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MISTRZOSTWA ŚWIATA W SZACHACH OD 2-17 SIERPNIA W CZARNEJ

Zespół Szkół w Czarnej czeka na szachistów
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Fotoreportaż

Piknik Rodzinny w Przedszkolu
 (fot. St. Zieliński) 

26 maja przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Przyborowie zaprosiły na Piknik Rodzinny rodziców, babcie i dziadków oraz władze samorządowe gminy aby 
popisać się zdobytymi umiejętnościami . Mimo siąpiącego deszczu plenerowa impreza się udała, były kiełbaski z grilla i ciastka. Zabawę ze względu na deszcz przenie-
siono do sal przedszkolnych. Brawa dla pani dyrektor Doroty Oleksy i pań z przedszkola za przygotowanie tej imprezy.
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Na sesji rady gminy w maju radni wy-
słuchali informacji wójta o skutkach po-
wodzi, która kolejny już raz zawitała do 
naszej gminy. 

Rozmiar podtopień i podejmowania 
drastycznych decyzji ewakuacyjnych był 
dużo mniejszy, jak w powodzi w czerwcu 
ubiegłego roku. Dlatego też wójt zapropo-
nował radzie, aby radni uchwalili pomoc 
finansową dla Gminy Słubice w woje-
wództwie mazowieckim. Pomoc ta zo-
stała uchwalona w wysokości 30 tysięcy 
złotych i zostanie rozdysponowana wśród 
mieszkańców tej gminy, trzy rodziny po-
przez miejscowy ośrodek pomocy spo-
łecznej otrzymają po 10 tysięcy złotych. 

Wójt podziękował strażakom za do-
brze spełniony obowiązek i pomoc dla 
mieszkańców naszej gminy w ratowaniu 
gospodarstw przed podtopieniami. Nasi 
druhowie z Czarnej i Głowaczowej wzy-
wani byli także do wypompowania wody 
w Borowej Woli i Tarnobrzegu. Na sesji 
podjęto uchwały dotyczące bieżącej dzia-
łalności. Radni odpowiedzieli na apel 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Dębicy i zebrali 1400 złotych na 
zakup środków czystości dla powodzian. 
W czerwcu odbyła się zaplanowana sesja 
wyjazdowa , tym razem w Kłodawie, to 
druga sesja wyjazdowa odbyta poza te-
renem gminy w tej kadencji. Poprzednia 
odbyła się w Korzennej, gminie w powie-
cie nowosądeckim. Tym razem radni wraz 
z grupą sołtysów wybrali się do Kłoda-
wy, miasta i gminy z którą nasza gmina 
utrzymuje partnerską współpracę. Samo-
rządowcy z Kłodawy zaprosili naszych 
radnych na wspólne obrady, aby podsu-
mować 20 lecie reaktywowania samorzą-
du terytorialnego. Była to wspólna cześć 
sesji obu jednostek samorządowych, w 
której to wójt Józef Chudy szeroko po-
szczególnymi segmentami realizowanych 
zadań omówił dokonania naszej gminy na 
przestrzeni  20 lat, w których przez 17 z 
sukcesem przewodzi samorządowi Gmi-
ny Czarna. Ukoronowaniem tego 20 lecia 
jest przyznanie Polsce i naszej gminie or-
ganizacji Mistrzostw Świata w Szachach, 
które odbędą się w sierpniu. Oczywiście 
burmistrz Kłodawy Józef Chudy został 
wraz z przewodniczącą rady panią Jadwi-
gą Jaroniewską zaproszeni do Czarnej na 
uroczystość otwarcia mistrzostw. 

Wójt przekazał dla miasta i gminy 
Kłodawa ufundowane przez naszą gminę 
2 laptopy dla Domu Kultury, który jest 
gruntownie remontowany. Osiągnięciami 
przez ostatnie 20 lat pochwalił się także 
burmistrz Kłodawy Józef Chudy (imien-
nik naszego wójta). Osiągnięcia te mocno 
akcentują dorobek i zrównoważony roz-
wój ziemi kłodawskiej słynnej z gospo-
darności, wysokowydajnego rolnictwa, 
zwłaszcza w uprawie rzepaku, którego 
święto obchodzone jest co roku uroczy-

ście na terenie gminy. Kłodawa słynna jest 
także z kopalni soli, a kłodawska sól nie-
jednokrotnie spotykamy w naszych skle-
pach. Jest to duża kopalnia, która zatrud-
nia 850 osób. Nasi radni mogli zwiedzić 
kopalnię i podziwiać  promowaną trasę 
turystyczną w tej kopalni. 

Po części wspólnej poświęconej 
uczczeniu 20 lecia samorządu w Polsce 
radni uchwalili szereg uchwał dotyczą-
cych bieżącej działalności, w tym uchwa-
ły o udzieleniu pomocy finansowej dla 
gminy Korzenna w wysokości 30 000 zło-
tych na odbudowę Boiska, popularnego 
Orlika, który niedawno oddany, w trakcie 
czerwcowej powodzi został całkowicie 
zniszczony. 

Oczywiście wizyta w Kłodawie była 
okazją, aby pospacerować po tym mieście, 
zapoznać się z remontem i modernizacją 
okazałego Domu Kultury, który rozpocz-
nie już niedługo działalność w gruntownie 
odremontowanych i zmodernizowanych 

pomieszczeniach. Zwiedziliśmy również 
przedszkole, pięknie urządzone i zago-
spodarowane, wstąpiliśmy do świątyni za-
bytkowej, która poddawana jest renowacji 
wewnątrz i zewnątrz. Stanowiła będzie na 
pewno w przyszłości jedną z atrakcji tury-
stycznych Kłodawy. 

Współpraca nawiązana wspólnie przez 
dwóch Józefów Chudych, wójta i bur-
mistrza zaczyna powoli się rozwijać. 
Kłodawa słynie z zespołów tanecznych 
dziecięcych i młodzieżowych i zapewne 
zagoszczą z występami w przyszłości w 
naszej gminie. 

Nasi mistrzowie Polski w BRD mogą 
również w Kłodawie zaprezentować 
wręcz cyrkowe umiejętności w jeździe na 
rowerach. Pola współpracy są zauważalne 
również w innych dziedzinach i na pewno 
będą kontynuowane.    

(sz) 

Wizyta w przedszkolu w Kłodawie

Wystąpienie wójta Józefa Chudego na sesji w Kłodawie

Wystąpienie burmistrza Józefa Chudego

str. 3

Spacer po Kłodawie

Przekazanie laptopów dla KłodawySala posiedzeń rady w Kłodawie

Sesje Rady Gminy

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438
Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827
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Nie mogliśmy pogodzić się z wiadomo-
ścią, że nasz przyjaciel, samorządowiec, 
od dwóch kadencji - burmistrz Pilzna 
przegrał zapasy z nieuleczalną chorobą i 
zmarł pomimo heroicznej walki z losem, 
który go dotknął, pisząc wyrok z woli Bo-
żej. 

Do końca swych dni pomimo cho-
roby był burmistrzem i urzędującego 
burmistrza pożegnaliśmy uczestnicząc 
w pogrzebie, na który przybyły rzesze 
jego przyjaciół, strażaków, ludowców, 
młodzieży szkolnej, nauczycieli i miesz-
kańców gminy i miasta Pilzna. To fatum 
czy przeznaczenie, że pożegnaliśmy go 
19 kwietnia w przeddzień pogrzebu Jego 
przyjaciela, kolegi z ludowej rodziny 
Leszka Deptuły, posła, ofiary smoleńskiej 
katastrofy rządowego samolotu. Józiu, 
tak do niego mówiliśmy, był wspania-
łym człowiekiem, oddanym i wiernym 
temu, czemu służył przez całe swoje ży-
cie, wsi, z której się wywodził i dla któ-
rej pracował, w ruchu młodzieżowym 
„Wiciowym”, w Polskim Stronnictwie 
Ludowym i w samorządzie, w którym 
dla dobra ziemi pilźnieńskiej pracował, 
jako radny rady miasta, a później, jako 
burmistrz. Był sąsiadem, z którym nasze 
władze samorządowe dogadywały się 
wielu sprawach realizując misję i zadania 
zapisane w ustawach samorządowych. Hi-
storyczna już wspólna inicjatywa razem z 
powiatem i podpisanie porozumienia ze 
starostą Władysławem Bielawą, które za-
owocowało nową przebudowaną drogą z 
Pilzna przez Lipiny Chotową do Czarnej. 
To było, tak niedawno - dziś to historia, 
a drogą komfortowo jadą samochody, je-
chać też będą dzięki temu porozumieniu 
zawodnicy z 56 krajów świata do Czarnej 
i Chotowej, aby toczyć szachowe poje-

dynki w rozgrywkach Mistrzostw Świata 
Mężczyzn i Kobiet do lat 20 w Szachach, 
które odbędą się w dniach od 2 do 17 
sierpnia.  Józiu kochał też szachy i często 
w nie grywał. Zapewne byłby jednym z 
tych, którzy, na co dzień śledzić będą wy-
niki i mistrzowskie pojedynki. Zasłużył 
na pamięć, zapisując czynami historię do-
konań samorządu na ziemi pilźnieńskiej. 
Budował i modernizował obiekty szkolne, 
modernizował drogi, dbał o nie każdego 
dnia nie szczędząc sił, aby wspólnocie 
samorządowej, której przez ostatnie lata 
przewodził żyło się lepiej i godniej. Do 
naszej gminy często przyjeżdżał na różne 
uroczystości, ostatnio na dożynki powia-
towe. Był razem z nami, ceniliśmy go za 
prostolinijność i upór w dążeniu do celu. 

Cieszyliśmy się wspólnie z każdego suk-
cesu, spotykaliśmy się od lat razem, co 
roku na stawie w Strzegocicach, aby zła-
pać rybę i zwyczajnie pogwarzyć, będzie 
nam tych spotkań brakować, pozostaną 
wspomnienia. 

Burmistrz Pilzna odszedł na wiecz-
ną wartę, wierzymy, że spaceruje po 
„zielonych łąkach” i nie trapią go żadne 
zmartwienia, patrzy na nas i dobrze nam 
wszystkim życzy, bo taki był tu na ziem-
skim padole. Żegnamy Cie Józiu.  

Józef Chudy 
Stanisław Zieliński 
Bogusław Majka 

10 kwietnia pozostanie w naszej pamię-
ci jako jeden z najtragiczniejszych dni w 
dziejach współczesnej Polski. Prezydent 
Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią 
i towarzyszącymi im osobami zginęli nie-
opodal lotniska w Smoleńsku, udając się 
na uroczystości 70-tej rocznicy bestial-
skiego mordu katyńskiego. 

W katastrofie zginęło 96 osób, w tym 
kilkoro związanych z naszym regionem. 
Wśród ofiar katastrofy znalazły się  rów-
nież osoby szczególnie związane z naszą 
gminą, Leszek Deptuła i Wiesław Woda, 
posłowie polskiego parlamentu. Leszek 
Deptuła całe dorosłe życie związany był 
z pobliskim Mielcem. Był lekarzem we-
terynarii, ukończył wydział medycyny 
weterynaryjnej Akademii Rolniczej i 
praktykował w pobliskich Wadowicach 
Górnych. Znali go wszyscy i szanowali 
za życzliwość i bezinteresowną pomoc. 
Był ludowcem z wyboru i przekonania, 
najpierw w Zjednoczonym Stronnictwie 
Ludowym, później w Polskim Stronnic-
twie Ludowym. Pełnił wiele zaszczyt-
nych funkcji w samorządzie zawodowym 
i  samorządzie terytorialnym. W roku 
2002 został marszałkiem województwa 
podkarpackiego, a w ostatnich wyborach 
posłem na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Bardzo często jako marszałek, dzia-
łacz ludowy i samorządowy przyjeżdżał 
do naszej gminy, ostatnio uczestniczył 
w uroczystym otwarciu Krytej Pływalni. 
To dzięki Jego wsparciu inwestycja ta 
mogła ze znacznym udziałem środków 
Unii Europejskiej zostać zrealizowana i 
dziś pomimo kilku miesięcznej przerwy 
spowodowanej powodzią służy dzieciom 
i mieszkańcom naszej gminy. Jest wizy-
tówką, którą chwalimy się przyjezdnym. 
Wizyt tych oficjalnych i tych przyja-
cielskich było wiele, cieszyliśmy się z 
każdego Jego przyjazdu, a zwłaszcza na 
powiatowe opłatki, w których wspólnie 
z nami uczestniczył. Mielec pożegnał go 

godnie, tysiące ludzi zgromadziło się na 
uroczystościach pogrzebowych, przybyli 
strażacy z całego województwa i ludowcy 
z zielonymi sztandarami, które oddały 
mu ostatni hołd. Śpij kolego w ciemnym 
grobie, niech się Polska przyśni Tobie …. 
Niosła się echem znana wojskowa melo-

dia na komunalnym cmentarzu w Mielcu, 
a salwa honorowa  kompanii honorowej 
pożegnała zasłużonego dla naszego woje-
wództwa człowieka, który darzył nas sym-
patią i wspierał jako marszałek. Byliśmy 
na mieleckim cmentarzu, pożegnaliśmy 
przyjaciela naszej gminy, zacnego czło-
wieka, o którym pamiętać będziemy. Na 
krakowskim rynku i wokół Mariackiego 
Kościoła zebrały się tłumy, podobne jak 
w homilii przypomniał ks. kardynał Stani-
sław Dziwisz na pożegnaniu Wincentego 
Witosa, które żegnały go w ostatniej dro-
dze do rodzinnych Wierzchosławic. Tym 
razem cała Małopolska przybyła licznie, 
aby pożegnać Wiesława Wodę, posła na 
Sejm, który mimo choroby, na własne ży-

czenie wyszedł ze szpitala, aby polecieć 
do Katynia i pochylić się nad mogiłami 
zamordowanych oficerów Rzeczpospoli-
tej. Zginął w katastrofie rządowego samo-
lotu. Byliśmy na krakowskim rynku aby 
pożegnać naszego wojewodę tarnowskie-
go, który dla naszej gminy uczynił wiele 
dobrego. Wspomagał finansowo z budże-
tu wojewody wiele zadań inwestycyjnych, 
które jak choćby ujęcie wody w Żdżarach 
służy mieszkańcom całej gminy. Gościli-
śmy go u nas na otwarciu nowej szkoły w 
Głowaczowej, a „wizyty gospodarskie” 
w naszej gminie wojewody zawsze koń-
czyły się oprócz dorady, także środkami 
które wspomagały nasz budżet. Bardzo 
często już po reformie administracyjnej 
kraju jako poseł przyjeżdżał do Chotowej 
aby odwiedzić młodych strażaków z  dru-
żyn młodzieżowych,  którzy obozowali na 
polu namiotowym w Ośrodku. Spotykali-
śmy się aby porozmawiać , licząc iż nasze 
uwagi wykorzysta w działalności parla-
mentarnej i ustawodawczej. Był rzetel-
nym człowiekiem, państwowcem, który 
dobro ludzi przedkładał nad własne dobro. 

To był tragiczny lot, który przyniósł nam 
smutek i żal. Dlatego wszystkich opła-
kiwaliśmy i żegnaliśmy. W Warszawie 
pod Pałacem Namiestnikowskim hołd w 
imieniu rady gminy oddał radny z Prze-
rytego Boru Mirosław Kot, czekał 6 go-
dzin w kolejce oby pokłonić się zmarłemu 
Prezydentowi i Jego żonie. Na pokładzie 
prezydenckiego samolotu TU-154M zgi-
nęli związani z naszym województwem:  
Grażyna Gęsicka była minister rozwoju 
regionalnego, wspominany Leszek Dep-
tuła, senator Stanisław Zając z Jasła, Uro-
dzeni w naszym województwie: senator 
Janinę Fetlińską, Ge. Broni Bronisława 
Kwiatkowskiego i generała brygady Kazi-
mierza Gilarskiego. Modliliśmy się za ich 
dusze we wszystkich naszych parafiach. 
Pozostanie o nich pamięć oraz nurtujące 
wszystkich pytanie? Jak mogło to się  to 

zdarzyć?. Kto zawinił? 
Zapewne się o tym dowiemy choć nie-
dowierzanie zostanie w każdym z nas, 
straciliśmy przyjaciół, których znaliśmy, 
z którymi spotykaliśmy się na co dzień, 
którzy każdego dnia gościli w naszych do-

mach na ekranach telewizorów, przekonu-
jąc i przedstawiając nam swoje polityczne 
racje. Dziś pozostał smutek i łzy.     

Stanisław Zieliński  

SMUTEK I ŁZY
str. 4

Poseł Leszek Deptuła z ks. Stanisławem Januszem

Pogrzeb posła Wiesława Wody w Krakowie

Radny Mirosław Kot przed Pałacem 
w Warszawie

Historyczne podpisanie porozumienia o budowie drogi Pilzno – Czarna Śp. Józef Chmura na uroczystościach strażackich w Róży

Burmistrz Pilzna Józef Chmura - nie żyje
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Eliminacje do Mistrzostw Świata Ko-
biet i Mężczyzn do lat 20 będą rozgrywa-
ne na Hali Sportowej przy Zespole Szkół 
w Czarnej. 

Uroczyste otwarcie mistrzostw odbę-
dzie się w dniu 2 sierpnia. Spodziewa-

my się, że gościć będziemy na tej uro-
czystości Bronisława Komorowskiego 
– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wybranego w II turze wyborów, który 

przyjął Honorowy Patronat mistrzostw 
oraz Waldemara Pawlaka Wicepremiera, a 
zarazem Ministra Gospodarki. Na uroczy-
stość otwarcia przyjadą przedstawiciele 
władz szachowych FIDE oraz Polskiego 
Związku Szachowego. Komitet Honoro-
wy to długa lista znanych postaci życia 

gospodarczego i politycznego naszego 
regionu. Ale najważniejsi są zawodnicy 
z 56 krajów, którzy rywalizować będą o 
tytuły mistrzowskie. Zamknięto już listę 

zgłoszeń, która jest imponująca, a już nie-
długo front szkoły ozdobią flagi narodowe 
państw biorących udział w mistrzostwach: 
Anglii, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, 
Belgii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chor-
wacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, 
Egiptu, Ekwadoru, Estonii, Francji, Gre-

cji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Ira-
ku, Iranu, Izraela, Kanady, Kazachstanu, 
Kolumbii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Nie-
miec, Norwegii, Palestyny, Peru, Polski, 

Portugalii, Republiki Południowej Afryki, 
Rosji, Rumunii, Serbii, Singapuru, Słowa-
cji, Słowenii, Szkocji, Szwajcarii, Szwe-
cji, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, USA, 
Uzbekistanu, Węgier, Wietnamu, Włoch 
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
W ostatniej chwili zgłosiła się Austria, 

Mongolia i Filipiny. Otwarcie mistrzostw 
oglądać będzie można na ustawionych 
telebimach, zapraszamy wszystkich sym-
patyków szachów na tę uroczystość, która 

będzie wielkim wydarzeniem nie tylko w 
naszej gminie, ale także w kraju. Zmaga-
nia zawodników oglądać będzie można 
„On – Line” na stronie internetowej mi-
strzostw: www.wjc2010.pl. Wielkie przy-
gotowania do święta szachów w Polsce 
dobiegły końca, organizatorzy są gotowi 
na przyjęcie gości. 

Główną bazą będzie Ośrodek Wypo-
czynkowo – Szkoleniowy GRAND, w 
którym od dłuższego czasu trwają przy-
gotowania. Do dyspozycji ekip biorących 
udział w zawodach oddana będzie rów-
nież kryta pływalnia i cały kompleks spor-
towo – wypoczynkowy w Czarnej i Cho-
towej. Jak można naocznie się przekonać 
trwają porządki, intensywnie pracuje 
grupa 22 pracowników, których udało się 
zatrudnić w ramach robót publicznych 
organizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Dębicy. 

Wójt Józef Chudy, który jest przewod-
niczącym Komitetu Organizacyjnego jest 
przekonany, że zawodnicy i wszyscy go-
ście z wielką życzliwością zostaną przy-
jęci przez mieszkańców Czarnej i cieszyć 
się będą, że nasza gmina i sama Czarna 
została wyróżniona i jest miejscem za-
wodów szachowych o randze mistrzostw 
Świata.   

Stanisław Zieliński 
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Ostanie prace przed mistrzostwami

E. Łukacijewska złożyła wizytę wójtowiKonwent – obrady w Chotowej

E. Łukacijewska i A. Grygiel w części nowooddanego SPA w ChotowejW Konwencie wzięła udział E. Łukacijewska

Ustalenia z wykonawcą remontu J. Maślanką

ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA – POSŁANKA  DO 
EUROPARLAMENTU Z WIZYTĄ W CZARNEJ 

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SZACHACH 
BĘDĄ W CZARNEJ

ZGŁOSZONO 59 REPREZENTACJI NARODOWYCH

W Konwencie Wójtów i Burmistrzów 
powiatu dębickiego, zwołanym do Cho-
towej z inicjatywy wójta Józefa Chudego 
po śmierci przewodniczącego konwentu 
Józefa Chmury, uczestniczyła posłanka do 
Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łuka-
cijewska. 

W pierwszej części konwentu wybrano 
nowego przewodniczącego, którym zo-
stał burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. 
W części merytorycznej z udziałem po-
słanki dyskutowano o bieżących proble-
mach dotyczących pracy samorządów. 
Znaczący głos w dyskusji zainicjowanej 
przez przewodniczącego konwentu była 
problematyka zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego  terenów naszych gmin w 
powiecie dębickim, doświadczonych w 
ubiegłorocznej powodzi. Jakby przewi-
dziano sytuację jaka dotknie nasz powiat 
w maju i czerwcu tego roku. Rozmawiano 
o zbiornikach retencyjnych tych piętrzą-
cych wodę jak i suchych przepływowych, 
które miały powstać na Wisłoce. 

Realizacja z wielu przyczyn, zwłaszcza 
z braku odpowiednich ustaw przeciwpo-
wodziowych do chwili obecnej się nie po-
wiodła. Konwent, w którym uczestniczył 
starosta powiatu dębickiego Władysław 
Bielawa był kolejnym wspólnym posie-
dzeniem tego nieformalnego zgromadze-
nia organów wykonawczych miast i gmin, 
który przygotowuje wspólne stanowisko 
w wielu żywotnych sprawach, ważnych 
dla realizowania ustawowych zadań sa-
morządu, a wypracowane stanowisko 
przekazywane jest parlamentarzystom, 
władzom wojewódzkim i ministrom. Po 
Konwencie euro posłanka Elżbieta Łu-

kacijewska złożyła wizytę w gminie i zo-
stała zaproszona przez wójta do Komitetu 
Honorowego Mistrzostw Świata Kobiet 
i Mężczyzn w Szachach do lat 20, które 
odbędą się w sierpniu tego roku. Posłanka 
zwiedziła obiekty Zespoły Szkół w Czar-
nej oraz została zapoznana z przygotowa-
niem Ośrodka Wypoczynkowo Szkole-
niowego GRAND w Chotowej Andrzeja 
Grygla do przyjęcia zawodników, uczest-
ników rozgrywek szachowych. 

Wrażenie na posłance zrobiło SPA bu-
dowane z myślą o zapewnieniu dobrych 
warunków zawodnikom. 

  (ziel) 
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Ks. Jan Wierzba, proboszcz z Borowej,  
w drugą niedzielę czerwca na koncele-
browanej Mszy Świętej dziękował Panu 
Bogu za 25 lat sprawowania posługi ka-
płańskiej. 

Za ten dar dziękował wspólnie z licznie 
przybyłymi na tą uroczystą mszę świętą 
parafianami i uczniami z miejscowego Ze-
społu Szkół w Borowej, w której nasz Jubi-
lat uczy religii. Ksiądz Jan Wierzba urodził 
się 5 lipca 1960 r. , będzie więc w lipcu ob-
chodził również 50 – tą rocznicę urodzin. 
Pochodzi z przepięknego zakątka Polski 
ze Szczawnicy,  do której  ciągną przez 
cały rok niezliczone rzesze turystów latem, 
aby podziwiać przełom Dunajca, pobliską 
Sokolicę i Trzy Korony, spłynąć wraz z 
pienińskimi flisakami przełomem Dunajca 
na tratwach, pospacerować nad brzegiem 
Dunajca regenerując siły rześkim, górskim 
powietrzem. Zimą  Szczawnica wita nar-
ciarzy, którzy nieopodal rodzinnego domu 
szusują z góry. 

W Szczawnicy spędził ks. Jan swoje 
najmłodsze lata. Ojciec Jan już nie żyje.  
Mama Maria, brat Grzegorz również ka-
płan, który pracuje w diecezji częstochow-
skiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Szczawnicy. Zawsze wspomina, że klasy 
w szczawnickiej podstawówce były liczne, 
a w Jego klasie uczyło się 40 uczniów. W 
1975 roku zdaje egzamin i zostaje przyjęty 
do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego w Krościenku. 

Krościenko to niedaleko Szczawnicy 
położone nad Dunajcem miasteczko, uro-

kliwe, z dużym wybrukowanym rynkiem, 
zabytkowymi domami i zabytkowym  ko-
ściołem na skraju rynku. 

Czasy liceum to mozolna nauka i rodzą-
ce się z dnia na dzień, jak wspomina ksiądz 
proboszcz powołanie. Zapewne decyzją tą 
spotęgował fakt, iż od najmłodszych lat 
był ministrantem, a później lektorem. 

Drogę do kapłaństwa rozpoczął nasz 
Jubilat od Wyższego Seminarium Du-
chownego w Tarnowie, w którym rozpo-
czął studia teologiczne w roku 1979. Lata 
seminaryjne to czas strajków robotniczych, 

stanu wojennego, rodzącej się nowej de-
mokratycznej Polski. Mszę prymicyjną 
odprawia w roku 1985 i jako młody ksiądz 
rozpoczyna pracę jako wikariusz w Barci-
cach k/Starego Sącza. Niedaleko więc od 
rodzinnej Szczawnicy. Po dwóch latach 
zostaje przeniesiony do Góry Ropczyckiej, 
w której pracuje 4 lata. Później decyzją 
Biskupa na 3 lata zostaje przeniesiony do 
Szczepanowa k/Tarnowa. 

Kolejną placówką jest Ropa. Przez trzy 
lata pracuje też w Pilźnie, aby później 
przez 6 lat pracować w Czarnym Potoku k/
Łącka. W sierpniu 2006 r.  po przejściu na 

emeryturę ks. Stanisława Czyby obejmuje 
probostwo w Borowej. Okres proboszczo-
wania w Borowej to pracowity czas, który 
ks. Jubilat dzieli ucząc religii w Zespole 
Szkół w Borowej i sprawowaniu posługi 
kapłańskiej wraz z różnymi pracami go-
spodarczymi wynikającymi z utrzymaniem 
w dobrym stanie technicznym kościoła i 
jego otoczenia. 

Na samym początku remontu wymaga-
ła plebania, z którym to remontem szybko 
udało się uporać, zmieniło się też otoczenie 
wokół plebanii, wybudowano nowe ogro-
dzenie. Jest wiele jeszcze potrzeb inwesty-

cyjnych, które przy życzliwości parafian 
na pewno uda się zrealizować. Obecnie 
remontowana jest zakrystia. Ksiądz Jubi-
lat wierzy w swoich parafian, którzy każ-
dy apel swojego proboszcza przyjmują ze 
zrozumieniem. Cieszymy się i dziękujemy 
Bogu że mamy tak oddanego nam kapła-
na, mówią parafianie z Borowej. Wspierać 
go będziemy we wszystkich Jego planach. 
Prosimy również z okazji Jubileuszu przy-
jąć najserdeczniejsze życzenia od redakcji 
naszej gazety. 

Szczęść Boże. 
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25 lecie kapłaństwa

BRONISŁAW KOMOROWSKI 
PREZYDENTEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Niedziela 20  czerwca była dniem wy-
borów w naszej gminie. Wybieraliśmy w  
obwodach głosowania z pośród  kandyda-
tów Prezydenta RP. 

Frekwencja w tym dniu pomimo pa-
dającego deszczu wyniosła około 54%. 
Uprawnionych do głosowania z naszej 
gminy było 9899  wyborców, w głosowa-
niu udział wzięło 5348. W tym elemencie 
na tle całego kraju zmieściliśmy się w 
średniej krajowej. 

Zwycięzcą  bezapelacyjnie na terenie 
gminy został kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyński, który uzy-
skał 62,34% ważnie oddanych głosów. 
Z 5348 biorących udział w głosowaniu 
na Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 
3334 wyborców, druki wynik zanotował 
Bronisław Komorowski na którego głoso-
wało 996 wyborców, co stanowiło 18,62 
%., trzecim w naszej gminie, który zdobył 
uznanie u 488 głosujących był Grzegorz 
Napieralski, który uzyskał 9,12% głosów. 
Niespełna 4% i 193 zwolenników głoso-
wało na kandydata Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Waldemara Pawlaka. Jarosław 
Kaczyński w naszej gminie znokautował 
pozostałych kandydatów i jak by to tylko 
od nas zależało to zostałby Prezydentem 
już w I turze. Niestety w Polsce wygranym 
okazał się z małą , ale przewagą Bronisław 
Komorowski, a ponieważ żaden z kandy-
datów nie uzyskał wymaganego progu 
5o%, stąd czekała nas powtórka 4 lipca. 
Ogółem w II turze 4 lipca głosowało na 
terenie gminy 5800 wyborców z 9935 
uprawnionych do głosowania,  co stanowi 
58,3%. Bezapelacyjnie na terenie naszej 
gminy wygrał Jarosław Kaczyński, który 
otrzymał 74,09 % głosów, a Bronisław 
Komorowski 25,05% głosów. Niestety 

wyborcy w naszym kraju zdecydowali 
inaczej, minimalnie ale z przewaga 5% 
wygrał Bronisław Komorowski i on przez 
najbliższe pięć lat będzie pierwszym oby-
watelem Rzeczypospolitej. Jak głosowali-
śmy w poszczególnych obwodach  naszej 
gminy: Czarna: Komorowski 411 głosów, 
Kaczyński 812 głosów, Czarna Golemki: 
Komorowski 84 głosy, Kaczyński 130 
głosów, Jaźwiny; Komorowski 28 głosów, 
Kaczyński 314 głosów, Grabiny: Komo-
rowski 253 głosy, Kaczyński 594 głosy, 
Stara Jastrząbka: Komorowski 77 głosów, 
Kaczyński 498 głosów, Podlesie: Komo-
rowski 30 głosów, Kaczyński 147 głosów, 
Róża: Komorowski 117 głosów , Kaczyń-
ski 454 głosy, Przeryty Bór: Komorowski 
30 głosów, Kaczyński 31 głosów, Żdzary: 
Komorowski 72 głosy, Kaczyński 296 
głosów, Głowaczowa : Komorowski 82 

głosy, Kaczyński 225 głosów, Przyborów: 
Komorowski 105 głosów, Kaczyński 195 
głosów, Borowa; Komorowski 94 głosy, 
Kaczyński 291 głosów, Chotowa; Komo-
rowski 70 głosów, Kaczyński 310 głosów. 
Najwięcej procentowo na Jarosława Ka-
czyńskiego zagłosowali wyborcy Jaźwin, 
uzyskał on poparcie 91% wyborców, naj-
mniej Jarosław Kaczyński uzyskał głosów 
w Przerytym Borze 53%. 

Mieszkańcy gminy wybrali prezyden-
tem Jarosława Kaczyńskiego, w Polsce 
wygrał Bronisław Komorowski. Dodać 
należy, iż objął on honorowy patronat nad 
Mistrzostwami Świata w Czarnej i być 
może przyjedzie prezydent elekt na rozpo-
częcie tych mistrzostw.   

 Komisja w Wiejskim Centrum Kultury w Jaźwinach

Głosują mieszkańcy GolemekGłosowanie Deszcz na pewno wpłynął na frekwencję

Mszę św. koncelebrowali: Ks. Grzegorz Maślanka, brat Ks. Grzegorz Wierzba 
i ks. Jubilat Jan Wierzba

Życzenia dla ks. Jana Wierzby
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Dnia 9 kwietnia 2010 o godzinie 18:30 w  kościele parafial-
nym w Borowej odprawiona została Msza Św. w piątą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II.  

Świątynia wypełniona była mieszkańcami i uczniami Zespołu 
Szkół. Zebrani uczestniczyli w nabożeństwie z powagą i zadu-
mą, która towarzyszyła im w Drodze Krzyżowej  na miejsco-
wy cmentarz. W blasku lampionów, w atmosferze skupienia, ze 
śpiewem i modlitwą na ustach dzieci i młodzież poprowadziły 
ponad 200 – osobową procesję – rozważając kolejne stacje Dro-
gi Krzyżowej uzupełniane wydarzeniami z życia Papieża-Pola-
ka. Dziękujemy wszystkim , którzy pomogli nam zorganizować 
tę uroczystość a mieszkańcom za okazane zainteresowanie i 
liczny udział. 

Uczniowie ZS Borowej  
wraz z opiekunami  

Delegacja samorządowców na czele z 
wójtem Markiem Jędrzejczakiem z part-
nerskiej Gminy Wiązowna w wojewódz-
twie mazowieckim w dniach 20 i 21 maja 
przebywała na zaproszenie wójta Józefa 
Chudego w naszej gminie. 

Wizyta ta, to jeden z elementów planu 
współpracy obu gmin, który jest reali-
zowany w postaci wzajemnej wymiany 
doświadczeń w realizowaniu zadań wła-
snych. Obopólne wzajemne kontakty owo-
cują później we wdrażaniu sprawdzonych 
rozwiązań organizacyjnych w funkcjo-
nowaniu poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych tak w naszej gminie jak i u 
naszych przyjaciół w Gminie Wiązowna. 
Goście z partnerskiej gminy zapoznali się 
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków 
w Czarnej, ostatnio zmodernizowanej w 

ramach realizowanego programu Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej oraz z or-
ganizacją Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Długo i owocnie rozmawia-
no o możliwościach wprowadzenia roz-
wiązań w organizacji pracy służb komu-
nalnych, które pozwolą na lepszą obsługę 
mieszkańców w ważnych dla każdego 
mieszkańca terenów wiejskich usługach 
komunalnych w zakresie zaopatrzenia w 
wodę i odbioru zrzutu ścieków komunal-
nych przez istniejące sieci kanalizacyjne. 
Zapewne i nasi pracownicy po uporaniu 
się z kolejnymi szkodami wyrządzonymi 
przez powódź w miesiącu maju i czerwcu 
odwiedzą Wiązowną, aby naocznie zapo-
znać się z osiągnięciami tej gminy położo-
nej nieopodal Warszawy.  

(sz)  
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Uczciliśmy Dzień papieski z przyjacielską wizytą

Procesja Samorządowcy z Wiązownej w Czarnej

Licznie w różańcu wzięli udział mieszkańcy Borowej

NA DŁUGO ZAPAMIĘTAM TEN WYJAZD…
W dniach 7-12 kwietnia br. miałam 

niezwykłą okazję wziąć udział w XX Wy-
prawie Akademickiej do Katynia, organi-
zowanej przez krakowski oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej, stowarzyszenie 
Ne Cedat Academia oraz Bratnią Pomoc 
Akademicką im. św. Jana z Kęt „Cantia-
num”- studencką organizację, do której 
należę. 

Celem naszej wyprawy było oddanie 
hołdu polskim oficerom zamordowa-
nym w Katyniu wiosną 1940 r. i udział 
w uroczystościach z okazji 70. rocznicy 
tejże zbrodni. W poniedziałek 12 kwiet-
nia późną nocą przybyliśmy do Krakowa 
pod Krzyż Katyński na Placu św. Idziego, 
skąd wyruszyliśmy. Było zupełnie inaczej 
niż w czasie wyjazdu: mnóstwo palących 
się zniczy, kwiatów i żałobne flagi. Zu-
pełnie inna atmosfera, inne emocje, bagaż 
niewiarygodnych doświadczeń. Wszyscy 
bardzo przeżyliśmy tę tragedię, pewnie 
jak większość Polaków.  Na cmentarz w 
Katyniu przybyliśmy w sobotę już przed 
dziesiątą czasu miejscowego (w Polsce 
8.00 ). Było bardzo zimno. Uczestników 
obchodów było jeszcze niewielu, harcerze 
i żołnierze pilnowali porządku, nie po-
zwalając podchodzić zbyt blisko ołtarza, 
gdzie gotowe były już miejsca dla naj-
ważniejszych Gości. Dziennikarze i ekipy 
telewizyjne przygotowywały się do pracy. 
Do rozpoczęcia głównych uroczystości 
było jeszcze trochę czasu, więc mieliśmy 
możliwość  na spokojny spacer po Cmen-
tarzu Wojennym, indywidualną modlitwę 
i zadumę nad losem polskich oficerów. W 
lesie, w którym znajduje się Kompleks 
Memorialny „Katyń” panuje przejmująca, 
cisza. Smutno wyglądają tu wszystkie so-
sny i brzozy, a każdy krok stawia się nie-
pewnie wyobraźnia pracuje. Miejsca sie-
dzące zapełniały się powoli, zwartą grupą 
przyjechali m.in. przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich, kombatanci, harcerze i poli-
tycy z Warszawy. Narastało oczekiwanie 
na liturgię i słowa, które miały zostać 
wypowiedziane. Rozpoczęcie nieznacznie 
opóźniało się, ale nie podawano żadnych 
informacji ot, samolot czasami może się 
spóźnić. W jednej chwili moją uwagę 
zwrócił dziennikarz, który przebiegł obok, 
mówiąc szybko do telefonu słowa: „ Bierz 
kamerę. Samolot się rozbił”. Ziarno nie-
pewności zaczęło kiełkować w mojej 
głowie, ale nikt z zebranych na miejscu 

osób nie wydawał się wiedzieć więcej 
niż inni. Ta krótka przelotnie uchwyco-
na informacja brzmiała zbyt absurdalnie, 
żeby przyjąć ją do wiadomości. Następnie 
żołnierze zaczęli między sobą tajemniczo 
szeptać, rozdzwoniły się telefony i poja-
wiło się poruszenie. Wśród siedzących 
jakaś kobieta rozpłakała się, niektórzy 
łapali się za głowę i zakrywali twarz. Do-
cierały do nas nieoficjalne informacje o 
wypadku samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem, były jednak na tyle niewy-
obrażalne i szokujące, że wciąż jeszcze 
przyjmowane były z niedowierzaniem, w 
nadziei, że nawet jeśli jakiś wypadek miał 
miejsce, to nie był on tak dramatyczny. 
Ksiądz przy ołtarzu rozpoczął odmawia-
nie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Mo-
dlitwę przerwano na chwilę, by przekazać 
wszystkim tragiczną wiadomość. Krótki 
komunikat ambasadora Jerzego Bahra i 
wiceszefa kancelarii prezydenckiej Jacka 
Sasina i… wszystko się zmieniło. Ksiądz, 
który towarzyszył nam w wyprawie kon-
celebrował Mszę, chociaż wcześniej nie 
chciano go wpuścić. Modliliśmy się już 
nie tylko za ofiary zbrodni katyńskiej, 
ale także za ofiary katastrofy samolotu. 
Oni również mieli tu być, by uczcić pa-
mięć poległych; na kilku rzędach pustych 
krzesłach leżały wizytówki z ich nazwi-
skami, wszystko było przygotowane na 
ich przyjazd, czekaliśmy na przemówie-
nie Pana Prezydenta. Mieliśmy spotkać 
się osobiście z Januszem Kochanowskim 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz 
Januszem Kurtyką prezesem IPN, przeło-
żonym i znajomym opiekunów wyprawy! 
Zapłakany tłum śpiewał na koniec mszy 
„Boże coś Polskę”, zrobiło się cieplej, 
nad lasem katyńskim znów pojawiło się 
słońce i po odprawionej liturgii miejsce 
bardzo szybko opustoszało.  Na miejsce 
noclegu wracaliśmy już w zupełnie in-
nych nastrojach. Niewiele mówiliśmy w 
autobusie, w głowie kłębiły się rozmaite 
myśli i panowało ogólne przygnębienie. 
Paradoksalnie, będąc niemalże w centrum 
wydarzeń mieliśmy bardzo niewiele bie-
żących informacji. W głowie kłębiły się 
najrozmaitsze myśli i niepokoje: Jak? 
Dlaczego? Co będzie dalej? Co dzieje się 
w Polsce? Od rana odbieraliśmy Smsy z 
kraju od zaniepokojonych i równie jak 
my wstrząśniętych rodziców, przyjaciół i 
najbliższych osób. Przekazywaliśmy  so-
bie wzajemnie wyrazy wsparcia, a dzięki 

ich relacjom mieliśmy pojęcie o sytuacji 
w Krakowie: ludzie wychodzili tłumnie 
na ulice miast, panowała dezorientacja i 

niedowierzanie. Tęskniliśmy za swoimi 
bliskimi i chcieliśmy już wracać do swo-
ich domów. W czasie powrotu do kraju 
już prawie wszystko skupiało się wokół 
10 kwietnia. W niedzielę rano uczestni-
czyliśmy we Mszy Św. w katolickim ko-
ściele w Smoleńsku. Mieszkańcy miasta 
przynosili pod bramę kościelną kwiaty i 

zapalali znicze, pojawiła się rosyjska te-
lewizja. Byliśmy też przy lotnisku,  nie-
daleko miejsca katastrofy. Gdy w centrum 

miasta zatrzymaliśmy się, by kupić kwia-
ty, podjechał do nas lokalny radiowóz i 
zwykły milicjant zapytał, czy może nam 
pomóc. Pilotowali nas przez centrum, do 
samego lotniska jakby bojąc się jechać. A 
tam: mnóstwo ciekawskich,  dziennikarzy 
z różnych zakątków świata, atakujących 
nas kamer. Ktoś powiedział że przypa-

dało kilka kamer na jednego uczestnika 
wyprawy. Chyba każdy wypowiadał się 
do jakiegoś radia czy telewizji. Ze zrozu-
miałych względów nie wpuszczono nas 
na teren lotniska, więc złożyliśmy kwiaty 
i znicze przed bramą, pomodliliśmy się. 

Z autokaru łatwo można było dostrzec 
wrak samolotu…Świadomość bycia tak 
blisko miejsca gdzie zginęło 96 osób jest 
niewyobrażalnie trudna do zaakceptowa-
nia. Przejeżdżając przez Wilno, widzieli-
śmy mnóstwo kwiatów przed polską am-
basadą, uśmiechnięte twarze Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki na 
pierwszych stronach zagranicznej prasy. 
Dziwną tkliwość odczuwa się, przekracza-
jąc granicę kraju, do którego się wraca po 
takiej wyprawie przeprawie, gdzie na blo-
kach, urzędach i domach widzi się biało-
czerwone flagi opasane żałobnym kirem. 
Przecież los tego kraju, naszego kraju na-
gle staje pod znakiem zapytania w obliczu 
straty tylu przedstawicieli intelektualnej i 
politycznej elity. Ciągle też przypomina 
się ostatnia rozmowa z ś.p. Januszem Ko-
chanowskim, z którym spotkaliśmy się 7 
kwietnia w Warszawie przy pomniku Po-
ległych i Pomordowanych Na Wschodzie. 

Rzecznik był w pogodnym nastroju, 
mówił krótko, podkreślając znaczenie pa-
triotycznych inicjatyw w szkolnictwie. Na 
zawsze utkwią mi w pamięci jego ostatnie 
słowa do nas, wypowiedziane z uśmie-
chem: „Na wschód wyjechać jest łatwo, 
trudniej z niego wrócić. Do zobaczenia 
w Katyniu”. Tak powiedział!    (W wy-
prawie wzięło udział 47 osób: uczniowie 
krakowskich liceów, studenci, harcerze, 
nauczyciele i pracownicy naukowi kra-
kowskich uczelni. Oddział IPN w Kra-
kowie był odpowiedzialny nie tylko za 
techniczne przygotowanie wyprawy, ale 
także za opiekę merytoryczną. Podczas 
podróży wygłoszone zostały wykłady, 
m.in. na temat agresji sowieckiej na Pol-
skę, przebiegu Zbrodni Katyńskiej czy o 
historii kłamstwa katyńskiego. Zwiedzali-
śmy także najważniejsze zabytki urocze-
go Wilna, historycznego Pskowa i Smo-
leńska oraz gościliśmy na spotkaniu w 
polskiej szkole w Dyneburgu na Łotwie.)  

Agnieszka Bałut 

Autorka reportażu pierwsza z lewej z grupą przyjaciół

Msza Św. po katastrofie w katyńskim lesie
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Naprawą dachu zajęli się: W. Erazmus, 
A. Jmróg, L. Świądro, K. Bartnik i E. 
Tryba. Mimo, że sami biedni dzielili się 
wszystkim by zapewnić dach nad głową 
księdzu i siostrom zakonnym. Ogromnie 
ważną rolę w tym okresie odegrał „Cari-
tas”. Nasza parafia również uzyskała da-
leko idącą pomoc, szczególnie w zakresie 
żywności i odzieży. Uruchomiono też 
kuchnię dla najbiedniejszych mieszkań-
ców Czarnej. Zorganizowano zbiórkę pie-
niędzy, która pozwoliła na ufundowanie 
dzwonu o wadze 245, 5 kg, a jego koszt 
wyniósł 132.618 złotych. Był to listopad 
1948 roku. Poświęcenie dzwonu odbyło 
się w następnym roku w czasie odpustu 
parafialnego i nadano mu imię „Tomasz”. 
Imię najhojniejszego ofiarodawcy z Ame-
ryki Tomasza Cygana. Pracujący w naszej 
parafii od 1945 roku do 1969r. ks. St. No-
wakowski, przeniesiony zostaje na inną 
placówkę, a Jego miejsce zajmuje ks. Jan 
Zieliński. W dniach 16-17 grudnia 1968 
roku miało miejsce „Nawiedzenie”. Roz-
poczęto je sześciodniowymi misjami Ob-
raz przywieziono z parafii Pustynia, a od-
prowadzono go w asyście 40 furmanek do 
Chotowej. W 1972 roku w prezbiterium i 
zakrystii położono marmurową posadzkę, 
ponadto w prezbiterium ukazała się wier-
nym nowa polichromia. W tym samym 
czasie dokonano zakupu figury M.B. Ró-
żańcowej. W 1971 r. wiele uwagi, czasu 
i gotówki przeznaczono na dalszy remont 
kościoła, wzbogacono też kościół w nowy 
sprzęt liturgiczny, poddano też ołtarz re-
nowacji. Dnia 25 stycznia 1974r. został 
wezwany do Kurii Biskupiej ks. Stanisław 
Biernat, wikariusz Parafii św. Małgorzaty 
w Nowym Sączu. Zaproponowano mu 
objęcie parafii w Czarnej na miejsce ks. 
Jana Zielińskiego, który przeniósł się do 
Zawady k/Nowego Sącza. Nasz nowy 
proboszcz rozpoczął swą posługę w Czar-
nej 27 stycznia 1974 roku. Wydarzeniem 
ogromnej wagi było zezwolenie władz 
wojewódzkich na remont Kościoła – w 
ramach istniejącej kubatury, otrzymane w 
kwietniu 1974 roku. I tu dylemat, od cze-
go zacząć, brak funduszy, brak majstrów 
budowlanych. W sierpniu tego roku, aby 
zachęcić parafian do ofiary pieniężnej 
ksiądz proboszcz deklaruje ofiarowanie 
własnej części dochodu z wypominków i 
kolędy na remont Kościoła. To podziałało 
i zaczęły płynąć poważniejsze ofiary na 
ten cel. Pierwszy zakup 20 ton wapna. Za-
częto gromadzić drewno, ogromną rolę w 
pozyskaniu drzewa budowlanego odegrał 
Franciszek Krzak – sołtys wsi Czarna, a 
przecinką w lesie kierował Franciszek 
Wąsowicz – kierownik tartaku. W 1975 
roku przypadła 50 rocznica Konsekracji 
Kościoła, co zostało wyeksponowane i 
uroczyście obchodzone. Nim przystą-

piono do generalnego remontu Kościoła, 
dokonano pewnej modernizacji i remon-
tu plebanii, by mogła ona ponieść trudy 
związane z przewidzianą inwestycją. 
Cegłę 121 tysięcy sztuk przywieziono z 
Sandomierza, odległego o 120 km. Para-
fianie z zapałem imali się każdej pracy. 
Część fachowców i pomocników zatrud-

niono na stałe. Ważną rolę odegrał tutaj 
miejscowy murarz Zdzisław Naleźny, 
który około 85% cegły na murach położył 
własnymi rękami. Plan architektoniczny i 
nadzór nad budową prowadził inż. Hen-
ryk Mędrzykowski z Rzeszowa. O wiel-
kim udziale parafian w remoncie Kościoła 
niech świadczy fakt, że w dniu 20 sierpnia 
1975 roku, przy betonowaniu pierwszych 
stropów i chóru pracowało 80 ludzi.  Sta-
łymi pracownikami byli też St. Kapust, 
St. Cieśla, T. Szymański, T. Czarnomia-
rek, no i niezawodny pomocnik Wiesław 
Knych. Prace remontowe rozpoczęto 13 
czerwca 1975r. zaczynając od rozbiórki 
jednej z przybudówek, zakończono 13 
grudnia 1975r. przykryciem dachem z 
blachy nowej części kościoła. Następny 
rok to kontynuacja przebudowy i remon-
tu. Na remont dachu poszło bardzo dużo 
drewna, ofiarowali je parafianie, szcze-
gólnie mieszkańcy Jaźwin. W listopadzie 
ukazała się nowa rzeczywistość Kościoła 
przykryta blachą. Kościół powiększony o 
100 m2. W grudniu doprowadzono wodę 
i zainstalowano centralne ogrzewanie. 
Ogromny zapał i pracowitość parafian 
dały widoczny rezultat, na szczególne 
uznanie zasługują: B. Drozd i B. Knych. 
Kolejny rok to prace tynkarskie wewnątrz, 
początek układania 108 kasetonów wyko-
nanych przez Aleksandra Sasa z Pilzna i 
Józefa Filipowskiego, późniejszego para-
fianina. W pierwszej połowie następne-
go roku zakończono montaż kasetonów, 

wykonano balustradę na chórze i klatce 
schodowej wiodącej na chór. W paź-
dzierniku wybrano Radę Duszpasterską 
w liczbie 21 osób. Rok 1979 był bardzo 
bogaty w wydarzenia, położono posadzkę, 
zamontowano nowe drzwi (wykonawca J. 
Filipowski), wykonano sztukaterię pod 
chórem, dokończono montaż kasetonów. 

Duchowym przygotowaniem do poświę-
cenia naszej świątyni były misje parafial-
ne w dniach 12 – 19 sierpnia 1979 roku. I 
właśnie w tym dniu 19 sierpnia nastąpiło 
poświęcenie odnowionego kościoła, któ-
rego dokonał Jego Ekscelencja Ks. Bi-
skup dr Jerzy Ablewicz. W tej doniosłej 
uroczystości uczestniczyło 20 kapłanów. 
W następnym roku do głosu dochodzą 
mieszkańcy Jaźwin, którzy siłą zajęli dużą 
salę w Domu Ludowym i po wielu pery-
petiach uzyskali zgodę na budowę Domu 
Katechetycznego. Wspólne działanie 
mieszkańców Jaźwin, księdza proboszcza 
i naczelnika gminy w czerwcu 1981 roku 
zaowocowało wymiernym dobrem dla ca-
łej parafii - „nadzieją polski sierpień”. Na 
podarowanym przez mieszkankę Jaźwin 
Annę Kusek placu pod budowę kaplicy, 
w maju 1981r. przystąpiono do jej budo-
wy. Koniec tego roku był tragiczny – 13 
grudnia 1981r. Wojciech Jaruzelski ogło-
sił stan wojenny. Cały następny rok mimo 
wielu perturbacji trwała wytężona praca. 
Nadszedł wreszcie upragniony dzień – 19 
września 1982r. W czasie uroczystej mszy 
J.E. Ks. Biskup Władysław Bobowski 
poświęcił kaplicę w Jaźwinach. Ogrom-
ny trud wszystkich został nagrodzony 
– Jaźwinianie mieli swój Kościół, a dom 
„Celki” został zwolniony. W marcu 1983 
r. odbyły się w Kościele Parafialnym re-
kolekcje fatimskie i od tego czasu wpro-
wadzono nabożeństwo fatimskie w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. 12 maja – w so-

botę rozpoczęto wykopy pod fundamenty 
domu kapłańskiego w Czarnej. Duże tem-
po prac budowlanych to duża zasługa inż. 
Stanisława Kabalca z Tarnowa, projektan-
ta kaplicy w Jaźwinach i domu kapłań-
skiego w Czarnej. Kaplica w Jaźwinach 
otrzymuje okazałe tabernakulum, poświę-
cenia dokonał ksiądz dziekan Stanisław 

Fiołek. Ze spraw duchowych zostało od-
notowane założenie koła św. Stanisława 
złożone z uczniów, którzy ukończyli VIII 
klasę. Założycielem i organizatorem koła 

był też ks. Stanisław, nasz proboszcz. W 
parafii obecnie działa Grupa Modlitewna 
im. Ojca Pio. W 1987 roku J.E. Ks. Bi-
skup Piotr Bednarczyk dokonał wizytacji 
kanonicznej, na koniec zapisał: „Nie po-
znaję parafii Czarna po latach i podziwiam 
dzieło ks. proboszcza Stanisława Bierna-
ta”. Wydarzeniem ogromnej wagi w roku 
1987 był Kongres Eucharystyczny w Pol-
sce w połączeniu z III Pielgrzymką Ojca 
Świętego do Ojczyzny. Milionowe rzesze 
wiernych uczestniczyły we Mszy Świętej 
w czasie, której Ojciec Święty wyniósł na 

ołtarze błogosławionych a między nimi 
córkę ludu ziemi tarnowskiej – Karolinę 
Kózkę. W dniach 22 i 23 sierpnia odbyła 
się wizytacja kanoniczna w czasie, której 
Ksiądz Biskup poświęcił nową plebanię. 
W lipcu 1988 roku nasz cmentarz, który 
był przez szereg lat własnością gminy, 
znów hipotecznie stał się własnością pa-

rafii. W połowie 1989 r. zebranie wiejskie 
wsi Czarna podjęło uchwałę, aby prze-
znaczyć na budowę kaplicy cmentarnej 3 
miliony złotych (starych) z sumy, jaka po-
została po gazyfikacji. Ksiądz proboszcz 
przyjął ją z wyraźnym zadowoleniem. W 
trakcie budowy dużym zaangażowaniem 
wykazał się Józef Kania. 4 czerwca wybo-
ry do Sejmu i Senatu – moment zwrotny 
w sprawowaniu władzy w kraju. W pierw-
szych dniach kwietnia 1990 roku Diecezja 
Tarnowska pożegnała swojego Arcybi-
skupa Jerzego Ablewicza, który zmarł po 
długiej i ciężkiej chorobie 31 marca. W 
maju tuż przed misjami blacharz Czesław 
Zbaraza i kościelny Jan Kusek, bezpłatnie 
pokryli blachą kaplicę cmentarną. Pod ko-
niec sierpnia przystąpiono do tynkowania 
starych ścian kościoła zaś we wrześniu po 
30 latach przerwy katecheza wróciła do 
szkoły, pod koniec miesiąca otynkowano 
wewnątrz i zewnątrz kaplicę cmentarną. 

7 października w ogłoszeniach para-
fialnych usłyszeliśmy „Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował ks. Józefa Życińskie-
go Biskupem Ordynariuszem Diecezji 
Tarnowskiej. W 1991 roku szczególnie 
uroczyście obchodzona była uroczystość 
Najświętszej Marii Panny Królowej Pol-
ski, ponieważ w tym roku przypadła 200 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja.

Tadeusz Szydłowski
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Plebania

Dzwonnica

Parking w budowie

Część druga

15 czerwca 2010 roku odbyła się uro-
czysta prezentacja efektów pracy uczniów 
klasy pierwszej SP pod kierunkiem pani 
Ewy Kawa w realizowanym projekcie 
współfinansowanym przez Europejski 
Fundusz Społeczny i budżet państwa 
,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy".   

W uroczystości  udział wzięli; przed-
stawiciel władz samorządu lokalnego pan 
K.Leńczowski, dyrektor ZS w Głowaczo-
wej pani D.Knych, przewodnicząca Rady 
Rodziców ZS w Grabinach pani B.Rodo, 
dyrektor, nauczyciele i uczniowie SP w 
Grabinach, bibliotekarze p. B.Neumann-
Kłos i p.H.Pytel oraz mieszkańcy i rodzice 
uczniów - bohaterów uroczystości.   Go-
ście zostali zapoznani z przebiegiem pracy 
projektu za pomocą przygotowanej przez 
wychowawcę klasy prezentacji multime-
dialnej. Uwieńczeniem pracy pierwszaków 
było przedstawienie ‘ Mali odkrywcy wiel-
kich tajemnic”    

Przepięknie ubrana sala gimnastyczna 
przypominała bajkowy teatr, z bogato na-
malowaną przez pana S.Pasiekę, kolorową 
łąką. 

Pierwszoklasiści w barwnych strojach 
doskonale prezentowali się, jako aktorzy w 
roli odkrywców, podróżników i przyrodni-
ków. Podróżując kolorowym pociągiem do 
Krainy Wiosny musieli odkrywać i poko-
nać różne zadania postawione przez samą 
Panią Wiosnę. Należało, więc wykazać 
się wielorakimi umiejętnościami i wiedzą 
matematyczną, przyrodnicza, językową, 
wokalną i ruchową. Na zaczarowanej łące 
czekała na nich z koszem czerwonych 
maków uroczo ubrana, w subtelnej zie-
lonej sukni Pani Wiosna, która zaprosiła 
podróżników do wspólnej zabawy z chu-
stą animacyjną w takt wiązanki przebojów 
dziecięcych.. Rodzice z dumą podziwiali 
talent swoich dzieci, który jak się okazało 
drzemie nie tylko w tych najzdolniejszych, 
gdyż każde dziecko jest inne.  Trzeba 
umieć jednak dostrzec talent w każdym 

uczniu i pomóc mu rozwijać, wspierać, 
kształtować… jak głosi założenie realizo-
wanego na zajęciach z uczniami projektu.   

Spotkanie umiliły nagrody dla uczniów 
pacynki-myszki, prezenty od naszych bi-
bliotekarzy i pani B.Rodo oraz poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. 

Wdrożenie projektu wśród uczniów 
mojej klasy spotkało się z dużą aprobatą 
rodziców uczniów, którzy niezwykle in-
teresowali się realizacją samego projektu 
i chętnie włączali się w pomoc organiza-
cyjną. Szczególne podziękowania chcia-
łabym złożyć wójtowi Panu J.Chudemu 
za wyposażenie klasy w nowe, kolorowe 
meble oraz za wspaniałą współpracę Pań-
stwu Zychom i Panu S. Pasiece, Państwu 
Jurkom, Smugaczom oraz pozostałym ro-
dzicom z klasy pierwszej. 

Ewa Kawa 
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Droga powiatowa w Żdżarach wymaga remontu

Decyzja została podjęta. Droga powia-
towa łącząca Czarną z krajową drogą E40 
zostanie przebudowana. 

Wniosek złożony przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy do Regionalnego 
Programu Operacyjnego (RPO) został po-
zytywnie oceniony przez ekspertów i bę-
dzie realizowany w roku 2011.  Postulaty 
i oczekiwania mieszkańców spełnią się, 
więc niedługo dzięki racjonalnej polityce 
prowadzonej przez władze powiatowe, a 
szczególnie starostę Władysława Bielawę. 

Celem było jak najszybsze przebudowa-
nie i zmodernizowanie dróg powiatowych 
w całym powiecie z udziałem środków z 
Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, że 
ich, jakość nie jest najlepsza. W ostatniej 
kadencji władz powiatowych na terenie 
naszej gminy udało się dzięki współpracy 
gminy z władzami powiatu, przebudować 
wiele kilometrów dróg powiatowych. W 
roku przyszłym modernizowana będzie 
strategiczna droga dla mieszkańców naszej 
gminy i samej Czarnej łącząca tą miejsco-
wość z drogą krajową. 

Nadmienić należy, że wielu mieszkań-
ców naszej gminy pracuje i uczy się w 
Tarnowie, a zmodernizowana droga wy-
datnie wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i zwiększy komfort 
podróżowania, a i skończą się utyskiwania 
użytkowników drogi na łaty, dziury i prze-
łomy, których nie brakowało zwłaszcza po 
sezonie zimowym. Ostatnio jeździć trzeba 
było slalomem.  Cieszą się też mieszkańcy 
Żdżar na czele z sołtysem i radnym, któ-
rzy na niemal każdej sesji dopominali się o 
przyspieszenie robót modernizacyjnych na 
tej drodze. Także mieszkańcy ul. Krakow-
skiej w Czarnej będą zapewne zadowoleni, 
że do ich posesji zlokalizowanych przy tej 
ulicy będzie można komfortowo dojechać. 

Realizacja tej inwestycji jest możliwa 
także dzięki partycypacji w kosztach przez 
samorządy Pilzna (dotyczy odcinka drogi 
przebiegającego przez Machową) i samo-
rządu naszej gminy, która udzieli pomocy 
finansowej powiatowi na zrealizowanie tej 
inwestycji ze znacznym udziałem środków 

z Unii Europejskiej. O tej drodze będzie-
my pisać już w następnej VI kadencji sa-
morządu. Jesienią wybory samorządowe, 
nowe władze zostaną wybrane w wybo-
rach bezpośrednich. Pewnym jednak jest, 
że władze powiatowe i gminne tej kaden-
cji wprowadzą to zadanie na 2011 rok i nic 

już nie przeszkodzi, w tym żeby ta bardzo 
ważna dla mieszkańców naszej gminy dro-
ga została gruntownie przebudowana.    

(ziel) 

Pamiętamy nawałnicę z czerwca ubie-
głego roku. Oberwanie chmury, które 
przeszło nocą nad naszą gminą spowodo-
wało ogromne straty zwłaszcza w infra-
strukturze drogowo mostowej. 

Gmina realizuje zakrojony na wiel-
ką skalę program odbudowy z udziałem 
środków budżetowych przekazywanych 
przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach rządowego pro-
gramu usuwania skutków powodzi. Wiele 
już zrobiliśmy, świadczą o tym wyasfal-
towane drogi gminne w kilku miejscowo-
ściach naszej gminy, odbudowane mosty 
w Jaźwinach i Borowej oraz obecnie bu-
dująca się przeprawa w Grabinach. Także 
powiat usuwa skutki powodzi na swoich 
drogach, którymi zarządza Powiatowy 
Zarząd Dróg Lokalnych w Dębicy. Dro-
gą, którą zakwalifikowano do remontu w 

ramach usuwania skutków powodzi jest 
droga przebiegająca z centrum Starej Ja-
strząbki w kierunku Żarówki. Droga ta 
mocno ucierpiała. Zobaczcie państwo na 
zdjęciu, czego potrafiła dokonać ulewa 
na tej drodze. Dziś kończą się tam prace 
remontowe. Kładziony jest nowy asfalt, 
udrożnione zostały przepusty na prze-
biegającym obok potoku, rowie zwanym 
„Dziki”, który w lecie wysycha, a w trak-
cie nawalnych dreszczów potrafi być bar-
dzo niebezpieczny tocząc wody z okolicz-
nych pól. Wykonane przez powiat roboty 
i troska, o jakość wykazywana przez dro-
gowe służby powiatowe oraz bezpośredni 
„nadzór” radnego powiatowego Stefana 
Barana dają gwarancję, że droga ta na 
długie lata powinna służyć mieszkańcom, 
korzystającym z tej drogi będącej najkrót-
szym połączeniem drogowym z Mielcem.  

(ziel) 

W roku 2011 znikną problemy dla kierowców Po powodzi, droga w Starej Jastrząbce Olszynach (2009)

Odbudowana przez powiat droga w Starej Jastrząbce
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Ośrodek Kultury Arsus w 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warsza-

wy był organizatorem IV OGÓL-

NOPOLSKIEGO KONKURSU 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA SZTUKĘ I SCENARIUSZ 

FILMOWY Nie tylko na scenę.    

Celem konkursu było kształtowanie 
postaw twórczych dzieci i młodzieży, roz-
wój współczesnej twórczości literackiej 
poprzez zainteresowanie młodych ludzi 
pisaniem dramatów i scenariuszy filmo-
wych.    

Publiczne Gimnazjum w Grabinach re-
prezentowała uczennica klasy III Agniesz-
ka Przeworska, która zdobyła wyróżnienie 
za scenariusz sztuki groteskowej Dziwy 
nie z tej ziemi…    

Opiekę merytoryczną sprawowała 
polonistka Dorota Arciszewska. 

PANI DANUCIE PYSKATY
Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Czarna

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Wójt Gminy Czarna wraz z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych

Koleżance  DANUCIE PYSKATY
sołtysowi Osiedla Przyborów

Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
składają

Przewodniczący Rady Gminy Czarna wraz z radnymi i sołtysami
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16 maja woda w „Czarniance” prze-
kroczyła stan alarmowy. Przybierały 
niepokojąco również potoki w Starej Ja-
strząbce, a Wisłoka w Chotowej i Grabi-
nach niebezpiecznie przekraczała stany 
alarmowe. 

Zarządzeniem wójta ogłoszono stan 
alarmu przeciwpowodziowego na terenie 
całej gminy. Zmobilizowano i postawio-
no w stan gotowości Ochotnicze Straże 
Pożarne, które interweniowały i pomagały 
mieszkańcom w sytuacjach krytycznych. 
Największe zagrożenie miało miejsce w 
Czarnej, gdy woda we wtorek przekro-
czyła znacznie stan alarmowy zbliżając 
się niebezpiecznie do poziomu 420 cm. 
Ogłoszono alarm i przystąpiono do uło-
żenia wału z worków na istniejącym wale 
koło przedszkola. Sprawnie i szybko wy-
konano zaporę z worków, która zabez-
pieczała przedostanie się wody na tereny 
przedszkola i krytej pływalni. Zanotowano 
po powodzi straty, zwłaszcza na drogach 
gminnych, szutrowych, komisje wyszaco-
wały straty. 

Kolejny atak po oberwaniu chmury 
jakie miało miejsce w godzinach popołu-
dniowych 3 czerwca w Boże Ciało. Nad-
mierne opady spowodowały olbrzymie 
straty w sąsiednich gminach i mieście 
Dębicy. Z niepokojem patrzyliśmy na 
stany wody w naszych rzekach i rowach 
melioracyjnych. Nie obyło się bez podto-
pień, najgroźniej było w Grabinach, rów 
niedrożny i częściowo zasypany oraz 
przepust pod drogą powiatową groził 
poważnymi stratami. Podjęto decyzję o 
przekopaniu rowu i opanowano sytuację, 
choć dwa domy zostały podtopione. Ro-
wami melioracyjnymi nikt na poważnie 
się nie zajmuje, a spółka wodna dba tyl-
ko o należne im opłaty. Niekonserwowa-
nych, zakrzaczonych rowów jest coraz 
więcej na terenie gminy, które mogą być 
groźne i podtapiać nie tylko pola, ale i go-
spodarstwa domowe. Straty nie są duże, 
choć są i wymagają szybkiej interwencji 
zwłaszcza tam gdzie w znacznym stopniu 
nastąpiły zamulenia nie tylko rowów ale 
i przepustów. Trwają prace w Grabinach 
aby przywrócić przepustowość rowów i 
przepustów.  

Nasza gmina pomogła innym gminom 
aby zaznaczyć solidarność z tymi, których 
dotknął  kataklizm. Radni uchwalili na se-
sji w maju i czerwcu pomoc finansową dla 
gmin Słubice i Korzennej po 30 tysięcy 
złotych. Jest to  częściowe zadośćuczy-
nienie za pomoc jaka okazały nam gminy 
w roku 2009. Otrzymaliśmy na usuwanie 
skutków powodzi ponad 300 tysięcy zło-
tych. Na prośbę Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie zorganizowano zbiórkę 
w Panoramie i Markecie. Nasi strażacy 
wyjeżdżali do innych gmin aby pomagać 
w usuwaniu rozlewisk. Pompowali wodę 
w  Dębicy, Zawierzbiu, w powiecie mie-
leckim i tarnobrzeskim. Zasłużyli na po-
chwałę.  

(ziel) 

POWÓDŹ W GMINIE

Maj 2010 – przybiera Czarnianka

Zalane pola w Błyszczówce Grabinach (czerwiec -2010) zdjęcie lotnicze

Akcja udrażniania rowów w Grabinach

Podlana posesja w Czarnej ul. Spółdzielcza Żdżary - potok przelewa się przez drogę Podlane domy w Grabinach (czerwiec 2010)

Akcja OSP na wale przy przedszkolu

Nasi strażacy pomagali innym gminom w pow. mieleckim i tarnobrzeskim
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 W 1902 r. do Żdżar zostały sprowa-
dzone przez księżną Konstancję z Zamoj-
skich Sanguszkową (Sanguszkowie byli 
właścicielami Żdżar) siostry zakonne Słu-
żebniczki Starowiejskie, które rozpoczęły 
pracę oświatową z dziećmi zakładając we 
wsi ochronkę.  

Celem księżnej było głównie szerzenie 
oświaty wśród ludności wiejskiej. Znamy 
nazwiska sióstr prowadzących ochronkę: 
Perpetua Sporna, Kornela Skorupa i Ja-
dwiga Poźniak. Ok. 1908 r. Siostry roz-
poczęły prowadzenie ochronki w nowym 
budynku zakonnym ufundowanym przez 
księżną Konstancję.Powstał on w miejscu 
dawnej karczmy. Budową kierował ksiądz 
Aleksander Siemieński proboszcz z Szyn-
wałdu, a poświęcenia budynku dokonał ks. 
biskup Leon Wałęga. Po sprowadzeniu do 
Żdżar siostry zakonnej mającej kwalifika-
cje pedagogiczne władze austriackie prze-
kształciły ochronkę w 1916 roku w Szkołę 
Ludową 1-klasową mieszaną. Pierwszą 
kierowniczką szkoły była siostra Weroni-
ka Kmieć. Od 1925 r. była to już szkoła 
podstawowa 2-klasowa. Liczba dzieci była 
różna, od 124 do 199. Siostry organizowa-
ły również inną działalność oświatową: 
kursy nauki czytania i pisania dla doro-
słych, kursy zawodowe dla dziewcząt-
gotowania, kroju i szycia, robót ręcznych. 
Zajęcia w szkole odbywały się również w 
czasie wojny. W kwietniu 1944 szkołę za-
jęła niemiecka organizacja „Todt”. Nauka 
wtedy odbywała się w Domu Ludowym. 
Jedynie w okresie od września 1944 do 
lutego 1945 zajęcia nie odbywały się ze 
względu na wysiedlenie wsi przez Niem-
ców. Po powrocie z wysiedlenia dzieci 
rozpoczęły naukę w szkole już w lutym 
1945 r. Od 1946 r. prowadzono przez kilka 
lat również Szkołę Przysposobienia Rol-
niczego. Na początku liczyła 60 uczniów. 
Nauka w szkole trwała 2 lata i dawała 
wykształcenie zawodowe. Warunkiem 
przyjęcia do SPR było ukończenie szko-
ły podstawowej.  Pierwszym budynkiem 
szkoły był wspomniany wyżej drewniany 
dom zakonny Sióstr Starowiejskich, w któ-
rym wydzielono 1 salę, a następnie 2 sale 
lekcyjne. Dzisiaj budynek ten nie istnie-
je. Został rozebrany po wybudowaniu w 
1991 kościoła w Żdżarach, obok którego 

był usytuowany. Po II wojnie światowej 
zajęcia odbywały się także w Domu Ludo-
wym, który również został rozebrany. Stał 
on obok dzisiejszego nowego Wiejskiego 
Domu Kultury i Remizy OSP. 

W 1968 r. powstał projekt budowy no-
wego, dzisiejszego budynku szkolnego. 
Był to projekt w ramach planu „1000 szkół 
na Tysiąclecie”, uzyskany dla wsi dzięki 
wsparciu pochodzącego ze Żdżar członka 
ówczesnych władz wojewódzkich Micha-
ła Pietraszewskiego. Usytuowano nową 
szkołę w innym miejscu niż dotychcza-
sowy budynek - przy wjeździe do wsi od 
strony Machowej. 

Uroczyste otwarcie nowej szkoły odby-
ło się w listopadzie 1970 r. z okazji rocz-

nicy Rewolucji Październikowej. Stary 
budynek szkoły przejęły z powrotem sio-
stry zakonne po procesie sądowym w 1973 
roku. Od 1970 roku w nowej szkole urzą-
dzono również przedszkole. Zostało ono 
zlikwidowane w roku 1990. W latach 1995 
– 1998 budynek szkoły przeszedł gruntow-
ną modernizację dzięki władzom gmina 
Czarna. Zmieniono min. dach, dobudowa-

no nową salę gimnastyczną. Dnia 5 lipca 
1998 r. nadano szkole imię Lotników Bry-
tyjskich. Ludność wsi i społeczność szkol-
na chciała zachować w ten sposób pamięć 
o załodze brytyjskiego samolotu Liberator, 
która zginęła w Żdżarach w nocy z 14/15 
sierpnia 1944 podczas niesienia pomocy 
Powstańcom Warszawskim w akcji „Po-
wietrzny Most”. Na uroczystość nadania 
imienia przybyli ksiądz biskup Władysław 
Bobowski, delegacja ambasady Wielkiej 

Brytanii oraz przedstawiciele sił zbrojnych 
wraz z kompanią reprezentacyjną. Podczas 
tej uroczystości odsłonięto w holu szkoły 
tablicę pamiątkową upamiętniającą fakt 
nadania imienia. Pod tablicą istnieje ściana 
pamięci, gdzie gromadzone są materiały 
związane z wojenną katastrofą samolotu 
RAF (także zachowane resztki samolotu). 
W związku z reformą oświaty w latach 
1999-2002 razem ze Szkołą Podstawową-
(odtąd sześcioklasową) funkcjonował Od-
dział Zamiejscowy Gimnazjum w Czarnej, 
kierowany przez Marię Warżałę (1999), a 
następnie Martę Markowicz (2000-2002). 
W 2002 roku został powołany Zespół 
Szkół w Żdżarach złożony ze Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum. 

Istotnym dniem w historii szkoły był 8 
listopada, 2005 r., kiedy to Zespół Szkół 
otrzymał sztandar, a także udekorowano 
szkołę medalem „Pro Memoria” za zasługi 
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czy-
nach w walce o niepodległość Polski pod-
czas II wojny światowej.  Etapy rozwoju 
szkoły: 1902 – ochronka prowadzona przez 
Siostry Służebniczki Starowiejskie 1916 – 

Ludowa Szkoła 1-klasowa 1925 – Szkoła 
2-klasowa 1946 – Szkoła Podstawowa 
siedmioklasowa 1966 – Szkoła Podstawo-
wa ośmioklasowa 2002- do dzisiaj- Zespół 
Szkół: Szkoła podstawowa i Gimnazjum.  
Kierownicy i dyrektorzy szkoły (oraz peł-
niący ich obowiązki). 1916-1920 – siostra 
Weronika Kmieć 1920-?– Maria Czarnik 
Ok. 1925-1943 – siostra Helena Febronia 
Mach. W 1943 r. zmarła (pochowana w 
Machowej) 1943-1948 – siostra Stefania 

Grzegórzko 1948 – Janina Kubiszyn 1949 
– Tadeusz Kozioł 1949-1950 – Leopold 
Harla  1951 – Teresa Podolska 1952-1953 
– Longina Marcinek 1953-1954 – Teresa 
Podolska 1954-1956 – Janina Kubiszyn 
1956-1960 – Jan Tokarski 1960-1961 – 
Władysław Zuba 1961-1965 – Kazimierz 
Szczepanek 1966 -1967– Stanisław Hałoń 
1967-1968 – Andrzej Wityński 1969 – Sta-
nisława Majewska 1969-1970 – Genowefa 
Ziaja-Rak 1970-1973 – Edward Łukasik 
1973-1976 – Stanisław Stec 1976-1977 
– Zuzanna Stec 1977-1981 – Zbigniew 
Madej 1981-1983 – Tadeusz Pomykacz 
1983-1984 – Stanisław Stec 1984-2006 – 
Celina Murtaś 2006 –do dzisiaj Grzegorz 
Markowicz. 

Opracował Daniel Bogusławski 

Z przeszłości szkoły  
w Żdżarach

WYWIADÓWKA  
DLA RODZICÓW  

- INACZEJ

Rok 1943. Pogrzeb siostry Heleny Febroni Mach, długoletniej kierowniczki szkoły, 
w tle drewniany budynek szkoły

22 kwietnia  2010 roku uczniowie trze-
ciej klasy gimnazjum Zespołu Szkół w 
Grabinach  po raz kolejny poprowadzili 
wiosenną wywiadówkę dla rodziców, pre-
zentując się w uroczystym tańcu jakim 
jest polonez. (Tu warto wspomnieć, że po-
mysłodawcą zakończenia roku szkolnego 
uroczystym polonezem  przez najstarszą 
klasę gimnazjum  był pan Bogdan Pytel 
– Dyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół w 
Grabinach w latach  1999-2002.).  

Spotkanie z rodzicami odbyło się na 
dużej sali gimnastycznej, ozdobionej 
barwnymi, olbrzymich formatów pracami 
plastycznymi uczniów wszystkich klas, 
począwszy już od klasy O SP. Kolorowe 
plakaty  wywołały iście wiosenny nastrój. 
Uczniowie wykazali wiele  pomysłów by 
wywołać w sercu wiosnę u swoich rodzi-
ców.  Wywiadówka jest ważnym wydarze-
niem w życiu  naszej szkoły, od kilku już 
lat    zapisała się w tradycję  szkoły jako 
Wywiadówka - Inaczej.  

Gospodarzami spotkania są najstarsi 
gimnazjaliści, którzy w galowych strojach 
nie tylko wzbudzają  podziw  swoich ro-
dziców i  nauczycieli,   choćby ze względu 
na swój niecodzienny, uroczysty wygląd 
ale tez mogą przed szerszą publicznością 
i najbliższymi zatańczyć poloneza, do 
którego cierpliwie przygotowują się przez 
dwa miesiące .Czerwone róże trzymane 
w ręku tancerek w tym roku okazały się 
świetnym dodatkiem, gdyż pałały nutą 
elegancji. 

Dla gimnazjalistów taka wywiadówka 
to również pora by podziękować za wspar-
cie w edukacji z racji swojej ostatniej wy-
wiadówki w szkole tu w Grabinach. W re-
pertuarze swojej gościnności jest również 
miejsce na prezentację sukcesów uczniów 
wszystkich klas urozmaicone występem 
wokalnym, w tym roku uczennic ; Żanety 

Ciepły  i Ani Klasło . W roli konferansje-
rów spotkania wystąpili Paulina Rodo  i 
Tomek Knap.  Spotkanie z rodzicami było 
również okazją dla klasy 1 SP by pochwa-
lić się świeżo urządzoną od kwietnia pra-
cownią do nauczania wczesnoszkolnego, 
pomalowaną i wyposażoną w nowe, kolo-
rowe ławki, meble z dużym telewizorem 
i dość pokaźnych rozmiarów dywanem. 
Wszystko to było możliwe dzięki życzli-
wości dla edukacji w naszej szkole wój-
ta gminy Czarna pana Józefa Chudego. 
Uczniowie mają do swojej dyspozycji 
również pomoce uzyskane z tytułu reali-
zacji przez naszą szkołę projektu unijnego 
„ Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy’ na kwotę ośmiu tysięcy 
złotych. To prawdziwa frajda dla naszych 
najmłodszych pierwszaków uczyć się w 
tak radosnej i przyjaznej do nauki i zaba-
wy klasopracowni. Spotkanie dostarczyło 
dzieciom i ich rodzicom niezapomnianych 
wrażeń. Emocje, wrażenia, a także po-
glądy wymieniane są na spotkaniach w 
klasach. Nie da się ukryć, że taka forma 
spotkań wymaga ogromnej pracy i zaan-
gażowania wychowawców oraz zespołów 
klasowych w przygotowaniu prezentacji z 
udziałem dużych grup uczniowskich    

Celem pomysłu organizacji Wywia-
dówki - Inaczej jest zmotywowanie ro-
dziców do aktywniejszego uczestnictwa 
w życiu szkolnym swoich dzieci i dania 
możliwości obserwacji talentów arty-
stycznych, sportowych, aktorskich swoich 
pociech.   Nie da się ukryć, że taka forma 
spotkań wymaga ogromnej pracy i zaan-
gażowania wychowawców oraz zespołów 
klasowych w przygotowaniu prezentacji z 
udziałem tak dużych grup uczniowskich.   

Ewa Kawa 

Zespół Szkół w Żdżarach (2010r.)

Polonez w wykonaniu uczniów ZS w Grabinach

str. 11 nr 3 Gazeta Czarnieńska



Stanisław  Kutrzuba urodził się 27 wrze-
śnia 1898 roku w Głowaczowej. Był  
jednym z dziewięciorga dzieci Apolonii 
i Antoniego Kutrzubów. W rodzinie tej 
było ośmiu  synów i jedna córka. Ojciec 
pracujący  na kolei a matka gospodyni 
domowa, wspólnie utrzymywali kilkumor-
gowe gospodarstwo rolne, dając dzieciom  
przykład dobrej pracy i dbając o ich wy-
chowanie. 

Rodzina Kutrzubów nie była oszczędzana 
przez los. W czasie I wojny światowej,   
dwaj synowie Józef i Władysław jako żoł-
nierze cesarstwa austriacko-węgierskiego, 
dostali  się do niewoli rosyjskiej i po 5  lat 
spędzili w obozie jenieckim zanim wrócili 
do wolnej  Polski. Trzeci syn przypadkowo 
został zastrzelony przez jadących na front 
polskich żołnierzy   blisko domu,w okoli-
cy niestrzeżonego przejazdu kolejowego w 
Grabinach. Czwarty syn  Francizek został 
zabrany w czasie okupacji przez Gestapo 
i zginął w obozie.  Stanisław ukończył 4 
klasową – 7 letnią szkołę powszechną w 
Głowaczowej w  1912 roku.  W roku 1918 
został powołany do odbycia służby woj-
skowej w  niepodległej Ojczyźnie.  Korzy-
stając z faktu że Sejm RP w dniu 24 lipca 
1919 roku uchwalił ustawe o Policji Pań-
stwowej, oznaczającej powołanie jednoli-
tego dla całego kraju organu bezpieczeń-
stwa publicznego, po odbyciu służby woj-
skowej, co było ówczesnym warunkiem 
przyjęcia do policji, w roku 1922 Stani-
sław wstąpił do Policji Państwowej  w Tar-
nowie, a następnie aż do 1939  roku służył 
w Mielcu. Budynek ówczesnej Policji w 
Mielcu znajduje się przy Al.Mickiewicza 
(dawny róg Pańskiej).  Wstępując do Poli-
cji złożył przysięgę o obowiązującej wów-
czas treści roty: „ Przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu na powierzonem mi 
stanowisku pożytek Państwa Polkskiego 
oraz dobro publiczne mieć zawsze przed 
oczyma. Władzy zwierzchniej Państwa 
Polskiego wierności dochować, wszyst-
kich obywateli kraju  w równym mieć za-
chowaniu, przepisów prawa pilnie strzec, 
obowiązki swoje wypełniać  gorliwie i 
sumiennie, rozkazy przełożonych wyko-
nywać dokładnie, tajemnicy urzędowej 
dochować.Tak mi Panie Boże dopomóż !”  

Prawdopodobnie w roku 1927 przeszedł 
szkolenie adeptów „sztuki policyjnej” w 
szkole podoficerskiej w Piaskach ( okolice 
Sosnowca), będąc w tym czasie czasowo 
zameldowanym w Krakowie. W roku 1927 
zawarł zwiazek małzeński z Anielą Nytko 
w kościele w Krzyżu k/ Tarnowa, w któ-
rej to miejscowości czasowo zamieszkali. 
Zona Stanisława urodziła się 08 paździer-
nika 1899 r. w Krzyżu. Byli małżeństwem 
bezdzietnym. Zachowały się nieliczne 
zdjecia Pana Stanisława i jego żony z wy-
cieczek oraz ślubne z Tarnowa.  Korzysta-
jąc z ustnego opisu Pani Heleny Szyma-
szek,dla której Stanisław był stryjkiem, był 
on człowiekiem o wzroście około 180 cm, 
o czarnych włosach  czesanych  na bok, 
był wysportowany ,dobrze zbudowany, 
pogodny. Jeździł na motocyklu.Pani Hele-
nie podobał się jego mundur a szczególnie 
czapka policyjna Ostatni raz był na urlopie 
w  domu rodzinnym w lipcu lub I połowie 
sierpnia 1939 roku.  W tym czasie posiadał 
stopień policyjny przodownik, co było od-
powiednikiem stopnia sierżanta w wojsku.  
W momencie wybuchu wojny we wrześniu 
1939 roku, wraz z posuwającym się fron-
tem,wypełniając rozkaz ewakuował się z 
innymi służbami na wschód.  Niestety po 
zajęciu Wschodniej Polski przez Związek 
Radziecki, dostał się do niewoli sowieckiej 
i jako policjant państwowy został interno-
wany w obozie zlokalizowanym w pobliżu 
Ostaszkowa na wyspie Stołbny na jeziorze 
Seliger. Jeńcy zajmowali pomieszczenia 
prawosławnego klasztoru.  W obozie tym 
przebywało blisko 6400 funkcjonariuszy i 
pracowników Policji Państwowej. Warun-
ki w obozie były tragiczne, nawet gorsze 
niż te w Kozielsku i Starobielsku. Jak po-
dają źródła, jeńcy spali na gołych deskach, 
wszelkim wymogom urągał stan sanitar-
ny. W ciasnych zarobaczonych blokach 
było brudno i wilgotno. Niedożywienie, 
ciężka praca i zimno, powodowały liczne 
choroby. Umieralność była duża, już po 
miesiącu pobytu zmarły 92 osoby. De-
cyzja o zagładzie jeńców zapadła w dniu 
5 marca 1940 roku na posiedzeniu Biura 
Politycznego KC Wszechrosyjskiej Partii 
na wniosek Ławrientija Berii – ludowego 
Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR. 
Wniosek uzasadnił tym że wszyscy uwię-

zieni  w obozach Polacy ..” są zatwardzia-
łymi  niewyrokującymi poprawy wrogami 
władzy sowieckiej.”.. więc należy zastoso-
wać powszechnie najwyższy wymiar kary 
– rozstrzelanie. 

Likwidacja obozu w Ostaszkowie rozpo-
częła się 4 kwietnia i trwała do 19 maja 
1940 roku. Codziennie, partie ok 250 jeń-
ców pędzono 9 km do stacji kolejowej So-
roga, gdzie upychano ich w wagonach wię-
ziennych i przez Bołogoje transportowano 
do Kalinina (obecnie Twer) do siedziby 
NKWD. Tu do wieczora przetrzymywano  
ich w piwnicy, a po zmroku rozpoczyna-
ło się ich rozstrzeliwanie, które trwało do 
świtu.W celi śmierci byli mordowani strza-
łem w tył głowy. Strzelano z niemieckich 

pistoletów Walther i używano najczęściej 
niemieckiej amunicji kaliber 7,65 mm. 
Ekipą morderców przysłaną z Moskwy, 
kierował starszy major bezpieczeństwa 
państwowego N.Sniegubow. Katem wy-
konującym wyroki był najczęściej  major 
bezpieczeństwa państwowego W.M.Bło-
chin któremu pomagał kombryg. Michaił 
Spiridonowicz Kriwienko. Ciała pomordo-
wanych wywożono o świcie samochodami 
tzw. ”czorrnymi woronami„ do oddalone-

go o ponad 30 km lasu nad rzeką Twercą 
koło Miednoje, gdzie znajdował się ośro-
dek wypoczynkowy NKWD. Tu zrzuca-
no ciała do wykopanych koparką dołów i 
zasypywano je, by niezwłocznie na tych 
miejscach posadzić sosnowy młody las. 
Średnio jednej nocy mordowano od 250 
do 390 jeńców. Ginęli, bo jak powiedział 
podczas przesłuchania szef Kalinińskiego 
NKWD Tokariew „Był policjantem, to 
wystarczy by go rozstrzelać„. Taki  też los 
spotkał Stanisława Kutrzubę, który  złożo-
nej przysiędze był wierrny  aż do śmier-
ci,  życie swoje oddając za Ojczyznę na 
nieludzkiej ziemi... Na  liście katyńskiej 
figuruje on pod nr 7963, jako Stanisław 
Kutczuba s. Antoniego , urodzony  w 1898  
r. w Głowaczowej., zmarł Twer / Miednoje 

w 1940  r.    Zmiana w nazwisku; literka 
„r” na „c”, mogła zaistnieć z powodu ra-
dzieckiej pisowni lub charakteru pisma na 
dokumentach.  Żona  Stanisława Kutrzu-
by, Aniela mieszkała w Tarnowie-Krzyżu 
do 1979 roku. Nie otrzymywała po swoim 
zamordowanym mężu żadnej emerytury.   
Składając podania o zasiłek emerytalny za-
wsze mówiła i pisała prawdę że Stanisław 
został zamordowany na Wschodzie. Na 
cmentarzu w Krzyżu znajduje się obelisk 

upamiętniający ludzi pomordowanych w 
obozach sowieckich. Widnieje też na nim 
nazwisko Stanisław Kutrzuba.    

W kościele p.w.Św.Mateusza w Mielcu, 
umiejscowione są tablice pamięci ofiar 
NKWD. Jest wśród nich także tablica z 
nazwiskiem Stanisława Kutrzuby (Kut-
czuby). Z pewnością jako dowód pamięci 
o jego pracy do chwili wybuchu wojny, 
w Mielcu. Drewniany dom wybudowany 
przed wojną przez Stanisława i Anielę 
małżonków Kutrzuba, stoi do dziś przy 
ulicy Kmiecika (dawna Górna) w Tar-
nowie - Krzyżu. Niewielki dom posia-
da kuchnię, pokój i sień. Tam też Aniela 
mieszkając, uprawiała niewielki kawałek 
ziemi. Zmarła w dniu 18.03.1979 roku. 
W dniu 10 listopada 2007 roku Stanisław 
Kutczuba (Kutrzuba) został awansowany 
pośmiertnie przez Prezydenta PR na sto-
pień aspiranta Policji Polskiej. Na liście 
awansowanych figuruje pod  poz.9350). 
W Miednoje  jest jego tabliczka z napi-
sem ; „Stanisław Kutczuba Przod.”  W 70 
rocznicę tzw. mordu katyńskiego, ziemia 
rodzinna - głowaczowska ziemia ,tak sro-
go doświadczona w czasie II wojny świa-
towej, upomina się dziś o swoich synów 
którzy oddali swoje młode życie za Ojczy-
znę, za wolność i sprawiedliwość, za war-
tości nadrzędne.   Wśród tych  jej synów, 
śmierć aspiranta PP Stanisława Kutczuby, 
dla nas Kutrzuby, z pewnością nie zosta-
nie zapomniana, a on sam dla młodzieży 
będzie wzorem patriotyzmu, oraz oddania 
i miłości Ojczyzny aż do końca.  Jestem 
przekonany że podczas wrześniowych 
uroczystości sadzenia dęba pamięci przy 
Zespole Szkół w Głowaczowej, obok dębu 
pamieci kpt.WP Stanisława Klisia, zasa-
dzony zostanie także dąb pamięci aspiran-
ta PP Stanisława Kutrzuby, a na pamiątko-
wym kamieniu z ich nazwiskami często 
będą pojawiać się świeże kwiaty.  

Cześć ich pamięci! Serdecznie dziękuję 
za inspirację i materiały dotyczące osoby 
Stanisława Kutrzuby, Państwu Drobot i 
Pani  Helenie Szymaszek.   

Kazimierz Knych 

KOLEJNY DĄB PAMIĘCI W GŁOWACZOWEJ....

Aspirant Policji Państwowej Stanisław KUTRZUBA

Mistrzowie ortografii są wśród nas
Po raz drugi w Zespole Szkół w Czarnej 

odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny 
dla klas II – III „Mistrz Ortografii”. 

Zorganizowały go nauczycielki na-
uczania zintegrowanego M. Bieszczad i 
U. Buch. W zmaganiach udział wzięło 27 
uczniów z 7 szkół. Celem konkursu było 
wyrabianie nawyku stosowania reguł orto-
graficznych, bogacenie języka ojczystego, 
wdrażanie do „zdrowej rywalizacji” oraz 
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami 
ze szkół gminnych. Uczniowie pisali dyk-

tando sprawdzające znajomość zasad orto-
graficznych i rozwiązywali praktyczny test 
składający się z 10 zadań.W tej rywalizacji 
najlepszymi okazali się Piotr Prus z klasy 
III z Czarnej i Rafał Kleszcz z klasy III z 
Borowej. Zdobyli oni maksymalną liczbę 
punktów i tym samym zajęli ex-aequo I 
miejsce. Na drugim miejscu znalazła się 
uczennica klasy III ze Starej Jastrząbki 
Natalia Jamroch, a jej szkolna koleżanka 
Justyna Chłopek na III miejscu. 

Sponsorami nagród byli dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji w Czar-

nej Piotr Warżała i dyrekcja Zespołu Szkół 
w Czarnej.   Mimo wysokiego poziomu 
konkursu uczniowie wykazali się dosko-
nałą czujnością ortograficzną, ogromną 
wiedzą i kompetencjami. Mieli możliwość 
rozwijania zainteresowań tajnikami po-
prawnej polszczyzny. 

Gratulujemy  nagrodzonym  uczniom  i 
ich  nauczycielom  oraz  liczymy na spo-
tkanie w przyszłym roku.

Monika Bieszczad

Występ dla uczestników konkursu przygotowany przez uczniów ZS w CzarnejUczestnicy konkursu ortograficznego w Czarnej

Jury konkursu

Aspirant Stanisław Kutrzuba (Kutczuba)
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PIKNIK W ŻDŻARACH

ŚWIĘTO SZKOŁY W CZARNEJ

Fotoreportaż  (ZS  Żdżary) 

Fotoreportaż  (fot. St. Zieliński) 
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PRYMUSI  
2009/2010 
SZKOŁY PODSTAWOWE

Dominika Kłys – uczennica klasy VI  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Przyborowie, średnia ocen: 5,2

Gabriela Pluta – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Chotowej, średnia ocen: 5,2

Martyna Brzeska  – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Borowej, średnia ocen: 5,0

Witold Łukasik – uczeń VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Czarnej, średnia ocen: 5,36 

Patrycja Czapla  – uczennica klasy IV Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Głowaczowej, średnia ocen: 5,5. Uczennica 
ma na swoim koncie liczne osiągnięcia plastyczne.

Sylwia Chłopek – Uczennica klasy IV Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Róży, średnia ocen: 5,36

Maciej Wójcik – uczeń VI klasy Publicznej Szkoły Podsta-
wowej  w Żdżarach, średnia ocen:  5,5, Laureat konkursu przed-
miotowego z języka angielskiego. 

Patrycja Burek – uczennica klasy VI  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jaźwinach, średnia ocen :  5,33 

Wiktoria Puzon – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Grabinach; średnia ocen: 5,54

Anna Stachura – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Starej Jastrząbce,  średnia ocen: 5,5
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PRYMUSI – 2009/2010 GIMNAZJA

Iwona Podgórska - uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Borowej, średnia ocen: 5,1

Marta Wełna – uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum 
w Chotowej, średnia ocen: 5,4 

Sebastian Sitko – uczeń II klasy Publicznego Gimnazjum w 
Czarnej, średnia: 5,54, Finalista konkursu chemicznego

Dominika Majka – uczennica  klasy III  Publicznego Gimnazjum 
w Głowaczowej, średnia ocen:  5,07

Marcelina Wilk – uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w 
Grabinach, średnia ocen: 5,53, finalistka konkursu przedmiotowego 
z biologii.

Anna  Zawiślak – uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w 
Jaźwinach, średnia ocen :  5,25,

Lidia Żmuda – uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Róży, średnia ocen: 5,8

Edyta Wardzała – uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum 
w Starej Jastrząbce, średnia ocen: 5,3

Monika Stolarz – uczennica kl. III Publicznego Gimnazjum w 
Żdżarach,  średnia ocen:  5,3
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ŚWIĘTO SZKOŁY W RÓŻY

PIKNIK SZKOLNY W CHOTOWEJ

str. 16

Fotoreportaż  (fot. St. Zieliński) 
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Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ                                         
Od podpisania w 1929 roku przez 

Mussoliniego traktatu lotaryńskiego Wa-
tykan jest państwem suwerennym. Gwar-
dia szwajcarska nosi mundury zaprojek-
towane przez samego Michała Anioła. 
Obszar obejmujący plac św. Piotra, Ba-
zylikę św. Piotra, pałac papieski i ogród 
– to cała „posiadłość” tego państwa. W 
sumie 1 km/2 Watykan posiada także ju-
rysdykcję nad innymi eksterytorialnymi 
enklawami, jak np. kościół św. Pawła, 
bazylika San Giovanni i inne. Właśnie 
tu spoczywają szczątki naszego Wielkiego 
Rodaka –Jana Pawła II. 

16 października 1978 roku – świat 
wstrzymał oddech. Zebrani na konkla-
we kardynałowie po raz pierwszy od 
ponad czterystu lat wybrali na papieża 
nie Włocha… Przyjął imię Jan Paweł II. 
Wiedziano tylko., że pochodzi z Polski 
– kraju rządzonego przez komunistów, a 
później przez długie lata posługi był en-
tuzjastycznie witany we wszystkich za-
kątkach globu. Szczególnie zaś kochany 
przez młodzież. Cały świat płakał, gdy w 
kwietniu 2002 r. o godzinie 21.37 prze-
stało bić serce Ojca Świętego. To u Jego 
grobu pochyliły się kornie nasze głowy 
kierując ku niebu nasze prośby… Każdy 
uczestnik pielgrzymki wstając, ocierał 
dyskretnie pocące się oczy. Po opusz-
czeniu bazyliki uwaga nasza skupiła się 
na dewocjonaliach.  Wieczorem powrót 
do hotelu na obiadokolację i zasłużone 
„spanko” w Fiano Romano. Rano msza 
święta w bazylice św. Piotra, muzea waty-
kańskie, Kaplica Sykstyńska, zwiedzanie 
krypt papieskich i bazyliki św. Piotra. Po-
południu zwiedzanie spacerkiem: Zamek 
Anioła nad Tybrem, kościół św. Agniesz-
ki i wspaniałe fontanny, Plac Wenecki i 
Pomnik Zjednoczenia Włoch, Kapitol, 
Forum Romanum i drugi nocleg w Fiano 
Romano. 

Przed nami kolejne miejsce – drogie 
niemal każdemu sercu Polaka – Monte 
Cassino – wzgórze we Włoszech miedzy 
Rzymem a Neapolem. Położone na wy-
sokości 516 metrów u podnóża miasta 
Cassino: słynny klasztor Benedyktynów 
założony w VI wieku (budynki z XI, XIV 
i XVIII wieku) kościół (XVI – XVIII). 
To tu rok 1944 przyprowadził naszych 
tułaczy - żołnierzy gen. Wł. Andersa. 17 
stycznia 1944r. rozpoczęła się pierwsza 
bitwa o Monte Cassino, – jako pierwszy 
do akcji przystąpił brytyjski X Korpus, 
który miał sforsować rzekę Gorygliano i 
… Do walki włączył się amerykański II 
Korpus, z kolei Francuski Korpus Eks-
pedycyjny miał od północy oskrzydlić 
masyw Monte Cassino – ich zdobycze 
były znikome, a poniesione straty zmusiły 
Amerykanów do przekazania zdobyczy 
Korpusowi Nowozelandzkiemu. W ten 

sposób rozpoczęła się druga bitwa o Mon-
te Cassino (15-18 luty 1944). Zarówno 
Nowozelandczycy jak i hinduska IV Dy-
wizja Piechoty odnosząc minimalne suk-
cesy – straciła 2400 poległych i rannych. 
Front ustabilizował się niemal na miesiąc. 
13 marca rozpoczęła się trzecia bitwa o 
Monte Cassino. W walkach trwających do 
24 marca aliantom udało się zdobyć nie-
mal całe miasteczko Cassino oraz część 
podejść do wzgórza klasztornego. Jed-
nostki hinduskie i nowozelandzkie straci-
ły ok. 4500 poległych i rannych, a klasztor 
ciągle królował, a na jego szczycie łopota-
ła hitlerowska flaga. W okresie od grudnia 
1943 roku do kwietnia 1944 II Korpus 
Polski dowodzony przez gen. Władysława 
Andersa przygotował się do decydującej 
bitwy. Poszczególnymi jednostkami do-
wodzili: gen. Brygady Bronisław Duch, 
generał brygady Nikodem Sulik, generał 
brygady Bronisław Rokowski, oprócz 
tego generał Władysław Bobiński, Roman 
Odzieżyński, płk Ludwik Ząbkowski i 
szereg innych dowódców. Stan korpu-
su przed bitwą wynosił 2978 oficerów i 
43021 szeregowych. W ich skład wcho-
dziły wszystkie rodzaje broni. Czwarta 
bitwa pod Monte Cassino rozpoczęła się 
11 maja 1944 na całym froncie włoskim 
od przygotowania artyleryjskiego. Na pol-
skim odcinku przygotowanie artyleryjskie 
trwało od 10 do 12 maja.  Pasie działania 
V Kresowej Dywizji Piechoty natarcie na 
„Widmo, jako pierwsze rozpoczęły od-
działy V Wileńskiej Brygady Piechoty. Z 
kolei do walki ruszył XV Batalion, na-
stępnie XII Batalion, kolejny rzut XVIII 
Batalion i wreszcie VI Lwowska Bryga-
da Piechoty. Polskie natarcie na odcinku 
5 WBP napotkało na bardzo silny opór 
Niemców. Załamanie polskiego natarcia 
wsparła I Brygada Strzelców Karpackich. 
Pierwszy atak Polaków przyniósł raczej 
mierne skutki, drugie natarcie 17 maja 
1944 r. o godz. 7. Do godziny 17-tej po-
mimo kontrataków niemieckich małe San-
gelo udało się całkowicie opanować. Do 
walki włączono kolejne pułki, bataliony i 
korpusy. Mimo poważnych strat, Polacy 
wciąż atakowali i dzięki temu rankiem 19 
maja cały masyw Monte Cassino był w rę-
kach polskich – to ogromny sukces II Kor-
pusu. To zwycięstwo zostało okupione po-
nad 1000 poległych. 2931 rannych i 345 
zaginionych, z których 250 wróciło po 
zakończeniu walk. Dla II Korpusu było to 
dopiero preludium przed kolejnymi wal-
kami. Właśnie tam, na drodze, która ziała 
piekielnym ogniem zrodziły się „Czerwo-
ne maki” – pieśń, która stała się drugim 
hymnem. W okresie „stalinowskiej nocy” 
była całkowicie zakazana. Pierwsza stro-
fa powstała nocą z 17 na 18 maja 1944 r., 
kolejne w następnych dniach. Nasi boha-
terowie istotnie wzięli za kark odwieczne-
go wroga i strącili go z chmur. Jej autor 

Feliks Konarski – Kresowiak.

 A dziś?  - rząd białych krzyży, biało 
czerwone wiązanki kwiatów, dziesiątki 
wycieczek, pielgrzymek – chwila zadumy, 
trochę nostalgii, czasami westchnienie, 
wczytywanie się w nazwiska tak swojsko 
brzmiące… I co za to? Zwycięskie parady, 
na których zabrakło miejsca dla „Polskie-
go Żołnierza”?

 Druga część dnia San Giovanno Ro-
tondo spotkanie z Ojcem Pio. Franciszek 
Forgione – bo to jest prawdziwe imię i 
nazwisko Ojca Pio – urodził się 25 maja 
1887r. w Pietrelcinie (prowincja Bene-
went). Przy maleńkiej uliczce Storto Velle 
w parterowym domku z jednym poko-
jem i jednym okienkiem – miał liczne 
rodzeństwo. Ojciec małego Franciszka, 
aby utrzymać syna w seminarium wyemi-
grował do Ameryki. W 1910 roku pisze 

do swojego opiekuna duchowego - ojca 
benedyktyna 

„Od jakiegoś czasu czuję w sobie głę-
boką potrzebę, aby złożyć Panu siebie na 
ofiarę za biednych grzeszników i dusze 
czyśćcowe, a wszystkie kary za te dusze, 
chcę przyjąć na siebie”.

Osiem lat później Niebo odpowiedziało 
na tę ofiarę darem stygmatów – widocz-
nym znakiem przyjęcia jego ofiary. Poza 
tym, ofiara Ojca Pio i jego stygmaty są 

ściśle związane z Fatimą. Jest 20 wrze-
śnia 1918 roku godz. 10.30 z Oczu Ojca 
Pio znika wizja Jezusa, jest sam na ziemi 
oszołomiony, zawstydzony, zdaje sobie 
sprawę, że na dłoniach, stopach i boku 
ma prawdziwe, krwawe i bolesne rany. 
Podejmuje próbę tamowania krwi i uda-
je mu się ukryć stygmaty przed ludzkimi 
spojrzeniami. Trwają dociekania zarówno 
władz kościelnych, jak i świata lekarskie-
go, – jakie siły zadziałały na te nadprzyro-

dzone zjawisko? Nadprzyrodzony charak-
ter stygmatów świętego z Gergono znalazł 
potwierdzenie dopiero w 1968 roku, a 
później? Dziesiątki, setki, tysiące cudów 
za jego wstawiennictwem, zarówno za 
jego życia jak i po jego odejściu przed 
oblicze Pana. To u Jego szczątków w sku-
pieniu i głębokiej ciszy pochyliły się na-
sze głowy i ugięły kolana, by w kornych 
modłach zanosić nasze prośby. Wyciszeni, 
ukojeni i nieco zmęczeni udajemy się na 
ostatni spoczynek. 

A jutro? Jutro perła Półwyspu Ape-
nińskiego – Wenecja – port nad morzem 
Adriatyckim, duży ośrodek przemysłowy, 
ważny ośrodek kulturalny, unikalne świa-
towe centrum na 118 wyspach w Lagunie 
Weneckiej – muzea, galerie, słynna Bazy-
lika św. Marka z bizantyjskimi mozaikami 
(IX –XI i XII – XVIII), Pałace Dożów 
(XIV – XVI), liczne kościoły – gotyk, 
renesans, barok. Na szczególną uwagę 
zasługuje Pałac Dożów – dawna siedziba 
władz Republiki Weneckiej położonej na 
Canale di San Manco: wzniesiony w po-
łowie XIV wieku w stylu gotyckim (roz-
budowany w okresie XV – XVI wieku). 
Reprezentacyjne sale zdobione freskami i 
obrazami, a ponadto: kanały, kanały, pły-
wające tramwaje po czymś, co ogólne na-
zywamy wodą o nie najmilszej woni. Cza-
sami pojawia się gondola i wokół gnijące, 
stare kamieniczki – ich los, raczej niecie-
kawy, podobnie jak ich mieszkańców. I 
jeszcze długie, długie spacery po ulicz-
kach i zakamarkach, by o północy wyru-
szyć w drogę powrotną. Nim postawimy 
„kropkę nad i” w imieniu własnym i całej 
„pięćdziesiątki” bardzo gorące i serdecz-
ne podziękowania dla dwóch pań - Pani 
dyrektor Lidii Wilczyńskiej – Starzyk za 
trud, jaki włożyła w zorganizowanie tej 
wycieczki – pielgrzymki, gwarantując jej 
uczestnikom bogaty i urozmaicony pro-
gram, pozwalający na głębokie duchowe 
i artystyczne przeżycia oraz pani Beacie 
Borkowskiej – mieszkance Tarnowa – 
przewodnikowi i pilotowi naszej włoskiej 
eskapady. Okazała się wirtuozem w swo-
im fachu, jej ogromna wiedza o każdej 
świątyni, każdej godnej uwagi budowli, 
każdym zaułku i zakamarku, każdej oso-
bie godnej uwagi budziła i nadal budzi na-
sze najwyższe uznanie. Każde dodatkowe 
pytanie uczestników wycieczki zostało 
dogłębnie wyjaśnione, a wiedza posze-
rzona. W jej geście było też zadbanie o 
nasz wypoczynek i o to, by stoły były suto 
zastawione (makaronu było w brud). Raz 
jeszcze dla obu Pań – bardzo serdeczne 
podziękowania – do kolejnego spotkania 
może pod wieżą Eiffla.

                  Tadeusz Szydłowski

 (Część druga)

Na cmentarzu pod Monte Cassino uczestnicy wycieczki

Rzym – Hiszpańskie Schody ( w poprzednim numerze podpisaliśmy Wielkie Schody), przepraszamy

Komisja i uczniowie oklaskiwali wykonawców

Uczestnicy konkursu piosenki

14 maja br. w Publicznym 
Gimnazjum w Róży odbył się 
VIII Gminny Konkurs Pio-
senki Obcojęzycznej. Konkurs 
został przygotowany przez p. 
Janusza Opalińskiego, dyrek-
tora szkoły i jednocześnie na-
uczyciela muzyki oraz panie 
Anetę Chodak i Martę Zawi-
ślak, nauczycielki języków ob-
cych w tutejszej szkole.

Do Róży przyjechali ucznio-
wie szkół podstawowych i 
gimnazjów z pięciu miejsco-
wości naszej gminy. Każdy 
uczestnik miał okazję zapre-
zentować swoje umiejętności 
wokalno-językowe, a czasem 
też taneczne. Wszyscy dobrze 

się bawili, zarówno uczestnicy, 
którzy prezentowali się znako-
micie, jak i widownia, która 
gromkimi brawami nagradzała 
każdy występ.

Po zakończeniu prezentacji 
konkursowych jurorzy-nau-
czyciele muzyki i języków 
obcych -  udali się na obrady. 
Obradom tym przewodniczył  
nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Dębicy p. Janusz Pisarz.

Wyniki, na które wszyscy 
niecierpliwie oczekiwali, pre-
zentują się następująco:

Szkoły podstawowe:
I miejsce: Łukasz Czuchra 

ze SP w Starej Jastrząbce 

(„Hallelujah”),                                                            
 II miejsce: Agnieszka Nie-

dbalec ze SP w Róży („Heaven 
is a place on Earth),              

III miejsce: Martyna Brze-
ska ze SP w Borowej („S.O.S.) 
i Konrad Kulas ze SP w Róży 
(„I feel lovely”).

Gimnazja:
I miejsce: Paweł Trojak z PG 

w Starej Jastrząbce („Knockin’ 
on heaven’s door”),       

II miejsce: Klaudia Palka z 
PG w Starej Jastrząbce („Sto
p”),                                           

III miejsce: Dominika La-
bak z PG w Czarnej  („Every-
thing I do”).

Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy ufundowane przez GCKiP 
w Czarnej. Każdy uczestnik 
otrzymał też pamiątkowy dy-
plom oraz właśnie różę – w 
związku z tym, że konkurs 
miał miejsce w miejscowości o 
takiej nazwie. Po uwiecznieniu 
zwycięzców na pamiątkowym 
zdjęciu uczestnicy konkursu i 
ich opiekunowie odjechali do 
swych szkół, by znów za rok 
do nas powrócić, taką przy-
najmniej mamy nadzieję. Ser-
decznie więc zapraszamy!

                                         
(Op)

Róże z Róży
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Z ortografią „Za pan brat” 
GMINNE DYKTANDO 2010

Japońska sztuka 
w naszej szkole

Rozgrywki matematyczno – 
chemicznew Publicznym 

Gimnazjum w Róży
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Już po raz VIII uczniowie ze szkół 
podstawowych i gimnazjów naszej gminy 
spotkali się w Róży, by sprawdzić swoje 
umiejętności ortograficzne.

Uczestnicy dyktanda byli podzieleni 
na dwie grupy wiekowe. Dyktando dla 
gimnazjalistów przygotowała pani Alicja 
Wójcik, a dla uczniów szkół podstawo-
wych pani Leokadia Kalemba.

Celem konkursu było sprawdzenie 
umiejętności ortograficznych oraz upo-
wszechnienie kultury języka polskiego.

Już sam tytuł dyktanda sprawiłby wiele 
trudności większości z nas: „Kilka uwag 
spostrzegawczego obieżyświata o hałaśli-
wych i hardych żabach, które uprzykrzały 
życie podstarzałemu boćkowi”.

Poprawność ortograficzną i interpunk-
cyjną sprawdzała niezwykle skrupulatna 
komisja. Okazało się, że młodzież z  Róży 
najzręczniej ominęła zastawione  pułapki 
językowe.

Czołowe miejsca zajęli uczniowie:
Szkoły podstawowe:
I - Sylwia Chłopek (SP w Róży)
II  - Sylwester Chłopek (SP w Borowej)
III – Dominika Stolarz (SP w Żdżarach) 

i Zuzanna Prus (SP w Czarnej)
Gimnazja:
I – Lidia Żmuda (PG w Róży)
II – Anna Zaucha (PG w Starej Ja-

strząbce)

III – Monika Duraj (PG w Czarnej) i 
Iwona Podgórska (PG w Borowej).

Patronat na konkursem objęło Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
oraz dyrektorzy ze Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Róży: p. Małgorzata Baran  
i p. Janusz Opaliński, fundując nagrody 
dla uczniów. 

Organizatorzy zapraszają do Róży  na 
IX edycję Gminnego Dyktanda już za rok!

Leokadia Kalemba
Alicja Wójcik

Znana pisarka dla dzieci przyjechała 
do Grabin by spotkać się z najmłodszy-
mi czytelnikami Wiejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Grabinach.

  Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2010 
roku z inicjatywy bibliotekarza H. Pytla 
oraz Gminnego Centrum Kultury i Pro-
mocji w Czarnej.  

Pani Barbara Gawryluk jest nie tyl-
ko pisarką, ale też dziennikarką radiową 
oraz tłumaczką zajmującą się językiem 
szwedzkim. Jest autorką wesołych i 
pogodnych książek dla dzieci choćby 

"Przedszkolaki z ulicy Morelowej", "Kak-
tus, dobry pies", "Kaktus, szukaj", "W 
Zielonej Dolinie".

Młodzi słuchacze ze skupieniem wy-
słuchali przejmującej historii „wiernego z 
wiernych” psa Dżoka, który jak się oka-
zało ma swój pomnik w Krakowie, gdyż 
historia ta zdarzyła się naprawdę. Mimo 
iż całkiem niedawno – już dziś nazywana 
jest legendą.    

 Na zakończenie odbyła się „konferen-
cja prasowa”, w której to dzieci zamieniły 
się  w dziennikarzy i zadawały pytania 

pani Barbarze Gawryluk. Interesowało ich 
m.in. "jak to się stało, że została pisarką i 
ile napisała książek?”  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej 
atmosferze, a na koniec ustawiła się kolej-
ka po autografy.

Sponsorem spotkania była Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy.

Henryk Pytel  

21 maja 2010 roku w Publicznym 
Gimnazjum w Róży odbył się konkurs 
matematyczno – chemiczny, w którym 
brali udział najlepsi matematycy i chemi-
cy z: Borowej, Chotowej, Czarnej (dwa 
zespoły), Głowaczowej, Grabin, Jaźwin, 
Róży      i Starej Jastrząbki. Organizator-
kami spotkania były: nauczycielka mate-
matyki Danuta Chęciek i nauczycielka 
chemii Jolanta Cabaj. W rozgrywkach 
wzięło udział  9 trzyosobowych zespołów.

Cele konkursu wiązały się ze sposo-
bem jego przeprowadzenia. Problemy 
sformułowane w postaci gier ukazywa-
ły matematykę i chemię nie jako trudne 
szkolne przedmioty, ale dziedzinę nauki, 
która jest obecna w codziennym życiu. 
Umiejętności takie, jak logiczne myśle-
nie, wnioskowanie, które zdobywamy na 
lekcjach matematyki i chemii, ułatwiają 
nam życie we współczesnym świecie.
Opiekunowie uczniów jak co roku aktyw-
nie uczestniczyli w konkursie, oceniając 
prace uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test i zadania 
tekstowe obejmujące wiadomości z ma-
tematyki i chemii, krzyżówkę chemiczną 
i układali domino matematyczne. Dzię-
ki takiej różnorodności zadań wszyscy 
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 Czarnej w składzie: Patryk Mi-
choń, Ewa Para i Sebastian Sitko. Drugie 
miejsce po dogrywce zajął również zespół 
z Gimnazjum w Czarnej w składzie: Ja-
kub Drozd,  Marek Lis i  Ewelina Nytko. 
Na trzecim miejscu uplasowała się dru-
żyna z Gimnazjum ze Starej Jastrząbki w 
składzie: Tomasz Latała, Agnieszka Nosal 
i Edyta Wardzała. Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali wyróżnienia.

Patronat nad konkursem objęło Gdań-
skie Wydawnictwo Oświatowe oraz dy-
rektor szkoły pan Janusz Opaliński, fun-
dując nagrody dla uczniów i pamiątki dla 
nauczycieli.Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li również drobne upominki, a nauczycie-
le podziękowania  za zaangażowanie w 
przygotowanie uczniów i pracę w jury.
Uczniowie kulturalnie spędzili czas, a 
jednocześnie mieli okazję porównać swo-
je umiejętności z umiejętnościami rówie-
śników z innych szkół. 

 Zapraszamy na kolejną edycję rozgry-
wek za rok. 

Jolanta Cabaj
Danuta Chęciek     

11 maja 2010 r. w Zespole Szkól w 
Borowej, został rozstrzygnięty I Gminny 
Konkurs Origami. Hasłem tegorocznej 
edycji były kwiaty. Organizowany był 
przy współudziale Koła Aktywnych Ko-
biet działającego w Borowej oraz Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej.

Celem konkursu było popularyzowa-
nie sztuki składania papieru wśród dzie-
ci i młodzieży z naszej gminy. Zajęcia z 
wykorzystaniem sztuki origami rozwi-
jają: myślenie twórcze i konstrukcyjne, 
wyobraźnię przestrzenną, ułatwiają zapa-
miętywanie, uczą prostoty, dokładności i 
dyscypliny.

Z terenu naszej gminy trzy szkoły wzię-
ły udział w konkursie (ZS w Czarnej, SP 
w Borowej i ZS w Borowej). Prace oce-
niane były w trzech grupach wiekowych. 
Pierwsze miejsca zajęli: w klasach 0-III 
Dawid Smagacz (SP Borowa), w klasach 
IV-VI Zuzanna Prus i Natalia Sterkowiec 
(SP Czarna) oraz Piotr Mysona (PG Bo-
rowa).

Każdy uczestnik biorący udział w kon-
kursie otrzymał nagrodę. Uczniom i opie-
kunom gratulujemy i dziękujemy. Zapra-
szamy do udziału w przyszłym roku.

 
Marta Majka
 Alina Zając

Najlepsi z gminy w poprawnym pisaniu

Ewa Gawryluk - pisarka i dziennikarka spotkała się z dziećmi w Grabinach

Najlepsi chemicy

Zwycięzcy konkursu
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Ewa Gawryluk 
gościem biblioteki w grabinach
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18 czerwca 2010 roku do szkoły w Glo-
waczowej przyjechała Ewa Stadtmuller, 
znana pisarka tworząca literaturę dla 
dzieci. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy p. H. 
Pytla z Wiejskiej Biblioteki Publicznej w 
Grabinach oraz nauczycielki SP w Głowa-
czowej Wioletty Drożdż-Lorek.  Autorka 
opowiadała uczniom o swojej pracy lite-
rackiej, o etapach powstawania książek. 
Towarzyszący jej ilustrator na oczach dzie-
ci rysował postacie z bajek

Sponsorem spotkania była Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy.

 Wioletta Drożdż-Lorek
Henryk Pytel

W Zespole Szkół im. Lotników Brytyjskich 
w Żdżarach odbył się III Piknik Rodzinny 
pod hasłem ,,Baw się razem z nami”. 

Festyn zorganizowany został w wyniku 
współpracy dyrektora szkoły Grzegorza 
Markowicza i Rady Rodziców. W impre-
zie, nad którą patronat medialny objęło 
Radio RDN Małopolska, udział wzięły 
władze gminy Czarna: wójt Józef Chudy 
i dyrektor Gminnego Zespołu Ekono-
miczno- Administracyjnego Szkół - Artur 
Fronc. Piękna, słoneczna aura sprawiła, że 
mieszkańcy wsi i okolic świetnie bawili 
się przy przebojach muzyki rozrywkowej, 
łączących pokolenia, w wykonaniu zapro-
szonego zespołu muzycznego. Występy 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 
którzy zaprezentowali program artystycz-
ny złożony z tańców, piosenek i skeczów, 
wprawiły słuchaczy w wakacyjny nastrój i 
skłoniły rozbawioną publiczność do rzęsi-
stych oklasków.  Dzięki pozyskanym spon-
sorom nie brakło atrakcji ani dla dzieci, ani 
dla dorosłych. Maluchy korzystały do woli 
z nadmuchiwanych zabawek w otwartym 
na placu obok szkoły wesołym miasteczku, 
w tym okazałej zjeżdżalni, która cieszyła 
się największą atrakcją. Z niezwykłym 
zainteresowaniem spotkała się loteria fan-
towa, w której każdy los wygrywał, a na 
dodatek brał udział w głównym losowa-
niu. Wśród nagród znalazły się: telefon 
komórkowy firmy Nokia, trzy seanse dla 
czterech osób w Grocie Solnej Hotelu Cri-
stal w Tarnowie Mościcach, cztery zapro-
szenia do SPA w Ośrodku Wypoczynko-
wym Grand w Chotowej oraz dwa rowery 
górskie ufundowane przez Państwa Annę 

i Mariusza Świerczków ze Żdżar, a także 
wysokiej jakości sprzęt DVD zakupiony 
przez Państwa Barbarę i Wacława Try-
bów jako główna nagroda, właścicieli fir-
my Regamet. W trakcie imprezy odbywał 
się także kiermasz domowych wypieków, 
przygotowanych przez rodziców. Była 
okazja do degustacji pieczonych kiełbasek, 
a także możliwość zakupu słodyczy i prze-
kąsek na stoiskach obsługiwanych przez 
uczniów. Można było spróbować swych sił 
w różnych konkursach, między innymi w 
turnieju szachowym, w którym zwycięzcy 
otrzymali nagrody przygotowane przez 
sponsorów. Wszystkim przygrywał do tań-
ca do późnych godzin wieczornych zespół  
z  Czarnej. -Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że dzięki szlachetnym ludziom już po raz 
trzeci udało się nam zorganizować to, jak-
że miłe i potrzebne lokalnej społeczności, 
rodzinne święto.  Chcielibyśmy, aby ta 
impreza na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych w naszej miejsco-
wości- wyraził refleksję gospodarz pikni-
ku, dyrektor Grzegorz Markowicz . - Jed-
nocześnie pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania na ręce sponsorów, bez których 
nasze przedsięwzięcie nie powiodłoby się. 

Są wśród nich: 
Barbara i Wacław Tryba –Firma Regamet
Anna i Mariusz Świerczek
Danuta i Jan Świerczek
Janina i Andrzej Kądziołka
Lucyna i Janusz Świątek
Maria i Kazimierz Sztorc
Miron Jamroz- Prezes ZRUG Pogórska 
Wola
Monika i Janusz Michoń
Marta  Suchoń, Dawid Cebulak –„Bara-
to” Czarna
Stanisław Peszko – „Sezam „ Machowa
Andrzej Grygiel- Grand Chotowa
Tadeusz Wrześniak –Huta Szkła Gospo-
darczego Ładna
Danuta Dominiak – Dyrektor Hipermar-
ketu Carrefour
Małgorzata Świderska MAX Tarnów
Krzysztof Kułaga – Hurtownia Marcola 
Tarnów
Marek Roleski – Zbylitowska Góra, Zgło-
bice
Jan Pych – Panorama Czarna
Mateusz Jankowicz Hurtownia Zabawek 
Tarnów
Stanisław Palej Cukiernia Marta – Pilzno
Artur Maciejasz – Skok Tarnów
Hurtownia Koral Rzeszów

Anna Grabowska

W związku z dwusetną rocznicą urodzin 
Fryderyka Chopina i ustanowionym przez 
Polski Parlament Rokiem Chopinowskim 
w lutym 2010 roku odbył się ogólnopolski 
konkurs „Kompozytor sercu najbliższy”. 

Konkurs miał  przyczynić się do większe-
go zainteresowania dzieci i młodzieży mu-
zyką Chopina.  Organizatorem konkursu 
było czasopismo dla nauczycieli „Wycho-
wanie Muzyczne w Szkole” oraz Zespół 
Szkół Katolickich w Otwocku a patronat 
honorowy sprawowali Mazowiecki Kura-
tor Oświaty i Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. 
Celem konkursu było bliższe poznanie i 
popularyzowanie wśród uczniów życia i 
twórczości najwybitniejszej postaci pol-
skiej kultury muzycznej – Fryderyka Cho-
pina. Konkurs rozgrywany był w trzech 
kategoriach: wiedzy i znajomości dzieł F. 
Chopina, literackiej i plastycznej. 
W kategorii plastycznej ogólnopolskiego 
konkursu wzięły udział uczennice  Zespołu 
Szkól w Starej Jastrząbce, „którym coś za-
pewne w duszy grało”: 
• Klaudia Ćwik – plakat „Obywatel Świa-
ta”, 
• Anna Chłopek – płaskorzeźba z masy sol-

nej „W drodze na koncert”,
• Izabela Starzyk – witraż malowany na 
szkle „Fryderyk gra”,
• Łucja Pytel – makieta w drewnie połączo-
na z rzeźbą w mydle „Koncert Chopina”,
• Anna Stachura  – płaskorzeźba  z masy 
solnej „Mazowieckie krajobrazy w muzy-
ce”,
• Agnieszka Garbacz – plakat „Wielki Po-
lak”. 
Opiekunem i doradcą młodych artystów  
była Pani Ewa Orzechowska - człowiek 
renesansu – wielokrotny animator  różno-
rodnych przedsięwzięć z dziedziny kultu-
ry, sztuki, techniki i informatyki w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce.
Prace plastyczne inspirowane były wy-
darzeniami z życia kompozytora, miej-
scami gdzie przebywał, współczesnymi 
pomnikami i wydarzeniami kulturalnymi. 
Wszystkie dzieła zachwycały pomysłowo-
ścią i starannością wykonania oraz orygi-
nalną techniką. Uczennice nie zostały lau-
reatkami konkursu ale sam udział w ogól-
nopolskim konkursie będzie miłym wspo-
mnieniem z czasów szkolnych a otrzymane 
dyplomy świetnymi pamiątkami.

Beata Drwal

Dnia 1 maja 2010 roku „Świerszczyk” 
świętował swoje 65 urodziny. Z tej oka-
zji chciałabym przypomnieć jak było na 
początku.

Nazwę wymyśliła pisarka Ewa Szel-
burg–Zarembina, a pisali do niego zna-
komici pisarze: Jan Brzechwa, Hanna 
Januszewska, Lucyna Krzemieniecka 
i Olga Siemaszkowa. Pierwszy portret 
Świerszczyka namalował Jan Marcin 
Szancer. Pierwsze numery czasopisma 
były wydawane w Łodzi, a od roku 1951 
w Warszawie przez wydawnictwo „Nasza 
Księgarnia”. W 2005 roku „Świerszyk” 
przejmuje „Nowa Era”.

Obecnie dla najmłodszych czytelników 
pisze Małgorzata Strzałkowska, Natalia 
Usenko, Grzegorz Kasdepke i wielu in-
nych. „Świerczyk” zmieniał się przez te 
wszystkie lata, teraz jest bardziej koloro-
wy, ale jak zawsze jest ciekawy, radosny i 
chętnie przez dzieci czytany.

W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Grabinach odbyła się II edycja „Konkursu 
Pięknego Czytania” dla uczniów klas 1 – 
3, który został rozstrzygnięty 2 czerwca 
2010 roku. Organizatorem tego przedsię-
wzięcia była bibliotekarka szkolna Barba-
ra Neumann-Kłos.

Celem konkursu było rozwijanie ak-
tywności czytelniczej u dzieci już od naj-
młodszych lat, a także zdobywanie przez 
nie wiedzy oraz zachęcenie do twórczego 
myślenia. Wszyscy uczestnicy w ramach 
konkursowej rozgrywki mieli za zadanie 
przeczytanie fragmentu tekstu z rubry-
ki „Chcę wiedzieć więcej” czasopisma 
„Świerszczyk”. Oceniano poprawność, 
płynność i wyrazistość czytania.
W klasie 1 nagrody otrzymali, za zajęcie:
I miejsca - Marcin Pasternak, 
II miejsca -Weronika Kruk, 
III miejsca -Patrycja Gąsior. 
Wyróżniono następujących  uczniów: 
Kamilę Bielatowicz i Urszulę Grudkow-
ską.
W klasie 2 nagrody otrzymali, za zajęcie: 
I miejsca - Mateusz Stańczyk, 
II miejsca-Patrycja Nowak i Patryk 
Chmura,
III miejsca - Katarzyna Kmiecik i Karol 
Sikora. 
Wyróżnienia otrzymały: Julia Szwed i 
Wiktoria Wójcik.
W klasie 3 nagrody otrzymali, za zajęcie: 
I miejsca -Wiktoria Chmura i Anna Olek-
sy,
II miejsca - Michał Mitoraj i Bartek Pę-
kala.
III miejsce -Dawid Markowski.
Wyróżnienia otrzymali: Marta Lada, 
Kinga Pasternak, Michał Puzon i Oskar 
Kuczek.

Wszystkim wyróżnionym oprócz pa-
miątkowych dyplomów wręczono po eg-
zemplarzu czasopisma „Świerszczyk”.

W eliminacjach tego konkursu brali 
udział wszyscy chętni z w/w klas, a zapał, 
z jakim w nim uczestniczyli daje nadzieję 
na to, że wyzwoli się w nich chęć do czy-
tania i zdobywania w ten sposób wiedzy.

„Konkurs Pięknego Czytania” odbył 
się dzięki zaangażowaniu i przychylności 

wychowawczyń klas 1-3, Pań: Ewy Kawy, 
Moniki Dybowskiej i Doroty Tokarskiej.

Zdjęcia uczestników konkursu można 
oglądać na stronie internetowej: http://
picasaweb.google.com/zsgrabiny.biblio-
teka/konkurspieknegoczytaniaswiersz-
czyk2010 .

 Barbara Neumann-Kłos

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA – 
NA 65-lECIE CZASOPISmA dlA dZIECI 

ŚWIERSZCZYK

A NAm COŚ W dUSZY  GRA CZYlI 
„KOmPOZYTOR SERCU NAjblIżSZY”

SPOTKAniE Z PiSArKą 
EWą STADTmullEr W GŁOWAcZOWEj

Dzieci licznie przybyły na spotkanie z pisarką

Klasa 2

Klasa 1

Klasa 3
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wyróżnienie dla melpomeny w troscE 
o pEtEnta…

cZtery pory roku 
słowem malowane

   II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Dębicy było or-
ganizatorem III Powiatowego Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Teatralnych- Dę-
bica 2010. Łącznie w przeglądzie wystą-
piło 50 młodych aktorów.

    Publiczne Gimnazjum we Grabinach 
reprezentowało Koło Teatralne Melpo-
mena. Młodzi aktorzy wystawili autorską 
sztukę pod tytułem „Historia nie z tej zie-
mi, czyli amator do pisania bierze się” w 
reżyserii Agnieszki Przeworskiej, uczen-
nicy klasy III. Przedstawienie spodobało 
się publiczności i jury, świadczy o tym 
wyróżnienie, które otrzymali młodzi 
adepci sztuki aktorskiej. W nagrodę dosta-
li także dużą tablicę korkową na teatral-
ne newsy i zdjęcia Gimnazjalnego Koła 
Teatralnego Melpomena. Opiekunem jest 
polonistka Dorota Arciszewska.

Wszyscy borykamy się z brakiem czasu 
i z tego powodu podnoszenie swoich kwa-
lifikacji staje się niekiedy problemem. 

W przypadku administracji samorzą-
dowej brak czasu zarówno aby podnosić 
swoje kwalifikacje, jak i brak czasu dla 
zgłaszających się petentów nie powinien 
jednak mieć miejsca. 

Idealnym rozwiązaniem w tym zakre-
sie są szkolenia organizowane przez To-
warzystwo ALTUM, Programy Społecz-
no-Gospodarcze w ramach projektu „W 
stronę klienta – nowa twarz administracji 
samorządowej”. Projekt ten, jak już wcze-
śniej informowaliśmy współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a patronat nad nim objął Wojewoda 
Podkarpacki oraz Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

 W ramach ww. inicjatywy pracownicy 
naszego urzędu systematycznie uczestni-
czą w szkoleniach, które ze względu na 

poruszaną tematykę są niezwykle pomoc-
ne w codziennej pracy. Poza zagadnie-
niami zarządzania czasem i komunikacji 
z klientami, nasi pracownicy uczą się po-
nadto interpretacji oraz praktycznego za-
stosowania przepisów ostatnio znowelizo-
wanych ustaw (m. in. ustawy o finansach 
publicznych), co niewątpliwie przekłada 
się na jakość świadczonych w naszym 
urzędzie usług. 

Co warto podkreślić, na każdym szko-
leniu pracownicy urzędów wypełniają 
dwukrotnie test oceniający ich wiedzę, 
aby zobrazować efekty szkoleń.

Czy projekt realizowany przez To-
warzystwo ALTUM na terenie naszego 
powiatu odniesie oczekiwany skutek, 
czy przysłuży się zarówno pracownikom 
urzędów, jak i przede wszystkim Państwu 
- mieszkańcom naszego miasta, gminy, 
powiatu przekonamy się już w paździer-
niku 2011 r. na konferencji podsumowu-
jącej projekt.

W Szkole Podstawowej w Starej Ja-
strząbce odbył się w miesiącu maju 2010 
r. konkurs poetycki „Cztery Pory Roku”. 
Pomysł konkursu zrodził się pod wpły-
wem intrygujących rymowanek, które 
uczniowie zamieszczają na końcach ze-
szytów szkolnych. Aby nie zmarnować za-
pału młodych artystów nauczyciel języka 
polskiego pani Marzena Wnuk zachęciła  
uczniów do wzięcia udziału w konkursie 
pisania wierszy pt. „Cztery Pory Roku”. 

Konkurs zachęcił  młodego człowie-
ka do wejścia w rolę poety – twórcy i 
wszechstronnego obserwatora otaczają-
cego świata. W poetyckich zmaganiach 
wzięło udział 21 uczniów z klas IV-VI. 
Organizatorka konkursu, a zarazem prze-
wodniczący jury pani Marzena Wnuk wy-
łoniła zwycięzców:

I miejsce – Łukasz Czuchra klasa IV,
II miejsce – Mateusz Smoleń klasa IV,
III miejsce Agnieszka Garbacz klasa V.
Wyróżnienia:
Weronika Ćwik klasa IV,
Izabela Starzyk klasa V,
Monika Witek klasa IV,
Małgorzata Chłopek klasa VI,
Sylwia Kwiatek klasa IV.

Uczniowie najchętniej opisywali wio-
snę. Często pojawiały się także wiersze 
przekrojowe, oddające piękno wszyst-
kich pór roku. Były wiersze rymowane i 
białe, wszystkie na  wysokim poziomie 

artystycznym. Poezja dziecięca jest szcze-
gólna, dzieci bowiem mają niesamowitą 
wrażliwość, ciekawość świata oraz umie-
jętność wnikliwej obserwacji. Cieszy fakt, 
że młodzi ludzie znajdują chęci i czas na 
tworzenie poezji. Każdy napisany wiersz 
jako owoc twórczego wysiłku okazał się 
nie tylko dowodem talentu poetyckiego 
ucznia, ale i polonistycznej pasji Mistrza 
– Nauczyciela.

Polonistce – pani Marzenie Wnuk gra-
tulujemy pomysłu, który udowodnił, iż 
wśród młodych ludzi nadal istnieją miło-
śnicy poezji lubiący pisać własne wiersze.

Cztery pory roku - Łukasz Czuchra kl. IV 

Gdy się wiosna zazieleni
w bukiecie słonecznych promieni,
chcę po łące tylko biegać, skakać,
niczym motyl latać.
Kiedy latem słońce praży
lubię bawić się na plaży.
Lubię wtedy biec po piasku, 
albo grzyby zbierać w lasku.
Lubię październik i wrzesień,
kiedy czuć w powietrzu jesień.
Leci wtedy z mojej głowy
milion myśli niczym liści kolorowych.
Lubię kiedy białą zimą 
świat okryty jest pierzyną.
Mogę z wysokiego brzegu 
saneczkami gnać po śniegu.

Beata Drwal

Zespół Teatralny z Grabin
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Dolnośląskie Centrum Humanistycz-
ne Polonus było organizatorem Ogól-
nopolskiego Konkursu Ortograficznego 
Polonus 2009.

Celem konkursu było podniesienie 
poziomu kompetencji ortograficznych 
uczniów, popularyzacja i utrwalenie wie-
dzy oraz umiejętności związanych z po-
prawną pisownią, stworzenie pozytywnej 
motywacji skłaniającej uczniów do dbało-
ści o poprawność zapisu, możliwość ze-
wnętrznej oceny poziomu wiedzy i umie-
jętności uczniów w zakresie ortografii

W konkursie wzięło udział 1600 gim-
nazjalistów z całej Polski.

Publiczne Gimnazjum w Grabinach 
reprezentowali: Marcelina Wilk z kl. II, 
zdobyła 11 miejsce w kraju, 4 w woje-
wództwie i tytuł laureata konkursu,

Piotrek Kutrzuba -kl. II, zajął 16 miej-
sce w kraju, zaś 5 w województwie, We-
ronika Dydyńska- kl.I, 19 miejsce w kra-
ju, 6 w województwie, 

Marta Zygmunt- kl.I, 27 miejsce w kra-
ju, 7 w województwie,

Michał Markowski- kl.II,28 miejsce w 

kraju, 8 w województwie,
Ewelina Wolak-kl.I, 57 miejsce w kra-

ju, 16 w województwie.

Opiekę merytoryczną sprawowała 
Dorota Arciszewska, nauczyciel języka 
polskiego.

 Dorota Arciszewska

Młodzieżowy Dom Kultury w Czę-
stochowie był organizatorem Konkur-
su na sztukę teatralną JA ,TY, MY.

Celem konkursu było, pobudzanie 
twórczej aktywności młodzieży, rozwi-
janie talentów literackich, zachęcanie 
do pisania tekstów z przeznaczeniem na 
sceniczną prezentację.

Publiczne Gimnazjum w Grabinach 
reprezentowała Agnieszka Przeworska, 
uczennica klasy III. Napisała sztukę 
pod tytułem Historia nie z tej ziemi, 
czyli amator do pisania bierze się…. 
Jury konkursu doceniło  talent Agniesz-
ki i przyznało jej III miejsce.

Opiekę merytoryczną sprawowała 
polonistka Dorota Arciszewska.

Brąz dla Agnieszki KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE 
• kostki brukowej
•   tapicerki 
   samochodowej
   i meblowej
• dywanów i wykładzin
• sprzątanie domów i biur 
• mycie okien
• porządkowanie terenu
   wokół budynków

Róża  305,    tel. 796 64 35 29

Firma “PERFEKTO”

Ortografia trudna sztuka, ale 
czasu dla niej nie szkoda…

Agnieszka Przeworska zdobywczyni 
III miejsca

Marcelina Wilk
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60 tysięcy Złotych od 
wojewody na ZwalcZanie 

plagi komarów

uZgodnienia 
Z projektantem

Po ostatnich wylewach rzek i potoków, 
także w naszej gminie mamy do czynienia 
z plagą komarów. 

Komary należą do najbardziej do-
kuczliwych owadów, których ukąszenia 
nie są przyjemne i pozostawiają ślady 
na ciele oraz swędzące bąble. U bardziej 
wrażliwych osób może pojawić się nawet 
gorączka. Te owady z rzędu muchówek, 
podrzędu długoczułkich i rodziny ko-
marowych liczą około 2700 gatunków. 
Samce odżywiają się nektarem z roślin i 
kwiatów, a samiczki są krwiopijcze, krew 
jest im niezbędna do produkcji jaj. 

Dorosłe owady żyją na lądzie, nato-
miast ich larwy w wodzie. Całe chmary 
tych owadów, samiczek żądnych krwi 

atakują nas od wieczora utrudniając życie 
także zwierzętom. Przed komarami może-
my się chronić  na różne sposoby, zakła-
dając moskitiery na okna i drzwi, spryski-
wać dom i sufit środkami owadobójczymi 
np.  Autanem, zaopatrzyć się w specjalne 
urządzenie wkładane do kontaktu z pły-
nem zabijającym komary. 

Są i domowe sposoby, w pomieszcze-
niu należy ustawić spodeczki z plaster-
kami cebuli, na parapetach doniczki z 
kwitnącą pelargonią itp. Ze względu na 
powstanie po powodzi rozlewisk, które 
są naturalnym środowiskiem dla rozwoju 
tych owadów, wojewoda zdecydował się 
na kompleksowa walkę na terenie nasze-
go województwa z tymi uciążliwymi dla 
życia owadami. 

Otrzymaliśmy 60 tysięcy złotych na 
walkę z komarami. Specjalistyczna firma 
rozpylać będzie w miejscach nadmierne-
go występowania tych owadów środek 
owadobójczy, który unieszkodliwia owa-
dy, a co za tym idzie ogranicza ich popula-
cję. Między innymi opryski wykonywane 
będą w Grabinach – Błyszczówce, Gło-
waczowej, Chotowej, Żdzarach , Czarnej 
i Borowej. 

Dla ludzi rozpylanie środka owado-
bójczego, który utrzymuje się przez kilka 
godzin nad opryskanym terenem nie jest 
szkodliwe. Nie należy się więc obawiać, 
że wpłynie to na nasze zdrowie. Zapewne 
będą wymierne efekty tej akcji prowadzo-
nej przez gminę. 

                                                                                                                              (ziel) 

  PROGRAM IMPREZY PROMOCYJNEJ

DNI GMINY CZARNA
31 LIPCA 2010 – SOBOTA

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „GRAND” W CHOTOWEJ

GODZ. 15.00 – Dla Dzieci :  Występ Teatru Art-Re z Krakowa w Spektaklu 

          pt. Kot w butach, Quizy i zabawy dla dzieci

GODZ. 16.30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Różacy”

GODZ. 16.30 – Pokaz strojów ekologicznych

GODZ. 17.00 – Występ zespołu JAMBO-AFRICA

Budynek przy ulicy Dworcowej jest 
już własnością gminy. Nie ma więc prze-
szkód prawnych, aby można było z bu-
dżetu gminnego wyremontować budynek, 
który w niedalekiej przyszłości ma służyć 
Policji. 

Obecny stan techniczny, wewnątrz 
budynku przedstawia się nienajlepiej, 
nie remontowany od lat z przestarzałymi 
instalacjami i pionami sanitarnymi nie 
zapewnia godziwych warunków pracy 
funkcjonariuszom posterunku. Dlatego 
też wójt zaprosił przedstawicieli Woje-
wódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie 
i Powiatowej Komendy Policji w Dębicy, 
aby wspólnie z projektantem inż. Tade-
uszem Poliwką ustalić i wybrać najbar-
dziej korzystne rozwiązania,  aby w przy-
szłości posterunek odpowiadał wszystkim 
normom technicznym dla tego rodzaju 
funkcji, którą spełnia. Rozwiązania przy-
gotowane przez projektanta zostały zaak-
ceptowane i prace projektowe mogą być 
kontynuowane. Komendę Wojewódzką 

Policji reprezentował mł. insp. Sławomir 
Szczupak Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji i podinsp. Janusz Sto-
jak. W naradzie wziął udział Powiatowy 
Komendant Policji inspektor Andrzej 
Świder i asp.sztab. Wojciech Ostafin. 
Obecny był również kierownik Posterun-
ku w Czarnej mł. asp. Jerzy Labak. 

Obecnie czarniańscy policjanci czekają 
na przeprowadzkę lekarzy do wybudowa-
nego Centrum Medycznego, w którym 
funkcjonował będzie Ośrodek Zdrowia 
wraz z apteką. Na czas remontu przepro-
wadzą się do pomieszczeń byłego ośrod-
ka. W przyszłym roku zapewne rozpoczną 
się prace remontowe i kolejny budynek 
użyteczności publicznej zmieni diametral-
nie swój wygląd i służył będzie policjan-
tom, którzy są potrzebni na naszym tere-
nie, aby zapewnić bezpieczeństwo miesz-
kańcom  i turystom, których z roku na rok 
coraz więcej odpoczywa w Chotowej.

                                                                                                                          (ziel) 

Opryski wykonuje profesjonalna firma Narada z udziałem przedstawicieli Policji, wójta i projektanta
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Mądrymi odważyli się być uczniowie 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Starej Ja-
strząbce, którzy wzięli udział w kategorii 
teoretycznej i konstrukcyjnej  VII edycji 
Konkursu Wiedzy Technicznej, która  
przebiegała pod hasłem „Sapere aude”  
odważ się być mądrym. 

Głównym celem Konkursu było po-
budzanie i rozwijanie zainteresowania 
młodzieży zagadnieniami z dziedziny 
techniki, stanowiącymi podstawę rozwoju 

współczesnego społeczeństwa.
Konkurs Wiedzy Technicznej to kon-

kurs interdyscyplinarny, powołany przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który 
wraz ze Starostą Jarosławskim sprawował 
nad nim patronat. Konkurs był skierowa-
ny do uczniów gimnazjum i w kategorii 
teoretycznej obejmował wiedzę z zakresu 
matematyki, fizyki, chemii, informatyki 
oraz techniki. Celem konkursu było rów-
nież propagowanie nowoczesnych osią-
gnięć techniki, zachęcanie uczniów do 
realizacji swoich pomysłów technicznych 
i doskonalenia umiejętności zawodowych 
poprzez wykonywanie prac modelowo-
konstrukcyjnych. Prace modelowokon-
strukcyjne zgłaszane na Konkurs musiały 
mieć charakter działających urządzeń 
(modeli) różnego przeznaczenia z zakre-
su następujących dziedzin: mechaniki, 
motoryzacji, elektroniki, elektrotechniki, 
telekomunikacji, mechatroniki. Wraz z 
pracą należało dostarczyć – w wersji elek-
tronicznej – prezentację w programie Po-
werPoint, która uwzględniała: opis pracy, 
cel jej wykonania i zastosowanie pracy, a 

także podstawowe dane jej autora, zasadę 
działania, istotę rozwiązań technicznych 
oraz pomysły i rozwiązania autorskie. 
Prace modelowokonstrukcyjne musiały 
spełniać następujące kryteria, pod wzglę-
dem których były oceniane: oryginalność 
pracy i innowacyjność, funkcjonalność, 
estetyka wykonania pracy, wkład pracy 
własnej, własne pomysły i rozwiązania 
zastosowane przez autora pracy. 

Do półfinału w kategorii teoretycznej 

KWT zakwalifikowali się uczniowie: 
Edyta Wardzała z klasy III i Tomasz La-
tała z klasy II. Uzyskali oni największą 
liczbę punktów z testów w eliminacjach 
szkolnych, które odbyły się 12 stycznia 
2010 roku. W półfinale, który odbył się w 
Jarosławiu 10 marca 2010 wzięło udział 
220 uczniów, ich zadaniem było rozwią-
zanie testów w programie komputero-
wym. Podczas zmagań z zadaniami półfi-
nałowymi Edycie zabrakło tylko 4 punkty 
by awansować do  finału konkursu.  To-
mek był jednym z młodszych uczestników 
konkursu ale również  zajął wysoką lokatę 

Do finału KWT w kategorii konstruk-
cyjnej zakwalifikowali się Tomasz Ma-
rek i Mateusz Hebda obaj uczniowie z II 
klasy gimnazjum. Tomek skonstruował 
działający model z zakresu mechaniki  
„Mechaniczny cyrkiel” a Mateusz wyko-
nał makietę „Droga prądu z elektrowni do 
domu”. Oba modele wymagały wiedzy 
technicznej oraz poświecenia czasu na 
wykonanie konstrukcji. Wynalazki chłop-
ców wzbudzały zainteresowanie kolegów 
i zachęcały do zabawy w konstruktorów. 

Gratulujemy uczniom wiedzy i umiejęt-
ności i dopingujemy ich do próbowania 
swoich sił w przyszłym roku,

Był to pierwszy udział naszych 
uczniów w tego typu konkursie i liczy się 
zdobyte doświadczenie i odwaga „bycia 
mądrym”. Sam udział w wojewódzkim 
konkursie, który wymagał wiedzy z tak 
wielu dziedzin jest już wyróżnieniem. 
Nasi uczniowie wraz z Andrzejem Orze-
chowskim z Publicznego Gimnazjum w 

Latoszynie  konstruktorem „Elektrowni 
wiatrowej” byli w zmaganiach w Jarosła-
wiu jedynymi przedstawicielami powiatu 
dębickiego. Opiekun młodych wynalaz-
ców Pani Ewa Orzechowska  przygoto-
wała uczniów do konkursu teoretyczne-
go i nadzorowała prace konstrukcyjne. 
Stwierdziła, że pomimo, że uczniowie 
nie stanęli na podium cel przedsięwzięcia 
został osiągnięty, wzrosło bowiem zain-
teresowanie zagadnieniami z dziedziny 
techniki a uczniowie już teraz deklarują 
chęć udziału w kolejnej edycji konkursu. 
Należy żywić nadzieję, że zmagania w 
tego typu konkursach zachęcą uczniów 
do pomysłowości i kreatywności, będą 
doskonaliły umiejętności z informatyki 
oraz pomogą młodzieży odkryć predys-
pozycje zawodowe inżynierów. Pani Ewie 
Orzechowskiej składamy serdeczne po-
dziękowania za zaangażowanie w rozwój 
szczególnie uzdolnionej młodzieży

Beata Drwal

Trzynastego czerwca 2010 roku, w 
niedzielne popołudnie, odbył się festyn 
szkolny w Czarnej pn. „Święto Szkoły”. 
Imprezę rozpoczął bieg na 3 km o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Następnie ucznio-
wie ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
prezentowali swoje zdolności wokalne, 
taneczne i aktorskie, bawiąc licznie zgro-
madzoną publiczność. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
akcja pod hasłem „ Cała Czarna czyta 
dzieciom”, w której wzięli udział znani 
ludzie z naszej miejscowości. 

W trakcie trwania występów odbywała 
się sprzedaż: ciast, lodów, gofrów, soków 
i grillowanych kiełbasek. 

Jednak najwięcej zainteresowanych 
przyciągnęła loteria fantowa. Chętnych z 
pewnością skusiła pula głównych nagród, 

tj.: telewizor, magnetofon, aparat cyfro-
wy, wejściówki na basen, do SPA i pizze-
rii, podkaszarki oraz rowery. 

Czas na festynie płynął wszystkim 
bardzo miło przy muzyce zespołu Relax-
Band. 

Organizacja imprezy była możliwa 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu Rady 
Rodziców, w szczególności przewodni-
czącego p. Łukasza Mazura, Dyrekcji 
Szkoły, nauczycieli, uczniów oraz dzięki 
hojności licznych sponsorów.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tej imprezy dyrekcja szkoły 
oraz Rada Rodziców składają gorące po-
dziękowania.

    (MM)

Ten tytułowy projekt realizowany przez 
Panią Ewę Kawę, w klasie 1 Szkoły Pod-
stawowej w Grabinach, był inspiracją do 
zintegrowanego wyjazdu klas 0-2 na wy-
jątkową wycieczkę.

Dnia 12 maja b.r. dzieci wraz z opie-
kunami, Paniami: Ewą Kawą, Małgorzatą 
Piękoś i Barbarą Neumann-Kłos, pojecha-
ły do Szczucina, gdzie udostępniona jest 
wyjątkowa ekspozycja muzealna zabyt-
ków techniki drogowej i mostowej w sie-
dzibie Wydziału Historii Drogownictwa 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.

Placówka ta powstała w 1982 roku i 
gromadzi eksponaty i maszyny związane 
nie tylko z budową dróg i mostów, ale 
również osobiste pamiątki osób zasłużo-
nych dla drogownictwa w Polsce. Znajdu-
ją się tutaj: mundury służbowe, portrety, 
legitymacje, odznaczenia, puchary, za-
bytkowe symbole i tablice oraz wyjątko-
we sztandary i unikalne obrazy. Muzeum 
zatrudnia profesjonalnych przewodników, 
którzy bezpłatnie w bardzo przystępny i 
interesujący sposób przekazują wszystkie 
ciekawostki zwiedzającym ten fantastycz-
ny obiekt.

Dodatkową atrakcją był półgodzinny 
seans filmowy, który w ciekawy sposób 
za pomocą animowanych scen m.in. z kul-
towego serialu „Bolek i Lolek” pozwolił 
dzieciom zapoznać się z przepisami ruchu 

drogowego.
Następnie udaliśmy się do skansenu 

maszyn i pojazdów drogowych, który 
usytuowany jest obok budynku, do które-
go przechodzi się specjalną, zabudowaną 
kładką. Spiralna ścieżka w skansenie po-
zwala obejrzeć każdy eksponat z bliska. 
Tu dopiero była fantastyczna możliwość 
wejścia do każdego pojazdu i dotknięcia 
każdego urządzenia. Wspaniała pogoda 
sprawiła, że wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki świetnie się bawili.

W trakcie zwiedzania zrobiliśmy dużo 

ciekawych zdjęć, które można oglądać na 
stronie internetowej: 

http://picasaweb.google.com/zsgra-
biny.biblioteka/wycieczkadoszczuci-
na052010 .

Celem wycieczki było zapoznanie 
uczniów z bogatym dorobkiem myśli 
technicznej i kultury materialnej oraz tra-
dycji wartych ocalenia od zapomnienia. 

Barbara Neumann-Kłos

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sta-
rej Jastrząbce wzięli udział w kategorii 
plastycznej „XI edycji Ogólnopolskiego 
i IV edycji Polsko – Litewskiego Kon-
kursu Geologiczno – Środowiskowego. 
Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze 
wczoraj, dziś, jutro.” odbywającego się 
w 2010 roku pod hasłem RZEŹBIARZE 
POWIERZCHNI ZIEMI.

„Siły przyrody, które działają nieprze-
rwanie od początku istnienia „błękitnej 
planety” nieustannie kształtują i zmienia-
ją jej wygląd. Niektóre działają szybko 
i gwałtownie, a skutki ich działalności 
są widoczne natychmiast – to wulkany, 
trzęsienia ziemi, fale tsunami, potężne 
cyklony, powodzie czy osuwiska skał. 
Inni rzeźbiarze powierzchni Ziemi dzia-
łają powoli, setki i miliony lat, nieraz w 
ukryciu, ale ich działalność osiąga czasem 
olbrzymie rozmiary. Mozolna praca wody, 
wiatru, prądów morskich i rzecznych, lo-
dowców nieustannie przekształca obli-
cze Ziemi. Powstają strome brzegi mórz 
i piaszczyste plaże, doliny i poszarpane 
szczyty górskie, podziemne jaskinie i 
wielkie wydmy, głębokie kaniony i fanta-
styczne formy skalne.”

Celem konkursu było pobudzenie wy-
obraźni uczniów, zwrócenie im uwagi 
na problemy i zagrożenia wynikające ze 
zmian ukształtowania powierzchni ziemi, 
którym będą musieli stawić czoło w przy-
szłości. 

Na obszarze województwa małopol-
skiego i podkarpackiego za organizację 
Konkursu odpowiadał Oddział Karpacki 
Państwowego Instytutu Geologicznego z 
siedzibą w Krakowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Starej Jastrząbce pod opieką Pani Ewy 
Orzechowskiej wzięli udział w regional-
nym, międzywojewódzkim etapie kon-
kursu przygotowując swoje prace zgodnie 
z podanym tematem oraz wymaganiami 
formalnymi. Wśród prac była płaskorzeź-
ba Anny Stachury „Przełam Dunajca”, 

wielowarstwowa z różnymi odcieniami 
bieli, szarości i czerni wycinanka Konra-
da Żydka „Tatry”, witraż Izabeli Starzyk 
„Jezioro w górach”. Wszystkie prace za-
chwycały dokładnością, atrakcyjnością 
techniki, świeżością pomysłów oraz este-
tyką wykonania.

Wśród 23 laureatów konkursu Od-
działu Karpackiego znalazło się aż dwoje 
uczniów klasy szóstej – Anna Stachura i 
Konrad Żydek.

Uroczystość rozdania nagród półfinało-
wych w Oddziale Karpackim Państwowe-
go Instytutu Geologicznego  w Krakowie 
dla województw małopolskiego i pod-
karpackiego, która miała być połączona 
ze zwiedzaniem wystawy i muzeum oraz 
poczęstunkiem została niestety odwołana 
ze względu na zagrożenie powodziowe, 
ale nagrody zostały przesłane laureatom 
pocztą.

Pani Ewa Orzechowska  nauczyciel 
plastyki, techniki i informatyki w Zespole 
Szkół w Starej Jastrząbce jest wielokrot-
nie inicjatorem udziału młodzieży w kon-
kursach, chcąc rozbudzić zainteresowanie 
nauczanymi przedmiotami. Pracując z 
uczniami uzdolnionymi doskonali umie-
jętności, pogłębia i rozszerza ich wiedzę. 
Jest organizatorem konkursów na terenie 
szkół w Jastrząbce, Róży i Jaźwinach 
a spośród każdej z tych szkół wyławia 
uczniów utalentowanych i chętnych do 
dodatkowej pracy. Jest opiekunem i do-
radcą utalentowanej młodzieży oraz czu-
wa by poziom wykonywanych prac był 
wysoki. Nauczycielka uważa bowiem, że 
konkursy zajmują istotne miejsce w pracy 
nauczyciela. Wykonywanie prac plastycz-
nych, fizyczne obcowanie z pięknem, na-
uczanie poprzez działanie, kształtuje este-
tykę i wrażliwość, wychowuje kompetent-
nych i świadomych młodych odbiorców 
uniwersalnej wartości jaką jest sztuka.

Beata Drwal
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Pomysłowi konstruktorzy 
ze Starej Jastrząbki

ŚWIĘTO SZKOŁY W CZARNEJ

„Mali odkrywcy wielkich tajemnic:
podróże dalekie i bliskie”.

RZEŹBIARZE 
POWIERZCHNI ZIEMI

Młodzi technicy ze Starej Jastrząbki

„Rzeźbiarze powierzchni ziemi” ze Starej Jastrząbki

„Kropla drąży kamień nie siłą lecz częstym padaniem” 
(łacińskie przysłowie)

W  Muzeum Drogownictwa w Szczucinie 
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Uczniowie Publicznego Gimnazjum w   
Starej Jastrząbce 29 maja 2010 r. wzię-
li udział w VIII Edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Z  
piosenką przez Europę". Konkurs zor-
ganizowało Samorządowe Liceum Ogól-
nokształcące w Głogowie Małopolskim, a 
honorowy patronat nad konkursem objął 
Podkarpacki Kurator Oświaty i Wycho-
wania. 

Soliści śpiewali w języku angielskim, 
niemieckim, francuskim i włoskim. W 
konkursie uczestniczyli gimnazjaliści 
oraz licealiści z 16 miejscowości woje-
wództwa podkarpackiego w tym z Rze-
szowa, Jarosławia, Sanoka, Kolbuszowej, 
Starej Jastrząbki oraz oczywiście Głogo-
wa Małopolskiego. 

Pięćdziesięciu uczestników zaprezen-
towało utwory w sposób perfekcyjny a 
zarazem niepowtarzalny. Zmagania woka-
listów i zespołów oceniało jury pod prze-
wodnictwem Pana Krzysztofa Niezgody 
– nauczyciela Niepublicznej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Głogowie  Małopol-
skim. Po burzliwych obradach  okazało 
się, że uczniowie ze Starej Jastrząbki  sta-
nęli na najwyższym podium:

• Paweł Trojak – uczeń klasy III gim-
nazjum  brawurowym  wykonaniem  w 
języku włoskim piosenki p.t. ”Caruso”  

zajął I miejsce,
• Klaudia Palka – uczennica klasy II 

gimnazjum zdobyła  II miejsce śpiewając 
w języku angielskim  utwór: ”Stop”.

Nagrody ufundowała Szkoła Języków 
PROMAR  Za pierwsze miejsca  laureaci 
otrzymali kupony uprawniające do wyko-
rzystania 30 godzin nauki języka obcego 
na dowolnym poziomie zaawansowania, 
za drugie miejsca   kupony uprawniające 
do odbycia 24 godzinnego kursu.

Pani Magdalena Górak nauczycielka 
języka niemieckiego w Zespole Szkół  
w Starej Jastrząbce była  inspiratorem 
uczestniczenia uczniów w  konkursie 
oraz podjęła się roli doradcy językowego. 
Twierdzi Ona bowiem, iż  poprzez naukę 
tekstów piosenek obcojęzycznych  można 
wspaniale doskonalić umiejętności języ-
kowe, poszerzać wiedzę o kulturze innych 
krajów,  oraz umuzykalniać młodzież. 
Konsultacji muzycznej udzieliła Pani Bar-
bara Madura – nauczycielka muzyki.

Laureatom gratulujemy a ich opieku-
nom dziękujemy za zachęcenie uczniów 
do zdrowej rywalizacji, która zawsze  
sama w sobie jest sukcesem.

Beata Drwal

6 maja 2010 roku Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Róży, jak, co roku gościła 
najlepszych matematyków gminy Czar-
na, tj. z: Borowej, Czarnej (dwie druży-
ny), Głowaczowej, Jaźwin, Przyborowa, 
Róży, Starej Jastrząbki oraz gminy Ży-
raków z Woli Wielkiej, na rozgrywkach 
matematycznych. 

Organizatorkami spotkania były na-
uczycielki matematyki: Danuta Chęciek i 
Edyta Stawarz. W turnieju wzięło udział 9 
czteroosobowych zespołów. 

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

Opiekunowie uczniów, jak co roku ak-
tywnie uczestniczyli w konkursie ocenia-
jąc prace uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test obejmują-
cy wiadomości z matematyki, krzyżówkę, 
zadania tekstowe, sudoku i układali domi-
no matematyczne. Dzięki takiej różnorod-
ności zadań wszyscy uczestnicy z dużym 
zaangażowaniem walczyli o punkty dla 
swoich drużyn. Poziom wiedzy uczniów 
był bardzo wyrównany. Różnica w klasy-
fikacji miejsc była jednopunktowa.

Pierwsze miejsce zdobył zespół z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Róży w 
składzie: Sylwia Chłopek, Magdalena 
Godycka, Bartosz Kukla i Filip Zawiślak. 
Drugie miejsce wywalczyła drużyna z 
Głowaczowej: Dominik Ciołek, Aleksan-

dra Majka, Dorota Kurdziel i Karolina 
Kipa. Na trzecim miejscu uplasowała się 
drużyna z Czarnej w składzie: Zuzanna 
Prus, Witold Łukasik, Grzegorz Stawarz 
i Piotr Zieliński. Wyróżnienie zdobyła 
drużyna ze Starej Jastrząbki w składzie: 
Jacek Głowacz, Norbert Nosal, Anna Sta-
chura i Izabela Starzyk. 

Patronat nad konkursem objęło Gdań-
skie Wydawnictwo Oświatowe oraz dy-
rektor szkoły pani Małgorzata Baran fun-
dując nagrody dla uczniów i pamiątki dla 
nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
drobne upominki a nauczyciele podzięko-
wania za zaangażowanie w przygotowa-
nie 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 
maratonu.

 
Danuta Chęciek

Edyta Stawarz

„Czując się odpowiedzialnym za to 
wielkie wspólne dziedzictwo, któremu 
na imię Polska” – Jan Paweł II - uczmy 
naszych wychowanków już od najmłod-
szych lat kochać Ojczyznę. 

Święto Flagi Rzeczypospolitej zostało 
uchwalone w 2004 roku i od tego czasu 
obchodzone jest corocznie dnia 2 maja. 
Historia Barw Narodowych związana jest 
z uchwaleniem Polskiej Konstytucji 3 
maja 1792 roku. Wtedy to barwy biała i 
czerwona po raz pierwszy zostały uznane 
za barwy narodowe. Manifestujący w ten 
dzień byli przepasani biało-czerwonymi 
szarfami, które nawiązywały do herbu 
Królestwa Polskiego – białego orła na 
czerwonym tle.

Dlatego dnia 4 maja b.r. obchodziliśmy 
w naszej szkole uroczystość Święta Flagi 
Rzeczypospolitej. Grupa pięcio- i sze-
ściolatków, pod opieką Pani Małgorzaty 
Piękoś, zaprezentowała piękną recytację 
wiersza Władysława Bełzy, „Kto ty jesteś 
– Polak mały”, inscenizację „Święto Fla-

gi” oraz piosenkę „W domu Ojczystym”.
Dzieci odświętnie ubrane z własno-

ręcznie wykonanymi biało-czerwonymi 
chorągiewkami na zakończenie zaśpie-

wały „Płynie Wisła, płynie po polskiej 
krainie”.

Barbara Neumann-Kłos

Uczniowie Zespołu Szkól w Starej Ja-
strząbce Monika Milas i  Paweł Trojak 
z klasy III gimnazjum oraz Klaudia Pal-
ka i Karolina Bednarz uczennice klasy 
II wraz z opiekunem Panią Magdaleną 
Górak odpowiedzieli na zaproszenie 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Rzeszowie. Gimnazjum to już po raz 
VIII było organizatorem Międzygimna-
zjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej i 
Żołnierskiej dla Podkarpacia, pod patro-
natem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Celem konkursu były:
• Popularyzacja pieśni patriotycznych i 

żołnierskich wśród młodzieży szkół  gim-
nazjalnych

• Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, 
jako jednej z form działalności muzycz-
nej.

• Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
• Uświadomienie roli pieśni historycz-

nych w rozwijaniu poczucia tożsamości 
narodowej.

• Kształtowanie osobowości współcze-

snego Polaka  patrioty poprzez zaintereso-
wanie historią.

Kryteriami oceny były: dobór reper-
tuaru pieśniowego, sposób prezentacji 
utworu, ogólny wyraz artystyczny oraz 
odpowiedni strój. Szanowne jury wyso-
ko oceniło poziom występów, zdolności 
młodych artystów oraz kunszt muzycz-
nych interpretacji. Debaty  jury, w skład 
którego wchodzili znani animatorzy kul-
tury muzycznej w Polsce i za granicą za-
kończyły się sukcesem dla Pawła Trojaka 
ucznia Publicznego Gimnazjum w Starej 
Jastrząbce wykonującego pieśń "Mój roz-
marynie", który zajął II miejsce w katego-
rii soliści.

Nagrodą dla Pawła  był występ laure-
atów w  koncercie finałowym, który odbył 
się w Teatrze "Maska" w Rzeszowie 10 
maja 2010 r. o godz. 1330. Pomysłodaw-
cą uczestniczenia uczniów w konkursie 
była pani Magdalena Górak nauczyciel 
historii w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Starej  Jastrząbce, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego koordynator wielu przed-

sięwzięć w Zespole Szkół. Konsultacji 
muzycznych udzieliła Pani Barbara Ma-
dura – nauczyciel muzyki.

Według Pani Magdaleny Górak historii 
można uczyć „śpiewająco” nawet przez 
pieśni patriotyczne, które stanowią istotną 
część dziedzictwa kulturalnego polskie-
go narodu. Łączą one naszych rodaków 
w trudnych momentach, dodają odwagi 
żołnierzom przed walką, budzą nadzie-
ję emigrantom, kształtują młodzież, a w 
czasach komunistycznych stanowiły oręż 
w walce z cenzurą, propagandą, a także z 
pałkami, armatkami wodnymi, czy bronią 
palną. Miejmy nadzieję, że rola pieśni pa-
triotycznych i żołnierskich w przyszłości 
ograniczy się tylko do nauki miłości oj-
czyzny oraz świadectwa bohaterstwa na-
szych rodaków.

Życzymy Pani Magdalenie aby uczona 
przez  Nią młodzież  nadal śpiewająco 
zagłębiała się w historię naszej Ojczyzny.

Beata Drwal

STArA jASTrZąBKA 
GÓrą

IV Maraton matematyczny
w Publicznej Szkole Podstawowej w Róży

Przedszkolaki z Biało-Czerwoną w Grabinach

Kolejny sukces młodych artystów ze Starej Jastrząbki

Najlepsi matematycy

Pięcio i sześciolatki z Grabin

Uczestnicy Konkursu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej – Paweł Trojak z chórem

Włoskojęzyczny solista Paweł Trojak i anglojęzyczna solistka Klaudia Palka
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„Każdy, kto wejdzie na 
ziemie polską, wolny jest”

„SPRZĄCZKI I GUZIKI Z ORZEŁ-
KIEM ZE RDZY…” KATYŃ – 70 LAT 
PO ZBRODNI ODNAWIA RANĘ PO-
PRZEZ TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ.

Szkoła zakwitła bibułkowymi kwiatami

Kto pokochał informatykę 
na pewno nie pożałuje tego 

w przyszłości

str. 24

Konstytucja 3 Maja połączyła chrześci-
jańskie tradycje Europy i wartości Oświe-
cenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie 
przez okres zaborów, niewoli i okupacji 
nowoczesnych narodów polskiego i litew-
skiego. Z Konstytucji powinna być dumna 
cała Europa, powinna czerpać z niej także 
dzisiaj, budując silną i solidarną Wspólno-
tę Europejską.

W poniedziałek 24 maja 2010 r.  Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Starej Ja-
strząbce  wraz Gminnym Centrum Kultu-
ry i Promocji w Czarnej przeprowadziła  
Konkurs Historyczny pt. „Konstytucja 3 
Maja – Czasy Stanisławowskie”. 

W rywalizacji wzięli udział uczniowie 
z klas czwartej, piątej i szóstej. Uczestnicy 
konkursu po zajęciu miejsc w przygoto-
wanej sali  rozpoczęli   godzinne zmaga-
nia z pytaniami konkursowymi. Odpowie-
dzi na pytania testowe wymagały bardzo 
szerokiej wiedzy, oczytania w literaturze 

dotyczącej problematyki konkursowej, 
umiejętności analizy map.

Decyzją jury miejsce:
I zajęła  Anna Stachura,
II zajął Jacek Głowacz,
III zajął  Szymon Czuchra, 
IV  zajęła Weronika Górak 
Inicjatorem i organizatorem konkursu 

była Pani Magdalena Górak – nauczyciel 
historii w Zespole Szkól w Starej Jastrząb-
ce.

Uroczyste wręczenie nagród książko-
wych,  których fundatorem jest Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
odbędzie się 25 czerwca 2010 r. w czasie 
akademii na zakończenie  roku szkolne-
go 2009/2010. Zgodnie z regulaminem 
konkursu wszyscy uczestnicy otrzymają  
nagrody niespodzianki. Laureatom gratu-
lujemy! Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za udział i „walkę” do końca.

Beata Drwal

Katyń był... i nadal jest  raną w re-
lacjach polsko - rosyjskich. Zbrodnia  
katyńska przez dekady historii była za-
kłamywana i ukrywana. O katastrofie 
smoleńskiej mówił cały świat, łącząc się 
z Polską  w bólu i w żałobie. Wielu z nas 
nie mogło się oprzeć pokusie analogii. 
Katyń i Smoleńsk - połączyła bowiem 
śmierć elity polskiego państwa. Świat  
pisze o niesłychanym tragizmie kolei 
polskiego losu. Jak nie łączyć tragedii, 
skoro dzisiaj wśród ofiar są także rodziny 
zastrzelonych 70 lat temu oficerów?

Straciliśmy głowę państwa, wybitnych 
parlamentarzystów, dowódców sił zbroj-
nych, szefa narodowego banku, rzecznika 
praw obywatelskich, prezesa IPN, mini-
strów, przewodniczących organizacji po-
zarządowych. 

W obliczu nieoczekiwanej tragedii 
10 kwietnia 2010 r młodzież Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce 
już 12 kwietnia w poniedziałek o godz. 
900 uczciła uroczystą akademią pamięć 
ofiar Katynia i tragedii pod Smoleńskiem. 
Uroczystość została zorganizowana z ini-
cjatywy Pani Magdaleny Górak –opieku-
na Samorządu Uczniowskiego i nauczy-
ciela historii w Zespole Szkól w Starej 
Jastrząbce.

Wspaniały kontakt z młodzieżą jaki 
posiada pani Magdalena, potrzeba serca 
i chwili oraz współczesne możliwości 
komunikowania się za pomocą Internetu 
pozwoliły na tak spontaniczne i szybkie 
przygotowanie żałobnej uroczystości.

Montaż poetycko – muzyczny w wy-
konaniu uczniów: Anny Stachury, Anny 
Świątek, Izabeli Starzyk, Kacpra Śręby, 
Tomasza Głowacza, Norberta Nosala, 
Krystiana Stanosza, Tomasza Drozda, 
Szymona Czuchry poprowadzili Weroni-
ka Górak i Jacek Głowacz. Uroczystość 
uświetniły piosenki „Ostatni list” w wyko-
naniu Pawła Trojaka oraz „Jest taki kraj”  
we wspaniałej interpretacji Klaudii Palki.

Jakże wymowne w obliczu tragedii 
smoleńskiej stają się więc słowa Ojca 
Świętego Jana Pawła II: „Człowiek nie 
może pozwolić, żeby prawda została wy-
darta pod pozorem niczym nieograniczo-
nej wolności, nie można zagubić w sobie 
krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która 
go przerasta, ale która jednocześnie czyni 
go człowiekiem”

Z każdym dniem świadomość straty, 
jaką poniosła Polska, będzie rosła, wraz z 
bólem najbliższych. Ofiary tej katastrofy 
będziemy pamiętać bardzo długo.

Beata Drwal

Stańmy w tym biegu.
Zatrzymajmy się na chwilę.
Tam na nieludzkiej ziemi,
 kiedyś zabito wiarę, nadzieję, miłość.
Jednym strzałem w tył głowy. 

W tym roku po raz pierwszy Zespół 
Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy 
przeprowadził konkurs GIMNAZJADA 
INFORMATYCZNA, skierowany do 
wszystkich uczniów powiatu dębickiego. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach 
przy użyciu platformy elearnigowej MO-
ODLE.

Celem konkursu było wzbudzenie u 
uczniów zainteresowania przedmiotami 
informatycznymi, ich popularyzacja oraz 
zmotywowanie uczestników do poszerza-
nia swoich wiadomości poprzez rywaliza-
cję z rówieśnikami. Konkurs miał również 
pokazać że młody informatyk nie musi 
być przygarbionym osobnikiem śledzą-
cym strony internetowe albo uzależnio-
nym od gier ale człowiekiem z inwencją i 
pomysłami na przyszłość, poszerzającym 
swoje horyzonty.

W I etapie uczestnicy mieli do dyspo-
zycji dwa testy próbne, które mieli wyko-
nać w domu i przy pomocy których zapo-
znawali się z techniczną strona konkursu 
– z platformą elearningową. Do kolejnego 
etapu z Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce 
zakwalifikowali się: Grzegorz i Damian 
Pękala, Tomasz Latała, Mateusz Baran 
i Paweł Trojak. II etap konkursu prze-
prowadzony online w szkolnej pracowni 
kwalifikował uczestników do udziału w 
teście finałowym jeżeli uzyskali min. 50% 
możliwych do uzyskania punktów. Etap 
III  finałowy polegał na wykonaniu testu 

online w pracowni komputerowej Zespołu 
Szkół Nr 4 w Dębicy.

Z grupą młodych informatyków pra-
cowała Pani  Ewa Orzechowska,  któ-
ra wyszukując różne konkursy zachęca 
uczniów do próbowania swych sił w zma-
ganiach z rówieśnikami. Chęć konkuro-
wania z innymi stała się bowiem ważną 
częścią również polskiej edukacji. Ewa 
Orzechowska jako długoletni pedagog 
podkreśla ważność  rywalizacji. Przemy-

ślana rywalizacja prowadzi według Niej  
do większej integracji klasy, przyczynia 
się do tworzenia wielu ciekawych i prze-
myślanych pomysłów, do osiągnięcia cze-
goś nowego i niejednokrotnie cennego. 
Taka rywalizacja  jest bodźcem kształtu-
jącym osobowość ucznia i proces twórczy 
dziecka.

Beata Drwal

Mistrzowie w tworzeniu bibułkowych kwiatów

Młodzi informatycy z Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce

Każdego roku na wiosnę młodzi kre-
atorzy mody Zespołu Szkół ze Starej 
Jastrząbki narzucają rówieśnikom styl 
panujący w danym sezonie – modę na... 
bibułkowe kwiaty. Każdy uczeń, który 
znajdzie  nowy  wzór i podzieli się umie-
jętnościami jego wykonania może liczyć 
na dodatkową ocenę  z plastyki.

Stara Jastrząbka dzięki wieloletnim 
doświadczeniom słynie z wytworów rę-
kodzieła artystycznego. W każdym roku 
korytarz szkolny zakwita palmami, któ-
rych jest kilkadziesiąt, a z nich kilka naj-
piękniejszych  corocznie zgarnia nagrody 
w Gminnym Konkursie Palm organizo-
wanym w Zespole Szkół w Głowaczowej 
przy współudziale Gminnego Centrum 
Kultury i Promocji z Czarnej. Najpięk-
niejsze są  palmy z tworzywa naturalne-

go – suszonych kwiatów i traw wcześniej 
zgromadzonych przez uczniów.

W tym roku nagrody w kategorii gim-
nazjum zdobyły:

Anna Chłopek – I miejsce
Klaudia Ćwik – II miejsce
Katarzyna Jachym – wyróżnienie
w kategorii szkół podstawowych:
Anna Stachura – III miejsce
Natalia Taźbirek – wyróżnienie

Sprytne palce mistrzów są w stanie 
wykonać w czasie jednej lekcji ponad 20 
sztuk solidnie wykonanych kwiatów, któ-
re służą do wiosennej dekoracji szkoły, a 
najpiękniejsze, najmodniejsze w sezonie 
„gatunki” kwiatów zdobią świąteczne 
palmy, przy produkcji których poma-
gają również inni członkowie rodziny. 

Wspólna, rodzinna praca, to możliwość 
nawiązywania kontaktów międzypoko-
leniowych, to czas rozmów i utrwalania 
wartości chrześcijańskich. Praca przy 
zdobieniu palm łączy pokolenia, a kulty-
wowanie pięknych ludowych zwyczajów 
to nasz obowiązek, zwłaszcza teraz w 
tym skomercjalizowanym świecie, pę-
dzącemu ku nowoczesności i sztuczności. 
Tak więc pielęgnujmy tradycję robienia 
palm wielkanocnych, albowiem jest ona 
naszym bogactwem do przekazania przy-
szłym pokoleniom.

Opiekunem i doradcą jest pani Ewa 
Orzechowska –nauczyciel plastyki i tech-
niki. 

Beata Drwal

(Adam Mickiewicz - Konstytucja 3 Maja)
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W tym roku pierwszaki ze Szkoły Pod-
stawowej w Grabinach świętowały swój 
Dzień Dziecka w Chotowej, w Ośrodku  
Wypoczynkowo- Szkoleniowym. Mimo 
niesprzyjającej pogody wesoło spędzi-
ły swój czas korzystając z placu zabaw, 
boiska do gry w piłkę i spaceru alejkami  
wśród sosnowo - dębowych lasów. 

Obyło się jednak bez deszczu! Miłą 
niespodzianką dla dzieci był poczęstunek  
ufundowany przez  Gminne Centrum Kul-

tury  i Promocji w Czarnej. Delektując się   
ciepłą herbatką i pieczoną kiełbaską przy 
dźwiękach skocznej muzyki,  dzieci za-
pomniały o deszczowej pogodzie. 

Inicjatorem spotkania był bibliotekarz 
z Grabin pan Henryk Pytel, który jak wi-
dać dba o swoich  małych czytelników  i 
chętnie współpracuje ze szkołami.

E.Kawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódz-
ka w Rzeszowie była organizatorem 
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 
Książka, do której powracam.

Celem konkursu było rozwijanie li-
terackich zainteresowań młodzieży, za-
chęcenie do kreatywnego spojrzenia na 
świat, propagowanie twórczej aktywno-
ści, popularyzacja czytelnictwa i pozy-
tywnych postaw społecznych.

Publiczne Gimnazjum w Grabinach 
reprezentowały uczennice klasy III-

Żaneta Ciepły, Agnieszka Przeworska, 
Patrycja Żońca.

Patrycja Żońca za pracę pod tytułem 
Cudowny ekstrakt przywracający wiarę, 
czyli Oskar i Pani Róża… zdobyła III 
miejsce. W nagrodę otrzymała pamiątko-
wy dyplom, multimedialny słownik wy-
razów obcych i języka polskiego.

Opiekę merytoryczną sprawowała po-
lonistka Dorota Arciszewska. 

Koniec roku szkolnego jest okazją 
do podsumowania osiągnięć uczniów, 
którzy udziałem w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach sportowych odnieśli 
sukces. 

W tym roku wójt na wniosek dyrekto-
rów szkół nagrodził: Aleksandrę Godyc-
ką z Róży, Magdalenę Godycką z Róży, 
Patrycję Czapla z Głowaczowej, Urszu-
lę Jaśkiewicz z Głowaczowej, Dorotę 
Kurdziel z Głowaczowej, Marka Lisa z 
Czarnej, Ewę Para z Czarnej, Macieja 
Parę z Czarnej, Wiktorię Puzon z Grabin, 
Martynę Sasak z Czarnej, Annę Stachura 
ze Starej Jastrząbki, Sebastiana Sitko z 
Czarnej, Grzegorza Stawarza z Czarnej, 
Marcelinę Wilk z Grabin, Macieja Wójci-
ka ze Żdżar, Mateusza Ziarko z Golemek 
i Lidię Żmuda z Róży.

W uroczystości uczestniczyli rodzice i 
dyrektorzy szkół. 

Dzień Dziecka

Lekkie pióro Patrycji

STYPENDIA WRĘCZONE
str. 25

Pierwszaki z Grabin w Chotowej

W amfiteatrze poczęstunek dla dzieci przygotował Grand Chotowa

Patrycja Żońca zdobywczyni III miejsca

Nagrodzeni stypendyści z Czarnej, pamiątkowe zdjęcie z wójtem

Pamiątkowe zdjęcie z Mistrzami 

Na uroczystym wręczeniu stypendyści wraz z  rodzicami i dyrektorami szkół

Maciej Wójcik odbiera wyróżnienie 
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ZŁOTA WIEŻA DLA SZACHISTÓW 

Z GCKiP W CZARNEJ

lks czarNOVia czarna w międzynarodowym 
turnieju piłki Nożnej ziNa cUp w pustynii

Duży sukces odnieśli zawodnicy Klubu 
Szachowego przy Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej. 

Na ogólnokrajowych zawodach, które 
odbyły się w dniach od 8 – 12 czerwca 
w Mielnie zwyciężyli zdobywając naj-
ważniejsze trofeum, Złotą Wieżę. Turniej 
ten zaliczany jest do zawodów o randze 
Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów 
Sportowych i ma bogatą tradycję. Nasza 
drużyna w składzie: Joanna Kasperek, 
Marek Lis, Michał Smoła i Damian Lew-
tak przez cały turniej prowadziła w roz-
grywkach i nie dała odebrać sobie palmy 
pierwszeństwa. Drugie miejsce w turnieju 
zdobyli zawodnicy KSz „Javena Hańcza” 
Suwałki, trzecie miejsce UKS GIECEK 
Radków. Gratulujemy naszym zawodni-
kom mistrzostwa i życzymy kolejnych 
sukcesów na szachownicach mistrzostw 
Polski, a nawet Europy.
                                                                                                                                (ziel)

W dniach 1 i 2 maja 2010 r. drużyna trampkarzy starszych 
LKS CZARNOVIA Czarna (rocznik 1995 i młodsi) wzmoc-
niona zawodnikami z LKS DĄB Żdżary i LKS DĄBRÓWKA 
Stara Jastrząbka uczestniczyła w turnieju ZINA CUP w Pu-
styni, kończąc zawody na bardzo dobrym piątym miejscu, a 
najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany TOMASZ 
SASAK. Poniżej przedstawiamy wyniki naszej drużyny i ta-
belę końcową turnieju.

1 maj:
CZARNOVIA Czarna – STAL Mielec  0-1
CZARNOVIA Czarna – FC ACADEMY Wrocław 1-2
CZARNOVIA Czarna – ATHLETIC Oradea (Rumunia) 7-0
CZARNOVIA Czarna – Repr. Gminy Dębica 3-1
2 maj:
CZARNOVIA Czarna – MOSIR Mińsk Mazowiecki 1-1 
w karnych 3-1
CZARNOVIA Czarna – Repr. Gminy Dębica 2-0 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
ROCZNIKA 1995

1. STAL Mielec
2. DUNAJEC Nowy Sącz
3. F.C. ACADEMY Wrocław
4. F.C.KARVINA (Czechy)
5. CZARNOVIA Czarna 
6. Reprezentacja Gminy Dębica
7. MOSIR Mińsk Mazowiecki
8. WISŁOKA Dębica
9. RADOMYŚLANKA Radomyśl Wielki
10. ATHLETIC Oradea (Rumunia)

Skład drużyny trampkarzy starszych:
Tomasz Sasak, Szymon Perlik, Jacek Baran, Bartosz Bałut, Paweł 
Bałut, Paweł Cyboran, Dariusz Dulian, Patryk Trzaskuś, Marcin 
Gawlak, Krzysztof Ciurkot, Daniel Hebda, Mateusz Cieśla, Kac-
per Żydek, Łukasz Labak, Filip Kramarczyk, Adrian Kutrzuba, 
Marcin Tworek, Marek Tabaka

Natomiast 15 i 16 maja w tymże turnieju wzięli udział chłopcy 
z rocznika 1998 i młodsi 
z miejscowości Czarna, Róża, Stara Jastrząbka i Żdżary gra-
jąc pod szyldem LKS CZARNOVIA Czarna. Pomimo ogrom-
nego wysiłku, jaki włożyli w grę zajęli ostatnie miejsce, ale 
najważniejszy jest sam udział i nabywanie doświadczenia. 
Poniżej wyniki:

15 maj:
CZARNOVIA Czarna – FASTIV Ukraina  0-3
CZARNOVIA Czarna – SOKÓŁ Sieniawa  0-1
CZARNOVIA Czarna – MKS Dębica  0-1
CZARNOVIA Czarna – STRZELEC Frysztak 0-3
16 maj:
CZARNOVIA Czarna – MULKS Pustynia  0-3

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
ROCZNIKA 1998

1. ATHLETIC Oradea (Rumunia)
2. FASTIV Ukraina (Ukraina)
3. IGLOOPOL Dębica
4. STRZELEC Frysztak
5. SOKÓŁ Sieniawa
6. CHEMIK Pustków
7. MKS Dębica
8. LECHIA Sędziszów
9. MULKS Pustynia
10.CZARNOVIA Czarna

Skład drużyny:
Piotr Smutek, Patryk Wantuch, Marek Kądzielawa, Kacper Waś-
ko I, Wiktor Kutrzuba, Janusz Cymbor, Kacper Waśko II, Dawid 
Kurek, Szymon Ciebień, Sebastian Augustyn, Kacper Sitko, Do-
minik Kieraś, Konrad Łękawa, Daniel Żmuda, Michał Latocha, 
Patryk Jędrocha, Patryk Miśkowiec, Rafał Świerczek.

Więcej informacji o turnieju na www.pustyniasport.pl.
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Drużyna z GCKiP w Czarnej: Joanna Kasperek, Marek Lis, Michał Smoła i Damian 
Lewtak

Otwarcie Turnieju

Drużyna z rocznika 1998 i młodsi z Czarnej

Drużyna z rocznika 1996 i młodsi z Czarnej

zdobywcy i miejsca w turnieju Halowym, 
trampkarze młodsi z czarnej

Redaguje Janusz Bryg
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FOTOREPORTAŻ

ZŁOTA TRÓJKA Z CZARNEJ
Olbrzymim sukcesem czarnieńskich uczniów zakończył się finał ogólnopolski 

XXXIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który miał miejsce w Po-
znaniu w dniach 10-12 czerwca br. 

Drużyna ze szkoły podstawowej zajęła I miejsce, pozostawiając w tyle 15 ekip, 
reprezentujących poszczególne województwa. Martyna Sasak, Grzegorz Stawarz i 
Maciej Para osiągnęli najlepszy w historii wynik i praktycznie byli poza zasięgiem 
rywali. Każdy z uczniów miał swój wkład w sukces drużynowy – Grzesiek zaimpo-
nował wszystkim swoją nieprzeciętną wiedzą i umiejętnościami podczas udzielania 
pierwszej pomocy, Maciek wykazał się dużym opanowaniem podczas jazdy rowe-
rem, a Martysia wreszcie przełamała się w testach i była dobrym duchem drużyny. W 
kategorii szkół gimnazjalnych, drużyna w składzie: Paweł Bałut, Mateusz Średnicki i 
Łukasz Barnaś wywalczyła, w nieco pechowych okolicznościach VI lokatę. Ubiegło-
roczni mistrzowie byli nieco zawiedzeni, ale odgrażają się, że za rok nie będą mieli 
sobie równych.

                                                                                                              Jerzy Ostręga

Będąc w Poznaniu musieliśmy zobaczyć jak postępują prace przy rozbudowie 
stadionu Lecha Poznań.

Plac przed poznańską „Areną” był miejscem rywalizacji zawodników na torze 
przeszkód. Drużynom z Czarnej towarzyszył komisarz Waldemar Mytkoś.

Turyści chętnie fotografują się przy poznańskich koziołkach. 
Grzesiek miał dodatkowy powód do zadowolenia.

Łukasz i Mateusz podczas jazdy w miasteczku 
komunikacyjnym.

Podczas pikniku, poprzedzającego ogłoszenie wyników, można było zrobić sobie 
zdjęcie z pucharem wywalczonym przez piłkarzy Lecha Poznań za zdobycie 
Mistrzostwa Polski.

Indywidualnie Grzesiek zajął II miejsce, a Maciek był III. Do zdjęcia pozują w towarzy-
stwie sędziego głównego - inspektora Marka Kąkolewskiego.

Zwycięskie drużyny: Gimnazjum w Koluszkach i Szkoła Podstawowa w Czarnej. Jak widać nagrody były cenne.
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Portrety

ALE JAJO!!!

Dziesięciu wspaniałych 

Gdy zegar wybił koniec podpisów,
W sztabach nastroje mocno nadęte.
Przychylne wiatry wieją dla PIS-u,
Lecz kto zostanie nam prezydentem?

W naszym regionie już się zaczyna,
Zwiera szeregi wyborcza mafia.
Rzeszowskie, które za Jarkiem trzy-
ma,
Więcej podpisów ma niż parafian.

Ruszą do boju znów czarne konie,
Co polityki naszej są perłą.
W geście zwycięskim podnoszą dło-
nie,
 z Tuskiem drużynę stworzą na 
EURO.

Potem zostanie dwóch żołnierzyków,
Na tryumfalnym stojąc balkonie,
W bój argumentów puszczą języki.

Pewnie obydwaj po prawej stronie.

A z nich każdemu to się marzy,
Że w Belwederze: „to moja wiecha”.
Zdecydujemy, co się wydarzy,
Kto jest zwycięzcą, a kto miał pecha.

Były wybory, będą wybory,
Na razie wiosna nam pachnie ma-
jem.
Znowu pójdziemy pełni pokory
Głosować, wierząc w kolejny bajer.

PS
Po co wydawać miliony było,
Lasem portretów szturmówek ma-
chać,
Bo przecież by nam to wystarczyło:
Raz – precyzyjnie – sklonować 
„Kwacha”.

Zza gminnych opłotków  (Odcinek 53)  

Drodzy Państwo!  
Uprzejmie donoszę, że nasza gmina stała się sławna, nie mówiąc o Czarnej, która szybkimi krokami zbliża się do 
uzyskania praw miejskich. Nawet Czarniaka nie wylała tego roku, choć Władziu mi zdradził tajemnicę, że to dzięki 
druhom, którzy w godzinę ułożyli kolorowy wał z worków., Dowodził nimi osobiście wójt w kamizelce odblaskowej, 
w którą ubrał go inspektor od wojskowości, aby był widoczny. Kolorowy piaskowo - workowy wał zostanie już na 
zawsze, na pamiątkę wielkiej wody, która zagrażała Czarnej. 
Władziu powiedział mi na ucho, że wójt ma zmartwienie! Z wizytą w gminie była „euro posłanka” i jak zobaczyła, 
jaki postęp w gminie po wykorzystaniu unijnej kasy, to chce kierownika od wniosków unijnych wziąć do Brukseli i 
na forum Parlamentu Europejskiego rekomendować go na komisarza ds. wykorzystania środków unijnych w gmi-
nach. Jak żem zdrów! - wykrzyknąłem do Władka - toż to zaszczyt dla naszej gminy. Nie dla naszej gminy, on z są-
siedniej i zaszczyty spłyną na innego wójta, że taka kadra mieszka w jego gminie. Władziu! Ale i tak się nam opłaci. 
Sypnie kasą z sentymentu do naszej gminy. Oj! Jasiu - może sypnie, albo naśle kontrolę. 
Wszystko to jednak mało ważne, mistrzostwa świata Jasiu najważniejsze. Flagi na Śląsku firma szyje, załopoczą 
przed szkołą. Nauczycielki ze szkoły i przedszkola już uczą dzieci rozpoznawać flagi państw od Anglii po Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie. Nawet z USA przyjadą szachiści, ponoć w ramach rekompensaty za rakiety, które zainstalo-
wali u nas nad morzem, Patrioty, czy jakieś inne diabelstwo w telewizji pokazywali, ale widać było same „futerały” 
na samochodach, a nie rakiety takie, jakie Rosjanie pokazywali na defiladzie w Moskwie.  
 Z przyjazdu Amerykanów cieszy się już cała Chotowa, przygotowali już dla nich locum z ochroną i zakupić maja 
specjalne moskitiery, bo u nas po powodzi plaga komarów, a oni nie wiedzą, że nasze komary są „bzykające”, a nie 
malaryczne i po ukąszeniu nikt gorączki malarycznej nie dostanie, swędzi tylko.
  Władziu! To się napatrzymy na Hindusów, Izraelitów, Kazachów Serbów, Tadżyków i innych, którzy gromadnie 
do Czarnej przyjadą. Dyrektor z Centrum był w Sromowcach, zamówić jagnięcinę dla Irańczyków, Izraelczyków, 
Turków oraz zawodnikom z Emiratów Arabskich, aby przypadkiem nie podano im wieprzowiny. Ramadan mają w 
okresie rozgrywek, jedzą tylko po zachodzie słońca, ale suto, nie tak jak my postnie w każdy piątek, ale do woli. 
 Jasiu! Dowiedziałem się, że sekretarz w gminie już pisze zarządzenie o porządkach i utrzymaniu estetycznego 
wyglądu, główny sponsor ma zainstalować przed młynem balon reklamowy, aby zamaskować zniszczoną przez 
czas elewację miejscowego młyna, który przedwojenny okres świetności ma poza sobą, drugi sponsor ma umieścić 
telebim na ścianie frontowej Kółka Rolniczego, a na placu właściciel młyna pozwolił ustawić krzesła, aby kibice 
mogli oglądać na świeżym powietrzu bezpośrednie relacje z Sali gry. Władziu, a po co balon? Oj Jasiu nie wiesz, 
pierwsza osoba może być na rozpoczęciu mistrzostw Prezydent, jak wygra Komorowski, a jak przegra, to przyjedzie 
Marszałek Sejmu Komorowski. A, to stąd te balony. Władziu! To tak jak przed wojną jak jechał Mościcki to chłopy 
musieli malować płoty, a przed każdym domem musiała być Sławojka. Jasiu! Teraz inna Polska, popatrz, jaka pięk-
na nasza Czarna, domy w kwiatach, trawniki wykoszone jak w Chicago, piękne ogrodzenia, fototapety i plazma w 
domach, fontanny i oczka z Nenufarami, przed każdym domem trzy „bryki”. A! To już wiem, dlaczego wygraliśmy 
organizację z Indiami i Portugalczykami. Nasza Czarna piękniejsza niż Delhi a wijąca się wśród zarośli i pól Czar-
niaka niczym nie różni się od plaż nad Oceanem Atlantyckim w kurorcie Truja w Portugali. 
Władziu, ja teraz już wiem, dlaczego nasz sołtys wymienia ogrodzenie! Prezydent będzie jechał od Dębicy koło Jego 
domu, ma go malować jak przed wojną? Jasiu! Sołtys wie, co robi, drugą osobą po proboszczu jest i przystoi, aby 
ogrodzenie miał nowoczesne z bramą na pilota.

    AS 

Mateusz Ziarko jest uczniem II klasy Publicznego Gimnazjum 
w Czarnej. W bieżącym roku szkolnym uzyskał na świadectwie 
średnią 5,54. Była to jedna z dwóch najwyższych średnich w Pu-
blicznym Gimnazjum w Czarnej. Tak wysokie wyniki w nauce 
zawdzięcza swojej wytrwałej, całorocznej pracy, systematycz-
ności i ciągłej chęci zdobywania i pogłębiania wiedzy. W dowód 
uznania dla Jego osiągnięć Marszałek Województwa Podkar-
packiego przyznał Mateuszowi stypendium w ramach Projektu 
Unijnego p.n. „Program Stypendialny Dla Uczniów Szczególnie 
Uzdolnionych”. Mateusz ma wszechstronne zainteresowania, 
bierze udział w licznych konkursach. Jego hobby to fotografia 
cyfrowa, komputerowa obróbka zdjęć, filmowanie.

Jerzy Maślanka

Mateusz Ziarko 

Święty Jakub zwykle pogodą się głosi
Ale nieraz ulewa wody rzek podnosi

Lato ciepłe oraz dżdżyste
Znaki plonu oczywiste

Jeśli w Nawiedzenie nie ma pogody
Przez dni czterdzieści mniej słońca niż 
wody

Kto w żniwa patrzy chłodu
Nacierpi się w zimie głodu

Po gorącym lipcu gdy sierpień ochłodzi
Zima twarda zwyczajnie z wielkim śnie-
giem chodzi

Święta Małgorzata
Pokazuje środek lata

Jaki Jakub do południa taka zima aż do 
grudnia

Kiedy rolnik zbiera zboże
Wtedy ogniem niebo gorze

Gdy w świętą Annę deszcz pada
Robak orzechy zjada

Źle będzie dla snopa
Gdy zmoknie na Prokopa

Deszcz na Nawiedzenie Panny
Potrwa jeszcze do Zuzanny

PRzySŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU


