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GMINA CZARNA

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

cena 1,50 zł

Święto Ziemniaka
Stara Jastrząbka - 2013

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

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

• pozostałe rachunki     od 1 zł

zapraszamy w godzinach od 7.00 do 16.30
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PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W CZARNEJ

Mszą Św. rozpoczęto uroczystości Bożego Ciała w Czarnej.

Ks. kan. Stanisław Janusz.

Dzieci komunijne.

Młodzież licznie uczestniczyła w uroczystościach.

Strażacy w asyście Najświętszego Sakramentu.

Dzieci sypały kwiatki w asyście rodziców.

Przed ołtarzem usytuowanym na budynku administracyjnym przy ul. Spółdzielczej.

Mieszkańcy Czarnej licznie uczestniczyli w procesji Bożego Ciała.

Fotoreportaż  (P. Warżała)

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej

Przyjmuje zamówienia i organizuje biesiady: 
weselne, komunijne, imieninowe, towarzyskie, urodzinowe. 

Dysponujemy:  3 salami biesiadnymi, salą konsumpcyjną i taneczną klimatyzowaną, 
węzami sanitarnymi oraz szatnią.

GCKiP w Czarnej, ul. Dworcowa 6a, tel. 14 676 18 27

Serdecznie zapraszamy!

Duży oświetlony parking w centrum Czarnej dodaje szczególnego uroku temu miejscu. Wybierając  
naszą ofertę - najtańszą w regionie - zagwarantujecie Państwo swoim gosciom niezapomniane chwile.

Dobry personel, nowocześnie wyposażona kuchnia z zapleczem gwarantują fachową 
obsługę i smaczne jedzenie.



 nr 2 Gazeta Czarnieńska str. 3

redaktor naczelny:
Stanisław Zieliński
skład redakcji:
Tadeusz Szydłowski
Anna Brniak - korekta
Artur Fronc - oświata
Janusz Bryg - sport

opracowanie graficzne, skład:
GAMMA Sp. z o.o.
Dębica, ul. Rzeszowska 133
tel. 14 68 26 408
www.gamma24.pl

wydawca:
Gminne Centrum Kultury i Promocji
ul. Dworcowa 6 A
39-215 Czarna
tel. 14 67 61 827
fax 14 67 61 442
www.czarna.com.pl
sekretariat@czarna.com.pl

Redakcja nie zwraca nie za-
mówionych artykułów i zastrzega 
sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść reklam i ogło-
szeń.

Nakład: 1100 egz.
Biuletyn Społeczno-Kulturalny

Gminy Czarna

Ważna dla funkcjonowania gminy jest 
odbywana każdego roku sesja absolu-
toryjna, w której po wysłuchaniu spra-
wozdania z wykonania budżetu, radni 
udzielają urzędującemu wójtowi absolu-
torium. 

Taka sesja w naszej gminie odbyła się 24 
czerwca, w której to trakcie radni jedno-
głośnie stosunkiem głosów 15 – 0 udzie-
lili  wójtowi Józefowi Chudemu  wotum 
zaufania za rok 2013 w zakresie realizacji 
zadań wynikających z zapisów budżetu 
gminy.  Sesja miała również szczególny 
charakter ze względu na udział w niej 
delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Wią-
zowna w województwie mazowieckim, 
z którą  współpracujemy od wielu lat.  
W sesji wzięła udział liczna delegacja z 
Gminy Wiązowna na czele z przewod-

niczącą rady p. Moniką Sokołowską 
oraz wójtem gminy p. Anną Bętkowską, 
skarbnikiem gminy p.  Wiesławem Mił-
kowskim i p. Wojciechem Siergiejukiem 
redaktorem gazety lokalnej w Wiązowej. 

Goście przed sesją, w której uczestni-
czyli dokonali rekonesansu po gminie 
odwiedzając placówki oświatowe i domu 
kultury. To wspólne spotkanie sesyjne 
było okazją do wymiany doświadczeń  
w zakresie realizacji inwestycji, zarzą-
dzania oświatą i kulturą. Kolejną ważną i 
uroczystą sesję odbyto w miesiącu lipcu,  
w czasie której radni złożyli wójtowi 
życzenia dalszej owocnej pracy na rzec 
gminy, którą rządzi już nieprzerwanie od 
20 lat, od lipca 1993r. Życzenia składał 
przewodniczący rady Janusz Cieśla w 
asyście wiceprzewodniczącej rady Ane-

ty Kłys i sołtyski wsi Przyborów Danuty 
Pyskaty. Były kwiaty i życzenia dalszych 
dwudziestu lat kierowania sprawami gmi-
ny. Specjalne życzenia wraz z ułożonym 
wierszykiem dla wójta przywiozła ze 
Starej Jastrząbki radna Zofia Latała, a o 
życzeniach nie zapomniały również panie 
Danuta Pękala – długoletnia skarbnicz-
ka gminy i Zofia Grzech  była sekretarz 
gminy. 

Wójt dziękował współpracownikom za 
wszystkie lata  bardzo udane i obfitujące 
w wiele inwestycji, które udało się zreali-
zować. Jak przez ten czas zmieniło się na-
sze otoczenie, jak zmieniły się nasze wsie 
widzą  zwłaszcza ci, którzy po długim 
czasie przyjeżdżają w nasze strony. 

Z podziwem patrzą na nasze dokona-
nia  także goście z zagranicy, których 
delegacje bardzo często goszczą w na-
szej gminie choćby ostatnio z Finlandii, 
Niemiec, Czech i Turcji. Przez te lata 
wizerunek gminy uległ znacznej zmianie  
i dlatego też  została nasza gmina wybrana 
miejscem organizacji Mistrzostw Świata 
Mężczyzn i Kobiet do lat 20 w szachach. 

Gościliśmy zawodników z 56 krajów  
i ze wszystkich kontynentów. To była 
największa impreza sportowa, nieliczna  
w Polsce, którą z sukcesem zorganizowa-
liśmy. Były wspomnienia z pierwszych lat 
sprawowania władzy, pierwsze decyzje   
i plany na przyszłość, których nie brakuje 
z  nadzieją, że tak jak do tej pory potężne 
środki z Unii Europejskiej zasilą budżet 
i uda się wykonać wiele ważnych zadań 
inwestycyjnych określonych w strategii 
działania gminy. 

Były brawa i życzliwe słowa od radnych 
i sołtysów aby wójt nie poprzestawał  
w realizacji swoich wizji nakierowanych 
na zrównoważony rozwój wszystkich so-
łectw w naszej gminie, by dalej  pięknia-
ła, świeciła przykładem czystej zadbanej  
i dbającej o środowisko przyrodnicze. Na 
kolejnej z rzędu  sesji sierpniowej radni 
podjęli szereg uchwał organizacyjnych 
związanych z bieżącym funkcjonowa-
niem gminy, regulowaniem stanu praw-
nego dróg gminnych i zmian w bieżącym 
budżecie gminy. 

                                                                                                                                               
                                                                                                                              (sz) 

Anna Bętkowska – wójt Wiązowej z dziećmi w Przedszkolu w Czarnej.

Kwiaty od Danuty Pękala i Zofii Grzech dla wójta.

Głosują  Józef Wilczyński i Mirosław Kot za  udzieleniem absolutorium dla wójta. 

Wiersz od KGW w Starej Jastrząbce wójtowi recytowała 
radna Zofia Latała.

Wspólnie obradowali na sesji radni z Wiązownej i z Czarnej.

Atrakcją dla gości była siłownia w Czarnej.

Życzenia dla Jubilata składają: Janusz Cieśla, Aneta Kłys i Danuta Pyskaty.

SESJE RADY GMINY

Zbiórka datków dla dzieci zorganizowana przez PCK.
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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
Biuro Gospodarowania Odpadami – 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

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

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

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

Trwają prace przy rozbiórce mostu drew-
nianego w Borowej w ciągu drogi po-
wiatowej Czarna – Róża na odcinku od 
skrzyżowania w Czarnej  przez Borową 
do budowanego wiaduktu na autostra-
dzie. 

Dotychczasowy most ze względów tech-
nicznych nie nadawał się do dalszej 
eksploatacji, a powódź z ubiegłych lat 
naruszyła też starą i wyeksploatowaną 
konstrukcję tej przeprawy. Droga  została 
zakwalifikowana do remontu, a w miejsce 
mostu drewnianego zostanie wykona-
ny most żelbetowy. Łącznie na długości 
3300 metrów będzie nowa droga , a inwe-
stycja ta realizowana jest przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy, które  uzyskało do-
finansowanie z budżetu centralnego  po 
usilnych staraniach starosty Władysława 
Bielawy i wójta Józefa Chudego. 

Ważny odcinek drogi łączący Czarną 
przez Borową i Zasów w kierunku Rado-
myśla i Mielca będzie gruntownie odbu-
dowany, a zakończenie inwestycji przewi-
dywane jest jeszcze w tym roku. Dzięki 
dobrej współpracy władz gminy ze staro-

stwem wiele dróg powiatowych przebie-
gających przez tereny naszej gminy ma 
nowe nawierzchnie asfaltowe. Wybudo-
wano również chodniki przez Grabiny od 
Straszęcina do Przyborowa. Tą kadencję  
można śmiało nazwać okresem budowy i 

odbudowy dróg tych gminnych i powiato-
wych na terenie naszej gminy.  

(ziel)     

Długo czekali mieszkańcy Podlesia na 
remont drogi przebiegającej z Podlesia w 
kierunku Starej Jastrząbki. 

Przez budowę autostrady została ona cał-
kowicie zniszczona przez TIR-y, którymi 
transportowana większość materiałów 
budowlanych. Częściowo możliwość 
przejazdy udrożniła „Księża Droga” 
wyremontowana i wyasfaltowana przez 
gminę, ale główna droga powiatowa nie 
nadawała się do ruchu. Determinacja 

wójta Józefa Chudego oraz starosty dę-
bickiego Władysława Bielawy, narady z 
budowniczymi autostrady i protesty sła-
ne do ministra  Sławomira Nowaka oraz 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad spowodowały, że odbudowa 
tej drogi została włączona do specyfika-
cji robót na przetarg na dokończenie bu-
dowy odcinka autostrady A-4 „Tarnów 
– Pustynia”.  Firma budująca autostradę 
wykonała  ten odcinek drogi powiatowej. 
Odremontowano również odcinki dróg 

od krzyżówki w Róży do wiaduktu przy 
autostradzie w Borowej oraz w Jaźwinach 
od szkoły w kierunku Czarnej do krzy-
żówki z drogą do Borowej. Kilkanaście 
kilometrów dróg, odremontowanych z 
nową nawierzchnią i poboczami przy-
było na terenie naszej gminy. Autostrada 
pomimo uciążliwości przy jej budowie 
stworzyła   możliwości modernizacji i od-
budowy dróg powiatowych. 
                                                                                                                                             (ziel)

148 tysięcy złotych ze środków na odbu-
dowe po powodzi zniszczonej  drogi Jaź-
winy – Róża otrzymała gmina z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji. 

Odcinek ponad 600 metrów zostanie wy-
remontowany i ułożony zostanie na tym 
odcinku drogi  dywanik asfaltowy. Po-
przez Jaźwiny będzie to najkrótsza droga 
do Róży, a udrożniona zostanie po dokoń-
czeniu budowy wiaduktu na autostradzie 

.. Jest to ważny odcinek drogi gminnej, 
którą transportowane są płody rolne z 
przylegających do niej pól. Dotychczas 
kamienista, częściowo wyasfaltowana 
umożliwi przejazd nie tylko ciągnikom  
rolniczym ale także samochodom osobo-
wym. Roboty remontowe na tym odcinku 
zostaną wykonane w tym roku.

                                                                                                                                 (ziel) 

Pozytywnie zakończyły się przeglądy 
techniczne.  Podpisano  protokół odbioru 
tej ważnej inwestycji realizowanej w roku 
2013 przez gminę  Czarna. 

Budowa była możliwa dzięki środkom 
z Unii Europejskiej i pozytywnej oceny 
wniosku zatytułowanego „Poszerzenie 
oferty kulturalno – turystycznej gminy” 
Pierwszy etap tej inwestycji to przebu-
dowa Wiejskiego Centrum Kultury w 
Borowej, drugi etap to „Park w Czarnej”. 
O wykonanie tej inwestycji konkurowało 
w przetargu 11 firm, wygrał firma z Jasła. 
Dziś można wybrać się na spacer po urzą-
dzonych alejkach wyłożonych kostką bru-
kową, usiąść na ławce, a niedługo skorzy-
stać z kortów tenisowych. Jest też boisko 
do piłki plażowej, które cieszyć się będzie 
popularnością od wiosny przyszłego roku, 
bo obecnie jesienne szarugi za pasem. 

Jest miasteczko rowerowe sukcesywnie 
urządzane do wymogów Turnieju BRD, 
być może szczebla ogólnopolskiego. Ład-
nie prezentuje się plac zabaw dla dzieci, 
które już pod baczną opieką mam korzy-
stają z urządzeń zainstalowanych na pla-
cu przeznaczonym dla maluchów. Trawa 
zaczyna się zielenić, posiana na znacznym 
obszarze parku. Zimą także przewidywa-
ne są atrakcje na tym terenie, po alejkach 
będzie można poślizgać się na nartach 
biegowych, które czekają na młodzież w 
Gminnym Centrum Kultury i Promocji. 
Kolejna inwestycja dla Czarnej została 
wykonana. Czarna staje się coraz bardziej 
miejscowością w której warto mieszkać, 
a bogata infrastruktura w pełni zaspakaja 
potrzeby mieszkańców latem i zimą. 

(ziel)

Po moście w Borowej ani śladu.

„Miasteczko Rowerowe” w Parku gotowe, czeka na rowerzystów.

Korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią.

Narady w sprawie odbudowy dróg przyniosły efekt.

Droga powiatowa do Podlesia odbudowana.

Odbudowana droga powiatowa z Borowej do Róży.

Droga powiatowa w Jaźwinach ma nową nawierzchnię. 

BĘDZIE MOST W BOROWEJ

ZREALIZOWALI POROZUMIENIE

JEST PROMESA

PARK GOTOWY
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Głowaczowska Matuchna w otoczeniu akacji

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH ZDZISŁAW PUPA 
SENATOREM

Ktokolwiek wybiera się, aby podziwiać 
piękno wsi Głowaczowa, z pewnością 
odnajdzie na swoim turystycznym szlaku 
wiele ciekawych miejsc, ale także napo-
tka ponad dwadzieścia kapliczek, krzyży 
przydrożnych i figur świętych. Każde z 
nich ma swoją historię, niektóre mają 
również swoją legendę.

Jedna z naszych kapliczek przydrożnych, 
stoi na 3 arowej działce, na niewielkim 
wzgórku, na skrzyżowaniu dróg gmin-
nych, jednej biegnącej od Głowaczowej 
przez Grodoniówkę w kierunku Woli 
Wielkiej i drugiej łączącej dwa przysiółki 
wsi - Bucze i Karolówkę. Stoi wokolicy, 
która zwie się Brody.

Kapliczka jest murowana z cegły, bielona 
wapnem, kryta dachówką na sklepieniu z 
cegły, oraz dodatkowo nakryta dachem z 
blachy akrylowej na konstrukcji stalowej. 
Na szczycie dachu umieszczony jest nie-
wielki krzyż. Wewnątrz kapliczki chro-
niony drzwiczkami we wnęce umieszczo-
ny jest malowany na płótnie przepiękny 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Obraz wykonany przez nieznanego arty-
stę – bezspornie fachowca, przedstawia 
koronowane postacie Matki Boskiej i 
trzymanego na ręku małego Jezusa. Ka-
pliczka jest ogrodzona niewysokim drew-
nianym płotem, oświetlona lampą uliczną.  
Otoczenie stanowią sędziwe już akacje, 
dające cień, alei zapach kwiatów bogato 
pokrywających gałęzie drzew.

Kiedy zapytasz mieszkańców, od kiedy 
tam stoi, powiedzą - od zawsze. Kiedy 
sięgniesz do historii, także tej rodzin-
nej, otwiera się bogata przeszłość tego 
obiektu. Zachowana i przekazywana  
z pokolenia na pokolenie informacja 
mówi, że fundatorem tej kapliczki i obra-

zu był mieszkaniec wsi Jan Knych. Tenże 
po powrocie z Ameryki, gdzie po rabacji 
chłopskiej, za chlebem wyjechał, w roku 
1855 pobudował na swojej ziemi tą ka-
pliczkę i piękny obraz w niej umieścił. 
Było to wotum wdzięczności za owocny 
pobyt za oceanem i za szczęśliwy powrót 
do domu. Z zachowanej pamięci wynika 
ze fundator był w owym czasie piśmienny 
i umiejący czytać, czego wymagał też od 
swoich dzieci. Syn jego Józef był w la-
tach 30-tych poprzedniego wieku wójtem 
Głowaczowej.  On też wraz ze swoja żoną 
Ludwiką, oraz kuzynem Michałem spra-
wował opiekę i dbał o kapliczkę. Po nich 
tą opiekę przejęły wnuczki Jana – Maria 
Knych i Helena Pękala, a obecnie tej roli 
podjęła się prawnuczkaJana, Pani Maria 
Świątek, do której obecnie należy również 
grunt, na którym stoi kapliczka.

W czasie I wojny światowej tak kaplicz-
ka jak i obraz nie ucierpiały od działań 
wojennych. Tak żołnierze austriaccy jak i 

rosyjscy poszanowali to miejsce. Dopie-
ro działania wojenne II wojny światowej, 
a szczególnie okres między 24 sierpnia 
1944 roku a 17 stycznia 1945 roku, gdy 
przez wieś Głowaczowa przebiegała linia 
frontu- a kapliczka stała w pasie fronto-
wym, doprowadziły do znacznego uszko-
dzenia obiektu, zaś obraz święty został od 
strony frontu niemieckiego przestrzelony 
12 kulami ( Matka Boska – 8, postać Pana 
Jezusa 4). Do dziś pozostają w obrazie 
otwory po pociskach.

Matka Boska Częstochowska w swoim 
obrazie żegnała mieszkańców, gdy wy-
zwoliciele wysiedlali ich ze swoich do-
mostw, „na tri czasa” a trwało to do 17 
stycznia 1945 roku, była tu, gdy we wsi 
nie było żadnego mieszkańca i witała 
odartych i głodnych powracających z wy-
siedlenia na pustkowie, które tylko pozor-
nie przypominało wieś. Zostało, bowiem 
raptem po wojnie 3 domy.

Pamiętający zamierzchłe czasy i opowia-
dania mieszkańcy wsi, potwierdzają, że 
zawsze gorący był kult Matki Bożej w tej 
kapliczce. Tu zawsze przychodzili miesz-
kańcy na nabożeństwa majowe, to przy 
otwartych drzwiach kaplicy zatrzymywali 
się przechodnie modląc się i podziwia-
jąc łaskawe oblicze Matuchny. Tu dzieci 
przynosiły kwiaty, a opiekunowie nie 
szczędzili czasu by utrzymać to miejsce w 
należytym stanie. Wielu darczyńców i do-
brodziejów wykonywało niezbędne prace 
przy obiekcie, aby nie niszczał.
Pamiętamy także Mszę św. przy tej ka-
pliczce, która gromadziła tak wielu 
uczestników.

Dziś nieco ciszej przy kapliczce w maju, 
ciszej w ciągu całego roku. Brakuje tej 
specyficznej atmosfery, która jeszcze tak 
niedawno towarzyszyła temu miejscu. To 
smutne – przecież Ona – Najlepsza z Ma-
tek czeka!

Obecnie obraz wymaga renowacji, odno-
wienia a teren wokół kapliczki nowego 
urządzenia. Dodałoby szczególnego uro-
ku wykonanie większego placu wokół ka-
pliczki ze schodkami, nowego parkanu, 2 
ławek dla odpoczywających i modlących 
się a także ukwiecenia skwerku przed ka-
pliczką. Po prostu to trzeba zrobić!
Przechodniu, przyjdź i zapukaj do Ma-
tuchny na naszym Głowaczowskim 
wzgórku. Zapewniam Cię, że czując jej  
oddech i jej ciepło poczujesz też jak jest 
blisko, łatwiej Ci będzie zanosić swo-
je modlitwy do Pani i Jej Syna. Gdy raz 
przyjdziesz, będziesz tu powracać jeszcze 
wiele razy.

P.S. Chcę wyrazić podziękowanie za po-
moc w opracowaniu tego materiału Panu 
Janowi Knychowi i Marii Świątek.

Kazimierz Knych – Radny wsi 
Głowaczowa

Wójt wręczył stypendia dla uczniów szkół 
z Gminy Czarna, którzy spełnili wyma-
gania regulaminu przyznawania stypen-
diów w roku szkolnym 2012/2013. 

Stypendia otrzymali uczniowie: Marty-
na Sasak III kl. Gimnazjum w Czarnej 
za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim 
Turnieju BRD, Grzegorz Stawarz – uczeń 
III kl Gimnazjum w Czarnej za zajęcie II 
miejsca w Ogólnopolskim Turnieju BRD, 
Maciej Para – uczeń Gimnazjum w Czar-

nej za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim 
Turnieju BRD, Witold Łukasik – uczeń II 
kl. Gimnazjum w Czarnej, uzyskał tytuł 
laureata Konkursu Informatycznego (wo-
jewództwo), Piotr Zieliński – I kl. Gimna-
zjum w Czarnej – uzyskał tytuł laureata 
Konkursu Informatycznego (wojewódz-
two), Rafał Kleszcz uczeń  kl. VI Szkoły 
Podstawowej w Borowej – uzyskał tytuł 
laureata w Konkursie Historycznym (wo-
jewództwo). 
                                                                                                                              (ziel)

Wybory uzupełniające do Senatu odbyły 
się w dniu 8 września. Głosowaliśmy w 
14 obwodach. 

Uprawnionych do głosowania w naszej 
gminie na dzień 8 września było 10216 
osób. W głosowaniu wzięło udział 1128 
osób tj. 11,04% uprawnionych . Z pośród 
7 kandydatów do fotela senatorskiego naj-
więcej osób w naszej gminie zagłosowało 
na Zdzisława Pupę, sekretarza miasta Dę-
bicy wystawionego przez Komitet Wy-
borczy PiS, który otrzymał 584 głosy tj. 
51,78%. Drugie miejsce zdobył kandydat 
PSL i PO Mariusz Kawa, który otrzymał 
242 głosy tj. 21,45 %, trzeci z kolei kan-
dydat Solidarnej Polski Kazimierz Ziobro 
uzyskał 164 głosy tj. 14,54% głosów. W 
skali całego okręgu wyborczego najwię-
cej głosów zdobył Zdzisław Pupa i on zo-
stał wybrany Senatorem RP w wyborach 
uzupełniających , po rezygnacji  senatora 

Władysława Ortyla, który został wybrany 
marszałkiem Województwa Podkarpac-
kiego. Wolne miejsce zostało uzupełnio-
ne. Ile uprawnionych osób  wzięło udział 
w wyborach w obwodach na terenie na-
szej gminy: W obwodzie nr 1 w Czarnej 
głosowało 9,24% uprawnionych, W ob-
wodzie nr 2 w Czarnej głosowało 13,66% 
uprawnionych, w obwodzie nr 3 w Czar-
nej głosowało 12,76 % uprawnionych, w 
Jaźwinach głosowało 15,15 % uprawnio-
nych, w Starej Jastrząbce głosowało 17 
% uprawnionych, w Podlesiu głosowało 
9,32% uprawnionych, w Przerytym Bo-
rze głosowało 9,64% uprawnionych, w 
Róży głosowało 10,62% uprawnionych, 
w Borowej głosowało 14,12 % uprawnio-
nych, w Głowaczowem 12,29 % upraw-
nionych, w Grabinach głosowało 8,50 % 
uprawnionych, w Przyborowie głosowało 
9,60% uprawnionych, w Chotowej głoso-
wało 10,23% uprawnionych i w Żdżarach 

2,41% uprawnionych. Największą fre-
kwencję odnotowano w Starej Jastrząb-
ce, najmniej wyborców wzięło udział 
w wyborach w Żdżarach gdzie na 745 
uprawnionych głosowało 18 osób. W 13 
obwodach zwyciężył Zdzisław Pupa, w 
1 obwodzie Pupę pokonał Kawa  stosun-
kiem głosów 46 : 41. 

Najprawdopodobniej o frekwencji zade-
cydował pogoda, piękny słoneczny dzień 
nie sprzyjał wyborom, większość wybrało 
grzybobranie, spacer i wycieczki rowe-
rowe. Młodych wyborców przy urnach 
można było policzyć na palcach., najczę-
ściej zasiadali w komisjach, aby dorobić 
sobie parę złotych. A to zła prognoza dla 
wszystkich, także dla partii politycznych. 

(ziel)

Stypendyści 2012/2013r. 

Wspólne spotkanie stypendystów z nauczycielami, rodzicami i wójtem 
w Sali bankietowej GCKiP.

Lokal wyborczy w GCKiP. Sprawdzanie na liście do głosowania 
przed aktem głosowania.

Obraz ze śladami przestrzelin. Kapliczka na Błyszczówce o fundatorach  
i bogatej historii w następnym numerze gazety.

Kapliczka na rozdrożu dróg w Głowaczowej.
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Słoneczny, ciepły dzień 24 lipca 1943 
roku dobiegał końca – słońce chyliło się 
ku zachodowi – nad Różą zaczęła rozcią-
gać się ciemna noc. 

Na niebie i w kalendarzu było piękne lato. 
Na twarzach mieszkańców Róży snuł się 
ponury smutek, nawet na szarych strze-
chach domów odbijało się przygnębienie. 
Na kogo się spojrzeć widać było gorycz i 
zwątpienie. Była pora wieczoru, nikt nie 
śmiał podnieść głosu, szeptano jakby się 
obawiano mowy. Niebo z wolna zrzucało 
z siebie jaskrawe blaski wieczoru i przy-
bierało szatę nocy. Ta cisza miała wtedy 
dwa wymiary – pierwszy to nastrój pocho-
dzący od kończącego się dnia – natomiast 
drugi pochodzący od żałoby, jaką okryła 
się wieś po mordzie na mieszkańcach, do-
konanym w tym dniu przez hitlerowskich 
oprawców. 
Tego wieczora nadchodząca nocna cisza 
potęgowała uczucie straty i żalu, wyda-
wało się, że nad Różą unoszą się duchy 
pomordowanych, którzy w tak gwałtowny 
sposób zostawili swoich bliskich. Może 
wydawało się, że w tej ciszy nocnej, po 
tragedii, jaka dokonała się za dnia – już 
wszyscy śpią. 

Mylił się ten, kto w ten sposób oceniał 
tak cichy nastrój – strach i groza, jaka 
ogarnęła wieś – jeszcze przez wiele nocy 
spędzała ludziom sen z oczu. Przez długie 
lata rodziny opłakiwały swoich bliskich, 
którzy odeszli od nich na zawsze. W tym 
czasie nie kończył się dramat – jedno 
przykre przeżycie rodziło wtedy następne, 
również przykre i trudne. 

W tym tragicznym dniu dla Róży – gdy 
zapadła noc – w mieszkaniu drewnianego 
domu – staruszka babcia tuliła do siebie 
trzy wnuczki, które za dnia zostały siero-
tami, bo ich rodzice zostali zamordowani 
przez gestapo. Te dziewczynki miały wte-
dy: cztery lata – Aniela, sześć lat – Irena, 
osiem lat – Krystyna. Od tej chwili ich 
babcia była jedyną osobą, która mogła 
zapewnić im posiłek, ubranie i dach nad 
głową. Dla babci w podeszłym wieku 
był to bardzo trudny czas – dziewczynki, 
które przeżyły tragedię rodziców, były 
ogromnie zestresowane, potrzebowały 
specjalistycznej opieki lekarskiej, aby 
wrócić do równowagi psychicznej. Wtedy 
ciężki czas okupacji pozbawiał dostępu do 
lekarzy ludzi, mieszkających w trudnych 
warunkach na wsi. Nic też dziwnego, że 
rehabilitacja dziewczynek odbywała się 
samoczynnie pod opieką staruszki babci.

Ciągle trwało gorące lato, w Róży rolnicy 
przystępowali do zbioru dojrzałego zbo-
ża z pól. Wtedy jeszcze jeden obowiązek 
spadł na barki babci, zebranie dojrzałego 
zboża. 
Sołtys wsi Róża wraz ze społecznością 
przyszli z pomocą babci i trzem sierotom. 
Zebrano z pola zboże i przechowano je w 
stodole. Teraz trzeba było pomyśleć, co 
dalej na przyszłość. 

W tym czasie w bliskim sąsiedztwie 
mieszkała Anna z Ludwikiem, którzy nie 
dawno zawarli związek małżeński. Ponie-
waż brakowało im własnego mieszkania 
w porozumieniu z babcią zamieszkali w 
jej domu i zajęli się prowadzeniem go-
spodarstwa, także otoczyli opieką jej trzy 
osierocone wnuczki. 
Wtedy do Róży wróciła zamężna Maria – 
ciotka sierot i zamieszkała w domu swojej 
siostry, którą Niemcy zamordowali wraz z 
całą rodziną 24 lipca 1943 roku.
Od tej pory – opiekę nad sierotami po-
dzielili między sobą: dwiema młodszymi 
dziewczynkami zajęli się małżonkowie 
Anna z Ludwikiem, natomiast najstarszą 
przygarnęła ciotka z mężem. 

Czas szybko mijał, a z jego upływem 
dziewczynki wracały do równowagi psy-
chicznej. Jednak nie wszystkie trzy - dwie 

młodsze Aniela i Irena przestały myśleć 
o tragicznym dniu i w otoczeniu babci 
i Anny z Ludwikiem czuły się dobrze. 
Gorzej było z najstarszą Krystyną, u niej 
ogromny stres z przeżyć pacyfikacji nigdy 
nie ustąpił, jego obecność w jej umyśle 
spowodowała trwały uraz, który trwa do 
dzisiejszego dnia, wyłączając ją z normal-
nego życia. 

Dwudziestego drugiego sierpnia 1944 
roku powracający ze wschodu front II 
wojny światowej – zatrzymał się między 
innymi na terenie Róży, to spowodowało, 
że mieszkańcy musieli opuścić swoje do-
mostwa udając się na wysiedlenie. Także 
opiekunowie naszych bohaterek też opu-
ścili Różę na kilka miesięcy. 

W styczniu 1945 roku nastąpiło przesu-
nięcie się frontu wojny na zachód aż do 
Berlina. Do Róży powrócili mieszkańcy 
z wysiedlenia, ta część wsi gdzie znajdo-
wały się domy naszych bohaterek, była 
spalona i zniszczona doszczętnie. W tym 
roku otworzyła się droga dla wysiedleń-
ców na ziemie odzyskane. 

Wujowie sierot wraz z najstarszą Krysty-
ną odbudowali zniszczony dom w Róży i 
w nim gospodarzyli do śmierci, natomiast 
babcia zaraz po powrocie z wysiedlenia 
zmarła. Anna z Ludwikiem zabrali dwie 
młodsze dziewczynki i wyjechali, jako 
osadnicy do wsi w okolicy Gorzowa Wiel-
kopolskiego. 

Podróż z Róży do miejscowości przyszłe-
go zamieszkania trwała przez kilkanaście 
dni, letnia pora roku sprzyjała pokonywa-
niu trudności, które w tym czasie wynika-
ły z prymitywnych środków transportu. 
Droga, która prowadziła osadników do 
celu swojej podróży, pełna była różnych 
przeszkód. Rozpoczynała się od stacji ko-
lejowej w Czarnej Tarnowskiej. Na bocz-
nicy stało kilka wagonów towarowych, 
każdy wagon przeznaczony był dla dwóch 
rodzin.  
W środkowej części wagonu, po obu jego 
stronach znajdowały się rozsuwane drzwi 
i w tym właśnie miejscu wagon dzielił się 
na dwie części. 
Anna z Ludwikiem zajęli jedną część w 
przydzielonym wagonie, wtedy rozpo-
częli ustawiać w nim swój dobytek, oraz 
zapasy żywności, które miały wystarczyć 
im na całą podróż. Tu należy nadmienić, 
że w zajętej połowie wagonu przez Annę 
i Ludwika stała także klatka z drobiem, a 
u niektórych osadników była też krowa. 
Anna z Ludwikiem mieli tylko tę klatkę 
oraz dwie podopieczne sieroty – Anielę i 
Irenę. 
Po dwóch dniach przygotowań do wago-
nów służba kolejowa w Czarnej podpięła 
parowóz, który po krótkim czasie pocią-
gnął za sobą skład wagonów w kierunku 
Tarnowa. W tym dniu była słoneczna po-
goda, a było to w miesiącu lipcu, pociąg 
poruszał się bardzo wolno, często zdarzało 
się, że był spychany na ślepy boczny tor. 
Takie było prawo kolei, należało ustąpić 
transportom, które zmierzały w odwrot-
nym kierunku – z zachodu na wschód, 
wioząc węgiel, a także różne maszyny z 
niemieckich fabryk do Związku Radziec-
kiego. Zdarzało się, że postój pociągu z 
osadnikami na bocznym torze, trwał dobę 
a nawet i dłużej. Było dobrze, gdy ten po-
stój był na terenie zamieszkanym, wtedy 
można było udać się do ludzi z prośbą o 
żywność i wodę do picia, gorzej, kiedy ten 
postój wypadał w polu. 
Spróbujmy teraz wczuć się w sytuację 
podróżujących osadników – w wagonie 
towarowym spędzali dzień i noc, w to-
warzystwie drobiu a niektórzy z bydłem. 
Lipcowe gorące dni nie polepszały warun-
ków w pomieszczeniach wagonów, prze-
syconych odchodami zwierząt. 
Także nie było tu możliwości sporządze-
nia ciepłego posiłku, trzeba było zadowo-
lić się suchym prowiantem, jeżeli taki był, 

bo czasem i tego brakowało.
Trasa podróży wiodła przez takie miasta 
jak: Kraków, Katowice, Wrocław, Zielo-
na Góra aż do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Wspomnieć należy, że było to zaraz po 
wojnie. W tym czasie grasowało wielu 
złodziei, którzy grabili opuszczone przez 
Niemców domy, nie szczędzili także osad-
ników. 
Wreszcie po blisko tygodniowej podróży 
pociąg z przesiedleńcami dotarł do stacji 
docelowej. Przy stacji na ludzi czekało 
kilku polskich żołnierzy, którzy zajmo-
wali się wysiedlaniem niemieckiej lud-
ności i osiedlaniem na tych miejscach 
polskich rodzin, przybyłych z południowo 
– wschodnich stron. Po rozładowaniu się 
z pociągu żołnierze prowadzili osadników 
do wsi, która wcześniej była przygoto-
wana do zasiedlania. We wsi na miejscu 
- osadnicy mieli dowolny wybór gospo-
darstwa według własnego uznania.

Anna z Ludwikiem wybrali zabudowanie 
ze średnim obszarem pola. 
Wielkość ciężaru dotychczasowych prze-
żyć i nadzieja na lepsze życie przesie-
dleńców dodawała im sił na przetrwanie 
i osiągnięcie celu.
Gospodarstwo, które objęła rodzina za-
stępcza Anieli i Ireny, wymagało wielu za-
biegów wstępnych, żeby mogło normalnie 
funkcjonować. 

Przejmowanie ziemi przez rolników od-
bywało się w lipcu, był to okres dojrzewa-
nia zbóż na polach uprawnych.  
Przed odejściem poprzednich niemieckich 
gospodarzy, te pola były bardzo starannie 
pielęgnowane z niemiecką dokładnością, 
toteż łany zbóż wyglądały świetnie. 
Powstał jednak pewien problem, jak ze-
brać te dorodne zboża. Z pomocą pospie-
szyli żołnierze, którzy mieli pod opieką 
osady zajmowane przez migrantów. W 
gospodarstwach pozostawionych przez 
Niemców, było wiele sprzętu, który na-
leżało teraz rozpoznać i wykorzystać do 

prac polowych. W tych zbiegach doskona-
le radzili sobie żołnierze, oni też urucho-
mili konne żniwiarki i pomogli osadni-
kom zebrać plony oraz dokonać ich omło-
tu. W każdym gospodarstwie znajdowały 
się przechowalnie na ziarno, toteż nie było 
problemu z jego magazynowaniem. 

Jak zawsze na początku jeden problem 
rodzi następny problem, tak było i tym 
razem. Żeby można było upiec chleb ze 
zboża zebranego z pola, należało go ze-
mleć na mąkę. Do najbliższego młyna 
było kilka kilometrów. Tym razem także 
żołnierze stanęli na wysokości zadania. 
Zebrali od osadników ziarno i samocho-
dem swojej jednostki wojskowej zawieźli 
do młyna. 

Nadeszła jesień, zbliżała się zima, należa-
ło pomyśleć o drzewie na opał. Na szczę-
ście las był na miejscu, a dostęp do niego 
leżał w gestii sołtysa, który już w tym cza-
sie był wybrany z pośród osadników.

Pomimo, że Aniela i Irena były małoletni-
mi dziewczynkami, obie zostały włączone 
do prac polowych w gospodarstwie.
Wtedy starsza Irena liczyła siedem lat, 
natomiast Aniela pięć, na pierwszej cią-
żył już obowiązek uczęszczania do szkoły 
podstawowej, oddalonej od domu trzy ki-
lometry. Młodsza natomiast pasła krowy 
i wykonywała różne inne prace związane 
z obsługą inwentarza domowego. W mał-
żeństwie Anny i Ludwika przychodziły na 
świat dzieci, opieką i pielęgnowaniem ich 
obarczono przysposobione córki.

W latach powojennych zajmowano się 
odbudową zniszczonego kraju po działa-
niach frontowych. Wtedy występowały 
trudności w pozyskiwaniu środków do 
prowadzenia gospodarki indywidualnej, 
brak zaopatrzenia w handlu odzieżą i całą 
drobną wytwórczością. W następnych 
latach do szkoły podstawowej zaczęła 
uczęszczać Anielka. Uczęszczanie do 

szkoły dziewczynek nie spowodowało 
zmniejszenia ilości prac, jakie wykony-
wały obie w gospodarstwie opiekunów. 
Brak odpowiedniej odzieży powodował, 
że zimową porą bardzo często Irena z 
Anielą odmrażały sobie ręce oraz nogi i 
chorowały z przeziębienia. 

Rodzina Anny i Ludwika była religijna, 
toteż, gdy Irena, a potem Aniela osiągnę-
ły odpowiedni wiek – zostały posłane do 
pierwszej Komunii Świętej. 
Ten akt był ogromnym przeżyciem dla 
dziewczynek, z dwóch powodów: po 
pierwsze uzyskanie możliwości korzysta-
nia z sakramentów świętych, po drugie to 
ich skromne ubranie, dyskryminujące je 
na tle rówieśniczek. Były to codzienne 
suknie i tenisówki natarte kredą. Takie i 
podobne przeżycia dziewczynek nie roko-
wały ich przyszłości w tym środowisku. 
Toteż starsza z nich Irena, gdy poczuła 
się na tyle pewnie, że da sobie radę w 
życiu sama, bez porozumienia z rodziną 
zastępczą opuściła ich dom i zamieszkała 
w Domu Dziecka.  W następnych latach 
Anielka po ukończeniu szkoły podstawo-
wej z wynikiem bardzo dobrym i jednej 
klasy szkoły średniej, poszła za przykła-
dem Ireny i również zamieszkała w Domu 
Dziecka. Wtedy już tu nie zastała swojej 
starszej siostry Ireny i nie miała z nią 
przez długi czas kontaktu. 

Aniela będąc w Domu Dziecka uczęsz-
czała do szkoły zawodowej o specjalności 
włókienniczej, mając lat 16 kończy naukę 
i podejmuje pracę w Stilonie w Gorzowie 
Wielkopolskim. Wtedy z nią nawiązuje 
kontakt siostra Irena, jednak nie na długo, 
gdyż Irena zawarła związek małżeński z 
obcokrajowcem i opuściła Polskę udając 
się do Australii.

W 1957 roku Aniela po raz pierwszy od-
wiedza Różę, wtedy dopiero poznaje swo-
ją tożsamość oraz wiedzę o tragedii z 24 
lipca 1943 roku. 
W Róży trafia do rodziny Gajewskich, 
którzy uprawiali część ziemi należącej do 
jej rodziców. Sprzedaje te część ziemi Ga-
jewskim i od tej pory utrzymuje listowny 
kontakt z tą rodziną, który trwa do dziś. 
Trafia także do rodziny Wacława, którego 
żona Maria była chrzestną matką Anieli, 
niestety ciotka już wtedy nie żyła, a Wa-
cław był już po raz drugi żonaty z inną 
kobietą. 

Spotkanie Anieli z Wacławem było bardzo 
dramatyczne – przebywająca pod opieką 
rodziny Wacława, siostra Anieli Krystyna, 
była bardzo zaniedbana, brudna, w dodat-
ku pozbawiona kontaktu ze światem z po-
wodu choroby umysłowej. Wtedy Aniela 
w bardzo przykrej atmosferze rozstaje się 
z rodziną Wacława, zabiera ze sobą siostrę 
Krystynę i umieszcza ją w Domu Opieki 
Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, 
gdzie do dziś przebywa. Była to pierwsza 
i ostatnia dotychczas podróż Anieli do 
Róży. Te doświadczenia spowodowały, że 
nasza bohaterka rozchorowała się i przez 
kilka tygodni nie mogła do siebie dojść. 
Praca Anieli w zakładzie włókienniczym 
dała jej środki do życia na własny rachu-
nek. 

Jako dojrzała kobieta zawiera związek 
małżeński, jednak już po jedenastu mie-
siącach znów zostaje sama. Decyzja o 
małżeństwie okazała się być chybiona i 
małżonkowie rozstają się.  Aniela prze-
żywa duży kryzys życiowy, który trwał 
parę lat. Na jej drodze pojawia się inny 
mężczyzna, z którym zawarła ponowne 
małżeństwo. Okazało się, że tym razem 
do Anieli uśmiechnęło się szczęście, do-
czekała się trójki dzieci i dwóch wnuków. 
Obecnie oboje z mężem przebywają na 
emeryturze i mieszkają w Witnicy koło 
Gorzowa Wielkopolskiego.

Kazimierz Kozak

Tablicę na cmentarzu w Starej Jastrząbce ufundowali mieszkańcy Róży.

70 LAT MINĘŁO
Kazimierz Kozak
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Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich 
w starej Jastrząbce z okazji Dna Matki w 
Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów 
Piotra I Pawła odbył się koncert zatytuło-
wany „Ave Maria w Muzyce”. 

Uroczysty koncert rozpoczął się Mszą Św. 
odprawioną w intencji matek przez ks. Jó-
zefa Węgrzyna. Wykonawcami koncertu 
byli: Aleksandra Warżała, skrzypce – ab-
solwentka Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Dębicy w klasie skrzypiec, 
Mariusz Kawa – trąbka, absolwent Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Dębicy w klasie trąbki, Paweł Stanosz – 
organy, absolwent Diecezjalnego Studium 
Organistowskiego  w Tarnowie, licencjat 
Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 
Kościelnej w Krakowie, obecnie student 
Akademii Muzycznej w Krakowie w kla-
sie organów u dr Witolda Zalewskiego. 

Wykonano utwory: J. Sebastiana Bacha, 
F. Schuberta, L. Batman J. Pachelbell. 
G. Caccii. Śpiew; Aleksandra Warżała. 
Koncert był okazja do wręczenia „Orderu 
Serca Matkom Wsi” dla Teresy Chudy ze 
Starej Jastrząbki, matki która wychowała 
9  dzieci. Jest wzorowa matką, oddaną 
swoim dzieciom i rodzinie. Sumiennie i z 
pokorą i poświęceniem spełnia swoje obo-
wiązki. Wraz z mężem prowadzi wielo 
hektarowe gospodarstwo. Naturalna do-
brocią, sumiennością i niezwykłą praco-
witością daje przykład właściwego życia 
swoim dzieciom. Czwórka dzieci obecnie 
się uczy lub studiuje. Wzorowo współ-
pracuje ze szkołą, angażując się w życie 
szkoły i środowiska. Wszystkie jej dzieci 
zostały wzorowo wychowane, osiągają 
zamierzone cele i zawody. Starsze dzieci 
są już samodzielne, założyli rodziny i w 
swoim życiu kierują się wartościami wy-
niesionymi z rodzinnego domu. 

Taką laudację na cześć p. Teresy Chudy 
wygłoszono w kościele, uzasadniając 
nadanie jej tego honorowego orderu. 

A dla wszystkich matek wiersz napisała 
Maria Madura – Kazak.

MATKA
Matka to najpiękniejsze słowo na świecie
Słowo święte i przede wszystkim kochane
Od kołyski po grób wszystkim ludziom znane.

To matka prowadzi nas przez życie w dzieciństwie i młodości
i służy radą i pomocą do późnej starości.

Jest z nami gdy jest dobrze i gdy źle się dzieje
Razem z nami płacze i razem się śmieje.

Gdy nas dotknie tragedia lub zło w nas zagości
Gdy nam pomóc nie może, tylko cicho zapłacze 
w swej bezsilności.

Więc kochajmy nasze mamy, póki je mamy przy sobie, 
Bo za późno na szacunek i miłość, gdy już będą w grobie.

Matki, które już odeszły od nas do wieczności,
Niech mają naszą modlitwę i pokój w wiecznej szczęśliwości.

Prócz naszych Matek ziemskich mamy jeszcze jedną Matkę w niebie.
Matkę nas wszystkich, która nie opuści w potrzebie.

Matka, która u Swojego Syna nam łaski wyprasza,
To Matka Boża, Pośredniczka i Opiekunka nasza.

Ona nikogo nie opuści, każdego przytuli do siebie,
I o przebaczenie naszych grzechów prosi Syna w niebie.

Dzisiaj dla naszych ziemskich Matek o zdrowie prosimy
I Twojej Matko opieki na co dzień im życzymy.

A gdy z naszej świątyni dl Matek
Będą płynąc piesśi Twoje hen daleko nad polami
Ty nasza Matko Królowo
Błogosław naszym rodzinom i módl Si e za nami.

                                                                                                                           (ziel)

Kościół w Starej Jastrząbce zapełnił się na zorganizowanym koncercie.

Nadanie odznaczenia dla Teresy Chudy (trzecia z lewej na fotografii).

Organizatorzy Koncertu.

Ruch na budowie w Chotowej.

Po koncercie na kawie w Pubie w Starej Jastrząbce.

KONCERT W STAREJ JASTRZABCE

REMIZA DLA 
CHOTOWEJ

100 – latka z Podlesia

OSP w Chotowej doczeka się jeszcze w 
tym roku pomieszczenia, garażu  zwa-
nego „Remizą Strażacką” na sprzęt 
strażacki, którym dysponuje ta jednostka 
OSP. 

Strażacy z Chotowej dali się poznać z 
niezwykłej odwagi  w ratowaniu mienia 
w Ośrodku „GRAND” w czasie powo-
dzi. Nowe pomieszczenia dla chotow-
skich ochotników budowane są nieopo-
dal Zespołu Szkół  w Chotowej przez 
Firmę „Hermal” z Brzeźnicy. Jeszcze 
w tym roku oddany zostanie garaż,  a w 
następnym pomieszczenia socjalne dla 

strażaków. Jednostka OSP w Chotowej 
od dziesięcioleci kultywuje tradycje 
strażackie, a chętnych do służenia w tej 
ochotniczej formacji nie brakuje. Wysłu-
żony już samochód Star zamieniono na 
nowszy pojazd strażacki „Żuk”, choć i ten 
ma lata świetności poza sobą. Druhowie z 
Chotowej będą mieć „Remizę” , a może 
doczekają się w przyszłości  lepszego, no-
wocześniejszego pojazdu. którym będzie 
można wyjechać do pożaru, a i z gracją 
zajechać na strażackie zawody. Jest na-
dzieja, że za rok. 

                                                                                                              (ziel)

Pani Katarzyna Lorkiewicz urodziła się 4 
kwietnia 1913 roku w Żarówce obecnie 
Gmina Radomyśl Wielki. 
Obecnie mieszka w Mielcu, a dokładniej 
w Wojsławiu, który został włączony w 
granice administracyjne Mielca.  Do cór-
ki Marii przeprowadziła się z Podlesia, w 
którym mieszkała wiele lat we własnym 
domu zbudowanym wielkim trudem w 
czasach powojennych. Mąż Franciszek 
(zmarł 1981 r.) był pracownikiem le-
śnym, a pani Katarzyna opiekowała się 
dziećmi, których urodziła szóstkę: syna 
Józefa, (który już nie żyje), córkę Janinę 
mieszkającą w Pilawie Górnej, syna Sta-
nisława mieszka od wielu lat w Chicago 
w USA, syna Władysława mieszka w 
Podlesiu,córkę Marię, z którą mieszka w 
Mielcu, dawniej w Wojsławiu o krok od 
przepływającej Wisłoki oraz syna Maria-
na mieszkającego w Mielcu. Doczekała 
się 17 wnuków i 20 prawnuków.
 Na urodziny z wiązanką kwiatów i życze-
niami od władz samorządowych do Jubi-
latki przybyli sekretarz gminy Stanisław 
Zieliński i kierownik USC Krzysztof Pę-
kala oraz kierowniczka oddziału KRUS w 
Mielcu, która przywiozła Jubilatce decy-
zję o przyznaniu specjalnego dodatku do 
emerytury, który otrzymuje każdy stula-
tek w Polsce. Obecnie ten dodatek wynosi 
3.080 złotych i 84 grosze.
Pani Katarzyna całe swoje życie była 
osobą pracowitą, los ją nie rozpieszczał, 
trzeba było opiekować się szóstką dzieci, 
latem zbierać jagody i grzyby i sprzeda-
wać je na targu w Tarnowie. Trudno było 
wyżyć z 2,5 hektarowego gospodarstwa, a 
jak wspomina córka ojciec nie wiele zara-
biał w lesie i często trudno było związać 

koniec z końcem. Jakby na złość trafił się 
też pożar w gospodarstwie, spłonęła sto-
doła i stajnia, a do zaprószenia ognia przy-
znaje się córka Maria, która pod nieobec-
ność rodziców urządziła sobie ognisko 
przy stodole, wszyscy myśleli, że się spa-
liła, a ona ukryła się w krzakach, bo bała 
się kary za to, co zrobiła. Za to teraz opie-
kuje się na starość mamą, która mieszka u 
niej, choć jest zameldowana w Podlesiu, 
jak mówi nie chce się przemeldować, bo 
nie wiadomo, co by się stało z jej domem, 
który jest w Podlesiu i mieszka w nim jej 
syn wraz ze swoim synem. 
Jaka jest, więc recepta na długowiecz-
ność, pracować i odżywiać się ekologicz-
nie. Do dziś córka chowa krowę, kozy, 
kury i kaczki, bo jak mówi mama musi 
mieć mleko od krowy, a nie z mleczar-
ni, które pani Katarzyna ocenia bardzo 
krytycznie stanowczo twierdząc, że ono 

śmierdzi, masło zrobione w domu, jajka 
od kur ‘chodzonych” a nie z klatek. Nie 
narzeka na dolegliwości gastryczne i z 
apetytem zajada się jajecznicą. Co mie-
siąc ma zapewnioną opiekę lekarską, 
pani doktor przychodzi do domu tak jak 
i ksiądz, a do tej pory za radą lekarki pół 
kieliszeczka na krążenie po południu bar-
dzo dobrze jej robi?
 To kolejna już osoba z naszej gminy, 
która dożyła lat, których wszyscy życzy-
my sobie wzajemnie w tradycyjnym „Sto 
lat”. Pani Katarzynie życzyliśmy, więc 
kolejnych lat życia w zdrowiu, w miłości, 
jaką obdarza ją rodzina, a zwłaszcza córka 
Maria.
Dopisek: Pani Katarzyna Lorkiewicz 
niedługo po urodzinach zmarła i została 
pochowana na cmentarzu parafialnym w 
Mielcu.

(ziel)

Katarzyna Lorkiewicz z córką.
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Tradycją jest, że w Niedzielę Palmową 
w Starej Jastrząbce wystawiane jest Mi-
sterium Wielkopostne. Tak miało być 
także w tym roku, jednakże pogoda nie 
dopisała - śnieżyce i kilkunastostopniowe 
mrozy dały się we znaki, organizatorzy 
nie odważyli się, więc zaprosić gości i 
zorganizować występu w nieogrzewanej 
z powodu remontu sali Domu Kultury. 
Przesunięto termin na Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego. Pogoda dopisała, pu-
bliczność też i 7.04.2013 roku o godz. 12: 
30 opustoszały przez cały rok Dom Kultu-
ry zatętnił gwarem i muzyką.

W tym roku tematyka Misterium odbiega-
ła nieco od tradycyjnych rozważań Męki 
Pańskiej. Scenariusz inscenizacji pasyjnej 
pt. „Oto jestem z Wami” opracowała p. 
Beata Stachura, a aktorami przedstawie-
nia byli uczniowie naszego gimnazjum 
i szkoły podstawowej: Jacek Głowacz 
–Pan Jezus, Tomasz Drozd - Piłat, Ka-
mil Początko i Patryk Kawa – żołnierze, 
Jakub Woszczak–Kajfasz/Franciszek Ga-
jowniczek, Mateusz Skowron – Rudolf 
Hess, Tomasz Niedzielski – asystent Hes-
sa, Tomasz Głowacz – o. Maksymilian 
Kolbe, Sylwia Kwiatek i Dorota Zaucha 
– więźniarki obozu, Natalia Taźbirek – 
żona alkoholika, Łukasz Garbacz – mąż 
alkoholik, Kinga Chudy - dziecko, Beata 
Para – chora pacjentka szpitala, Mariola 
Sak- lekarka, Małgorzata Chłopek - sio-
stra zakonna, Agnieszka Garbacz – dziew-
czyna imprezowiczka, Dorota Marek – 
dziewczyna, Justyna Chłopek – recytator. 
Głównym narratorem był absolwent na-
szej szkoły Paweł Trojak – obecnie uczeń 

klasy maturalnej o profilu teatralnym wy-
stępujący w teatrze im. Ludwika Solskie-
go w Tarnowie.
Grę aktorów i grozę akcji przedstawienia 
wzmocniły efekty dźwiękowe, piosenki, 
pieśni, psalmy i kanony religijne śpie-
wane przez Weronikę Górak i Klaudię 
Jędrysek (kl. II Gimnazjum) oraz Anię 
Głowacz (kl. III S.P.), którym akompanio-
wali uczniowie rozwijający swój talent w 
Szkole Muzycznej: Łukasz Czuchra– or-
gany i Weronika Ćwik– skrzypce. Stronę 
muzyczną opracowała p. Barbara Madura 
– nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w 
Starej Jastrząbce oraz p. Paweł Stanosz 
absolwent Diecezjalnego Studium Or-
ganistowskiego w Tarnowie i absolwent 
Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie na 
kierunku muzyka kościelna.
W inscenizacji uczniowie podjęli trudny 
temat - cierpienia i śmierci. W sześciu 
scenach przedstawili: skazanie Jezusa 
przez Piłata; poświęcenie się i śmierć 
o.Maksymiliana Kolbe w obozie kon-
centracyjnym; dom osoby uzależnionej 
od alkoholu; dramat młodej osoby chorej 
na białaczkę; rozmowę dziewcząt gim-
nazjalnych o wierze i dostosowaniu się 
do trendów dzisiejszej młodzieży; oraz 
śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Niosący krzyż Jezus towarzyszy wszyst-
kim osobom cierpiącym, mimo ich buntu 
i zwątpienia.
To tak jak w życiu każdego z nas - mówi-
my, że wierzymy, że kochamy Pana Jezu-
sa, jesteśmy Jego przyjaciółmi, ale tylko 
wtedy, gdy jest nam dobrze, nic nas nie 
boli, nie cierpimy. Gdy dosięga nas cho-
roba, ból, cierpienie lub śmierć bliskiej 

osoby buntujemy się, przeciwstawiamy 
i pytamy -dlaczego my?...- dlaczego nas 
to spotyka?...- dlaczego Bóg pozwala na 
tyle zła?... Jak trudno nam sięgnąć my-
ślą do Jezusa Chrystusa, który cierpiał, 
za nas dla naszego zbawienia. Całość 
przedstawienia pasyjnego ujęta w ramach 
męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa ukazała, że codzienność życia 
człowieka nie jest Bogu obojętna, a wręcz 
przeciwnie, bardziej przytula nas, jako 
dzieci Boga do serca Tego, który oddał za 
nas życie na Krzyżu.
Czas przygotowań jak i okres Świąt Wiel-
kanocnych to czas przemyśleń, refleksji. 
Przygotowana inscenizacja połączona z 
odpowiednio dobranymi pieśniami po-
zwoliła wszystkim oglądającym na chwile 
refleksji. Pomogła dostrzec i zrozumieć, 
że sposobem na cierpienie, ból i śmierć 
nie jest omijanie trudnych sytuacji, lecz 
okazanie miłości tym, którzy cierpią, jak 
również przez cierpienie okazywanie mi-
łości bliźniemu.
Dziękujemy publiczności za wspólny 
udział, obejrzenie i wysłuchanie Miste-
rium, liczne słowa uznania i gromkie 
brawa. Dziękujemy naszym młodym 
wykonawcom - uczniom za trud, dzięki 
któremu mogliśmy przeżyć chwile pełne 
wzruszeń. Pozostaną one w naszej pamię-
ci, a my wzorując się na przedstawionej 
pasji – otwórzmy serca, dajmy dobroć 
tym, których spotkamy na drodze naszego 
życia. Każdego dnia dostrzegajmy bliź-
niego i okazujmy sobie miłość nie tylko w 
słowie, ale również w działaniu, realizując 
przykazanie miłości za Jezusem.

B.M.

Jaźwiny doczekały się gruntownej mo-
dernizacji i remontu budynku dawnego 
Domu Strażaka. 

Za 460 tysięcy złotych budynek ten zo-
stał wyremontowany, zakupiono do niego 
nowe wyposażenie oraz ułożono kostkę 
brukową przed budynkiem. Został on uro-
czyście oddany strażakom, a w prezencie 
dodatkowo jednostka OSP w Jaźwinach 
otrzymała nowoczesny samochód bojo-
wy marki Renault. Podkreślić należy, że 
270 tys. złotych na remont tego budynku 
gmina uzyskała z „Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” finansowanego 
przez Unię Europejską. Tradycyjnie odda-
nie budynku rozpoczęto Koncelebrowaną 
Mszą Św. którą odprawił ks. Stanisław Ja-
nusz – proboszcz parafii Czarna oraz ks. 
Józef Jasiurkowski – kapelan strażaków 
w powiecie dębickim i ks. Paweł Łebski. 
Nowy samochód strażacki poświęcił ks. 
Józef Jasiurkowski, a pomieszczenia Cen-
trum ks. Stanisław Janusz. 

Budynek zyskał wiele po remoncie, 
miedzy innymi urządzono w nim salę 
do ćwiczeń wyposażoną w nowoczesny 
sprzęt służący do gimnastyki nie tylko dla 
panów, ale także dla pań. Jest część so-

cjalna dla strażaków oraz pomieszczenia 
sanitarne. Okazale prezentuje się otocze-
nie budynku ze stylowym oświetleniem, 
ławeczkami i atrapą studni. 

Tak więc po wcześniejszym general-
nym remoncie przedwojennego budynku 
Domu Ludowego, Jaźwiny zyskały kolej-
ny obiekt użyteczności publicznej. 

                                                                                                                                          (ziel)

Scenka z Misterium.

Elementy z historii dominowały w przedstawieniu.

Pojazd poświęcił ks. kapelan Józef Jasiurkowski. Druhowie z OSP.

Msza Św. Koncelebrowana w Kaplicy w Jaźwinach. Prezes Zarządu Gminnego Stanisław Bryg na czele Kompanii Honorowej.

Pani Barbara Madura – reżyser przedstawienia. Ks. proboszcz Jan Ćwik dziękował artystom. Scena ukrzyżowania.

W CIERPIENIU, ZWĄTPIENIU - ZAUFAJ PANU

Centrum Kultury w Jaźwinach 
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Borowa ma pięknie urządzone i zagospo-
darowane ”Centrum” wsi obok kościoła, 
szkoły i niedawno otwartego po grun-
townym remoncie „Wiejskiego Centrum 
Kultury”. 
1 września mieszkańcy zebrali się na 
Mszy Świętej, którą odprawił ks. Jan 
Krupa proboszcz parafii p.w.  Ducha Św. 
z Dębicy i dziekan dekanatu,  w którego 
skład wchodzi parafia Borowa. Homi-
lię wygłosił ks. Jan Wierzba proboszcz 
borowskiej parafii. Po mszy ks. dziekan 
poświecił nowo wybudowany parking  

oraz ważne inwestycje kościelne: krzyże, 
drzwi wejściowe do kościoła oraz chod-
nik wokół kościoła. Po uroczystościach 
sołtys wsi Krystyna Krężel wręczyła wój-
towi bukiet róż od mieszkańców, dzięku-
jąc za wykonany parking, a młodzież  z 
Zespołu Szkół w Borowej przygotowała 
część artystyczną. 

Wystąpił  teatrzyk dla dzieci z Krakowy 
wystawiając bajkę „Czerwony Kapturek”. 

                                                                                                                                        (ziel)

CENTRUM BOROWEJ - POŚWIĘCONE

„Taniec z „Dzikiego Zachodu” zaprezentował zespół taneczny ZS w Borowej.

Mszę św. Odprawił Ks. Jan Krupa, a kazanie wygłosił ks. proboszcz z Borowej.

Drzwi wejściowe poświęca ks. dziekan Jan Krupa.

Taniec nowoczesny w wykonaniu uczniów. Scenka z „Czerwonego Kapturka”. 

Licznie na uroczystość przybyli mieszkańcy Borowej.

Poświecenie parkingu  dokonał ks. Jan Krupa w asyście 
ks. Jana Wierzby.

Honorowi goście na uroczystości otwarcia. Od lewej: Wiesław Lada – dyrektor KRUS, wójt Józef Chudy, 
poseł Jan Warzecha i były radny Krzysztof Wałęga. 

Usługi Elektryczne
Instalacje prądowe i prace kontrolno-pomiarowe:
linie kablowe | rozdzielnie gówne | instalacje elektryczne
instalacje odgromowe | złącza | przyłącza | oświetlenie
remonty, konserwacja instalacji | przeglądy techniczne
pomiary, badania elektryczne

Kamil Baran Róża 292

tel.: 692 308 450
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POŻEGNANIE KSIĘDZA I DOŻYNKI W RÓŻY
15 sierpnia w Kościele Parafialnym w 
Róży parafianie pożegnali długoletniego 
proboszcza ks. kanonika Józefa Kuchtę. 

Koncelebrowaną Mszę Św. odprawili 
wraz z księdzem proboszczem  Jego wy-
chowankowie księża, Stanisław Piękoś i 
Dawid Marek. Przypomnijmy i zachowaj-
my w pamięci wszelkie to dobro, które 
stworzył przez długie lata kapłańskiej po-
sługi ksiądz, który jako młody wikary w 
1970 roku , krótko po święceniach (4. 06. 
1967r.) z woli biskupa rozpoczął pracę w 
parafii Zasów ucząc religii we wsi Mokre, 
Zasowie i Róży.  Dojazdy na naukę religii 
w owych czasach bywały różne: furman-
ką, motocyklem, a czasem przez pola pie-

szo z Zasowa do Róży. W pierwsze piątki 
odprawiał Mszę Św. w Ochronce Sióstr 
Starowiejskich, a od roku 1972 w kaplicy, 
w której odprawiał nabożeństwa dla osób 
chorych i starszych. To bardzo trudne lata 
dla kościoła w Polsce, a także w Róży. 

Determinacji księdzu nie brakuje, a 
wspierany przez liczne grono parafian 
jego marzenia o parafii stają się faktem 
6 grudnia 1980 r. Arcybiskup Jerzy Able-
wicz – ordynariusz tarnowski powołuje 
parafię Różę i za kilka dni funkcję pro-
boszcza powierza ks. Józefowi Kuchcie.  
Tak zaczyna się historia budowy i walki z 
przeciwnościami, o których pisał w naszej 
gazecie Tadeusz Szydłowski w obszer-

nym artykule z okazji 40 – lecia kapłań-
stwa obchodzonego wraz z parafianami w 
2007r. Efekt tej determinacji widać dziś, 
piękny kościół wybudowany wg. projektu 
architekta Stanisława Kabalca, dzwony: 
Jezus, Maryja i Józef, które wołają co dnia 
parafian na Mszę św. i modlitwę Anioł 
Pański, plebania zadbana i otoczona kwia-
tami i klombami, otoczenie kościoła, mała 
architektura wraz ze stylowym oświe-
tleniem przyciąga wzrok. To wszystko 
dzieło ks. Józefa Kuchty, który może być 
dumny z tego, że jako kapłan posłany do 
Róży wolą biskupa nie zmarnował dane-
go mu czasu, a na chwałę Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pozostawia świątynię, 
w której pokolenia mogą wznosić modły 

do Stwórcy. Dziękował więc mu za te 
wszystkie lata pracy duszpasterskiej w 
imieniu mieszkańców Róży wójt Józef 
Chudy, dziękował mu również jako na-
uczycielowi uczącemu religii. Młodzież 
z Zespołu Szkół w Róży przygotowała 
montaż słowno – muzyczny. Organista z 
chóru  wzruszająco przemówił „pierwszy 
raz słowem”, a nie melodią pieśni poże-
gnał swojego proboszcza. 

Dla uświetnienia tej uroczystości, miesz-
kańcy  przynieśli do świątyni wieńce, a 
starostowie chleb Dorota Kozak i Irene-
usz Żmuda,  parafianie zaś wiązanki  ziół i 
kwiatów aby je poświęcić w Dzień Matki 
Bożej Zielnej.  Ksiądz proboszcz poświę-

cił wieńce uwite przez członkinie KGW i 
młodzież z OSP, a na koniec dziękował za 
te wszystkie lata spędzone w Róży, która 
stała się jego domem, rodzinny dom po-
został w Półrzeczkach, wsi w Beskidzie 
Wyspowym niedaleko Limanowej, w któ-
rym rozpoczęła się Jego droga życiowa, 
Szkoła podstawowa, Liceum,  Wyższe Se-
minarium Duchowne w Tarnowie. Ks. Jó-
zef Kuchta zostaje w Róży jako rezydent. 
Życzymy mu dużo zdrowia i wytrwałości, 
a zarazem cieszymy się, że będzie razem 
z nami jeszcze przez długie lata. Szczęść 
Boże księże kanoniku.
                                                                                                                                                      

      Stanisław Zieliński

Młodzież z OSP Róża z uwitym wieńcem dożynkowym.

Członkinie KGW z Róży z wieńcem dożynkowym.

Ks. Józef Kuchta odprawił Mszę św. Koncelebrowaną z ks. Dawidem 
Markiem i Stanisławem Piękosiem –  księżmi rodakami z Róży.

Księdzu proboszczowi śpiewały uczennice z Gimnazjum w Róży.

Kazanie wygłosił ks. Stanisław Piękoś.

Kwiaty od dzieci, których uczył w Szkole Podstawowej w Róży. 

Kościół parafialny zapełnił się wiernymi z Róży.

Starostowie dożynek: Dorota Kozak i Ireneusz Żmuda.

Dzieło ks. Józefa Kuchty – Kościół Parafialny w Róży prezentuje się okazale w krajobrazie Róży.

Wójt Józef Chudy w imieniu parafian i gminy składa podziękowania ks. Józefowi Kuchcie. 

 (Fotoreportaż: St. Zieliński)
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PRYMUSI  2012/2013 
SZKOŁY PODSTAWOWE

 (Przygotował: A. Fronc)

Rafał Kleszcz – absolwent Szkoły Podstawowej 
w Borowej, średnia ocen 5,3.Laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego

Angelika Ziaja – Uczennica klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Żdżarach, średnia ocen – 
5,4

Angelika Chęciek – uczennica klasy  VI  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Przyborowie, średnia ocen: 5,4

Aleksandra Jędrzejczyk – uczennica klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Głowaczowej, średnia ocen: 5,27. Zdobyła 
III miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej, wyróżnienie 
w XXIII Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim „Dziecię-
cy Festiwal Słowa” - eliminacje regionalne, I miejsce w Gminnym 
konkursie recytatorskim „W cudownym świecie wierszy Juliana Tu-
wima”.

Katarzyna Wlezień – uczennica klasy V Pub-
licznej Szkoły Podstawowej  w Chotowej, średnia 
ocen: 5,45.

Aleksandra Misiak  –  uczennica klasy V Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, średnia 
ocen 5,4

Kinga Krzysztofczyk – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Róży, średnia ocen: 5,1

Wiktoria Wójcik  – uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Grabinach  osiągnęła w roku szkolnym 2012/2013 wysoką 
średnią ocen: 5.55 oraz otrzymała wzorowe zachowanie. W kon-
kursach szkolnych, międzyszkolnych zajmowała wysokie miejsca. 
Uczennica zawsze bardzo chętnie podejmowała inicjatywy doty-
czące poza programowych przedsięwzięć szkolnych.

Stefan Trzaskuś – uczeń kl. V Publicznej szkoły Podstawowej w 
Jaźwinach, średnia ocen 5,18 

Justyna Chłopek – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Starej Jastrząbce; średnia ocen 5,2
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FOTOREPORTAŻ

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA  
 (fot.: St. Zieliński)

Rolnicy z Gminy Czarna specjalizują się w uprawach ziemnia-
ków od wielu już lat. Już po raz drugi zorganizowano Święto 
Ziemniaka w Starej Jastrząbce. 

Organizatorami tej wielkiej imprezy było Gminne Centrum Kul-
tury i Promocji w Czarnej, Stowarzyszenie Ziemniak Dębicki i 
Firma „Detar”. 7 września  w sobotę odbyła się część warszta-
towa zatytułowana „Biznes z Ziemniaku – Ziemniak w Bizne-
sie”. Rolnicy i plantatorzy ziemniaka, którzy licznie od godzin 
rannych uczestniczyli w warsztatach mogli wysłuchać wykładów 
, zapoznać się z nowymi odmianami ziemniaków, uczestniczyć 
w pokazach pracy maszyn do uprawy ziemniaków. W niedzielę  
odbyła się część artystyczna, w której występowali uczniowie 

Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce oraz Zespół „Podgrodzianie”, 
Wisłoczanie”, „Niedźwiedzinie” oraz zespół „Revolution” . Na 
uroczystość przybyli goście, których witał wójt Józef Chudy w 
osobach: Jana Warzechy Posła na Sejm RP, Rafała Kumka - dy-
rektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego i Wiesława Lady – dyrektora Oddziału KRUS 
w Rzeszowie. 

Wszyscy bawili się do późnych godzin, a o smaczne potrawy z 
ziemniaków zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
                                                                                                                                    (ziel)

Koło Gospodyń Wiejskich Grabiny.

Koło Aktywnych Kobiet z Borowej.

KGW Róża.

Wystawa maszyn rolniczych.

KGW Stara Jastrząbka.

Ziemniaczana babka, rarytas przygotowany przez Koło Aktywnych Kobiet z Borowej.

KGW Chotowa. KGW Żdzary. Smakołyki przygotowały panie z KGW.

W roli konferansjerów: Lidia Wilczyńska – Starzyk i Piotr Warżała. 
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STARA JASTRZĄBKA 2013

Dziennikarka Agnieszka Kruszyńska – Idzior z wójtem Józefem Chudym. 

Występ uczennic z Gimnazjum w Starej Jastrząbce.

Zespół „Podgrodzianie”.

Miejsc siedzących zabrakło.

Tańczył zespół „Wisłoczanie”.

Wójt w towarzystwie dyrektora Rafała Kumka z PUW w Rzeszowie.

Piosenkę przygotowały uczennice ZS w Starej Jastrząbce. 

Konkurs w obieraniu ziemniaków.

Wystawa kukiełek.

Zespół „Niedźwiedzanie”.

Na imprezie nie brakowało dzieci i młodzieży.

Kapela „Revulation” z Rzeszowa.
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PRYMUSI  2012/2013 
GIMNAZJA

 (Przygotował: A. Fronc)

Gabriela Pluta  – uczennica klasy III Publicz-
nego Gimnazjum w Chotowej, średnia ocen: 5,2.

Adrianna Socha –  uczennica klasy III Publicz-
nego Gimnazjum w Czarnej, średnia oen 5,5.

Katarzyna Kusek –  uczennica kl. III Publicz-
nego Gimnazjum w Jaźwinach, średnia ocen 5,17

Anna Stachura – uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce; średnia ocen 5,2

Wiktoria Puzon – Uczennica klasy III Publicz-
nego Gimnazjum w Grabinach. Osiągnęła w roku 
szkolnym 2012/2013 wysoką średnią ocen: 5.33 
oraz otrzymała wzorowe zachowanie. W konkur-
sach szkolnych, międzyszkolnych zajmowała wy-
sokie miejsca. Uczennica zawsze bardzo chętnie 
podejmowała inicjatywy dotyczące poza progra-
mowych przedsięwzięć szkolnych.

Mirosław Kleszcz – absolwent Gimnazjum 
w Borowej, śr. 5,22. Finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego.

Karolina  Ćwik – uczennica kl. III Publicznego 
Gimnazjum w Jaźwinach, średnia ocen 5,17

Urszula Jaśkiewicz –  uczennica klasy III 
Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Głowaczowej, średnia ocen: 5,22.

Magdalena Godycka –  uczennica klasy III 
Publicznego Gimnazjum w Róży, średnia ocen: 
5,56

Jacek Głowacz – uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w 
Starej Jastrząbce; średnia ocen 5,2

Dominika Stolarz – Uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum 
w Żdżarach, średnia ocen – 5,3
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W dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
tradycyjnie od wielu lat do Kościoła Parafialnego w 
Starej Jastrząbce w dożynkowych korowodach przy-
były wieńce dożynkowe z Podlesia i Starej Jastrząbki. 

Uroczystą Mszę Św. Koncelebrowaną odprawił ks. Jó-
zef Węgrzyn i ks. Jan Ćwik proboszcz parafii p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła. W darach ofiarnych staro-
stowie dożynek Maria Kusek i Józef Mudra ofiarowali 
chleb upieczony z tegorocznego zboża.  Wieńce zosta-
ły pobłogosławione i w dożynkowych korowodach po-
wędrowały do Podlesia i Starej Jastrząbki.  Na brycz-
kach zaprzężonych w dorodne rumaki paradowały po 
Podlesiu, a  Stara Jastrząbką w takt orkiestry i chóru 
złożonego z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich po 
Mszy na kościelnych schodach odprawiła obrzęd do-
żynkowy. A wieczorem w Podlesiu przy Domu Kultury 
mieszkańcy spotkali się na grillu, a w Starej Jastrząbce 
w Wiejskim Centrum Kultury w Górnym Końcu panie 
z KGW świętowały do późnych godzin wieczornych 
przy kawie i upieczonych przez siebie ciastach. 

(ziel )

DOŻYNKI W PODLESIU I STAREJ JASTRZĄBCE

Kościół Parafialny zapełnił się mieszkańcami Podlesia i Starej Jastrząbki.

Starostwie dożynek ze Starej Jastrząbki Maria Kusek i radny 
Józef Madura.

Chleb w darze ofiarnym od starostów przyjmuje ks. Jan Ćwik.

Na uroczystość do Kościoła przybyły  panie w strojach krakowskich, panowie w mundurach strażackich.

Grill dla mieszkańców Podlesia przed Domem Kultury, w roli kucharza Mariusz Wardzała.

Sołtys Zbigniew Baran na bryczce z wieńcem.

Wieniec dożynkowy z Podlesia.

Dziewczyny z Podlesia ze śpiewem wracały z Kościoła do Podlesia 
na bryczkach.

Wieniec dożynkowy ze Starej Jastrząbki.

Po uroczystościach powrót do Podlesia bryczką.

W MB. Zielną do kościoła przynosi się do 
poświęcenia kwiaty.

Pani Małgorzata Baran i Tadeusz Szydłowski.
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Koła Gospodyń w Warszawie

 ZIELONA SZKOŁA W WARSZAWIE
 W dniach od 2 do 5czerwca 2013 roku 42 
– osobowa grupa uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej z Grabin i Szkoły Podstawowej 
z Przyborowa przebywała na „Zielonej 
Szkole” w Warszawie. 

Wyjazd zorganizowały nauczycielki p. 
Agnieszka Lesiak i p. Aneta Feret-Kłys. 
Dodatkowo opiekę nad Uczniami spra-
wowały panie: Jolanta Domańska i Ane-
ta Kuta. Głównym celem wyjazdu było 
umożliwienie uczniom zdobycia nowej 
wiedzy, przeżycia „żywej” lekcji historii 
i dostarczenie niezapomnianych wrażeń.
Uczniowie dzięki własnemu zaangażo-
waniu w pracę nad ustaleniem programu 
„Zielonej Szkoły” wybrali te miejsca w 
Warszawie, które są charakterystyczne dla 
stolicy, jak i te, których zobaczenie po-
zwoliło im na głębsze zrozumienie historii 
państwa. W ciągu tych kilku dni uczest-
nicy „Zielonej Szkoły” poznali historię 
Warszawy, legendy z nią związane oraz 
zwiedzili najważniejsze zabytki stołeczne-
go miasta. 

Wiedzę, jaką zdobyli poznając kolejne 
zakątki stolicy będą mogli efektywniej 
wykorzystać na lekcjach historii, plastyki, 
przyrody i geografii, wiedzy o społeczeń-
stwie, muzyki i języka polskiego. Owo-

cem tego będzie wykonanie fotoreportażu 
wzbogaconego o własne opinie. 
Wielu wrażeń dostarczył wszystkim 
uczniom pobyt w Centrum Nauki Koper-
nik, seans filmowy w Planetarium pt. „Je-
steśmy astronomami”, zajęcia edukacyjne 
w Muzeum Powstania Warszawskiego i 
Wilanowie. Niezapomniana będzie wi-
zyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszyscy byli bardzo podekscytowani i 
zaciekawieni tym, co dzieje się w tym bu-
dynku, na co dzień. 

Prawdziwą lekcją historii było zwiedzanie 
zabytków Warszawy. Krakowskie Przed-
mieście, pałac prezydencki, Belweder, 
Łazienki Królewskie, Pomnik Fryderyka 
Chopina przypomniały o ważnych histo-
rycznych wydarzeniach. Dzieci obserwo-
wały uroczystą zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, podziwiali panora-
mę miasta z XXX piętra Pałacu Kultury 
i Nauki. Atrakcją była również wizyta na 
Stadionie Narodowym, gdzie uczniowie 
na własne oczy zobaczyli, którędy piłkarze 

przybywają na stadion, jak wygląda Strefa 
Zawodnicza, poznali zakamarki piłkar-
skiej szatni, weszli na trybuny, a na koniec 
wczuli się w rolę piłkarza w pomeczowej 
Sali Konferencyjnej. 
W programie wycieczki nie mogło oczy-
wiście zabraknąć wizyty w ZOO, w 
którym podziwialiśmy wiele gatunków 
zwierząt. Ciekawym miejscem okazała się 
Manufaktura Cukierków, tam uczniowie 
zobaczyli jak powstają kolorowe karme-
lowe cukierki i lizaki. Równie udany był 

spacer po Starówce i Placu Zamkowym. 
 Tak atrakcyjny wyjazd nie byłby możli-
wy gdyby nie wsparcie Pana Wójta Gminy 
Czarna Józefa Chudego oraz firmy Magne-
ti Mirelli w osobie Marka Burasa. Z tego 
miejsca chcemy im w imieniu swoim i 
przede wszystkim podopiecznych serdecz-
nie podziękować. 
                     

Agnieszka Lesiak
Aneta Feret-Kłys

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w na-
grodę za całoroczna pracę na rzecz pro-
mocji gminy i udział w wszelkiego ro-
dzaju imprezach organizowanych w wo-
jewództwie, powiecie i na terenie naszej  
gminy wyjechały do Warszawy. 

Wyjazd  zorganizowało Gminne Centrum 
Kultury i Promocji w Czarnej. Najciekaw-
szym punktem warszawskiej wędrówki 
była wizyta w Sejmie i spotkanie z prze-
wodniczącym Klubu Poselskiego PSL 
Janem Burym, a w kuluarach z posłem 
Antonim Macierewiczem, którego relacja 
znalazła się na wizji popularnej stacji tele-
wizyjnej TVN. W programie nie zabrakło 
również zwiedzania zabytków warszaw-
skich, starego Miasta i Zamku Królew-
skiego. 

Wyjazd był także okazją do złożenia wi-
zyty w zaprzyjaźnionej gminie Wiązowna. 
Koła Gospodyń Wiejskich coraz bardziej 
stają się widoczne w naszej gminie. Po-
dejmowane przez nie inicjatywy niosą dla 
społeczności lokalnych wiele dobrego i 
pożytecznego także w zakresie integracji 
środowiska wiejskiego. 
 

(ziel)

Uczniowie przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wycieczkowicze na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

W ławach poselskich w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zasiadły panie z KGW. 

Przed Zamkiem Królewskim w Warszawie.

Odwiedziły partnerską gminę Wiązowna.

Z wizytą u posła Jana Burego – przewodniczącego Klubu Poselskiego PSL.

Na Sali Obrad w Wiązowej. Spotkanie w Domu Kultury w Wiązowej.
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Z pewnością każdy z nas wraca pamięcią 
do okresu dzieciństwa , ówczesnej beztro-
ski i zabawy. Tym co z  pewnością kojarzy 
się z czasem kiedy byliśmy dziećmi  są  
dobranocki. Takim miejscem, w którym 
można przypomnieć sobie opowieści jest 
rzeszowskie Muzeum Dobranocek utwo-
rzone ze zbiorów Wojciecha Jamy- kolek-
cjonera, który latami gromadził pamiątki 
związane z polskimi i zagranicznymi do-
branockami. W środę, 19 czerwca dzieci 
z oddziału przedszkolnego przy Zespole 
Szkół w Czarnej wraz z wychowawcą i 
opiekunami wybrali się do muzeum. Po 
przybyciu na miejsce zwiedzaliśmy po-
mieszczenia muzealne, podziwiając licz-
nie zgromadzone eksponaty.  Dzieci z ła-
twością rozpoznawały bajkowe postacie, 
a słuchając opowieści pani przewodnik 
zaznajamiali się również z mniej znanymi 
dla nich bohaterami bajek. Podziwialiśmy 
także projekt wystawienniczo- edukacyjny 
pod hasłem- „Niezwykłe życie pszczół”, 

którego sztandarową postacią uczyniono 
Pszczółkę Maję. Projekcja wybranych 
dobranocek stanowiła dopełnienie nieza-
pomnianych wrażeń. Oczywiście nie mo-

gło obyć się bez pamiątkowych zdjęć, do 
których obejrzenia serdecznie zapraszamy. 

Monika Sikora

Z WIZYTĄ W RZESZOWSKIM 
MUZEUM DOBRANOCEK

W związku z realizacją międzynarodowe-
go projektu pn. „Sport jest uniwersalnym 
językiem”, uczniowie i nauczyciele Pu-
blicznego Gimnazjum w Czarnej wzięli 
udział w drugiej z kolei wizycie robo-
czej, która tym razem odbyła się w pięk-
nym hiszpańskim mieście – Còrdobie, w 
dniach od 27 kwietnia do 4 maja 2013 r. 

Do Hiszpanii wyjechało tym razem sze-
ścioro uczniów naszej szkoły (3 dziew-
czyny i 3 chłopców) z klas I i II gimna-
zjum oraz trzy nauczycielki. Warto także 
przypomnieć, że od września 2012 r. na-
szymi zagranicznymi partnerami w ww. 
projekcie Comeniusa są szkoły: Istituto 
Comprensivo №1 „Porcu Satta” i Scuola 
Secondaria Di Primo Grado „A. Rosas” – 
Quartu Sant’ Elena (Włochy), Türkiyem 
İlköğretim Okulu – Malatya(Turcja)oraz 
Colegio Divina Pastora - Còrdoba (Hisz-
pania).

Młodzież gimnazjalna wszystkich part-
nerskich szkół uczestniczyła w różno-
rodnych zawodach i rozgrywkach spor-
towych, gdyż głównym celem projektu 
jest m. in. organizacja miniolimpiad 
sportowych ze szczególnym uwzględnie-
niem zasad fair play. Ważna jest również 
umiejętność komunikowania się w języku 
angielskim, gdyż uczniowie mają zapew-
nione zakwaterowanie w domach swoich 
zagranicznych koleżanek i kolegów. 
Każde spotkanie robocze poprzedzone 
jest realizacją wielu zadań, które szkoły 
wykonują na bieżąco u siebie, a potem 
prezentują efekty swojej pracy podczas 
wizyty. Tak było i tym razem. W naszej 
szkole od listopada do kwietnia bieżące-
go roku szkolnego wykonano następujące 
zadania: opracowano prezentację mul-
timedialną i album pt. „Historia igrzysk 
olimpijskich i wychowania fizycznego” 
począwszy od starożytności, aż do czasów 
współczesnych, z uwzględnieniem roli 
polskich sportowców i Polski, jako kraju 
w tworzeniu europejskiej historii sportu. 
Kolejną prezentacją multimedialną była 
praca pt. „Sport i zdrowie”, przygotowa-
na z myślą o uczestnictwie uczniów w 
konferencji z udziałem zaproszonych go-
ści – znanych hiszpańskich sportowców 
z regionu Andaluzji. Młodzież z naszej 
szkoły, jak również ze szkół partnerskich 
zaprezentowała w języku angielskim 
wszystkim uczestnikom konferencji, jak 
promuje się zdrowie i sportowy tryb życia 
w ich szkole i w miejscowości, w której 
się ona znajduje. Kolejnym zadaniem 
było przeprowadzenie wśród uczniów 

całej szkoły ankiet na temat ich zaintere-
sowań sportowych, sposobów spędzania 
przez nich wolnego czasu, ogólnie rzecz 
biorąc na temat sportowego trybu życia 
gimnazjalistów oraz ich rodzin. Ważnym 
zadaniem było także przeprowadzenie 
przez nauczycieli wychowania fizycz-
nego badań dotyczących sprawności fi-
zycznej uczniów. Wszystkie uzyskane w 
badaniach dane zostały zamieszczone w 
zbiorczym sprawozdaniu i przekazane ko-
ordynatorowi projektu. Na podstawie tych 
zestawień z każdej partnerskiej szkoły zo-
stanie opracowany raport postępów, który 
będzie przesłany do narodowych agencji 
programu Comenius. Oprócz zadań wyni-
kających ściśle z założeń projektu „Sport 
jest uniwersalnym językiem” polska gru-
pa opracowała prezentację multimedialną 
- wspomnienia z pierwszej wizyty robo-
czej, z pobytu na Sardynii w listopadzie 
2012 r. Prezentacja ta cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów i na-
uczycieli z pozostałym partnerskich szkół.   
Jak można się było tego spodziewać, naj-
więcej emocji dostarczały codzienne ry-
walizacje sportowe.  

A oto sukcesy naszych gimnazjalistów:
vortex chłopców – I i II miejsce (Marcin 
Janus, Maciej Para)
vortex dziewcząt – II miejsce (Karolina 
Kutrzuba)
skok w dal chłopców – I miejsce (Marek 
Kądzielawa - 4,93 m)
biegi chłopców na 1000 m – I miejsce 
(Marcin Janus)
biegi chłopców na 80 m – I miejsce (Ma-
rek Kądzielawa)
sztafeta chłopców - I miejsce 
piłka nożna – II miejsce
koszykówka dziewcząt – II miejsce
koszykówka chłopców – III miejsce
skok w dal dziewcząt – IV miejsce 

Oprócz udziału w zawodach sporto-
wych wszyscy mieliśmy okazję zwiedzić 
Còrdobę.Jest to miasto w południowej 
Hiszpanii liczące około 322 tysiące miesz-
kańców. Jest stolicą regionu – Andaluzja, 
ośrodkiem przemysłowym, naukowym 
oraz turystycznym o światowym znacze-
niu. Pierwotnie była to osada iberyjska, 
która w III w. p.n.e. znajdowała się pod 
panowaniem kartagińskim, a od ok. 200 
r. p.n.e. była rzymską kolonią. W 711 r. 
została zdobyta przez Arabów. W 1236 
r. miasto zajęli chrześcijanie i Còrdoba 
awansowała do rangi ośrodka handlu 
suknem i jedwabiem. W 1808 r. zdobyta 
została przez Francuzów w czasie wojen 

napoleońskich. W latach 1936 – 1939, 
w czasie wojny domowej w Hiszpanii, 
Còrdoba została opanowana przez siły 
frankistowskie związane z dyktatorem, 
generałem Francisco Franco. Tak więc, 
analizując historię tego miasta i regionu, 
można dziś odnaleźć ślady trzech kultur 
i trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu 
i islamu.  

Bogata historia tego miasta odcisnęła 
piętno na jego dziedzictwie kulturowym 
i zabytkach. Miejscem wartym zwie-
dzenia jest zespół fortyfikacji Alkazar, 
który pełnił też rolę siedziby władców 
kastylijskich. Inną niezwykle osobliwą 
budowlą jest Mezquita, czyli wielki me-
czet pochodzący z VIII wieku. Budynek 
ten był wielokrotnie przebudowywany, a 
jego powierzchnia wynosi 23000 m². Dziś 
jest katedrą Kościoła rzymskokatolickie-
go. Interesującym obiektem jest również 
Puente Romano, czyli 16 łukowy most na 
rzece Gwadalkiwir. 

Miasto przyciąga podróżnych licznymi 
festiwalami i imprezami. Do Còrdoby  
najlepiej pojechać jest właśnie w maju, 
ponieważ wtedy odbywa się tam najwię-
cej fiest. Większość świąt związana jest 
z kwiatami, na przykład  Festival de los 
Patios Cordobeses, podczas którego mia-
sto, wszystkie krzyże przyozdabia się ko-
lorowymi kwiatami. Jest wtedy również 
organizowany konkurs na najładniej zago-
spodarowane i ukwiecone patio (w archi-
tekturzehiszpańskiej, portugalskieji ibero-
amerykańskiej, wewnętrzny dziedziniec 
w pałacach, willach i domach, najczęściej 
wyłożony płytkami kamiennymi). Głów-
nym świętem w tym rejonie Hiszpanii jest  
Feria de Cordoba, z charakterystycznymi 
tańcami, muzyką flamenco i wartym obej-
rzenia nocnym oświetleniem miasta. 
Taniec flamenco posiada swe korzenie 
w dawnych religijnych tańcach oriental-
nych. W dzisiejszej jego postaci dopatrzyć 
się można wielu elementów tańca hindu-
skiego, takich jak ruchy ramion, dłoni 
i palców. Flamenco jest jednak dużo 
bardziej dynamiczne. Nie opowiada się 
tańcem historii i gestom nie przypisuje 
się konkretnych znaczeń. We flamenco 
ruchy ciała i gesty wyrażają pewne sta-
ny emocjonalne tancerza lub podkreślają 
znaczenie słów i charakter melodii, która 
im towarzyszy. Ostatecznie, interpretacja 
charakteru tańca i jego treści należy do 
subiektywnego odczucia widza.
Mówiąc o kulturze Hiszpanii, nie sposób 
nie wspomnieć o specjałach narodowej 

kuchni. Jest to typowa kuchnia sródziem-
nomorska, w której dominują potrawy z 
ryb, krewetek, ośmiornic, serów, owoców. 
Na całym świecie znana jest hiszpańska 
ryżowa paella, chłodnik gazpacho, ziem-
niaczana tortilla czy krem kataloński z 
mleka, jajek,  śmietany, cukru wanilio-
wego, brązowego cukru, cynamonu,  z 
dodatkiem startej skórki z cytryny i poma-
rańczy. My mieliśmy okazję degustować 
paellę, którą dla wszystkich uczniów i 
nauczycieli przyrządził jeden z rodziców. 
Było to całkiem smaczne danie z ryżem 
i kurczakiem. Innego dnia zostaliśmy po-
częstowani typowym andaluzyjskim śnia-
daniem. Składało się ono z bułki polanej 
oliwą z oliwek i posypanej cukrem, a do 

picia podano słodkie, waniliowe mleko 
w kartoniku. Ten przysmak jednak nie 
przypadł nam do gustu, gdyż Polacy – je-
śli już – wolą bułkę 
z masłem, nie oliwą.

Pobyt w Andaluzji zaowocował także 
przyswojeniem przez nas kilku praktycz-
nych słówek z języka hiszpańskiego. Są 
to: Buenos días - Dzień dobry (rano), 
Buenas tardes - Dzień dobry (w pozosta-
łych porach dnia), Hola (wymowa - ola) 
– cześć na powitanie, Adios – do widzenia 
lub cześć na pożegnanie, Buenas noches – 
Dobranoc, Soy de Polonia. - Jestem z Pol-

ski, Cómo está? - Jak się masz?, Gracias 
(wym. grasjas) – Dziękuję, Quiero soñar 
(wym. kiero soniar) - Chce mi się spać, 
Grande – duży, Bonito – ładny, No entien-
do – nie rozumiem, Hasta mañana! (wym. 
asta maniana) - Do jutra!   

Podsumowując, można stwierdzić, że An-
daluzjato region fascynujący swoimi kon-
trastami, zarówno pod względem kulturo-
wym, jak i krajobrazowym. Podróżując po 
niej, trafiamy na pałace wzniesione przez 
Maurówi chrześcijańskie katedry, na su-
rowe krajobrazy górskie oraz urodzajne 
równiny. Trzeba jednak wiedzieć, że An-
daluzja nie ujawnia wszystkich swoich za-
gadek na pierwszy rzut oka. Jej poznanie 

wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. 
Meczety, kościoły, wąskie uliczki w śród-
mieściu, przepiękne książęce rezyden-
cje, mnóstwo kwiatów – to z pewnością 
zachwyci każdego turystę, bowiem An-
daluzja to bezcenna perła europejskiego 
Orientu, mimo że nie położona na wscho-
dzie. To kraina flamenco, corridy, sjesty i 
fiesty. Miejscowe przysłowie mówi: „An-
daluzyjczyk albo śpi, albo się bawi”, 
a my to całkowicie potwierdzamy.
                                                                                                                                                      

           B. Socha

Gimnazjaliści z Czarnej 
z wizytą w Hiszpanii

Uczniowie z ZS w Czarnej gościli w Hiszpanii. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Czarnej.

Z okazji Dnia Dziecka wychowawczyni 
grupy dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Zespole Szkół w Czarnej  swoim 
podopiecznym przygotowała liczne nie-
spodzianki, między innymi:  konkursy 
recytatorskie, zawody sprawnościowe, 
śpiewanie piosenek o różnej tematyce. 
Nie zabrakło także tańców przy skocznej 
muzyce. Pod koniec trwania zajęć wy-

chowawczyni grupy życzyła dzieciom 
aby uśmiech na ich twarzach pojawiał się 
każdego dnia. Ten wyjątkowy i świątecz-
ny dzień dzieci spędziły wesoło i przyjem-
nie.  Dzieci były zadowolone, że w  tak w 
uroczysty sposób mogły obchodzić swoje 
święto, tak bardzo przez nich wyczekiwa-
ne. 

Monika  Sikora

O WYJĄTKOWYM DNIU PEŁNYM WRAŻEŃ

Zdjęcie z Misiem Uszatkiem
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W Zespole Szkół im. Lotników Brytyj-
skich w Żdżarach odbyło się podsumo-
wanie projektu edukacyjnego pod hasłem 
,,81 cudów i niebo”, realizowanego przez 
trzy lata w ramach zadań programu Co-
menius. 

Międzynarodowa delegacja złożona z 12 
nauczycieli i 25 uczniów w wieku 13-15 
lat- przedstawicieli placówek szkolnych 
z Czech, Turcji i Finlandii, czyli krajów 
partnerskich biorących udział w projekcie, 
przybyła na kilka dni do szkoły Żdżarach, 
gdzie została uroczyście powitana przez 
jej dyrektora Grzegorza Markowicza. Na-
stępnie dzieci z klasy,, 0’’ w strojach regio-
nalnych zatańczyły krakowiaka oraz obda-
rowały gości koszem polskich słodyczy. 
Zagraniczna delegacja zwiedziła budynek 
szkoły, a także uczestniczyła w wybra-
nych przez siebie lekcjach, m.in. języka 
polskiego, języka angielskiego, biologii, 
matematyki i wychowania fizycznego. 
Nauczyciele i uczniowie wzięli także 
udział w uroczystym spotkaniu z Józefem 
Chudym, wójtem gminy Czarna, podczas 
którego zapoznali się z jej najważniejszy-
mi osiągnięciami. Mieli okazję poznać 
atrakcje regionu, korzystając z noclegów 
w hotelu Grand w Chotowej, gdzie do ich 
dyspozycji były m.in. sauna, basen, korty 
tenisowe i SPA. Uczniowie wspólnie ro-
zegrali mecze w siatkówkę i piłkę nożną. 
Zagraniczna delegacja odwiedziła także 
Kraków i Wieliczkę, a wraz z kolegami 
z polskiej szkoły wzięła udział w warsz-
tatach artystycznych, owocem, których 
były figurki aniołów i ozdoby choinkowe 
odlane z gipsu. Uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli również w międzynarodo-
wej dyskotece, prezentując swoje naro-
dowe tańce i zabawy. Podczas ostatniego 
spotkania Polacy przedstawili zwyczaje 
związane z Bożym Narodzeniem, co spo-
tkało się z niezwykłym zainteresowaniem 
gości. Najmłodsi uczniowie z klas 0-III 
zaprezentowali tradycyjne jasełka, a starsi 

zaprosili kolegów z zagranicy do wspólne-
go lepienia świątecznych pierogów, deko-
rowania stołu, ubierania choinki, śpiewa-
nia kolęd i łamania się opłatkiem. ” Nigdy 
nie zapomnę osobliwego wzruszenia, jakie 
malowało się na twarzach młodych ludzi 
z Turcji podczas wykonywania tych czyn-
ności, radosnej, serdecznej i przyjaznej 
atmosfery, którą stworzyła młodzież mó-
wiąca przecież różnymi językami” – wy-
raziła refleksję Anna Chudy, nauczycielka 
języka angielskiego i jednocześnie koor-
dynatorka zadań programu Comenius w 
szkole w Żdżarach. 

 Podczas prezentacji podsumowującej pra-
cę na rzecz projektu, pokazano zdjęcia z 
wyjazdów indywidualnych i grupowych, 
jakie odbyły się w przeciągu trzech lat do 
krajów partnerskich, biorących udział w 
realizacji zadań programowych. Każdy z 
zagranicznych gości otrzymał na pamiątkę 
książkę zawierającą historię gminy Czar-
na, przygotowaną przez uczniów gim-
nazjum w Żdżarach. Dyrektor Grzegorz 
Markowicz obdarował gości wykonanymi 
ze szkła dębowymi drzewkami –będący-
mi odwołaniem do herbu Żdżar. Każda ze 
szkół otrzymała również okolicznościową 
tabliczkę z herbem miejscowości, w której 

odbyło się spotkanie. 
Szkoła w Żdżarach współpracowała nad 
zadaniami projektu z krajami partnerski-
mi od 2010 roku. Pomysłodawcą przystą-
pienia placówki do udziału w programie 
Comenius był Grzegorz Markowicz, dy-
rektor szkoły.- Dzięki udziałowi w owym 
przedsięwzięciu nasza młodzież stała się 
otwarta na międzynarodowe kontakty, któ-
re wpływają na doskonalenie znajomości 
języka angielskiego, poszerzają wiedzę o 
innych krajach Europy, uczą szacunku dla 
odmiennych kultur i religii, a także współ-
pracy w międzynarodowych zespołach, 
poczucia przynależności do wielkiej euro-
pejskiej rodziny. 

„Realizacja zadań programowych przy-
czyniła się do aktywizacji uczniów oraz 
doskonalenia warsztatu zawodowego na-
uczycieli poprzez wymianę doświadczeń z 
pedagogami z innych krajów oraz zastoso-
wanie nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych” -ocenia korzyści 
z uczestnictwa w projekcie dyrektor Grze-
gorz Markowicz. Od września 2013 roku 
szkoła w Żdżarach przystąpi do realizacji 
nowego projektu. 
    

Anna Grabowska

81 cudów w ŻdżarachDNI GMINY 
CZARNA

Występował Zespół z Gimnazjum w Róży.

Wigilię przygotowali uczniowie ze Żdżar dla gości.

Na lekcji w ZS w Żdżarach.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników programu.

Zakończenie odbyło się w ZS w Żdżarach. 

Przed Urzędem w Czarnej – nauczyciele z Turcji.

Z wizytą w ZS w Czarnej.

Spotkanie z wójtem Józef Chudym w GCKiP w Czarnej.

Występowali Bracia Matuły z Bruna. 

 Plac w Centrum Czarnej zapełnił się widzami.

Zespół „Gryfici” z Dębicy. 

FOTOREPORTAŻ  (fot.: P. Sygulski)
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W Zespole Szkół w Chotowej odbył się 
tradycyjny Festyn Rodzinny, gromadząc 
bardzo licznie gości z miejscowości, jak 
też przyjezdnych. 

Niedzielne pogodne popołudnie sprzy-
jało wspólnej zabawie przyjaciół szkoły. 
Udział wzięli uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, słuchając popisów wokalnych 
uczniów i absolwentów szkoły, relak-
sując się przy programie kabaretowym, 
wzruszając się recytacjami i śpiewami 
najmłodszych uczniów, dedykowanymi 
mamom i tatusiom z okazji ich świąt. Ma-
luchy chętnie rywalizowały w konkursach 
i zabawach o charakterze sportowym, 
często do zabawy włączali się rodzice. 
Atrakcją imprezy był występ zespołu 

Podgrodzianie. Najbardziej cieszy to, że 
w organizacji imprezy współpracowali 
przedstawiciele szkoły, Rady Rodziców, 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich 
i Ochotnicza Straż Pożarna. Stała się ona 
prawdziwą okazją do integracji całej miej-
scowości. Panie z Koła Gospodyń często-
wały smakołykami, pomagały w obsłudze 
imprezy, zaś szczególną atrakcją stał się 
mecz piłki nożnej, który dzielne choto-
wianki rozegrały ze strażakami. Pomy-
słowy, zaplanowany z poczuciem humoru 
i dystansem do siebie, na długo mecz ten 
zapadnie w pamięci widzów. Bardzo cie-
szy również liczny i spontaniczny udział 
absolwentów szkoły, którzy obecnie ucząc 
się już w szkołach średnich lub studiując 
na wyższych uczelniach, nie tylko odwie-

dzili szkołę, ale też poświęcili swój czas, 
by wystąpić z programem muzycznym czy 
kabaretowym, urozmaicili imprezę poka-
zami strażackimi, zaprezentowali  insce-
nizację własnego pomysłu. Słowa uznania 
należą się nauczycielom, którzy włożyli 
w przygotowanie festynu wiele zapału, 
inwencji, podejmując się swoich zadań 
w sposób naturalny, bezpretensjonalny. 
Zaangażowanie wykazali także ucznio-
wie i ich rodzice, gromadząc potrzebne 
nagrody, gadżety, rekwizyty, wspierając 
życzliwością i poświęcając własny czas. 
Społeczność szkoły i miejscowości udo-
wodniła, że warto współpracować w do-
brym celu.

ZS w Chotowej

Nawet najmłodsi muszą wiedzieć, że 
każdy powinien dbać o własne zdrowie. 
Przedszkolaki uczestniczą w programie 
prozdrowotnym „Czyste powietrze wokół 
nas” zainspirowanym przez Sanepid w 
Dębicy. 

Program  realizowany był w grupie dzieci 
5-6 letnich pod kierunkiem Pani Magdale-
ny Stanoch. W początkowej fazie program 
został przedstawiony rodzicom dzieci i 
zyskał aprobatę w realizacji. W kolejnej 
fazie dzieci uczestniczyły w zajęciach dy-
daktycznych składających się z 5 propo-
nowanych tematów, na każdy dzień inny. 

Podczas realizacji programu „Czyste po-
wietrze wokół nas” dzieci zwiększyły 
wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, 
podczas wycieczki obserwowały źródła 
dymów, z ogromnym zaangażowaniem 
projektowały znaczek – „Nie pal przy 
mnie”. Wysłuchały pogadanki o szkodli-

wości dymu papierosowego, przygotowa-
nej przez starszych kolegów.

Na koniec wzięły udział w konkursie 
plastycznym: „Nie pal przy mnie mamo, 
tato.” Na uwagę zasługuje fakt, że rodzi-
ce bardzo chętnie pomagali swoim po-
ciechom podczas rysowania prac. Efekt 
konkursu był podziwiany przez uczniów, 
rodziców i nauczycieli naszej szkoły na 
gazetkach szkolnych. Wszyscy autorzy 
prac otrzymali dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców, wy-
chowawcę oraz Sanepid.

W trakcie realizacji dzieci poznały bohate-
ra  programu - Dinusia, który towarzyszył 
im na co dzień w postaci wesołej maskot-
ki. „Dinuś”  bardzo uatrakcyjnił zajęcia, 
a dzieci chętnie śpiewały piosenki o ty 
bohaterze i słuchały tekstów z nim w roli 
głównej.

FESTYN RODZINNY  W CHOTOWEJ

GMINNE ZAWODY POŻARNICZE 
GRABINY - 2013

„Czyste powietrze 
wokół nas”

Zespół „Podgrodzianie”.

Najmłodsi, też brali udział w konkursach.Licznie bawili się w Chotowej rodzice i dzieci.Malowanki na buzi, ostatnio szał imprez z udziałem dzieci.

Prezes Stanisław Bryg składa meldunek wójtowi Józefowi 
Chudemu.

Konkurencja bojowa zawodów.

Zdobywczynie I miejsca – dziewczęta z OSP Róża.

Nie zabrakło widzów.

Przedszkolaki z Chotowej.

Ta konkurencja wymaga siły.

Wygrało OSP z Jaźwin.

FOTOREPORTAŻ  (fot.: P. Warżała)
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22 maja 2013 roku w Publicznym Gimna-
zjum w Róży odbył się kolejny konkurs 
matematyczno – chemiczny, w którym 
brali udział najlepsi matematycy i chemi-
cy z: Borowej, Chotowej, Grabin, Róży i 
Starej Jastrząbki. Organizatorkami spotka-
nia były nauczycielka matematyki Danuta 
Chęciek i nauczycielka chemii Jolanta Ca-
baj. W rozgrywkach wzięło udział 5 trzy-
osobowych zespołów, co powodowało, 
iż uczucie osamotnienia podczas zmagań 
konkursowych było wyeliminowane.

Uczniowie rozwiązywali test, krzyżówkę, 
zadania tekstowe oraz zadania typu Praw-
da/Fałsz obejmujące wiadomości z mate-
matyki i chemii. Dzięki takiej różnorod-
ności zadań wszyscy uczestnicy z dużym 
zaangażowaniem walczyli o punkty dla 
sowich drużyn. Poziom wiedzy uczniów 
był bardzo wyrównany. 

Pierwsze miejsce zdobył zespół z Gimna-
zjum w Róży w składzie: Sylwia Chłopek, 
Magdalena Godycka i Małgorzata Perz. 
Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum 
ze Starej Jastrząbki w składzie: Jacek Gło-
wacz, Norbert Nosal i Anna Stachura. Na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 
Grabin w składzie: Dominika Kłys, Wikto-

ria Puzon i Filip Świerz. Pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali wyróżnienie.
Patronat nad konkursem objęło Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Czarnej,  
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz 
dyrektor szkoły pan Janusz Opaliński fun-
dując nagrody dla uczniów i pamiątki dla 
nauczycieli.
Wszyscy uczestnicy otrzymali również 

drobne upominki a nauczyciele podzięko-
wania za zaangażowanie w przygotowanie 
uczniów i pracę w jury.
Za rok zapraszamy na kolejną edycję roz-
grywek. 

Organizatorzy:
Jolanta Cabaj

Danuta Chęciek     

Pod takim hasłem 22 maja 2013r. odbył 
się w Zespole Szkół w Borowej Szkolny 
Dzień Promocji Zdrowia.
Wraz z zaproszonymi uczniami z Róży 
i Czarnej gimnazjaliści rywalizowali w 
konkursie na temat szkodliwości nałogów. 
Największą wiedzą wykazały się uczenni-
ce z Róży.
Uczniowie z Borowej przygotowali pokaz 
tańców współczesnych oraz inscenizację 
pt. „Smutne jest życie palacza”, gdzie mo-
gliśmy zobaczyć, jak zgubne skutki ma 
nałóg nikotynowy i jak trudno jest się go 
pozbyć.
Występom towarzyszyła prezentacja wi-
taminowych kanapek oraz podsumowanie 
konkursu na plakat i fraszkę o nałogach.
Młodsze dzieci z koleżankami i kolega-
mi z Róży i Jaźwin prezentowały swoje 
wiadomościw quizie na temat zdrowego 
odżywiania.
Na koniec tego dnia czekała na wszystkich 

zabawa na świeżym powietrzu i odrobina 
pyszności.
Razem z panią dyrektor Wiolettą Bałut 
dzień ten przygotowały Małgorzata Bier-

nat, Barbara Piekarz i Anna Augustyn oraz 
uczennice i uczniowie Zespołu Szkół w 
Borowej.

ZSwB

10 maja 2013 r. w Publicznym Gimna-
zjum w Róży odbyła się rekreacyjno-spor-
towa impreza, której celem była promocja 
zdrowych zachowań wśród uczniów. Na 
imprezę przybyli przedstawiciele z gimna-
zjów w Borowej i Starej Jastrząbce.
 
Uczniowie z każdej szkoły przygotowali 
multimedialne prezentacje na temat zdro-
wego odżywiania, roli ruchu dla zdrowia, 

przyczyn i skutków uzależnień. Przed-
stawiciele szkół sprawdzili swoją wiedzę 
rozwiązując test „Znam swój organizm i 
potrafię o niego zadbać.”, w którym naj-
lepszy okazał się uczeń Gimnazjum w Sta-
rej Jastrząbce. 

Kolejnym punktem imprezy były występy 
taneczne i wokalne, po których uczniowie 
rywalizowali w wielu zabawnych konku-

rencjach sportowych.
Wszyscy doskonale się bawili i już umó-
wili się na następną wspólną imprezę.
Szkolną majówkę zorganizowali: szkolny 
koordynator promocji zdrowia Jolanta Ca-
baj, nauczycielka biologii Barbara Piekarz 
oraz nauczyciel wychowania fizycznego 
Andrzej Gniewek. 

  Jolanta Cabaj

Na wycieczce przedszkolaki z Przyborowa.

Uczestnicy konkursu w Róży. 

Nagrodzeni w konkursie.

Uczniowie z ZS w Borowej.

Z rodzicami i paniami z przedszkola zwiedzano „Dino Zatorland”.

„DINO 
ZATORLAND”

Rok Juliana Tuwima – na wesoło 
w Zespole Szkół w Jaźwinach

Ruch jest życiem – 
życie jest ruchem

STOP NAŁOGOM

Rozgrywki matematyczno – chemiczne 
w Publicznym Gimnazjum w Róży

„Szkolna majówka” w Róży

14 maja odbyła się długo oczekiwana, nie 
tylko przez przedszkolaków z przedszkola 
w Przyborowie, ale także ich rodziców 
wycieczka do parku dinozaurów "Dino-
Zatorland" w Zatorze. 

Choć spod przedszkola wyruszyliśmy w 
kroplach deszczu, na miejscu przywitało 
nas piękne słoneczko.
Ponad godzinę zwiedzaliśmy park pełen 
dinozaurów, zarówno tych małych, jak i 
olbrzymów, których widok wywołał gęsią 
skórkę nie tylko u dzieci. Dinozaury ru-
szały się i wydawały dźwięki, co sprawiło, 
że poczuliśmy, jakbyśmy przenieśli się do 

czasów, kiedy te niesamowite stworzenia 
stąpały po ziemi. 
Kolejnym punktem wycieczki było inte-
raktywne show 3D. Dzieci poznały tam 
małego dinozaura Arnolda,  z którym ucię-
ły sobie miłą pogawędkę. Jednak najwięk-
szą frajdą dla wycieczkowiczów, zarówno 
tych małych, jak i tych starszych okazał 
się Lunapark - park rozrywki pełen kole-
jek, zjeżdżalni, karuzeli i trampolin. Do 
domów wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo 
zadowoleni, pełni wrażeń i niezapomnia-
nych emocji.

Gabriela Kozioł

 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2013 rokiem Juliana Tuwima. W br. 
mija 60. rocznica śmierci współtwórcy 
Skamandra. Poeta najbardziej znany jest 
z wierszy dla najmłodszych. Z tej okazji 
14 czerwca 2013 r. uczniowie klasy III 
Gimnazjum w Jaźwinach przygotowali dla 
uczniów i tych najmłodszych, i tych nieco 
starszych prezentację multimedialną przy-
bliżającą postać wybitnego poety 20-lecia 

międzywojennego. Uczniowie zaplano-
wali także konkursy i zabawy dla dzieci 
młodszych, oparte na znajomości treści 
popularnych wierszyków Julian Tuwima, 
m.in. „Okulary”, „Idzie Grześ przez wieś”, 
czy „Pan Tralaliński”.  
Największy zachwyt wzbudziło jednak 
przedstawienie teatralnew wykonaniu 
gimnazjalistów. W różnorodnych formach 
artystycznych przedstawili oni „Słonia 

Trąbalskiego”, słynną „Lokomotywę”, czy 
„Dyzio marzyciela”.  W role bajkowych 
bohaterów wcielili się: Patrycja Burek, 
Paulina Cieśla, Karolina Ćwik, Mateusz 
Janus, Katarzyna Kusek, Jakub Niedziel-
ski, Dawid Stelmach, Łukasz Sztorc, 
Szczepan Wałęgai Marek Ziarko, a nad 
całością czuwała polonistka p.Agnieszka 
Szot.
                                                                                                                                        A.Szot

Pod takim hasłem 8 maja br. w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w Pilźnie od-
był się Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej, którego orga-
nizatorami byli Dyrektor oraz nauczyciele 
Zespołu Szkół w Strzegocicach współpra-
cujący z Domem Kultury w Pilźnie.
W imprezie tej wzięli udział m.in. ucznio-
wie z Róży. Ze Szkoły Podstawowej 
Magdalena Pych, która wystąpiła z pio-
senką Wędruj z nami i Wiktoria Cymbor 
z piosenką Sport to zdrowie. Gimnazjum 
zaś reprezentowali Natalia Pych, która za-
śpiewała Ach, jak przyjemnie oraz zespół 
„Róże” wykonujący piosenkę Bez słów. 
Nad przygotowaniem uczniów do konkur-
su czuwał pan Janusz Opaliński, Dyrektor 

Gimnazjum w Róży oraz nauczyciel mu-
zyki w obu szkołach. 
Jury, oceniając występy młodych artystów 
z całego powiatu, wzięło pod uwagę po-
ziom wykonania utworu, dobór repertuaru 
do poziomu wiekowego wykonawców, 
warsztat wokalny, osobowość, poczucie 
rytmu, dykcję, muzykalność i warunki 
głosowe wykonawców, ogólny wyraz ar-
tystyczny i dobór repertuaru. 
Miło nam poinformować, że wszystkie te 
warunki najlepiej spełniła nasza uczenni-
ca Natalia Pych i zajęła w tym konkursie 
I miejsce, zaś zespół „Róże” miejsce II a 
Wiktoria Cymbor miejsce III.  
Uczniom i ich opiekunowi gratulujemy 
sukcesu i życzymy kolejnych.
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STRAŻACY W PRZEDSZKOLU

Przedszkolaki w teatrze

„BEZPIECZNE WAKACJE”

Publiczne Przedszkole w Przyborowie od 
dwóch lat uczestniczy w akcji "Cała Pol-
ska czyta dzieciom". 

Aby urozmaicić codzienne czytanie raz 
w miesiącu do przedszkola zapraszani 
są wyjątkowi goście, którzy opowiadają 
dzieciom o swojej pracy, a następnie czy-
tają im bajkę. Przedszkolakom czytała już 
m.in. pani listonosz, pani stomatolog czy 
pani pielęgniarka. 

W maju przedszkole odwiedzili strażacy z 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. W 
ciekawy sposób opowiedzieli maluchom o 
trudach swojej pracy, przypomnieli nume-
ry telefonów alarmowych i zorganizowali 
pokaz sprzętu. 

Każde dziecko mogło wsiąść do wozu, 
założyć hełm, czy potrzymać prądownicę. 
Ogromną atrakcją okazał się pokaz użycia 
sprzętu gaśniczego z pomocą przedszkola-
ków. Włączając się w akcję "Cała Polska 

czyta dzieciom" strażak Artur przeczytał 
książkę Czesława Janczarskiego pt. "Jak 
Wojtek został strażakiem". Podczas spo-
tkania dzieciom towarzyszyły wielkie 
emocje, a na ich twarzach malował się 
wyraz podziwu i szacunku. To było nie 

tylko bardzo miłe, ale przede wszystkich 
cenne spotkanie, gdyż mali wychowan-
kowie wzbogacili się o niezwykle ważne 
informacje.

Gabriela Kozioł

24.04.2013r. w Przedszkolu Publicznym 
w Czarnej zorganizowano wyjazd na 
spektakl dla dzieci z grup 5-letnich do 
tarnowskiego Teatru im.L.Solskiego .Baj-
kowa sceneria placu zabaw, recytujący 
i śpiewający aktorzy, kolorowe światła, 
wesoła muzyka i lokomotywa, która za-
brała naszych  przedszkolaków w świat  
„żywego słowa” To opis przedstawienia  
‘Lokomotywa” opartego na wierszach 
dla dzieci napisanych przez J.Tuwima, 
J.Brzechwę. ,które obejrzeli nasi przed-
szkolacy. W czasie przedstawienia dzieci 
„spotkały” murzynka Bambo ,małpkę w 
kąpieli, panią Słowikową oraz wysłuchały 
morałów wynikających z zaprezentowa-
nych wierszy. Po zakończeniu spektaklu 
przedszkolaki zwiedziły kulisy teatru oraz 
dowiedziały się jak powstaje przedstawie-
nie teatralne.
                                                                  A.Socha

W upalne, czerwcowe przedpołudnie na 
plac zabaw Publicznego Przedszkola w 
Przyborowie podjechał policyjny radio-
wóz, z którego wysiadła Pani komisarz 
Bożena Lisak w towarzystwie dwóch po-
licjantów. 

Ale spokojnie! Na szczęście nic złego się 
nie stało. To kolejni goście, którzy przy-
jechali do przedszkola, aby wziąć udział 
w akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Na początek Pani komisarz wygłosiła 
dla dzieci prelekcję pt. „Bezpieczne wa-
kacje”. Przypomniała numery telefonów 
alarmowych, zasady bezpiecznego poru-
szania się po drodze i uczuliła słuchaczy 
na zachowanie ostrożności w stosunku do 
obcych osób. Ponadto uświadomiła po-
trzebę jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi 
pasami i noszenia „odblasków” wieczoro-
wą porą. Panowie policjanci opowiedzie-
li zaś dzieciom, jak na co dzień wygląda 
praca tzw. drogówki, pokazali radiowóz 
i jego wyposażenie. Na koniec Pani ko-
misarz przeczytała dzieciom opowiada-
nie pt. „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”. 
Pani Dyrektor Dorota Oleksy, w imieniu 
wszystkich dzieci podziękowała gościom 
za przybycie i zapewniła, że przedszkola-
ki z pewnością wezmą sobie te dobre rady 
do serca.

Gabriela Kozioł

Przedszkolaki z strażakami.

W teatrze. 

Policjanci w Przedszkolu w Przyborowie.

Wspólne zdjęcie.

Jarosław  Wajk, były wokalista Oddziału 
Zamkniętego, wystąpił 23 maja 2013 r. 
w naszej szkole. Opowiadał młodzieży o 
nałogach, które mogą zniszczyć człowie-
ka.U szczytu swojej kariery zawodowej, 
odszedł z zespołu. Teraz odwiedza szko-
ły i przestrzega młodzież przed zgubnym 
działaniem alkoholu i narkotyków. Opo-
wiada o własnych przeżyciach, doświad-
czeniach swoich znajomych i bliskich, 
którzy zabrnęli w ślepy zaułek.

Jarosław Wajk to znany kompozytor, au-
tor tekstów i przede wszystkim wokalista. 
W latach 1989 – 1996 związany był z ze-
społem Oddział Zamknięty, legendą pol-
skiej sceny muzycznej. Zaśpiewał kilka 
koncertów w Polsce i za granicą. Wcze-
śniej współpracował z zespołami: Dżem, 
Collage, DAAB czy The Lizard’s Day. Ma 
na swym koncie 9 płyt. 
Podczas swojego występu w naszej szko-
le, gitarzysta dzielił się z innymi swoimi 
życiowymi doświadczeniami w sposób, 
w jaki potrafi najlepiej, czyli śpiewając. 
Widowisko słowno – muzyczne pt. „Ju-
tro jest… Wtedy pochylisz się nad sobą” 
miało charakter pamiętnika duchowego, 
w którym artysta opowiadał o samotno-
ści, zwątpieniu, ciągłym zmaganiu się z 
samym sobą na drodze z piekła uzależnie-
nia, do rodziny, miłości i Boga.Jego wy-
stąpienie, przeplatane było opowieściami 
i muzyką. Trwało ponad dwie godziny. 
Podczas swojego występu, wspomniał, że 
ma córkę i stwierdził, iż największym pro-
blemem dla dziecka, młodego człowieka 
w wieku dorastania jest brak miłości. Jego 
zdaniem: „To, co jest stracone, zgubione 
w domu, jest najczęściej nie do odzyska-
nia; ani w szkole, choćby byłanajlepsza, 
ani w kościele. Dom to jest pierwsza szko-
ła, dom to jest pierwszy kościół. Chociaż 
rodzice tyle razy zranili, przerwali w po-
łowie zdania, nie wysłuchali, bo ważniej-
szy był durny serial, kolorowa gazetka, to 
często jest tak, że to dzieci mają być tymi 
mądrymi w domu. Głupota, pijaństwo, 
agresja rodziców, w żadnej mierze nie są 
usprawiedliwieniem lenistwa, agresji, pi-
jaństwa dzieci”.

W swoim widowisku o charakterze eduka-
cyjno - profilaktyczno – muzycznym sta-
rał się przekazywać młodzieży gimnazjal-
nej proste prawdy o życiu. Opowiadając 
ozgubnych skutkach alkoholizmu i nar-
komanii, sygnalizował widzom znaczenie 
miłości i samotności w życiu. Bez ogró-
dek opowiedział o walce, jaką przechodzi 
człowiek uzależniony. Uświadamiał on 
młodzieży zagrożenia i skutki chwilowej 
fascynacji używkami. Zwracał uwagę na 
to, jak bardzo zgubna jest ta chwilowa fa-
scynacja i jak potem trudne jest życie.  I 
tylko ktoś, kto tego sam dotknął, doświad-
czył – tak, jak np. on - potrafi pokazać 
prawdziwe oblicze tego problemu. Gość 
opowiadał, więc o swoim uzależnieniu 
od alkoholu i narkotyków, o bardzo bo-
lesnym upadku oraz o podnoszeniu się z 
nałogów. Jarosław Wajk opowiadał o swo-
im życiu, zarówno tym, kiedy to był rock-
manem, gwiazdą, jak i tym, kiedy zszedł 
ze sceny, rzucił picie, narkotyki i został 
zwykłym człowiekiem – ojcem, mężem, 
przyjacielem. 

W autobiograficznym opowiadaniu bar-
dzo dużo miejsca poświęcił Ryśkowi Rie-
dlowi – wokaliście zespołu Dżem, który 
umarł w młodym wieku, gdyż nie potrafił 
walczyć z nałogami, choć niejednokrotnie 
podejmował taką próbę. 

Muzyk mówił także o rozczarowaniu, któ-
rego każdy w swoim życiu doświadcza. 
Z pewnością typowe jest to dla młodych 
ludzi, ale nie tylko.I właśnie to przykre 
uczucie jest niejednokrotnie powodem 
ucieczki, bo jak podkreślił: „Każdy ma 
sposób, żeby bolało mniej. Ja miałem 
– wódkę i prochy. Wszedłem w sztucz-

ny raj. Ktoś mi mówił, chodź tu, tu jest 
pięknie”. Z perspektywy czasu, różnorod-
nych, swoich doświadczeń, powiedział do 
młodzieży: „Chcę ci powiedzieć, że nie 
znajdziesz tam piękna”. Kolejnym życio-
wym doświadczeniem, którym podzielił 
się z młodzieżą był pobyt w szpitalu psy-
chiatrycznym. Opowiadał on o długich 7 
miesiącach leczenia duszy. Wspominał 
nie bez powodu: „Jesteśmy za mali, za 
słabi, żeby zostać z problemami sam na 
sam.Najważniejsze, żebyśmy zatrzymali 
się w tym durnym biegu i zauważyli dru-
giego człowieka. Teraz zakochałem się w 
trzeźwym życiu.” Muzyk zwracał uwagę 
na potrzebę okazywania uczuć, zauważa-
nia w gonitwie życia drugiego człowieka. 
Mówił o darach, jakimi są miłość i szacu-
nek. Namawiał, by doceniać prozę życia 
i umieć w niej odnaleźć małe szczęścia. 
Podkreślał, że wszyscy jesteśmy słabi w 
samotności, biedzie, chorobie i w umie-
raniu. Wtedy zdajemy sobie sprawę ze 
swojej własnej bezradności w obliczu 
tych problemów i zaczynamy szukać po-
mocy poza światem ludzi – równie jak 
my bezradnych. I to wtedy zaczynają się 
nasze największe problemy, zwłaszcza, 
jeśli nie chcemy o nich opowiedzieć oso-
bom, które mogłyby nam pomóc. Z bólem 
wspominał: „Masz pieniądze i ciekawe 
życie, otacza cię tłum ludzi, interesują się 
tobą telewizja, radio i gazety, ale czas pły-
nie tak samo tobie, jak innym. Tracisz to, 
zostajesz sam. A samotność wśród ludzi 
jest najgorsza. Nie trzeba być wokalistą 
Oddziału Zamkniętego, aby poznać taki 
stan. Niejeden raz uciekałem przed samot-
nością. Czasem w przypadkowe towarzy-
stwo, które zapraszałem na biesiadę, na 
parkową ławkę w jakimś obcym mieście. 
Innym razem w „chmurę” z wypalonego 
zielska. Jednym zdaniem – w rejony, w 
których miało być pięknie. Ale piękna ni-
gdy tam nie znalazłem”.

Ogromnym wstrząsem była dla niego 
śmierć kolegi - Ryszarda Riedla - wokali-
sty grupy Dżem. To był 1994 rok. Gitarzy-
sta często nawiązywał w swojej opowieści 
do faktu, że ich drogi często się przecina-
ły. Bywało, że po wspólnej z nim rozmo-
wie zaszywał się w hotelowym pokoju i 
rozmyślał nad własnym życiem. Czuł, że 
w pijanych trasach koncertowych gubi 
kochanych ludzi, depcze ważne, święte 
sprawy. Gdy Ryszard Riedel odszedł z 
przedawkowania narkotyków, te refleksje 
nie dawały mu spokoju. Wspominał kon-
cert w katowickim „Spodku”, poświęcony 
pamięci Ryśka. Mówił, że śpiewał wtedy 
w doborowej obsadzie. Towarzyszył mu 
m.in. Czesław Niemen, Krystyna Prońko, 
Wojciech Waglewski i Kasia Kowalska. 
Zaśpiewali wtedy dwie piosenki zespołu 
Dżem, wraz z dziesięciotysięcznym chó-
rem na widowni i wtedy do niego dotarło, 
że chce wyjść z tych kolorowych świateł, 
rozkrzyczanego tłumu i poszukać czegoś 
głębszego. Po koncercie córka Ryszarda 
Riedla, piętnastoletnia wówczas Karolina, 
powiedziała do niego: „Jarek, wolałabym, 
żeby tata nigdy nie dotknął popularności 
i sławy. Chciałabym, żeby był w domu”. 
Jedno proste zdanie. Wspaniała lekcja. 
Pomyślał wówczas o swoim domu, Wo 
łzach swojej żony, o swojej córeczce. I 
zapytał sam siebie: „Czy naprawdę je ko-
cham?” Odtąd postanowił zmienić swoje 
życie, rozpocząć w nim nowy etap. Chciał 
poczuć się wolnym człowiekiem, wolnym 
od nałogów. Dziś jeździ po całej Polsce ze 
swoim autorskim programem, opartym na 
własnych doświadczeniach, skierowanym 
do młodzieży. Zamierza otworzyć świe-
tlicę terapeutyczną, której budowa jest w 
toku. Na koniec wokalista zaśpiewał jesz-
cze jedną piosenkę, której słowa są bardzo 
wymowne i mogą być dla nas życiowym 
drogowskazem: „Mówią, życie to gra,a ja 
chcę żyć, nie życie grać”.

Barbara Socha

„JUTRO JEST…. WTEDY 
POCHYLISZ SIĘ NAD SOBĄ”

- niezwykła lekcja w Publicznym 
Gimnazjum w Czarnej
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SREBRNI  ROWERZYŚCI
Gimnazjaliści z Czarnej wrócili z Finału 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym po raz kolejny 
z medalem. Szósty rok z rzędu uczniowie 
z Zespołu Szkół w Czarnej nie schodzą z 
podium. Tegoroczne zmagania drużyn od-
były się w Jaśle. Była to już XXXVI edycja 
tej imprezy. Rozgrywki trwały trzy dni od 
4 do 6 czerwca. 

Dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw 
ekipa z Czarnej udała się do Jasła, aby 
potrenować przed najważniejszymi w se-
zonie zawodami. Na miejscu okazało się, 
iż więcej było takich drużyn. Padający od 
czasu do czasu deszcz nie przeszkodził w 
treningach, które bardzo się przydały. 

Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali 
testy z przepisów ruchu drogowego. Ta 
konkurencja czasem przysparzała czar-
nieńskim uczniom nieco kłopotów. Tym 
razem było inaczej, 6 błędów, jakie po-
pełnili uczniowie dało im drugi rezultat i 
doskonałą pozycję wyjściową, w kontek-
ście dalszej rywalizacji. W drugim dniu 
nastąpiło uroczyste otwarcie Turnieju.  Na 
jasielskim rynku oficjalnego otwarcia do-
konał Burmistrz Miasta Jasła, który przy-
witał znamienitych gości, uczestników 
konkursu oraz organizatorów. Następnie 
cała grupa finalistów (32 drużyny) prze-
szła z rynku do budynku szkoły, gdzie 
przygotowano tor przeszkód i miasteczko 
ruchu drogowego. 

W miasteczku komunikacyjnym jedynie 
Martyna popełniła 1 błąd, choć można tu 
mówić o nadgorliwości oceniającego po-
licjanta, któremu nie podobał się sposób 
upewniania się na skrzyżowaniu. Po tej 
konkurencji wciąż utrzymywaliśmy drugą 
lokatę. Chwilę później finaliści wystarto-
wali na rowerowym torze przeszkód. Jaz-
da rowerem od wielu lat była naszą moc-
ną stroną. I tym razem było nieźle, choć 
mogło być lepiej, a pechową przeszkodą 
okazała się „łezka”, w której uczniowie 
z Czarnej „uzbierali” aż 5 pkt karnych. 
Nadal jednak byliśmy na drugiej pozycji, 
zmniejszając stratę do lidera do jednego 
punktu. Kolejne dwie ekipy „deptały nam 
po piętach”. O wszystkim miała zadecy-
dować pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Cztery drużyny miały szanse na medal. 

Ostatniego dnia zawodów było więc ner-
wowo. Nasz pierwszy rywal z Ropy uzy-
skał 9 pkt (na 10 możliwych). Wiedzieli-
śmy w tym momencie, że aby stanąć na 
podium musimy wykonać opatrunek na 
min. 7 pkt. Kolejny rywal z Włoszczowy, 
to drużyna, która wygrała ostatnie 13 tur-
niejów. Zawodnicy z kielecczyzny uzy-
skali również 9 pkt i stało się jasne, że 9 
pkt daje nam co najmniej srebro. Tak też 
się stało i czekaliśmy na wynik lidera z 
Rozprzy. Po kilku minutach okazało się, 
iż zawodnicy z województwa łódzkiego 
uzyskali 8 pkt i to oni cieszyli się  z pierw-
szego miejsca. 

Po dokładnym przeliczeniu punktów oka-
zało się, iż trzy pierwsze drużyny mają 
taką samą ilość punktów, a o kolejności 
na podium decydowały lepiej napisane 
testy. Taka sytuacja miała miejsce po raz 
pierwszy w historii Turnieju BRD. Żeby 
było ciekawiej, dwie pierwsze drużyny w 
kategorii szkół podstawowych uzyskały 
też tyle samo punktów.

Podczas uroczystego zakończenia Tur-
nieju, przeplatanego występami zespołów 
artystycznych, zwycięzcy zawodów otrzy-
mali dyplomy, puchary oraz nagrody rze-
czowe.

Skład medalowej drużyny: Martyna Sasak, 
Maciej Para, Grzegorz Stawarz. Podróżo-
waliśmy z P. Jerzym Madurą, dla którego 
był to kolejny „rowerowy wyjazd”. Cała 
ekipa z Czarnej była, jak zawsze bardzo 
zadowolona z tej współpracy. Wyjazd na 
Turniej był możliwy dzięki wsparciu fi-
nansowemu uzyskanemu z gminy oraz z 
Automobilklubu Stomil w Dębicy.

Podczas uroczystego otwarcia Turnieju 
BRD na rynku w Jaśle była obecna Pani 
Dyrektor Marta Markowicz, Dyrektor 
GZEAS Pan Artur Fronc oraz Prezes Auto-
mobilklubu „Stomil” w Dębicy Pan Jerzy 
Matelowski i członek zarządu Bartłomiej 
Dziurzyński. W kuluarowych rozmowach 
z Sędzią Głównym zawodów ins. Markiem 
Konkolewskim oraz członkiem Krajowej 

Rady BRD w PZM Zbigniewem Kogutem 
zabiegali oni o przydzielenie organizacji 
kolejnego finału w Czarnej. We wrześniu 
okaże się na ile skuteczne były to rozmo-
wy.

Kolejność drużyn w Turnieju:

Szkoły podstawowe:
1.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach 

(woj. łódzkie)  27 pkt
2.  Szkoła Podstawowa Nowym Kramsku 

(woj. lubuskie)  27 pkt
3.  Szkoła Podstawowa w Wietrzychowi-

cach (woj. małopolskie)  41 pkt

Gimnazja:
1.  Gimnazjum w Rozprzy (woj. łódzkie) 

27 pkt
2.  Gimnazjum Czarna (woj. podkarpac-

kie) 27 pkt
3.  Gimnazjum nr 1 Włoszczowa (woj. 

świętokrzyskie) 27 pkt

Jerzy Ostręga

Umiejętności do takiej jazdy,  mistrzowskie.

Jedna z konkurencji, oceniają sędziowie z Policji.

Udzielanie pierwszej pomocy, też punktowane. 

Na zawodach.

Pamiątkowe zdjęcie z dyrektor ZS w czarnej Martą Markiewicz, dyrektorem GZEAS 
Arturem Froncem i trenerem Jerzym Ostręgą. 

Martyna Sasak od wielu lat reprezentuje szkołę w turnieju.

Medaliści z Czarnej.

Nie tak łatwo przejechać.
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SP     RT Redaguje Janusz Bryg

„MŁODA CZARNOVIA”

DWA TYTUŁY MISTRZOWSKIE DLA LAURY CZERNIKOWSKIEJ 
I JEDEN DLA JOASI ŚWIĘCH W MISTRZOSTWACH POLSKI W SZACHACH

W dniach 08. – 17.08.2013 zawodnicy 
Szkółki Piłkarskiej „Młoda Czarnovia” 
jako pierwsi w długoletniej historii Klubu 
przebywali na letnim obozie piłkarskim w 
małopolskim Zakrzowie. 

Wyjazd ten miał charakter wypoczynko-
wo-przygotowawczy i był swego rodzaju 
nagrodą dla młodych chłopców za trwają-
cą już od roku przygodę z piłką w barwach 
Czarnovii – za wszystkie treningi, mecze 
i turnieje, w których ci zawodnicy z wiel-
kim zaangażowaniem rywalizują z rówie-
śnikami z gminy, powiatu, województwa, 
a nawet z zagranicy. W całym obozie wzię-
ło udział w sumie 35 adeptów piłki nożnej, 
podzielonych na dwie grupy wiekowe. 
Pod czujnym okiem trenerów Wulkowicza 
i Hadasa oraz Prezesa Rysia każdy dzień 
obozu został wykorzystany do maksimum. 
Były oczywiście treningi typowo piłkar-
skie, rozegrano kilka sparingów, m.in. z 
drużynami Chemika Pustków oraz Craco-
vii Kraków (nie doznając w nich ani jed-
nej porażki!). Na terenie Ośrodka młodzi 
piłkarze mieli do dyspozycji pełnowymia-
rowe oświetlone boisko piłkarskie, boisko 
typu Orlik ze sztuczną trawą, kort teniso-
wy, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i 
koszykówki, mały basen pływacki, siłow-
nię, halę sportową, saunę i jacuzzi.

 - Nikt nie nudził się ani chwili! Byliśmy 
na meczu Ekstraklasy Wisła Kraków – 
Jagiellonia Białystok, zwiedzaliśmy nie-
samowity Park Rozrywki w Inwałdzie, 
odwiedziliśmy papieskie Wadowice, gdzie 
nie mogło zabraknąć degustacji osławio-
nych przez Jana Pawła II kremówek, a 
przy okazji gościliśmy w tamtejszym Aqu-
aparku – mówi Paweł Hadas, wiceprezes 
Czarnovii, organizator obozu. 

Podczas codziennych treningów w star-
szejgrupie odbywał się konkurs „Turbo 
Kozaka”, na wzór tego telewizyjnego, 
ukazującego się w jednej ze stacji tele-
wizyjnych. Zwycięzcą został Michał So-
cha, który nagrodę za pierwsze miejsce 
odbierze podczas jednego z najbliższych 
meczów ligowych „dorosłej” Czarnovii. 
Wiele emocji wzbudził również zorganizo-
wany test wiedzy o piłce nożnej i Klubie. 
Wśród młodszych obozowiczów najtraf-
niej odpowiedzi zaznaczał najmłodszy z 
nich – siedmioletni Kuba Stachowicz. W 
grupie starszych ex-equo pierwsze miej-
sce zajęli: Kamil Borek, Gabriel Chmiel, 
Filip Cyboran, Mateusz Krawczyk, Patryk 
Labak, Michał Socha, Szymon Toczyń-
ski i Dawid Zięba. Wszyscy uczestnicy 

obozu otrzymali pamiątkowe koszulki re-
prezentacyjne Czarnovii, w których m.in. 
znakomicie prezentowali się na stadionie 
krakowskiej Wisły na wspomnianym me-
czu z Jagiellonią. Zachęceni powodzeniem 
i entuzjastycznymi recenzjami z obozu-
,trenerzy oraz Zarząd Klubu myślą już o 
następnym wyjeździe.

- Nie wykluczone, że będzie to już najbliż-
szej zimy.Tym razem byłby to pierwszy 
zimowy obóz, połączony z białym szaleń-
stwem na stokach narciarskich – kontynu-
uje Paweł Hadas.

                                                                                                                               (War)

W dniach 1-4sierpnia w Olsztynie zostały 
rozegrane Mistrzostwa Polski  Juniorów  
w szachach szybkich i błyskawicznych.

Impreza zgromadziła  około 800 zawodni-
ków. W grupie dziewcząt do lat 8 miesz-
kanka zawodniczka LKSz GCKiP Czarna 
Laura Czernikowska zdobyła dwa  tytuły 
Mistrzyni Polski, zwyciężając zarówno 
w szachach szybkich jak i w błyskawicz-
nych. Pojedynki na czołowych szachow-
nicach były niezwykle zacięte, a zwycię-

stwa okupione dużym wysiłkiem,  mimo 
to Laurze udało się utrzymać prowadzenie 
w obu turniejach.

Bardzo dobry  występ zaliczyła także inna 
zawodniczka klubu z Czarnej  Joanna 
Święch która została Mistrzynią Polski do 
lat 12 w szachach szybkich.

                                  Paweł Sygulski

Młodzi zawodnicy „Czarnovi na stadionie.

Gra mistrzyni Joanna Święch. Laura Czernikowska – Mistrzyni Polski. 

 Sala gry (grało 800 uczestników).

Na rynku w Wadowicach.

W lecie organizatorzy zadbali i wyjazd na basen.



Zza gminnych opłotków           (Odcinek 65)

Drodzy Państwo!

Sensacja, sensacja, Park Sportu i Rozrywki gotowy. Władziu był z wnuczkami, pełne szczęścia, a przyrządów do 
zabawy gmina nakupiła jak w Chorzowie za Gierka, brakuje tylko kolejki gondolowej i ZOO z tygrysami i białym 
niedźwiedziem. Władziu mi powiedział w tajemnicy, że zawiązał się społeczny Komitet budowy ZOO w Parku. 
Władziu mi też mówił, że jeden gość z gminy, ponoć wysoko kształcony chce na teren bazy ściągnąć narkomanów, 
ale musi przekonać do tego Radę Sołecką i Unię Europejską, aby sypnęła ze 100 milionów. Już jeden biznesmen 
chciał na tym terenie budować wytwórnię wody mineralnej, ale wyborów nie wygrał sprzyjający mu kandydat, 
kryzys ogarnął całą Unię i Amerykę i popyt na wodę spadł, króluje kranówka z sokiem malinowym, a cierpią-
cym na nadciśnienie z modnym sokiem z aronii. Pewnie nic z remontem bloku poradzieckiego nie będzie, gruz z 
niego wyrówna teren pod budowę, a obszar ten zostanie zwrócony przyrodzie i stanowić będzie strefę ochronną 
dla bogactwa naturalnego, źródeł wody pompowanej siecią wodociągową na całą gminę. Taki wykład zrobił mi 
Władziu, a mnie pozostało tylko kiwać głową, że ma rację i dobrze jest poinformowany. Władziu, spytałem nie-
śmiało, to jak mamy Park, to prawa miejskie tuż, tuż. Jasiu pewne to w 100 procentach, ale na razie tajemnica. 
Na pewno będziemy mieć burmistrza jak wybory na senatora wygra kandydat, który w programie wyborczym za-
pisał obietnicę, ze Czarna będzie miastem. A, który to kandydat, to będę głosował. Jasiu, nie dostałeś ulotki, nic 
się polityką nie interesujesz? Wiem na pewno, że frekwencja będzie prawie 100 procent jak za dawnych czasów 
i poprzemy tego, który naszą Czarną chce wywyższyć do rangi miasta. Władek, to powiedz, na którego z moją 
Marysią mamy głosować. Jasiu, czytaj ulotki, nie wyrzucaj do worka na makulaturę, a się dowiesz. Władziu! To 
może w niedziele nasz proboszcz powie, na kogo mamy głosować. Jasiu nie powie wprost, nie może agitować, a 
jak powie to zaapeluje, żeby głosować na wszystkich. Władek bzdury mi tu opowiadasz, Frontu Jedności Narodu 
już nie ma. Jasiu! Wszyscy kandydaci ‘katoliki’, komunistów i innowierców brak, to co ma powiedzieć? Ojciec z 
Torunia na pewno powie, na kogo głosować. Jasiu Toruń daleko, a z Tarnowa radio każdemu robi reklamę jak 
zapłaci. Władziu! Co tam polityka, my emerytury niezłe kolejowe mamy, najważniejszy dla nas jest Park, prawa 
miejskie, Mistrzostwa Polski w Rowerach i Międzynarodowe Zawody w Piłce Plażowej, a Justynka Kowalczyk  
w zimie przyjedzie otworzyć trasę do biegów narciarskich. Na pewno przyjedzie Jasiu, jak tylko śnieg spadnie, już 
wójta w tym głowa, jak coś postanowi to żeby na głowie miał stać to załatwi nawet Justynkę. To by postanowił, że 
chce być burmistrzem. Jasiu powiem Ci na ucho, ponoć postanowił w następnej kadencji, bo się mu już uprzykrzyło 
być wójtem.  Władziu, to szeptaj mu do ucha, aby na głowie stanął. Nie wypada Jasiu, ale powiem sekretarzowi, aby 
opracował” Plan Nadania Praw Miejskich dla Czarnej” i jak wójt pojedzie na urlop, przewodniczący zwoła sesję 
i rada uchwali plan to wówczas wójt nie musi stawać na głowie. Władek to idź rano do sekretarza, aby plan pisał  
i zdążył przed emeryturą. To wybiera się na emeryturę Jasiu! na wszystkich przychodzi czas, a kandydaci już ponoć 
wkuwają ustawy na pamięć, bo egzamin konkursowy ma być. Władziu! to popytaj, kto ma szansę. Jasiu najlep-
szy, najlepszyi ten, który wygra partię szachów. A z kim? A to już tajemnica konkursowa, może Karpow przyje-
dzie.                                                                                                                                                           

AS

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

RODZINA

Ma rodzina zwariowana
skacze, biega już od rana.

Mama ciągle sprząta, myje,
w wolnych chwilach spodnie szyje.

A mój tatuś ukochany
zawsze chodzi roześmiany.

Brat pracuje ciężko stale,
wszystko robi doskonale.

Ja ogrodem się zajmuję
oraz często leniuchuję.

Każdy ważne ma swe sprawy
i ten duży i ten mały. 

WIOSNA

Trawa się zieleni! 
Buzia się rumieni!
Kwiaty wyrastają i się uśmiechają.
Każdy uśmiech ma na twarzy
i o słońcu teraz marzy.

Wszyscy chodzą na szeleczkach,
w krótkich spodniach 
i klapeczkach.

Dzieci świetnie bawią się,
bo na polu ciepło jest.
Każdy bardzo lubi wiosnę,
bo to przez nią wszystko rośnie.

WAKACJE 2013 - TAK WYPOCZYWALIŚMY WILK Z CZERWONEGO KAPTURKA W BOROWEJ

WYDARZENIA

PORTRETY

MGR DOROTA OLEKSY

ANIA GŁOWACZ

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

WRAŻLIWA POETKA
Ania Głowacz jest uczennicą III klasy 
Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce. 
Interesuje się muzyką, poezją i bardzo lubi 
czytać książki. 

Jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu 
Kaligraficznego w Bochni. 
W wolnych chwilach pisze wiersze.

Od 1 września 2013r. dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyboro-
wie, wygrała konkurs na stanowisko dyrektora .


