
ROK X  
lipiec, sierpień, wrzesień (62) nr 3/2012

GMINA CZARNA

POWÓDŹ W BOROWEJ
3 SIERPIEŃ 2012R.

Borowa, Chotowa, Czarna, Głowaczowa, Golemki, Grabiny, Jaźwiny, Podlesie, Przyborów, Przeryty Bór, Róża, Stara Jastrząbka, Stary Jawornik, Żdżary

cena 1,50 zł

Borowa 3.09.2012 – godz. 17.00



Gazeta Czarnieńska  nr 3str. 2

FOTOREPORTAŻ

Kataklizm w Borowej, St. Jastrząbce, Jaźwinach i Róży
 (fot.: J. Chudy)
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Porozumienie podpisane w dniu 18 wrze-
śnia br. pomiędzy wójtem Gminy Żyra-
ków Markiem Rączką, a wójtem gminy 
Czarna Józefem Chudym jest kolejnym 
etapem, którego celem jest zapewnienie 
poprawy infrastruktury drogowej Gminy 
Żyraków oraz  zaspokojenie potrzeb dro-
gowych w postaci swobodnego przejaz-
du do gospodarstw domowych i rolnych 
mieszkańcom Gminy Czarna. 

Porozumienie to, dotyczy przede wszyst-
kim mieszkańców Grabin – Błyszczówki i 
drogi łączącej ten przysiółek z drogą do-
jazdową w kierunku Dębicy. Porozumie-
nie dotyczy 712 mb tej drogi, która poło-
żona jest w Gminie Żyraków. Wcześniej 
gmina Czarna uregulowała stan prawny 
odcinka tej drogi o długości 500 mb na 
terenie gminy. Do uregulowania został 
odcinek około 100 metrów od drogi po-
wiatowej, który jest własnością prywatną. 
Wójt Józef Chudy przeprowadził wstępne 

rozmowy z właścicielem drogi, które dają 
szansę, że pozytywnie zostanie rozwią-
zany ten problem i gmina będzie mogła 
przystąpić do modernizacji drogi, która 
obecnie jest w złym stanie technicznym. 
Podpisane porozumienie jest dokumentem 
ważnym, aby w niedalekiej przyszłości 
gmina mogła wpisać do planu inwestycyj-
nego modernizację i remont drogi, którą 
będzie można dojechać z Błyszczówki w 
kierunku Dębicy, dobrą drogą, utwardzo-
ną masą bitumiczną (asfaltem). 

Konieczność poprawy stanu techniczne-
go  drogi wynika również z faktu coraz 
bardziej oddalającego się planu pozosta-
wienia starego mostu żelaznego i dosto-
sowania go do ruchu drogowego mimo 
zabiegów społecznego komitetu na rzecz 
obrony tego już zabytkowego mostu ko-
lejowego. Droga, która dzięki porozumie-
niom dwóch włodarzy samorządowych 
zostanie wykonana, zakończy żmudne i 

pracochłonne działania władz samorządo-
wych i osobiste zaangażowanie wójta Jó-
zefa Chudego oraz radnego i sołtysa wsi 
Kazimierza Lenczowskiego aby poprawić 
infrastrukturę techniczną przysiółka Gra-
bin – Błyszczówki położonej w południo-
wej części wsi nieopodal Wisłoki, która 
stanowi naturalną przeszkodę w dostaniu 
się do miasta Dębicy uczącym się w szko-
łach średnich i pracującym w zakładach 
pracy. 

Jest nadzieja, iż ten postulat zgłaszany na 
zebraniach wiejskich przez  mieszkań-
ców Błyszczówki doczeka się realizacji. 
Mieszkańcy Grabin są wdzięczni Wój-
towi Gminy Żyraków, Panu Markowi 
Rączce za podpisanie porozumienia i za-
razem użyczenia działki pod drogę które 
otworzy okno na świat dla mieszkańców 
Błyszczówki.
                                                                                                                                           (sz)

Sierpniową sesje radni postanowili odbyć 
w terenie. Odbyto ją w Wiejskim Domu 
Kultury w Podlesiu. 

Radni chcieli się zapoznać z przebiegiem 
robót na drogach gminnych, a zwłaszcza 
na drodze gminnej ze Starej Jastrząbki do 
Podlesia wykonaną w II etapach w roku 
20011 i 2012., zwanej również  „Księżą 
drogą”. Droga ta łączy Starą Jastrząbkę z 
Podlesiem  i zapewnia w pewnym stopniu 
możliwość przejazdu z Podlesia w kierun-
ku Czarnej i Dębicy. Droga powiatowa łą-
cząca Podlesie ze Starą Jastrząbką została 
zdewastowana przez firmy budujące auto-
stradę. Pomimo monitów władz powiato-
wych, wójta naszej gminy, który kierował 
protesty mieszkańców do Biura Autostra-
dy w Dębicy, wykonawca wywiązywał się 
opornie z podjętych zobowiązań utrzyma-
nia przejezdności, doły, a obecnie kurz 
dokuczają mieszkańcom, a co gorsze nie 
widać, że coś się na autostradzie robiło. 
Wykonana droga, na której położono dy-
wanik asfaltowy, pomimo jej szerokości, 
służy mieszkańcom Podlesia. 

Sołtys Zbigniew Baran dziękował wójto-
wi i radnym zebranym w Domu Kultury 
w Podlesiu za dostrzeżenie problemów, z 
jakimi borykali się mieszkańcy Podlesia, 
dziś można „Księżą drogą” dojechać z 
Podlesia do Starej Jastrząbki. Dziękowa-
no też wójtowi za wyposażenie Domu 
Kultury, siłownia cieszy się wielką popu-
larnością także u dziewcząt, jest bilard, 
a i telewizję można pooglądać na dużym 
nowoczesnym telewizorze. Dom Kultury 
powstał na bazie obiektu po szkole pod-
stawowej, która musiała być zamknięta ze 
względu na brak uczniów, niż demogra-
ficzny dotknął również tą miejscowość.  
Likwidacja szkoły była bolesna, ale przy-
jęta ze zrozumieniem przez mieszkańców 
przed kilkoma latami spowodowała, iż 
budynek wójt postanowił przeznaczyć na 

cele kulturalne służące wszystkim miesz-
kańcom tej miejscowości.

Wrześniową sesje Rady Gminy Czarna 
poświecono oświacie, to temat, który rok 
rocznie jest w miesiącu wrześniu podda-
wany pod osąd radnych. I tym razem in-
formację o stanie gminnej oświaty przed-
stawił dyrektor Gminnego Zespołu Szkół 
w Czarnej Artur Fronc. Informacja ta była 
rozpatrywana przez Komisję Kultury, 
Oświaty i Spraw Socjalnych, o czym poin-
formował radnych przewodniczący tej ko-
misji Kazimierz Knych. Opinia dotycząca 
funkcjonowania oświaty na terenie gminy 
wystawiona przez radnych, członków ko-
misji, jest nad wyraz pozytywna nie tylko 
za osiągane wyniki przez uczniów, ale 
także za zapobiegliwość w pozyskiwaniu 
środków finansowych z Unii Europejskiej 
czy Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Radni zapoznali się z informacją i jed-
nogłośnie ją przyjęli dziękując wójtowi 

za dobre zarządzanie sprawami oświaty 
w gminie pomimo nie wystarczającej 
na wszystkie potrzeby szkół subwencji 
oświatowej. Sprawozdanie z działalności 
wójta dotyczyły bieżących spraw gminy, a 
dotyczyły one pozyskiwanych środków z 
Unii Europejskiej na inwestycje, realizo-
wana z Programu Obszarów Wiejskich, w 
tym dla Przyborowa na Wiejskie Centrum 
Kultury, którego rozpoczęcie planowane 
jest na 2014 rok. Na sesji radni dokonali 
zmian w uchwale budżetowej wpisując po 
stronie dochodów środki przekazywane 
przez budżet wojewody, czy zwroty po-
datku VAT. 

W wolnych wnioskach głos zabrał Ma-
rek Ziaja radny ze Żdżar, wnioskował o 
urządzenie w Żdżarach placu zabaw dla 
dzieci  - uzyskał odpowiedź od wójta, iż w 
tym roku jest to  niemożliwe. Z kolei wójt 
poinformował, iż weźmie udział w Kon-
gresie Gmin Wiejskich w Warszawie, któ-

rego tematem są sprawy oświaty. Radni 
uchwalili też uchwałę dotyczącą podziału 
gminy na obwody głosowania. W związ-
ku ze zmianą prawa wyborczego i wpro-
wadzeniu jednomandatowych okręgów 
wyborczych koniecznym stało się dosto-
sowanie obwodów głosowania i zmiany 

lokalów wyborczych  ze względu na a to, 
że 75% z nich musi być dostosowanych 
dla osób niepełnosprawnych. Sesję zakoń-
czył przewodniczący rady Janusz Cieśla. 
                                                                                                                                       

       (sz)

Radni na sesji wyjazdowej w Domu Kultury w Podlesiu.

Wójtowie Józef Chudy i Marek Rączka podpisują porozumienie.

Radni: od lewej: Zofia Latała, Józef Madura, Czesław Lada i Leszek Dziedzic.Sprawozdanie składa Artur Fronc – dyrektor GZEAS w Czarnej.

SESJE RADY GMINY

I N F O R M AT O R  G M I N N Y
URZĄD GMINY CZARNA

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

Telefony wewnętrzne:
Wójt  – 25
Zastępca Wójta  – 24
Sekretarz  – 50
Skarbnik  – 51
Dyrektor GZEAS  – 48
Biuro Rady Gminy  – 31 
USC  –  46
Obrona Cywilna,  Działalność Gospodarcza – 32
Kasa  – 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

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

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

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

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW BŁYSZCZÓWKI POROZUMIENIE PODPISANE
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 Ta data wszystkim kojarzy się z dwoma, 
różnymi, ale jakże ważnymi dla każdego z 
nas wydarzeniami. To rocznica wybuchu 
II wojny światowej, ale także tradycyjnie 
– dzień rozpoczęcia roku szkolnego. 

Uczestnicy – to byli i aktualni nauczyciele 
Szkoły Podstawowej, a obecnie Zespołu 
Szkół w Starej Jastrząbce mieszkający 
w Czarnej oraz ci, którzy byli uczniami 
tejże szkoły, a obecnie mieszkają w Czar-
nej. Pomysłodawcą i głównym organiza-
torem spotkania był Tadeusz Szydłowski 
– były wieloletni dyrektor tejże szkoły, 
który „odnalazł” osobiście powiadomił 
swoich byłych, mieszkających w Czarnej 
uczniów. Starannie wybrane, urokliwie 
położone niemal na leśnej polanie miejsce 
udostępnił Janusz Bednarczyk, były na-
uczyciel wspomnianej szkoły. Współorga-
nizatorzy L.K Madurowie, L. Wilczyńska 
– Starzyk i G. St. Tęczowie zainspirowani 

przez T. Szydłowskiego zadbali o przygo-
towanie stosownych do scenerii potraw i 
napojów. 
Uczestnicy, a przybyło ponad 20 osób 
spośród 31 zaproszonych, po odczytaniu 
przez organizatora listy obecności, uczcili 
minutą ciszy tych, którzy jeszcze niedaw-
no byli wśród nas, a których pożegnali-
śmy na zawsze. W krótkim wspomnieniu 
Tadeusz Szydłowski przywołał osobiste 
wspomnienia związane z wybuchem II 
wojny światowej. Mimo różnicy wieku 
nie zabrakło wspólnych „prywatnych” 
wspomnień o tym „jak żyło się dawniej”, 
o byłych nauczycielach i szczególnie 
zapamiętanych wydarzeniach z czasów 
szkolnych oraz o znajomych, których los 
rozrzucił po różnych zakątkach świata. 
Nie zabrakło i wspólnych śpiewów, które 
sprawiły, że zanikały różnice wieku, a at-
mosfera spotkania stała się niepowtarzal-
na, pełna serdeczności i ciepła. Nie zabra-

kło „Uginającego się mosteczka”, „Dzie-
weczki z laseczka”, Płynącego strumyka”, 
Wisły w dolinie”, „Mojego rozmarynu i 
„Zwycięskiego Orła Białego”.

Dla mnie uczestnika spotkania jest to 
przykład, jak można zrealizować piękny 
pomysł, czyniąc przy tym wiele dobrego 
dla ludzi, którzy zaaferowani codzienno-
ścią mogli na chwilę znaleźć się w „daw-
no minionym świecie”, do którego mniej 
lub bardziej tęsknimy. Dlatego też w swo-
im, a myślę, że także współuczestników 
imieniu serdecznie dziękuję pomysło-
dawcy – organizatorowi panu Tadeuszowi 
Szydłowskiemu oraz współorganizatorom 
za te niezapomniane chwile. I na koniec – 
pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że to nie 
ostatnie spotkanie, a na następnych lista 
obecności okaże się znacznie dłuższa.

                      Uczestniczka spotkania

Okręg Armii Krajowej podczas akcji 
„Burza” został podzielony na 3 rejony. I 
– Sędziszów, II Dębica i III Pilzno. 

Apogeum walk w akcji „Burza” nastąpi-
ło w czasie bitwy na Kałużówce 23 – 24 
sierpnia 1944r. 23 sierpnia artyleria nie-
miecka poprzedziła silnym ostrzałem ar-
tyleryjskim trwającym całą dobę, rankiem 
24 sierpnia Niemcy uderzyli na obóz II 
zgrupowania, który znajdował się na Ka-
łużówce. Zgrupowaniem tym dowodził 
major Adam Lazarowicz PS. „Klamra” 
Bitwa z doborowymi frontowymi oddzia-
łami niemieckimi trwała kilka godzin. 
Historycy oceniają, iż była to najdłuższa 

bitwa partyzancka czasów II wojny świa-
towej na Podkarpaciu.
 
Co roku na polanie Kałużówka przed 
pomnikiem AK poświęconym poległym 
w Akcji „Burza” partyzantom odbyła się 
uroczystość religijno – patriotyczna, którą 
w intencji poległych rozpoczęła Msza św. 
Kilkaset osób zebrało się pod pomnikiem 
na tej uroczystości wyróżniali się wśród 
nich uczestnicy i świadkowie tamtych 
dni.  Nie zabrakło też posłów: Krystyny 
Skowrońskiej, Jana Warzechy i Kazimie-
rza Moskala oraz przedstawiciela posła 
Jana Burego w osobie dyrektora gabine-
tu Marszałka Wiesława Rygla. Z naszej 

gminy w uroczystości udział wzięli prze-
wodniczący Rady Gminy Janusz Cieśla i 
sekretarz gminy Stanisław Zieliński, zło-
żyli wiązankę kwiatów, aby uczcić pamięć 
poległych i partyzantów z gminy Czarna, 
którzy brali udział w akcji „Burza”. 

Kałużówka to miejsce uświęcone krwią 
poległych za Ojczyznę partyzantów, war-
to tam się wybrać na polanę wśród lasu, na 
której skraju stoi wmurowany przed laty 
granitowy głaz z tablicą, na której widnie-
ją nazwiska poległych.

(ziel) 

Delegacja u wójta Józefa Chudego w gabinecie.

Zwiedzanie siłowni w Czarnej.

Spotkali się po latach w Czarnej.

Wiązankę kwiatów  na Kałużówce składają: Stanisław Zieliński i Janusz Cieśla.

1 września 2012 – nieprzypadkowa data, 
nieprzypadkowi uczestnicy

UROCZYSTOŚCI NA KAŁUŻÓWCE

Wizyta samorządowców z miasta i gminy 
Stąporków to pokłosie podpisanego poro-
zumienia pomiędzy burmistrzem Stąpor-
kowa Dorotą Łukomską, a wójtem gminy 
Czarna Józefem Chudym w sierpniu tego 
roku w Urzędzie Miasta i Gminy Stąpor-
ków. 

W umowie obie strony zapisały, iż będą 
starały się wymieniać doświadczenia w 
zakresie zadań własnych, a zwłaszcza 
wspólnie rozwiązywać problemy doty-
czące funkcjonowania oświaty, pomo-
cy społecznej czy realizacji inwestycji i 
pozyskiwania środków z Unii Europej-
skiej. Miasto i Gmina Stąporków leży na 
obszarze Polski Środkowej w północno 
– zachodniej części województwa świę-
tokrzyskiego. Największe wzniesienie w 
gminie to sołectwo Hucisko, osiąga 372 
m n.p.m., tak jak w naszej gminie sołec-
two Róża. Gmina Stąporków przynależy 
administracyjnie do powiatu końskiego. 
Wspólnie łączy nas również rzeka, przez 
tereny gminy Stąporków przepływa rzeka 
Czarna Konecka prawy dopływ Pilicy i 
przez teren naszej gminy do Grabin płynie 
rzeka Czarna, później Grabinka, która jest 
prawym  dopływem rzeki Wisłoka. Jedno 
z sołectw tej gminy to Czarna, u nas Czar-
na jest największym sołectwem i centrum 
administracyjno – handlowym gminy. 
Gmina Stąporków jak można wyczytać w 
folderze jest najmniej zanieczyszczonym 
obszarem województwa świętokrzyskie-
go. Powierzchnia lasów to 61% obszaru 
gminy, a stawy i liczne zbiorniki wodne o 
łącznej powierzchni 30 ha stwarzają duże 
możliwości rozwoju turystyki i agrotury-
styki. Tereny gminy Stąporków w historii 

słynęły z pokładów rudy żelaza, a także 
z wypalania węgla drzewnego używa-
nego do wytopu żelaza, a źródła energii 
pozyskiwano z rzeki Czarna oraz Krasna. 
Bogata jest historia gminy Stąporków, do 
której zapewne jeszcze będziemy wra-
cać. Dodać należy, iż Stąporków uzy-
skał prawa miejskie w 1967 roku. 7 i 8 
września delegacja samorządowców na 
czele z burmistrzem Stąporkowa Dorotą 
Łukomską oraz Lidią Garbacz – dyrektor 
Zespołu Szkół, Małgorzatą Gołębiowską 
– dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Katarzyną Sorn 
– dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury złożyła wizytę w naszej gminie. 
Panie ze Stąporkowa piastujące stanowi-
ska kierownicze w jednostkach organiza-
cyjnych tej jednostki samorządowej wraz 
z panią burmistrz zapoznały się z orga-
nizacją urzędu składając krótkie wizyty 
w poszczególnych referatach oraz zapo-
znały się z funkcjonowaniem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego 
Ośrodka Kultury i Promocji. Później całe 
popołudnie spędziły w terenie wraz z wój-
tem, w każdym sołectwie zapoznając się z 
istniejącą infrastrukturą oraz z planami na 
przyszłe lata. Pobyt w Ośrodku GRAND 
Hotel w Chotowej to także możliwość 
zapoznania się z funkcjonowaniem kom-
pleksu wypoczynkowo – hotelowego, co-
raz bardziej popularnego w naszym kraju i 
świadczącego bogate usługi łącznie z SPA 
i imprezami w „Wehikule Czasu” , współ-
czesnego stylizowanego zamczyska nad 
zalewem, niczym warownia w Niedzicy, 
czy baszta w Melsztynie , w której Spytko 
z Melsztyna czuwał nad rubieżami Rze-
czypospolitej. Infrastruktura ta wzbudziła 

podziw samorządowców ze Stąporkowa 
i zapewne w strategicznych planach roz-
woju tej wyposażonej w bogate walory 
krajobrazowe i turystyczne gminy zapiszą 
taki kierunek inwestowania w turystykę, 
który pozwoli na wykorzystanie sektora 
prywatnego. Czarniecka Góra znana jest 
z walorów uzdrowiskowych od wielu lat, 
działa w tej miejscowości Sanatorium, 
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji 
leczącego choroby dróg oddechowych, 
wad postawy, kuracjusze mogą skorzystać 
z pełnowymiarowego basenu kąpielowe-
go. Działa w tej miejscowości Ośrodek 
Wypoczynkowy „Zosieńka” oferujący 
56 miejsc noclegowych oraz zapewnia 
turystom i gościom całodzienne wyży-
wienie. W Czarnieckiej Górze można też 
zatrzymać się w Domu Wypoczynkowym 
„Oksana”, oraz w Ośrodku Rekreacyjno 
– Wypoczynkowym „Unirol” dysponują-
cego miejscami noclegowymi w domkach 
usytuowanych w lesie.  

Zatem nasze władze czekają na zaprosze-
nie do Stąporkowa, w ramach bilateralnej 
współpracy, tym razem może grupa rad-
nych odwiedzi tą świętokrzyską krainę, 
pełną lasów i leczniczego powietrza, aby 
ich osiągnięcia próbować zrealizować na 
terenie naszej gminy, zapewne choćby w 
organizacji stąporkowskiej kultury, pod-
trzymującej bogate tradycje związane z 
zachowaniem dziedzictwa narodowego, 
czy lecznictwa sanatoryjnego na bazie 
Chotowej, a były zamiary przekształcenia 
Chotowej w „Zdrój”.
                                                                                                                       

                  Stanisław Zieliński

WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW ZE STĄPORKOWA
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Nadchodzące ostrzeżenia meteorologiczne 
przewidywały możliwość wystąpienia na 
terenie naszej gminy silnych burz. 

Prognoza ta spełniła się 3 sierpnia w godzi-
nach popołudniowych, kiedy to silna nawał-
nica przeszła przez Starą Jastrząbkę. Silny 
wiatr towarzyszący burzy powalił drzewo 
rosnące przy budynku, w którym zamiesz-
kuje od lat rodzeństwo Zofia i Franciszek 
Nizińscy. Dach załamał się pod ciężarem 
spadających konarów, a dodać należy, że 
nie był już pierwszej młodości, budynek ten 
pamięta czasy przed II wojny światowej.  
Była to strata nie do udźwignięcia przez 
dwójkę starszych już osób, którym należało 
jak najszybciej udzielić pomocy. Gmina na 
wniosek wójta przyznała Nizińskim kwotę 
1500 złotych, w ramach pomocy osobom, 
które doznały szkód na skutek kataklizmu 

wojewoda przyznał zasiłek celowy na od-
budowe dachu w wysokości 6000 złotych. 
O poszkodowanych nie zapomniał też Ca-
ritas Diecezji Tarnowskiej, który przekazał 
blachę na pokrycie budynku. Pomoc była 
szybka i skuteczna, dom ma nowy dach i 
komin. W domu klepiska zastąpiono pod-
łogą, wstawiono nowe drzwi okna oraz 
obudowano ściany budynku płytami gipso-
wymi. Rodzina Nizińskich może spokojnie 
mieszkać zwłaszcza, że nadciągają coraz 
zimniejsze noce i trudno byłoby tym dwoj-
gu ludziom przetrwać w pomieszczeniach 
gospodarskich, w których zamieszkiwali po 
katastrofie. Mają dom, o którym jak mówią 
nie marzyli, dziękują wójtowi i wszystkim 
ludziom dobrej woli za okazane serce i bar-
dzo szybką pomoc.
                                                                                                                                                (ziel) 

Dokładnie 591 317 złotych przy wkładzie 
własnym z budżetu gminy w wysokości 66. 
882 zł trafi do szkół w naszej gminie. 

Środki te uzyskane w ramach projektów 
miękkich przeznaczone są na realizację 
przedsięwzięć w naszych szkołach. Znaczą-
cy grand w wysokości 313.063 złote zosta-
nie przeznaczony na projekt pn „Indywidu-
alizacja nauczania – Nie ma windy do suk-
cesu – trzeba wejść po schodach” Z przy-
znanych środków przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie szkoły otrzymają po-
moce naukowe , wszyscy uczniowie w kla-
sach od I – III będą korzystać z nowych po-
mocy naukowych zakupionych dzięki uzy-

skanej dotacji. Kolejnym projektem, na któ-
ry udało się uzyskać środki z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w wysokości 130 000 
zł to projekt „Indywidualizacja nauczania 
– Nie ma windy do sukcesu – trzeba wejść 
po schodach”. Jest to innowacyjny program 
w ramach, którego uczniowie jednej z klas 
Zespołu Szkół w Czarnej otrzymają laptopy 
wraz z nauczycielami uczącymi w tej kla-
sie. Ponadto klasy zostaną wyposażone w 
tablice interaktywne, rzutniki multimedial-
ne, routery. Zatem XXI wiek wkracza do 
Zespołu Szkół w Czarnej, na razie skorzysta 
z tego programu 25 uczniów, w przyszłości 
patrząc na rozwój elektroniki i informatyki 
wszyscy uczniowie zamiast dźwigać książ-
ki do szkoły chodzić będą z laptopami. Re-
alizowane są również w dwóch szkołach 
naszej gminy projekty unijne „Comenius: 
W Zespole Szkół w Żdżarach realizowany 
jest projekt „81 cudów i niebo”, którego bu-
dżet wynosi 65 430 złote – to środki z Unii 
Europejskiej i 16 357 złotych to dofinanso-
wanie projektu z budżetu gminy. Uczniowie 
z Czech, Turcji, Finlandii i ZS w Żdżarach 
realizują wspólny projekt polegający na 
wzajemnych wizytach oraz przygotowaniu 

opisów i legend z poszczególnych krajów. 
Drugim tematem unijnym w ramach pro-
gramu „Comenius” realizowanym przez 
ZS w Żdżarach jest program pn. „Wyjazdy 
indywidualne uczniów, projekt realizowany 
wspólnie ze szkołą z Nurmo w Finlandii. 
Budżet tego programu to 19.734 zł pocho-
dzące z Unii Europejskiej i 2 192 z budżetu 
gminy. Zespół Szkół w Czarnej tradycyj-
nie już sięga po środki unijne. Tym razem 
otrzymał grand na projekt „Sport to uni-
wersalny język”. Budżet projektu to 63.089 
zł z Unii Europejskiej i dofinansowanie z 
budżetu gminy w wysokości 15 772 zło-
tych. Sportowcy, uczniowie ZS w Czarnej 
realizują ten program wspólnie z uczniami 
we Włoszech (Sardynia), Hiszpanii i Turcji. 
Uczestniczyć będą w rozgrywkach sporto-
wych w tych krajach w ramach wzajemnej 
wymiany. 

Warto było przeznaczyć  z budżetu 66 822 
złote, aby nasze szkoły mogły skorzystać z 
dofinansowania w wysokości prawie 600 
tysięcy złotych. 
                                                                                                                                                (ziel) 

Powstało Stowarzyszenie Ziemniak Dębic-
ki, którego założycielem jest Janusz Kusek 
ze Starej Jastrząbki, rolnik gospodarujący 
w ponad 100 hektarowym gospodarstwie 
specjalizującym się w produkcji ziemnia-
ków, gospodarstwie dobrze zorganizowa-
nym i przystosowanym do produkcji rolnej, 
wyposażonym w nowoczesne maszyny do 
produkcji rolnej i pomieszczenia, łącznie 
z przechowalnią ziemniaków, która zapew-
nia ich przechowywanie w optymalnych 
warunkach i maszynowe sortowanie.  

Ziemniaki z wzorowo prowadzonego, sto-
sującego płodozmian gospodarstwa tra-
fiają na stoły nie tylko w postaci wysoko 
przetworzonej przez tarnowski „Fritar”, 
ale także wędrują na stoły w Rumunii, Wę-
grzech, Ukrainie, Białorusi i Gruzji. Aby 
zintensyfikować produkcję, unowocześnić 
gospodarowanie i uprawę ziemniaka ko-
niecznym jest integracja rolników poprzez 
choćby organizację w prawnej formie sto-
warzyszenia.
 Na taki pomysł wpadł twórca Stowarzy-
szenia zawiązanego w Starej Jastrząbce 
Janusz Kusek i syn wspomagający go w 
prowadzaniu i dystrybucji ziemniaków Mi-
kołaj Kusek. Stowarzyszeniu też kibicuje 
żona Maria Kusek, która wolny czas poza 
pracą w Urzędzie Powiatowym przeznacza 
na społeczne działanie w Kole Gospodyń 
Wiejskich. Po raz pierwszy Stara Jastrząbka 
i gospodarstwo Janusza Kuska było miej-
scem spotkania połączonego z wystawą pod 
tytułem” Ziemniak w biznesie, biznes w 

ziemniaku”, w której wzięły udział przodu-
jące firmy kooperujące z rolnikami w zakre-
sie dostawy środków do produkcji rolnej, a 
także maszyn, imponowały swą wielkością 
ciągniki rolnicze, kombajny do zbioru ziem-
niaków, zwłaszcza ten z Pilzna produkowa-
ny przez znaną w Polsce i świecie pilźnień-
ską firmę „AKPIL”. Największe wrażenie 
zrobiły na mnie poletka doświadczalne, 
wzorowo prowadzone, opisane i promujące 
poszczególne odmiany uprawianych na po-
letku ziemniaków. Były wykłady dotyczące 
metod uprawy ziemniaków i możliwość 
zawarcia kontraktów z wystawcami. Szcze-
gólnie wykład prof. Dr hab. Michała Hureja 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu pt.”Zdrowotność sadzeniaka a plon 

ziemniaka”. Profesor udzielał także porad 
rolnikom dotyczących uprawy tej rośliny.  
Wieczorem zaś spotkanie przy kapeli dla 
rolników, takie małe dożynki ziemniaczane 
w Starej Jastrząbce. Nie tylko Wielkopolska 
ma swoje „Pyry” i obchodzone dożynki 
ziemniaczane. Pierwsze, a tak to można 
zaliczyć odbyły się dzięki Stowarzyszeniu 
Ziemniak Dębicki w Starej Jastrząbce, któ-
ra może stać się Centrum Ziemniaczanym 
w naszym powiecie dębickim, a może i na 
Podkarpaciu. Inauguracja nastąpiła, teraz 
tylko ją podtrzymać, a następny rok przy-
niesie kolejne inicjatywy Stowarzyszenia 
na rzec rolników naszej gminy.
                                                                                                                                              (ziel) 

W dniu 3 sierpnia 2012r. nad Borową, Starą 
Jastrząbka, Jaźwinami, Różą i Przerytym 
Borem w godzinach popołudniowych na-
stąpiło oberwanie chmury. 

Nawalny deszcz poczynił wiele szkód w 
infrastrukturze drogowej w tych miejsco-
wościach zwłaszcza na drogach gminnych, 
które miały nawierzchnię żwirową. Komi-
sja powołana przez wójta gminy zakwalifi-
kowała 25 odcinków dróg gminnych w tych 
miejscowościach, do gruntownej przebudo-
wy i naprawy. 

Ustalenia komisji zostały zweryfikowane w 
całości przez komisje wojewody, która we-
ryfikowała straty w dniu 23 sierpnia. Moż-
liwym jest, iż tak jak w poprzednich latach 
gmina otrzyma środki z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na likwidację powstałych 
szkód w wysokości, co najmniej 75%. Re-

montów na zniszczonych ulewą drogach 
gminnych należy się spodziewać w przy-
szłym roku, obecnie zostaną tymczasowo 
poprawione. Odbudowa zniszczonej infra-
struktury drogowej polegać będzie na tym, 
iż otrzymają one nawierzchnie asfaltowe, 
co w przyszłości uchroni je przed wymywa-
niem nawierzchni żwirowej na skutek ulew, 
które nawiedzają cyklicznie naszą gminę 
począwszy od roku 2009. 

Komisja zweryfikowała i uznała zniszcze-
nia na elewacji budynku Zespołu Szkół w 
Jaźwinach, który ucierpiał na skutek grado-
bicia. Mieszkaniec Starej Jastrząbki i Jaź-
win otrzymali zasiłki na odbudowę znisz-
czonych domów, w sumie było to 7.200 
złotych. Zalania 16 posesji, w Borowej, 
które ucierpiały na skutek wylewu potoku 
Wsiowa nie zostały zakwalifikowane do 
pomocy i zasiłków, były to zdarzenia loso-

we, a nie klęska żywiołowa. Zniszczenia w 
korycie potoku Wsiowa weryfikowane były 
przez komisje z  Podkarpackiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszo-
wie. Zakwalifikowano koryto potoku do 
odmulenia, prace zostaną wykonane w tym 
roku. Pogłębienie koryta potoku powinno 
zminimalizować w przyszłości skutki wez-
brania wody na skutek nawalnych deszczy. 

Budowany  kanał ulgi w tej miejscowości z 
udziałem środków Unii Europejskiej zosta-
nie oddany do końca września br., powinien 
przynieść efekty i zabezpieczyć Borową 
przed skutkami powtarzających się od wielu 
lat podtopień gospodarstw domowych w tej 
miejscowości. Zdjęcia na str 2 świadczą o 
skutkach oberwania chmury nad tymi miej-
scowościami.
                                                                                                                             (ziel)

Akcja ratunkowa w Borowej.

Załamany dach po wichurze w Starej Jastrząbce.

Dach już nowy i remont trwa. Na pokaz przyjechali rolnicy nie tylko z naszej gminy.

ULEWA I POWÓDŹ NAD BOROWĄ, JAŹWINAMI I STARĄ JASTRZĄBKĄ

ODBUDOWANY 
PO WICHURZE

600 TYSIĘCY ZŁOTYCH  
DLA SZKÓŁ W GMINIE 

STOWARZYSZENIE ZIEMNIAK DĘBICKI
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Wspomnień nie ma końca, słucham 
opowieści Szanownego Pana Kazimierza z 
dużym zainteresowaniem. Te wspomnienia 
dotyczą, bowiem ciężkich i niebezpiecz-
nych lat powojennych, pełnych biedy, ale 
i chęci, której nie brakowało wielu, aby 
skończyć szkołę, zdobyć zawód, pracować 
w odbudowujących się fabrykach, za skrom-
ne pieniądze, czasem w czynie społecznym, 
bo potrzeby odbudowującej się po znisz-
czeniach wojennych Polski były ogromne. 
Pan Kazimierz kończy naukę w Zespole 
Szkół Zawodowych w Zielonej Górze. Ma 
możliwość wybrania sobie zakładu pra-
cy, obowiązywały wówczas nakazy pracy, 
pojecie bezrobocia nie istniało, każda para 
rąk w tych powojennych czasach była na 
wagę złota. Wytwórnia Sprzętu Komunika-
cyjnego w Mielcu to wybór i nakaz pracy, 
którą rozpoczyna, jako frezer w wydziale 
produkującym narzędzia. Przydają się w 
pracy jego zdolności manualne, wyrabia 
nawet 200% normy, co w tych czasach jest 
zaszczytem dla młodego pracownika, a idąc 
z pracy może spoglądać na wywieszoną w 
gablocie swoją fotografię, jako przodowni-
ka pracy. Umowa o pracę w WSK to rów-
nież możliwość zaopatrzenia się w odzież, 
dostaje buty, płaszcz, ubranie, jest, w czym 
przyjechać w niedziele do Róży. Mieszka 
w hotelu robotniczym, sumiennie pracuje i 
korzysta z możliwości kształcenia na wszel-
kiego rodzaju kursach. Mieszkanie w hote-
lu ma swoje uroki, ale łatwo można zostać 
okradzionym. Nowe ubranie, buty, zegarek 
i bardzo ładny modlitewnik stają się łupem 
złodziei, jak później się okazuje po prowa-
dzonym przez siebie wnikliwym śledztwie, 
a trochę i poprzez koleżeńską przysługę, 
okradli go dwaj bracia z Pustkowa, znani 
wówczas złodzieje. Jeden z nich chodził na-
wet z ukradzionym zegarkiem do kościoła, 
prawdopodobnie się z tego czynu nie spo-
wiadał. Po wielu perypetiach skradzione 
rzeczy wróciły, a sprawcami zajęła się Mi-
licja Obywatelska i Sąd.

 Nadchodzi rok 1955, dziesięć lat po za-
kończeniu wojny i powrocie z wojennej tu-
łaczki. Pobór wojskowy, pan Kazimierz sta-
je sprzed komisją, przydział Marynarka 
Wojenna. W grudniu 1955r. stawia się na 
stacji kolejowej w Dębicy, gdzie czeka bos-
man i pociągiem ciągniętym przez parowóz 
relacji Przemyśl – Gdynia udaje się do Gdy-
ni. Po wielogodzinnej jeździe, a dokładnie 
trwało to cała dobę dojeżdżają do Gdyni, by 
później pociągiem podmiejskim dojechać 
do Ustki. Do dziś czuje zapach tamtych tere-
nów, inny niż różańskiej ziemi, wiatr niósł 
dziwny zapach rybnej mączki, a w oddali 
słychać było szum fal. Służbę wojskową 
rozpoczyna w Ośrodku Szkolenia Specjali-
stów Morskich w Ustce, a tam przyjęcie po-
borowych zgodnie z regulaminem: łaźnia, 
fryzjer, wojskowa bielizna i ubranie wojsko-
we z białego grubego brezentu. Na wielo-
osobowej Sali panu Kazimierzowi wyzna-
czają łóżko, wysłane siennikiem ze słomy, 
pościel, koce, ręcznik, mydło. Rano o 6 po-
budka, ćwiczenia gimnastyczne, a potem 
śniadanie wojskowe, talerz pachnącej woj-
skowej zupy i do tego ciemny chleb. Nie 
raziło to pana Kazimierza, był przyzwycza-
jony do stołówkowego wyżywienia, a to 
wojskowe miało też swój specyficzny smak 
i odpowiednią ilość kalorii. Jednostka Woj-
skowa, w której odbywa szkolenie to ponie-
mieckie koszary wojsk pancernych. Rozpo-
czął szkolenie przygotowujące młodego re-
kruta do złożenia przysięgi wojskowej. 
Dzień przysięgi to niedziela, trzy tysiące 
marynarzy składa przysięgę na placu apelo-
wym. Nikt z Róży z rodziny nie przyjechał, 
nie było żadnych możliwości w tym czasie 
do odbycia tak dalekiej podróży. Pan Kazi-
mierz po przysiędze jest marynarzem i 
otrzymuje przydział do grupy żołnierzy, któ-
rzy kształcić się będą na specjalistów obsłu-
gi broni pokładowej. Umiera Bolesław Bie-
rut, prezydent. W jednostce wojskowej żało-
ba. Pan Kazimierz zostaje wytypowany do 
kompanii honorowej składającej się z mary-
narzy do udziału w pogrzebie w Warszawie. 

Przerwano szkolenie, cały dzień uczono 
marynarzy przy akompaniamencie orkiestry 
marszu żałobnego. Specjalny pociąg z Ustki 
do Warszawy. Co zostało w pamięci pana 
Kazimierza, wiele dzielnic bohaterskiej 
Warszawy leżało w powojennych gruzach, z 
kolei marsz pod Belweder, a później marsz 
na cmentarz Powązkowski przez całe cztery 
godziny i wybawienie salwy armatnie i po-
wrót do miejsca zakwaterowania na ciepły 
posiłek? Tak, więc młody marynarz mógł na 
własne oczy zobaczyć jak z honorami cho-
wano prezydenta i przeżyć katorgę ogrom-
nego zmęczenia spowodowanego wielogo-
dzinną ceremonią. To zmęczenie najbardziej 
utkwiło w pamięci, wspomina pan Kazi-
mierz. Egzaminy, dyplom ukończenia szko-
ły z wyróżnieniem i skierowanie do służby 
na okręt flagowy Błyskawica, który stacjo-
nował w bazie okrętów Marynarki Wojennej 
w Gdyni na Oksywiu. Ten niszczyciel o wo-
jennej przeszłości, kilkakrotnie trafiony 
przez bomby lotnicze pływał w czasie II 
wojny u boku Marynarki Brytyjskiej. Bły-
skawica zatopiła kilka okrętów podwodnych 
u-botów, ochraniała również konwoje do 
Murmańsk stał się miejscem służby wojsko-
wej pana Kazimierza. Okręt miał 110 me-
trów długości, szerokość to 11 metrów, na-
pędzały go dwie turbiny parowe o łącznej 
mocy 54 tysiące KM, maksymalnie na mo-
rzu płynął z prędkością 49 węzłów tj. 90 km/
godz. Uzbrojenie też wzbudzało podziw jak 
na owe czasy: 8 dział 102 mm, 14 działek 
przeciwlotniczych, 6 wyrzutni torped, 2 wy-
rzutnie bomb głębinowych oraz 2 wyrzutnie 
min. Służba na okręcie to dobrze zagospo-
darowany czas każdego zamustrowanego 
marynarza. Codziennie wiosłowanie, ko-
menda „wiosła chwyć na przód” i ćwiczenie 
na czas. Wreszcie wyjście na pełne morze, 
ćwiczenia w strzelaniu. Otrzymaliśmy spe-
cjalne racje żywnościowe, na korytarzach 
porozstawiano paczki z wojskowymi sucha-
rami na wypadek uzupełnienia pożywiania 
po chorobie morskiej. Strzelanie z wszyst-
kich dział to też przeżycie, które pozostało 
w pamięci, salwa z 8 dział potrafiła położyć 
lekko okręt na burcie. Pan Kazimierz obsłu-
guje dalmierz, widzi gdzie padają pociski, 
po drugiej salwie melduje, cel zniszczony, 
dobrze, że była to tylko tarcza. Tak jak lu-
dzie także i okręty na morzu wzajemnie się 
pozdrawiają poprzez opuszczanie do poło-
wu masztu bandery, piękny to zwyczaj, czy-
niły to okręty innych bander przepływające 
obok Błyskawicy. W wspomnieniach pozo-
stał u pana Kazimierza również fakt zawo-
dów, regat, zacumowali na redzie Zatoki 
Gdańskiej na wysokości skweru Kościuszki 
w pełnej branderowej gali, spuszczono ło-
dzie i rozegrano wyścig na długości 1852 
metrów. W wyścigu wzięło udział 25 łodzi 
sześciowiosłowych. Wygrali marynarze z 
Błyskawicy. Ranga tych zwodów jak wspo-
mina była bardzo wysoka, przyglądali się jej 
premier Józef Cyrankiewicz i minister obro-
ny Konstanty Rokossowski. Dowódca uho-
norował zwycięską osadę, a w nagrodę był 
pewny wyjazd do Róży. Ale przed wyjaz-
dem, wyprawą w rodzinne strony kolejna 
przygoda morska, wizyta okrętu „Błyskawi-
ca” z kurtuazyjną wizytą polskich okrętów 
wojennych w Szwecji. To pierwszy zagra-
niczny wojaż i to w czasie, kiedy „żelazna 
Kurtyna” zaciskała się coraz bardziej. Przed 
wyjazdem przygotowano marynarzy po-
przez organizowanie szkoleń i wykładów. 
Mimo tego chęć poznania innego demokra-
tycznego świata nawet wśród oficerów była 
duża, zabrali telewizory, aby móc oglądać 
szwedzką telewizję. Nareszcie po szkoleniu 
rejs do Sztokholmu, pierwsza wyprawa 
przez morze naszego marynarza z Róży. 
Wpłynęli do portu przy pomocy holownika, 
cumowanie do nadbrzeża, wizyta szwedz-
kich gości wraz z attache wojskowym. 
Pierwsze wyjście na ląd, oczywiście z in-
strukcją, w grupach, co najmniej trzy osobo-
wych. Wizyta to także wspólne spotkania ze 
Szwedami, sute przyjęcie w kasynie, no i 
pierwsze w życie doświadczenie kulinarne, 
podano ślimaki, jak wspomina kęs chleba do 

ust, nabił ślimaka na widelec i nie sprawdza-
jąc smaku szybko przełknął. Dziś ślimaki 
można kupić w każdym markecie. Pierwsze 
wrażenia z pobytu i wędrówkach po Sztok-
holmie to fascynacja sklepami pełnymi to-
warów, kupuje zegarek, a jego zakup to też 
historia warta opowiedzenia. Zegarek po 
wojnie w Polsce kupić graniczyło z cudem, 
sprzedawano radzieckie „Pobiedy” na talo-
ny, a tam sprzedawca wyciągnął z gabloty z 
dwadzieścia zegarków, sam się oddalił po-
zostawiając kupujących samym sobie. 
Wspomina nasz marynarz, iż kupił w Sztok-
holmie parę długopisów, na rynku były w 
Polsce rarytasem. Inny świat jak wspomina, 
żal było wracać, ale honor nie pozwalał, aby 
zostać i porzucić flagowy okręt pod polską 
banderą, choć agitacja była, namawiano ich, 
aby zdezerterowali i to przez potomków Ku-
klińskiego , zdrajcy na usługach Szwedów 
w trakcie oblężenia Częstochowy. Dwóch 
marynarzy zdezerterowało, ulegli namo-
wom i świadomie zapewne postanowili po-
zostać w Szwecji. Dziś można swobodnie 
tam jechać, wielu wyjeżdża za chlebem, po 
wojnie było to niemożliwe, pozostawała 
ucieczka z kraju i narażenie rodziny na prze-
śladowania przez bezpiekę. Powrót i możli-
wość wyjazdu w nagrodę za regaty, do Roży 
by poparadować w marynarskim mundurze i 
dzwonowatych marynarskich spodniach. Po 
wielu godzinach wreszcie stacja Czarna Tar-
nowska, skąd było najbliżej do Borowej, w 
której mieszkała starsza siostra. A ówczesna 
Czarna lat pięćdziesiątych ubiegłego roku? 
To inna Czarna niż dziś, wspomina „Biały 
Domek” gospodę, w której można było coś 
zjeść po podróży, napić się oranżady, aby 
mieć siłę piechotką dotrzeć do Borowej, a 
później furmanką do Róży. Przyjechał na 
chrzciny, dziecko chrzczono wówczas w po-
wszedni dzień po południu w kościele w 
Borowej, później obiad i żeby się dziecko 
dobrze chowało zakrapiano obiad napojem 
wyskokowym. Powrót pociągiem do Gdyni 
nie należał do przyjemności, mógł usiąść 
dopiero w Bydgoszczy. Służba na niszczy-
cielu mijała, była też kolejna wyprawa na 
morze, tym razem Północne w celu poszuki-
wania trawlera, który zaginął na morzu, 
sztorm po drodze i dziesięciometrowa fala, 
która rzucała okrętem jak łupiną orzecha. 
Awaria silnika i powrót do Świnoujścia. 
Awaria i konieczność kosztownej naprawy, 
później kolejne, aż do roku, 1975 kiedy zo-
staje skreślony z listy Marynarki Wojennej. 
Ten najbardziej nowoczesny niszczyciel 
świata zbudowany w latach trzydziestych w 
angielskiej stoczni w latach 80-tych staje się 
obiektem muzealnym i przycumowany do 
Skweru Kościuszki w Gdyni staje się obiek-
tem do zwiedzania. Marynarzy z Błyskawi-
cy po awarii w roku 1956 zamustrowano na 
nowy okręt przysłany ze Związku Radziec-
kiego „Grom”, otrzymał on imię poprzedni-
ka, który zatonął u wybrzeży Norwegii. 
Służba na Gromie jest już inna, nasz mary-
narz to stary żołnierz, częste są przepustki i 
możliwość zwiedzania Tczewa, Wejherowa 
i innych miejscowości nadmorskich oraz 
daje to możliwość nawiązywania kontaktów 
z mieszkańcami Pomorza. Jeszcze służba na 
kolejnym okręcie „Wicher”, który przypły-
nął ze Związku Radzieckiego. W tym czasie 
powojennej odbudowy, marynarze wyko-
rzystywani byli do różnego rodzaju prac 
społecznych w tym między innymi przy od-
budowie teatru w Gdańsku. Był czas na 
ksiązki, wyjście do kina, ale także i do 
ochrony wyborów do parlamentu, skierowa-
no naszego Kazimierza do Starogardu 
Szczecińskiego, a tam nowe kontakty i po-
znanie pana Protego, żołnierza, który służył 
w Armii Andersa i próbę z jego strony usi-
dlenia młodego chłopaka. Służba marynar-
ska dobiega końca i wreszcie powrót do ro-
dzinnej Róży. Po dwu tygodniach odpo-
czynku powrót do WSK Mielec, praca i za-
mieszkanie w miasteczku Młodego Robot-
nika w Cyrance, dzielnicy Mielca. Okazyjna 
wymiana akordeonu na rower pozwala czę-
ściej odwiedzać rodzinne strony, przy dobrej 
pogodzie wystarczało na przejazd półtorej 

godziny, a i dzięki rowerowi zaoszczędzić 
można było parę groszy. W sumie podróż z 
Mielca pociągiem do Dębicy, a później tak-
sówka do Róży kosztowała 60 złotych, za 
obiad na stołówce płaciło się 2, 90 zł, zaosz-
czędzić można było na 20 obiadów. W wol-
nych chwilach w hotelu robotniczym dużo 
czyta, doskonali swoją wiedzę techniczną, 
postanawia podjąć naukę w wieczorowym 
technikum, nauka odbywała się w środy i 
soboty. Nie było łatwo, praca na frezarce i 
odrabianie lekcji, które traktował prioryteto-
wo. Na WSK płacono dobrze, stać było na-

szego pana Kazimierza na zakup dobrych 
ubrań i zakup nowoczesnego jak na owe lata 
czechosłowackiego motocykla „Jawa”, 
oczywiście koloru jasno –czerwonego, moż-
na było szybko wyskoczyć do domu, choć z 
przygodami. Drogi były pełne dziur, odłam-
ków po pociskach i o przebicie koła było 
bardzo łatwo, za, z przebitym kołem trzeba 
było poradzić sobie samemu. Wakacje i 
urlop w domu, pomoc w gospodarstwie 
ojca, a i wyjazdy turystyczne się zdarzały do 
Baranowa Sandomierskiego i pooglądać za-
bytkowy pałac. Jest maj 1963 roku, egzamin 
maturalny pisemny z języka polskiego i ma-
tematyki oraz ustny, wszystko idzie bardzo 
dobrze i w czerwcu rozdanie dyplomów, ma 
maturę, pewien etap życia jakże ważny za 
sobą. W latach 60-tych ubiegłego wieku lu-
dzi z maturą w Polsce było bardzo mało, a 
ludzie z wykształceniem średnim technicz-
nym byli rozchwytywani przez przedsię-
biorstwa. Poszukuje pracy w Dębicy, bliżej 
rodzinnej Róży, zabiegi o pracę w Wytwórni 
Urządzeń Chłodniczych kończą się niczym, 
korzysta z oferty dyrektora szkoły w Dębi-
cy, Technikum Mechanicznego i zostaje 
przyjęty na nauczyciela zawodu od 1 wrze-
śnia 1963 roku, a w październiku tegoż roku 
rozpoczyna studia techniczne na Politechni-
ce Krakowskiej. Jest jeden jeszcze ważny, 
może najważniejsza etap w jego życiu, w 
roku 1960 zawiera związek małżeński z He-
leną i zamieszkuje razem z nią w jej rodzin-
nym domu. W roku 2010 Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczył małżonków 
medalami „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. Później marzenie następne, budowa 
własnego domu, którego budowa trwała 8 
lat. No i dzieci, które przychodziły na świat, 
Ireneusz, Krzysztof, Zygmunt i Anna naj-
młodsza urodzona w 1981r. W roku 1970 na 
Politechnice uzyskuje tytuł inżyniera me-
chanika i awans na Zastępcę kierownika 
Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Za-
wodowych Nr 1 w Dębicy. Dalej studiuje na 
Politechnice Krakowskiej, aby w roku 1979 
uzyskać tytuł magistra inżyniera, a w mie-
dzy czasie zostaje powołany na Zastępcę 
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Dębicy, największej szkoły mechanicznej 

kształcącej w zawodach mechanicznych 
uczniów z okolicy powiatu dębickiego i rop-
czyckiego. 29 lat pracuje w oświacie, w za-
wodzie nauczyciela, aby w roku 1991 
przejść na emeryturę. Za długoletnia pracę 
w tym zawodzie otrzymuje w roku 1989 
Złoty Krzyż Zasługi.  Przejście na emerytu-
rę to nie koniec Jego aktywności, tym razem 
społecznej. Praca w Społecznym Komitecie 
Gazyfikacji Wsi, jako przewodniczący ko-
mitetu, w roku 1999 Róża ma gaz. Zostaje 
radnym Rady Gminy w Czarnej, I kadencji 
odnowionego samorządu, a w radzie obej-

muje funkcję zastępcy przewodniczącego. 
W połowie I kadencji powierzono mu funk-
cje przewodniczącego Rady Gminy w Czar-
nej. Aktywnie chce spędzać czas wolny, 
otwiera działalność gospodarczą, wykonuje 
ramki do wersalek, później betonowe ele-
wacyjne płytki do okładania domów, słup-
ków ogrodzeniowych. Wykorzystuje do-
świadczenie i umiejętności w konstruowa-
niu form, firma się rozwija i opanowuje 
swoimi wyrobami powiat dębicki. Przyby-
wa jednak naszemu panu Kazimierzowi lat, 
czas skończyć z praca fizyczną, budzi się w 
nim potrzeba pisania, zwłaszcza poezji, w 
krótkim czasie powstaje 130 wierszy, które 
wydaje w tomiku zatytułowanym „Skarby 
tej ziemi”. Zbiera pozytywne recenzje …” 
W całym cyklu dominuje zafascynowanie 
życiem, zachwyt nad pięknem świata – 
dziełem Boga. Jest tu również obawa o 
przyszłość wsi i jej mieszkańców …” Publi-
kuje w Gazecie  Czarniańskiej swoje 
wspomnienia, a także wydarzenia historycz-
ne z lat okupacji i pacyfikację wsi przez ge-
stapo w roku 1943. Twórczość i pasja pana 
Kazimierza Kozaka ciągle jest kontynuowa-
na, powstają nowe wiersze i wspomnienia, 
które zapewne utrwalą ważne w historii 
chwile mieszkańców Róży i nie pozwolą 
zapomnieć o wydarzeniach, które zapisane 
w książkach przechowają się dla przyszłych 
pokoleń. 

Nie łatwa to była droga, okupacja, wojna, 
lata wyrzeczeń i pracy, jako robotnika, służ-
ba trzyletnia w Marynarce Wojennej, matura 
i studia na Politechnice, praca nauczyciela 
przedmiotów zawodowych w szkole śred-
niej i sprawowanie funkcji dyrektorskiej. 
Ten wywiad rzekę dedykujemy młodemu 
pokoleniu, wchodzącemu w życie jakże 
w innej Polsce, wolnej, demokratycznej, 
pełnej możliwości. Potrzeba tylko wiary w 
siebie, takiej, jaką miał nasz pan Kazimierz, 
który zamierzone cele osiągnął i realizuje 
się po dzień dzisiejszy. 

Stanisław Zieliński  

KAZIMERZ KOZAK

Przedstawia Stanisław Zieliński

(część druga)Ludzie gminnej oświaty

Kazimierz Kozak, emerytowany nauczyciel, były przewodniczący Rady Gminy w Czarnej.

Niszczyciel ORP Burza.
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Nie będzie możliwości przejechania bu-
dowaną autostradą, której odcinek prze-
biegający przez nasza gminę miał być 
oddany na czerwiec 2012 roku, kibice 
mieli się autostradą z zachodniej Euro-
py przemieszczać na mecze piłkarskie na 
Ukrainie, która była również organiza-
torem Mistrzostw Europy – Euro 2012. 

Roboty stanęły w miejscu, główny wy-
konawca ogłosił upadłość i plany stały 
się nie do zrealizowania ku wielkiemu 
żalowi polityków, którzy obiecywali, że 
autostrada będzie. Nic w tej chwili się nie 
dzieje, ponoć dokonywana jest inwenta-
ryzacja robót. Taki stan jest niezmiernie 
uciążliwy dla mieszkańców Starej Ja-
strząbki, Jaźwin i Podlesia. Drogi po-
wiatowe w tych miejscowościach zostały 
zdewastowane, trudno nimi przejechać, 
niszczą się zawieszenia, a wyegzekwo-
wanie od wykonawcy autostrady zasy-
pania dziur w drogach wymaga od służb 
drogowych starostwa wielu interwencji. 
Ostatnio po interwencjach radnych z tych 
najbardziej dotkniętych miejscowości 
poprawiono drogi powiatowe przez Jaź-
winy, drogę do Podlesia i odcinek drogi z 
Róży do Czarnej przez Borową. 

Ale to nie wszystkie skargi, jakie zgłasza-
ją mieszkańcy na uciążliwości związane 
z budową tej magistrali drogowej. Sy-
gnalizują również, że pomimo zapewnień 
ze strony wykonawcy nie wykonano do 
końca robót na urządzeniach melioracji 
szczegółowych, pola w sąsiedztwie auto-
strady są zalewane przez wodę, ponieważ 
na skutek uszkodzeń woda nie trafia do 
rowów melioracyjnych. 

Nie brakowało też utrudnień, gdy robo-
ty szły pełną parą, trudno było dojechać 
do pól. Na dziś nie wiadomo, kto zastąpi 
dotychczasowych wykonawców, waż-
nym jest jednak, aby władze starostwa 
uczyniły wszystko, aby drogi zostały 
odbudowane, a melioryzacja działała bez 
zarzutu.
                                                                                                                        (ziel) 

Róża, na tym budynku zmieniono dach azbestowy.

Ekipa pracuje przy wykaszaniu poboczy w Głowaczowej.Tumany kurzu nawet po remoncie odcinka drogi powiatowej w Jaźwinach utrudniają życie.

Cicho na budowie autostrady – Jaźwiny wrzesień 2012 r.

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
Gminy Czarna realizują projekt pt. „Indy-
widualizacja nauczania – nie ma windy do 
sukcesu, trzeba wyjść po schodach” finan-
sowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic  w jakości 
usług edukacyjnych. 

Projekty indywidualizacji nauczania w 
klasach I-III są elementem reformy syste-
mu oświaty i obejmują wynikającą z niej 
zmianę sposobu pracy szkoły. Z tego po-
wodu projekty indywidualizacji mają cha-
rakter powszechny (tj. przewiduje się ich 
realizację w każdej szkole) i podstawowy 
(tj.obejmują swoim zakresem jedynie 
podstawowe działania związane z wdro-

żeniem nowej podstawy programowej za-
wierającej indywidualizację jako sposób 
pracy z uczniami i uczennicami klas I-III).

Uczniowie klas I-III otrzymają wsparcie 
w postaci zajęć wyrównawczych i wzbo-
gacających zainteresowania, m.in. zajęcia 
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w tym także za-
grożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia 
dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, zajęcia 
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna 
dla dzieci z wadami postawy, zajęcia roz-
wijające zainteresowania uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno-
-przyrodniczych. Zajęcia te odzwiercie-
dlają rzeczywiste potrzeby uczniów, a ich 
zaplanowanie znajduje swoje udokumen-
towanie w przeprowadzonej diagnozie.  
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup 
niezbędnego doposażenia bazy dydak-
tycznej szkoły w materiały dydaktyczne 

oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specja-
listyczne oprogramowanie, pakiety do 
diagnozowania i korygowania dysfunkcji 
i dysharmonii rozwojowych, takich jak: 
wady wymowy, dysleksja, wady posta-
wy, zaburzenia koordynacji ruchowej) 
niezbędne do realizacji zaplanowanych 
w szkole zajęć dodatkowych, wynikają-
cych z procesu indywidualizacji. Poziom 
dofinansowania projektów wynosi 100% 
wydatków kwalifikowalnych – nie jest 
wymagany wkład własny. Całość wnio-
skowanego dofinansowania wynosi 313 
063,00 zł.

Przygotowany przez Dyrektorów szkół 
oraz załogę Gminnego Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół w 
Czarnej wniosek o dofinansowanie reali-
zacji projektu został pozytywnie zaakcep-
towany przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. Zajęcia w ramach projektu 
odbywać się będą przez cały rok szkolny 
2012/2013. 

                                     Piotr Getinger

Powiatowy Urząd Pracy kolejny już rok z 
rzędu wyznacza na wniosek wójta bezro-
botnych, którzy wykonują wiele użytecz-
nych prac na rzecz gminy. 

W tym roku od 3 do 10 października 
zostało zatrudnionych 15 osób w tym 
3 panie, których praca jest nieodzowna 
przy udrożnieniu rowów przy drogach, 
odmulaniu przepustów i wycince krza-
ków w rowach przy drogach publicznych, 
które gmina ma obowiązek utrzymywać 
w należytym stanie. Prace jest ogrom i 
szkoda tylko, że okres, na który zostały 
zatrudnione osoby z naszej gminy jest tak 
krótki, a wynika on z możliwości finanso-
wych Powiatowego Urzędu Pracy, którzy 
w całości refunduje kosztu zatrudnienia 
tych osób, oczywiście do wysokości płacy 
minimalnej obowiązującej w naszym kra-

ju. Płaca ta to 1500 zł brutto miesięcznie. 
Pracę tej grupy osób widać jadąc droga-
mi przez naszą gminę, chwasty i niepo-
trzebnie torujące spływ wody krzaki są 
usuwane, a i estetyka gminy zyskuje na 
tych robotach., co przekłada się na opinie 
odwiedzających naszą gminę gości. 

Realizowany program  przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Dębicy umożliwiający 
stworzenie szansy okresowego zatrudnie-
nia osobom po ukończeniu 50 roku życia, 
a z tej szansy skorzystało w naszej gminie 
15 osób, ma na celu walkę z bezrobociem. 
Problem znalezienia pracy zarobkowej w 
tej grupie wiekowej dotyka coraz szerszej 
grupy osób, również mieszkańców naszej 
gminy.

                                                                                                                          (ziel)  

Na terenie gminy trwa realizacja „Pro-
gramu Usuwania Azbestu” uchwalonego 
przez Radę Gminy. Jest to program dłu-
gookresowy, którego główną misją jest 
do roku 2035 usunięcie z terenu gminy 
azbestu, pokryć dachowych, czy też tego 
zmagazynowanego po rozbiórce z da-
chów. 

Gmina stara się, aby usuwanie tego nie-
bezpiecznego, a kiedyś bardzo popular-
nego materiału budowlanego na zakup, 
którego ustawiały się kolejki do naczelni-
ka gminy o przydział, było jak najmniej 
kosztowne. W tym roku rozpoczęła się na 
dobre akcja usuwania azbestu, która obej-
mie 62 zadania, tyle złożonych wniosków 
zostało zakwalifikowanych do dofinan-
sowania. Koszt całkowity zadania to 41 
188 złotych z tego Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie dofinansował 14 416 
złotych, a dotacja z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska wynosi 20 594 

złote. Otrzymane dotacje to 85 % kosztów 
usuwania azbestu, resztę pokryją wnio-
skodawcy, dopłacając 15% kosztów to jest 
ogółem 6 178 złotych.  
Czego więc dotyczą wnioski składane 
przez mieszkańców naszej gminy: 39 
wniosków dotyczy zebrania, załadunku, 
transportu i utylizacji eternitu o łącznej 
ilości 71.0338 Mg, 23 wnioski dotyczą 
demontażu, zebrania, załadunku i utyli-
zacji eternitu na łączną ilość 42, 04 Mg, 
W sumie zostanie zutylizowanych 113, 
078 Mg wyrobów, które zniknie z terenu 
naszej gminy. 
Wszyscy zainteresowani wywozem po-
kryć azbestowych z terenu własnej po-
sesji dodatkowe informacje mogą uzy-
skać w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
mieszczącym się w budynku przy ul. 
Spółdzielczej (w dawnym budynku GS-
u) u pani Marty Cebulak – referenta ds. 
ochrony środowiska. 

(ziel)

„Indywidualizacja nauczania – 
nie ma windy do sukcesu, 

trzeba wyjść po schodach” 

REALIZACJA PROGRAMU 
USUWANIA AZBESTU

BĘDZIE? – NIE BĘDZIE?
PRACUJĄ PRZY USUWANIU 

SKUTKÓW POWODZI
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Współpraca Zespołu Szkół im. Lotników 
Brytyjskich nabiera tempa. 

Po wizytach w Czechach i w krainie Mu-
minków, - Finlandii, o których to woja-
żach pisaliśmy w poprzednim numerze. 
Obecnie przyszła kolej na kolejny  pro-
gram unijny Comenius, w którym uczest-
niczą uczniowie Jednym z założeń progra-
mowych jest wymiana uczniów. Do Żdżar 
zawitały od nowego roku szkolnego dwie 
uczennice z Nurmo w Finlandii Sini i Essi 
i, zamieszkały u jednej z rodzin w Żdża-
rach i przez trzy miesiące będą uczyć się 
w Gimnazjum w Żdżarach. 
Koordynatorka projektu realizowanego 
programu Comenius Anna Chudy spra-
wuje opiekę nad gimnazjalistkami z Fin-
landii, które realizować będą w czasie 
pobytu w Polsce indywidualny program 
nauczania, który obejmuje lekcje mate-
matyki, biologii, wychowania fizycznego, 
muzyki i sztuki, pozostałe przedmioty 
zaliczać będą korespondencyjnie w ma-
cierzystej szkole w Finlandii. Z tych to 
przedmiotów nasi nauczyciele wystawią 
im na zakończenie pobytu procentowe 
cenzurki, zapewne nie uprzedzając będą 
to oceny celujące. Uczennice z Finlan-
dii już zaklimatyzowały się w Zdżarach, 
wzmocniły przyjaźnie, które nawiązały w 
trakcie pobytu naszej delegacji na czele 
z dyrektorem zespołu Grzegorzem Mar-
kowiczem w Finlandii. Te miłe i sympa-
tyczne nastolatki są zauroczone Żdżarami 
i z życzliwością, z jaką spotykają się ze 
strony uczniów i nauczycieli, a zwłaszcza 
ze strony pani Anny Chudy, która jest ich 
przewodnikiem i tłumaczem, z której to 
pomocy również skorzystał autor artyku-
łu. Oprócz nauki, której muszą poświęcić 
swój czas, skorzystają również z możli-
wości nauki języka polskiego, a program 
przygotowany przez organizatorów pro-
gramu w Żdżarach obejmował będzie sze-
reg atrakcji jak, jazda konna w Stadninie 
w Starych Żukowicach, jedna z uczennic 
jeździ konno już kilka lat, wyjazdy tu-
rystyczne w polskie góry, wycieczkę do 
Krakowa, a także rekreację na miejscu, 
wójt przekazał do ich dyspozycji rowe-
ry górskie, dzięki którym będą mogły 
zwiedzać całą gminę. Basen kąpielowy w 
Czarnej będzie również do ich dyspozy-
cji, to bonus od wójta gminy, który przy-
jął w urzędzie wraz z dyrektorem szkoły 
uczennice z Finlandii. Należy się cieszyć, 
iż dzięki Unii Europejskiej możliwa jest 
realizacja takiego właśnie programu obej-
mującego cztery kraje o różnych trady-
cjach, kulturze i stylu życia. Społeczność 
szkolna Zespołu Szkół im. Lotników Bry-
tyjskich aktywnie uczestniczy w wszel-

kiego rodzaju możliwościach integracji 
europejskiej, a współpraca z Ambasadą 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej, kontynuowana 
od wielu już lat jest modelowa, ale co 

najważniejsze jest elementem promocji 
szkoły za granicą i przynosi nieocenione 
wręcz efekty patriotycznego wychowania 
uczniów.

                                      (ziel)    

3 września uczniowie rozpoczęli naukę w 
naszych szkołach podstawowych i gim-
nazjach. 

Pomimo napiętej sytuacji demograficznej 
nie zachodziła potrzeba w naszej gminie 
likwidacji placówek szkolnych, są mo-
dyfikacje w organizacji niektórych szkół, 
przeniesienia uczniów do innych szkół, a 
wszystko to po to, aby utrzymać dotych-
czasową sieć szkół podstawowych i gim-
nazjów. 

Ogółem w naszej gminie funkcjonuje 
19 szkół podstawowych i 9 publicznych 
gimnazjów. Uczęszczać będzie w roku 
szkolnym 2012/2013 o szkół podsta-
wowych 783 uczniów, a do gimnazjów 
423uczniów – razem 1206 uczniów. W 
porównaniu do poprzedniego roku szkol-
nego ilość uczniów spadła o 6. Zmniejszy-
ła się również liczba etatów nauczyciel-
skich. W ubiegłym roku szkolnym zatrud-
nienie wynosiło  151, 68 etatu, obecnie 
149,23 etatu wynosić będzie zatrudnienie 
w gimnazjach i szkołach podstawowych. 

Nie ma zwolnień wśród kadry nauczyciel-
skiej, spadek w zatrudnieniu to odejście 
na emeryturę i zmniejszenie zatrudnienia 
1 nauczycielki do 10 godzin tygodniowo 
co wynosi 0, 59 etatu. W tym roku szkol-
nym nie będzie 1 oddziału gimnazjum w 
Borowej, klasy 1 – dzieci będą uczęszczać 
do gimnazjum w Jaźwinach, zlikwidowa-
no również dwa oddziału klas „0” w Jaź-
winach i Borowej, a utworzono 1 oddział 
klasy „0” w Zespole Szkół w Czarnej w 
zaadaptowanych pomieszczeniach po 
„Domu Nauczyciela”: Tak, więc wkracza-
my w rok szkolny pomimo braku środków 
na oświatę z nadziejami, iż uda się utrzy-
mać dotychczasową sieć szkół. Nowy 
rok rozpoczęły też dzieci przedszkolne w 
dwóch przedszkolach w Czarnej i Przybo-
rowie. Do przedszkola w Czarnej uczęsz-
czać będzie 86 dzieci, a do Przyborowia 
68 dzieci w tym 5 do klasy „0”. W 5 szko-
łach naszej gminy dzieci poszły do szkoły 
rok wcześniej (w Róży, Żdżarach, Boro-
wej, Jaźwinach i Przyborowie). 
                                                                                                                                      (ziel)

Stojący od drugiej połowy XIX wieku po-
mnik św. Antoniego przy drodze powiato-
wej Głowaczowa Borowa został uratowa-
ny, groziło mu zawalenie spowodowane 
podmyciem w ostatnich latach przez 
ulewy, które nawiedzają od kilku już lat 
nasze tereny.

Stał on sobie spokojnie od 1851 roku 
patronując mieszkańcom Głowaczowej, 
a dokładniej przysiółkowi Budy. Nazwa 
tej części Głowaczowej wiąże się z  za-
możnością mieszkańców , którzy jeszcze 
w XIX wieku mieszkali w budach tak 
nazywano najbiedniejsze domostwa, byli 
bardzo biedni  i trudnili się wydobywa-
niem gliny, która z kolei była bardzo do-
brej jakości i służyła do wylepiania ścian 
domów i klepisk w pomieszczeniach 
gospodarczych, a także polepy zwanej w 
innych rejonach glinobitką. Do tej pory w 
tej części miejscowości wydobywana jest 
glina do celów budowlanych , zwłaszcza 
do wyklejania kaflowych kuchennych 
pieców. 

Św. Antoni , franciszkanin, Portugalczyk 
z pochodzenia, święty Kościoła katolic-
kiego, prezbiter i doktor kościoła  stanął w 
Głowaczowem patronując ludziom ubo-
gim, górnikom którzy wydobywali glinę, 
a to pozwalało w tych dawnych czasach 
zapewnić źródło zarobkowania i utrzyma-
nia rodziny. I to najprawdopodobniej ci 
mieszkańcy przysiółka Głowaczowej byli 
fundatorami pomnika tego świętego, któ-
rym od tamtych dawnych czasów opieko-
wała się rodzina Pękalów. Dodać należy, 
iż święty ten jest również patronem rzeczy 
znalezionych i niejeden z nas modlił się 
do niego o pomoc, aby znalazły się do-
kumenty, karty kredytowe czy pieniądze. 
Zwyczajowo wynagradzało się świętego 
w kościele, wrzucając do skarbonki datek, 
który przeznaczany był przez kościół dla 
ludzi ubogich. Świętemu temu przypisu-
je się również patronowanie górnikom, 
małżeństwom, położnicom i podróżnym. 
Zatem jest, o co prosić świętego, również 
pod figurą, która już od ponad 150 lat stoi 
na stoku działki - obecnie gminnej - w 
Głowaczowej. Jest naturalnej wielkości, 
na ręku trzyma Dzieciątko Jezus, wykuty 

przez nieznanego rzeźbiarza w kamieniu, i 
od lat bielony wapnem, czego powinno się 
zaniechać, bo święty tego nie potrzebuje, 
a broń Boże żeby komuś nie przyszło do 
głowy wymalować go kolorowymi farba-
mi jak to uczyniono ze św. Kajetanem w 
Chotowej.

Ratowania pomnika podjęła się firma z 
Czarnej, która wykonała roboty zabezpie-
czające obelisk i święty stoi już nie zagro-
żony. Dodać należy, iż święty doczekał się 
przychylności wójta i rady, która uchwa-
liła w budżecie środki na ratowanie tego 
zabytku wpisanego do rejestru gminnych 
zabytków. O ratowanie tej przydrożnej 
figury szczególnie zabiegał radny Kazi-
mierz Knych wraz z sołtysem Tadeuszem 
Knychem, a zabiegi te zapewne się nie 
skończą, bo w kolejnym roku należałoby 
zagospodarować teren, wykonać schod-
ki do pomnika, aby wszyscy ci, którzy 
potrzebują pomocy mogli westchnąć do 
Niego, a zgubione klucze na pewno się 
odnajdą.

             Stanisław Zieliński

Najmłodsi w przedszkolu w Czarnej wraz z paniami rozpoczęli rok przedszkolny.

Święty Antoni – pomnik od 150 lat stoi w Głowaczowej.

W Zespole Szkół w Czarnej – uczniowie podstawówki na lekcji. Pamiątkowe zdjęcie przed Gminnym Centrum Kultury w Czarnej.

Z wizytą u wójta wraz z opiekunką Anną Chudy i Grzegorzem Markowiczem – 
dyrektorem szkoły.

Uczennice z Finlandii razem w klasie z uczniami gimnazjum w Żdżarach.

ŚWIĘTY ANTONI URATOWANY

 NOWY ROK SZKOLNY UCZENNICE Z FINLANDII W ŻDŻARACH
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Tradycyjnie już 15 sierpnia w otocze-
niu banderii, na bryczce, „krakowianki  
z Podlesia” uwiły wieniec i wraz z soł-
tysem Zbigniewem Baranem i całą rada 
sołecką pojechały na Sumę do kościoła 
parafialnego w Starej Jastrząbce, aby po-
dziękować Bogu za plony i prosić o bło-
gosławieństwa dla mieszkańców Podlesia. 
Po uroczystościach kościelnych miesz-
kańcy gromadzą się przy Wiejskim Domu 
Kultury w Podlesiu na dożynkowym gril-
lowaniu.
                                                                                                                                                      

    (ziel)

Koło Gospodyń Wiejskich coraz prężniej działa w Starej Jastrząbce. W tym roku przygo-
towano wieniec i 15 września poświęcono go w kościele parafialnym w Starej Jastrząbce. 
Brawa dla pań z tej miejscowości, że zapomniane tradycje trwale związane z obrzędami 
dożynkowymi wracają do Starej Jastrząbki.

 (ziel)

FOTOREPORTAŻ

DOŻYNKI W PODLESIU - 15.09.2012
 (fot.: St. Zieliński)

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem.

Wozami z Podlesia jak za dawnych lat zajechano do Kościoła w Starej Jastrząbce.

W Kościele wieniec w asyście młodzieży ze Starej Jastrząbki.

Przed Domem Kultury, młodzież która zadbała o program artystyczny.

W Kościele w czasie Mszy Św. 

Pamiątkowe zdjęcie. Z darami chlebem i winem  na Ofiarowanie.

Druga strona wieńca ze Starej Jastrząbki.

FOTOREPORTAŻ

Stara Jastrząbka też ma dożynki
 (fot.: St. Zieliński)
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PRYMUSI  2011/2012 
SZKOŁY PODSTAWOWE

Rafał Kleszcz – uczeń klasy V Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Borowej, średnia ocen:  5.5

Kornelia Krystek – uczennica klasy VI Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Chotowej, średnia 
ocen: 5,3

Angelika Chęciek – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyborowie, średnia ocen: 5,3

Patrycja Czapla – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Głowaczowej, średnia ocen : 5,55.

Angelika Ziaja – uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Żdżarach, średnia ocen: 5,64

Katarzyna Wlezień – Średnia 5,3, Szkoła 
Podstawowa w Chotowej, Kl. IV

Aleksnadra Misiak  – uczennica klasy IV Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, średnia 
ocen:  5,5, zachowanie wzorowe.

Aleksandra Godycka – uczennica  klasy VI Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Róży, średnia ocen: 5,7

Wiktoria Wójcik – uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Grabinach, średnia ocen: 5.36, zachowanie wzorowe.

Barbara  Pietraszewska – uczennica klasy V Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Żdżarach, średnia ocen: 5,64

Stefan Trzaskuś – uczeń klasy IV Publicznej Szkoły Podsta-
wowej, średnia ocen: 5,18

Karolina Oleksy  – uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Żdżarach, średnia ocen: 5,64

Justyna Chłopek – uczennica  klasy V Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Starej Jastrząbce, średnia ocen: 5,3

 (Przygotował: A. Fronc)
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PRYMUSI – 2011/2012 GIMNAZJA

Łukasz Wełna - uczeń  klasy III Publicznego Gimnazjum w Choto-
wej, średnia ocen: 5,3

Urszula Jaśkiewicz – uczennica klasy II Publicznego Gim-
nazjum w Głowaczowej, średnia ocen: 5,16

Karolina Ćwik – uczennica  klasy II Publicznego Gimnazjum 
w Jaźwinach, średnia ocen: 5,07

Paula Kolbusz  – uczennica klasy III PG w Róży, średnia ocen: 
5,5

Anna Chłopek – uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce,  średnia ocen: 5,5

Dominika Stolarz – uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum w 
Żdżarach, średnia ocen: 5,54

Mirosław Kleszcz – uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum 
w Borowej, średnia  ocen:  5.07

Bartosz Bałut – uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum w 
Czarnej, średnia ocen:  5,55, zachowanie wzorowe, laureat woje-
wódzkiego etapu konkursu historycznego organizowanego przez 
KO Rzeszów

Dominika Kłys – uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum 
w Grabinach, średnia ocen: 5,2, zachowanie  wzorowe
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FOTOREPORTAŻ

Strażacy z Róży z wieńcem.

Delegacje z wieńcami wzięły udział w sumie odpustowej 
w Sanktuarium w Zawadzie.

KGW z Borowej z wieńcem na dożynkach powiatowych.

Wieniec z Podlesia przybył na dożynki w asyście dziewczyn w strojach krakowskich.

Pani Maria Kochanowska i pan Edwin Ćwiok – starostowie dożynek obok 
przewodniczący Rady Powiatu w Dębicy Tadeusz Kamiński.

Starosta Władysław Bielawa otrzymał bochen chleba z tegorocznych zbiorów.

Delegacja z wieńcem z Róży – uwitym przez KGW.

Wieniec z Grabin.

NASI ROLNICY STAROSTAMI DOŻYNEK POWIATOWYCH
 (fot.: J. Chudy)

Dożynki powiatowe tradycyjnie już od wielu lat rozpoczęły się Mszą św. w 
Sanktuarium Maryjnym w Zawadzie na zakończenie Wielkiego 9 dniowego 
Odpustu. 

Później uroczystości przeniosły się do miasta Dębicy na Stadion spor-
towy prze Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (dawny Mechanik). God-
nością starostów dożynek obdarzono Marię Kochanowską z Chotowej  
i Edwina Ćwioka z Przerytego Boru. Były i odznaczenia dla naszych rol-
ników. Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale, mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi przyznał odznaki Zasłużony dla Rolnictwa 
Janowi Kulasowi i Andrzejowi Podobińskiemu, obydwaj z Róży. Odzna-
czenia wręczył naszym rolnikom przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rol-
niczej Bogusław Majka. A dożynkowe wieńce? Prezentowały się pięk-
nie.                                                                                                                                                       

  (sz) 
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Już około X wieku Bobry były otaczane 
troskliwą opieką królów i książąt Polski 
uważano je wtedy za bardzo pożyteczne 
zwierzęta z tego względu polowanie na 
nie było surowo zabronione.  

Ponadto bobry cenione były za swoje 
piękne i drogocenne futro. Królowie ze-
zwalali na polowania tylko nielicznym 
wysoko postawionym sprzymierzeńcom 
lub członkom dynastii, lecz mimo nie-
wielkich grup myśliwych polujących na 
te jakże piękne zwierzęta, liczebność bo-
brów sukcesywnie się zmniejszała.  Na 
dworze króla utrzymywani byli specjalni 
pracownicy, którzy zajmowali się szcze-
gólnie zimą dokarmianiem bobrów oraz 
przenoszeniem ich z jednych terenów na 
drugie.
Istnieje kilka gatunków bobrów, ale na 
terenie Żdżar zasiedlił się gatunek bobra 

zwany europejskim, jest on największym 
gryzoniem w europie.  Bobry osiągają 
masę nawet do 30 kg a długość ich ciała 
waha się od 90-140 cm. Gody tych gryzo-
ni przypadają na miesiące zimowe styczeń 
i luty młode przychodzą na świat po około 
105-107 dniach ciąży. Samice maja tylko 
jeden miot rocznie, w którym rodzą się 
średnio 2-3 młode. Bobry wbrew błędne-
mu przekonaniu ludzi nie zapadają w sen 
zimowy a wręcz przeciwnie są aktywne 
przez cały rok.  Działalność bobrów po-
legająca na kopaniu podziemnych długich 
korytarzy jest wywołana jedynie potrzebą 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Aby 
spotkać to piękne zwierze na powierzchni 
łąki czy mokradła najlepiej odwiedzić to 
miejsce wieczorem lub bardzo wcześnie 
rano, latem, kiedy noce są krótkie i gryzo-
nie te nie mając wiele czasu na żerowanie 

pojawiają się również za dnia. Przy zacho-
waniu przez odpowiednio dłuższą chwile 
ciszy i wyborze odpowiedniego miejsca 
do obserwacji można zauważyć głowę 
bobra powoli i ostrożnie wynurzającego 
się z wody, należy jednak pamiętać, że 
jeden nieostrożny ruch z naszej strony a 
bóbr przestraszony hałasem nie pokaże się 
więcej tego wieczora. 
Od kilku lat dochodzą słuchy o zwierzę-
tach, które pojawiły się na terenie wsi 
Żdżar y, które sukcesywnie powalają i 
niszczą cale połacie drzew znajdujących 
się zarówno w bliskiej jak i dalszej oko-
licy rzeki płynącej przez Żdżary.  Ludzie 
uważają, że gryzonie pojawiają się tylko 
na wodach, które są bardzo czyste- to jed-
nak nie prawda. Dla bobrów, jakość wody 
nie ma większego znaczenia, wybierają 
one miejsca odosobnione gdzie mogą 
być sam na sam z naturą i takie też miej-

sce wybrały dla siebie w Żdżarach. Od 
kilku lat na terenach zasiedlonych przez 
Bobry niczego się nie uprawia wszystko 
stoi tzw. ugorem.  Fragment rzeki opano-
wanej przez działalność bobrów znajduje 
sie w niedalekiej odległości od domów 
państwa Barnaś oraz państwa Szerszeń.  
Panuje tam zupełna cisza w miejscu tym 
rządzi jedynie przyroda zdjęcia nie oddają 
klimatu tej nietkniętej ludzką ręką krainy.  
Teren ten porastają ogromne trawy sięga-
jące 150cm i więcej, na około widać je-
dynie pościnane przez bobry pnie drzew 
zarówno tych młodych jak i starszych.  
Wszystko było by w porządku gdyby nie 
sam fakt, że bobry zajmują coraz to więk-
szą powierzchnie, niszcząc tym samym 
własność należącą do ludzi.  Właścicie-
le zalanych łąk załamują ręce niektórzy 
zdecydowali się na wycięcie drzew, które 

można było jeszcze uratować przez tymi 
gryzoniami, inni chcą z bobrami walczyć 
w tym celu przedzierając się przez ogrom-
ne zarośla zaczęli niszczyć żeremie-do-
my Bobrów, aby je wypłoszyć ze swoich 
własności, lecz to wszystko nadaremno, 
Bobry budują coraz to większe żeremie, 
które ukrywają w wysokich trawach, są 
one sprytnie posklejane ziemią i zasypa-
ne liśćmi, niestety już w obecnej chwili 
wejście na tereny zajęte przez bobry jest 
niemożliwe bez wysokich butów, ponie-
waż wszystko jest zalane wodą widać 
jedynie ścieżki, którymi przemieszczają 
się te gryzonie w poszukiwaniu coraz to 
nowszych drzew, nie sprawia im żadnego 
problemu przetransportowanie drzewa 
do rzeki nawet z najbardziej oddalonych 
miejsc. Nie trudno natknąć się także na 
korytarze pełne wody a także stare, któ-
re zostały już opuszczone. W ostatnim 

czasie Bobry zbudowały kolejną tamę w 
Żdżarach, robią to po to, aby woda zebra-
na w tamie zalewała ich podwodne kory-
tarze, zgromadzone zapasy jedzenia oraz 
wejścia do żeremi, aby mogły spokojnie 
przetrwać. Tamy tych gryzoni są na tyle 
trwałe, że można bez żadnych obaw po 
nich chodzić nie na darmo nazywani są 
najlepszymi zwierzęcymi inżynierami. 
Począwszy od października aktywność 
bobrów wzrasta, ponieważ intensywnie 
przygotowują się do nadchodzącej zimy, 
zaczynają ścinać kolejne drzewa, latem 
bobry żywią się ziołami oraz roślinnością 
wodną, dlatego w obecnej chwili trudno 
znaleźć świeżo ścięty pień drzewa, bez 
problemu jednak można natknąć się na 
odbite na piasku ślady łap-co świadczy o 
tym, że bobry nadal w Żdżarach są.

                                     Eliza Sztorc

Najlepsi z najlepszych, uczniowie  szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z naszej 
gminy rok rocznie otrzymują stypendia 
fundowane przez wójta za osiągnięcia w 
nauce, sporcie i olimpiadach przedmio-
towych. 

W tym roku nagrodzono 17 uczniów, któ-
rzy otrzymali gratyfikacje pieniężne w 
wysokości od 1.000 zł do 500 zł. Są to sty-
pendia jednorazowe przyznawane raz w 
roku. W roku szkolnym 2011/2012 zostali 
wyróżnieni: Witold Łukasik z Czarnej, 
Grzegorz Stawarz z Czarnej, Martyna Sa-
sak z Czarnej, Maciej Para z Czarnej Bar-
tosz Bałut z Czarnej, Aleksandra Misiak 
z Czarnej, Angelika Ziaja ze Żdżar, Do-
minika Stolarz ze Żdżar, Karolina Oleksy 
ze Żdżar, Barbara Pietraszewska ze Żdżar, 
Patrycja Czapla z Głowaczowej, Paula 
Kolbusz z Róży, Rafał Kleszcz z Boro-
wej, Anna Chłopek ze Starej Jastrząbki, 
Aleksandra Godycka z Róży, Daria Nosal 
z Róży Katarzyna Durołek z Róży. Sty-
pendia wręczał wójt Józef Chudy w obec-
ności dyrektorów szkół i rodziców nagro-

dzonych uczniów oraz dyrektora Artura 
Fronca z Gminnego Zespołu  Administra-
cyjno – Ekonomicznego Szkół w Czarnej. 
Była pamiątkowa fotografia, a później 
słodycze i ciastka dla nagrodzonych i spo-
tkanie z włodarzem gminy przy herbatce. 

Gratulujemy osiągnięć naszym uczniom, 
którzy swymi wynikami uzyskiwanymi 
na olimpiadach i zawodach sportowych 
(BRD) promują naszą gminę.
                                                                                                                                                      

   (ziel)

STYPENDIA ZA OSIAGNIĘCIA W NAUCE 
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Bobry zetną każde drzewo. Żeremie bobrów w Żdżarach.

Stypendyści 20011/2012, pamiątkowa fotografia z wójtem.

Księża droga (od Starej Jastrząbki).

Nowe ujęcie wody w Głowaczowej.

ZAGOSPODAROWANO 
800 TYSIECY ZŁOTYCH 

DOTACJI NA DROGI GMINNE

UJĘCIE WODY W GŁOWACZOWEJ 
PO ODBIORZE

Bobry w Żdżarach

800 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zostało wykorzy-
stanych na usuwanie skutków powodzi, 
która dotknęła naszą gminę w roku 2009 
i 2010. 

Środki te zostały wykorzystane do popra-
wy poprzez odbudowę stanu techniczne-
go dróg gminnych tak, aby w przyszłości 
oparły się z powodzeniem intensywnym 
opadom deszczu, który rozmywał koronę 
dróg. Udało się, więc odbudować, a przy 
okazji zmodernizować z tej dotacji celo-
wej wraz z środkami własnymi przezna-
czonymi w budżecie gminy drogi gminne: 
Księżą drogę, z Podlesia do Starej Ja-
strząbki, był to II etap odbudowy, droga 
ta skraca dojazd z Podlesia do Starej Ja-
strząbki, a przede wszystkim zmniejsza 
uciążliwość przejazdu drogą powiatową 
z Starej Jastrząbki do Podlesia, zdewa-
stowanej przez budowniczych autostrady. 
Kolejną drogą wykonaną z tych środków 

jest droga w Chotowej za zalewem. W ra-
mach oszczędności środków powstałych 
w wyniku korzystnie rozstrzygniętych 
przetargów możliwym było wykonanie 
z tych środków odbudowy kolejnych od-
cinków dróg gminnych: Głowaczowa – 
Borowa (na odcinku 500 m), Borowa do 
Kajpusta (200 m) i Przeryty Bór – Róża 
(300m). Na odcinkach tych ułożono 2 war-
stwy nawierzchni asfaltowej, a wcześniej 
wykonano podbudowę o grubości 12cm. 
tak relacjonuje inspektor nadzoru mgr inż. 
Bogusław Czarnik. To kolejne już drogi w 
naszej gminie zmodernizowane i odbudo-
wane, zapewne i inne drogi w niedługim 
czasie doczekają się modernizacji i od-
budowy. Zdaniem wójta Józefa Chudego 
jedną z priorytetowych dróg gminnych do 
odbudowy w najbliższym czasie będzie 
ul. Wojska Polskiego w Czarnej. Plan od-
budowy tej ulicy ma bardzo duże szanse, 
aby doczekać się realizacji. 
                                                                                                                                               (ziel)

Dobiega końca kolejna inwestycja gmina 
realizowana w gminie z udziałem środ-
ków Unii Europejskiej. 

Jednym z elementów inwestycji realizo-
wanej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich była modernizacja ujęcia wody, 
która to w miesiącu wrześniu została od-
dana do użytku.  Nowe zbiorniki, budynek 
ujęcia wyposażone w nowoczesne urzą-
dzenia sterownicze wyglądają w pejzażu 
Głowaczowej na wzniesieniu nazywanym 
”Czołg”  imponująco. Kończą się też ro-
boty związane z siecią  kanalizacyjną, 
która połączy 98 gospodarstw domo-
wych, a wspomagać będzie zrzut ścieków 
6 przepompowni. Wydatkowane ponad 

5 milionów złotych  w tej miejscowości 
zapewne spowoduje wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej. Już w chwili obecnej wi-
dać kilkanaście nowych rozpoczynanych 
budów. Jest więc szansa, że miejscowość 
ta z roku na rok będzie się rozwijała mając 
wszystko to co do rozwoju jest potrzebne: 
szkołę, dom kultury wraz z remizą, kana-
lizacje, wodociągi i drogi, które są moder-
nizowane i  pokrywane dywanikiem asfal-
towym. A wszystko to możliwym jest przy 
mobilnie prowadzonej polityce inwesty-
cyjnej w gminie przez wójta i radę i lide-
rów z Głowaczowej, radnego Kazimierza 
Knycha i sołtysa Tadeusza Knycha.  
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Gimnazjaliści II i III klasy Zespołu Szkół 
im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach pod 
opieką ks. Adama Samborskiego wykona-
li projekt edukacyjny, nad którym praco-
wali kilka miesięcy. Projekt edukacyjny 
jest zespołowym, planowym działaniem 
uczniów, mającym na celu rozwiązanie 
konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod.

 Przygotowany projekt edukacyjny „Hi-
storia powstania kościoła w Żdżarach 
– wspomnijcie na minione dni” ucznio-
wie przedstawili w szkole swoim kole-
żankom i kolegom. Poprzez realizację 
tego przedsięwzięcia uczniowie zebrali, 
usystematyzowali i utrwalili wszelkiego 
rodzaju materiały, wspomnienia, foto-
grafie związane z powstaniem świątyni, 
która jest wyznacznikiem urbanistycznym 
zagospodarowania przestrzennego Żdżar 
wpisując się w krajobraz tej miejscowości. 
Na prezentację projektu, wspartą pokazem 
multimedialnym w czerwcowy niedzielny 
wieczór na zaproszenie ks. Adama Sam-
borskiego i Ewy Olszko – Szpunar anima-
torki kultury Wiejskiego Centrum Kultury 
w Żdżarach przybyli budowniczowie ko-
ścioła, ich rodziny, dzieci i młodzież oraz 

mieszkańcy wsi. Ocalić od zapomnienia, 
przypomnieć ludzi i fakty, pozyskać nowe 
informacje, które mogłyby wzbogacić ten 
projekt, który zapewne zakończony zosta-
nie wydaniem monografii to były główne 
cele tego czerwcowego spotkania.

A teraz wróćmy do historii. W Żdżarach 
znajdował się Dom Sióstr Służebniczek 
Starowiejskich z kaplicą, w której były 
sprawowane nabożeństwa. Zachodziła 
konieczność pokonywania kilku kilome-
trów do kościoła w, Machowej, ponieważ 
kaplica była zbyt mała i w złym stanie 
technicznym, co sprawiało ludziom wie-
le trudności, a zwłaszcza uciążliwe było 
dla dzieci. Latem 1986 roku mieszkańcy 
Żdżar, których reprezentował Stefan Bar-
naś przedstawili ówczesnemu wikariuszo-
wi ks. Stanisławowi Borkowi propozycję 
budowy kościoła w Żdżarach. Probosz-
czem był wtedy ks. Eugeniusz Szydłow-
ski. Powołano Komitet Budowy Kościoła: 
Stefan Barnaś, Edward Ziaja, Władysław 
Barnaś, Czesław Drwal, Stanisław Ziaja, 
Władysław Jasiak, Stanisław Pyrkowski , 
Władysław Ćwik, Stanisław Kusek, Sta-
nisław Michoń, Alojzy Barnaś I Tadeusz 
Iwaniec. Nieocenioną rolę w powstaniu 

kościoła w Żdżarach miały siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Sta-
rowiejskich: Siostra Józefa Piechowicz i 
siostra Helena Śromek. 

Dziś w wybudowanej w trudzie i mozole 
przez mieszkańców Żdżar świątyni skupia 

się życie religijne, a także powstaje szereg 
inicjatyw związanych z patriotycznym 
wychowaniem zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży w tej miejscowości, która rozwija 
się w szybkim tempie również na niwie 
kulturalnej dzięki zaangażowaniu dzieci i 
młodzieży ich rodziców, a z także dzięki 

społecznemu zaangażowaniu ks. Adama 
Samborskiego i animatorki kultury Ewy 
Olszko –Szpunar. Zapewne wrócimy jesz-
cze do historii kościoła w Żdżarach po 
ukazaniu się monografii.
                                                                                                                                   (sz)

W dniach 30 sierpnia – 2 września uczest-
nicy warsztatów pisania ikon gościli na 
terenie Lokalnej Grupy Działania „Ży-
wiecki Raj” z województwa śląskiego. 

Wizyta miała związek z projektem współ-
pracy pt. „Ocalić od zapomnienia Folklor 
Naszego Regionu – FOLNARE” realizo-
wanym wspólnie przez LGD Partnerstwo 
5 Gmin w Ropczycach, (do której należy 
Gmina Czarna) oraz LGD „Żywiecki Raj”. 
W niedzielne popołudnie w dn.  2 wrze-
śnia w Amfiteatrze obok Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rajczy odbył się Festi-
wal Folklorystyczny FOLNARE. Podczas 
Festiwalu na scenie zaprezentowały się w 
różnych kategoriach wiekowych zespoły 
folklorystyczne z terenu LGD „Żywiecki 
Raj” oraz  Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” 
z Sędziszowa Małopolskiego oraz Zespół 
Śpiewaczy „Niedźwiedzanie” z Niedźwia-
dy.

Niewątpliwą atrakcją Festiwalu były sto-
iska, na których można było podziwiać 
prace uczestników warsztatów folklory-
stycznych realizowanych od lutego do 
czerwca.  Naszą LGD zaprezentowali 

uczestnicy warsztatów kowalskich, flory-
stycznych, ceramicznych, sznurka siza-
lowego, masy solnej i naszych warszta-
tów - pisania ikon. Wystawa cieszyła się 
dużym uznaniem wśród zwiedzających i 
wzbudzała zainteresowanie u osób, które 
chciałyby wziąć udział w takich lub po-
dobnych warsztatach.

Naszą Gminę reprezentowały osoby: Ry-
szard Murtaś – prowadzący warsztaty, Ha-
lina Dropińska, Maria Kusek, Ewa Olsz-
ko-Szpunar, Magdalena Piotrowska. 

Pisząc tych kilka słów o projekcie, który 
miał miejsce również w Gminnym Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej pra-

gnę podziękować wszystkim uczestnikom 
tych warsztatów: Halinie Dropińskiej, 
Ewie Olszko-Szpunar, Marlenie Bieniasz 
z Czarnej, Izabeli Bączek z Borowej, Lidii 
Szandule i Monice Kosztyło z Chotowej, 
Pawłowi Maciszewskiemu z Jaźwin, Mag-
dalenie Piotrowskiej i Wiesławowi Pio-
trowskiemu  z Róży, Marii Kusek ze Starej 

Jastrząbki, Dorocie Żak z Sędziszowa i 
prowadzącemu Ryszardowi Murtasiowi  
za zaangażowanie, za to, że uwierzyli we 
własne siły, za cierpliwość i miłą atmos-
ferę. 

Dziękuję:
Piotr Warżała

Historia powstania kościoła w Żdżarach

Prezentacja historii Kościoła. Mieszkańcy Żdżar na prezentacji.

Uczestnicy wyjazdu. Maria Kusek z ikonami.

Finał warsztatów pisania ikon

Przeszłość nie jest martwą, zamkniętą 
kartą. Pamiętają o tym uczniowie Zespołu 
Szkół w Głowaczowej im. Jana Pawła II, 
bowiem każdego dnia obcują z historią. 
Dwa dęby katyńskie, które rosną przed 
szkołą upamiętniają rodaków z Głowa-
czowej, którzy zostali zamordowani przez 
NKWD  wiosną 1940r. Kapitan Stanisław 
Kliś urodzony w Głowaczowej, zamordo-
wany w Charkowie, mając zaledwie 32 
lata. Aspirant Policji Państwowej Stani-
sław Kutrzuba urodzony w Głowaczowej 
został zamordowany w wieku 42 lat przez 
NKWD w Miednoje. 
18 września 2012r. uczniowie naszej 
szkoły upamiętnili ofiary II wojny świato-
wej lekcją „żywej historii”, którą przygo-
towali wraz z panią Agnieszką Browską.
Jako pierwsza zabrała głos  Dyrektor 
szkoły  pani Ewa Baryłecka prezentując 
wiadomości z życia poległych naszych 
rodaków. Młodzi patrioci ze wzruszeniem 
recytowali wiersze i śpiewali pieśni tema-
tyczne.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście: Sekretarz Gminy Czarna pan Sta-
nisław Zieliński , Radny wsi Głowaczowa 
pan Kazimierz Knych. Miło nam również 
było gościć przedstawicieli rodzin katyń-
skich: panią Zenobię Kulczyk, pana Jana 
Gawle - rodzina Kapitana Stanisława Kli-

sia. Pani Helena Szymaszek, pani Kata-
rzyna Jędrzejczyk reprezentowały rodzinę 
Aspiranta Policji Polskiej Stanisława Ku-
trzubę.
Na placu przed szkołą, pod tablicami 
upamiętniającymi bohaterów tamtych tra-
gicznych dni; dyrektor szkoły, uczniowie i 
rodziny poległych złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.

 „ I tylko pamięć została 
Po tej katyńskiej nocy.
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.
I woła o sprawiedliwość…”

     W.K

W dniach 2 i 3 lipca br. panie, które pra-
cują na rzecz wspierania swojego lokal-
nego środowiska, jak i reprezentowania 
i promowania Gminy Czarna, spotkały 
się na wspólnym posiedzeniu w Ośrodku 
Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Andrze-
jówka” koło Muszyny. 

Ośrodek ten położony jest nad samym Po-
pradem, którego wody są naturalną grani-
cą ze Słowacją. Z Andrzejówko blisko do 
Muszyny, Krynicy, Żegiestowa, Starego 
Sącza i Krościenka. Udział w wyjeździe  
wzięły panie z kół z Borowej, Róży, Sta-
rej Jastrząbki , Grabin i Żdżar. Razem 43 
osoby. Spotkanie służyło poznaniu się, 
wymianie doświadczeń, jak też wyprawie 
w Pieniny i spływ przełomem Dunajca ze 
Sromowiec do Szczawnicy. 
Wyjazd sponsorowany przez gminę po-
dziękowaniem wójta i samorządu gminy 
oraz dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury 
i Promocji w Czarnej za trud jaki wkła-
dają w pomoc lokalnemu środowisku: dla 
szkoły, świetlicy wiejskiej; był również 
zachętą do dalszej pracy w swoich miej-
scowościach. Organizatorem wyjazdu 
było Gminne Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej.

                                   Piotr Warżała

Katyń w pamięci każdego pokolenia „ZAANGAŻOWANE KOBIETY”  W ANDRZEJÓWCE

Obelisk poświęcony „Katyńczykom” 
w Głowaczowej. Przed Nowym Domem Zdrojowym w Krynicy.

Nad Popradem w Andrzejówce.
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 Zrobiło się ciepło, więc czas na wy-
cieczki, trzydziestu trzech uczniów ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum pod 
opieką trzech nauczycieli wyjechało na 
trzydniową wycieczkę w Pieniny. 

Już od Tarnowa towarzyszył nam co-
raz bystrzejszy nurt Dunajca. Ponieważ 
zapowiadano popołudniowe deszcze, 
wycieczkę zaczęliśmy od raz ostro, to jest 
od wejścia z Krościenka na Górę Zamko-
wą i Trzy Korony. Wszyscy radzili sobie 
świetnie, włącznie z czwartoklasistami. 
Przyroda Pienińskiego Parku Narodowe-
go nas zauroczyła, a widok z Trzech Ko-
ron na stronę słowacką i mury Czerwone-
go Klasztoru zapierał dech. 

W dół zeszliśmy urokliwym Wąwozem 
Szopkowskim do Sromowców Wyżnych. 
Przy samym schronisku lunęło, ale my w 
porę zdążyliśmy się ukryć i zregenero-
wać siły małym posiłkiem. Stamtąd au-
tokarem przejechaliśmy do Sromowców 
Kątów, gdzie przy makiecie Pienin po-
znaliśmy genealogię przełomu Dunajca, 
oraz obserwowaliśmy flisaków wypływa-
jących na spływ. Nie zazdrościliśmy im, 
bo trochę kropiło. Jeszcze wyjazd do wę-
gierskiego zamku w Nidzicy na Spiszu, 
słynnego z więzienia Janosika i skarbów 
Inków, rzut oka na zamek w Czorsztynie, 
panoramę Zalewu Czorsztyńskiego z 50 
metrową zaporą i powrót do Krościenka 
na ciepły posiłek. Syci przejeżdżamy na 
drugą stronę parku narodowego, gdzie 
przy promenadzie Dunajca w Szczawnicy 
zakwaterowaliśmy się w schronisku Or-
lica. Pyszna kolacja a po niej cisza noc-
na, na którą mocno liczyli opiekunowie, 
okazała się być ulotnym marzeniem, bo 
najmłodsi próbowali nadal wyładowywać 

swoją energię.
Drugi dzień przeznaczyliśmy już na 

Pieniny Małe. Przez piękny rezerwat Wą-
wozu Homole, ze stromymi dochodzący-
mi do sto metrów ściankami dotarliśmy 

do najwyższego wzniesienia pasma Pie-
nin – Wysokiej. Stamtąd kilkugodzinny 
spacer niezalesionymi szczytami wzdłuż 
działu wodnego z piękną panoramą na 
Szczawnicę, Gorce i całe Pieniny do wy-
ciągu krzesełkowego na Palenicy. Ten 
długi spacer, szaleństwa na torze z samo-
chodzikami na Palenicy, oraz ognisko z 
pieczeniem kiełbasy przyczyniły się do 
zmęczenia nawet najtrwalszych. Tej nocy 

panowała cisza jak makiem zasiał, a na 
późne śniadanie trzeba było niektórych 
budzić. 

Trzeciego dnia po przepłynięciu na 
drugą stronę Dunajca wspięliśmy się na 

Sokolicę skąd podziwialiśmy symbolicz-
ny dla Pienin widok na przełom Dunajca. 
Jeszcze spacer po odnawianej Szczaw-
nicy Zdroju, Parku Górnym i powrót do 
Głowaczowej. Słyszeliśmy tylko wes-
tchnienia uczniów „ szkoda, że już musi-
my wracać”, niestety wszystko, co dobre, 
szybko się kończy.  

Bożena Kubiszyn

Wakacje dobiegają końca, może jeszcze 
warto popatrzeć na otaczający nas świat 
i ten w zasięgu ręki i ten poza granicami 
naszego kraju. 

Tak, więc w dniu 26 sierpnia, niedziela, 
godz. 7.00 z pod Zespołu Szkół w Starej 
Jastrząbce wyruszył autokar z nauczycie-
lami, emerytami i obsługą na trasę: Braty-
sława – Wiedeń. Już tradycyjnie wsparci 
przez reprezentantów sąsiedniej Róży. A, 
że była to niedziela, należało zaintonować, 
„Kiedy ranne wstają zorze” i zwrócić się z 
prośbą do św. Krzysztofa, by miał pieczę 
nad udającymi się w trasę wycieczkową.
Granicę ze Słowacją przekroczyliśmy w 
Chyżnym – dalej dojazd do Żyliny - spacer 
po rynku i udział we Mszy św. w katedrze. 
Przejazd w okolice Trnawy i zwiedzanie 
z przewodnikiem (mistrz w swoim fachu) 
Hradu Cerveny Kamen . Jeden z najstar-
szych i pełen uroku zamek na Słowacji, 
góruje nad całą okolicą. Bratysława stolica 
Słowacji jest też portem nad Dunajem . Jest 
też największym ośrodkiem przemysłowo 
– handlowym i kulturalnym. Słowacja od 
XV wieku do 1918 r. należała do Węgrów, 
a większość terenów tego kraju zajmują 
Karpaty. Na płd. zachód i na płd. wschód 
rozciągają się równiny wspaniale zago-
spodarowane, ogromne łany kukurydzy 
i słonecznika, na południowych stokach 
plantacje winnej latorośli. Pola po zbio-
rach przygotowane pod przyszłoroczne 
uprawy – odłogi – nieużytki – samosiejki, 
coś takiego u naszych sąsiadów nie istnie-
je, każda grudka ziemi zagospodarowana. 
A drogi? Raj dla turystów podróżujących 
czterema kółkami. Remont naprawy, ruch 
jednostronny – specjalność w polskiej 
komunikacji – coś takiego może się zda-
rzyć tylko w koszmarnym śnie. A co warto 
zwiedzić? Parlament i wzgórze zamkowe, 
Pałac Prezydenta, Katedra św. Marcina – 
miejsce koronacji królów, przy ulicy Van-
turskiej Akademia Istropolitarna , ul. Mi-
chalska  - pałace , kapliczka św. Katarzyny 
i Michalska Brama, dalej kościół Fran-
ciszkanów z kapliczkami  św. Katarzyny 

przy  kościele, Kościół Jezuitów i kolumna 
Zwycięskiej Panny Marii, Pałac Prymasa 
z pałacem Arcybiskupa, rynek z uroczym 
ratuszem i fontanna Maksymiliana.   Teatr 
Narodowy , brama Rybacka , chyba czas na 
odpoczynek i skromny posiłek. 
Opuszczamy gościnną, pełną uroku i go-
spodarną Słowację i udajemy się śladami 
naszego „Wielkiego Jana”. A tak na mar-
ginesie , może nasi rodzimi włodarze, pod-
glądnęliby swoich sąsiadów jak gospoda-
rować, to tylko za miedzą. 
W dniu 28 sierpnia, to już wtorek , spo-
tykamy się z przewodnikiem i autokarem  
przejeżdżając zwiedzamy TING,  Platz Ka-
rola, gmach banku zaprojektowany przez 
Otto Wagnera, Muzeum Sztuki Użytko-
wej, park miejski z pomnikiem J. Straussa, 
Hotel Imperial, Filharmonię Wiedeńską, 
kościół św. Karola Boromeusza, budynek 
secesji,  Muzea Historii Sztuki, Parlament, 
Ratusz. Rezygnujemy z autokaru i już pie-
szo podziwiamy: starówkę, katedrę św. 
Szczepana, kościół zakonu krzyżackiego, 
dom Mozarta, Graben Hofburg z dziedziń-
cami, plac Michała, plac Bohaterów i plac 
Józefa, kościół Nadworny  Augustynów, 
na deser zwiedzanie wnętrz opery wiedeń-
skiej. 
Oglądając wspaniałości uroczego Wiednia 
nie możemy zapomnieć o Kahlenbergu i 
naszym Wielkim Janie. Pierwsze wzmian-
ki o tej miejscowości sięgają 1101 roku 
kiedy margrabia Leopold III przeniósł 
swoją siedzibę z Melku do Kahlenbergu 
(483 m.np.m). Tu wzniesiono kościół św. 
Józefa, a obok klasztor Kamedułów. Pod-
czas wojny trzydziestoletniej Szwedzi 
złupili zabudowania gospodarcze pustelni, 
zmuszając pustelników do opuszczenia 
klasztoru. Przed śmiertelnym niebezpie-
czeństwem stanął Kahlenberg, łącznie z 
całą Austrią i Europą w 1689 roku. Sułtan 
Mohammed IV wysłał pod Wiedeń swo-
jego zaufanego powiernika Kara Mustafę 
z potężną armią. W obliczu tak wielkiego 
zagrożenia cesarz Leopold I czynił stara-
nia, celem uzyskania pomocy militarnej. 
Po porozumieniu z książętami zawarł 

przymierze a królem Janem III Sobieskim, 
który w mniemaniu ówczesnych uchodził 
za największego pogromcę Turków. Inno-
centy XI wołał do polskiego monarchy „ 
Synu ratuj chrześcijaństwo, ratuj Europę” 
– papież wspierał materialnie wyprawę 
wiedeńską, wzywał cała Europę do żarli-
wych modłów. Oblężenie Wiednia trwało 
61 dni. Nad Wiedniem i Europą zawisło 
widmo nieuniknionej klęski. Pomoc dla 
Wiednia dyktował realizm polityczny i 
polska racja stanu. Cesarz Leopold I ze 
swoim dworem opuścił Wiedeń. Dowódca 
Starhenberg walczył resztkami sił. Jak zba-
wienia oczekiwano pomocy Polski – ta na 
szczęście nadeszła. Dnia 7 września doszło 
do spotkania wojsk sprzymierzonych pod 
Tulon, ustalono plan strategiczny ocalenia 
Wiednia, a naczelne dowództwo powierzo-
no Janowi III Sobieskiemu. Noc z 11 na 12 
września spędził na Kahlenbergu. Dzień 
`12 września, zgodnie z decyzją Sobieskie-
go , miał być dopiero dniem decydującej 
bitwy. Całą ufność w zwycięstwo złożył 
w Bogu. Tego dnia o godz. czwartej rano 
uczestniczył w Mszy świętej. Była to Nie-
dziela Opatrzności. Mszę celebrował legat 
papieski Inocentego XI. W imię Boga i 
Maryi – nasz król wszystko rzucił na jedną 
szalę – śmierć albo zwycięstwo. Po ludzku 
sądząc sytuacja była beznadziejna. Istotną 
dla zwycięstwa w tej bitwie odegrała pra-
wie dwudziestotysięczna polska konnica 
łącznie z husarią, pod dowództwem same-
go króla. Po kilku godzinach pomimo za-
ciekłego oporu – front turecki załamał się. 
Kara Mustafa, który był pewny zwycię-
stwa poniósł jak zanotował jego kronikarz 
„najtragiczniejszą klęskę w dziejach Pań-
stwa Osmańskiego, a armie sprzymierzo-
ne odniosły chwalebne zwycięstwo, które 
uratowało Wiedeń, chrześcijaństwo w 
Europie i jej kulturę. Nastąpił odwrót Im-
perium Tureckiego. Wiktoria Wiedeńska 
to najpiękniejsza karta oręża polskiego. O 
zwycięstwie powiadomił monarcha polski 
papieża Innocentego XI specjalnym listem 
– słowami „Venimus vidimus, et Deus 
vicit”. A jako znak zwycięstwa przekazał 

papieżowi chorągiew sułtana. Cesarz Le-
opold I docenił zwycięstwo Sobieskiego na 
wspólnym spotkaniu w dniu 15 września, 
mówiąc między innymi „ przeciw wspól-
nemu chrześcijaństwa wrogowi raczył dać 
Jego Miłościwość , którego zasłudze po 
Bogu Jedynym , zawdzięcza się szczęśliwe 
Wiednia oswobodzenie…” Z udziałem ce-
sarza Franciszka Józefa w dwusetną rocz-
nicę Wiktorii Wiedeńskiej odsłonięto tabli-
cę pamiątkową na murach miasta Uhl. W 

podzięce za Odsiecz Wiedeńską – Austria, 
wraz z Rosją i Prusami w 1772r. dokonała 
pierwszego rozbioru Polski. Na co jeszcze 
zwrócić uwagę? Na ład, porządek, gospo-
darność zwiedzanych krajów, a na drogi i 
komunikację w szczególności. Zmęczeni 
fizycznie, ale bogatsi duchowo – wdzięczni 
organizatorce tej eskapady pani dyr. Lidii 
Wilczyńskiej – Starzyk, późną nocą ze śro-
dy na czwartek wracamy do domów.   

Uczestnicy wycieczki pod pomnikiem Johanna Straussa

Odpoczynek w parku miejskim

Uczestnicy projektu w Chotowej.

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Cho-
towej uczestniczyli w mijającym roku 
szkolnym w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym mającym na celu kształto-
wanie nawyków ekologicznych. 

 W ramach zadań przewidzianych w 
projekcie „Kupuj odpowiedzialnie drew-
no i papier”, zbierali makulaturę, sadzili 
drzewa, uczestniczyli w wycieczce do za-
kładu przetwórstwa makulatury, zbierali 
informacje o działaniach ekologicznych 
gminy, goszcząc w szkole Sekretarza 
Gminy, Pana Stanisława Zielińskiego. 

Brali udział w zajęciach prowadzo-
nych metodą projektu, organizowali ape-
le i konkursy ekologiczne. Opiekę nad 
projektem sprawowała w szkole Pani 
Aniela Dydo. Pokłosiem działań był film 

zrealizowany przez uczniów z pomocą 
i pod kierunkiem nauczycielki, Pani Be-
aty Lipińskiej. Ogromnym sukcesem dla 
zaangażowanej młodzieży stało się uzy-
skanie przez przygotowany przez szkołę 
film pierwszego miejsca w wojewódz-
kim etapie konkursu ogłoszonego przez 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona 
Sieć. W nagrodę uczniowie pojechali do 
Warszawy na galę honorowa związaną z 
ogłoszeniem wyników konkursu ogólno-
polskiego. Gimnazjum w Chotowej zajęło 
tam piąte miejsce. Uczniowie uczestni-
czyli w wycieczce laureatów do Bibliote-
ki Uniwersytetu Warszawskiego, w ciągu 
dwudniowego pobytu odwiedzili również 
Centrum Nauki „Kopernik” i zwiedzili za-
bytki Warszawy.

 Zespół Szkół w Chotowej

ŚLADAMI JANA III SOBIESKIEGO

Wspomnienia z trzydniowej wycieczki 
w Pieniny uczniów z Głowaczowej

Chotowa 
w Warszawie

W Pieninach.
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 W Zespole Szkół w Głowaczowej im. 
Jana Pawła II odbyło się podsumowanie 
i wręczenie nagród uczestnikom III edy-
cji I Gminnego Konkursu Poetyckiego 
poświęconego Ojcu Świętemu Błogosła-
wionemu Janowi Pawłowi II. 

Tegoroczny konkurs odbył się pod ha-
słem: Błogosławiony Jan Paweł II – Czło-
wiekiem modlitwy. Organizatorem kon-
kursu był Zespół Szkół w Głowaczowej 
oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi 
na wartości preferowane przez Papieża 
Polaka z uwzględnieniem wrażliwości na 
obecność wokół nas ludzi chorych i cier-
piących oraz ich potrzeby. Uwrażliwienie 
na obecność spuścizny Błogosławionego 
JP II w sercach, myślach i działaniach 
młodych ludzi obecnych czasów, upo-
wszechnienie wiedzy na temat Jego życia 
i działalności oraz zwrócenie uwagi na 
piękno mowy ojczystej i rozwijanie umie-
jętności kreatywnego pisania.
Na konkurs wpłynęło 24 prace w katego-
riach wiekowych; kl. O-III, IV-VI oraz I-
-III gimnazjum.

Nagrody zostały przyznane wszystkim 
osobom, które wzięły udział w konkursie.
W kategorii kl. O-III
I miejsce Katarzyna Naleźny 
II miejsce Natalia Milas oraz Aleksander 
Milas
III miejsce Dominik Kędzior   

W kategorii kl. IV-VI
I miejsce Piotr Zieliński  oraz Patrycja 
Czapla 
II miejsce Karol Sikora, Bartłomiej Cio-
łek oraz Magdalena Biestek 
III miejsce Angelika Cieśla, Stefan Trza-
skuś, Natalia Skowronek 
Wyróżnienia otrzymali:
Kamila Żołądź, Krystian Kutrzuba, Wik-
toria Czapla 
Kategoria gimnazjum:
I miejsce  Agata Kantor 
II miejsce Patrycja Burek, Karolina Ćwik, 
Aleksandra Majka 
III miejsce Klaudia Matera , Patryk Kę-
dzior, Urszula Jaśkiewicz, Patrycja Sa-
wicka 

Wyróżnienia:
Paulina Cieśla 
Kinga Kłys 

Sponsorami nagród byli: Dyrektor GCKiP 
w Czarnej Piotr Warżała, Wydawnictwo 
Znak z Krakowa, Centrum Myśli Jana 
Pawła II z Warszawy, Agnieszka Duda, 
Agnieszka Zych, Ewa Baryłecka.

Wśród wszystkich uczestników konkur-
su została wylosowana nagroda główna 
w postaci wycieczki do Częstochowy na 
wejście Jubileuszowej XXX Pieszej Piel-
grzymki Tarnowskiej na Jasna Górę zdo-
była ją Patrycja Sawicka.

Gimnazjaliści z Czarnej wrócili z Fi-
nału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym po raz 
kolejny z medalem. Piąty rok z rzędu 
uczniowie z Zespołu Szkół w Czarnej nie 
schodzą z podium. Tegoroczne zmagania 
drużyn odbyły się w Ustroniu. Była to 
już XXXV edycja tej imprezy. Rozgrywki 
trwały trzy dni od 4 do 6 czerwca.

Turniej ma charakter wieloetapowy. 
Zaczyna się na szczeblu gminnym, na-
stępnie są prowadzone rozgrywki, po-
wiatowe, wojewódzkie, a na zakończenie 
rozgrywany jest finał ogólnopolski. Do 
finału ogólnopolskiego docierają najlep-
sze drużyny ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, wyłonione w każdym woje-
wództwie.

 
Podczas pierwszego dnia konkursu za-

wodnicy rozwiązywali test wiedzy przy-
gotowany przez ekspertów z Biura Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji. 
Sędzią Głównym zawodów był mł. insp. 
Marek Konkolewski z Biura Ruchu Dro-
gowego Komendy Głównej Policji. W 
drugim dniu nastąpiło uroczyste otwarcie 
Turnieju.  Na ustrońskim Rynku oficjal-
nego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta 
Ustronia, który przywitał znamienitych 
gości, uczestników konkursu oraz orga-
nizatorów. Następnie cała grupa finali-
stów przeszła z rynku do amfiteatru gdzie 
przygotowano tor przeszkód i miasteczko 
ruchu drogowego. W orszaku, który prze-
szedł ulicami miasta uczestniczył gość 
specjalny - Kajetan Kajetanowicz. To 
właśnie on w swoim rajdowym subaru był 
wielką atrakcją dla finalistów i wszyst-
kich, którzy przyszli kibicować swoim 
drużynom. Kajto przy amfiteatrze zorga-
nizował dla widzów pokaz umiejętności 
jazdy samochodem. Chwilę później fina-
liści wystartowali na rowerowym torze 
przeszkód i w miasteczku ruchu drogowe-
go. Zmagania 32 drużyn na torze odbywa-
ły się do późnego popołudnia. Ostatnie-
go dnia zawodów uczestnicy sprawdzili 
swoje umiejętności z zakresu udzielania 
pomocy przedmedycznej.

W tym roku uczniowie z Czarnej byli 
bezkonkurencyjni w miasteczku ruchu 
drogowego, pozostawiając daleko w tyle 

pozostałe ekipy. Bardzo dobrze wypa-
dli również w teście z przepisów ruchu 
drogowego, zajmując drugą lokatę, a 
indywidualnie najlepszy był Grzegorz 
Stawarz, który jako jedyny rozwiązał test 
bezbłędnie. Zmienne warunki pogodowe 
spowodowały, iż konkurencja, która była 
najmocniejszą stroną naszych uczniów, 
tj. jazda po rowerowym torze przeszkód, 
okazała się najtrudniejsza. Padający 
deszcz i mokre opony były przyczyną 
słabszej przyczepności kół, zwłaszcza 

w „łezce” i właśnie tam „posypały się” 
punkty karne. Ostatnia konkurencja nie 
miała znaczenia, gdyż różnice punktowe 
były znaczne i praktycznie nikt nie mógł 
pozbawić nas podium.

Podczas uroczystego zakończenia Tur-
nieju, przeplatanego występami zespo-
łów artystycznych, zwycięzcy zawodów 
otrzymali dyplomy, puchary oraz skrom-
ne nagrody rzeczowe.

Przy okazji pobytu w Ustroniu, ucznio-
wie mieli okazję obejrzeć skocznie nar-
ciarskie w Wiśle Malince oraz w Szczyr-
ku. Traf chciał, że akurat kadra polskich 
skoczków odbywała trening, toteż mo-
gliśmy obserwować ich skoki, a potem 

zrobić wspólne zdjęcia, m.in. z Kamilem 
Stochem i Piotrem Żyłą.

Skład medalowej drużyny: Martyna 
Sasak, Maciej Para, Grzegorz Stawarz. 
Podróżowaliśmy z P. Jerzym Madurą, dla 
którego był to kolejny „rowerowy wy-
jazd”. Cała ekipa z Czarnej była, jak za-
wsze bardzo zadowolona z tej współpra-
cy. Wyjazd na Turniej był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu uzyskanemu z 

gminy, ze szkoły oraz z Automobilklubu 
Stomil w Dębicy.

Szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa Stronie (woj. 

małopolskie)
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolusz-

kach (woj. łódzkie)
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszo-

wie (woj. podkarpackie)
Gimnazja:
1. Gimnazjum nr 1 Włoszczowa (woj. 

świętokrzyskie)
2. Gimnazjum Izbicko (woj. opolskie)
3. Gimnazjum Czarna (woj. podkar-

packie)

Szkolny konkurs plastyczno- recytatorski 
poezji dziecięcej w języku niemieckim 
odbył się w Zespole Szkół w Starej Ja-
strzębce. 

W konkursie wzięli udział uczniowie 
klasy VI uczęszczający w roku szkolnym 
2011/2012 na koło języka niemieckiego w 
ramach godziny kartowej -p. Magdaleny 
Górak-organizatora konkursu. 
Uczestnicy: wybierali dowolny wiersz 
ze strony www.kinder-alles-fuer-kids.

com tłumaczyli go na język polski przy 
pomocy nauczyciela, by następnie przed-
stawić jego recytację i wykonać ilustrację 
do wiersza.  Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni – miłym spędzeniem czasu z 
rówieśnikami, poszerzeniem słownictwa 
z języka niemieckiego i udoskonaleniem 
zdolności plastycznych.  Aktywność i za-
angażowanie uczniów w konkursie będzie 
w przyszłości premiowane podobnymi 
aktywizującymi metodami pracy.

Beata Drwal

W Zespole Szkół w Starej Jastrząbce 
odbył się międzyszkolny konkurs z języka 
niemieckiego: "Aha! Ale to jest proste!". 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
klasy I i II gimnazjum. W formie testu 
sprawdzana była wiedza ogólna z zakre-
su geografii, historii, kultury, zwyczajów 
i obyczajów krajów niemieckojęzycznych 
oraz zagadnienia gramatyczne. W konkur-
sie brało udział 19 uczniów z gimna-zjów 
w: Starej Jastrząbce, Żdżarach, Głowa-
czowej i Jaźwinach. Laureatami konkursu 
zostali:

1. Karolina Ćwik z Zespołu Szkół w 
Jaźwinach.

2. Urszula Jaśkiewicz z Gimnazjum w 
Głowaczowej.

3. Beata Para z Gimnazjum w Starej 
Jastrząbce i Karolina Kipa z Gimnazjum 
w Głowaczowej.

To wspaniałe przedsięwzięcie organi-
zatora konkursu - p. Magdaleny Górak na-
uczycielki języka nie-mieckiego w wyżej 
wymienionych gimnazjach pozwoliło na 
atrakcyjne kształcenie kompetencji języ-
-kowych, pogłębienie wiedzy dotyczącej 
realiów krajów niemieckojęzycznych, 
wzbudzenie zaintere-sowania literaturą, 
historią, geografią i kulturą krajów nie-
mieckojęzycznych.

Udział w konkursie wpłynął na usyste-
matyzowanie i powtórzenie wiadomości 
gramatycznych, utrwa-lenie słownictwa 
i wzmocnienie motywacji do doskonale-
nia się Pani Magdalena Górak nawiązała 
współpracę z wydawnictwem WSiP, które 
ufundowało atrakcyjne nagrody: plecaki, 
kubki termiczne, portfele oraz akcesoria 
szkolne.

Beata Drwal

Powiat zakończył budowę chodnika z 
kostki brukowej w Grabinach na długo-
ści 1 kilometra począwszy od granicy ze 
Straszęcinem przy drodze powiatowej. 
Dzięki tej inwestycji w połowie dofinan-
sowanej z budżetu gminy Czarna (220 ty-
sięcy złotych) jest bezpieczniej na drodze 
o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza dla 
najmłodszych, którzy codziennie idą tym 

traktem do i z szkoły. Obecny odcinek 
połączył dwa pozostałe odcinki chodnika 
wybudowanego w latach poprzednich i  
dzięki temu chodnikiem można dojść do 
samego Osiedla w Przyborowie. Pozostał, 

zatem ostatni odcinek od Przyborowa do 
Chotowej. Wybudowany chodnik przez 
Grabiny ma wykonaną również kanali-
zacje deszczową, która została wykona-
na integralnie z tą inwestycją i zapewni 
to większą trwałość chodnika i komfort 
podróżowania, zniknęły na tej drodze 
rozlewiska wody nagromadzonej z desz-
czu, które były zmorą dla przechodniów. 

To kolejna inwestycja w Grabinach, która 
podnosi estetykę tej podmiejskiej, ciągle 
się rozbudowującej miejscowości.
                                                                                                                                                      

      (ziel)

KONKURS POETYCKI W GŁOWACZOWEJ

MEDALOWI 
„RECYDYWIŚCI”

NAUKA NIEMIECKIEGO 
PRZEZ ZABAWĘ

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

AHA! ALE TO JEST PROSTE!

W GRABINACH BEZPIECZNIEJ NA DRODZE

W grupie koedukacyjnej praca wre na wesoło

Pamiątkowe zdjęcie z zawodów w Ustroniu.

Nowy chodnik w Grabinach.

Uczestnicy konkursu poetyckiego.
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40 uczniów SP w Głowaczowej brało 
udział w czterodniowej półkolonii. Pierw-
szego dnia uczniowie byli w Parku Etno-
graficznym w Kolbuszowej.

To malownicza wieś lasowiacka i rze-
szowska z przełomu XIX i XX w. Leży 
pośród lasów, stawów, łąk i pól upraw-
nych. Drewniana architektura oraz aran-
żacje wnętrz opowiadają historię miesz-
kających w nich niegdyś ludzi. W kolej-
nym dniu dzieci lepiły z gliny, przędły, 
strzelały z łuku w Grodzie Słowiańskim w 
Stobiernej. Można tu odbyć niecodzienną 
lekcję o przeszłości, poznać świat, któ-
rego już nie ma, a także odnaleźć  duszę 
starych przedmiotów. W drodze  powrot-
nej odwiedzili Sanktuarium w Zawadzie. 

Trzeciego dnia zwiedzali muzeum przy 
Górze Śmierci w Pustkowie. Pod okiem 
fachowego przewodnika uczniowie  po-
znali historię obozu. Ostatniego dnia w 
Wiejskim Centrum Kultury odbyła się 
dyskoteka zorganizowana przez OSP w 
Głowaczowej oraz turniej bilardowy o 
Puchar Prezesa Straży Pożarnej. Strażacy 
uroczyście podziękowali dyrektor Da-
nucie Knych za wieloletnią  współpracę. 
Cały wypoczynek uczniowie mieli za dar-
mo. Organizatorami byli nauczyciele SP 
Wioletta Knych i Wioletta Drożdż-Lorek 
oraz Gminne Centrum Kultury i Promocji 
w Czarnej.

     Wioletta Drożdż-Lorek,Wioletta Knych

Uczniowie Zespołu Szkół w Borowej już 
po raz drugi mieli możliwość uczestniczyć 
w półkolonii letniej współfinansowanej 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 

W dniach od 31 lipca do 10 sierpnia br. 
uczestnicy półkolonii brali udział w wy-
cieczkach rowerowych i autokarowych do 
Szczucina, Pacanowa, Tarnowa, Choto-
wej i Czarnej, na których zapoznawali się 

z najbliższym regionem i jego walorami. 
Największą radością cieszyły się wyjazdy 
na plażę do Ośrodka Wypoczynkowego w 
Chotowej, do kina  czy na basen. Dziećmi 
opiekowały się nauczycielki – pani Alina 
Zając i Barbara Cymbor. W podobny spo-
sób wypoczywało 25 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Róży. Organizatorem 
ich wypoczynku był Związek Młodzieży 
Wiejskiej.

PÓŁKOLONIA W GŁOWACZOWEJ

WAKACYJNY WYPOCZYNEK W BOROWEJ

16 maja 2012 r.  odbył się jubileuszowy 
X Wojewódzki Konkurs Piosenki Obco-
języcznej "Z piosenką przez Europę" or-
ganizowany przez Samorządowe Liceum 
Ogólnokształcące w Głogowie Małopol-
skim.

Patronat nad konkursem objęli Podkar-
packi Kurator Oświaty oraz Burmistrz 
Głogowa Młp. Opiekę merytoryczną nad 
przedsięwzięciem sprawowała Szkoła 
Języków i Zarządzania PROMAR-Inter-
national.

Do rywalizacji przystąpiło 43 uczestni-
ków z różnych szkół województwa pod-
karpackiego m.in.: Rzeszowa, Kolbuszo-
wej, Jarosławia, Hyżnego, Głogowa Ma-
łopolskiego, Bud Głogowskich, Wysokiej 
Głogowskiej, Czermina, Starej Jastrząb-
ki. Wykonawcy, uczniowie gimnazjów 
i szkół średnich, zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne i lingwistyczne, 
śpiewając piosenki w języku angielskim, 
niemieckim i francuskim.

W czasie przerwy w konkursie organiza-
torzy zaplanowali niespodziankę dla tych, 
którzy lubią śpiewać nie tylko w językach 

obcych. Wszyscy chętni mieli możliwość 
zaprezentowania się na scenie w dowol-
nym, wybranym przez siebie repertuarze.
Występy młodych piosenkarzy - biorąc 

pod uwagę dobór repertuaru, prezentację, 
poprawność językową oraz ogólny wyraz 
artystyczny - oceniało jury które przy-
znało w kategorii gimnazjum III miejsce 
Weronice Górak z ZS  w Starej Jastrząbce 
za wykonanie piosenki.„99 Luftsballons” 
Laureatka, która oprócz pamiątkowego 
dyplomu i albumu otrzymała bezpłatny 
udział w kursie wybranego języka obcego 
w Szkole Języków i Zarządzania PRO-
MAR-International.

Opiekunem i doradcą Weroniki była p. 
Magdalena Górak - germanistka w ZS w 
Starej Jastrząbce, która już po raz trzeci  
przygotowuje młodzież do uczestniczenia 
w tym konkursie. Udział w konkursie to 
nie tylko doskonalenie umiejętności języ-
kowych w zakresie języka niemieckiego, 
ale też umuzykalnianie młodzieży i po-
szerzenie wiedzy o kulturze krajów Unii 
Europejskiej.

Gratulujemy sukcesów młodej artystce i 
dziękujemy za zaangażowanie p. Magda-
lenie Górak.

Beata Drwal

„Straż Pożarna posiada bogatą i piękną 
tradycję społecznego zaangażowania oraz 
poświęcenia dla bezpieczeństwa i dobra 
innych. Dzisiaj Straż Pożarna to szereg 
zadań związanych z ochroną i bezpieczeń-
stwem ludności. To nie tylko ratownictwo 
pożarowe. Strażackie samochody ratow-
nicze wyjeżdżają także do wszystkich tra-
gicznych zdarzeń i wypadków drogowych. 
Służba w Straży to trudne, odpowiedzial-
ne i wymagające wielu poświęceń zada-
nie. wymagające odwagi, poświęcenia, 
sprawności fizycznej, specjalistycznej 
wiedzy i dyscypliny. Służba bardzo ważna, 
niezbędna i potrzebna ludziom.”

Uczniowie p. Ewy Orzechowskiej na-
uczyciela plastyki w Zespołach Szkół 
w Starej Jastrząbce, Jaźwinach i Róży 
zachęceni tak pięknymi słowami oraz 
podpowiedziami i wskazówkami uczącej 
podjęli trud wykonania prac plastycz-
nych. Dzieła młodych artystów okazały 
się sercem malowane i z etapu gminnego 
wszystkie zostały przesłane na powiatowy 
etap XIV edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „20 lat Państwowej Straży 
Pożarnej - jak nas widza tak nas ma-
lują”.

W konkursie plastycznym uczestniczyły 
dzieci i młodzież w różnych grupach wie-
kowych od 5 do 16 lat oraz wychowanko-
wie świetlic i ośrodków terapeutycznych. 
W każdej z grup wiekowych komisja 
wyłoniła po 5 najlepszych pod względem 
artystycznym oraz najbardziej odpowia-
dającym tematowi prac plastycznych oraz 
4 prace w grupie konkursowej dzieci nie-
pełnosprawnych.

Wśród laureatów konkursu na szczeblu 
powiatowym znaleźli się uczniowie na-
szej gminy: Izabela Walewska – ZS - Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Jaźwinach 
i Tomasz Niedzielski – ZS - Publiczne 
Gimnazjum w Starej Jastrząbce.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymali 
upominki ufundowane przez starostę po-
wiatu dębickiego. Uczestnicy konkursu 
pokazali w swoich pracach różnorodność i 
wszechstronność działań zawodu strażaka 
podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej 

służby, przekazując w ten sposób znacze-
nie, jakie ma dla nich praca strażaków dla 
zapewnienia bezpieczeństwa każdemu 
człowiekowi.

Laureatom: Izabeli i Tomaszowi gratulu-
jemy wysokiego wyniku i życzymy, aby 
Ich prace zwyciężyły również w etapie 

wojewódzkim a p. Ewie Orzechowskiej 
dziękujemy za zawodowe zaangażowanie 
i życzymy dalszych sukcesów w wyszu-
kiwaniu, kształtowaniu promowaniu zdol-
ności uczniów naszej gminy.

Beata Drwal

Laureatki ze Żdżar.

Uczestnicy półkolonii w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej.

Izabela i Tomasz w bojowym strażackim umundurowaniu.

Na podnośniku w asyście strażaka.

Agnieszka Cyboroń i Anita Fujawa, 
uczennice  Szkoły Podstawowej w Żdża-
rach, zostały laureatkami Ogólnopolskiej 
Stypendiady Wczesnoszkolnej zorga-
nizowanej w ramach Ogólnopolskiego 
Stypendialnego Projektu Edukacyjnego. 
Szkolnym Koordynatorem Projektu była 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, 
Grażyna Balasa, która przygotowywała 
uczennice do  konkursu.

W ramach Projektu uczniowie zmagali się 
w konkursach z zakresu edukacji czytel-
niczej, ortograficznej, matematycznej i 
plastycznej. Agnieszka Cyboroń oraz Ani-
ta Fujawa uzyskały tytuł laureata w kon-
kursie matematycznym Plus-Minus, który 
obejmował zadania z zakresu dodawania i 

odejmowania w zakresie 100 . Agnieszka 
Cyboroń została ponadto laureatką  kon-
kursu ortograficznego Ortograf, spraw-
dzającego znajomość reguł ortograficz-
nych: u-ó, ż-rz, h-ch. Uczennica zdobyła 
również I miejsce w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym w Czarnej.- Należy za-
znaczyć, że w Ogólnopolskim Badaniu 
Umiejętności Trzecioklasistów  Agniesz-
ka Cyboroń  zdobyła 100% punktów z 
testu matematycznego, zaś Anita Fujawa 
osiągnęła   95% punktów.  To bardzo pra-
cowite i ambitne uczennice. Zapewne nie-
raz jeszcze o nich usłyszymy- podkreśla 
Grażyna Balasa, wychowawczyni wzoro-
wych uczennic. 

                  Anna Grabowska

Weronika na podium 
w Głogowie Małopolskim

LAUREATKI ZE ŻDŻAR

„Strażak sercem 
malowany”

Gorąca atmosfera na scenie X Wojew-
ódzkiego Konkursu "Z piosenką przez 
Europę" w Głogowie Małopolskim
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Była to już VIII-a edycja naszego turnieju zapoczątko-
wanego w 2007 roku. Dotychczasowi zwycięzcy to:

2007 – CZARNOVIA CZARNA
2008 – LKS GŁOWACZOWA
2008 (II-gi turniej) – TEAM DĘBICA
2009 – LKS GŁOWACZOWA
2009 (II-gi turniej) – TOPICAR TARNÓW
2010 – WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA
2011 – WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA

W tym roku spotkały się zaproszone drużyny w katego-
rii młodzik starszy (rocznik 99 z ew. możliwością gry 
dwóch starszych zawodników).

ELIMINACJE:
DĄB ŻDŻARY – WOLANIA WOLA RZĘDZIŃ-
SKA 1-1 (0-0), karne 1-2
Bramki: Kolak W. – Szot K. (w doliczonym czasie gry).
LUKS SKRZYSZÓW – RADOMYŚLANKA RADO-
MYŚL WIELKI 1-3 (0-3)
BRAMKI: Gwóźdź J. (2), Giermata D. – Plebanek M.
FINAŁ:
MECZ O III MIEJSCE:
DĄB ŻDŻARY - LUKS SKRZYSZÓW 7-0 (4-0)
BRAMKI: Waśko K. (4)4, Sitko K., Kolak W., Janus M.
MECZ O I MIEJSCE:
WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA - RADOMY-
ŚLANKA 7-3 (1-2)
BRAMKI: Cyza A. (3), Szot K.(2), Sarat M., Czwakiel 
B. - Giermata D., Zboch M., Bawoł D.

TYM SAMYM ZESPÓŁ WOLANII PO RAZ TRZE-
CI Z RZĘDU SIĘGNĄŁ PO OKAZAŁY PUCHAR 
W NASZYM, ZACHWALANYM PRZEZ WSZYST-
KICH UCZESTNIKÓW CYKLICZNYM TURNIEJU!

VIII DĄB ŻDŻARY CUP 2012 ŻDŻARY - 23.06.2012

NASI SZACHIŚCI GRALI W PRADZE

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU - BAWOŁ DAMIAN (RADOMYŚLANKA)

KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU - WAŚKO KACPER I (DĄB - WSZYSTKIE 4 
BRAMKI W MECZU O 3. MIEJSCE!)

W pojedynku na ME w Pradze Miłosz Szpar. Drużyna wolny czas poświęcała na zwiedzanie Pragi.

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU - NOWAK MICHAŁ (WOLANIA)

I MIEJSCE - WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA - Nowak Michał, Bąk Łukasz, Sarat Ma-
teusz, Witek Karol, Witek Piotr, Wałęga Eryk, Zając Mateusz, Banuch Dominik, Czwakiel 
Bartłomiej, Szot Kacper, Zych Mateusz, Sitko Damian, Trzpis Jakub, Cyza Adrian (NA-
JLEPSZY ZAWODNIK DRUŻYNY), Tutaj Krystian. TRENER - Prendota Łukasz.

IV MIEJSCE - LUKS SKRZYSZÓW - Flis Maciej, Wzorek Kacper, Wierzbicki Krys-
tian, Taraszka Krystian, Kozioł Adrian, Tyralik Tytus (NAJLEPSZY ZAWODNIK 
DRUŻYNY), Plebanek Mariusz, Ciurej Konrad, Twardy Jakub, Kras Jakub, Wal 
Jakub, Mazur Szymon. TRENER - Bartkowski Łukasz.

III MIEJSCE - DĄB ŻDŻARY - Wantuch Patryk, Lada Adrian, Drożdż Rafał, 
Waśko Kacper I, Jabłoński Dominik, Buczek Kamil, Latocha Michał, Prus Piotr, 
Sitko Kacper (NAJLEPSZY ZAWODNIK DRUŻYNY), Janus Marcin, Kurek Dawid, 
Drożdż Jakub, Kutrzuba Wiktor, Jędrocha Patryk, Kolak Wojciech, Tyksiński 
Mateusz, Para Łukasz, Para Kamil, Dykas Dawid. TRENER - HADAS PAWEŁ.

II MIEJSCE - RADOMYŚLANKA RADOMYŚL WIELKI - Dykas Tomasz, Zboch 
Mateusz, Lasota Patryk, Chmiel Dawid, Siuda Adrian, Bawoł Damian, Bawoł 
Patryk (NAJLEPSZY ZAWODNIK DRUŻYNY), Golec Krystian, Gierata Dawid, 
Gwóźdź Jakub, Mrozowski Albert TRENER - Gancarczyk Marcin.

Praga w tym roku otrzymała organiza-
cję Mistrzostw Europy Juniorów w Sza-
chach. 

Mistrzostwa te odbyły się w dniach 16 
– 25 sierpnia 2012r. Do tych zawodów 
zakwalifikowali się zawodnicy grający 
w LKSzach. Przy Gminnym Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej. Do lat 18 
w grupie chłopców zakwalifikowali się 
Mirosław Lewicki i Marek Lis, zajęli oni 
kolejno miejsca 21 Mirosław Lewicki 
i 55 Marek Lis. W tej grupie wiekowej 
grało 86 osób z całej Europy. Do lat 10 
zakwalifikował się Miłosz Szpar, aktual-
ny Mistrz Polski w tej kategorii wiekowej 
w szachach błyskawicznych, zajął on 23 
miejsce, grało w tej grupie 134 osoby. 
Występ naszego młodego i dobrze zapo-

wiadającego się szachisty był udany, wy-
przedził ponad 100 rówieśników, którzy 
przystąpili do rywalizacji w tej grupie. 
Dziewczęta do lat 10 reprezentowała ak-
tualna mistrzyni Polski Joanna Święch, 
zajęła 23 miejsce, w tej grupie grało 92 
osób. Jej występ należy do udanych, a 
miejsce w trzeciej dziesiątce w pierwszym 
międzynarodowym turnieju należy uznać 
za sukces tej młodej zawodniczki treno-
wanej przez Pawła Sygulskiego. Opieku-
nem i trenerem naszych zawodników na 
mistrzostwach był Michał Smoła, który 
wspomagał wójta Józefa Chudego, który 
też kibicował naszym zawodnikom w cza-
sie turnieju. Wspomnieć należy, iż jednym 
z sędziów na tym turnieju był czarnianin 
Jarosław Pietraszewski. 
                                                                                                                                      (sz)
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FOTOREPORTAŻ

Katyń w pamięci każdego pokolenia
 (fot.: St. Zieliński)

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

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

• pozostałe rachunki     od 1 zł

zapraszamy w godzinach od 7.00 do 16.30



PORTRETYZza gminnych opłotków           (Odcinek 62)

Drodzy Państwo!

Euro minęło, kompletna klapa, apetyt na grad medali w Londynie był, ale trzeba było zadowolić się marzeniami. 
Władzia zaprosiła córka do Londynu, przyjechał z olimpiady szczęśliwy nie z dokonań naszych sportowców, córka 
przedstawiła mu przyszłego zięcia, Szkota. Chwalił się do mnie, jaki oszczędny, każdego funta ogląda dwa razy, 
jak mi zafundował piwo to portfel wyciągał i chował, wyciągał i chował. Władziu! Skwitowałem jego londyńskie 
wspomnienia, nie wykapowałeś się, że to ty powinieneś zapłacić.  To szykuje się wydarzenie w Czarnej, ślub pan 
młody będzie brał w spódnicy, a na chórze w kościele marsza weselnego będą grać na kobzie. Jasiu! Ślub się odbę-
dzie, proboszcz stułą ręce zwiąże, a pan młody po weselu założy dżinsy i wszystko będzie normalnie, a że oszczędny 
to tylko chwalić trzeba w tych ciężkich czasach. Władziu, a zmagania sportowców na żywo oglądałeś? Pewnie, 
że oglądałem, maraton, nie trzeba było biletów, bo biegli po ulicach, widziałem Jasiu Olimpiadę i to za darmo. 
Władziu, a widziałeś naszych na stadionie w Warszawie podczas Euro? A jakże, widziałem, nawet napis na banerze 
Czarna mignął w telewizji. No to się trzeba cieszyć, że nasi wszędzie są i promują naszą gminę. Jasiu! Ale autostra-
da stanęła, pustki w polach, giganty do przewozu ziemi zapadły się jak kamień w wodę, dróg zniszczonych nie ma, 
kto poprawić, a powiatowemu kierownikowi od dróg przybyło siwych włosów, wszyscy dzwonią na czele z wójtem 
i sołtysem z Podlesia i Jaźwin, że dziury na drogach koło autostrady, a on tłumaczy, że nie ma kamieniołomu, aby 
je zasypywać. Władeczku! Nic się nie martw, autostrada będzie, dziury połatają, a na następne Euro może zdążą 
wybudować chyba, że się opcja zmieni i do budowy IV Rzeczypospolitej włączą naszą autostradę w Jaźwinach. Ja-
siu! przecież my zawsze głosujemy za IV Polską. Władziu! Wszyscy muszą zagłosować, a nie tylko my stare pryki, te 
młode nas przegłosują, liberalizm się im podoba, wolność, ”marycha”, homoseksualisty i lesbijki. Śmieją się z nas 
te młode, że my tylko telewizja, co jej nie chcą do platformy przyjąć i radio z naszych składek. Jasiu! To ty tylko tę 
telewizję oglądasz? Nie Władziu, jak moja Marysia uśnie, to wyszukam czasem taki kanał, no wiesz taki, co na sta-
rość poprawia krążenie. To spowiadać się musisz! Spowiadać? A dlaczego, że mi krew lepiej krąży. To ja tu powiem, 
komu trzeba, że jak pójdziesz do spowiedzi to dostaniesz odpowiednią pokutę. Ale to wszystko nic, mówią po gminie, 
że zmiany się szykują na Osiedlu, klub mają budować wraz z boiskami do siatkówki plażowej, a zamiast kawiarenki 
komputerowej ma być pierwsze w powiecie Multikino, wszyscy będą zjeżdżać jak do Rzeszowa, aby zobaczyć film w 
nowej technologii, podobno pociąg wyjeżdża z ekranu i jedzie środkiem widowni, a widzowie piszczą z przerażenia. 
Najbardziej cieszy się zakład ogrodniczy, ma uruchomić sklep otwarty do północy, bo to będzie kolejna atrakcja 
Przyborowa, aby po seansie filmowych każdy mógł kupić słynne na całą Europę pomidory i ogórki w promocyjnej 
cenie. Ech Jasiu, to nasz wójt ma głowę nie od parady, a ma Władziu ma, jak przyjadą zaprzyjaźnione gminy to ich 
zaprosi na seans do Multikina. To nie będzie wspólnej sesji, będzie wspólna sesja, później poczęstunek w Centrum, 
a wieczorem seans filmowy. A co będzie jak w repertuarze w tym dniu będą bajki. Przecież to też kino i dorosłym 
bajka potrzebna, bo w każdej bajce jest coś prawdy, tak jak w naszym felietonie.

                                                                                                                                                                     
AS

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

Ewa Baryłecka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Tarnowie- licencjat z matematyki i informatyki na Uniwersytecie 
Rzeszowskim ukończyła studia magisterskie i uzyskała tytuł mgr ma-
tematyki, nauczycielka matematyki  w Zespole Szkół w Głowaczowej, 
w 2012 r. Od roku 2012 nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs kwali-
fikacyjny zarządzania oświatą. Wygrała konkurs na dyrektora Zespołu 
Szkół w Głowaczowej, od 1 września 2012r. objęła funkcję dyrektora 
Zespołu Szkół w Głowaczowej. Jest najmłodszą wiekiem dyrektorką 
szkoły w gminie i powiecie dębickim.

Na Stadionie Narodowym w WarszawieW drodze na EURO

EWA BARYŁECKA 
 dyrektor Zespołu Szkół w Głowaczowej

WYDARZENIA

CENTRUM REKREACYJNE W CZARNEJ 

ZAPRASZA NA SIŁOWNIĘ 
OGÓLNODOSTĘPNĄ

młodzież do lat 18 tylko za zezwoleniem rodziców lub z rodzicami 

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

w trakcie meczów LKS Czarnovia 
siłownia będzie nieczynna


