili nawet książka nie daje już tej pew-
ności. 

Konkurs Gminne Dyktando przygotowa-
ny przez szkoły w Róży we współpracy            
z Gminnym Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej ma więc na celu m.in. właśnie 
rozbudzanie wrażliwości  na poprawność  
ortograficzną i językową wśród młodych 
ludzi.

Przedstawiciele szkół podstawowych i 
gimnazjów zmagali się z ortograficznymi 
trudnościami, którymi najeżone były tek-
sty dyktand. Ich prace zostały sprawdzone 
i ocenione komisyjnie przez nauczycieli - 
opiekunów przybyłych z dziećmi do Róży, 
a wyniki tego konkursu prezentują się na-
stępująco:

Szkoła podstawowa:
I miejsce - Rafał Kleszcz z Borowej i Pa-
trycja Czapla z Głowaczowej,
II miejsce - Natalia Skowronek z Boro-

wej, Klaudia Bodziarczyk z Przyboro-
wia i Aleksandra Godycka z Róży,
III miejsce - Katarzyna Durołek z Róży i 
Patrycja Zięba z Grabin.

Gimnazjum
I miejsce - Sylwia Chłopek z Róży,
II miejsce - Anna Chłopek ze Starej Ja-
strząbki i Zuzanna Prus z Czarnej,
III miejsce - Mikołaj Bocheński z Czar-
nej.

Uczestnikom dziękujemy za przybycie, 
nauczycielom- opiekunom za zainte-
resowanie konkursem i przygotowanie 
uczniów oraz pomoc w sprawdzaniu prac 
konkursowych.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
życzymy dalszych sukcesów oraz by tro-
ska o czystość naszej mowy ojczystej była 
dla nich ciągle sprawą pierwszorzędną, bo 
przecież: „Nie znać języka swego - hańbą 
oczywistą”.

Alicja Wójcik

Dnia 30 marca 2012 r. odbył się w Zespo-
le Szkół w Czarnej IV Gminny Konkurs 
Ortograficzny pod hasłem „Wesoła orto-
grafia”. 

Przygotowaniem tegorocznej imprezy za-
jęły się wychowawczynie klas III – Marta 
Lada i Magdalena Mikosz. W rywaliza-
cji tej wzięło udział osiem szkół podsta-
wowych z naszej gminy. Były to: SP – 
Czarna, SP – Borowa, SP – Grabiny, SP 
– Chotowa, SP – Głowaczowa, SP – Stara 
Jastrząbka, SP – Róża i SP - Żdżary. Kon-
kurs przewidziano dla klas II – III, a jego 
celem było wyłonienie Mistrza Ortografii.

Na początku dyrektor Zespołu Szkół w 
Czarnej – Marta Markowicz zwróciła się 
do wszystkich uczestników konkursu, ży-

cząc im wspaniałych sukcesów. Powitała 
również opiekunów uczniów oraz zapro-
szonych gości, tj. dyrektora GZEAS-u 
– Artura Fronca oraz sekretarza Gminy 
Czarna – Stanisława Zielińskiego. Chcąc 
wprowadzić uczestników konkursu w do-
bry nastrój, klasa II b pod kierunkiem wy-
chowawczyni – Moniki Bieszczad zapre-
zentowała ciekawą inscenizację wiersza 
„Rzepka” Juliana Tuwima.

Po części artystycznej dzieci przystąpiły 
do wykonywania ćwiczeń ortograficz-
nych. Wśród nich były m. in.: dyktando, 
uzupełnianka ortograficzna, rebusy i krzy-
żówka. Zgodnie z werdyktem jury Mi-
strzem Ortografii została Agnieszka Cybo-
roń ze Szkoły Podstawowej w Żdżarach, 
której serdecznie gratulujemy. 

Do grona laureatów należą również 
uczniowie, którzy zajęli kolejne miejsca. 
Są to:
II miejsce – Maciej Brzeski (SP – Boro-
wa)
III miejsce – Piotr Tomasiewicz (SP – 
Stara Jastrząbka)

IV miejsce – Szymon Toczyński (SP – 
Czarna)
V miejsce - Anna Żydek (SP – Róża)
VI miejsce – Anita Fujawa (SP – Żdża-
ry).

Wszystkich uczniów nagrodzono oko-
licznościowymi dyplomami i drobnymi 
upominkami, natomiast laureaci otrzyma-
li także nagrody książkowe ufundowane 
przez Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej. Konkurs zakończył się skromnym po-
częstunkiem dla wszystkich jego uczest-
ników oraz wykonaniem pamiątkowych 
zdjęć.

Wyniki uzyskane przez uczniów świadczą 
o tym, że ich dbałość o poprawność języka 
ojczystego jest coraz większa. Ortografia 
to trudna sztuka, ale może warto, a nawet 
trzeba uczyć jej poprzez zabawę. Dzię-
kujemy wszystkim nauczycielom za trud 
włożony w przygotowanie swoich wycho-
wanków do gminnego turnieju ortograficz-
nego i zapraszamy ponownie za rok.

Barbara Socha

Bartłomiej Kruk, uczeń Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dębicy 
zdobył III miejsce w IX Regionalnym 
Konkursie Pianistycznym „:Dziecięce In-
terpretacje Muzyczne”, który odbył się w 
Tarnobrzegu. 

W zmaganiach konkursowych wzięło 
udział 42 uczestników, m.in. z Lubli-
na, Krakowa, Rzeszowa, Tarnobrzega, 
Mielca, Zamościa, Przemyśla, Leżajska, 
Olkusza i Chrzanowa, którzy zaprezento-
wali dzieła takich kompozytorów jak Józef 
Haydn, Piotr Czajkowski, Jan Sebastian 
Bach i Fryderyk Chopin. 

Jury pod przewodnictwem dr hab. Alek-
sandry Anny Nawe z Akademii Muzycz-
nej w łodzi oceniało uczniowskie inter-
pretacje muzyczne w dwóch grupach: 
grupa I (klasy I –IV) i grupa II (klasy V 
– VI). Bartłomiej Kruk zagrał dwa utwo-
ry: „Promenada osiołka” Paula Wachsa i 
„Mama” z „Albumu dziecięcego” opus 9 
Piotra Czajkowskiego. Do konkursu uczeń 
przygotowywał się pod kierunkiem na-
uczycielki fortepianu Marii Grabowskiej 

poprzez dodatkowe zajęcia w soboty. Mło-
dy pianista, na co dzień jest uczniem V 
klasy Szkoły Podstawowej im. Lotników 
Brytyjskich w Żdżarach. Zainteresowania 
muzyczne przejawia od wczesnego dzie-
ciństwa – już, jako dwulatek rozpoczął 
naukę na bębnach. Gra również na gitarze, 
keyboardzie i perkusji. 

Wśród kompozytorów, których ceni naj-
bardziej, znajdują się Fryderyk Chopin, 
Jan Sebastian Bach i Piotr Czajkowski. 
Jego muzykę można usłyszeć podczas 
niedzielnych mszy świętych w kościele 
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Żdżarach. Gra również na szkolnych 
przedstawieniach i uroczystościach. 

Uzdolnienia muzyczne odziedziczył po 
rodzicach. Mama Dorota pięknie śpiewa, 
tata Zygmunt gra na keyboardzie. 

W przyszłości Bartek chciałby zostać or-
ganistą lub nauczycielem muzyki.
                                                                                                                                                      

                          Anna Grabowska

Gimnazjaliści z Chotowej wzięli aktyw-
ny udział w projekcie ekologicznym pod 
hasłem „Kupuj odpowiedzialnie drew-
no i papier”. Jest on realizowany przez 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona 
Sieć, przy wsparciu udzielonym przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Komisję Euro-
pejską.

Jego celem jest edukacja w zakresie zrów-
noważonej konsumpcji oraz odpowie-
dzialnej gospodarki zasobami leśnymi.
Uczniowie z Chotowej od lat uczestni-
czą w działaniach na rzecz ekologii, a w 
ramach obecnego projektu mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych 
związanych z ochroną lasów, prowadzo-
nych przez koordynatora projektu, P. Ka-
tarzynę Ruszała.

W ramach działań na rzecz kształtowania 
pozytywnych nawyków i promowania do-
brych praktyk w zakresie odpowiedzialnej 
konsumpcji drewna i wyrobów papierni-
czych, przygotowali barwne plakaty za-
chęcające do zbiórki makulatury i troski 
o czystość środowiska. Plakaty te rozmie-
ścili na tablicach ogłoszeń na terenie całej 
miejscowości.

Następnie przeprowadzili akcję zbiórki 
makulatury w szkole. Chętnie włączyli się 

w nią uczniowie, nauczyciele, rodzice naj-
młodszych dzieci i mieszkańcy Chotowej. 
W zamian za przyniesienie makulatury 
można było otrzymać cukierki. Nawiąza-
no także kontakt z firmą MTM w Straszę-
cinie, która odebrała ze szkoły makulatu-
rę, w zamian oferując wyroby papiernicze 
potrzebne, na co dzień. Uczniowie odwie-
dzili także zakład MTM, zapoznając się z 
technologią wytwarzania papieru toaleto-
wego z makulatury.

Dzięki nawiązaniu kontaktu z nadleśnic-
twem w Dębicy, gimnazjaliści otrzymali 
sadzonki drzew, które zostały posadzone 
na terenie rekreacyjnym wokół szkoły i w 
miejscowości.

Uczniowie klasy III gimnazjum zapro-
sili do szkoły sekretarza Urzędu Gminy 
w Czarnej, P. Stanisława Zielińskiego, z 
którym przeprowadzili wywiad na temat 
działań proekologicznych w naszej gmi-
nie. Zorganizowano także apel poświęco-
ny trosce o stan środowiska naturalnego, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich grup wiekowych – od naj-
młodszych do najstarszych uczniów na-
szej szkoły.
Fotoreportaż na str. 25
                                                

 (ZS Chotowa)

Gminne Dyktando w Róży 

Najlepsi w konkursie w Róży.

Bartłomiej Kruk utalentowany muzyk ze Żdżar.

IV Gminny Konkurs Ortograficzny 
w Zespole Szkół w Czarnej

Z EKOLOGIĄ W CHOTOWEJ

Bartłomiej Kruk ze Żdżar – kocha muzykę
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Pierwsza majowa burza spowodowała 
wystąpienie z brzegów przepływającego 
przez wieś Borową potoku Wsiowa. 

Nawałnica trwała niespełna 2o minut, i 
wystarczyło to, aby podtopionych zostało 
dwadzieścia gospodarstw rolnych. Woda 
rozlała się na drogę powiatową Borowa – 
Golemki – Czarna i konieczna była inter-
wencja Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
ra jak zwykle stanęła na wysokości zada-
nia. Myto asfalt, na który woda z potoku 
naniosła mułu i błota z okolicznych pól. 
Szybko się z tym uporano i droga znów 
była przejezdna. 

Burza także przetoczyła się przez Różę 
i tam również musieli interweniować stra-
żacy z OSP w Róży, tej największej w 
podkarpackim organizacji OSP, bo liczą-
cej 147 członków. Konieczne było usunię-
cie przewróconego na jezdnię drzewa. Od 
wielu już lat potok Wsiowa wylewa mimo 
częściowej jego modernizacji i udrażnia-
nia dokonywanego przez Podkarpacki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Rzeszowie, gdyż jest on w zarządzie tej 
wojewódzkiej instytucji odpowiedzialnej 
za zabezpieczenia przeciwpowodziowe 
także na głównych rzekach płynących 
przez tereny naszej gminy jak rzeka Czar-
na, później zwana Grabinką, potok cho-
towski i Wisłoka. Tak jak wszędzie bra-
kuje jednak pieniędzy na wykonanie za-
bezpieczenia w postaci wałów, polderów 
i dodatkowych kanałów, tak, aby ustrzec 
się klęski powodzi i wylewu przepływa-
jących potoków w wyniku nawalnych 
deszczy, nazywanych też „oberwaniami 
chmury”. Zresztą nie ma takiego kraju na 
świecie, w którym nie zagrażałaby miesz-
kańcom powódź, zdarza się to nawet w 
tak bogatych krajach jak Niemcy, Francja 
czy USA. 

 Gmina postanowiła jednak działać, 
czego dowodem jest gminna inwestycja 
„Budowa Kanału Ulgi na Potoku Wsio-
wa w Borowej” Na inwestycję tą udało 
się zdobyć niemałe środki z Unii Euro-
pejskiej, bo ponad 430 tysięcy złotych z 
„Regionalnego Programu Operacyjnego” 
Całość inwestycji kosztować będzie 555 

tysięcy złotych, różnicę, jako wkład wła-
sny tej unijnej inwestycji dołożyła gmina. 
Roboty na tym kanale realizowane są 
przez miejscową firmę Drewbud z Czar-
nej, która wygrała przetarg. Jest, więc 
nadzieja, że nowy kanał po jego udroż-
nieniu przejmie nadmiar wody spływa-
jącej z okolicznych zmeliorowanych pól 
na Borową i zabezpieczy tą miejscowość 

przed powodzią. Inwestycja ta po wielu 
latach oczekiwań doczekała się realiza-
cji, pomogła Unia Europejska, a także 
samorząd i wójt gminy, którzy zabiegali 
o przyznanie niemałych przecież środków 
finansowych na to melioracyjne zadanie 
inwestycyjne. 

                                                                                                                                          
(ziel)

Od wielu lat nasza szkoła posiada 
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promują-
cej Zdrowie.  11 maja dokonaliśmy pod-
sumowania całorocznej pracy według 
wcześniej napisanego harmonogramu i 
w ten szczególny dzień Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Róży zamieniła się w 
szkołę zdrowego życia. Uczniowie wraz z 
nauczycielami i pracownikami obchodzi-
li Szkolny Dzień Zdrowia. 

Szkolne święto zostało podzielone na 
dwie części. W pierwszej, uczniowie kla-
sy czwartej zaprezentowali umiejętności 
ratownicze nabyte podczas zajęć pozalek-
cyjnych 

w ramach innowacji pedagogicznej 
„Ratunku! Pomocy! Help! Jak udzielić i 
wezwać pomoc w języku polskim i an-
gielskim”. Projekt był realizowany przez 
nauczycielkę języka angielskiego Anetę 
Bajor oraz nauczycielkę przyrody Ali-
nę Kuta – Lasko. Młodzi ratownicy, pod 
opieką swoich nauczycielek, pokazali jak 
wezwać pomoc, zabezpieczyć miejsce 
nieszczęśliwego zdarzenia oraz przepro-
wadzić masaż serca i sztuczne oddycha-
nie. Nie zabrakło także porad w zakresie 
postępowania w przypadku złamania, za-
słabnięcia lub innej nagłej sytuacji. 

Zaprezentowane umiejętności w za-
kresie pomocy przedmedycznej zostały 

nagrodzone certyfikatami poświadczają-
cymi ukończenie kursu pierwszej pomo-
cy. Projekt był realizowany z wykorzysta-
niem pomocy z programu WOŚP „Ratuje-
my i uczymy ratować”.

Drugą częścią spotkania było edu-
kacyjne przedstawienie w wykonaniu 
uczniów klasy pierwszej. Pod okiem 
swojego wychowawcy Eugenii Kosow-
skiej, najmłodsi uczniowie przypomnieli 
podstawowe zasady higieny oraz dbania 

o zdrowie. 

Dzień Zdrowia był połączony także z 
lekcją o prawidłowym odżywianiu i ze 
wspólnym śniadaniem przygotowanym 
zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. 
Święto zakończyło się wspólną zaba-
wą na świeżym powietrzu i popularnym 
wśród dzieci tańcem belgijskim. 

Aneta Bajor 

11 maja 2012 roku w Zespole Szkół w 
Grabinach odbyło się przedstawienie pod 
tytułem ‘The Enormous Turnip”. 

Jak sam tytuł wskazuje przedstawienie 
odbyło się w angielskiej wersji językowej. 
Wykonania tego trudnego, aczkolwiek 
ciekawego zadania podjęli się uczniowie 
klasy IV Szkoły Podstawowej a zachęciła 
ich do tego nauczycielka języka angiel-
skiego pani mgr Magdalena Pęcak. 

Uczniowie wiele godzin spędzili na 
przygotowywaniu scenografii, dobieraniu 

strojów oraz na próbach gry aktorskiej 
podczas lekcji kółka teatralno - recyta-
torskiego z języka angielskiego. Przed-
stawienie obejrzeli: pan dyrektor Bogdan 
Tomasiewicz, pani dyrektor Ewa Kawa 
oraz uczniowie klas od 0 do VI SP wraz 
z uczącymi. Młodzi aktorzy dali również 
pokaz swoich umiejętności przed ro-
dzicami podczas wywiadówki szkolnej. 
Występ bardzo się podobał i okazał się 
ciekawym przedsięwzięciem. Gratuluje-
my artystom i życzymy powodzenia oraz 
kolejnych sukcesów!

 Magdalena Pęcak

Dnia 26 maja 2012r. w Miejskim Domu 
Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród w Rzeszowskich 
Konkursach Matematycznych: Młody 
Matematyk, Matematyka wierszem i kre-
ską pisana oraz w XI RKM dla gimnazja-
listów. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Głowaczowej również brali 
udział w tych konkursach: 

•  X RKM Młody Matematyk – Patry-
cja Czapla,

•  MWP – Patrycja Czapla, Bartło-

miej Ciołek, Krystian Kutrzuba,
•  XI RKM dla gimnazjalistów – Do-

minik Ciołek

Tego dnia został wręczony dyplom i 
nagroda uczennicy klasy VI Patrycji Cza-
pli za zajęcie III miejsca w Konkursie 
Młody Matematyk. 

Galę ubogaciły choreografie rzeszow-
skich zespołów tanecznych. 

Organizatorem konkursu był Oddział 
Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki.

                                        ZS Głowaczowa

Wykonawcy przedstawienia.

Roboty przy „kanale ulgi” w Borowej.

Uczniowie „promujący zdrowie” z Róży.Wyróżnienie dla utalentowanej matematyczki Patrycji Czapla.

W BOROWEJ POWÓDŹ

„Wiele dróg, 
wspólny cel – ZDROWIE”

PRZEDSTAWIENIE 
W ANGIELSKIEJ 

WERSJI JĘZYKOWEJ 
POD TYTUŁEM  -  

‘THE ENORMOUS TURNIP’

NAJLEPSZA 
MATEMATYCZKA 

W akcji usuwania skutków wylewu potoku  Wsiowa strażacy z OSP.



Gazeta Czarnieńska  nr 2str. 22

Dnia 21 marca 2012 roku bibliote-
karze: Barbara Neumann-Kłos oraz 
Henryk Pytel, zaprosili do Szkół Pod-
stawowych w Przyborowie i Grabinach 
na wiosenne spotkanie autorskie Pana 
Andrzeja Grabowskiego; pisarza, poetę 
i publicystę, laureata wielu nagród i wy-
różnień, z których najbardziej sobie ceni 
tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu.

Andrzej Grabowski jest autorem wie-
lu książek przygodowych dla dzieci i 
młodzieży, między innymi: „Przygody 
Skrzata Wiercipiętka”, „Latająca rodzin-
ka”, „Bractwo rycerzy”, „Funia, Kicia i 
cała reszta”, „List do Mikołaja”, „Fikuś, 
Zulek i Ciężkogłowy”, „Niezwyciężony 
Zajączek Edzio”, „Trzy tygodnie z druh-
ną Chuligan” oraz kilku tomików wierszy 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych czytel-
ników. Jego książki są tłumaczone i wyda-
wane w wielu językach świata.

Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podsta-
wowej w Przyborowie sprawili naszemu 
gościowi, miłą niespodziankę recytacją 
wierszyków Jego autorstwa z tomiku „A 
ten wierszyk będzie o tym…”.

Pytanie, od którego rozpoczął spotka-
nie brzmiało następująco: „Powiedz mi, 
co przeczytałeś w dzieciństwie, a powiem 
Ci, jakim jesteś człowiekiem”, sprawiło, 
że dzieci chętnie słuchały Jego opowieści 
o licznych podróżach, przygodach i cieka-
wostek o bohaterach napisanych książek, 
a także o nowych książkach, które niedłu-

go zostaną wydane. Pan Andrzej rozbawił 
najmłodszych czytelników recytacją swo-
ich wierszyków. Pisarz chętnie udzielał 
odpowiedzi na niezliczone pytania czy-
telników, a na zakończenie spotkania wpi-
sywał osobiste dedykacje do zakupionych 
książek i pamiętników.

Na pożegnanie uczniowie z klasy 3 
Szkoły Podstawowej w Grabinach wrę-
czyli autorowi piękną wiązankę kwiatów.

Pragnę dodać, że spotkanie autorskie 

zostało sfinansowane przez Gminne Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej.

Zdjęcia ze spotkań można oglądać na 
stronach internetowych:

https://picasaweb.google.com/zsgrabi-
ny.biblioteka/AndrzejGrabowskiWPrzy-
borowie032012 ,

https://picasaweb.google.com/zsgrabi-
ny.biblioteka/AndrzejGrabowskiWGrabi-
nach21032012 .

    
 Barbara Neumann-Kłos

Delegacja Zespołu Szkół im. Lotników 
Brytyjskich w Żdżarach pod przewodnic-
twem dyrektora Grzegorza Markowicza 
wzięła udział w wyjeździe do Finlandii, 
jednego z trzech partnerskich krajów 
współpracujących przy realizacji progra-
mu Comenius.

 Nauczyciele i uczniowie podczas pię-
ciodniowego pobytu w fińskich miastach 
Nurmo i Sejnajoki mieli okazję nawiązać 
międzynarodowe kontakty z młodzieżą i 
ich opiekunami z Finlandii, Czech i Turcji 
oraz sprawdzić czynną znajomość języka 
angielskiego, biorąc udział w lekcjach w 
tamtejszym gimnazjum, spotykając się 
przy wspólnych posiłkach, podczas gry 
w baseball, przy ognisku, w kręgielni, 
w saunie, na łyżwach czy na stoku nar-
ciarskim. Sześcioro najlepszych gimna-
zjalistów ze Żdżar: Katarzyna Serwiń-
ska, Barbara Kozik, Dominika Buczek, 
Magdalena Słowik, Dominik Pyrkowski 
i Rafał Świerczek mogło zaprezentować 
swe umiejętności taneczne podczas wie-
czoru prezentacji tańców narodowych. 
Uczniowie popisywali się także kulinar-
nymi talentami, przygotowując potrawy 
dla rówieśników z innych krajów, a upie-
czony wspólnie z fińskimi kolegami chleb 
smakował wybornie. Wzięli także udział 
w prezentacji kukiełek w strojach naro-
dowych oraz zwiedzili muzeum w Sejna-
joki, prezentujące historię miasta i regio-
nu, gdzie mieli okazję poćwiczyć fińską 
pisownię przy użyciu piór maczanych w 
kałamarzach. Udzielili również wywiadu 
sprawdzającego wiedzę o Finlandii dla 
szkolnej stacji radiowej. Nauczyciele zaś 
spotkali się w miejskim ratuszu z przedsta-
wicielem lokalnych władz oświatowych, 
który zapoznał gości z fińskim systemem 
edukacyjnym i zasadami obowiązującymi 
w tamtejszym szkolnictwie.- Dzięki temu 
spotkaniu mieliśmy okazję przekonać 
się, że nasi partnerzy są bardzo życzliwi 
i przyjaźni, a pomimo tego, iż dzielą nas 

pewne różnice kulturowe potrafimy stwo-
rzyć dobrze zgrany i współpracujący ze 
sobą zespół. To spotkanie pozwoliło nam 
zaprezentować elementy polskiej kultury, 
a jednocześnie poznać bliżej styl życia, 
tradycje i obyczaje narodu fińskiego. Było 
dla nas niezwykle cenną lekcją uczącą in-
tegracji w międzynarodowym zespole, 
szacunku dla odmiennych tradycji, kul-
tury i religii - ocenia korzyści z wyjazdu 
dyrektor Grzegorz Markowicz, inicjator 
idei przystąpienia szkoły do realizacji 
programu Comenius.

 Szkolna koordynatorka projektu, Anna 
Chudy, nauczycielka języka angielskiego 
oraz Zbigniew Janus, nauczyciel informa-
tyki zwracają uwagę na osobliwe zasady 
panujące w fińskim szkolnictwie- brak 
obowiązkowych egzaminów po szkole 
podstawowej, a także po ukończeniu edu-

kacji w gimnazjum.- Inna jest także skala 
oceniania – od 4 do 10, a na szczególną 
uwagę zasługują świetnie wyposażone 
sale lekcyjne i pracownie – dodają. Dele-
gacja ze Żdżar obdarowała fińskich przy-
jaciół ręcznie wykonanymi koralikami i 
serwetkami w biało- czerwonej oprawie, 
otrzymując w zamian drobne upominki i 
słodycze. 

W maju, w ramach zadań projekto-
wych związanych z realizacją programu 
Comenius, wybieramy się na kolejne mię-
dzynarodowe spotkanie do Czech, które 
obok Finlandii i Turcji są jednym z trzech 
krajów współpracujących z placówką 
szkolną w Żdżarach- informuje dyrektor 
Grzegorz Markowicz.

   
Anna Grabowska

Z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru dzieci pracujące w kole teatralnym w 
Wiejskim Centrum Kultury w Żdżarach, 
przygotowały przedstawienie pt. „Wie-
wiórka Łupiskórka i Przyjaciele”. 

Dla większości młodych aktorów był to 
pierwszy występ przed tak liczną publicz-
nością. Przy pełnej widowni zagrano dwa 
spektakle w dniach 1 i 4 kwietnia 2012 r.    

W scenariuszu przedstawienia wyko-
rzystano bajkę „O wiewiórce Łupiskórce” 
Wiery Badalskiej, autorki podręczników, 
książek i wierszy dla dzieci, oraz teksty 
Ewy Olszko-Szpunar. Na scenie wystąpi-
ło 19 dzieci z klas 0 do V. Tytułową rolę 
Łupiskórki wyśmienicie zagrała Wikto-
ria Michoń, a Kamil Cyboroń doskonale 
wcielił się w rolę Liska Chytruska. Świet-
nie zagrały swoje role  także pozostałe 
dzieci: Basia Pietraszewska- krewna Łu-
piskórki, Kubuś Pietraszewski- Szaraczek, 
Dominika Świerczek- Myszka, Angelika 
Ziaja i Gabrysia Janas- Sikorki, Hubert 
Oleksy- Jeżyk, Agnieszka Cyboroń Je-
miołuszka, Michał Płaneta- Miś, Gabrysia 
Świerczek- Elf-leśny duszek oraz Wróbel-
ki: Izabela Kolak, Paulinka Smagacz, Na-
talka Żmuda, Kamila Michoń, Anita Fuja-
wa, Patrycja Giemza i  Kamila Bubułka.

Na organach akompaniował niezawod-
ny Bartłomiej Kruk, a specjalne efekty 
dźwiękowe przy pomocy komputera od-
twarzał Dominik Pyrkowski. Scenografię 
i  kostiumy wykonała Ewa Olszko-Szpu-
nar, która także wspólnie z Ks, Adamem 
Samborskim wyreżyserowała to przedsta-
wienie. 

(Świetna gospodyni Łupiskórka , zgro-
madziła ogromną ilość zapasów na zimę. 

Zima trwa zbyt długo i innym mieszkań-
com lasu zabrakło już pożywienia. Nie 
mogąc nic znaleźć do jedzenia, po kolei 
zwracają się o pomoc do Wiewiórki Łu-
piskórki, która jest ich przyjaciółką. Ona 
jednak, okłamując wszystkich, nikogo nie 
posiliła. W nocy do jej spiżarni zakrada 
się Lisek Chytrusek i zabiera jej wszyst-
kie zapasy. Rano, zrozpaczona Łupiskórka 
, zwołuje wszystkie zwierzęta i poprosi 
o pomoc w złapaniu złodzieja. Te jej nie 
odmawiają, w myśl przysłowia, że „praw-
dziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. 

W ślad za Liskiem podąża Elf- leśny 
duszek, który zatrzymuje go i poucza. 
Zjawiają się zwierzęta i Łupiskórka. Chy-
trusek tłumaczy swój postępek brakiem 
przyjaciół i konkluduje, że:

„Kto daje, dwakroć tyle w zamian 
otrzymuje, więcej szczęścia jest w dawa-
niu, aniżeli w braniu” Radzi Łupiskórce, 
aby o tym pamiętała, jeśli nie chce stracić 
przyjaciół.

Wie też, że chciwość i nieuczciwość nie 
popłaca, bo jaka praca, taka płaca. Prosi 
o wymierzenie kary, na którą zasługuje. 
Karę wymierza Elf.  Wiewiórka Łupiskór-
ka również przeprasza przyjaciół, zaprasza 
wszystkich w swoje skromne progi i dzieli 
się odzyskanymi zapasami.

Zwierzęta tańczą i śpiewają piosenki o 
tym, że „życia też się trzeba uczyć. a więc 
uczmy się kochani, by nam wszystkim 
było lepiej, i by milej było z nami” oraz o 
tym, że nadszedł czas przyjaźni, bo w niej 
tkwi siła i tylko wspólne działanie napraw-
dę może coś dać.)

 Ewa Olszko - Szpunar

Spotkanie autorskie
z Andrzejem Grabowskim

 Żdżary w ojczyźnie 
Muminków

„W PRZYJAŹNI 
SIŁA TKWI”

Spotkanie z pisarzem , poetą i publicystą Andrzejem Grabowskim.

Wykonawcy sztuki „Wiewiórka Łapiskórka i Przyjaciele”.

Scenka z przedstawienia w WCK w Żdżarach.Rycerze zagościli w Głowaczowwej.
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23 maja br. w Domu Kultury „Mors” 
w Dębicy odbył się V Wojewódzki Prze-
gląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych 
Pantofelek Królowej Jadwigi 2012. W 
konkursie uczestniczyli między innymi 
przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca 
Różacy, który działa przy Szkole Podsta-
wowej w Róży. 

Osiem par dzieci w towarzystwie kil-
kunastoosobowego chóru wspaniale za-
prezentowało swe umiejętności taneczne 
i wokalne w suicie krakowskiej, tańcu 
z rejonu Małopolski. Wielomiesięczne 
ćwiczenia pod    kierunkiem  instruktorki    
tańca    pani Agaty Lig - Saramy i nauczy-
ciela     muzyki    pana     Janusza Opaliń-
skiego     przyniosły    oczekiwane   rezul-
taty w postaci I miejsca w tym konkursie. 
Dzieci zaprezentowały się niezwykle 

efektownie również dzięki  nowym, ludo-
wym strojom krakowskim, które zostały 
zakupione w ramach realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o 
sfinansowanie tego zakupu został złożony 
przez Gminne Centrum Kultury i Promo-
cji w Czarnej.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli ta-
kich jak pan Janusz Opaliński dzieci w 
Róży mają okazję rozwijać swe zdolności 
nie tylko ściśle związane z nauczanymi 
w szkole przedmiotami, ale także - jak w 
tym przypadku - talenty taneczne i wokal-
ne na zajęciach pozalekcyjnych.

Dzieciom i instruktorom gratulujemy  i 
czekamy na dalsze sukcesy.

 (ZS w Róży)

Po raz dziesiąty Publiczne Gimnazjum 
w Róży zorganizowało Gminny Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej. Rywalizacja od-
bywała się w dwóch kategoriach: szkół 
podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. 

Piosenki przygotowane przez uczestni-
ków konkursu, to najczęściej utwory nie 
schodzące z czołówek najnowszych list 
przebojów, jak również tych sprzed wielu 
lat. Przeważał język angielski, choć nie 
zabrakło również odważnych, którzy pre-
zentowali swoje umiejętności wokalne w 
języku niemieckim.

Najlepszą w kategorii szkół podstawo-
wych okazała się Wiktoria Chmura repre-
zentująca ZS w Grabinach. Drugie miejsce 
zajęła Aleksandra Godycka ze SP w Róży. 
Trzecie miejsce zajęły: Wiktoria Klich 
(również SP w Róży) oraz Łukasz Czuchra 

(ZS w Starej Jastrzębce). Jury wyróżniło 
także Natalię Taźbirek z ZS w  Starej Ja-
strząbce. 

W gronie szkół gimnazjalnych zwycię-
żyły Patrycja Derus  ( ZS Stara Jastrząbka) 
oraz Ewa Cieśla (ZS Czarna), zajmując 
równorzędne pierwsze miejsca. Drugie 
miejsce zdobyła Natalia Pych (Gimnazjum 
Róża), natomiast trzecią  lokatę zajęła Ka-
rolina Śrenicka ( ZS Czarna).  Zdaniem 
jury na wyróżnienie zasłużyły trzy uczest-
niczki konkursu: Patrycja Kociołek (ZS 
Chotowa), Dominika Stolarz (ZS Żdżary) 
oraz Weronika Górak ( ZS Stara Jastrząb-
ka). 

Nagrody dla zwycięzców ufundowało 
Gminne Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej. 

abaj

W poniedziałek 14 maja 2012r. szkołę 
w Głowaczowej odwiedziła Grupa Arty-
styczna „Rekonstructo” zajmująca się 
przedstawianiem dawnych zwyczajów 
średniowiecznych. 

Artyści przenieśli uczniów w odległe 
czasy rycerstwa interesującymi opowie-
ściami i legendami. Każdy mógł obejrzeć 
pojedynek rycerski oraz zapoznać się 
z uzbrojeniem i ekwipunkiem rycerzy. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się próba „ciężkiego miecza” i zakuwanie 
w dyby. Najsilniejszym uczniem, który 
utrzymał w jednej ręce 11 kilogramowy 
miecz okazał się Bartek Grych.  Na koniec 
uczniowie każdej klasy mogli z bliska 
obejrzeć wszystkie przedmioty i zrobić 
sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. 

Z pewnością ta niecodzienna żywa 
lekcja historii pozostanie na długo w ich 
pamięci.

   Anna Para
 

16 kwietnia 2012 roku w Publicznym 
Gimnazjum w Róży odbył się kolejny 
konkurs matematyczno – chemiczny, w 
którym brali udział najlepsi matematycy                  
i chemicy z: Borowej, Czarnej (dwa ze-
społy), Głowaczowej, Grabin, Jaźwin, 
Róży,       Starej Jastrząbki i Żdżar. Orga-
nizatorkami spotkania były: nauczycielka 
matematyki Danuta Chęciek i nauczyciel-
ka chemii Jolanta Cabaj. W rozgrywkach 
wzięło udział 9 trzyosobowych zespołów, 
co sprawiło, że uczucie osamotnienia 
podczas zmagań konkursowych było cał-
kowicie wyeliminowane.

Uczniowie rozwiązywali test i zadania 
tekstowe, obejmujące wiadomości           z 
matematyki i chemii, krzyżówkę che-
miczną, skojarzeniówkę matematyczną 
oraz układali domino matematyczne. 
Dzięki takiej różnorodności zadań wszy-

scy uczestnicy z dużym zaangażowaniem 
walczyli    o punkty dla swoich drużyn. 
Poziom wiedzy uczniów był bardzo wy-
równany. 

Pierwsze miejsce  zdobył zespół z Gim-
nazjum w Borowej w składzie: Mariusz 
Podgórski, Sylwester Chłopek i Mirosław 
Kleszcz. Drugie miejsce  zajął zespół                
z Gimnazjum w Grabinach w składzie: 
Dominika Kłys, Wiktoria Puzon i Filip 
Świerz. Na trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna z Gimnazjum w Róży w skła-
dzie: Magdalena Godycka, Małgorzata 
Perz i Weronika Nosal. Czwarte miejsce 
różnicą ½ punktu zajęła drużyna z Gimna-
zjum w Starej Jastrząbce w składzie: Anna 
Stachura, Norbert Nosal i Jacek Głowacz. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
wyróżnienie.

Patronat nad konkursem objęło Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej,  
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz 
dyrektor szkoły pan Janusz Opaliński, 
fundując nagrody dla uczniów i pamiątki 
dla nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
drobne upominki, a nauczyciele podzię-
kowania  za zaangażowanie w przygoto-
wanie uczniów i pracę w jury.

Uczniowie kulturalnie spędzili czas, a 
jednocześnie mieli okazję porównać swo-
je umiejętności z umiejętnościami rówie-
śników z innych szkół. 

Za rok zapraszamy na kolejną edycję 
rozgrywek. 

Jolanta Cabaj
Danuta Chęciek     

Dnia  05.03.2012r. na zaproszenie  
dzieci z Przedszkola Publicznego w Czar-
nej, na spotkanie z nimi ,przybył pan le-
śniczy z Nadleśnictwa Dębica. 

Dzieci  z  zapartym tchem  słuchały 
interesujących opowieści  gościa  o zwie-
rzętach  zamieszkujących nasze okoliczne 
lasy ,ciekawostek  dotyczących  zwycza-
jów  leśnych  mieszkańców, wykazały się 
znajomością  wiedzy  przyrodniczej  oraz 
chętnie  zadawały pytania gościowi  ,po-
głębiając  zainteresowania przyrodą. Pan 
leśniczy  opowiedział również  dzieciom 
w jaki sposób dbano, pomagano zwierzę-
tom  leśnym  w okresie zimowym  oraz 
przypomniał  w  jaki sposób  należy  
troszczyć się  o środowisko  leśne.

 Anna Socha

W naszej gminie rozpoczęła się dłu-
go oczekiwania akcja usuwania azbestu 
zalegającego w gospodarstwach naszej 
gminy. 

Po wymianie pokryć dachowych pozo-
stało go na terenie naszej gminy sporo, a 
jeszcze więcej jest na dachach, choć nie 
jest on tak niebezpieczny jak ten składo-
wany na hałdzie.

Zaczęła się, więc na dobre realizacja 
uchwalonego w ubiegłym roku planu usu-
wania azbestu na terenie naszej gminie, a 
wykonana inwentaryzacja pozwoliła na 
staranie się w Ministerstwie Gospodarki 
o dotację na usuwanie tego niebezpiecz-
nego materiału budowlanego. 

W tym roku do urzędu wpłynęło 57 
wniosków o pomoc w usunięciu azbestu 
z posesji, wszystkie zostały pozytywnie 

załatwione. Usuwać pozostałości azbe-
stowych pokryć dachowych będzie wyło-
niona w drodze przetargu firma Jednostka 
Ratownictwa Chemicznego z Tarnowa. 
W tym roku zostanie usuniętych 107 ton 
azbestu w tym 49 ton z dachów i 58 ton 
składowanego w obejściach azbestu.

                                                                                                                                
  (ziel)     

Gminny Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej

Średniowieczni rycerze 
w Głowaczowej

Rozgrywki matematyczno – chemiczne 
w Publicznym Gimnazjum w Róży

„Spotkanie z leśniczym”

USUWAMY AZBEST

Pantofelek 
Królowej Jadwigi

Zespół Pieśni i Tańca „Różacy”.

Opowieści leśniczego przedszkolaki słuchały z zainteresowaniem.

Uczestnicy konkursu piosenki.

Rycerze zagościli w Głowaczowwej.
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Piękny Plac Zabaw otrzymały przed-
szkolaki w Przyborowiu. Wszystko za 
sprawą usilnych starań dyrektor przed-
szkola Doroty Oleksy i radnej Anety Fe-
ret Kłys. Cieszą się, więc z tego nabytku 
dzieci z całego Osiedla i ich rodzice. War-
to zabiegać o tego rodzaju infrastrukturę u 
wójta, który widzi potrzebę inwestowania 
w tego rodzaju wyposażenie dla dzieci i 
w miarę możliwości finansowych gminy 
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. 

Dzieci na Placu Zabaw mogą korzy-
stać między innymi ze zjeżdżalni, która 
zawsze cieszy się u maluchów dużym 
wzięciem, jest także domek, sprężynowe 
huśtawki i drewniana ciuchcia. Znając 
wyobraźnię dzieci można się spodziewać, 
że już ciuchcią z drewna jadą w krainę 
bajek opowiadanych w przedszkolu przez 
panie przedszkolanki. Ale cóż by to było 

za miejsce do zabawy jakby nie było pia-
skownicy i możliwość wyczarowania z 
piasku zamków i figur wyciskanych z ko-
lorowych foremek.

 Wójt Józef Chudy nie ukrywa, że ma 
nadzieję, że w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich uda się uzyskać 
dotację na budowę Wiejskiego Centrum 
Kultury, wokół którego oprócz infrastruk-
tury sportowej, kortów tenisowych, boisk 
do piłki siatkowej i koszykówki powstał-
by też plac zabaw ogólnodostępny dla 
dzieci z osiedla. Radna Aneta Feret – Kłys 
ma nadzieję, że inwestycja ruszy już w 
przyszłym roku, wszystko zależy jednak 
od możliwości uzyskania dotacji i zapew-
nienia środków z budżetu gminy na wkład 
własny, który wynieść może ponad 20% 
kosztów kwalifikowanych projektowanej 
inwestycji. 

Szkoda tylko, że upadła koncepcja od-
budowy Pałacu Reyów i zaadaptowania 
go na cele kulturalne. Agencja Nierucho-
mości Rolnych w Rzeszowie pomimo 
wniosku gminy o przekazanie tego obiek-
tu gminie z przyczyn formalno – praw-
nych - roszczeń rodziny –podjęła decyzję, 
że park i ruiny pałacu nie mogą być prze-
kazane. Agencja nie jest zainteresowana 
odbudową zniszczonego przez pożary 
pałacu, a park z unikatowymi drzewami 
popada też powoli w ruinę. Przykro, że 
kolejny zabytek w naszym kraju został 
całkowicie zdewastowany, a prawo nie 
pozwala zwrócić go właścicielom albo 
sprzedać czy przekazać innemu właścicie-
lowi, który odbudowałby ten jedyny wpi-
sany do rejestru państwowego zabytków 
obiekt w naszej gminie.

                                                                                                                                          
(ziel)

18 kwietnia 2012 roku po raz szósty do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Róży 
przyjechali najlepsi matematycy z wszyst-
kich szkół naszej gminy oraz z Woli Wiel-
kiej (gmina Żyraków), aby uczestniczyć 
w rozgrywkach matematycznych. Orga-
nizatorkami spotkania były nauczycielki 
matematyki: Danuta Chęciek i Edyta 
Stawarz. W turnieju wzięło udział 12 
czteroosobowych zespołów. 

Celem konkursu było rozwijanie umie-
jętności logicznego myślenia, ćwiczenie 
współpracy w grupie, wdrażanie do zdro-
wej rywalizacji między rówieśnikami.

Opiekunowie uczniów aktywnie 
uczestniczyli w konkursie oceniając prace 
uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test obejmu-
jący wiadomości z matematyki, krzyżów-
kę, zadania tekstowe, wykreślankę i sko-
jarzeniówkę. Dzięki takiej różnorodności 
zadań wszyscy uczestnicy z dużym zaan-
gażowaniem walczyli o punkty dla swoich 
drużyn.

Poziom uczestników był bardzo wy-
równany. Pierwsze miejsce zdobył zespół 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gło-
waczowej w składzie: Magdalena Biestek, 
Gabriela Bylica, Patrycja Czapla i Alek-
sandra Jędrzejczyk. Drugie miejsce wy-
walczyła drużyna z Przyborowia: Angeli-
ka Chęciek, Aleksander Kurdziel, Marcel 
Majka i Paweł Rusztowicz. Na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna z Róży: 
Katarzyna Durołek, Aleksandra Godycka, 

Kinga Krzysztofczyk i Wiktoria Tarczoń.

Patronat nad konkursem objęło Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata 
Baran fundując nagrody i poczęstunek dla 
uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
również drobne upominki a nauczyciele 
podziękowania za zaangażowanie w przy-
gotowanie uczniów i pracę w jury.

Za rok zapraszamy na kolejna edycję 
maratonu.

 
Organizatorzy:

Danuta Chęciek
Edyta Stawarz

Coraz więcej pań w naszej gminie chce 
aktywnie spędzać czas po pracy w gospo-
darstwie czy zakładzie pracy. 

I tak w Starej Jastrząbce panie posta-
nowiły założyć „Koło Kobiet”, któremu 
jeszcze formalnie nie nadały nazwy, za-
pewne już niedługo po licznych kon-
sultacjach taka nazwa się narodzi. Panie 
wykorzystały swoją szansę, gdyż gmina 
zakupiła sprzęt do mini siłowni, który cie-
szy się dużym powodzeniem w obiektach 
kultury w naszej gminie. Powoli następu-
je zmierzch sal, czy kawiarenek interne-
towych, ponieważ w każdej nieomal ro-
dzinie gdzie są dzieci w wieku szkolnym 
jest komputer. Moda na zgrabną i wy-
sportowaną sylwetkę dotarła i do naszych 
miejscowości i wiele kobiet chcących żyć 
zdrowo i nowocześnie, a zarazem zrzucić 
zbędne kilogramy z chęcią korzysta ze 
stacjonarnych rowerków, bieżni czy in-
nych urządzeń tego typu. 

W obecności radnych, Józefa Madury 
i Zofii Latała oraz sołtysa Jerzego Paw-
ła Madury wójt Józef Chudy przekazał 
sprzęt do siłowni w Wiejskim Centrum 
Kultury w Starej Jastrząbce – Górnym 
Końcu. W spotkaniu tym wzięły również 
udział panie, które postanowiły się zorga-
nizować. Na przewodniczącą tego niefor-
malnego stowarzyszenia wybrano panią 
Marię Kusek, która z zapałem przystąpiła 
do zorganizowania Koła. Wkrótce dowie-
my się, jaka decyzja zapadła w sprawie 
nazwy, i panie przedstawia zakres i formy 
prowadzonej działalności. Zaznaczyć na-
leży, ze panie nie zamierzają skupiać się 
tylko na sobie, ale również mają w pla-
nach intensywną pracę na rzecz wszyst-
kich mieszkańców Starej Jastrząbki.

 Pierwszą wiejską imprezą było 100-le-
cie OSP, w którym panie wzięły aktyw-
ny udział przygotowując tą uroczystość. 
Otrzymały podziękowania od Mirosława 

Początko, a przewodnicząca kosz pięk-
nych róż.

                                                                                                                                    
(ziel)

W dniach 03-11 marca 2012 w Poro-
ninie odbyły się  Mistrzostwa Polski Mło-
dzików w szachach do lat 10. 

Udział wzięli najlepsi zawodnicy w 
Polsce z roczników 2002-2003. Chłopcy 
(57 startujących) i dziewczęta (58 startu-
jących) rywalizowali w oddzielnych gru-
pach. Mistrzostwa Polski były też prze-
pustką do tegorocznych Mistrzostw Świa-
ta i Europy, na które  pojadą Mistrz i v-ce 
Mistrz Polski. 5 najlepszych chłopców 
i dziewczynek z poszczególnych rocz-
ników zapewniło sobie start w przyszło-
rocznych Mistrzostwach Polski.                   .                                           

Mistrzem Polski został Jakub Kosa-
kowski (MKSz-MDK Białystok). Rewe-
lacją mistrzostw był Paweł Teclaf (KKS 
Ormuzd Kartuzy - ur. 2003), który wy-
walczył srebro. Podium uzupełnił jeden z 
faworytów turnieju Radosław Psyk (KSZ 
Piątka Skierniewice).                                   

Mistrzynią Polski do lat 10 została Jo-
anna Święch (LKSz GCKiP Czarna), tre-
nowana przez Pawła Sygulskiego.  Mało 
brakowało, by ta pewnie grająca przez 
cały turniej zawodniczka nie wywalczyła 
złota, gdyż w wygranej pozycji  podstawi-
ła hetmana Honoracie Kucharskiej (UKS 
przy SP 8 Chrzanów) i przegrała. Zdołała 

się jednak pozbierać i zachowała pierwsze 
miejsca w klasyfikacji końcowej. Dru-
ga była właśnie Honorata, zawodniczka 
z Chrzanowa i faworytka turnieju. Brąz 
przypadł Magdalenie Harazińskiej (MKS 
Polonia Warszawa).

Organizator Mistrzostw – UKS przy SP 
8 Chrzanów przygotował dla uczestników 
turnieju i ich trenerów i opiekunów szereg 
dodatkowych atrakcji. Wspaniała sceneria 
Tatr, przy sprzyjającej pogodzie pozwala 
w wolnym czasie na relaks na nartach, 
odnowę biologiczną w Szaflarach, Bu-
kowinie Tatrzańskiej oraz spacery z prze-
wodnikiem. Ogromnym powodzeniem 
cieszyły się symultany szachowe, które 
z uczestnikami mistrzostw rozegrali: ar-
cymistrz Paweł Czarnota oraz mistrzowie 
międzynarodowi Jacek Bielczyk oraz To-
masz Warakomski. 

Wspaniała organizacja i atmosfera 
rozgrywek spowodowała, że niezależnie 
od końcowych wyników, uczestnicy za-
wodów wyrażali chęć powrotu na kolej-
ne Mistrzostwa do gościnnego Poronina. 
Miejsce finału – Ośrodek Wypoczynkowy 
Limba, okazało się niezwykle sympatycz-
ną, profesjonalnie przygotowaną areną 
dla zmagań przyszłych arcymistrzów sza-
chownicy. 

Mistrzostwa Polski Ludowych Ze-
społów Sportowych rozgrywane są co 
roku. Główną nagrodą jest puchar „Zło-
ta Wieża” , który już trzykrotnie zdobyli 
szachiści z naszej gminy. W tym roku tur-
niej odbył się w Olkuszu. Wystartowały 
trzy drużyny  reprezentujące LKSz przy 
Gminnym Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej. I miejsce i „Złotą Wieżę” zdobyli 
szachiści z naszego klubu w składzie Pa-
weł Sygulski, Damian Lewtak,  Mirosław 
Lewicki i Katarzyna Cyboran. 

Druga drużyna wystawiona przez nasz 
klub w składzie: Przemysław Janus, Kon-
rad Gawiec Tomasz Mika i Aleksandra 
Łapa zajęła punktowane 6 miejsce. Trzeci 
zespół uplasował się na 21 pozycji i wy-
stąpił w składzie: Dominik Lewtak, Mi-
łosz Szpar i Tomasz Szeligowski. Ogółem 
wpisało się do turnieju 27 zespołów. To 
kolejny sukces naszych szachistów. 

                                      Paweł Sygulski

CIESZĄ SIĘ PRZEDSZKOLAKI 

VI Maraton Matematyczny
w Publicznej Szkole Podstawowej w Róży

KOŁO GOSPODYŃ  REAKTYWOWAŁO 
SWĄ DZIAŁALNOŚĆ

MAMY MISTRZYNIĘ

„ZŁOTA WIEŻA” 
DLA CZARNEJ

Joanna Święch szachistka LKSz GCKiP w Czarnej – Mistrzyni Polski do lat 10.

Zdobywcy I miejsca i pucharu „Złota Wieża” szachiści LKSz GCKiP w Czarnej.

Dyrektor GCKiP  w Czarnej Piotr  Warżała w roli instruktora.

Reaktywowano Koło Kobiet, nominowano na prezeskę Marię Kusek.
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FOTOREPORTAŻ

FOTOREPORTAŻ

Sala gimnastyczna w ZS w Chotowej zapełniła się uczniami.

Korzystanie z huśtawek pod bacznym okiem p. Doroty Oleksy. Zjeżdżalnia to ulubione miejsce do zabawy dla przedszkolaków.

Pociąg okazały, w roli „maszynisty „wójt Józef Chudy wraz z”konduktorką”Anetą Feret Kłys, 
radną Rady Gminy Czarna.

Najważniejsze dla dzieci, mają się gdzie bawić.

Najmłodsi uczniowie tez występowali.

Scenka z występu ekologicznego.

Pokaz ekologicznej mody.

Scenka programu artystycznego w wykonaniu chłopców z ZS w Chotowej.

Wykonawcy.

EKOLOGIA W CHOTOWEJ

CIESZĄ SIĘ PRZEDSZKOLAKI

 (fot.: St. Zieliński)

 (fot.: St. Zieliński)
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FOTOREPORTAŻ

FESTYN W GŁOWACZOWEJ
 (fot.: ZS Głowaczowa)

Plac przed szkołą zapełnił się widzami. Pokaz  sprzętu  bojowego przygotowali strażacy.

Występ uczniów ZS w Głowaczowej. Ach! Co za zjazd.

FOTOREPORTAŻ

Dzień Dziecka w St. Jastrząbce
 (fot.: M.Kusek)

Zabawę dla dzieci  z okazji Dnia Dziecka przygotowało Koło Kobiet 
ze Starej Jastrząbki.

Ależ kotka.

Dzieci wspaniale się bawiły.

O rarytasy z grilla zadbał p. Mikołaj Kusek.

Tańce w wykonaniu dzieci zawsze się podobają.

Ta pierwsza tego rodzaju uroczystość zapewne będzie 
kontynuowana każdego roku.
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FOTOREPORTAŻ

Warsztaty Pisania Ikon zakończone
 (fot.: P. Warżała)

Dyrektor Marek Misiura z Biura LGD wręcza upominek Pawłowi 
Maciszewskiemu z Jaźwin.

Monika Kosztyło z Chotowej z ikoną, którą pisała na warsztatach w GCKiP w Czarnej.

Uczestnicy pisania ikon z dyrektorem Piotrem Warżałą.

Magdalena Piotrowska z Róży.

Maria Kusek i mistrz Ryszard Murtaś w roli instruktora.

Pani Ewa Olszko – Szpunar też odkryła w sobie kolejny talent, tym razem malarski. Pani Helena Dropińska pisze ikonę.

Od 24 lutego do 1 czerwca w Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej odbywały się warszta-
ty pisania ikon. Zajęcia prowadził Ryszard Murtaś, 
mieszkaniec Czarnej - uznany na Podkarpaciu, ale 
i w całej Polsce ikonopista, twórca tzw. ikony pod-
karpackiej. W zajęciach wzięły udział głównie osoby 
dorosłe, czujące, że praca przy sztalugach daje im 
spełnienie twórczej i artystycznej inwencji. Ich ikony, 
to pełnowartościowe prace plastyczne. 

Współorganizatorem warsztatów była Lokalna 
Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” w Ropczy-
cach do której należy Gmina Czarna. To w ramach 
większego projektu pt. „Fornale” odbywały się zaję-
cia w Czarnej dla 11 osób.

Warsztaty zakończono 1 czerwca. Każdy uczestnik 

z rąk Kierownika Biura LGD pana Marka Misiury 
otrzymał zaświadczenie i podziękowanie. 

Ikony miały swoją wystawę podczas Festynu 
Gminnego w dniu 10 czerwca w siedzibie GCKiP w 
Czarnej. Następnie 17 czerwca w Ropczycach pod-
czas Festiwalu, a w dniach 1 i 2 września w Żywcu. 

Uczestnikami warsztatów byli: Halina Dropińska i 
Ewa Olszko-Szpunar  z Czarnej, Izabela Bączek z Bo-
rowej, Lidia Szanduła i Monika Kosztyło z Chotowej, 
Paweł Maciszewski z Jaźwin, Magdalena Piotrowska 
i Wiesław Piotrowski z Róży, Maria Kusek ze Starej 
Jastrząbki, Dorota Żak z Sędziszowa i Marlena Bie-
niasz z Czarnej – gimnazjalistka.

 Piotr Warżała

Oto twórcy i ich ikony:

R E K L A M A



PORTRETYZza gminnych opłotków           (Odcinek 61)

Drodzy Państwo!

Moja Marysia została artystką, co piątek leci do Domu Kultury i pod okiem mistrza od ikon - miejscowego pisarza 
- te święte obrazy maluje, a na nich prawosławnych świętych Kosmę i Damiana. Nie chce się przyznać jak ci święci 
bracia mają wyglądać, tajemnica i nie puszcza pary z buzi. Zięć ją woził do Krempnej do cerkwi, tam ponoć jest 
piękna ikona tych świętych, wpatrywała się w nich z dwie godziny, aż proboszcz ją napomniał, że chce już cerkiew 
zamknąć. Przyjechała uduchowiona i się boję, żeby czasem nie przeszła na prawosławie, ale by zrobiła na starość 
aferę.
Władziu mi mówił, że na Dni Gminy, w tym roku będzie wernisaż w Gminnym Centrum Kultury dla radnych i me-
diów, aby podnieść rangę przyszłej wystawy na Sali posiedzeń rady, latem przyjeżdżać będą zaprzyjaźnione gminy  
i podziwiać będą obrazy namalowane przez naszych artystów. W tajemnicy Władziu zdradził mi też sekret, że sekre-
tarz wraz z dyrektorem od kultury przygotowują książkę o „zabytkach, faunie, florze, twórcach kultury i rodzimych 
pisarzach ziemi czarnieńskiej”. 
Wniosek ponoć składali do unijnego programu, ale jury uznało, że fotografie lipne i pieniędzy nie dadzą, szukają 
sponsora i jak znajdą to ponoć ma być hit wydawniczy i każdy mieszkaniec dostanie gratis taką książkę wraz z ga-
zetą czarnieńska. Dyrektor dwoi się i troi - mówił mi Władziu, ale biznesmeny czarnieńscy mu odmawiają zwalając 
wszystko na kryzys w Grecji i spadek kursu euro. Szkoda, może Kosmę i Damiana malowanego przez moją Marysię 
uwieczniliby w książce, wysłał bym rodzinie do Ameryki, chwaliliby się w klubie polonijnym po sumie w koście-
le w Chicago, jaką mają zdolną kuzynkę. Wszystko w rękach dyrektora, który namawia zastępcę, aby głosował  
w następnym rozdaniu unijnych pieniędzy na książkę, a nie na buty dla zespołu, które tancerze zniszczyli w czasie 
intensywnych prób przed dożynkami powiatowymi, w których mają się zaprezentować. Nie mogę się doczekać tej 
wystawy, poproszę może Władzia, on ma „chody” w gminie to może zaproszą mnie na wernisaż, to i przy tej okazji 
wypiję lampkę szampana, ale moja Marysia byłaby dumna, że doceniłem u niej wreszcie jej artystyczną duszę,  
a przecież od lat dziergała serwety i haftowała obrusy na wyprawkę posagową dla córek. 
Szanowni Państwo! Ale co tam artystyczne uniesienia. Władek przyniósł wiadomość, że wiatraki w gminie będą, 
sąsiednia gmina ma odstąpić koncesję wójtowi, ale wójt postawił warunek, przyjmie jeden wiatrak i wyda warunki 
do jego postawienia w Jaworniku w miejsce starej lipy, którą piorun w czasie burzy rozłupał i przewrócił, po ba-
daniach róży wiatrów i opinii myśliwych. Ponoć już umieszczono małe wiatraki na sosnach, a sołtyska w ramach 
prowizji od podatku ma spisywać przez rok, czy się kręcą, czy nie. Od jej wyliczeń będzie zależeć, że jeden wiatrak 
stanie w gminie, bo gmina jest nowoczesna i ekologiczna i też stawia na odnawialną energię. Ustawienia wiatraka 
w tym rejonie obawia się jednak koło łowieckie jak wyczaił Władziu, boją się, że szum śmigła wystraszy im dziki  
i jelenie, nawet lisy zwieją z lasu i członkowie koła nic nie upolują, a do wróbli strzelać nie można, bo są pod ochro-
ną. Jedyna pociecha, że wywieją dziki i nie będą robić szkód, ale jak się przeniosą do Żdżar to dopiero będzie afera 
na sesjach. Władzio mi mówił, że wójt ma dylemat, zamyślony chodzi jakby grał na mistrzostwach świata partię 
szachów z samym Karpowem, przyjąć koncesję na wiatrak, czy odrzucić. Powiedziałem Władziowi moje zdanie, nie 
zgodzi się wójt, nie będzie zadzierał z radnym ze Żdżar, strajk włoski zrobi na ujęciu wody i braknie „zielonej wody” 
na eksport do sąsiednich gmin. Nie zaryzykuje Władziu, nie zaryzykuje chyba, że decyzja polityczna będzie inna.

                                                                                                                                                                     
AS

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

Proboszcz parafii Róża od roku 1980, kanonik RM (uhonoro-
wany za szczególne zasługi dla kościoła lokalnego) wyświęco-
ny 1967 r. (45 lat kapłaństwa), budowniczy kościoła i plebanii, 
ostatnio w 2011r.  wykonał elewacje kościoła w Róży, katecheta 
w Zespole Szkół w Róży. 

Sejmik bocianów w Jaźwinach / maj 2012r.Powiatowy Zjazd PSL z udziałem posła Jana Burego / czerwiec 2012r.

Ks. kan. Józef Kuchta

WYDARZENIA

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


