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UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY 
I REMIZY OSP W GŁOWACZOWEJ - 09.05.2011

Obiekt WCK i Remizy OSP w Głowaczowej

W ceremonii otwarcia wziął udział burmistrz Kłodawy Józef Chudy 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli radni i sołtysi oraz druhowie z OSP

Radny Kazimierz Knych przecina wstęgę

Obiekt poświęcił ks. Bogusław Czech proboszcz parafii Straszęcin

Radni obradowali na uroczystej części  sesji majowej  w nowo otwartym obiekcie
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Rada Gminy obradowała na  posiedze-
niach kilkukrotnie od marca do końca 
maja. Przedmiotem tych obrad były waż-
ne sprawy dotyczące funkcjonowania 
gminy i realizacji zadań, jakie rada ma 
do spełnienia, które wynikają z ustawy o 
samorządzie gminnym. 

Jednym z głównych tematów, którym zaj-
mowano się w miesiącu marcu była prze-
moc w rodzinie.  Nasza gmina także bo-
ryka się z tym problemem i coraz częściej 
zdarzają się przypadki drastycznych wy-
darzeń, które mają miejsce w rodzinach. 
Ostatnio oblanie łatwopalna cieczą żony 
przez męża i podpalenie świadczy o fak-
cie, iż przemoc zadomowiła się także w 
naszej gminie. Rada wysłuchała infor-
macji złożonej przez kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Urszu-
lę Pych i jednogłośnie przyjęła Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie. Radni uchwalili również Za-
sady powoływania członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego. Zespół ten ma na bie-
żąco monitorować wszystkie ewentualne 
zagrożenia i zjawiska występujące w ro-
dzinach , które wymagają  interwencji i są  
zagrożone  przemocą. Na sesji kwietnio-
wej radni omawiali i ocenili stan przejezd-
ności po zimie na drogach powiatowych 
oraz wysłuchali informacji wójta, który 
przedstawił plany dotyczące przebudowy 
dróg powiatowych przebiegających przez 
tereny naszej gminy. Radni uchwalili rów-
nież Program profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. 

Na sesji odbyła się także miła uroczy-
stość. Za sołtysowanie we wsi Borowa 
nieprzerwanie od roku 1979, przez 35 lat,  
kosz kwiatów od przewodniczącego rady 
i wójta gminy w imieniu całej wspólnoty 
samorządowej otrzymał pan Henryk Kuta. 
W miesiącu maju zwyczajną sesję rady 
odbyto w dniu 9 maja. W sesji uczestni-
czyła delegacja z  miasta Kłodawy z bur-
mistrzem Józefem Chudym. Na sesji radni 
w informacji złożonej przez wójta zosta-
li poinformowani o uzyskanych środkach 
z Unii Europejskiej, na budowę kanału 
ulgi w Borowej z RPO 800 tys. złotych 
i z PROW na przebudowę budynku OSP 
w Jaźwinach kwotę 450 tys. złotych. Jak 
poinformował wójt jest także duża szan-
sa na otrzymanie środków z Europejskie-
go Funduszu Solidarności na wykonanie 
wałów przeciwpowodziowych na rzece 
Czarna w Czarnej. Duże szanse na realiza-
cję ma także wniosek złożony przez Sta-
rostwo na przebudowę drogi Żdzary – Po-
górska Wola w ramach tego funduszu. Ist-
nieje zatem możliwość, ze kolejny postu-
lat składany przez mieszkańców Żdżar zo-

stanie pozytywnie załatwiony. 
Na tej sesji radni przyjęli również uchwa-
łę dotyczącą kolektorów słonecznych. 
Program ten realizowany będzie w ra-
mach projektu opracowywanego przez 
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Rodzi się więc szansa, że będzie można 
skorzystać z dofinansowania na kolekto-
ry dzięki którym znacząco będzie można 
skorzystać z dobrodziejstwa wykorzysta-
nia energii odnawialnej w naszych gospo-
darstwach domowych, obniżając tym sa-
mym koszty jakie ponoszone są na ogrze-
wanie i wodę ciepłą. O szczegółach miesz-
kańcy zostaną poinformowaniu po pozy-
tywnym przyjęciu przez Fundusz Szwaj-
carski wniosku Związku. Rada w tej spra-
wie podjęła uchwałę intencyjną. Na każ-
dej z sesji podejmowano szereg uchwał 
dotyczących bieżącego funkcjonowania 
gminy. Uchwały te dotyczyły w szczegól-
ności: zmian w budżecie, zmian w wie-
loletnim planie inwestycyjnym, zmian w 

Planie rewitalizacji Terenów Powojsko-
wych w Żdżarach, zmian w Planie Odno-
wy Miejscowości Jaźwiny. Podejmowa-
ne były również uchwały dotyczące regu-
lowania spraw własnościowych, wykupu 
gruntów pod drogi gminne. Sesja majową 
9 maja była również okazja do podsumo-
wania współpracy partnerskiej pomiędzy 
samorządem Kłodawy, a naszą gminą. W 
tej sprawie głos na sesji zabrał wójt Józef 
Chudy i burmistrz Kłodawy Józef Chudy. 

Współpraca ta została pozytywnie ocenio-
na przez radę. W drugiej części wyjazdo-
wej  obrad sesji majowej, radni otworzyli 
uroczyście Centrum Rekreacyjne w Czar-
nej i Wiejskie Centrum Kultury i Remi-
zę Strażacką w Głowaczowej, którą to po 
przecięciu wstęgi pobłogosławił ks. Bo-
gusław Czech proboszcz parafii Straszę-
cin. 
                                                                                                                      

       (sz)
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Bukiet róż dla Henryka Kuty od radnych i sołtysów oraz władz gminnych wręcza 
przewodniczący Janusz Cieśla

Goście z Kłodawy wzięli udział w sesji majowej

Kierownik GOPS w Czarnej Urszula Pych i  inspektor Irena Ćwiok Wójt Stanisław Rokosz był gościem sesji w kwietniu

SESJE RADY GMINY

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438
Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827
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Końcem lutego wójt gminy przyjął de-
legację miasta i gminy Stąporków, bur-
mistrz Dorotę Łukomską i zastępcę bur-
mistrza Andrzeja Głogowskiego. 

Miasto i Gmina Stąporków liczy do  
20 000 mieszkańców, a administracyjnie 
zlokalizowana jest w województwie świę-
tokrzyskim, powiecie końskie. Z więk-
szych miast oddalonych od Stąporkowa 
to Skarżysko Kamienna. Tak jak w na-
szej gminie znaczna cześć gminy to lasy. 
W gminie jest 35 sołectw. Sam Stąpor-
ków znany jest z Zakładów Urządzeń Ko-
tłowych – Stąporków S.A. i wielu innych 
spółek związanych z budownictwem. 

Spotkanie w naszej gminie to wymia-
na doświadczeń dotyczących realizacji in-
westycji realizowanych ze środków unij-
nych. Poruszano również kwestie zarzą-
dzania oświatą i zdaniami ciążącymi na 
gminie w zakresie pomocy społecznej. 
Goście zwiedzili krytą pływalnie oraz bu-
dynek szatni i siłowni w Centrum Rekre-
acyjnym w Czarnej oraz przyszłe tereny 
parku rekreacyjno – sportowego. 

Być może wizyta będzie początkiem 
nawiązania ściślejszej partnerskiej współ-
pracy pomiędzy naszą gminą, a miastem i 
gminą Stąporków.

                                                                                                                       (ziel)

Władze partnerskiej gminy z Kłodowy 
złożyły nam wizytę. Gościliśmy burmi-
strza Kłodawy Józefa Chudego, zastępcę 
burmistrza Stanisława Marciniaka, rad-
nego Jacka Zielińskiego i kierownika re-
feratu inwestycji i gospodarki komunal-
nej Jacka Ogorzelskiego.

 W dniu 9 maja goście zostali zaprosze-
ni na sesje rady gminy, na której burmistrz 
Józef Chudy podzielił się z radnymi osią-
gnięciami i problemami samorządu mia-
sta i gminy Kłodawa, który stara się sko-
rzystać z możliwości współfinansowania 
inwestycji składając wnioski o dotacje z 
programów Unii Europejskiej. 

Po części merytorycznej sesji goście 
uczestniczyli w otwarciu Centrum Re-
kreacyjnego w Czarnej i Wiejskiego Cen-
trum Kultury w Głowaczowej. Do złoże-
nia wizyty w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Głowaczowej zaprosiła ich dyrek-
tor zespołu Danuta Knych.  W tym dniu 
wspólnie z grupą naszych radnych goście 
z Kłodawy udali się do Grabin na odbu-
dowany w trakcie powodzi most. Drugi 
dzień pobytu poświecono na zapoznanie 
się z funkcjonowaniem urzędu, a zwłasz-
cza Referatu Inwestycji i Pozyskiwania 
Środków Unijnych oraz złożono wizytę 
w Gminnym Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej.

Pan burmistrz wraz z delegacją od-
wiedził również Przedszkole w Czarnej. 
Wspomnieć należy, iż samorząd Kłodawy 
ufundował nowe mebelki do przedszkola 
po powodzi w 2009 r. Zwiedzono również 
krytą pływalnię i tereny przyszłego parku 
rekreacyjno – sportowego w Czarnej. Na-
sza gmina jest placem budowy, stąd prze-
jeżdżając do Starej Jastrząbki goście mo-
gli zobaczyć rozmach robót na budują-
cej się autostradzie. Wizyta w Starej Ja-

strząbce to spacer po parkingu i boisku 
Orlik, a także wizyta w pomieszczeniach 
Ośrodka Zdrowia. Po drodze do Czarnej 
gości z Kłodawy oprowadził po Publicz-
nym Gimnazjum w Róży dyrektor Janusz 

Opaliński. 
Z gminą Kłodawa łączą nas więzi 

wspólnego partnerstwa. Warto wzajem-
nie wymieniać doświadczenia, aby wspól-
nie obie jednostki samorządu terytorialne-

go mogły jak najlepiej realizować zadania 
dla dobra mieszkańców. Problemy, z jaki-
mi borykają się samorządy są identyczne, 
stąd warto wspólnie szukać korzystnych 
rozwiązań. To nie ostatnia wizyta i spo-

tkanie, zapewne nastąpią kolejne, bo obu 
włodarzy gmin burmistrza i naszego wój-
ta łączy wspólne nazwisko i imię.

                                                                                                                        (ziel)  

BURMISTRZ STĄPORKOWA Z WIZYTĄ U WÓJTA

BURMISTRZ JÓZEF CHUDY Z WIZYTĄ W GMINIE

str. 4

Kazimierz Rokita dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podkarpackiego złożył wizytę wójtowi. 
Pobyt  ten był okazją do przedstawienia dyrektorowi  planów inwestycyjnych gminy, a szczególnie 
projektu Parku Rekreacyjno – Sportowego w Czarnej. Dyrektor zwizytował również zrealizowane 
inwestycje,  które wykonywane były ze znacznym udziałem środków z Unii Europejskiej.

Sekretarz gminy przyjmował przebywającą w naszej gminie Annę Bętkowską – wójta partnerskiej gminy 
Wiązowna. Pani wójt zwiedziła obiekty gminne w Czarnej oraz Ośrodek Wypoczynkowo – Konferencyjny 
Grand w Chotowej. 

Goście ze Stąporkowa w gabinecie u wójta

Goście z Kłodawy na pływalni w Czarnej Burmistrz Józef Chudy z wizytą u dyrektor przedszkola Doroty Kubisztal

Na „Orliku” w Starej Jastrząbce

WIZYTA DYREKTORA WIZYTA Z WIĄZOWNEJ
W Gimnazjum w Róży

Pani Burmistrz złożyła wizytę w przedszkolu
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Gminy Czarna

Przedstawiamy kolejne Rady Sołeckie 
wybrane na zebraniach wiejskich, które 
przez kolejne cztery lata wspierać będą 
sołtysa w zarządzaniu jednostką pomoc-
niczą, jaką jest sołectwo. 

Piętnastego lutego mieszkańcy Osiedla 
Przyborów zebrali się na zebraniu wybra-
li sołtysa i radę sołecką. Sołtysem ponow-
nie została wybrana Danuta Pyskaty, a w 
skład rady weszli: Małgorzata Kochan, 
Jolanta Domańska, Elżbieta Buras, Marta 

Chęciek i Tadeusz Kwiatkowski. 

Sołectwo Borowa wybierało sołtysa na 
zebraniu wiejskim w dniu 20 lutego br. 
Funkcję tą powierzono Krystynie Krężel, 
radnej rady gminy z tej miejscowości. Do 
rady sołeckiej zostali wybrani: Stanisław 
Bartnik, Marcin Barnaś, Jan Grzech, Sta-
nisław Wilk i Zbigniew Marek.

Dwudziestego marca br. w największej 
liczebnie wsi w Czarnej zebranie wiejskie 

powierzyło obowiązki sołtysa, dotych-
czasowemu sołtysowi Januszowi Cieśli, 
radnemu z tej wsi sprawującemu funkcję 
przewodniczącego rady gminy. W zarzą-
dzaniu sołectwem wspomagać go będzie 
rada w składzie: Piotr Bułat, Ewa Olszko 
– Szpunar, Dorota Kubisztal, Stanisław 
Hebda i Henryk Para. 

Zebranie wiejskie odbyło się także w 
Róży w dniu 20 lutego 2011 r. Funkcję 
sołtysa mieszkańcy Róży powierzyli do-

tychczasowemu sołtysowi Bogusławo-
wi Wałędze. W skład rady weszli: Wła-
dysław Cymbor, Adam Kozak, Jan Kulas, 
Krystian Trzaskuś i Grzegorz Skrzyniarz. 

Dwudziestego marca 2011 mieszkańcy 
najmniejszego w gminie sołectwa Stare-
go Jawornika wybrali Bogusławę Jasnosz 
sołtyską wsi, funkcję tą sprawować będzie 
drugą kadencje, wspomagać ja będzie 
rada sołecka w składzie: Stanisław Kaput, 
Kazimierz Skaza i Gracjana Tworek. 

Trzeciego kwietnia tego roku miesz-
kańcy Golemek w ponownie wybrali soł-
tysem Wiesława Ziarko. Wybrano rów-
nież radę sołecką w składzie: Krzysztof 
Knych, Anna Kubisztal, Stanisław Lada, 
Jan Nowak i Bogdan Szerszeń. 

Gratulujemy wyboru wszystkim wy-
branym sołtysom i członkom rad sołec-
kich.

                                                                                                                       (ziel)

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

RADA SOŁECKA OSIEDLA PRZYBORÓW

RADA SOŁECKA W RÓŻY

RADA SOŁECKA W BOROWEJ

RADA SOŁECKA W GOLEMKACH

RADA SOŁECKA W STARYM JAWORNIKU

RADA SOŁECKA W CZARNEJ
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Na otwarcie Domu Strażaka 
i wiejSkiego ceNtrum kultury
Przemówienie radnego Kazimierza Knycha

Z niekrywanym wzruszeniem i dumą staję dziś przed państwem by  
w imieniu społeczności Głowaczowej wyrazić słowa wdzięczności za do-
prowadzenie do tego, że z dniem dzisiejszym to sołectwo staje się atrak-
cyjniejsze o kolejną inwestycje, jaką jest dziś oddany do użytku obiekt 
Wiejskiego Centrum Kultury i Remiza OSP. Obiekt ten okazały, boga-
ty wyposażeniem, pięknie usytuowany, a szczególnie długo oczekiwany, 
daje mieszkańcom możliwość różnorakiego korzystania i spędzania cza-
su wolnego. Będzie on również inspiracją do tworzenia potrzebnych so-
łectwu organizacji społecznych. Druhowie strażacy zaś będą odtąd mieli 
godne warunki do spotkań a także przechowywania sprzętu pożarniczego 
stale gotowego do ratowania życia i mienia.
Miejscowość Głowaczowa, która ma zaszczyt dziś gościć tak wiele za-
cnych Gości, należy do rodziny miejscowości powiatu dębickiego i gminy 
Czarna. Należy do parafii Straszęcin. Sołectwo jest rozpostarte na 1329 
ha powierzchni i zamieszkuje go ok. 750 mieszkańców. 

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu przytoczę HISTORIĘ W PI-
GUŁCE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY – GŁOWACZOWEJ.

• 5000 – 3500r., p.n.e. – pojawił się pierwszy człowiek na naszym terenie,
• 2500 r. p.n.e. – znaleziono motyczkę kamienną świadczącą o istnieniu 
zorganizowanego życiu ludzi w tym terenie,
• 117 – 408 r. n.e. – ciągnęli tędy kupcy i osadnicy tzw. szlakiem burszty-
nowym – znaleziono monety rzymskie z tego okresu (granice Imperium. 
Rzymskiego były ok. 300 km stąd),
• VIII – IX w. – w okresie istnienia państwa Wiślan i Polan, ziemia Gło-
waczowej leżała na granicy państwa. Granicą była Wisłoka,
• I poł. XIII w. 1245 – 1260 r. – początek istnienia wsi Głowaczowa 
jako zorganizowanego organizmu ludzi, złożonego z około 100 -120 osób,
•  XIII w. 1238 r.- rozpoczyna się akcja osiedlania zacnych rodów rycer-
skich. Należą do nich m.in. Gryfici – późniejsi dziedzice wsi Głowaczowa,
• 1403 r. – Głowaczową i Chotową dziedziczy Marek zwany Marciszem z 
jednej linii Gryfitów – potomek Czadera z  Latoszyna,
• 1409 r. – król Jagiełło poluje na niedźwiedzia w lasach Puszczy Sando-
mierskich m.in. Zasowa i Głowaczowej przed wyprawą pod Grunwald,
• 1410 r. – Gryfici z Zawiszą Czarnym oraz właściciele Głowaczowej wal-
czą pod Grunwaldem,
• 1419 r. – współdziedzicami Głowaczowej są Mikołaj i Marek Gryfici,
• 1419 r. – wieś Głowaczowa przeniesiono z prawa Polskiego na Nie-
mieckie. Miejscowość w tym czasie nosi także nazwę Potok. Inicjato-
rami tego posunięcia byli jej właściciele, którzy za 30 grzywien powie-
rzyli jej urządzenie wg nowego porządku wójtowi pilzneńskiemu.  Po raz 
pierwszy pojawił się sołtys wsi ze swoimi prawami i obowiązkami,
• 1447 r. – córka Jana Gryfity z Dębicy wychodząc za mąż za Tomka – 
wójta Pilzna wniosła, jako posag wieś, Głowaczową, której wartość okre-
ślono na 100 grzywien,
• 1465 r. – Głowaczowa należy do powiatu pilzneńskiego aż do 1931 r, 
także do powiatu sądowego. Było to woj. Sandomierskie,
• 1470 – 1480 r. – wieś należy do rycerza Mikołaja – Mikoszki, Gryfity, 
który przekazuje ją synowi Abrahamowi.
• 1502 r. – najazd Tatarów i zniszczenie okolic Głowaczowej, 
• 1536 – 1578 r. – właścicielami Głowaczowej byli Mikołaj Chotowski s. 
Abrahama i Barbary Kocińskiej. Posiadali młyn, sadzawkę rybną i barcie,
• 1559 r. – akt rozgraniczeni dóbr Borowej, Czarnej, Żdżar od Głowaczo-
wej i Chotowej. Już wówczas Golemki wchodziły w skład Głowaczowej,
• 1578 -1728 r. – ziemia Głowaczowej staje się własnością zmieniających 
się dziedziców m.in. Zabawskich, Sieteckich, Głowackich, Kocinskich a 
także Ligęzów herbu Półkozic.
• 1655 -1657 r. – wieś zniszczona przez Szwedów (potop szwedzki) i ks. 
Siedmiogrodu Rakoczego.
• 1728 r. – wieś jest własnością rodziny Pietruskich herbu Stary Koń,
• 1768 r. – Głowaczowa weszła w skład cesarstwa austriackiego – kraj 
Głodomernia.
• 1787 r. – Głowaczową, Przyborów i Golemki nabył za 188zł polskich 

Florian Janowski od Jana i Andrzeja Pietruskich,
• 1798 r. – wieś przechodzi w zmienne dziedzictwo Ankiewiczów i Bo-
brownickich herbu Daliwa.
• 1818 r. – Telka c. Józefa Bobrownickiego wychodząc za mąż za Hieroni-
ma Ankiewicza z Pasławic, przekazała mu Głowaczową w posagu,
• 1820 r. – Tekla umiera nie pozostawiając potomstwa. Wobec tego w 
1825r. córka Hieronima z pierwszego małżeństwa – Katarzyna wycho-
dząc za mąż wnosi w posagu Dominikowi hrabiemu Reyowi z Przecła-
wia herbu Oksza, majątek składający się m.in. ze wsi Głowaczowa. Odtąd 
Głowaczowa jest dziedziczona przez Ród Reyów.
• 1840 – 1850 r. – wieś liczy 108 rodzin i 825 mieszkańców,
• 1846 r. – rabacja i najazdy chłopów na dwory. Zamordowano hrabie-
go Dominika Reya a także dzierżawce dworu w Głowaczowej Onufre-
go Wolskiego.
• od 1846 r. – dziedzictwo Głowaczowej przejmuje syn Dominika Stani-
sław Rey z żoną Wilhelminą Głogowską,
• 1856 r. – przez teren wsi uruchomiono cesarską linię kolejową Kraków 
– Dębica,
• od 1866 -1932r. – dziedzicem wsi jest Mikołaj Rey wraz z żoną Ma-
rią Bobrownicką,
• 1887 r. – wieś posiada pieczątkę o treści Gmina Głowaczowa,
•  1887 r. – z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Straszęcin księdza 

Antoniego Opata Piątkowskiego powstała w, Głowaczowej jako druga w 
parafii – jednoizbowa szkoła,

• od 1932 – 1945 r.- dziedziczką Przyborowia, Chotowej i Głowaczowej 
jest Helena Jabłonowska córka Mikołaja i żona ks. Józefa Jabłonowskie-
go. Zasłyneła w czasie II wojny światowej, jako bohaterska działaczka ru-
chu oporu i zasłużona patriotka.
• 1903 r. – powołano OSP Głowaczowa, w 1905r. ufundowano sztandar.
• 1918 r. – po pierwszej wojnie światowej wieś wraca w granice Rzecz-
pospolitej,
• 1921 r. – wybudowano w Głowaczowej kapliczkę naprzeciw szkoły,
• 08.09.1939 r. – 17.01.1945 r. – Głowaczowa pod okupacją Niemiecką w 
czasie II wojny światowej,
• 17.01.1945 r. – wyzwolenie Głowaczowej, chociaż połowa wsi była wy-
zwolona 24.08.1944 r. Pozostało po wojnie zaledwie 4 domy,
• 24.08.1944 r. – w lasach Głowaczowej tzw.Płonice, ginie z rąk niemiec-
kich wg opowiadań od 300 do 800 żołnierzy radzieckich – Kozaków Pła-
stuńskich. Było to wynikiem braku przygotowania artyleryjskiego i nie 
rozpoznania terenu.
• 29.08.1944 r. – spalona została szkoła we wsi,
• 1946 – 1948 r. – budowa szkoły 4 izbowej, funkcjonowała do roku 1997,
• 1959 r. – elektryfikacja wsi, ostatnie domy 1973r.,
• 1967 r. – budowa drogi betonowej przez wieś i do Grabin,
• 1962 – 1964 r. – budowa starej świetlicy i remizy OSP,
• 1968 r. – założenie LKS Głowaczowa,
• 1972 r. – położenie masy bitumicznej na drodze betonowej we wsi,
• 1984 r. – zakończenie budowy kaplicy pw. NMP Nieustającej Pomocy,
• 1987 r. – utworzenie na 11,66 ha rezerwatu Torfy w Głowaczowej.
• 1987 r. – wykonanie wodociągu grawitacyjnego we wsi,
• 1989 r. – przebudowa małej kapliczki,
• 1990 r. – budowa wodociągu wiejskiego i ujęcia wody dla 4 wsi,
• 1991 r. – OSP otrzymuje nowego Żuka,
• 1992 r. – budowa instalacji gazowej wsi,
• 1994 r. – budowa i otwarcie boiska sportowego,
• 1995 – 1996 r. – budowa linii telekomunikacyjnej we wsi,

• 1994 – 1997 r. – budowa nowej szkoły dziś noszącej imię bł. Jana Paw-
ła II,
• 2003 r. – oddanie oczyszczalni ścieków dla 4 wsi,
• 2003 r. – 100 lecie OSP,
• 2003 – 2007 r. – budowa sali gimnastycznej,
• 2008 r. – uchwalenie planu rozwoju miejscowości Głowaczowa,
• 2009 r. – rozbiórka starego budynku OSP i przebudowa stadionu spor-
towego,
• do 2010 r. – ok. 30% gospodarstw wsi posiada kanalizację,
• 2010 r. – termoizolacja ZS Głowaczowa,
• 2010 r. – nadanie ZS Głowaczowa imienia bł. Jana Pawła II,
• 2010 r. – wykonanie obelisku upamiętniającego pomordowanych na 
wschodzie kapitana Klisia i aspiranta Policji Kutrzuby,
• 2010 r. – pozyskanie dla OSP wozu bojowego STAR
• 2009 – 2011 r. – budowa i oddanie do użytku nowego WCK i remi-
zy OSP.

     Reasumując, wieś Głowaczowa ma obecnie wszelakie szanse by rozwi-
jać się, stawać się coraz bardziej środowiskiem spełniającym oczekiwania 
wszystkich grup społecznych.

     Poprzez swoje położenie blisko miasta Dębicy, przebiegające szlaki 
komunikacyjne drogowo-kolejowe, dogodne ukształtowanie terenu, a tak-
że obecność znacznych kompleksów leśnych i walorów przyrodniczych, 
wieś posiada atuty agroturystyczne.

     Pamiętamy o śladach zamierzchłej a także niedawnej historii wsi, wpi-
sanej w tak liczne, przydrożne krzyże i kapliczki.

     Przed nami jest jeszcze wiele nowych wyzwań. Wspomnę tu naj-
bliższe i najbardziej obecnie oczekiwane: budowa kanalizacji, moder-
nizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa ujęcia wody, budowa no-
wych dróg (ścieżki rowerowe może trochę później), budowa parkingu 
w centrum wsi, budowa chodników przydrożnych także boiska wielo-
funkcyjnego i szatni na stadionie LKS.

      Mamy nadzieję, że nasza Mała Ojczyzna – Głowaczowa, stawać się 
będzie coraz piękniejsza.

Wieś Głowaczowa bogata historią i tradycją staje się obecnie poprzez re-
alizację coraz to nowych inwestycji bardzo atrakcyjną miejscowością. 
Dzisiaj jest wielkim placem budowy coraz to nowych współczesnych 
osadników. Nie byłoby tego, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie – od-
ważne decyzje i wkład pracy wielu osób, którym leży na sercu równomier-
ny rozwój naszych małych ojczyzn w palecie gminy Czarna. Niech mi 
będzie wolno wyrazić najserdeczniejsze podziękowania Wójtowi Gminy, 
Przewodniczącemu Rady Gminy, wszystkim radnym - wszystkich kaden-
cji i pracownikom gminy, za życzliwość i dostrzeganie potrzeb lokalnej 
społeczności Głowaczowej. Wyrażam również podziękowanie tym, któ-
rzy pozytywnie akceptowali wnioski dotyczące realizacji zadań z udzia-
łem środków poza gminnych w tym unijnych. Dziękuje samorządowi 
wiejskiemu, panu sołtysowi, Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Głowa-
czowej, członkom OSP, kapłanom Parafii Straszęcin, oraz innych organi-
zacji wiejskich za wspieranie pożytecznych inicjatyw społecznych służą-
cych docelowo wszystkim mieszkańcom.
                                                                                               

Kaplica i obiekty szkolne w Głowaczowej
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Najtańsza z ujęcia w, Głowaczowej bo 
1, 40 zł za m/3, a z ujęcia ze Żdżar 2, 07 
zł za m/3. Najwięcej za wodę musza pła-
cić mieszkańcy gminy Żyraków 3, 49 zł 
za m/3 i mieszkańcy miasta Dębicy 3, 43 
za m/3. 

Najtańsza to nie oznacza, że najgor-
sza pod względem, jakości wody, któ-
ra dostarczana jest siecią wodociągową z 
trzech ujęć gminnych. Największe z nich 
to ujęcie w Żdżarach zlokalizowane na 
terenie byłej bazy wojsk sowieckich, w 
Czarnej przy ul. Krakowskiej i w Głowa-
czowej. W każdym z tych ujęć woda po-
zyskiwania jest ze studni głębinowych. 
Jak wynika z lokalizacji ujęć warunki hy-
drologiczne w gminie są dobre, a zasoby 
jej kwalifikowane są do wód czwartorzę-
dowych, płytkich występujących zarów-
no w utworach tarasowych w przypad-
ku Czarnej z rzeki Czarna jak też w pia-
skach akumulacji lodowcowej. Poziom 
wody gruntowej waha się w miejscowości 
Czarna w granicach od 0, 50 do 3, 50 mb 
w zależności od konfiguracji terenu. Woda 
tego typu nie nadaje się do bezpośredniej 
konsumpcji. Zażelazowienie wody wystę-
puje w miejscowości Czarna w centrum 
wsi., natomiast na Zamościu oraz pod to-
rami kolejowymi w kierunku na Kowa-
lówkę występują wody czyste pozbawio-
ne związków żelaza. Tarasa rzeczna Czar-
nej jest dość rozległa i dobrze wykształ-
cona. Składają się na nią utwory pylaste 
i drobne piaszczyste góry, a niżej piaski i 
żwiry z pospółki. Miąższość tego rodzaju 
sięga rzędu 10 mb. Wody występujące w 
tych warstwach infiltrują z koryta rzecz-
nego, a także pochodzą częściowo z opa-
dów atmosferycznych. Ilość tych wód jest 
znaczna, choć poziom ich ulega pewnym 
wahaniom w zależności od stanu wody 
na rzece jednak nigdy nie ulega zaniko-
wi. Pod wymienionymi utworami zalegają 
tzw. iły krakowieckie wieku trzeciorzędo-
wego. W utworach tych, które tu się znaj-
dują około 10 do 12 mb, od powierzch-
ni terenu spotyka się sporadycznie wodę 
typu zawieszonego w odosobnionych so-
czewkach piaszczystych, jednak tej wody 
jest niewiele, a ponadto jest poważnie 
zmineralizowana, nienadająca się do bez-
pośredniego użycia. Mamy, więc wodę do 
konsumpcji z występujących tu czwarto-
rzędowych utworów piaszczystych. 

W chwili wykonywania badań w roku 
1962 określono wielkość wody, która 
oscylowała w granicach 160 m/3 wody 
w stosunku dobowym niezbędnej do za-
spokojenia potrzeb ludności i inwentarza. 
Pamiętajmy, iż wówczas Czarna liczyła 
1900 mieszkańców. Stan bydła wynosił 
560 sztuk, trzody chlewnej do 500 sztuk, 
kóz do 46 sztuk i 52 sztuki koni. Możli-
we ujęcie wody systemem studni wierco-
nych zlokalizowano w dwóch obszarach 
położonych w obrębie Czarnej. Pierwszy 
obszar, który wytypowano to wybudowa-
ne ujęcie, które obecnie zaspakaja potrze-
by mieszkańców, drugi obszar wodono-
śny jest na Zamościu, w którym występu-
ją też znaczne ilości wody, dobrej wody 
wymagającej jednak uzdatniania. Mimo 
dobrej, jakości wody, która może zaspa-
kajać potrzeby konsumpcyjne mieszkań-
ców obecne ujęcia nie nadają się do wy-
korzystania ich do celów przemysłowych, 
butelkowania wody.  Nie odpowiada ona 
normom określonym w Unii Europejskiej, 
a także polskim normom, jakie powin-
ny być zachowane przy dopuszczeniu tej 
wody do sprzedaży. „Nałęczowianka” na 
naszym terenie nie występuje. Nałęczo-
wianka pochodzi z warstwy wodonośnej 
poziomu paleoceńsko – górnokredowego, 
z którego jest wydobywana, jest natural-
ną wodą mineralną, niskosodową z prze-
wagą wodorowęglanów wapnia i magne-
zu. Jej walory, jako wody średnio zmine-
ralizowanej doceniane są w świecie, Na-
sze zasoby wody niestety nie nadają się 
do tego rodzaju przemysłowego butelko-
wania, wątpliwe jest, aby otrzymała atest 
Państwowego Zakładu Higieny, ponie-
waż polskie normy są ostrzejsze od norm 
Unii Europejskiej. Woda to dobry interes. 
Piotr Stasiak w „(Polityce” w artykule pt. 
„Pic na wodę?”) wyliczył, że produkcja li-

tra wody butelkowanej kosztuje 1 grosz. 
Cała reszta ceny to koszt opakowań, na-
klejki, transportu, pensji pracowników, 
marketingu i reklamy. Butelkowane mogą 
być wody mineralne, które występują w 
naszym województwie w okolicach Iwo-
nicza Zdroju, Czarnej, ale bieszczadz-
kiej, Polańczyka, w powiecie brzozow-
skim, sanockim, stalowowolskim i strzy-
żowskim  i wody źródlane. Na terenie 
naszego powiatu wody zmineralizowa-
ne, które mogą być wykorzystane do ce-
lów leczniczych, zwłaszcza kąpieli lecz-
niczych występują w okolicach Latoszy-
na. Wody podziemne występują na tere-
nie powiatu dębickiego, a największy ich 
zbiornik oznaczony nr 425 rozciąga się na 
przestrzeni 2149 km/2 i sięga od Dębicy 
po Stalową Wolę i Rzeszów. Szacunkowe 
zasoby dyspozycyjne wody w nim zgro-
madzonej określa się na 576 000 m/3 na 
dobę. Niestety złoża wody w większości 
przekraczają dopuszczalne normy żela-
za i manganu. Dębica, więc nie korzysta 
z zasobów ujęć wód podziemnych z tego 
zbiornika, tańsze uzdatnianie wody wi-
docznie jest z ujęcia wody na rzece Wi-
słoka. Pytanie, więc czy możemy pić bez-
piecznie naszą kranówkę. Tak po przego-
towaniu. Od maja 2004 roku „kranówka” 
ma być zgodna z dyrektywami Unii Eu-
ropejskiej. Woda w Berlinie, Londynie, 
Warszawie czy w Czarnej musi być po-

dobna i spełniać te same normy. Woda z 
kranu nie może być groźna dla zdrowia, 
najwyżej może być niesmaczna, herbatka 
najczęściej oprócz zapachów z Cejlonu, 
Indii czy Chin może mieć domieszkę za-
pachów agresywnego środka chemiczne-
go, jakim jest chlor. Niestety nasza woda 
jest uzdatniana we wszystkich gminnych 
ujęciach, codziennie badany jest jej skład, 
zwłaszcza, jeżeli chodzi o jej „PH „ Na-
sza woda ma niski poziom kwasowości, 
stąd uzdatniana jest wodorotlenkiem sodu 
(NaOF) zapewniającej jej odpowiednia 
kwasowość, ma poniżej 5, 5 PH, uzdat-
niona oscyluje w granicach 6, 5 do 8, 5 
PH Ponadto jest nieznacznie chlorowana, 
aby zapewnić jej odpowiednie normy bak-
teriologiczne. Badana jest metoda kolory-
metryczną. Jakość wody w kranach kon-

trolowana jest przez ”Sanepid” Kontro-
la przeprowadzana jest najczęściej w pla-
cówkach oświatowych, przedszkolach, a 
także na ujęciach. Normy jak do tej pory 
są zachowywane i wyniki badań pobiera-
nych przez pracowników Sanepidu są po-
zytywne. Pokłady wody na ujęciu w Czar-
nej zalegają na głębokości od 14 do 16 
metrów. Jakość wody zmagazynowana w 
tym wodonośnym zbiorniku uzależniona 
jest również od naszej dbałości o środowi-
sko. Zanieczyszczona rzeka Czarna, nie-
dbałość o środowisko powoduje, iż jakość 
wody może ulec pogorszeniu, a to naj-
większe dobro, jakim dysponujemy, mo-
żemy ją po niskich kosztach wydobywać i 
zaopatrywać w wodę każde gospodarstwo 
domowe w naszej gminie.

 Bez wody nie da się żyć. Organizm 
człowieka składa się w 60 do 70% z wody. 
Bez wody można żyć zaledwie kilka dni. 
Woda jest rozpuszczalnikiem i nośnikiem 
substancji odżywczych niezbędnych dla 
prawidłowego przebiegu procesów życio-
wych. Reguluje temperaturę ciała i ciśnie-
nie tętnicze krwi, usuwa szkodliwe sub-
stancje przemiany materii. Ile trzeba wy-
pić wody. Jedni uważają, że 1, 5 litra, inni 
twierdzą, że tyle ile dyktuje nam pragnie-
nie. Kobiety powinny pić więcej wody, 
zwłaszcza, jeżeli karmią piersią dzieci 
lub się odchudzają. Dietetycy zalecają, 

aby pić dziennie 1, 5 litra wody mineral-
nej, niestety my mamy kranówkę, jak na 
razie dobrej, jakości, niewiele uzdatnia-
ną w sumie bardzo dobrą w smaku. Mi-
neralną musimy jednak kupić w sklepie, 
nasza woda takich cech nie posiada. Choć 
nic nie jest przesądzone do końca. Prowa-
dzone badania geologiczne, wiercenia w 
poszukiwaniu gazu łupkowego czy ropy 
mogą udokumentować źródła wody mine-
ralnej, czy pierwszej klasy czystości wody 
z ujęć podziemnych. Kto by się spodzie-
wał, że na naszym terenie występują zło-
ża ropy naftowej. Dziś wydobywana jest 
w Starej Jastrząbce i Róży. Jesteśmy mini 
Arabią Saudyjską. Po szczegółowych ba-
daniach geologicznych i odkryciu wydaj-
nych złóż wody mineralnej czy źródlanej 
I klasy czystości możemy stać się druga 

Krynicą, Muszyną, Piwniczną czy Nałę-
czowem. Dziś nie mamy warunków, aby 
uruchomić fabrykę wody, po otwarciu bu-
telki śmierdziałoby chlorem. Biznes chcą-
cy inwestować w tego rodzaju działal-
ność, musi czekać na odkrycia geologów, 
my wszyscy w naszej gminie też czeka-
my, aby poza wysokowydajnym rolnic-
twem w otoczeniu rolnictwa rozwijał się 
przemysł, dziś ma szansę wydobywczy, 
zwłaszcza żwirownie i piaskownie, budu-
jące się autostrady potrzebują tego surow-
ca, a ruch na budowie autostrady przebie-
gającej przez nasze tereny olbrzymi, cza-
sem nie do wytrzymania, rodzący obawy 
o stan budynków narażonych na drgania 
powodowane wielotonowymi ciężarów-
kami jeżdżącymi dniem i nocą

Mimo to wody nam nie brakuje, gmina 
wypełnia podstawowe zadanie określone 
w ustawie o samorządzie gminnym i za-
opatruje mieszkańców w wodę, sprzeda-
jąc jej nadwyżki sąsiednim gminom, pły-
nie do Pilzna, Żyrakowa i Lisiej Góry. Za-
opatrzenie w wodę naszych mieszkańców 
jest priorytetem.  Mamy najniższą cenę za 
„kranówkę”. Płacimy za nią pobierając ją 
z kranu około 0, 2 grosza za litr. Pijmy ją, 
więc bez żadnego strachu, że nafaszeru-
jemy się chlorkami, amoniakiem azotana-
mi czy bakteriami Miano Coli. W kranach 
nie powinno jej zabraknąć pomimo duże-

go ruchu budowlanego w naszej gminie. 
Woda z Czarnej, Żdżar, Głowaczowej wy-
bornie smakuje z sokiem malinowym jest 
powielekroć smaczniejsza niż wszelkiego 
rodzaju sztuczne napoje w plastikowych 
butelkach słodzone syropem glukozowo 
– fruktozowym. Dbajmy, więc o to, aby 
wodę, źródło życia zachować dla przy-
szłych pokoleń, aby nigdy jej nie zabrakło 
i nie wierzmy mirażom mineralnej „Żdża-
rowianki” czy „Czarniaki” roztaczanych 
w satyrycznym felietonie plotkarskim na-
szej gazety, który ma rozbawić, a praw-
dy w nim przedstawiane nic nie mają się 
do rzeczywistości. Dla autorów tego cy-
klicznego felietonu zapewne to powód do 
dumy jak ktoś w plotkę uwierzy niczym 
w nabierankę w „Prima Aprilis”. Ciesz-
my się, że mamy w tych ciężkich drożyź-
nianych czasach tanią wodę, pachnącą z 
rzadka chlorem, o dobrej kwasowości po-
prawianej nieznacznie, bakteriologicz-
nie czystą, a organoleptycznie doskonałą 
w smaku. Herbata i kawa wybornie sma-
kuje w Czarnej. Wszystko to też zasługa 
pracowników obsługujących ujęcia wody, 
którzy, na co dzień badają jej skład, do-
rzucają, co trzeba i woda jest znakomita. 

                            Stanisław Zieliński

str. 7

Janusz Cieśla demonstruje urządzenia do uzdatniania wody na Ujęciu w Czarnej

Ujęcie Wody w Żdżarach zlokalizowane jest na terenach byłej bazy wojsk 
sowieckich

Ujęcie Wody przy ul. Krakowskiej  w Czarnej

Marek Ziaja uzdatnia wodę dbając o właściwą jej kwasowość

Ujęcie Wody w Głowaczowej, będzie gruntownie odremontowane

Najtańsza woda w naszej gminie
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PORUSZYĆ  LUDZKIE  SERCA…

WIOSNA PRZYSZŁA GMINNY KONKURS 
EKOLOGICZNY 

„BLIŻEJ NATURY”

Malarki z zalipia w ŻdŻarach
Bóg rysuje każdemu życiu ludzkiemu

Drogę niepowtarzalną, bezpowrotną…
Na tej drodze spotyka człowieka Pan.

Czasem, kiedy nie umiemy Go rozpoznać,
Woła po imieniu…

(„Spotkania” Z.Zawidzka )

W sobotę trzydziestego kwietnia  
2011 roku, w przeddzień beatyfikacji Ojca 
Świętego, mieszkańcy Żdżar i Macho-
wej uczcili to wspaniałe, długo oczekiwa-
ne wydarzenie. W Kościele p.w. MBNP  
w Żdżarach obejrzeli przedstawienie zaty-
tułowane „Jan Paweł II – zaproszenie do 
świętości”. Przygotowała je grupa teatral-
na, działającą w miejscowym Wiejskim 
Centrum Kultury.

Wspominając dzieciństwo, młodość  
i późniejszą posługę apostolską, starannie 
dobrano fakty i słowa, by wyrazić nimi 
wielkość i świętość tego człowieka bli-
skiego szczególnie nam Polakom. 

Ukazanie wydarzeń z życia nasze-
go wielkiego rodaka, tych szczęśliwych i 
tych bardzo bolesnych, miały na celu po-
budzić widzów do refleksji nad własnym 
życiem, podejmowanymi zadaniami, god-
nością, stosunkiem do innych ludzi... 

Życie Papieża, to nie tylko sentymen-
talna historia, ale przede wszystkim real-
ny przykład do naśladowania. Urodził się 

i wychował, tak jak my, w polskiej rodzi-
nie, pod polskim niebem, uczył się w pol-
skiej szkole…

W przedstawieniu mocno podkreślo-
no wpływ środowiska, rodziny, a zwłasz-
cza ojca na kształtowanie charakteru i oso-
bowości małego Karolka. Czy w dorosłym 
życiu Karol byłby człowiekiem, który za-
chwycił cały świat, gdyby nie wychowa-
nie w umiłowaniu Boga, Ojczyzny, po-
szanowaniu tradycji narodowych i czło-
wieka?

 Program ten wyreżyserowany przez 
Ewę Olszko- Szpunar i ks. Adama Sam-
borskiego widzowie oglądali z wielkim 
zainteresowaniem i wzruszeniem. Przy-
wołane fakty były misternie utkane po-
ezją, prozą, śpiewem i pokazem multime-
dialnym. Widzowie mieli też okazję wy-
losować dla siebie jedno z przesłań Jana 
Pawła II, które być może skierowane było 
właśnie do nich. Warto czasem coś jesz-
cze przemyśleć, coś zmienić w swoim ży-
ciu, bo jak oznajmia napis wyryty na wa-
dowickim, kościelnym murze, „Czas ucie-
ka, wieczność czeka”.

Dziękując młodzieży i twórcom tego 
przedstawienia, ks. proboszcz Ryszard 
Biernat z Machowej przywołał słowa ojca 
Jana Góry o konieczności przemiany Jana 
Pawła II na kulturę. Stwierdził, że kultu-

ra to jest coś, co przenika nasze myślenie 
i serce i właśnie dokonała się taka prze-
miana w sercach i umysłach młodych ak-
torów, a dzięki ich prezentacji Jan Paweł 
II przeniknął w serca i umysły widzów.

Wiele stracili nieobecni, którzy nie sko-
rzystali z zaproszenia, bo być może prze-
straszyli się nadciągających, złowiesz-
czych chmur zwiastujących burzę, której 
nawiasem mówiąc nie było. 

Składam w imieniu swoim i ks. Ada-
ma serdeczne podziękowania dla wspie-
rających nas mieszkańców Żdżar, Doro-
ty i Zygmunta Kruków, Anny Oleksy, ka-
merzysty i fotografa Krzysztofa Jamroga, 
dla Dawida Starzyka obsługującego kom-
puter, wykonawców oraz Piotra Warża-
ły - dyr. GCKiP w Czarnej.

Młodzi aktorzy to: Aleksandra Szaj-
nar, Maria Kolak, Bartłomiej Kruk, Hu-
bert Oleksy, Dominik Michoń, Mariusz 
Barnaś, Klaudia  Bubułka, Dominik Pyr-
kowski, Natalia Kusek, Patryk Wantuch, 
Dominika Stolarz, Barbara Pietraszewska, 
Katarzyna Serwińska, Kinga Ćwik,  Pa-
tryk Miśkowicz, Karolina Oleksy, Dorota 
Curyło, Paulina Pietraszewska, Katarzyna 
Klimek, Michał Płaneta i Paulina Barnaś.                                

(Ewa Olszko-Szpunar)

Kwitnie i poszerza się działalność Wiej-
skiego Centrum Kultury w Żdżarach. 
Wszystko to, co dzieje się w tej placów-
ce jest możliwie dzięki wielkiej pasji ani-
matorki kultury p. Ewy Olszko-Szpunar. 

Tym razem w okresie przedświątecz-
nym za pośrednictwem dyr. Gminnego 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
zaproszono na malowanie pisanek malarki 
z Zalipia. Z tej wsi położonej na Powiślu 
Dąbrowskim w gminie Olesno do Żdżar 
na malowanie pisanek przyjechały panie 
Wanda Chlastawa, Krystyna Chlastawa i 
Halina Lelek. Zalipie to wieś szczególna, 
którą odwiedzają turyści z całego świata. 
Przyjeżdżają, aby obejrzeć pięknie wyma-
lowane w kwiatowe wzory domy, stud-
nie, a nawet psie budy. Dodać należy, że 
malarki z Zalipia malowały m.in. sale na 
statku „Batory”, kaplicę w Seminarium 
Duchownym w Tarnowie, reprezentacyj-
ne sale w Warszawie. W Zalipiu moż-
na oglądnąć wymalowane sale w przed-
szkolu, szkołę, pocztę, świetlicę i kościół. 
I to właśnie stamtąd przyjechały malarki 
z Zalipia, aby nauczyć wszystkich chęt-
nych krasić pisanki. Pokaz się udał, a wie-
le wielkanocnych stołów i koszyków ze 
świeconym w Żdżarach udekorowanych 
było pisankami wykonanymi w czasie 
krótkiej, ale bardzo owocnej nauki malo-
wania. Ta ludowa sztuka malowania kwia-
tów może na dobre zagościć w Żdżarach, 
a byłoby to nad wyraz pożytecznym zaję-

ciem dla młodych ludzi chcących kulty-
wować i chronić ludowe malarstwo przed 
ekspansją nowoczesnej i często trudnej do 
zrozumienia sztuki królującej w galeriach 
malarskich. 

Fascynacja sztuką nie tylko malarską, 
ale i teatralną p. Ewy Olszko - Szpunar 
przynosi efekty. Żdżary stają się sławne, 
wręcz przodują w wszelkiego rodzaju ini-
cjatywach kulturalnych, misteriach, jaseł-
kach, akademiach patriotycznych przy-
gotowywanych z różnych okazji i wysta-
wianych również w kaplicy w Żdżarach. 
Wiejskie Centrum Kultury ma nieocenio-
ną pomoc ze strony ks. Adama Sambor-
skiego, który angażuje się w każdą inicja-
tywę kulturalną, służy doradą, pomocą i 
udziałem w próbach gdzie często jego au-
torytet jest potrzebny, a nawet decydujący 
w mobilizowaniu młodych adeptów sztuki 
teatralnej. Cieszyć się należy, że wszyst-
ko to, co określane jest mianem kultywo-
wania dziedzictwa narodowego ma miej-
sce w Żdżarach, dobrze to wróży dla tej 
miejscowości, która ustawicznie się roz-
wija, pomnaża infrastrukturę wiejską, sta-
je się nowoczesną europejska miejscowo-
ścią i nie zapomina o wartościach narodo-
wych i ludowych, które chce kultywować. 
Wszystko to możliwe jest dzięki ludziom 
oddanym i zafascynowanym naszą naro-
dową kulturą i pracą z młodzieżą. 

                                                                                                                            (ziel)   

Już na dobre przyszła wiosna, oznaką 
są bociany, które zawitały do nas w po-
łowie kwietnia i jaskółki, które upodoba-
ły sobie budynki Zespołu Szkół w Czar-
nej lepiąc gniazda w oknach nie tak daw-
no gruntownie na mistrzostwa odnowio-
nej elewacji w tym obiekcie. 

Świergot tych ptaszków zapewne przy-
pomina uczniom tej szkoły, że do waka-
cji pozostało nie wiele już dni. Przyroda 
obudziła się do życia, a my sprawdziliśmy 
ile gniazd bocianich zostało zasiedlonych, 
czy wszystkie ptaki powróciły z dalekiej 
podróży do Afryki. Z naszych obserwacji 
wynika, iż we wszystkich gniazdach, tych 
od lat zasiedlonych pojawiły się bociany. 
Najpierw przylecieli „panowie” spraw-
dzili czy wszystko w porządku i klekotem 
zwabiali bocianice, aby na czas znosiły 
jajka. Wysiadują je oba ptaki na przemian 
przez 33 – 34 dni. Przez pierwsze 3 – 4 ty-
godnie po wykluciu się piskląt pokładają 
się one w gnieździe, aby być niewidocz-
nymi. Młode będą latać po około 2 mie-
siącach i odlecą na zimowiska wcześniej 
niż ich rodzice.              

 Z nastaniem września będziemy wiec 
je znów żegnać te dostojne i piękne pta-
ki, których długość ciała dochodzi do 115 
centymetrów, a rozpiętość skrzydeł waha 
się od 180 do 220 centymetrów. Dorosły 
bocian waży do 4, 5 kg. Tu u nas gnież-
dżącym się bocianom grozi szereg nie-
bezpieczeństw. Zagrożenie stanowią dla 
tych ptaków napowietrzne linie energe-
tyczne, a pisklęta zaplątują się w sznurki, 
którymi rodzice wymościli gniazda. Cze-
ka ich śmierć, jeżeli z pomocą nie przy-
będzie na czas człowiek. Są to ptaki obję-
te ścisłą ochroną. W Polsce wg ostatnich 
obliczeń gniazduje, co roku około 40 ty-
sięcy par lęgowych. Są symbolem polskiej 
wsi, są zwiastunami wiosny. Pomagajmy 
im przetrwać pomimo uciążliwości zwią-
zanych z ich pobytem, a w razie, gdy któ-
remu z nich przytrafi się nieszczęście na 
czas zawiadomimy szkołę lub zgłośmy do 
gminy gdzie widzieliśmy rannego ptaka, 
pomoc na pewno przyjdzie na czas. 

Ostatnio szukaliśmy bociana w Grabi-
nach przez cały dzień, zgłoszono do re-
dakcji Obserwatora, ze jest ranny, nieste-
ty go nie znaleźliśmy, mamy nadzieję, że 
wyzdrowiał i nie stał się ofiarą drapieżni-
ka, czy wygłodniałego bezpańskiego psa, 

wałęsającego się po polach, często spusz-
czanego z uwięzi przez właściciela po to, 
aby sam sobie radził. Giną młode sarny, 
bażanty, kuropatwy i zające. Mamy na-
dzieję, ze bocian przeżył, ponieważ we 
wszystkich zasiedlonych gniazdach są po 

dwa dorosłe ptaki. Wiosna przyszła, oby 
nie była tak groźna jak w poprzednich la-
tach i na przełomie wiosny i lata nie przy-
niosła powodzi.

                                                                                                                                              
(ziel)

W ramach obchodów Dnia Ziemi w 
Zespole Szkół w Chotowej zorganizowa-
no po raz kolejny konkurs pod hasłem 
„Bliżej natury”. Wzięło w nim udział 13 
reprezentacji szkół. Został przeprowa-
dzony we współpracy z Gminnym Cen-
trum Kultury i Promocji w Czarnej, przy 
ogromnym zaangażowaniu nauczycielek 
szkoły: Anieli Dydo, Beaty Lipińskiej i 
Marty Jędrzejczyk.

W konkursie uczestniczyły czterooso-
bowe zespoły, których zadaniem było 
rozwiązanie testu o tematyce ekologicz-
nej, tworzenie plakatu z wykorzystaniem 
akwareli, pokaz stroju ekologicznego oraz 
wykonanie piosenki związanej tematycz-
nie z ochroną przyrody. Jury oceniające 
poszczególne zespoły, jak co roku, miało 
trudne zadanie, gdyż poziom był bardzo 
wyrównany. 

Stroje zdumiewały nie tylko pomysła-
mi, kolorystyką, pracowitością, smakiem 
artystycznym, ale i wykorzystaniem nie-
zwykłych materiałów. Do stworzenia po-
szczególnych kreacji wykorzystano naj-
bardziej nieoczekiwane materiały: włók-
ninę, papier, bibułę, folię, a także worki 
na warzywa, gazety, ptasie pióra, suszone 
kwiaty, gałęzie, naturalne włókna, sznur-
ki, a także sztućce jednorazowe, kapsle 

itp. Również detale, jak parasolki, toreb-
ki, buty czy biżuteria, były samodzielnie 
przygotowane przez uczestników z wyko-
rzystaniem bardzo pomysłowych technik 
i surowców, w większości naturalnych. 
Zadbano również o dostosowane do sty-
lu kreacji fryzury oraz makijaż. Model-
ki czarowały urodą i wdziękiem, wycho-
dząc na wybieg przy specjalnie dobranej 
muzyce. Nie bez znaczenia były przygo-
towane przez drużyny dowcipne opisy po-
szczególnych strojów. Publiczność doce-
niła wykonawców, nie szczędząc braw. 

Na wysokim poziomie było także wy-
konanie piosenek ekologicznych oraz ma-
lowane w czasie turnieju plakaty o tema-
tyce przyrodniczej. 

W kategorii szkół podstawowych ko-
lejne miejsca zajęli: 

I miejsce - Wola Wielka, 
II - Chotowa i 
III Czarna oraz Stara Jastrząbka. 
Spośród gimnazjów zwycięzcy to: 

Chotowa, Czarna i Róża.
 
Wszystkie drużyny uczestniczące w 

turnieju zasługują na gratulacje, gdyż pre-
zentacje były na wysokim poziomie. 

                              ZS Chotowa

Bocian ze Starej Jastrząbki

Kwiaty leśne Ekologicznie i bardzo pięknie
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SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOC” W GRABINACH

„AnArchiA nA ziemi i w niebie”
Gminne DyktAnDo 2011

ROZGRYWKI 
EDUKACYJNO – KULTURALNE  W RÓŻY

V MARATON MATEMATYCZNY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻY

Pod takim hasłem zaproszono uczniów 
Szkoły Podstawowej w Grabinach do wy-
konania prac plastycznych związanych ze 
Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Celem konkursu było pielęgnowanie 
i podtrzymywanie tradycji i zwyczajów 
związanych ze Świętami Wielkanocny-
mi. Dlatego zaproponowano uczniom wy-
konanie różnych ozdób takich jak: palmy 
wielkanocne, zajączki, pisanki i baranki.

W dniu 7 kwietnia b.r. wykonane przez 
uczniów ozdoby oceniło jury w składzie: 
Pan dyrektor Bogdan Tomasiewicz, prze-
wodnicząca Rady Rodziców Pani Bogu-
miła Rodo i Pani Dorota Lesiak-Szpara. 
Przy ocenie prac konkursowych brano 
pod uwagę pomysłowość i oryginalność 
wykonania. 

Komisja przyznała nagrody: w na-
stępujących kategoriach:

Dla klas 0-2

Za Palmę
I miejsce - Patrycja Żarowska
II miejsce - Katarzyna Fus
III miejsce - Kacper Pękala

Za Pisankę
I miejsce - Jakub Jurek
II miejsce - Angelika Chymos

III miejsce - Patryk Kowalski

Za Zajączka
I miejsce - Julia Staniszewska
II miejsce - Zuzanna Balasa
III miejsce - Gabriela Gągała

Dla klas 3-4

Za Palmę
I miejsce - Dawid Markowski
II miejsce - Karol Sikora

III miejsce - Tomasz Drobot

Za Pisankę
I miejsce   -  Angelika Radzik
II miejsce   - Marta Lada
II miejsce -  Anna Oleksy

Za Zajączka
I miejsce - Weronika Pierzchała
II miejsce - Mateusz Stańczyk
III miejsce - Ewelina Lada 

Nagrody specjalne za samodzielne 
wykonanie świątecznych ozdób otrzy-
mali: Lena Łączak i Ignacy Łączak. Po-
zostali uczestnicy konkursu otrzymali 
wyróżnienia i dyplomy.

Podczas uroczystego wręczenia na-
gród, które odbyło się 19 kwietnia 2011 
roku, dodatkową atrakcją był artystyczny 
występ uczniów klasy „0” przygotowany 
przez Panią Małgorzatę Piękoś.

Organizatorkami konkursu były Panie: 
Małgorzata Piękoś i Barbara Neumann-
Kłos, które również ufundowały nagrody.

Zdjęcia prac uczniów i z uroczystości 
wręczenia nagród można oglądać na stro-
nie internetowej: https://picasaweb.go-
ogle.com/zsgrabiny.biblioteka/Konkur-
sWielkanoc2011 

    
Barbara Neumann-Kłos

Już po raz IX uczniowie ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów gminy Czarna 
spotkali się w Róży, by sprawdzić swoje 
zdolności ortograficzne.

Biorący udział w dyktandzie byli po-
dzieleni na dwie grupy wiekowe. Dyktan-
do dla gimnazjalistów przygotowała pani 
Alicja Wójcik, a dla uczniów szkół pod-
stawowych pani Leokadia Kalemba.

Celem konkursu było sprawdzenie 
umiejętności ortograficznych. Czy, każdy 
z nas, potrafiłby poprawnie napisać: „...że 
na pobliskiej jodle kaukaskiej ptasi sejmik 
urządziły: jemiołuszki, jerzyki, czyżyki, 
bogatki i muchołówki.”, „...a prima apri-
lisowe kłamstwa mogą płynąć jak z nut”.

Poprawność ortograficzną i interpunk-
cyjną sprawdzała dociekliwa komisja. 
Najlepiej z zawiłościami polskiej ortogra-
fii poradzili sobie:

Szkoły podstawowe:
I – Daria Kalemba (SP w Róży)
II - Rafał Kleszcz (SP w Borowej) i  
      Zuzanna Prus (SP w Czarnej)

III –  Natalia Skowronek (SP w Bo-
rowej) 

 Wyróżnienie dla Piotra Prusa (SP w 
Czarnej)

Gimnazja:
I – Monika Duraj (PG w Czarnej)
II – Sylwia Chłopek (PG w Róży)
III –  Anna Chłopek (PG w Starej Ja-

strząbce)
 Wyróżnienie dla Sebastiana Sitko 
(PG w Czarnej) 

Patronat na konkursem objęło Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej oraz dyrektorzy ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Róży: p. Małgorzata 
Baran i p. Janusz Opaliński, fundując na-
grody dla uczniów. 

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

Leokadia Kalemba
Alicja Wójcik

Trzynastego maja 2011 roku w Pu-
blicznym Gimnazjum w Róży odbył się 
turniej matematyczno – chemiczny, w 
którym brali udział najlepsi matematy-
cy i chemicy z: Borowej, Chotowej, Czar-
nej (dwa zespoły), Głowaczowej, Jaźwin, 
Róży, Starej Jastrząbki i Żdżar. 

Organizatorkami spotkania były: na-
uczycielka matematyki Danuta Chęciek 
i nauczycielka chemii Jolanta Cabaj. W 
rozgrywkach wzięło udział 9 trzyosobo-
wych zespołów. Cele turnieju wiązały się 
ze sposobem jego przeprowadzenia. 

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

Uczniowie rozwiązywali test, zada-
nia tekst, krzyżówkę, zagadki z arytme-
tyki oraz zadania logiczne. Dzięki takiej 
różnorodności zadań wszyscy uczestni-
cy z dużym zaangażowaniem walczyli o 
punkty dla sowich drużyn. Poziom wiedzy 
uczniów był bardzo wyrównany. 

Pierwsze miejsce zdobył zespół z Gim-
nazjum w Czarnej w składzie: Krystian 
Labak, Sebastian Sitko i Mateusz Śred-
nicki. Drugie miejsce zajął zespół z Gim-
nazjum w Róży w składzie: Marcin Gaw-
le, Sebastian Majka i Robert Niemiec. Na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 
Gimnazjum ze Starej Jastrząbki w skła-
dzie: Karolina Bednarz, Anna Chłopek i 
Tomasz Latała. Pozostali uczestnicy tur-
nieju otrzymali wyróżnienie.

Patronat nad turniejem objęło Gmin-
ne Centrum Kultury w Czarnej oraz dy-
rektor szkoły pan Janusz Opaliński fundu-
jąc nagrody dla uczniów i pamiątki dla na-
uczycieli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
drobne upominki a nauczyciele podzięko-
wania za zaangażowanie w przygotowa-
nie uczniów i pracę w jury.

Za rok zapraszamy na kolejną edycję 
rozgrywek. 

Jolanta Cabaj
Danuta Chęciek     

Jedenastego maja 2011r. Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Róży już pią-
ty raz gościła najlepszych matematyków 
z: Borowej, Czarnej (dwie drużyny), Gło-
waczowej, Grabin, Jaźwin, Przyborowia, 
Róży, Starej Jastrząbki, Żdżar (gmina 
Czarna) oraz z Woli Wielkiej (gmina Ży-
raków), którzy uczestniczyli w rozgryw-
kach matematycznych. Organizatorkami 
spotkania były nauczycielki matematyki: 
Danuta Chęciek i Edyta Stawarz. W tur-
nieju wzięło udział 11 czteroosobowych 
zespołów. 

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

Opiekunowie uczniów aktywnie 
uczestniczyli w konkursie oceniając pra-
ce uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test, skojarze-
nia matematyczne, zadania tekstowe, re-
bus z krzyżówką i wykresami. Wszyscy 
uczestnicy z dużym zaangażowaniem wal-
czyli o punkty dla swoich drużyn.

Pierwsze miejsce zdobył zespół z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Przybo-

rowie w składzie: Aleksander Kurdziel, 
Aleksandra Kras, Marcel Majka i Kamil 
Skrzyniarz. Drugie miejsce wywalczy-
ła drużyna z Woli Wielkiej: Zuzanna By-
strek, Kamil Depowski, Michał Dydo i 
Łukasz Kramarczyk. Na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna z Czarnej w skła-
dzie: Oskar Kubicki, Dawid Rokita, Mar-
cin Ryznar i Izabella Starzyk.

Patronat nad konkursem objęła dyrek-
tor szkoły pani Małgorzata Baran oraz 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, fun-

dując nagrody dla uczniów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
drobne upominki a nauczyciele podzięko-
wania za zaangażowanie w przygotowa-
nie uczniów i pracę w jury.

Za rok zapraszamy na kolejną edycję 
maratonu.

 
Danuta Chęciek

Edyta Stawarz

Nagrodzeni w konkursie

Najlepiej napisali

Uczestnicy konkursu Kochają matematykę i zdobywają sukcesy 

Wystawa prac
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SREBRNY 
CHŁOPAK Z RÓŻY

„FILM I TELEWIZJA”

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓWMYśLIWY  
PRZYJACIELEM 

ZWIERZĄT

Marcin Gawle jest uczniem kl. III Pu-
blicznego Gimnazjum w Róży, w którym 
wychowania fizycznego uczy p. Andrzej 
Gniewek. Pod jego okiem chłopiec rozwi-
jał swój talent sportowy, co roku osiąga-
jąc sukcesy w zawodach szkolnych, gmin-
nych i powiatowych. Ukoronowaniem 
jego dotychczasowych osiągnięć okazał 
się finał wojewódzkiej gimnazjady w lek-
kiej atletyce, który odbył się 29.09.2010 r. 
w Rzeszowie.

 Marcin startował w konkurencji sko-
ku w dal. Rywalizował z 50 zawodnika-
mi, by ostatecznie swój udział zakończyć 

sukcesem. Skoczył, bowiem na odległość 
5, 91 m, co było drugim wynikiem i dało 
mu srebrny medal. 

Jego osiągnięcie zyskało spore uzna-
nie w oczach obecnych tam szkoleniow-
ców, dzięki czemu chłopiec będzie mógł 
rozwijać swoje zdolności pod kierunkiem 
zawodowych trenerów, ponieważ ma za-
miar kontynuować naukę w średniej szko-
le sportowej w Rzeszowie, do której przy-
jęcie ma już zapewnione.

Marcinowi gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów, które będą rozsławiać 
naszą szkołę.

               PG Róża

Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II 
na ekrany wszedł dokument filmowy 
„Jan Paweł II. Szukałem Was”. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Jaźwi-
nach obejrzeli ten film w rzeszowskim ki-
nie „Helios”. 

Następnie udali się do Oddziału TVP  
w Rzeszowie, gdzie zobaczyli jak wyglą-
da praca w telewizji. Mogli poznać pra-
cę realizatora i reżysera programów tele-
wizyjnych. Każdy z nich mógł zasiąść na 
miejscu dziennikarza oraz sprawdzić się w 
roli prezentera pogody. 

Największą atrakcją cieszyła się jednak 
możliwość operowania kamerą. Ucznio-
wie dowiedzieli się także o metodach ar-
chiwizowania materiałów filmowych. 

Obejrzeli też reportaż z powodzi w 
Czarnej z czerwca 2009 oraz film o cer-
kwiach łemkowszczyzny. 

Wyjazd o charakterze dydaktycznym 
na pewno pozwolił lepiej zrozumieć za-
gadnienia z edukacji filmowej. 

ZS Jaźwiny

Dnia 11.lutego 2011r. w ZS im JP II w 
Głowaczowej odbyło się  szkolne spotka-
nie z łowczym z Koła Łowieckiego „Trop” 
panem S. Drobotem. 

W barwny i pełen zaangażowania  spo-
sób przekazał uczniom z klas I-VI wiado-
mości na temat życia dzięcioła, jego zwy-
czajów i zachowaniu w czasie zimy. Opo-
wiadał też o innych leśnych zwierzętach 
oraz o tym jak można im pomóc przetrwać 
zimę. Duże zainteresowanie dzieci wzbu-
dziły rekwizyty pokazywane przez łow-
czego w czasie spotkania. Ogromną cie-
kawość  dzieci wywołało również opowia-
danie o polowaniach na dziką zwierzynę.  
Prowadzący zaznaczył jednak, iż dzieje 
się tak jedynie w przypadku chorych, sła-

bych osobników oraz tych, których obec-
ność grozi zachwianiem równowagi w 
ekosystemie. 

 Dzieci zadawały mnóstwo pytań,  na, 
które otrzymywały wyczerpujące odpo-
wiedzi. Była to kolejna znakomita lekcja 
przyrody, po której uczniowie wynieśli 
sporo nowej wiedzy. Spotkanie to utwier-
dziło uczniów w przekonaniu, że myśliwy 
to przede wszystkim przyjaciel zwierząt, 
nawet wtedy, gdy na nie poluje. 

Na zakończenie wizyty myśliwy wrę-
czył zwycięzcom oraz uczestnikom dy-
plomy i nagrody  szkolnego konkursu 
„Czysty las” zorganizowanego przez p. 
A. Zych.

                          A.Zych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gło-
waczowej mieli przyjemność zobaczyć  
z bliska jak wygląda praca strażaków.  
W tym celu została zorganizowana wy-
cieczka do Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Dębicy. 

Dzięki życzliwości panów Straża-
ków uczniowie mogli oglądać samocho-
dy i sprzęt pożarniczy, wysłuchali rów-
nież opowieści o trudnej, odpowiedzial-
nej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz 
akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nieby-
wałą atrakcją dla dzieci była możliwość 
przymierzenia strojów strażaków, wejście 
do wozu strażackiego oraz próby gasze-
nia, fikcyjnego pożaru.

    
Wioletta Drożdż - Lorek

Pan Andrzej Gniewek i srebrny medalista Marcin Gawle

W studio telewizyjnym

Pierwszy wywiad

Myśliwy p. Drobot opowiadał dzieciom o zwierzętach żyjących w naszych lasach

Strażacy w szkole w Głowaczowej

Wóz bojowy, można było zasiąść za kierownicą
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FOTOREPORTAŻ

FOTOREPORTAŻ

 (fot. P. Warżała)

 (fot. K. Jamróg, Z. Kruk)

Malarki z Zalipia w Żdżarach

PORUSZYĆ  LUDZKIE  SERCA …

Malowanie pisanek

Inscenizację w Kościele w Żdżarach przygotowała młodzież ze Żdżar z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II

Ks. Adam Samborski wikary z Machowej współtworzył inscenizację poświęconą Janowi Pawłowi II

Prace malarek z Zalipia Takie kwiaty można wyczarować pędzlem i farbą Kwiaty wykonane przez panie z Zalipia

Pełny komplet uczniów 

Bartłomiej Kruk uzdolniony muzycznie grał i śpiewał Janowi Pawłowi II

Dziękował młodzieży ze Żdżar za przygotowanie przedstawienia  ks. Ryszard Biernat proboszcz parafii Machowa
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński)

Wielki Czwartek, Adoracja w Kościele w Czarnej

Młodzież chotowska w kościele modli się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w „Ciemnicy”

Ja też z tatą byłem poświęcić baranka

Chotowa, święcenie pokarmów

Wielki Piątek, Stara Jastrząbka, adoracja krzyża

Chotowa, strażacy przed Grobem, harcerze również pełnią wartę honorową

W Chotowej przyozdobiono  pomnik Jana Pawła II na Święta Wielkanocne

Harcerki i ministranci z Chotowej 

święta Wielkanocne
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Stara Jastrząbka, wartę przed grobem Chrystusa pełnili strażacy z OSP

Róża, warta druhów z OSP przed grobem

Borowa, zmiana warty

Borowa, wartę wystawiła miejscowa OSP

Borowa, Wielka Sobota, wszyscy spieszyli poświecić pokarmy

Borowa, kościół pełen wiernych w Wielką Sobotę

Róża, idą do kościoła poświęcić pokarmy

Kościół w Starej Jastrząbce, Wielka Sobota 2011r.

w Naszej Gminie
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FOTOREPORTAŻ  (fot. St. Zieliński)

STROIKI WIELKANOCNE - GMINNY KONKURS W JAŹWINACH

Stroiki Wielkanocne – Jaźwiny 2011 r.

Koszyczki z pisankami, kwiaty, zajączki ….

Wszyscy zachwycali się pracami uczniów 

Wyróżnienia wręczał dyrektor Piotr Warżała Wyróżnienia otrzymali także nauczyciele

Jury konkursu

Pięknie się prezentowały wszystkie prace uczniów
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Na boisku wielofunkcyjnym Centrum 
Rekreacyjnego w Czarnej oddanym nie-
dawno do użytku już ćwiczą młodzi teni-
siści pod okiem doświadczonego trenera 
I klasy Polskiego Związku Tenisowego  
p. Jana Pajora. 

Zajęcia odbywają się począwszy od 
12 maja, a organizatorem tych zajęć jest 
Uczniowski Klub Sportowy z Czarnej. 
Dzieci z klas 0 – 5 ćwiczą w każdy czwar-
tek w godzinach od 17.00 – 20.00. W ra-
mach programu Polskiego Związku Teni-
sowego „Tenis 10 żyj tenisowo – graj ko-
lorowo”, raz w miesiącu w weekend bę-
dzie organizowany turniej mini tenisa lub 
zawody sprawnościowe „Sprawny z mini 
tenisem”. Dzieci już ćwiczą, są już suk-
cesy. Przygotowują się również do startu 
w turniejach „Tenis 10”, Mistrzostwach 
Młodzieży Szkolnej, Mistrzostwach Wo-
jewództwa Podkarpackiego, oraz Woje-
wódzkich Turniejach klasyfikowanych 
przez Polski Związek Tenisowy.

 
Warunki są doskonałe, wiosną i la-

tem otwarte boisko z kortem tenisowym 
a zimą otworem stoi piękna pełnowy-
miarowa hala sportowa przy ZS w Czar-
nej. Może z” milusińskich” trenujących 
tą ekskluzywną dyscyplinę sportową na-
rodzi się gwiazda polskiego tenisa, którą 
oglądać będzie można na kortach od Au-
stralii po Stany Zjednoczone i Anglię. Na 
razie młodzież ma warunki, aby inten-
sywnie ćwiczyć, a wszystkie chętne dzie-
ci, nawet te w wieku przedszkolnym od 5 
lat rodzice mogą zgłosić, aby poprzez za-
bawę uczyły się gry w tenisa. Można w 
każdy czwartek porozmawiać z trenerem 
p. Janem Pajorem w tej sprawie. Boisko 
wybudowane ze znacznym udziałem środ-
ków Unii Europejskiej, w ramach” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich” już 
działa. 

Oprócz tenisa można w godzinach od 
17.00 do 21.00 od wtorku do niedzieli 
skorzystać z bardzo dobrze wyposażonej 
siłowni i poćwiczyć w obecności trenera, 

opiekuna tego obiektu p. Andrzeja Dym-
ka. Panie mogą zarezerwować sobie od-
dzielnie czas na siłowni, aby w tylko i wy-
łącznie własnym gronie poćwiczyć.

 To kolejna inwestycja oddana w Czar-
nej. Jest, więc gdzie spędzić wolny czas 

z pożytkiem dla zdrowia pływając w na-
szym basenie lub ćwicząc na siłowni w 
doskonałych warunkach.

                                                                                                                               
(ziel)

W Zespole Szkół w Jaźwinach 1 kwiet-
nia 2011 r. uroczyście upamiętniliśmy 
wielkiego rodaka Jana Pawła II.

Na miesiąc przed planowaną beatyfi-
kacją Papieża, przypomnieliśmy jego du-
chowe dziedzictwo.

 Do wypowiedzi i pism Jana Pawła II 
sięgamy i staramy się z nich korzystać w 
codziennym kształtowaniu swego charak-
teru i intelektualnym trudzie. Zdumiewa 
nas jego osobowość i wielkość tego pon-

tyfikatu. Dla jednych był artystą, dla in-
nych pisarzem, sportowcem, naukowcem, 
wielkim politykiem, wielkim papieżem, 
ale dla nas był przede wszystkim człowie-
kiem wiary, świętym i wielkim Polakiem.

 Pontyfikat Jana Pawła II wpisał się we 
współczesną historię Polski i świata, dla-
tego będziemy pamiętać i wracać do nie-
go myślami, by  w oparciu o jego ducho-
wą spuściznę budować swoją tożsamość.

   Ks. Paweł Łebski

Od 4 września ubiegłego roku Zespół 
Szkół w Głowaczowej nosi imię Jana 
Pawła II.  W 91 rocznicę urodzin Papieża 
–Polaka, 18 maja 2011 r., po raz pierwszy 
w historii szkoły zorganizowano Dzień 
Patrona. Obchody rozpoczęła msza św. 
w miejscowej kaplicy, po której nastąpiła 
część oficjalna uroczystości. W jej trakcie 
p. Ewa Baryłecka ogłosiła wyniki kon-
kursu literackiego pod hasłem: „Dajmy 
świadectwo…”.

 Zwycięzcami w poszczególnych kate-
goriach wiekowych zostali: Michał Korus 

z kl. I, Bartłomiej Ciołek z kl. V, Katarzy-
na Rajska z kl. III gimnazjum oraz p. Bar-
bara Piątek.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali cenne nagrody książkowe, które wrę-
czył Dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Promocji w Czarnej p. Piotr Warżała. 
Sponsorami nagród w konkursie byli: Dy-
rektor GCKiP w Czarnej p. Piotr Warżała, 
p. Ewa Baryłecka, Wydawnictwo Selkar z 
Białegostoku, Dom Wydawniczy Rafael z 
Krakowa oraz Wydawnictwo Biały Kruk 
z Krakowa.

Na drugą część obchodów Dnia Patro-
na złożyły się konkursy, zabawy, występy 
wokalne oraz zawody sportowe. Ten dzień 
na długo zapadnie w pamięci wszystkich 
uczniów i nauczycieli, towarzyszyło mu 
wiele radości i poczucie wspólnoty. 

Za rok znów pokażemy, jak połączyć 
dobrą zabawę z ideałami głoszonymi 
przez błogosławionego Jana Pawła II. 

 ZS im. Jana Pawła II w Głowaczowej

Może radwańska albo Fibak 
narodzi się w czarnej

dzień patrona Szkoły w Głowaczowej

„ Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie”

Młodzi adepci tenisa z Czarnej

Ćwiczą przyszli mistrzowie

Dzieci z Jaźwin przygotowały inscenizacje poświęconą Janowi Pawłowi II

Łukasz Walewski – uczeń Gimnazjum w Jaźwinach

Dzieci z Głowaczowej przygotowały inscenizacje na Dzień Patrona

W XV Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim organizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Lidzbarku Warmiń-
skim uczniowie z Chotowej zdobyli dwie 
nagrody. 

Monika Lipińska z kl. V zajęła II miej-
sce za pracę „Ta lepsza strona natury” a 
Dawid Dziedzic z kl. III gimnazjum zo-
stał laureatem za opowiadanie "Czy zio-
nie tu groteską". 

Celem konkursu było rozwijanie za-
interesowań literackich, kreowanie wy-
obraźni oraz kształcenie sprawności języ-
ka literackiego.  Uroczyste wręczenie na-

gród odbyło się w Zamku Biskupów War-
mińskich. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz książki.  Obydwie 
prace odznaczały się pomysłowością, 
świat fantazji nawiązywał do wartości, 
takich jak dobro, wrażliwość i mądrość. 

Elementy magii, przemyślana narra-
cja i nieoczekiwane zwroty akcji wzbu-
dzały coraz większą ciekawość czytelni-
ka.  Cieszy fakt, że w natłoku codzienno-
ści medialnej są uczniowie, którzy sięga-
ją po pióro i papier, by spisać  to, co im 
w duszy gra.

                V. Wodzińska

dwie nagrody dla chotowej

Monika Lipińska i Dawid Dziedzic z ZS w Chotowej
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Zespół Szkół w Borowej był tegorocz-
nym organizatorem gminnych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 
które odbyły się dnia 17 marca 2011r. 
W konkursie wzięło udział 18 uczniów, 
rozdzielonych na trzy grupy wiekowe, tj.  
I grupa (uczniowie szkoły podstawowej) 
II grupa (uczniowie szkół gimnazjal-
nych), III grupa (uczniowie szkół ponad 
gimnazjalnych). 

Uczestnicy zmagali się z rozwiązaniem 
testu składającego się z 30 pytań. Po do-
konaniu jego oceny wyłonieni zostali 
zwycięzcy. W II grupie wiekowej doszło 
do dogrywki ustnej o II miejsce pomiędzy 
dwoma uczniami: Eweliną Nytko z Pu-
blicznego Gimnazjum w Czarnej oraz Mi-
rosławem Kleszczem z Publicznego Gim-
nazjum w Borowej, który ostatecznie oka-
zał się zwycięzcą w tym starciu. Do eli-
minacji powiatowych konkursu, które od-
będą się 29 marca 2011 r. zakwalifikowa-
li się: z I grupy wiekowej: Rafał Kleszcz 
( Publiczna Szkoła Podstawowa w Boro-
wej), Karolina Duraj (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Czarnej), z II grupy wie-
kowej: Sebastian Majka (Publiczne Gim-

nazjum w Róży), Mirosław Kleszcz (Pu-
bliczne Gimnazjum w Borowej), z III 
grupy wiekowej: Dominika Majka (I LO 
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębi-
cy) oraz Łukasz Kleszcz (I LO im. Króla 
Władysława Jagiełły w Dębicy). Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
oraz dyplomy ufundowane przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Promocji w Czar-
nej oraz Zespół Szkół w Borowej, a nasza 

szkoła z dumą może pochwalić się, że nasi 
trzej wychowankowie (bracia) będą repre-
zentować Borową w eliminacjach powia-
towych. Niestety w tym roku nikt z naszej 
gminy, pomimo sukcesów w zawodach 
powiatowych nie zakwalifikował się do 
Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczego. 
Za rok może będzie lepiej.

     
 ZS w Borowej

W dniu 28 kwietnia 2010 r. w Zespo-
le Szkół w Grabinach odbyła się ogól-
noszkolna wywiadówka. I nie byłoby  
w tym nic niezwykłego, bo naturalną 
przecież rzeczą w szkole są spotkania  
z rodzicami, gdyby nie konwencja, w któ-
rej wywiadówka jest organizowana.   

    
Wywiadówka jest ważnym wydarze-

niem w życiu naszej szkoły, dlatego co 
roku przygotowujemy się starannie, żeby 
rodzice czuli się ważni i potrzebni.  

Dbamy o to by Wywiadówka rozpo-
czynała się od stworzenia miłej atmosfe-
ry i pokazania się od najlepszej strony pre-
zentując najważniejsze sukcesy uczniów, 
które miały miejsce w minionym seme-
strze. Uczniowie pięknie udekorowali 
swymi pracami plastycznymi salę gimna-
styczną, która zamieniła się w kolorową, 
radosną wiosnę. Gospodarzami spotka-
nia byli najstarsi uczniowie trzeciej kla-
sy gimnazjum, którzy od kilku lat piastu-
ją tę ważną funkcję. Spotkanie rozpoczę-
ło się o godz.16 na dużej sali gimnastycz-
nej, gdzie rodzice mieli okazję obejrzeć i 
podziwiać występy swoich dzieci. Mło-
dzi konferansjerzy przedstawili przygo-

towaną listę ważniejszych osiągnięć szko-
ły w drugim semestrze.  Wykorzystali mo-
ment wywiadówki by podziękować ro-
dzicom za trud w wychowaniu i wspiera-
niu w nauce dedykując im przygotowany 
układ poloneza, który zatańczyli z ogrom-
nym przejęciem, ale też niezwykle z god-
nością i elegancją. Odkryciem wokalnym 
naszej szkoły okazała się uczennica z kla-
sy 4 Wiktoria Chmura w piosence „Twist 
of love”. Wcześniej Wiktoria zadebiuto-
wała w Powiatowym Konkursie Piosen-
ki Obcojęzycznej w Dębicy. Odbiór sły-
szanej muzyki był doskonały, gdyż świeżo 
zakupiony sprzęt nagłaśniający spisał się 
doskonale.   Słowa podziękowania kieru-
jemy w stronę głównego sponsora nagło-
śnienia Wójta Gminy Czarna Pana Joze-
fa Chudego oraz Rady Rodziców naszej 
szkoły.

Rodzice chętnie wychodzą na prze-
ciw potrzebom naszej szkoły i wspiera-
ją jej działania efektem, czego nauczy-
ciele ze swoimi uczniami mogą ciekawie 
realizować różne projekty, konkursy pla-
styczne, imprezy szkolne. Do tych ostat-
nich m.in. .można zaliczyć wyjątkowo 
bogato i barwnie zorganizowany konkurs 

prac plastycznych związanych ze Świę-
tami Zmartwychwstania Pańskiego. Cie-
szy nas fakt, że Rodzice rozumieją potrze-
bę nie tylko nauki języka obcego, a tak-
że poznawanie innych kultur, integrację 
ze środowiskiem, dzięki też, czemu gru-
pa gimnazjalistów wyjedzie do Londynu 
by poznać jego atrakcje i weźmie udział 
w warsztatach językowych w jednej ze 
szkól językowych-King Street College. 
Tu pod okiem londyńskich fachowców 
będą szlifować swoje umiejętności języ-
kowe. Wyjazd finansowany  jest przez ro-
dziców i firmę Magneti Marelli reprezen-
towaną przez pana M. Burasa., Któremu 
serdecznie dziękujemy. Warto również 
wspomnieć o udanym tygodniowym po-
bycie naszych młodszych uczniów w Zie-
lonej Szkole w Rymanowie. 

Występ naszych szkolnych talentów 
wywarł miłe wrażenie na wszystkich 
uczestnikach spotkania i niewątpliwie po-
mógł w dobrym nastroju przetrwać, zwy-
kle bardzo stresującą zarówno dla rodzi-
ców, jak i dla nauczycieli, drugą część 
spotkania z wychowawcami klas w salach 
lekcyjnych.  

                                               Ewa Kawa

Każdego roku Wydawnictwo Diece-
zji Tarnowskiej „Promyczek Dobra”  
i Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia or-
ganizuje Konkurs Kaligraficzny, który  
w 2011 r. przebiegał w dwóch etapach  
i był adresowany do uczniów klas pierw-
szych szkoły podstawowej. 

W I etapie wzięły udział wszystkie 
dzieci, które nadesłały prace konkursowe 
polegające na pięknym, kaligraficznym i 
poprawnym napisaniu liter, wyrazów oraz 
zdań. Zadania były zamieszczane w mie-
sięczniku "Promyczek Dobra". 

W II etapie wzięły udział już tylko te 
osoby, które zostały wybrane przez jury 
konkursowe. Od listopada do stycznia na 
konkurs napłynęło ponad 700 prac, spo-
śród których jury wybrało 77 tych najsta-
ranniej napisanych. Twórców kaligraficz-
nych dzieł zaproszono na finał Konkur-
su Kaligraficznego BAKAŁARZ 2011 do 
Uzdrowiska Kopalnia Soli Bochnia. 

W finale wzięło udział ponad 50 pierw-
szoklasistów z terenu całej Polski. Wśród 
nich była uczennica klasy I Zespołu Szkół 
– Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząb-
ce Ania Głowacz mieszkająca w Podlesiu. 
Uczestnicy przez 45 min. ołówkiem wy-
konywali zadania na kartach konkurso-
wych i trzeba było wykazać się umiejęt-
nością pięknego, poprawnego, starannego 
pisania oraz błyskotliwością. 

Zespół Promyczki Dobra umilał czas 
oczekiwania na wyniki. Uczniów, ich 
rodziców oraz nauczycieli wciągał do 
wspólnej zabawy a pracownicy Kopal-
ni Soli Bochnia zatroszczyli się o cieka-
wą lekcję historii podczas zwiedzania Ko-
palni. 

Ania Głowacz została Vice BAKA-
ŁARZEM 2011r.!!!

Gratulujemy Ani zaszczytnego tytułu i 
życzymy sukcesów w dalszych latach na-
uki szkolnej.

Lucyna Madura 

Dnia 12 maja 2011 r. w Zespole Szkół w 
Borowej odbył się II Gminny Konkurs 
Origami pt.: „Zwierzęta”. Prace napły-
wały ze szkół w gminie Czarna i łącznie 
do konkursu stanęło 22 „papierowe zwie-
rzaki”. 

Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kate-
goriach:
 O – III Mateusz Kuszowski (za ośmior-
nicę)
IV – VI Patrycja Naleźny (za tygryska)

 I – III Gimnazjum Piotr Mysona (za ko-
nie)
Oprócz nagród za główne miejsca jury 
przyznało wyróżnienia dla wszystkich 
uczestników.
Konkurs zorganizowały nauczycielki tu-
tejszej szkoły: p. Alina Zając i p. Marta 
Majka oraz Koło Aktywnych Kobiet dzia-
łające w Borowej. Sponsorami nagród 
byli: GCKiP w Czarnej, Koło Aktywnych 
Kobiet i firma WERTEKS.

Wioletta Bałut

Gminny Turniej pożarniczy – 
rozstrzygnięty!

   w szkole w Grabinach

BakaŁarz 2011

GMINNY 
KONKURS 
ORIGAMI

Uczestnicy Turnieju Pożarniczego 

Uczniowie Gimnazjum w Grabinach, przygotowali wywiadówkę

Nagrodzeni uczniowie z każdej kategorii z organizatorkami konkursu 
oraz dyrektorem GCKiP w Czarnej

Ania Głowacz z ZS w Starej Jastrząbce
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Właściciele Hotelu GRAND w Choto-
wej państwo Mariola i Andrzej Gryglo-
wie otrzymali Gryfa Powiatu Dębickie-
go dla najlepszej firmy, którego odebra-
ła na zorganizowanej przez powiat Gali 
p. Maria Skotnicka – kierowniczka kom-
pleksu wypoczynkowo rekreacyjnego w 
Chotowej, który w ostatnich latach zna-
cząco się zmodernizował i jest wizytówką 
naszej gminy.

Historia tego ośrodka wypoczynkowe-
go, w którym od kilkudziesięciu lat wy-
poczywało wiele pokoleń naszych miesz-
kańców rozpoczyna się od Wytwórni 
Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, która 
to wybudowała ośrodek ze sztucznym za-
lewem dla swych pracowników. 

Po przemianach ustrojowych końcem 
lat 90-tych ubiegłego wieku stał się wła-
snością gminy. Wówczas to po paru latach 
władania rada zdecydowała o sprzedaży. 
Była to trafna decyzja, a dziś możemy ob-
serwować dynamiczny rozwój ośrodka w 
nowoczesny kompleks hotelowo – wy-
poczynkowy wraz ze SPA i „Wehikułem 
Czasu” budynkiem przypominającym go-
tycki zamek z pięknie urządzoną salą wi-
dowiskowo – konferencyjną. 

Także SPA oferuje wiele atrakcji, kom-
pleks basenowy, w którym dzięki pomy-
słowej aranżacji wnętrza można wypo-
cząć i delektować się widokami na zalew. 
Można również skorzystać z biczy szkoc-
kich, gejzerów powietrznych i jacuzzi. 
Właściciele ośrodka wykorzystali środki 
unijne przyznane na inwestycje z „Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego”, a efekty mo-
żemy zobaczyć na miejscu. 

Pomysł, dobrze uzasadniony wniosek, 
przygotowana dokumentacja, wykorzy-
stanie atutów, jakimi dysponuje Chotowa 
stworzyły szansę rozwoju tej firmy, która 
na dobre zadomowiła się na mapie tury-
stycznej naszego powiatu i regionu. 

Turysta, który na trasie wędrówek po 
Podkarpaciu zawita do Chotowej na pew-
no nie zapomni tej wizyty, a atrakcje w 
bliskim otoczeniu choćby mini skansen 
w Lipinach, rezerwat „Torfy”, obiekty in-
frastruktury sakralnej w Chotowej z cu-
downa grotą Matki Bożej uatrakcyjnią po-

byt w Chotowej.  Chotowa dała się po-
znać także w kilkudziesięciu krajów świa-
ta, była organizatorem wspólnie z gminą 
Mistrzostw Świata Mężczyzn i Kobiet w 
Szachach do lat 20 w ubiegłym roku. 

Zawodnicy i goście mistrzostw za-
chwyceni byli gościnnością, stworzeniem 
dobrych warunków pobytu większej czę-
ści zawodników biorących udział w tych 
światowych rozgrywkach szachowych. 

Ośrodek znany jest również w świecie 
szachowym, jako organizator wielu za-
wodów o randze mistrzostw Polski, które 
rozgrywane były w ubiegłych latach. Gra-
tulujemy wyróżnienia, zapewne to nie-
ostatnia nagroda, którą otrzyma ten no-
woczesny kompleks wypoczynkowy z na-
szej gminy.

(ziel) 

13 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół 
w Głowaczowej tradycyjnie od wielu lat 
zostały rozstrzygnięte dwa gminne kon-
kursy: Palma Wielkanocna – organiza-
tor Zespół Szkół w Głowaczowej i Choto-
wej oraz GCKiP w Czarnej oraz Zajączek 
Wielkanocny - organizator Zespół Szkół 
w Głowaczowej i Publiczna Biblioteka w 
Grabinach.

 Komisja złożona z przedstawicieli or-
ganizatorów konkursów, uczniów i rodzi-
ców miało bardzo trudne zadanie.

 

W konkursie Palma Wielkanocna 
przyznano miejsca

Klasy I- V:
 I miejsce - Wiktoria Czapla - Głowa-
czowa
 II miejsce – Gabriela Mycek - Cho-
towa
 III miejsca Patrycja Żarowska - Gra-
biny i Patrycja Czapla - Głowaczowa

Wyróżnienia: 
 Mitoraj Maciej- Grabiny i Czapla 
Maksymilian - Głowaczowa

Klasa VI SP i  I –III gimnazjum
I miejsce Anna Chłopek 
II miejsce Damian Pękala

III miejsce Anna Brożek wszyscy 
uczniowie Starej Jastrząbki

Wyróżnienia: 
 Klaudia Kapustka – Stara Jastrząb-
ka i Sylwester Chłopek - Borowa

W konkursie „Zajączek Wielkanoc-
ny” przyznano miejsca 

I grupa - klasy I –III
 I miejsce – Maksymilian Czapla - 
Głowaczowa
 II miejsce- Emilia Kurdziel - Przy-
borów
 III miejsce – wiktoria Czapla - Gło-
waczowa

Wyróżnienia: 
 Katarzyna Naleźny i Mateusz Czer-
wiec - Głowaczowa

II grupa - klasy IV –VI
I miejsce Aleksandra Kuta - Borowa
 II miejsce Patrycja Czapla - Głowa-
czowa
 III miejsce Kacper Stolarczyk - Cho-
towa

Wyróżnienia: 
Weronika Jedynak z Głowaczowej

III grupa - gimnazjum
I miejsce Magdalena Tęcza -Czarna
II miejsce Witold Łukasik - Czarna
 III miejsce Bożena Augustyn- Boro-
wa

Należy podziękować sponsorom 
GCKiP w Czarnej, ks. Piotrowi Furmań-
skiemu, Magdalenie Stanoch, Kazimie-
rzowi Knych - radnemu wsi, Henrykowi 
Pytel i Wiolecie Drożdż-Lorek za warto-

ściowe nagrody w obu konkursach. Wszy-
scy uczestnicy konkursów zostali nagro-
dzeni za udział.

                ZS Głowaczowa

GRYF POWIATU DĘBICKIEGO DLA 
GRAND Chotowa  Hotel *** SPA & RESORT

OCENIANO PALMY

Wehikuł Czasu czeka na gości

Zalew Chotowski wiosną 

SPA prezentuje się unikalną architekturą

Wewnątrz SPA kwiaty, baseny, łączka do opalania itp. atrakcje

Miła obsługa w restauracji 

Palmy – Głowaczowa 2011r. 
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  KATYŃ 1940 – 2011
W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w GŁOWACZOWEJ
Program „Katyń… ocalić od zapo-

mnienia” stwarza wspaniałą okazję do 
zaszczepienia młodemu pokoleniu pa-
mięci o historii, widzianej przez pryzmat 
losów konkretnego człowieka i jego naj-
bliższych. 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Głowaczowej w dniu 15 kwietnia 2011 
r. młodzież wraz z nauczycielami przy-
gotowała patriotyczną uroczystość po-
święconą pamięci zamordowanych w le-
sie katyńskim w 1940 r. dwóch rodaków 
z Głowaczowej, kpt Stanisława Klisia i 
asp. Stanisława Kutrzuby. Uroczystości 

w „Miesiącu Pamięci Narodowej” zgro-
madziły młodzież wraz z nauczycielami i 
rodzinami pomordowanych katyńczyków. 
Zebrali się w miejscowej kaplicy na Mszy 
Świętej, którą w intencji zamordowanych 
w Katyniu odprawił ks. mgr Piotr Fur-
mański. Po mszy złożono wiązanki kwia-
tów przed tablicami upamiętniającymi po-
mordowanych, zapalono znicze. Kwiaty 
złożyły też rodziny: Jan Gawle i Zenobia 
Kulczyk przed tablica poświęconą kapita-
nowi Stanisławowi Klisiowi i Helena Szy-
maszek oraz Stanisław Drobot przed tabli-
cą upamiętniająca aspiranta policji Stani-
sława Kutrzubę. Młodzież przygotowa-

ła akademię, na której dyrektor szkoły p. 
Danuta Knych powiedziała m.in.

 … Katyń to miejsce, którego nazwa 
powinna zostać w pamięci każdego Po-
laka. Katyń, Charków, Miednoje, Ostasz-
ków, Starobielski, Kozielsk to miejsca ko-
jarzące się z miażdżącą okrutna siła totali-
taryzmu, bestialstwem wobec niewinnych 
ofiar, nienawiścią ludzi do ludzi. Powia-
dają, ze mord katyński był wielkim od-
wetem Józefa Stalina za 1920 rok, za Bi-
twę Warszawską, za tamę położoną bol-
szewizmowi pragnącemu podbić świat. 
… Zbrodnia katyńska w tragiczny spo-
sób splotła się z teraźniejszością za spra-

wą katastrofy prezydenckiego samolotu 
10 kwietnia 2010 roku. Cały świat o Ka-
tyniu ponownie usłyszał. Polska delegacja 
państwowa – 96 osób z prezydentem pa-
nem Lechem Kaczyńskim na czele – od-
była swój ostatni lot….

 Należy jednak pamiętać, że Smoleńsk 
nie jest Katyniem, ale w związku z celem 
podróży, z intencjami, zbiegiem dat i wie-
lu innych okoliczności Smoleńsk wyrasta 
z Katynia, dlatego jest i pozostanie jego 
kontynuacją. Tragizm tek katastrofy lotni-
czej dotyka również naszej miejscowości, 
ponieważ polska delegacja leciała do Ka-

tynia, aby oddać hołd także naszym dwom 
mieszkańcom pochodzącym z Głowaczo-
wej – kapitanowi Wojska Polskiego Sta-
nisławowi Klisiowi, synowi Franciszka, 
urodzonemu 11 stycznia 1908 r., zamor-
dowanemu przez NKWD strzałem w tył 
głowy w Charkowie w wieku 32 lat oraz 
aspirantowi Policji Polskiej synowi Apo-
lonii i Antoniego Kutrzeba, urodzone-
mu 27 września 1898 roku, zamordowa-
nego również strzałem w tył głowy przez 
NKWD w Twerze 1940 r. 71 lat temu Pol-
ska straciła najpiękniejszy kwiat społe-
czeństwa. Dziesiątego kwietnia 2010r. w 
podsmoleńskim lasku w porannej mgle 96 
najlepszych przedstawicieli narodu pol-
skiego również straciło życie. Tragicz-
na katastrofa, która wydarzyła się w sym-
bolicznym dla Polaków miejscu, połączy-
ła nas więzami solidarności. Te dwa smut-
ne dla Polaków wydarzenia raz na zawsze 
zostały spięte klamrą polskiego losu… 

W Głowaczowej podobnie jak w całej 
Polsce jest wiele takich cichych bohate-
rów, którzy nie mają swych mogił. Jeże-
li ktoś kocha Ojczyznę, to kocha też i Gło-
waczową, nie może być inaczej… Ta pa-
triotyczna, wzniosła uroczystość w szkole 
przejdzie do historii, ale i pamięć o strasz-
liwej zbrodni katyńskiej będzie wiecz-
nie żywa. Mottem naszego postępowania 
niech będą słowa Jana Pawła II 

… „ Człowiek nie może pozwolić, żeby 
prawda została wydarta pod pozorem ni-
czym nieograniczonej wolności, nie moż-
na zagubić w sobie krzyku sumienia, jako 
głosu prawdy, która przerasta, ale która 
równocześnie czyni go człowiekiem i sta-
nowi o jego człowieczeństwie”… 

 Dęby zasadzone w ubiegłym roku 
maja się dobrze, przyjęły się na głowa-
czowskiej ziemi, wiosna obsypała je do-
rodnymi liśćmi. Niech rosną na wieczną 
rzeczy pamiątkę o bohaterach z Głowa-
czowej, którzy oddali życie za Ojczyznę. 

                                                                                                                               
(ziel)

Na  kortach  Tarnowskiego  Klubu Te-
nisowego  Uczniowski  Klub Sportowy  
w Czarnej  zorganizował   Mistrzostwa  
Województwa Podkarpackiego Dziew-
cząt  do lat 14.  W  mistrzostwach  udanie  
zadebiutowała uczennica Zespołu Szkół   
w Czarnej  Karolina  Kutrzuba,  która 
występując w parze  z Aleksandrą  Kutą  
z Tarnowa  zdobyła  brązowy medal w de-
blu.

Para  Kutrzuba /Kuta  w meczu o awans 
do finału  uległa  parze  Karolina Bukow-
ska (Sanok) / Natalia Wiewiór (Rzeszów) 
4/6  2/6 a w meczu  o brązowy medal po-
konała parę  Katarzyna Kuta(Wola Rzę-
dzińska )/Natalia Pietras (Dąbrowa Tar-
nowska )  6/4 6/4.

W  grze pojedynczej  Karolina  nie mia-
ła szczęścia w losowaniu, gdyż trafiła  w 
pierwszej rundzie na  zdecydowaną fa-
worytkę  Joannę Zawadzką  z Ropczyc, 
która w ubiegłym  tygodniu triumfowała 
w  Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodziczek w Krakowie  i  po ambitnej 
grze  odpadła z turnieju.  

Warto nadmienić, że utalentowana  
12-latka z Czarnej  trenuje dopiero  od 
roku  pod okiem trenera  tenisa  I klasy  
PZT  Jana Pajora  i  jeżeli   w dalszym cią-
gu będzie  wykazywała tak duże zaanga-
żowanie w treningi , a nie zabraknie środ-
ków  finansowych  na starty w turniejach  
to czekają ją sukcesy  już na arenie ogól-
nopolskiej.  Ale  obecnie  wraz  ze swoją  

szkolną  koleżanką  Kingą  Szygut  kon-
centruje się na przygotowaniach   do star-
tu w Mistrzostwach  Województwa  Pod-
karpackiego  do lat  12. 

W  miesiącach maju i czerwcu   na 
nowo  wybudowanym  boisku  wielofunk-
cyjnym  w Czarnej  w  czwartki  w  godzi-
nach  od 16-20  odbywać  się będą  zaję-
cia  mini tenisa  dla dzieci od lat 6  i  teni-
sa  dla  dzieci  od lat 10 i młodzieży.  Klub 
zapewnia  nieodpłatnie  sprzęt  tenisowy.  
Informacje i zapisy u trenera Jana Pajora  
601-47-41-48.      

J. Pajor

Mszę za pomordowanych w Katyniu odprawił ks. Piotr Furmański

Kwiaty składają rodziny pomordowanych rodaków z Głowaczowej

Poczet sztandarowy jest nieodłącznym elementem każdej szkolnej uroczystości

Uroczysta akademia

W uroczystej akademii wzięła udział młodzież i rodziny 
kpt.St.  Klisia i asp. St. Kutrzuby

Medalistki turnieju

W uroczystej akademii wziął udział sekretarz gminyDyrektor szkoły Danuta Knych

PIERWSZE SUKCESY W TENISIE
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1 kwietnia 2011r. publiczne przedszko-
le w Czarnej, stało się miejscem magicz-
nym i bajkowym. 

Tego, bowiem dnia przedszkolaki, star-
sze i młodsze, przebrały się w ulubione 
postacie z bajek. W przedszkolu spotka-
ły się i razem bawiły, nie tylko królewny 
i księżniczki, ale także kopciuszek, czer-
wony kapturek wstąpił po drodze do bab-
ci, wróżki, przybyły także dobre czarow-
nice. Z kolei chłopcy stali się dzielny-

mi rycerzami, wojowniczymi piratami, 
w tym gronie znalazł się również Zorro i 
Spiderman.

 Wszystkie bajkowe postacie zgodnie 
pląsały w rytm wesołych melodii, uczest-
niczyły w konkursach, zajadały się łako-
ciami, a przede wszystkim uczestniczyły 
w świetnej zabawie. Bajkowi goście chcą 
powrócić do nas za rok.

Anna  Socha
 Barbara Dziedzic

Taką sumę określoną w promesie ode-
brał wójt Józef Chudy z rąk Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Je-
rzego Millera na usuwanie skutków po-
wodzi. 

W ramach tych środków zostaną grun-
townie odbudowane drogi: Żdzary – Źró-
dła koniec na odcinku 700 mb. Droga ta 
zostanie wykonana do końca czerwca. W 
miesiącu lipcu kolejne dwie drogi zostaną 
odbudowane w ramach przyznanych środ-
ków, droga Głowaczowa – Wola Wielka 
do granicy z gminą Żyraków o długości 
660m i kolejny odcinek drogi gminnej w 
Żdżarach na Źródła od szkoły o długości 
800 mb. 

Wielka to pomoc od państwa w ramach 
państwowej akcji usuwania skutków po-
wodzi. Należy podkreślić, że odbudowa 
nie polega na przywróceniu drogi do jej 
stanu technicznego przed powodzią, lecz 
na gruntownej jej przebudowie i moder-
nizacji tak, aby w przyszłości oparła się 
rozmyciu na skutek np. nadmiernych opa-
dów.

 Kolejny rok odbudowy zniszczeń po 
powodzi trwa w naszej gminie, liczymy, 
że to nie ostatnie inwestycje, bo inne tak-
że czekają na odbudowę.

                                                                                                                            (ziel)

Ministerstwo Gospodarki pozytywnie 
rozpatrzyło wniosek dotyczący przyzna-
nia środków na opracowanie inwentary-
zacji i planu usuwania azbestu z terenu 
naszej gminy. Suma przyznanej dotacji to 
11.900 złotych, a całość przedsięwzięcia 
kosztować będzie 15 000 złotych. 

Przygotowanie dokumentacji, której 
głównym elementem będzie wykonanie 
spisu inwentaryzacyjnego otworzy moż-
liwość dla gminy o ubieganie się o środ-
ki na dofinansowanie dla wszystkich tych, 
którzy będą chcieli zlikwidować poszycia 
dachowe wykonane z tego rakotwórczego 
materiału, którym pokryte są dachy wielu 
domów w naszej gminie. Jest to pozosta-
łość po szczucińskich zakładach produku-
jącej w dawnej Polsce płyty, które przy-

dzielano na pokrycie dachów nie zdając 
sobie sprawy, jakie niebezpieczeństwo 
niesie azbest dla zdrowia człowieka. 

Już niedługo zjawią się w gospodar-
stwach ankieterzy, którzy dokonają spisu 
wszystkich dachów, na których są jeszcze 
płyty azbestowe. Inwentaryzacja ta po-
zwoli na ustalenie planu, który zawierał 
będzie harmonogram usuwania azbestu z 
naszych gospodarstw domowych. Szcze-
góły o sposobie dofinansowania i tym, ja-
kie warunki należy spełnić, aby otrzymać 
dotację poznamy już wkrótce. Dziś infor-
mujemy jedynie, iż rozpoczynamy przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji po-
trzebnej o staranie się o środki finansowe.

                                                                                                                             (ziel) 

Rzeka „Czarna” otrzyma nowe obwa-
łowanie w Czarnej na odcinku od mo-
stu przy przedszkolu na długości 250 me-
trów. Wały na tym odcinku rzeki, usypa-
ne w latach dziewięćdziesiąt zostaną pod-
wyższone o 70 cm.

 W 2009 roku powódź spowodowa-
ła rozlanie się rzeki na tereny przedszko-
la, krytej pływalni, szkoły i boiska sporto-
wego, podtopiła również budynek miesz-
kalny koło szkoły. Z pomiarów geodezyj-
nych wynika, że woda powodziowa była 
wyższa o 35 cm od istniejącego obwało-
wania. Zachodzi wiec pilna konieczność, 
aby zabezpieczyć ten rejon przed skutka-
mi ewentualnych wezbrań rzeki „Czarna”, 
która w dalszym biegu przyjmuje nazwę 
„Grabinka lub Grabinianka”.

 Pamiętamy tragiczne dni powodzi 
w 2009r. i w 2010 r. W czasie powodzi 
ucierpiało wiele gospodarstw domowych 
nie tylko w Czarnej i Golemkach, ale tak-
że w Grabinach. Przyszedł, więc czas, aby 
zabezpieczyć się przed powodzią. Wyda-
wało się, że powodzi nigdy nie spowodu-
je rzeka, a raczej leniwie płynąca rzecz-
ka tocząca niewielkie ilości wody z po-

łudniowo wschodniej części powiatu tar-
nowskiego. 

W naszym klimacie zdarzają się na-
walne deszcze, oberwania chmury, któ-
re w krótkim czasie powodują stany za-

grożenia powodzią. Jest wiec nadzieja, że 
otrzymamy pomoc z Funduszu Solidarno-
ści Unii Europejskiej. 

(ziel)

Przedszkolaki z Czarnej na balu
Wójt przyjmuje promesę od ministra  Jerzego Millera w obecności wojewody 
Małgorzaty Chomycz

Droga w Żdżarach na Źródłach  będzie gruntownie odbudowana

Przedszkolaki w bajkowych ubiorach

Takich pokryć dachowych w naszej gminie jest dużo Wały przy rzece Czarna będą podniesione

„1 KWIETNIA - 
DZIEń BAJKI”

380 tysięcy na usuwanie 
skutków powodzi

DOTACJA NA 
INWENTARYZACJĘ DACHÓW

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
SOLIDARNOśCI DLA GMINY
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wiElkaNOcNY kONkUrS 
w GraBiNach

AUTOSTARADA SIĘ BUDUJE

za makulaturę na wycieczkę do krynicy

str. 20

Tegoroczny konkurs zbiórki makula-
tury ogłoszony przez firmę MTM Spółka 
z o.o. ze Straszęcina, spowodował zaan-
gażowanie się dzieci z klasy „0” ze Szko-
ły Podstawowej w Grabinach. Także ich 
rodzice intensywnie włączyli się w koor-
dynowaną przez wychowawczynię Panią 
Małgorzatę Piękoś, sprzedaż tego surow-
ca. Uzyskana kwota okazała się tak wyso-
ka, że wystarczyła na opłacenie atrakcyj-
nej wycieczki do Krynicy w dniu 17 maja 
b.r., w której uczestniczyły dzieci wraz z 
rodzicami.

Zwiedzanie słynnego uzdrowiska, ja-
kim jest Krynica, zaczęliśmy od prze-
jażdżki gondolą na górę Jaworzynę, gdzie 
przy pięknej słonecznej pogodzie rozko-
szowaliśmy się wspaniałymi widokami i 
oddychaliśmy świeżym powietrzem. Na-
stępną atrakcją był wjazd wagonikiem na 
górę Parkową i tutaj również mogliśmy 
podziwiać piękno okolicy. Potem odwie-
dziliśmy najsłynniejsze miejsca w Kryni-
cy, czyli Pijalnię Wód Mineralnych i Dep-
tak, którym spacerowaliśmy.  To tu odby-
wają się liczne imprezy i koncerty, a naj-
słynniejszym jest Festiwal im. Jana Kie-
pury.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do 
Ciężkowic, gdzie obejrzeliśmy fragmen-
ty rezerwatu przyrody nieożywionej „Ska-
mieniałe Miasto”. Po trudach całodzien-
nego zwiedzania wszyscy z apetytem zje-
dliśmy smaczny obiad i pełni wrażeń wró-
ciliśmy do Grabin.

Zdjęcia z wycieczki można oglądać na 
stronie internetowej:

https://picasaweb.google.com/zsgra-
biny.biblioteka/WycieczkaDoKryni-
cy052011 .

Barbara Neumann-Kłos

Borową od wielu lat z roku na rok na-
wiedzały w okresie „Janówek” wylewy 
płynącego przez wieś potoku Wsiowa. 

Wylewał, więc cyklicznie podtapia-
jąc wiele gospodarstw. Jest nadzieja, że 
podtopienia pozostaną tylko historią w 
tej miejscowości. Urząd Marszałkowski 
przyznał dofinansowanie na wybudowa-
nie kanału ulgi w tej miejscowości, któ-
ry rozłoży spływ wody korytem istnieją-
cego potoku. 

Wniosek złożony przez gminę został 
pozytywnie rozpatrzony i w ramach Re-
gionalnego „Programu Operacyjnego” 
Województwa Podkarpackiego gmina 
otrzyma 802 tysiące złotych z Unii Euro-
pejskiej. Umowa z Urzędem Marszałkow-
skim na realizacje tego zadania została 
podpisana przez wójta gminy. Będzie dłu-

go oczekiwany kanał, a mieszkańcy Boro-
wej będą mogli spać spokojnie, że ich do-
bytek nie zostanie zniszczony przez wy-

lewy potoku po wiosennych i letnich ule-
wach.

                                                                                                               (ziel)  W Klubie “Słoneczko” odbył się fi-
nał konkursu na najpiękniejszą ozdobę 
wielkanocną. Przeznaczony był on dla 
wszystkich mieszkańców wsi niezależnie 
od wieku. Szczególnie zaangażowały się 
kobiety spotykające się w Klubie w ra-
mach Towarzystwa Społeczno Kultural-
nego.

Na konkurs napłynęło kilkanaście 
prac przygotowanych różnymi technika-
mi zdobniczymi. Największą popularno-
ścią cieszyły się pisanki wykonane tech-
niką origami. Komisja konkursowa, której 
przewodniczącą była Maria Kaźmierska 
postanowiła przyznać pierwsze miejsce 
Jakubowi Jurkowi, który piękny kosz ori-
gami wykonał pod okiem swojej mamy. 
Drugie miejsce przypadło dla Teresy Pią-
tek,  trzecie otrzymała praca Michała Mi-
toraja, a czwarte Michalina Kowalczyk i 
Olimpia Zator.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy kon-
kursu wykazali się bardzo dużą pomysło-
wością i z tego względu wszyscy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez sponso-
rów: Marcina Krawczyka oraz Informa-
cje Dębickie.

Większość uczestników spotkania 
przyszło tu z potrzeby serca a także chę-
ci włączenia się w lokalne wydarzenia. Z 
pewnością takich spotkań będzie więcej, 
gdyż w najbliższym czasie planowana jest 
wycieczka oraz kurs gotowania, na który 
już zgłasza się wielu chętnych.

                                                                                                                                     TSK

Wójt wraz z kierownictwem robót z 
międzynarodowego Konsorcjum Irlandz-
ko – Polskiego zaprosili przedstawicie-
li rolników wraz z sołtysami i radnymi z 
Borowej, Jaźwin i Róży do Jaźwin, aby 
przedyskutować i podjąć decyzje, które 
umożliwią dojazd do pól tym rolnikom, 
którym budowana nitka autostrady na 
odcinku od Starej Jastrząbki przez Jaź-
winy, Borową i Różę uniemożliwiła bez-
pośredni i w miarę krótki dojazd do pól. 

Dyrektor Zbigniew Skubisz przedsta-
wił rolnikom główny zarys i harmono-
gram prac prowadzonych przez Konsor-
cjum na odcinku budowanej autostrady 
od Tarnowa do Pustyni i ze zrozumieniem 
przyjął głosy rolników o uciążliwościach 
związanych z dostępem do pól. Obecnie 
pracuje na budowanym odcinku autostra-
dy 800 pracowników, a ich liczba zwięk-
szy się latem do 1500. Większość z nich 
to operatorzy ciężkich maszyn budowla-

nych, a umiędzynarodowienie załogi jest 
też duże, pracują Irlandczycy, Niemcy, 
Słowacy, Czesi, Anglicy i Turcy, a tak-
że Polacy. Zakres robót wykonywanych 
obecnie na 35 kilometrowym odcinku z 
Lisiej Góry do Pustyni to głównie roboty 
ziemne, palowanie pod przyszłe wiadukty 
i wykonywanie podbudowy przyszłej au-
tostrady. Tempo budowy jest wprost nie-
wyobrażalne i stąd liczyć się trzeba, że 
nie da się uniknąć utrudnień. Ruch na dro-
gach powiatowych jest duży, ale bez niego 
nie da się zrealizować tej potężnej inwe-
stycji. Wyznaczone do transportu odcinki 
dróg powiatowych zostaną odbudowane, 
takie spisano porozumienia ze starostą. 
Obecnie drogi są naprawiane, umacnia-
ne na tych odcinkach, które nie gwaran-
towały przejezdności dla ciężkich cięża-
rówek, nie mówiąc o autach osobowych. 
Początkiem kwietnia zostanie oddany od-
cinek drogi Róża – Borowa z wykonana 
nową podbudową o głębokości 50 cm. i 

jak tylko pozwolą na to warunki atmosfe-
ryczne zostanie położona na nim pierwsza 
warstwa asfaltu. Tak, więc znikną utrud-
nienia w ruchu od Róży krzyżówki w kie-
runku Borowej. 

Głównym jednak tematem spotkania 
było podjęcie decyzji ze strony budowni-
czych autostrady, które umożliwią prze-
jazd maszyn naszych rolników. Wszyscy 
ci, którzy muszą przejechać przez budo-
wę dostana od kierownika budowy prze-
pustki na każdy sprzęt rolniczy. Przepust-
ki są konieczne dla zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa na budowie, a także wy-
legitymowania się ochronie, która zapew-
nia porządek na budowie. Wyznaczono 
koordynatorów, do których można będzie 
zgłosić się z dowodem osobistym i nume-
rami działek i tak koordynatorem

-w Borowej będzie radna i sołtys tej 
miejscowości Krystyna Krężel,

- w Jaźwinach radny Dariusz Barnaś, 

- w Róży sołtys Bogusław Wałęsa,
- w Starej Jastrząbce sołtys Jerzy Ma-

dura. 
 Koordynatorzy będą bezpośrednio 

kontaktować się z kierownikiem robót inż. 
Andrzejem Klamą i podejmować wszel-
kie decyzje, które pozwolą na umożliwie-
nie przejazdu i koordynację ruchu na dro-
gach serwisowych przy budowanej auto-
stradzie tak, aby nie doszło do nieszczęśli-
wych wypadków. Zakaz dotyczył będzie 
dzieci i rowerzystów, którzy chcieliby po-
ruszać się po drogach serwisowych. Rol-
nicy zadawali wiele pytań dotyczących 
usuwania szkód powstałych także w me-
lioracji szczegółowej. Kierownictwo ape-
lowało, więc aby pomimo przygotowanej 
dokumentacji odbudowy urządzeń me-
lioracyjnych, o każdym przypadku prze-
rwania zbieraczy informować koordyna-
torów lub bezpośrednio kierownika bu-
dowy p. Andrzeja Klamę, a decyzje usu-
nięcia przerwanych systemów melioracyj-

nych podejmowane będą błyskawicznie 
tak, aby nie dopuścić do wiosennych czy 
jesiennych podtopień upraw rolnych w te-
renach zmeliorowanych. Pomimo uciążli-
wości dla każdej ze stron współpraca ry-
suje się nienajgorzej. Konsorcjum, któ-
re wygrało przetarg na budowę musi zre-
alizować inwestycję w ustalonym w prze-
targu terminie, a wszystko na to wskazu-
je, że cel ten zostanie osiągnięty. Rolnicy 
posiadający działki rolne przy autostra-
dzie muszą mieć szansę, aby roboty polo-
we wykonać w terminie, a później w cza-
sie żniw czy wykopów móc zwieźć plony 
z pól. Budowa autostrady przyspiesza, wi-
dać już jej zarys w Jaźwinach, Róży i Bo-
rowej. Rolnicy użytkujący pola zgłaszają 
do sołtysów i radnych uwagi i skargi na 
temat tego, że nie wszystko przebiega tak 
jak ustalono. 

Na obecną chwilę wydano już prze-
pustki rolnikom, wiele problemów udało 
się rozwiązać, choć żale naszych rolników 
są i zapewne będą. Ogrom tej inwestycji 
drogowej jej koordynacja wymaga kunsz-
tu organizacyjnego i szybkiego rozwiązy-
wania problemów, także dotykających na-
szych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że 
uda się wszystko w spokoju i zgodzie roz-
wiązać. Wójt gminy jest w kontakcie z 
kierownictwem budowy i na bieżąco roz-
wiązywane są problemy nie tylko przejaz-
du przez budowę, ale także ustalane są na 
bieżąco możliwości transportu materia-
łów na budującą się autostradę drogami 
gminnymi i powiatowymi. 

(ziel) 

Potok w Borowej

W Klubie „Słoneczko” w Grabinach 

Jakub Jurek z Grabin z mamą 

Uczestnicy wycieczki

Spotkanie w Jaźwinach Zarys autostrady już widać w Jaźwinach

Będzie kanał ulgi w Borowej za 802 tysiące z rpo
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Zgodnie z tradycją w Szkole Podsta-
wowej w Czarnej 17 marca odbył się III 
Gminny Konkurs Ortograficzny. 

Wszystkie szkoły z naszej gminy 
zgłosiły swoich uczestników. Ogółem do 
zmagań przystąpiło 26 uczniów. Najle-
piej przygotowani byli uczniowie ze Sta-
rej Jastrząbki, I miejsce zdobyła Patrycja 
Ruda,  II Wiktoria Tażbirek, III  miejsce 
zajęła Wiktoria Cymbor z Róży, IV Kor-
nelia Krystek z Chotowej, a V miejsce 
egzekwo Agnieszka Cyboroń ze Żdżar i 
Fabian Szęszoł z Czarnej.

Uczniowie otrzymali nagrody książ-
kowe sponsorowane przez współorgani-
zatora Gminne Centrum Kultury i Pro-
mocji w Czarnej. Pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia. Wszy-
scy wykazali się dużą znajomością zasad 
ortografii. Gratulujemy.

    
Marta Czaja, Jolanta Róg

Dużym zainteresowaniem zwłasz-
cza wśród młodzieży, ale nie tylko cieszy 
się siłownia otwarta początkiem maja w 
Centrum Rekreacyjnym w Czarnej. 

Pod okiem trenera Andrzeja Dymka 
młodzież ćwiczy na zamontowanych pro-
fesjonalnych urządzeniach do tego rodza-
ju ćwiczeń. Dozowanie ciężarów uza-
leżnione jest od wieku ćwiczących i na 
to baczną uwagę zwraca trener by przy-
padkiem młody człowiek nie nabawił się 
kontuzji intensywnie ćwicząc bicepsy, a 
młode dziewczęta mięśni brzucha. Tre-
ner i zarazem opiekun obiektu cieszy się 

z popularności siłowni także wśród pań 
grupy wiekowej 30+. Zajęcia będą rów-
nież z tą grupą, a ich postulaty zapewne 
rozpatrzy wójt i dokupi do wyposażenia 
bieżnię oraz rowerki stacjonarne, aby po 
atlasie panie mogły zrelaksować się spa-
cerkiem po bieżni i jazdą na rowerku. 
Warto było więc zainwestować w obiekt 
centrum rekreacyjnego. Jest w naszej 
gminie zapotrzebowanie na tego rodza-
ju atrakcje i można skorzystać z nich na 
miejscu nie wyjeżdżając do miasta, sko-
rzystać bezpłatnie. 

                                                                                                       (ziel)

Po raz kolejny uczniowie ZS w Jaźwi-
nach włączyli się do akcji „Napisz list do 
podopiecznych hospicjum w Rzeszowie”. 
Nie jest łatwo napisać do kogoś, kto jest 
chory, ale i z tym trudnym zadaniem po-
radzili sobie zarówno uczniowie klas V i  
VI, jak i gimnazjaliści. Pokazali, że war-

to być dobrym człowiekiem. Serce oka-
zali również gromadząc liczne maskot-
ki, książeczki i bajeczki DVD dla małych 
podopiecznych, które jeszcze przed świę-
tami trafiły do rzeszowskiego hospicjum.   

 (as)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru, 16 marca 2011 roku, gościliśmy w 
naszej szkole w Grabinach Teatr Lalko-
wy „Tomcio” z Nowego Sącza. Zaprezen-
tował on spektakl kukiełkowy p.t. „Przy-
jaciele”.

Bohaterami przedstawienia były zwie-
rzęta porzucone przez swoich opiekunów. 
Pomimo wielu przykrości jakich doznały, 
potrafiły darzyć siebie uczuciem miłości, 

pomagać ludziom, a nawet wybaczyć złe 
traktowanie.

Dzieci z klas „0-3” z wielkim zainte-
resowaniem śledziły losy bohaterów. Za-
pamiętały też przesłanie stwierdzające, że 
zwierzęta są najwierniejszymi przyjaciół-
mi człowieka i należy o nie dbać również 
wtedy, kiedy są stare i chore.

Przedstawienia teatralne spełniają wie-
le zadań zwłaszcza, gdy odbiorcą jest 

dziecko; kształtują wyobraźnię, wraż-
liwość estetyczną i literacką, a przede 
wszystkim zaspakajają potrzebę poszu-
kiwania autorytetów godnych do naśla-
dowania.

Zdjęcia ze spektaklu można oglądać na 
stronie internetowej:

https://picasaweb.google.com/zsgra-
biny.biblioteka/PrzyjacieleTeatrLalko-
wy032011 .

Barbara Neumann-Kłos

„z ortografią za pan brat”

„Przyjaciele” z Nowego Sącza w Grabinach

CORAZ WIĘKSZE 
ZAINTERESOWANIE

Hospicjum
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Dzieci z Grabin oglądały z zainteresowaniem spektakl kukiełkowy

Laureaci konkursu 

Ćwiczą młodzi kulturyści z Czarnej

Maskotki powędrowały do potrzebujących

Pani Krystyna Krężel z domu Milas 
urodziła się w Głowaczowej, ma 53 lata. 
Została wybrana w ostatnich wyborach 
samorządowych radną z okręgu wybor-
czego obejmującego wieś Borową. Na ze-
braniu wiejskim w miesiącu kwietniu br., 
mieszkańcy Borowej powierzyli jej także 
kolejną funkcję, sołtysa, zastąpiła na tym 
stanowisku Henryka Kutę, który sołtyso-
wał w Borowej przez kilkadziesiąt lat.

 Pani Krystyna ukończyła Szkołę Han-
dlową w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Dębicy. Prowadziła własną działalność 
gospodarczą „Mini bar” w Czarnej i sklep 
w Głowaczowej, mąż Krzysztof nie żyje 
był synem Bolesława, znanego historyka 
i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Bo-
rowej, dziadek Adam był posłem na Sejm 
i znanym działaczem ludowym, współpra-

cownikiem Wincentego Witosa trzykrot-
nego premiera II Rzeczypospolitej.

 Dzieci pani Krystyny, córki Anna i Ka-
tarzyna przebywają w USA, Magda jest 
uczennicą Gimnazjum w Borowej, syno-
wie: Michał prowadzi działalność gospo-
darczą, sklep w Borowej, Jarosław go-
spodaruje wraz z mamą, a Bartosz jest 
uczniem Technikum Budowlanego. Pani 
radna energicznie zabrała się do pracy, 
chce dorównać długoletniemu radnemu 
z tej wsi panu Józefowi Kurosiowi, który 
bardzo aktywnie pracował w radzie peł-
niąc funkcję wiceprzewodniczącego rady 
przez kilka kadencji.

 Plany ma nasza radna bogate, zagospo-
darowanie terenów zielonych, gminnych 
przylegających do kościoła i zabezpie-

czenie przeciwpowodziowe wsi poprzez 
budowę kanału ulgi, który odprowadzał-
by nadmiar wody z potoku Wsiowa. Waż-
ną inwestycją, na którą czeka Borowa jest 
dokończenie drogi powiatowej z Borowej 
w kierunku Golemek oraz drogi Pilzno – 
Róża, która krzyżować się będzie z auto-
stradą. Jest wręcz już pewne, że zostanie 
ona gruntownie przebudowana. 

Każdy dzień jak mówi pani Krystyna 
przynosi jej wiele problemów do rozwią-
zania, zwłaszcza tych związanych z budo-
wą autostrady, stara się je na bieżąco roz-
wiązać z kierownictwem budowy. 

A hobby, dobra książka, lektura gazet 
i telewizja.

KRYSTYNA KRĘŻEL - radna, sołtyska wsi Borowa

Przedstawia Stanisław Zieliński

Krystyna Krężel
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Słoneczna aura towarzyszyła zmaga-
niom rowerzystów podczas finału powia-
towego XXXIV Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W sobotnie przedpołudnie 30 kwietnia, 
na starcie stanęło 6 zespołów ze szkół 
podstawowych oraz 5 zespołów ze szkół 
gimnazjalnych. Uczniowie rywalizowa-
li o prawo startu w finale wojewódzkim, 
który odbędzie się w Jaśle i w Tarnobrze-
gu.

Jak co roku rywalizacja przebiegała 
w czterech konkurencjach: rozwiązywa-
nie testów z przepisów ruchu drogowe-
go, jazda po sprawnościowym torze prze-
szkód, jazda w miasteczku komunikacyj-
nym i udzielanie pierwszej pomocy.

Od początku prym wiodły drużyny z 
Zespołu Szkół w Czarnej i w efekcie pew-
nie zwyciężyły. W kategorii szkół gim-
nazjalnych drugą lokatę zajęło Gimna-
zjum w Jaworzu Górnym, a trzecie Gim-
nazjum w Róży. W kategorii szkół pod-
stawowych drugie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa nr 10 w Dębicy, a trzecie 
Szkoła Podstawowa w Róży. Cieszy po-
stawa drużyn z Róży, które pod okiem Je-
rzego Puzona starają się nawiązywać wal-
kę z czarnieńskimi mistrzami. Indywidu-
alnie wszystkie miejsca na podium przy-
padły uczniom z Czarnej. Pierwsza trójka 
wśród gimnazjalistów, to: Mateusz Śred-
nicki, Sebastian Sitko i Jakub Dzwonia-
rek, wśród młodszych uczniów: Kacper 
Waśko, Maciej Para, Jakub Wulkowicz.

Organizatorami Turnieju byli: Zespół 
Szkół w Czarnej, GCKiP w Czarnej, Au-
tomobilklub Stomil Dębica i Policja.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów 
czuwał nadkomisarz Waldemar Mytkoś z 
Komendy Powiatowej Policji w Dębicy 
oraz aspirant Jerzy Labak, a także człon-
kowie AK Stomil: Stanisław Kulig i Tade-

usz Niedźwiedź. 
Podziękowania należą się pracowni-

kom szpitala w Debicy, którzy prowadzili 
konkurencję udzielania pierwszej pomo-
cy, a na zakończenie zawodów zaprezen-

towali technikę wykonywania skompliko-
wanych opatrunków.

Nagrody, które wręczał uczestnikom 
Turnieju Starosta Powiatu Dębickiego – 
Pan Władysław Bielawa, oraz wicepre-

zes AK Stomil Dębica – Pan Leszek Sie-
radzki, ufundowali: Starostwo Powiato-
we w Dębicy, GCKiP w Czarnej, Auto-
mobilklub Stomil Dębica (rower dla naj-
lepszej drużyny), Pan Marian Madej, Pan 

Mariusz Mrzygłód, Panowie Artur Rokita 
i Grzegorz Kizior.

Jerzy Ostręga – opiekun drużyn 
z Czarnej

Zawodnicy LKSzach przy GCKiP w 
Czarnej, a zarazem uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych wzięli udział 
w odbywających się Mistrzostwach Świa-
ta Szkół w Szachach, które odbyły się w 
dniach od 29 kwietnia do 8 maja w Kra-
kowie.

 Do Krakowa przyjechało 350 zawod-
ników z 36 krajów świata, aby rywalizo-
wać o tytuły mistrzowskie w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Pierwsze Mistrzo-
stwa Świata Szkół zostały rozegrane w 
dniach 22 – 28 kwietnia w Porto Arras w 
Grecji. Zgromadziły 195 uczestników z 
19 krajów. Rozgrywki szachowe toczy-
ły się w kategorii open (chłopcy i dziew-
częta) w grupach wiekowych do 8, 10, 12 
i 16 lat. Organizatorami byli: Międzyna-
rodowa Federacja Szachowa, Międzyna-
rodowa Szkolna Unia Szachowa i Grec-
ka Federacja Szachowa i klub szachowy 
„Galaxis” z Salonik. Kolejne mistrzostwa 
świata zostały rozegrane w kategorii open 
(chłopcy i dziewczęta) i dziewcząt w gru-
pach wiekowych „nieparzystych” (w celu 
odróżnienia od MŚ juniorów) do 7, 9, 11, 
13, 15 i 17 lat. Były organizowane kolejno 
w Halkidiki Grecja (2006 i 2007), Singa-
purze (2008), Salonikach Grecja (2009) i 
Kayseri Turcja (2010) ze wzrastającą licz-
bą uczestników reprezentujących wszyst-
kie kontynenty. Uczniowie i uczennice 
z Polski kilkakrotnie brali udział w roz-
grywkach i mają w dorobku kilka medali. 

Tyle historii tej imprezy, którą za-
czerpnęliśmy ze strony internetowej mi-
strzostw, historii opracowanej przez  

dr Andrzeja Filipowicza. W grupie wie-
kowej - G – 15 nasza zawodniczka Ka-
tarzyna Cyboran reprezentująca Gim-
nazjum w Czarnej zajęła 7 miejsce. 
Gratulujemy wysokiej lokaty naszej za-
wodniczce. W tej grupie wiekowej złoty 
medal zdobyła zawodniczka Azerbejdża-
nu Khatun Baghirowa, srebrny Dinara Sa-
duakassova z Kazachstanu, brąz wywal-
czyła Diana Assabbayewa również z Ka-
zachstanu. Wśród chłopców reprezentu-
jący nasz klub z Czarnej uczeń Damian 
Lewtak grający w grupie open 17 za-

jął 4 miejsce, przegrał brązowy medal 
0,5 punktu z reprezentantem Polski To-
maszem Klepaczką, drugi był Turek Can-
kut Emiroglu, a złoto przypadło Polako-
wi Mirosławowi Lewickiemu. Nasi za-
wodnicy mieli wiec okazję do zagrania z 
zawodnikami z wielu krajów, a także, co 
jest ważne na tego rodzaju zawodach po-
rozmawiać, oczywiście po angielsku i za-
przyjaźnić się z uczniami z wielu krajów 
i kontynentów. 

(ziel)
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Pierwsza pomoc, konkurencja konkursowa zawodów

Przejazd zawodnika z Czarnej pod bacznym okiem trenera

Przejazd zawodnika 

Uczestnicy zawodów, wspólna fotografia z organizatorami turnieju

Mistrzostwa Świata Szkół w Szachach w Krakowie

Wiosenne zmagania rowerzystów

Gra Dominik Lewtak

Katarzyna Cyboran zajęła 7 miejsce na mistrzostwach

Stoją od lewej: Aleksandra Łapa, Katarzyna Cyboran, Kirsan lłmużinow – prezes 
FIDE, Józef Chudy - wójt gminy, Tomasz Szeglowski i Damian Lewtak

SP     RT Redaguje Janusz Bryg
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Radny Leszek Dziedzic przecina wstęgę w towarzystwie wójta i 
opiekuna obiektu

Ćwiczą już tenisiści

Zawodnicy UKS z Czarnej

Obiekty Centrum Rekreacyjnego w Czarnej  wybudowane w ramach uzyskanych 
środków z Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zajęcia na boisku Pierwsze pojedynki na korcie

Ostatniego cięcia wstęgi dokonał  Andrzej Dymek, opiekun 
obiektu, trener

Siłownia w budynku centrum

 (fot. St. Zieliński)
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Portrety

Komfortowy apartament

Jan Paweł II

Do sosny polskiej
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarańcze rosną,
Ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno
od matki i sióstr oderwana rodu.
Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu.
Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku.

I mnie także  pielgrzymka wyniosła daleka,
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.
Czemuś, choć cię starania cudze otoczyły
Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły?

Masz tu wcześniej i słońce, i rosy wiośniane,
a przecież twe gałązki bledną pochylone.
Więdniesz.
Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia, bo nie ma Ojczyzny.

Drzewo wierne!
Nie znosisz wygnania, tęsknoty
jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty
A padniesz martwa!
Obca ziemia cię pogrzebie.
Drzewo moje.
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

(X 1995)

Zza gminnych opłotków           (Odcinek 57)

Drodzy Państwo!

Sensacja Jasiu, sensacja. Jaka znowu sensacja? Sekretarz bohaterem: „Pinczera znad Wisłoki” ukazującego się aż 
po Tatry. Władziu! Co znowu usłyszałeś, Jasiu, widziałem na własne oczy sekretarza, łysina mu się spociła, okulary 
spadły do pół nosa, wertował karty książki księdza Tischnera, a jak mnie zobaczył to mnie zaraz zaprosił do biura 
i mówi do mnie. Panie Władysławie, miał rację ksiądz, czytaj. No, więc czytam, że jest „Święta prawda, tysz praw-
da” i gówno prawda”. Władziu! Miał rację ksiądz Tischner, redaktorka w „Pinczerku  znad Wisłoki”” przeprowa-
dziła wywiad z kandydatem z naszej gminy, który żalił się na sekretarza, że z niego dworuje. Ale co ma do  rzeczy 
prawda. Panie Władysławie! Święta prawda, że nam ruskie zostawili w Żdżarach wodę, tysz prawda, że dobra, choć 
miękka i trzeba ją uzdatniać, a i od czasu do czasu chloru sypnąć, aby rurociągi i studnię zdezynfekować, ale g….  
prawda, że nadaje się do rozlewania do butelek. Nigdy nie będzie tak czysta jak „Kinga z Pienin”.  Ale to wszystko 
nic, rozżalił się sekretarz, redaktorka napisała, że jest gazeta w Czarnej, a to „święta prawda”, że sekretarz jest re-
daktorem naczelnym, a to „tysz prawda”, ale g…o prawda, że to jego gazeta, właścicielem jest dyrektor od kultury 
i wszelkie profity „in minus” czerpie z tego wydawnictwa. Władziu! To nasz sekretarz sławny? Jasiek, nie sławny 
tylko na nas obrażony, że tyle razy prosił, aby pisać „świętą prawdę”, a my tylko plotki znosimy i kandydata na soł-
tysa myśmy obrazili w czasie kampanii i dworowaliśmy z jego przegranej, a on biedaczysko baty zbiera od tak po-
ważnie szanowanego czasopisma..  Ale Władziu, nic my nie plotkowali, żeby biznes nie inwestował w gminie, a to 
„święta prawda”, biznesmany kupują działki i biznes się kręci, nawet SPA jest i masaż gorącymi kamieniami, ką-
piel w płatkach róży, mrożenie ciała i beczka z borowiną, lotnisko będzie na autostradzie w Jaźwinach i największe 
„Erbasy” mogą siadać w razie awarii, próbnie też ma lądować MIG 29 i F-16, składy budowlane działają, gaz do 
auta można kupić, grypę wyleczyć i dobre winko prosto z Kalifornii w „Markecie” kupić, a chleb od prezesa sławny 
na całe województwo. Puby są, pizzerie z dowozem na miejsce, skrzydełka pikantne, brak Mac Donalda, ale ma być. 
A „Tysz prawda”? Władziu: Wójt codziennie wygląda, aby jaki biznesmen z ofertą przyjechał, przyjmuje w pierw-
szej kolejności, kawę stawia i herbatę tym, co mają nadciśnienie i przekonuje, że nie ma lepszej krainy jak gmina 
do inwestowania. Marzy mu się, aby, na Błyszczówce powstała wytwórnia frytek i opiekanych ziemniaków, mieli 
by nasi rolnicy odbiór ziemniaków na miejscu i nie musieli się, pelętać po Tarnowie. A po cichu, ponoć mu się śni-
ło centrum logistyczne Tesco.   A g…o prawda.  Jasiu! Ten biznesmen kandydata chętny do inwestowania w fabry-
kę wody wcale nie był w gminie, nawet nie złożył oferty, aby klimatyzację w urzędzie zrobić, duszno w lecie urzęd-
niczkom i niektóre muszą dla ochłody nogi we wiaderkach z zimną wodą trzymać, tak od dachu grzeje, sekretarz, co 
chwilę wodą przemywa łysinę, bo się mu mózg lasuje, a ciśnienie skacze mu raz w górę, raz w dół. Władziu! Musi-
my się poprawić, bo inaczej naczelny nas zwolni jak tego Jana Pospieszalskiego wylali z telewizji, chce mieć spo-
kój przed emeryturą i nie narażać się IV władzy. Niech nas zwolni, ale my i tak plotki będziemy zbierać, bo w każdej 
jak mówi przysłowie odrobinkę prawdy jest, „A prawda nas wyzwoli” -  Cognoscetis veriratatis et Veritas vos. Jak 
napisano w Biblii. A jeszcze ci powiem Jasiu w sekrecie, sekretarza ma wezwać na dywanik dyrektor, ma być ostra 
rozmowa, może nawet dymisja z naczelnego. Ma dyrektor kandydatkę na naczelnego, dziennikarkę z Jaźwin, znaną 
nawet z telewizji, nakład czarniańskiej ma się zwiększyć do 12 tysięcy egzemplarzy, każdy obywatel, nawet nowona-
rodzony dostanie egzemplarz gazety pod jednym warunkiem jak otrzyma w urzędzie numer PESEL i zapłaci. Wła-
dek, a jak zrobi sex gazetę. Jasiu, to zobaczysz, jakie proboszcz będzie miał pretensje.   

      AS

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

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, magisterium z matematyki, mężatka, mąż 
Rafał, ma trójkę dzieci: Dominikę, Kingę i Kornelię, nauczy-
cielka matematyki w klasach od IV do VI w szkołach podstawo-
wych w Przyborowiu i Woli Wielkiej, radna. Hobby: szachy, in-
struktor szachowy i sędzia II klasy krajowej w szachach.

ANETA FERET – KŁYS 
zastępca przewodniczącego Rady Gminy Czarna

Gdy na świat przychodzi maj.
Zieleni się błoń i gaj.

Na pierwszego maja deszcz,
Zły to urodzajów wieszcz.

Święty Stanisław
Kłósko wystaw.

W maju słowik śpiewem kusi,
W maju, kuje ten kto musi.

Gdy maj wilgotny,
Dodaje otuchy,
A gdy suchy,
To i rok suchy.

Święta Zofija
Kłósecko rozwija.

Ze świętą Małgorzatą
Zaczyna się lato.

W maju ślub,
Bliski grób.
Kiedy baba
W maju słaba,
Pacierz mów.

Na świętego Floriana 
deszcz rzęsisty,
Będzie urodzaj obfity i czysty.

Deszcz na Filipa gdy pada,
Wielki urodzaj się zapowiada. 

Koniec maja pokazuje
Jaki lipiec się szykuje.

Z każdą wiosną nadzieje rosną.

Czerwiec grudniową pogodę głosi

W czerwcu się pokaże,
Co nam Bóg da w darze.

CeNtrum rekreacyjNe w cZarNej 

ZaPraSZa Na SiŁowNiĘ 
ogÓlNoDoStĘPNĄ

młodzież do lat 18 tylko za zezwoleniem rodziców lub z rodzicami 

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

w trakcie meczów LKS Czarnovia 
siłownia będzie nieczynna

PRZYSŁOWIA SĄ MĄDROŚCIĄ NARODU


