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GMINA CZARNA

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

cena 1,50 zł

„Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia”

Niech nadchodzące Święta będą 
dla Was niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju, 

radości wśród rodziny, przyjaciół 
oraz wszystkich bliskich Wam osób..

Miłej i pełnej nastroju Wieczerzy Wigilijnej - 
zdrowia, spełnienia marzeń, pokoju serca, 

wiary, nadziei i miłości życzy:
 

Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy

„Słyszysz jak wiatr życzenia niesie?
Hula po polach i szumi w lesie.
Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy,
Niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy…
Teraz, choć wiosen trochę przybyło,
To wiatr ten sam, szumi nam miło.
Ja razem z wiatrem ślę Wam życzenia,
Niech Wam się spełnią wszelkie marzenia…
A pierwsza gwiazda świecąc o zmroku
Niesie Wam radość w nadchodzącym Nowym Roku…”

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna – Janusz Cieśla 
wraz z radnymi
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ZŁOTE GODY
Na 9 października tego roku wójt Józef Chudy zaprosił małżeństwa z naszej 
gminy, które zostały odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Meda-
lem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Na tą miłą uroczystość do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej 
przybyli małżonkowie, którym wójt w imieniu Prezydenta wręczał odzna-
czenia, były też bukiety kwiatów dla pań, wspólne zdjęcie, a później spotka-
nie przy filiżance kawy lub herbaty. Odznaczeni zostali: Kruk Eugeniusz i 

Aleksandra, zam. Grabiny ,Gawle Jan i Bolesława, zam. Grabiny, Erasmus 
Tadeusz i Maria, zam. Róża, Kusek Edward i Gabriela, zam. Borowa , Cho-
jecki Mieczysław i Janina, zam. Czarna, ul. Wojska Polskiego , Podgórski 
Józef i Stanisława, zam. Głowaczowa, Kania Władysław i Stefania, zam. 
Grabiny, Lipiński Stanisław i Krystyna, zam. Czarna ul. Witosa, Tabaka Jan 
i Michalina, zam. Borowa, Grądzki Jan i Wanda, zam. Żdzary, Taźbirek Sta-
nisław i Zofia, zam. Podlesie, Madura Henryk i Janina, zam. Stara Jastrząb-
ka ,Śręba Józef i Maria, zam. Stara Jastrząbka, Kremza Piotr i Anna, zam. 

Czarna ul. Kolejowa,  Puzon Stanisław i Bronisława, zam. Czarna ul. Konar-
skiego, Tryba Roman i Maria, zam. Czarna ul. Wojska Polskiego, Kutrzuba 
Władysław i Anna, zam. Golemki,  Kubicki Stanisław i Zofia, zam. Czarna 
ul. Wojska Polskiego,  Kubicki Tadeusz i Maria, zam. Czarna ul. Wojska 
Polskiego, Cwanek Jan i Olga, zam. Grabiny  oraz Czerwiec  Andrzej i Zofia, 
zam. Głowaczowa.

         (ziel)

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

Medal otrzymuje p. Mieczysław Chojecki z Czarnej.

Kawą i herbatą oraz ciastka dla Jubilatów  przygotowało GCKiP w Czarnej. Jubilaci. 

Państwo Andrzej i Zofia Czerwiec. Państwo Kubiccy z wójtem Józefem Chudym.
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Uczniowie Zespołu Szkół  w Czarnej.

Reprezentacja chłopców z ZS w Czarnej na zawodach.

Polskę reprezentowali uczniowie ZS w Czarnej.

Barumini na Sardyni – uczniowie wraz z nauczycielami.

Dziewczęta z ZS w Czarnej reprezentowały szkołę na zawodach.

Morze Śródziemne w tle  – Sardynia 2012r.

Gimnazjaliści z Czarnej 
z wizytą we Włoszech

      

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne 
Gimnazjum w Czarnej już po raz drugi 
rozpoczęło współpracę z zagranicznymi 
szkołami w ramach europejskiego pro-
gramu Uczenie się przez całe życie  – Co-
menius. 

Tym razem nasza szkoła realizuje projekt 
o tematyce sportowej z czterema szkołami 
partnerskimi. Są to: 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 (Hiszpania). 
     
Od września 2012 r. nasza szkoła realizuje 
międzynarodowy projekt pn. „Sport jest 
uniwersalnym językiem”. Do głównych 
jego celów zaliczyć trzeba: organizację 
zawodów sportowych oraz uczestnictwo 
w różnorodnych rozgrywkach ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasad fair play, 
doskonalenie komunikowania się w języ-
ku angielskim, poznawanie regionów oraz 
kultury danych państw, bazy sportowej 
szkół, wymianę doświadczeń pomiędzy 
instytucjami partnerskimi. 

W październiku nasi uczniowie wykona-
li projekty logo promujące nasz wspólny 
projekt, a także opracowali prezentację 

multimedialną na temat rozwoju sportu 
w naszym regionie i w Polsce, ujmując w 
tej prezentacji przede wszystkim najwięk-
sze sukcesy polskich sportowców. Praca 
ta została zaprezentowana przez nasze 
uczennice podczas konferencji „Sport i 
terytorium” zorganizowanej we włoskiej 
szkole dla środowiska lokalnego i me-
diów. Natomiast jeden z projektów logo 
znalazł się na medalu za I miejsce w roz-
grywkach sportowych.

Kolejnym zadaniem było uczestnictwo w 
wizycie roboczej. W tym roku szkolnym 
odbyła się ona we Włoszech. Dziesięcioro 
najlepszych sportowców naszej szkoły z 
klas II i III wraz z pięciorgiem nauczycie-
li w dniach od 03 do 11 listopada 2012 r. 
wyjechało do Quartu Sant’ Elena na Sar-
dynii. Młodzież przebywała przez ten czas 
we włoskich rodzinach. W ciągu tygodnia 
odbyło się wiele zawodów sportowych, w 
których uczestniczyli polscy, włoscy, tu-
reccy i hiszpańscy uczniowie.

A oto sukcesy naszych gimnazjalistów:
 • piłka nożna – I miejsce
 • piłka siatkowa dziewcząt – III miejsce
 • piłka siatkowa chłopców – I miejsce
 • vortex dziewcząt – VII miejsce
 • vortex chłopców – V i VII miejsce
 • skok w dal dziewcząt – III miejsce

 • skok w dal chłopców – I miejsce
 • biegi dziewcząt na 600 m – II miejsce
 • biegi chłopców na 1200 m – I miejsce
 • sztafeta dziewcząt - III miejsce
 • sztafeta chłopców - I miejsce
 • bieg przełajowy dziewcząt: II i III 
miejsce 
 • bieg przełajowy chłopców: I i II  miej-
sce 

Rywalizacje sportowe codzienne dostar-
czały wszystkim mnóstwo emocji, nie 
tylko ze względu na chęć osiągnięcia jak 
najlepszych wyników, co zostało udoku-
mentowane w zestawieniu, powyżej, ale 
również ze względu na fakt, że polskim 
gimnazjalistom kibicowała duża grupa 
włoskich uczniów. Nasi chłopcy mieli, 
bowiem na Sardynii wiele fanek, które 
wspierały ich brawami podczas zawodów 
oraz okrzykami: „Polska! Polska!”. 

Oprócz udziału w zawodach sportowych 
wszyscy mieliśmy okazję zwiedzić stolicę 
Sardynii – Cagliari. Jest to miasto liczące 
około 160 tysięcy mieszkańców, a jego 
historia rozpoczęła się w 700 r. p.n.e. Na 
uwagę  zasługuje przede wszystkim Stare 
Miasto leżące na wzgórzu. Znajduje się 
tam zamek, którego mury zachowały się 
do dziś w dobrym stanie. Został on wypo-
sażony w dwie wieże z białego wapienia. 
Z tego samego materiału wybudowano 
także większość domów na starówce. Czę-
sto ta część Cagliari określana jest, jako 
białe miasto, z powodu promieni słońca 
odbijających się w wapiennych murach. 
Miasto zbudowane jest na siedmiu wzgó-
rzach. Na uwagę zasługuje także katedra 
z XIII wieku, która została zniszczona i 
odbudowana w 1930 roku. Do dziś zacho-

wała się oryginalna dzwonnica. Kolejny 
kościół to Bazylika San Saturnino, uzna-
wana za jeden z najważniejszych zabyt-
ków chrześcijańskiej kultury na Sardynii 
oraz Sanktuarium Matki Bożej Bonaria. 
W mieście są także pozostałości dawnych 
rzymskich budowli, w tym rzymski am-
fiteatr wyryty w skale, oraz akwedukt, a 
także pozostałości rzymskiej nekropolii. 

W kolejnym dniu pojechaliśmy do Baru-
mini. W pobliżu tej miejscowości znaj-
duje się jedna z najlepiej zachowanych 
nuragów (kamiennych wież). Nuragi to 
unikatowe budowle z epoki brązu o nie do 
końca wyjaśnionym przeznaczeniu. Naj-
prawdopodobniej te stożkowate wieże, 
wznoszone na planie koła z ciosanych ka-
mieni, pełniły funkcje obronne, być może 
służyły też, jako punkty obserwacyjne. 
Przypuszcza się również, że mogły to być 
miejsca kultu. Tajemnicze zabytki w Ba-
rumini, w pierwszych wiekach naszej ery 
powiększone i umocnione przez Kartagiń-
czyków, tworzą najokazalszy kompleks 
tego typu budowli, jaki przetrwał do cza-
sów współczesnych.

Na zakończenie pobytu zobaczyliśmy 
niezwykle urokliwe miejsce – Villasi-
mus nad Morzem Śródziemnym, gdzie 
znajdują się najpiękniejsze plaże na Sar-
dynii. Wyjeżdżając z Quartu Sant’ Elena 
mijaliśmy również park przyrodniczy i 
krajobrazowy Molentargius, gdzie od lat 
przybywają stada różowych flamingów, 
aby tutaj przezimować, korzystając z ła-
godnych warunków klimatycznych. 
W 1993 r. po raz pierwszy 1500 flamin-
gów zatrzymało się w oazie Molentargius, 
aby założyć gniazda i rozmnażać się. Od 

tego czasu różowych ptaków przybywa na 
wyspę coraz więcej, a ich widok zachwy-
ca turystów. 

Ponadto nauczyciele sporo czasu poświę-
cili także na planowanie kolejnych zadań 
do realizacji w tym i następnym roku. 
Omawiali szczegóły następnych wizyt 
roboczych w Hiszpanii i Polsce. Koordy-
nator projektu przedstawił zagadnienia do 
opracowania, które będą znajdować się 
w elektronicznej książce, jako produkcie 
końcowym projektu. Nauczyciele byli 
także z wizytą na lekcji muzyki i mieli 
okazję odpowiadać na różnorodne pytania 
uczniów. Wysłuchali oni także fragmentu 
„Ody do radości” wykonanej na fletach 
przez włoskich uczniów. 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
mieli okazję spróbować specjałów kuchni 
włoskiej: kalmarów, małży, makaronów, 
lazanii, różnego gatunku serów, ryb czy 
wreszcie pizzy, uczestnicząc w imprezie 
pod nazwą „Pizzata”. Niektórym uczniom 
żal było odjeżdżać. Wszyscy wróciliśmy, 
więc do domu z dużym bagażem zupełnie 
nowych doświadczeń, jak również z pew-
nym zasobem nowych, włoskich słówek: 
ciao – cześć, buongiorno – dzień dobry, 
allora – więc, amico – przyjaciel, atten-
zione – uwaga, poi – potem, adesso – te-
raz, grande polacchi – wielcy (wysocy) 
Polacy, andiamo – chodźcie, by wreszcie 
powiedzieć na koniec słynne, włoskie 
„Arrivederci Sardinia!” – „Do widze-
nia, Sardynio!”

Barbara Socha
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W najbliższych wyborach do samorządu 
gminy, które odbędą się jesienią 2014 
roku, przedstawicieli do rady gminy wy-
bierać będziemy w okręgach jednoman-
datowych. 

Rada Gminy podjęła na jednej z sesji 
uchwałę i podzieliła proporcjonalnie wg 
liczby mieszkańców teren naszej gminy 
na okręgi. Jest ich w sumie 15, tyle ile 
liczy zgodnie z Kodeksem Wyborczym 
rada gminy – wybieranych jest 15 rad-
nych.

A oto podział gminy na okręgi.

W październiku i listopadzie odbywały 
się sesje rady gminy. Radni podejmowali 
wiele uchwał dotyczących dostosowania 
uchwały budżetowej do bieżących zadań 
i wszelkiego rodzaju zmian wynikających 
z zwiększania środków finansowych po 
stronie przychodów i wydatków powo-
dowanych zwiększeniem dotacji choćby 
w zakresie realizowania programu do-
żywiania realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przygotowanie przyszłych inwestycji tak-
że wymaga środków finansowych, które 
należy wykazać w przygotowywanych 
aplikacjach o fundusze europejskie. Dla-
tego też radni muszą na bieżąco doko-
nywać korekt w budżecie. Wiele uchwał 
dotyczyło także wykupu gruntów czy to 
pod istniejące drogi gminne lub pod prze-
pompownie usadowione na prywatnych 
gruntach.

Na każdej z odbytej sesji wójt składa spra-
wozdanie ze swojej działalności informu-
jąc radnych o realizowanych lub przygo-
towywanych zadaniach inwestycyjnych 
takich jak: budowa parkingów w centrum 
Borowej, budowa boisk wielofunkcyj-
nych, parku rekreacyjno – sportowego w 
Czarnej, czy planów budowy i moderni-
zacji dróg powiatowych przebiegających 
przez tereny naszego powiatu.

 Wójt odpowiada również radnym na sta-
wiane pytania dotyczące bieżących spraw 
gminy. Wiele z interwencji radnych doty-
czących bieżącego funkcjonowania jest 
załatwiania od ręki, o czym wójt informu-
je radnych. W wolnych wnioskach głos 
zabierają radni i sołtysi, którzy zgłaszają 
władzom gminy problemy wynikające z 
bieżącego utrzymania dróg gminnych, czy 

problemów z źle prowadzoną gospodarką 
łowiecką na terenie naszej gminy.
 Najwięcej w tym zakresie skarg w imie-
niu mieszkańców zgłasza radny ze Żdżar 
Marek Ziaja i sołtys Tadeusz Deda, a 
także Zbigniew Baran sołtys z Podlesia. 
Dlatego też ostatnia sesję w listopadzie 
radni poświecili problemom związanym 
ze szkodami wyrządzanymi przez dziki. 
Na sesję zaproszony został p. Franciszek 
Ukowski w Czarnej, który w obszernym 
wystąpieniu zapoznał radnych z przepisa-
mi dotyczącymi szacowania szkód, jakie 
wyrządza zwierzyna łowna na dzierża-
wionym przez Koło Łowieckie Szarak, 
terenach naszej gminy. Po dość burzliwej 
dyskusji, radni stwierdzili, iż jednym z 
czynników, który pozwoli na ogranicze-
nie liczby dzików jest zwiększenie liczby 
tych zwierząt do ostrzału. 

Na tej sesji radni zajęli się również uchwa-
łami podatkowymi, podatkami, które obo-
wiązywać będą w roku 2013. Podatek od 
nieruchomości rolny wzrośnie o około 5 
%., a więc radni zdecydowali, że wzrośnie 
on o wysokość inflacji. Podniesienie wy-
sokości obciążeń podatkowych ma utrzy-
mać dotychczasowe tempo inwestowania 
w naszej gminie, a w roku następnym roz-
poczną się inwestycje realizowane przez 
gminę ze znacznym wsparciem środków 
finansowych Unii Europejskiej, choćby 
realizowany ma być w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich obiekt 
Centrum Kultury w Przyborowie. Do 
otrzymanej dotacji gmina musi dołożyć 
środki własne w wysokości około 25% 
planowanych kosztów inwestycji.

 Ale to nie wszystkie inwestycje, które 
planowane są w następnym roku, infor-
mować będziemy o ich realizacji na bie-

żąco. Na ostatniej sesji zmieniono rów-
nież Statut Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej, dostosowując go do obowią-
zujących przepisów prawa, są to zmiany 
kosmetyczne. Dokonano również zmian 
w Regulaminie przyznawania stypendiów 
dla uczniów. Dodano do niego warunek, 
iż uczeń, który otrzyma jednorazowe sty-
pendium za wyniki w nauce musi także 
być uczestnikiem olimpiady przedmio-
towej. O nowych warunkach otrzymania 
stypendiów w naszej gminie uczniowie 
otrzymają dokładne informacje od dyrek-
torów naszych placówek oświatowych. 
Grudzień to dość pracowity miesiąc dla 
radnych, dyskutować będą na komisjach 
o budżecie na rok 2013, a także zapewne 
na ostatniej sesji między Świętami, a No-
wym Rokiem uchwalony zostanie budżet 
na rok 2013. Zapewne będzie on budże-
tem dynamicznym inwestycyjnie i wiele 
inwestycji rozpocznie się w roku 2013, 
niektóre z dofinansowaniem ze środków 
Unii Europejskiej. 
                                                                                                                                                      

   (sz) Radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej.

Na sesji Koło Łowieckie reprezentował Franciszek Ukowski z Czarnej.

Radny Marek Ziaja zgłasza wnioski 
w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki.

Sesja  w GCKiP w Czarnej.

SESJE RADY GMINY

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

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

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

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

WYBORY DO RADY GMINY W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH
Nr okręgu 
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych 
wybierana 
w okręgu

1
CZARNA: ul. DWORCOWA, KOLEJOWA, 
KRAKOWSKA, LEŚNA, OSIEDLE LAS, POLNA, 
WITOSA, ZAWISZY CZARNEGO, ZIELONA

1

2

CZARNA: ul. KONARSKIEGO od 7 do końca 
numery nieparzyste, KOPERNIKA, MICKIEWI-
CZA, SZEROKA, WODNA, WOJSKA POLSKIE-
GO, STARY JAWORNIK

1

3
CZARNA: ul. DEMBOWSKIEGO, KONAR-
SKIEGO od 2 do końca numery parzyste, 
SŁOWACKIEGO, SPÓŁDZIELCZA, GOLEMKI

1

4 JAŹWINY 1

5 PODLESIE, STARA JASTRZĄBKA: 98A-191 1

6 STARA JASTRZĄBKA: 2-98, od 192 do końca 1

7 PRZERYTY BÓR, RÓŻA: 1-63, od 241 do 
końca

1

8 RÓŻA: 64-240A 1

9 BOROWA 1

10 GŁOWACZOWA 1

11 GRABINY: 1-63D, 87-109 1

12 GRABINY: 64-85B, od 110 do końca 1

13 PRZYBORÓW 1

14 CHOTOWA 1

15 ŻDŻARY 1
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W pierwszej dekadzie października w Czar-
nej spotkali się burmistrzowie i wójtowie 
powiatu dębickiego, aby wspólnie zasta-
nowić się nad realizacją bieżących zadań 
ciążących na samorządach. 

W konwencie udział wzięli: Robert Mucha 
– wójt gminy Jodłowa – przewodniczący 
konwentu, Ewa Gołębiowska – burmistrz 
Pilzna, Leszek Bieniek – burmistrz Brzost-
ku, Marek Rączka – wójt gminy Żyraków, 
Józef Chudy – wójt gminy Czarna, Jerzy 
Gągała – zastępca burmistrza miasta Dę-
bicy, Jacek Drobot – zastępca wójta gminy 
Dębica i sekretarz miasta Dębicy – Zdzi-
sław Pupa. W konwencie wziął również 
udział bryg. Wojciech Buszek – komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Dębicy, który przekazał informację wójtom 
i burmistrzom dotyczące wymogów, jakie 
muszą spełnić strażacy ochotnicy, biorący 
udział w akcjach pożarniczych.

 Wójtowie i burmistrzowie zapoznali się 
także z sytuacją w dębickim PKS, przewi-
dzianym do prywatyzacji. Andrzej Cho-
chołowski z Dębicy promował utworzenie 
fundacji lub stowarzyszenia, które zajęłoby 
się na terenie powiatu dębickiego wykorzy-
staniem wód geotermalnych, których boga-
te zasoby znajdują się w południowej części 
Dębicy. Włodarze samorządów z powiatu 
dębickiego omówili również problemy 
związane z wprowadzaniem w życie prze-
pisów „śmieciowych”, a zwłaszcza stawek 
opłat za śmieci.
 Wymiana poglądów, a czasem wspólne 
inicjatywy pozwalają na bardziej spole-
gliwe działanie poszczególnych jednostek 
samorządu na rzecz własnych wspólnot 
samorządowych. Takie spotkania w ramach 
konwentu odbywają się, co miesiąc, kolejno 
w każdej z gmin i miast naszego powiatu.
                                                                                                                    

      (ziel)

Na Nadzwyczajną sesji Rady Gminy Czar-
na do Borowej zostali zaproszeni Wiesław 
Lada – dyrektor Oddziału Regionalnego 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Rzeszowie, przedstawicielki Koła 
Aktywnych Kobiet z przewodniczącą 
Barbara Kuta oraz strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej na czele z prezesem OSP 
Stanisławem Wilkiem oraz byli radni” Sta-
nisław Kuta, Józef Kuroś Krzysztof Wałęga 
i Henryk Kuta długoletni sołtys wsi Boro-
wa. Okazją do obycia sesji było uroczyste 
oddanie Wiejskiego Centrum Kultury w 
Borowej, które to pobłogosławił Ks. pro-
boszcz Jan Wierzba. Borowa ma, więc od 
22 października nowo wyremontowany i 
zmodernizowany obiekt kulturalny bogato 
wyposażony, jest siłownia, sala komputero-
wa i zaplecze kuchenne. W nowym budyn-
ku wygospodarowano też miejsce dla OSP. 
                                                                                                                                (ziel)

Przedstawiciele władz samorządowych spotkali się w Hotelu Grand.

Solidarnie -  stanowisko podpisał wójt Józef Chudy.Stanowisko podpisuje starosta tarnowski Mieczysław Kras.

Obrady konwentu wójtów i burmistrzów tym razem w Czarnej.

Odnowiony i zmodernizowany budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Borowej. 

Sala fitness w WCK Borowa. Podziękowania dla byłych radnych z Borowej i dla długoletniego 
sołtysa od wójta i radnej Krystyny Krężel.

Zaproszeni goście na obrady sesji wyjazdowej do WCK w Borowej.Andrzej Chochołowski (w środku) apelował o utworzenie stowarzyszenia.

KONWENT WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW 

W CZARNEJ

OTWARCIE W BOROWEJ

Z poprzednim wykonawcą odcinka au-
tostrady A-4 z Tarnowa (zjazd –Krzyż) 
– Dębica (zzjazd-Pustynia) starostwa w 
Tarnowie i Dębicy miały podpisane po-
rozumienia, w których to wykonawca 
Hydrobudowa Polska S.A.  zobowiązy-
wała się do odbudowy dróg powiatowych, 
którymi transportowane były materiały 
budowlane na budującą się autostradę 
wielo – tonowymi pojazdami, których 
dziennie po naszych drogach przemiesz-
czało się po kilkaset sztuk. 

Odcinki dróg powiatowych, które przebie-
gają przez teren naszej gminy miały być 
odbudowane, a są to: droga powiatowa 
ze Starej Jastrząbki do Podlesia, Z Czar-
nej do Starej Jastrząbki przez Jaźwiny i z 
Róży do Borowej i w kierunku Czarnej. 

Także do odbudowy przewidziana była 
ulica Dworcowa w Czarnej, którą trans-
portowano kliniec i inne materiały z ram-
py kolejowej w Czarnej. Stan dróg powia-
towych jest tragiczny, wiele skarg wpływa 
do Urzędu Gminy i bezpośrednio do wój-
ta, najbardziej zdewastowana jest droga 
ze Starej Jastrząbki do Podlesia i z Róży 

do Borowej. Dlatego też starostowie: 
Mieczysław Kras – starosta tarnowski, 
Czesław Kubek – wice starosta dębicki, 
Stanisław Wolak – wójt gminy Lisia Góra, 
Marek Rączka – wójt gminy Żyraków, Jó-
zef Chudy wójt gminy Czarna, Jerzy Gą-
gała i Mariusz Trojan – - burmistrzowie 
miasta Dębicy, z-ca wójta Dębicy Jacek 
Drobot i Leszek Reguła – członek zarządu 
powiatu dębickiego przyjęli z inicjatywy 
naszego wójta stanowisko skierowane do 
Sławomira Nowaka – ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
w którym oświadczyli, iż bez przyrzecze-
nia promes finansowych w postaci kaucji 
lub innych zabezpieczeń finansowych 
na odbudowę dróg nowy wyłoniony w 
przetargu wykonawca odcinka autostra-
dy z Tarnowa do Dębicy nie będzie miał 
zatwierdzonego planu ruchu po drogach 
powiatowych, na których staną odpo-
wiednie znaki zakazu dla ruchu ciężaró-
wek (tir-ów) i innych wielo –tonażowych 
pojazdów. 

Nie ma innej możliwości zabezpieczenia 
dróg i niektórych niedawno odremonto-
wanych odcinków, aby ustrzec je przed 

dalszą dewastacją, a także odbudować to, 
co zostało zniszczone. Jest, więc nadzieja, 
że minister i władze Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad podej-
mą decyzje, aby samorządy nie ponosiły 
kosztów odbudowy dróg zniszczonych 
przez wykonawcę budowanego odcinka 
autostrady, bowiem wiele jeszcze innych 
dróg powiatowych i gminnych czeka na 
modernizację. 
                                                                                                                      

(ziel)

BĘDZIE BLOKADA DRÓG POWIATOWYCH
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Maria Chytaj urodziła się 21 październi-
ka 1920 roku w maleńkiej Chotowej wiosce 
wśród lasów, o malowniczym położeniu, w 
znanej i wielce zasłużonej rodzinie Paster-
naków.

W swej książce sercem pisanej stwier-
dziła, że tu wszystko się zaczęło, i nauka 
w szkole podstawowej, placówce o wyso-
kim poziomie nauczania i cała dalsza dro-
ga życiowa. O dobrym poziomie nauczania 
świadczy fakt, że w Pilźnie z kl. V przesu-
nięto ją do klasy VI – tu już uczyła się języ-
ka niemieckiego i esperanto. W tym samym 
czasie do chotowskiej szkoły uczęszczali 
dwaj synowie pary książęcej Andrzej i 
Krzysztof Jabłonowscy z Przyborowa. Nie 
było dla nich taryfy ulgowej. A w sprawach 
ładu porządku, dyscypliny i wysokiej wie-
dzy uczniów był pan Władysław Machalski 
– nauczyciel i kierownik szkoły w jednej 
osobie. Ten dzielny nauczyciel prowadził 
na szeroką skalę działalność społeczną, 
kulturalna i oświatową. Uczestnik kampanii 
wrześniowej, po powrocie nie został przyję-
ty do kontynuowania zawodu w tej placów-
ce. Pani Maria zdała w czerwcu 1939 roku 
egzamin do Pedagogium w Krakowie, ale 
wybuch wojny i jej następstwa zniweczyły 
te plany. Jej ojciec, aktywny sołtys pozwalał 
córce uczestniczyć w pracach społecznych. 
Właśnie to Chotowa w oczach pani Marii.

„Chotowa, to Ziemia Droga
gdzie ujrzała słońce i poznała Boga.
To tu, gdzie dziadziu mój przed laty
przybył, w pomysły, odwagę bogaty.

To tu, gdzie ojciec, babcia i gdzie mama miła
co dnia mnie i rodzeństwo pacierza uczyła.
Ojczyzna moja tu, gdzie szkoła pierwsza
uczyła mnie historii i pisania wiersza.

To tu, gdzie królowa na Ptasiej Górze
wskazywała drogę, jako wiernej córce.
Tu pan Machalski – nauczyciel dzielny
uczył na lekcjach, jak być w Polsce wiernym.

Niczym był dzwonek między lekcjami,
Tak w dzieje Polski bylim zasłuchani.
Dziękuję szkole w Chotowej, do której 
uczęszczałam
na zawsze wdzięczność dla niej zachowa-
łam."

W roku 1942 wychodzi za mąż za Juliu-
sza Chytaja przenosząc się na stałe do Boro-
wej. Od razu przystąpiła do OSP i podobnie 
jak w rodzinnej miejscowości prowadziła  
kronikę w tej organizacji. Po zakończeniu 
wojny w Komisji Rejonowej w Mielcu przy-
gotowywała się do pracy pedagogicznej, a w 
roku 1946 podejmuje pracę nauczycielki w 
Jaźwinach, a już w następnym roku w Bo-

rowej aż do przejścia na emeryturę. W Bo-
rowej prowadzi Wiejską Bibliotekę współ-
pracując równocześnie z Kołem Gospodyń 
Wiejskich. Była doskonałym pedagogiem 
łącząc swoją pracę zawodową (głównie ję-
zyka polskiego) z działalnością społeczną, 
podporządkowaną głównie szkole i swojej 
wsi. Do działalności pozaszkolnej  nale-
ży zaakcentować mandat radnej Gminnej 
Rady Narodowej w Czarnej i dwie kaden-
cje w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. 
Przewodniczyła Wojewódzkiemu Zarządo-
wi Kół Gospodyń Wiejskich ponadto była 
członkiem Krajowej Rady Kółek Rolni-
czych w Warszawie.

Mimo że praca społeczna zajmowała jej 
wiele czasu i energii bez reszty jednak była 
oddana swojej szkole. Obok nauczania języ-
ka polskiego prowadziła wiele z nim zwią-
zanych dodatkowych zajęć z uczniami szko-

ły. Między innymi prowadziła z niemałym 
sukcesem kółko polonistyczne. Wzbogacała 
prowadzone lekcje wywiadami z interesu-
jącymi ludźmi swego środowiska. Koordy-
nowała i wspólnie z innymi nauczycielami 
przygotowywała imprezy szkolne. Będąc 
jednocześnie w wielu przypadkach autorem 
tekstów i reżyserem różnorodnych spekta-
kli. Prowadziła z ogromnym poświęceniem 
kronikę szkoły, która dziś stanowi bogac-
two wiedzy o szkole, jej nauczycielach, jej 
uczniach, a także dziejach samej wsi. 

Razem z gronem nauczycielskim, a tak-
że z młodzieżą szkolną aktywnie i ofiarnie 
zarazem, uczestniczyła w budowie nowej 
szkoły. Dodatkowo przez różnorodne plan-
sze i opracowania graficzne uwypuklała jej 
budowę mobilizując w ten sposób całą spo-
łeczność borowską do dalszych wysiłków na 
rzecz realizacji omawianego przedsięwzię-

cia. Była zawsze oddana młodzieży szkolnej 
i całemu swojemu środowisku będąc zawsze 
do dyspozycji nie szczędząc nigdy swojego 
czasu. Słowem nauczyciel, kaganiec borow-
skiej oświaty i społecznik zarazem. 

Do dziś przeżywa moment oddania do 
użytku nowej szkoły, kiedy to ówczesne  
władze nie pozwoliły zabrać głosu p. Sta-
nisławowi Stecowi – przewodniczącemu 
Komitetu Budowy Szkoły. A on poświęcił 
tej sprawie tyle siły, energii, zapału i czasu. 
Pani Maria do chwili obecnej nie może się 
z tym pogodzić. Jedyny gest grzecznościo-
wy w stronę pana Steca uczynił przewod-
niczący Gromadzkiej Rady Narodowej pan 
Edward Wilk "Dziękuję mieszkańcom wsi, 
którzy własną pracą, gotówką, inicjatywą 
wnieśli swój poważny wkład powstania tego 
dzieła, Stanisławowi Stecowi – przewodni-
czącemu Budowy Szkoły. Szczególne wy-
razy podziękowania dla kierownika szkoły 
i całego grona nauczycielskiego…” Inne 
czynniki milczały. 

Pani Maria wydała drukiem: "Chotowa – 
Ziemia moja rodzinna" pokazująca urocze 
oblicze jej rodzinnej wioski, jednej z atrak-
cyjniejszych na terenie naszej gminy. „Bo-
rowa i jej mieszkańcy” od zarania do chwili 
obecnej „Historia oświaty w Borowej na tle 
dziejów wsi” poczynając od 1897 roku.

A oto wiersz napisany przez panią Marię 
z okazji 600 lecia Borowej

„Sześćsetlecie wioski Borowa
dla wielu wieść to całkiem nowa
Przed wiekami, wiekami
były to obszary pokryte borami.
Rozległe obszary i lasy łowieckie
za Jagiellonów należały do Braci 
Tynieckiej.
Ciężkim trudem ludy pragnące ziemi
karczują lasy, powstają osady 
w miejsce korzeni.
Jan hetman Tarnowski był kiedyś, 
co wiemy

władcą okolicy, w tym i naszej ziemi.
Rok 1404 imć Fabian z nadania
otwiera sołectwo w Borowej władania.
W wieku szesnastym społeczność 
się zmienia
już dwory pańskie są w prawie istnienia.
Ludność wiejska już ma władców dworu
Chłop na pańskim pracuje od siewu 
do zbioru.
 Różnie bywało, historia to powie:
Było hrabstwo szlachetne, ale 
i okrutni panowie.
Okrutny Trompeter ludzi nie szanował
lud mu za to w polu samosąd zgotował.
Hrabia Romer Eustachy był 
z postępowej nacji
i w swoich włościach prężnie 
rozpoczyna proces melioracji.
Koniec 19 wieku budzi się myśl nowa:
naszym wiejskim dzieciom potrzebna 
jest szkoła.
I powstaje szkoła mimo różnych trudów.
Rozwija się kultura wśród naszego ludu.
Na początku 20 wieku twórczy 
szał ogarnął
wójt Chytaj Michał organizuje 
Ochotniczą Straż Pożarną.
I znowu chęć mocnego gospodarowania 
wioskę owładnęła
w  1922 roku odważna grupa parcelację 
rozpoczęła.
Dziedzic E. Romer z Rejami związany
sprzedaje Borowianom wszystkie 
swoje łany.
Odtąd Borowa pięknie się rozwija.
Co zrobimy to nasze! 
Nie własność niczyja!

Za swoja postawę Siłaczki otrzymała 
wiele odznaczeń: Krzyż Kawalerski Odro-
dzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Order 
Serca Matkom Wsi. Uhonorowano ją także  
Złotym Medalem OSP, Medalem im. Dr 
Henryka Jordana. Wspaniałemu pedagogo-
wi i  wielkiemu społecznikowi – życzymy 
długich lat życia w dobrym zdrowiu. 

27 listopada 2012r. w Domu Kultury 
„Mors” w Dębicy odbyła się konferencja 
historyczna pt. „Tętno Polski bije w prze-
strzelonym sercu…” poświęcona mjr Ada-
mowi Lazarowiczowi w jego 110. rocznicę 
urodzin.

Major był nauczycielem, społecznikiem, 
żołnierzem AK i działaczem organizacji 
WiN zamordowanym przez UB w 1951r.

Dla młodzieży stał się postacią bohaterskiej 
i godnej naśladowania postawy, dlatego też 

to ona była głównym audytorium konferen-
cji. 

Wśród publiczności znalazły się uczennice 
Publicznego Gimnazjum w Starej Jastrząb-
ce Natalia Taźbirek i Wiktoria Juszczyk pod 
opieką nauczycielki historii p. Anny Para.
Dwie prelekcje konferencji autorstwa Ma-
cieja Małozięcia i prof. Grzegorza Ostasza 
oraz program artystyczny były dla wszyst-
kich żywą lekcją historii.

  Anna Para

Rocznica urodzin 
podkarpackiego 

bohatera

MARIA CHYTAJ 
nauczycielka z Borowej                            

Przedstawia Tadeusz Szydłowski

Ludzie gminnej oświaty

Maria Chytaj.

Lekcja „polskiego” w Szkole Podstawowej w Borowej. (fot. arch.)

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowej – uczestniczki kursu pieczenia ciast. (fot. arch.)

Budynek Zespołu Szkół w Borowej –fot. 2012r. Adam Lazarowicz
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Pan Franciszek Rybski urodził się 21 
listopada 1912 roku w Głowaczowej, 
rodzice Józef i Maria Zator. Był najstar-
szym synem wśród czworga rodzeństwa. 

W dzień urodzin wójt Józef Chudy wraz 
z Urszulą Pych – kierowniczką Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej zawitali 
do Grabin, aby złożyć życzenia Jubilato-
wi, najstarszemu wśród mężczyzn naszej 
gminy.  Niestety wraz z córką i bratem 
pana Franciszka z życzeniami musieli 
udać się do dębickiego szpitala, aby tam 
złożyć mu gratulacje, choroba nie wy-
biera i silne przeziębienie wymagało pil-
nej hospitalizacji, ambulans rano w dniu 
urodzin zawiózł go do szpitala.  Nie było, 
więc zapowiadanej orkiestry, która miała 
mu zagrać 100 lat, a cisza szpitalnej Sali i 
życzenia płynące prosto z serca dla Jubila-
ta od władz samorządowych i przedstawi-
ciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz dyrektora szpitala, którzy życzyli 
panu Franciszkowi przede wszystkim 
szybkiego powrotu do zdrowia. Mamy 
nadzieję, iż pan Franciszek – żołnierz 
września, uczestnik bitwy pod Pszczy-
ną 1 i 2 września 1939 r. poradzi sobie z 

chorobą. Urodził się w Głowaczowej, w 
tej miejscowości ukończył szkołę, poma-
gał rodzicom prowadzić gospodarstwo, 
a pracy na roli wymagała wiele trudu, 
większość prac polowych wykonywano 
ręcznie począwszy od siania do koszenia, 
a nawet omłotów. Tak jak każdy chłopak 
idzie do wojska i uzyskuje kwalifikację 
wojskową, obserwatora. Wrzesień 1939r, 
wcześniej mobilizacja i powołanie do 16 
pułku piechoty do Tarnowa i wyjazd w 
okolice Pszczyny. Tam według planów 
obronnych Armia Kraków w skład, któ-
rej wchodziła jednostka wojskowa, do 
której zmobilizowano pana Franciszka 
miała bronić się jak najdłużej. Nieste-
ty, żołnierze byli przemęczeni, teren źle 
ufortyfikowany, a sztabowcy nie zdawali 
sobie sprawy, z jakimi siłami niemiecki-
mi przyjdzie się zmierzyć. 2 Września 
Niemcy uderzają czołgami (około 130), 
Polacy stawiają opór, ale ulegają, powsta-
je prawie 3 kilometrowa wyrwa w linii 
frontu, wynik walki został przesądzony. 
Życie traci 217 żołnierzy. Spoczywają na 
Cmentarzu Wojennym w Pszczynie „Pod 
Trzema Dębami”. Pan Franciszek ran-
ny w nogę trafia do niemieckiej niewoli, 

wywieziono go w głąb Niemiec, wybiera 
pracę u niemieckiego bauera w okolicach 
Hamburga. Pracuje na roli, a później, jako 
uzdolniona „złota rączka” organizuje u 
Niemca w gospodarstwie kuźnię. Poznaje 
tam żonę Helenę, też wywiezioną na robo-
ty do Niemiec, biorą ślub, koniec wojny, 
powrót do Polski. Na stacji w Tarnowie 
dowiadują się, że Głowaczowej nie ma, 
została spalona w trakcie działań wojen-
nych. Odszukują rodzinę, ale przyszłości 
nie ma w Głowaczowej, decydują się na 
wyjazd na Ziemie Zachodnie, towarowy 
wagon, walizka z rzeczami i wyjazd do 
Wojciechowic koło Kłodzka gdzie otrzy-
mują gospodarstwo rolne i tam przycho-
dzą na świat dzieci Alicja, Tadeusz i Lu-
cyna. Za zaoszczędzone pieniądze kupują 
działkę i budują dom w Grabinach, wra-
cają w rodzinne strony. Pan Franciszek 
poza prowadzeniem małego gospodar-
stwa przyjmuje się do pracy w PZGS w 
Dębicy w Składnicy Maszyn na Błoniach, 
pracuje tam do emerytury. Jest kombatan-
tem, awansowany przez Ministra Obrony 
do stopnia porucznika Wojska Polskiego, 
ceni sobie ten oficerski awans i mundur, 
załatwiając urzędowe sprawy w naszym 

urzędzie, zawsze ubiera się w oficerski 
mundur, do którego przypięte są medale, 
z tym najważniejszym Krzyżem Kawaler-
skim. Kiedy siły pozwoliły bierze udział 
w obchodach rocznicowych bitwy pod 
Pszczyną na cmentarzu wojennym, odda-
je hołd kolegom, którzy zginęli w obro-
nie Ojczyzny w tych ciężkich walkach w 
pierwszych dniach września 1939 roku. 
Na emeryturze lubi podróżować, ostatnie 
kilka lat przebywał w Madrycie, u córki, 
która jest obywatelem Hiszpanii, posiada 
nawet status rezydenta w tym kraju, od-
powiada mu hiszpański klimat. Niestety 
cztery lata temu przeszedł udar mózgu, 
lekki paraliż pozostał do chwili obecnej. 
Przyjechał do Grabin wraz z córką, która 
się nim opiekuje. Doczekał się 8 wnuków 
i 11 prawnuków. Doczekał się pięknego 
Jubileuszu, 100 rocznicy urodzin.
Dopisek redakcji: 
Pan Franciszek Rybski zmarł 4 grudnia 
2012r.  Został pochowany na cmentarzu 
Parafialnym w Straszęcinie. Rodzinie 
składamy z serca płynące wyrazy żalu. Od-
szedł żołnierz, oficer, kombatant uczestnik 
wojny 1939r. Cześć Jego pamięci.

(sz)     

Będzie „Park „ w Czarnej, na terenie 
przylegającym do ul. Słowackiego. 
Urządzenie parku będzie możliwe dzięki 
dotacji uzyskanej z Unii Europejskiej – 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
- województwa podkarpackiego. Umowę 
o dofinansowaniu tej inwestycji wójt Jó-
zef Chudy podpisał w Urzędzie Marszał-
kowskim w Rzeszowie wraz ze skarbnik 
gminy Martą Wstawską. Kwota prawie 
2 milionów złotych zasila budżet gminy 
z przeznaczeniem na realizację tej inwe-
stycji. To kolejny „zastrzyk” finansowy 
z Unii Europejskiej, który pozwoli na re-
alizację inwestycji, tym razem w Czarnej 
powstaną tereny rekreacyjno – sportowe. 
Przetarg na to zadanie inwestycyjne zo-
stanie rozstrzygnięty do końca tego roku.
 Co zostanie zrealizowane na tym terenie? 
Powstanie budynek socjalny, w którym 
będzie można skorzystać z pryszniców po 
grze w siatkówkę plażową czy w tenisa. 
Zostaną wybudowane dwa boiska do pił-
ki siatkowej oraz korty tenisowe. Gra w 

tenisa staje się coraz bardziej popularną i 
modną dyscypliną sportu w naszej gmi-
nie. Na terenie parku ma również powstać 
„miasteczko rowerowe”. Przeznaczenie 
terenu pod miasteczko rowerowe spo-
wodowane jest tym, że tak wiele tytułów 
mistrzowskich w dyscyplinie „BRD” zdo-
byli uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej. 
Do dziś stanowią ścisła czołówkę krajo-
wą w tej dyscyplinie, która wymaga od 
zawodnika cyrkowej jazdy na rowerze, a 
ponadto wiedzy z zakresu ruchu drogowe-
go i udzielania pierwszej pomocy. Tak jak 
w każdym parku wytyczone zostaną rów-
nież alejki, teren zostanie oświetlony sty-
lowymi lampami, a przy alejkach zostaną 
rozstawione ławki. Zimą natomiast będzie 
można uprawiać narciarstwo, pobiegać na 
nartach biegowych po wytyczonej i przy-
gotowanej trasie. Narty będzie można wy-
pożyczyć w Gminnym Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnej, a chętnych wśród 
mieszkańców na pewno nie zabraknie. 
Ta kolejna inwestycja unijna uczyni z 

Czarnej modelowo urządzoną w infra-
strukturę techniczną, sportową i społeczną 
miejscowość, która już dziś budzi podziw 
wśród odwiedzających nas delegacji, 
ostatnio trójki nauczycieli z Turcji, którzy 
zachwyceni byli Czarną i trudno im było 
wytłumaczyć, że to wieś, a nie miasto.                                                             

      (sz)

W Żdżarach, Starej Jastrząbce, Czarnej 
i Grabinach bobry zadomowiły się na 
dobre. 

Ostatnio coraz więcej skarg zgłaszają 
rolnicy w Jaźwinach, robią na przepły-
wającym przez tą wieś potoku, rowie 
melioracyjnym żeremia, ścinając przy-
ległe drzewa, które służą im za budulec 
żeremi. Drzewa, a przeważają olchy to też 
wymierna strata dla rolnika, ale większą 
jest zalanie łąki, z której zbierano siano, 
co najmniej dwa razy do roku. Bobry to 
zwierzęta objęte ochroną i za niszczenie 
ich żeremi nie mówiąc o pozbawieniu ży-
cia grożą surowe kary. Bobry też nie figu-
rują na liście zwierząt łownych, na które 
można polować. Zezwolenie na ostrzał 
bobra musi wydać Minister Ochrony Śro-
dowiska. Wszelkie szkody spowodowa-
ne przez te zwierzęta należy zgłaszać do 

Dyrektora Środowiska w Rzeszowie. Za 
szkody spowodowane przez bobry płaci 
Skarb Państwa, a nie jak w przypadku 
dzików koło łowieckie. Wnioski należy 
składać bezpośrednio do Regionalnego 
Dyrektora Środowiska w Rzeszowie ul. 
Józefa Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów, 
Tel. 17(7850044) . Co powinien zawierać 
wniosek: dane poszkodowanego (imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu kontaktowego, dokładny opis 
powstałej szkody (czy szkody dotyczą 
ściętych drzew, krzewów, nor bobrowych, 
zalanych gruntów), szkody powinny być 
zlokalizowane na terenie należącym do 
wnioskodawcy. Do wniosku należy dołą-
czyć załączniki: aktualny odpis z księgi 
wieczystej (można uzyskać w sądzie rejo-
nowym lub na portalu internetowym Cen-
tralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) 
z numerem działki lub działek, na których 

powstała szkoda. Należy również dołą-
czyć mapkę geodezyjną z zaznaczonym 
miejscem powstałej szkody (mapkę moż-
na uzyskać w Starostwie Powiatowym w 
Dębicy). Można również dołączyć do-
kumentację fotograficzną wyrządzonych 
szkód (nie jest wymagana), oraz aktualne 
oświadczenie poszkodowanego stwier-
dzające, że szkoda powstała na gruntach 
gdzie prowadzona jest gospodarka rolna, 
leśna lub rybacka. Wzór wniosku i oświad-
czenia należy uzyskać w Regionalnej Dy-
rekcji Środowiska. Procedura zgłaszania 
szkody jest dość skomplikowania, dlatego 
o pomoc można się zwrócić do pani mgr 
Marty Cebulak – pracownicy zajmującej 
się ochroną środowiska w Urzędzie Gmi-
ny Czarna nr tel: 14(6761943.

Stanisław Zieliński

Jeszcze tak nie było, aby w biały dzień 
zobaczyć żerujące dziki na łąkach, stado 
prawie 30 sztuk maszerowało sobie po 
łąkach, widok zapewne miły dla oka dla 
ekologów i miłośników przyrody, dla wła-
ścicieli łąk i pól gdzie jeszcze dojrzewały 
łany kukurydzy, ziemniaki czekały na wy-
kopki nie do zaakceptowania. 

Dziki żerują nocą, dzień przesypiają w 
gęstwinach, może to grzybiarze, których 
najazd obserwowaliśmy w październiku 
w naszych lasach spowodował, iż dziki 
wypłoszone ze swych naturalnych ostoi 
szukają innego miejsca do bytowania wy-
straszane z rewirów, w których miały do 
tej pory schronienie. W Golemkach jak 
potwierdza radny Czesław Lada buchtują-
ce dziki można oglądać sobie z balkonu, a 
w Czarnej na ul. Krakowskiej wczesnym 
rankiem też można natknąć się na okazałe 
sztuki i strach iść do pociągu, czy do pra-
cy. Koła łowieckie, które od Nadleśnictwa 
dzierżawią tereny łowieckie są bezradne, 
strzelają na polowaniu po kilka sztuk, a 
dzików zamiast ubywać to „przybywa”. 
Pan Franciszek Ukowski z Czarnej, długo-
letni leśniczy i myśliwy twierdzi, iż winne 
są łagodne zimy, łatwość zdobycia poży-
wienia przez dziki i zachodzenie w ciążę 
już jednorocznych loszek. Pan Franciszek 
Łukowski reprezentował władze Koła 
Łowieckiego „Szarak” na sesji rady w 
listopadzie br. i szczegółowo starał się po-
informować o procedurach związanych ze 
staraniem się o odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez dziki właścicielom go-
spodarstw rolnych. Szacunki dokonywane 
przez szacujących szkody nie zadawalają 
rolników. Wszystkiemu winne są przepi-
sy rozporządzenia ustalające wysokość 
procentową strat, jakie mogą być uznane 
przez szacującego szkody a te uzależnione 
są od pory roku. Drugą ważną czynnością, 
którą rolnik musi niezwłocznie wykonać 

po stwierdzeniu szkód wyrządzonych w 
uprawach lub na łąkach jest zgłoszenie 
w terminie do 7 dni na piśmie do Koła 
Łowieckiego zaistnienia takiej szkody. 
Najwięcej pretensji mają rolnicy ze Żdżar, 
Podlesia, Starej Jastrząbki – tam dziki 
buchtują jak nigdy. Zawędrowały też do 
Grabin, przeryły płytę pełnowymiarowe-
go boiska przy Zespole Szkół w Grabi-
nach, wiosną płyta boiska na nowo musi 
zostać odbudowana. Jest szansa, iż wio-
sną się to stanie, a na miejscu obecnego 
boiska powstanie boisko wielofunkcyjne, 
ogrodzone i z inną nawierzchnią, która za-
pewne nawet po sforsowaniu ogrodzenia 
nie będzie smakowała dzikom – taka na-
dzieję ma dyrektor Bogdan Tomasiewicz.
Ślady dzików można było też zobaczyć 
przy drodze z Golemek w kierunku Gło-
waczowej, upodobały sobie w poszuki-
waniu smacznych larw pobocza drogi 
powiatowej. 

Co zrobić? Aby dziki nie uprzykrza-
ły nam życia, choć zapewne w lesie ich 
bytowanie jest niezbędne ze względu na 
niszczenie szkodników larw, którymi 
urozmaicają sobie menu. Sposobów jest 
wiele choćby instalacja elektrycznych 
„Pastuchów”, ogrodzenia upraw. Często 
obserwowany jest natomiast proceder 
wiązania na polu psów na łańcuchach, 
które szczekaniem odstraszają dziki. Ta-
kie postępowanie jest naganne i właści-
ciel uwiązanego pieska zostanie ukarany 
mandatem. Jest rada, aby zasilić osobowo 
koła łowieckie. Będzie więcej „Strzelb” i 
o dzika będzie trudno, a one będą szukać 
pożywienia głęboko w lesie, a instynkt 
im podpowie, że wychylenie nosa z lasu 
może się skończyć dla nich  na stole, a 
skóra ozdobi ścianę lub podłogę w my-
śliwskim salonie.

(ziel) 

Żołnierz Września 1939 r. – por. Franciszek 
Rybski.

Tu będzie Park.

Żeremie na potoku. Dziki przeorały szkolne boisko.Tak tną drzewa, po tym poznać, że to bobry.

STO LAT  FRANCISZKA RYBSKIEGO Z GRABIN

PARK CORAZ BLIŻEJ

BOBRY ATAKUJĄ W JAŹWINACH

INWAZJA DZIKÓW
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W dniu 14.11.2012r w Urzędzie Miasta w 
Dębicy po raz kolejny odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali resortowych oraz 
mianowania na wyższe stopnie wojskowe. 

W uroczystości udział wzięli Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Mielcu pan 
ppłk mgr inż. Mirosław Ciesielski, szef 
Wydziału Rekrutacji WKU pan mjr Le-
szek Bąk, Starosta Powiatu Dębickiego 
Czesław Kubek, przedstawiciele władz 
gminnych, pan Adam Kantor prezes 
Związku Solidarności Polskich Komba-
tantów Regionu Przemyśl oraz kombatan-
ci z powiatu dębickiego.

Z terenu gminy Czarna odznaczona zo-
stała srebrnym medalem „Za zasługi dla 
Obronności Kraju” pani Zofia Sikora za-
mieszkała w Grabinach. Medal przyznany 
został przez Ministra Obrony Narodowej, 
a w jego imieniu wręczony został przez 
komendanta WKU w Mielcu. Gratulacje 
w imieniu pana Wójta Gminy Czarna zło-
żył sekretarz gminy pan Stanisław Zieliń-
ski. 

Pani Zofia sama wychowała siedmioro 
dzieci, ponieważ mąż Jan przedwcześnie 
zmarł. 
Synowie Tadeusz, Marian, Kazimierz od-

byli służbę wojskową w jednostkach w 
Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie i 
Przemyślu reszta rodzeństwa to córki Ber-
nadeta, Maria, Anna, Barbara.

Odznaczona doczekała się 27 wnuków i 6 
prawnuków. Jest z nich bardzo dumna po-
nieważ wszyscy uczą się bardzo dobrze. 
Pani Zofii gratulujemy, życzymy dużo 

zdrowia i jeszcze wiele takich szczęśli-
wych chwil.

Grzegorz Zieliński 

Kuligi od dawna nierozłącznie związane 
były z karnawałem, którym dawniej to-
warzyszyła staropolska gościnność. 

W dawnej Polsce od święta Trzech Króli 
aż do środy popielcowej planowano wsze-
lakiego rodzaju zabawy. Turecki poseł, 
który rezydował na dworze króla Zyg-
munta Starego tak opisywał karnawałowy 
czas zabaw w Polsce „ W pewnej porze 
roku chrześcijanie dostają warjacyi i do-
piero proch sypany im potem w kościo-
łach na głowę leczy takową” Na europej-
skich salonach królowały w tym czasie 
bale maskowe, uczty i wszelkiego rodzaju 
imprezy, to w Polsce ten wysłannik sułta-
na zobaczył oryginalne zabawy i harce 
zwane kuligiem. Kulig przygotowywała 
młodzież, oczywiście ta szlachecka, lepiej 
urodzona jak to wówczas określano. Wy-
znaczano trasę kuligu i do jakich dworów 
należy wstąpić aby dobrze się zabawić, a  
spiżarnia zasobna miała być w bigosy, 
kiełbasy, wszelkiego rodzaju mięsiwa i 
piwo. Takiego najazdu mógł się spodzie-
wać każdy, a tradycja nakazywała aby go-
ści przemieszczających się saniami od 
dworu do dworu ugościć i nie skąpic po-
częstunku. W wojażach tych wybierano 
dwory, w których mieszkało dużo panien, 
a porwanie urodziwej panienki na prze-
jażdżkę nocą saniami dawała sposobność 
aby troszeczkę ją przytulić i ochronić od 
zimna. Jak można wyczytać w opisach z 
tamtych dawnych lat w tych zbliżeniach 
powstawało wiele miłości, skojarzeń, a 
potem związków małżeńskich. Od końca 
XVII wieku kuligi przybrały inną bardziej 
artystyczną oprawę. W saniach jechali 
uczestnicy poprzebierani za Żydów, Cy-
ganów, chłopów, dziadów jak zanotował 
Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów”. 
Eskapady przebierańców zajeżdżały pod 
kolejny dwór czy pałac, w którym tańczo-
no i bawiono się do samego rana, a nawet 
dłużej dopóki gospodarzom nie opróżnio-
no zapasów, wówczas znowu wsiadano do 
sań i ruszano do kolejnego dworu, aby 
dalej się bawić. Tą formę karnawałowej 
zabawy uwielbiała szlachta, a nawet sam 
król Jan III Sobieski. Ludwik Clermont 
sekretarz królowej tak opisał jeden z kuli-
gów zorganizowanych przez tego monar-
chę. Dnia 20 stycznia 1695 roku w War-
szawie spod pałacu Daniłłowiczów wyru-
szył kulig, któremu towarzyszyło na ko-
niach 24 Tatarów, za nimi jechali Żydzi z 
cymbałami, a za nimi Kozacy. Kolumna 
składała się ze 107 sań pełnych ludzi w 
barwnych strojach, a po bokach na ko-
niach gnali kawalerowie zabawiając się 
skakaniem z konia między panny na sa-
niach. Kulig zajeżdżał pod pałace Sapie-
hów, Radziwiłłów, Potockich. Tam tań-
czono, jedzono i pito na koszt gospodarzy, 

aby na koniec zawitać do Wilanowa. Za 
czasów saskich kuligi dalej brylowały, a 
jak nie było na tyle śniegu wsiadano do 
wszelkiego rodzaju konnych wehikułów i 
zajeżdżano do najbliższego sąsiada, a za-
skoczony najazdem gospodarz musiał 
częstować gości tak długo dopóki starczy-
ło zapasów, na koniec po wypiciu wszyst-
kiego brano nieszczęśnika z sobą i z całą 
jego familią i najeżdżano kolejny dwór po 
drodze. Kuligi trwały nawet kilkanaście 
dni i stały się dla niektórych w takiej for-
mie nie do przyjęcia. Za króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego mówiono” Ku-
lig to zabawa jeszcze od Popiela, ma za 
cel, by każdemu zalała gardziel”. Dla wie-
lu ludzi kulig wówczas stał się przejawem 
szlacheckiego warcholstwa, oceniano go, 
jako pretekst do pijaństwa i wszczynania 
burd. Wyśmiewano tą tradycję na łamach 
„Monitora” redagowanego przez biskupa 
Ignacego Krasickiego i Franciszka Boho-
molca. Reformatorom skupionym wokół 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
nie udało się zmienić Rzeczypospolitej, 
nie dało się uniknąć zagłady i zaborów. 
Udało się Polakom skutecznie obrzydzić 
kulig, jako niemodne zachowanie, porów-
nywano go do napadu tatarskiego, a go-
spodarze cieszyli się, gdy odjechał. Pozo-
stała po kuligach nostalgia za dawnymi 
czasami, a od połowy XIX wieku stały się 
znów modne. Henryk Sienkiewicz umie-
ścił kulig w „Potopie”, chciał, aby Kmicic 
i Oleńka wyznali sobie miłość na saniach 
w czasie kuligu. O kuligach nie zapo-
mnieli też artyści, szalone sanny malował 
Juliusz Kossak, a badacze dziejów spiera-
li się skąd wzięła się nazwa kulig. Jedni 
twierdzili, że od szukania kulika, ptaka 
błotnego, a inni, że od laski zwanej kulą, 
która przesyłano z domu do domu, aby 
zawiadomić o zwołaniu powiatowego 
wiecu. Kuligi znów, aż do początku II 
wojny światowej zaczęły zimą przemie-
rzać w zimie od wsi do wsi, od dworu do 
dworu. Sanie jechały wyznaczoną trasą, a 
w dworach robiono przerwy, częstowano 
gorącymi napojami i kanapkami. Nie było 
już tatarskich najazdów i pijaństwa, a ku-
ligi niejednokrotnie kończono balami, a 
później mariażami i gromadką dziecia-
ków. Jak możemy poczytać w książce au-
torstwa Zofii Jabłonowskiej – Ratajskiej 
(wnuczki Heleny z Reyów księżnej Jabło-
nowskiej z Przyborowa) pt. „Walca tań-
czyłam najlepiej z panien” … Obok ma-
skarad i balów szczególną rolę pełniły 
kuligi, zastępujące niejako miejskie para-
dy odbywające się w wielu miastach Eu-
ropy. Kuligi zaczęto urządzać w XVII 
wieku  i w nich właśnie przejawiał się 
najmocniej gorący temperament i skłon-
ność do szalonej zabawy zgodnie ze sło-
wami kuligowej piosenki Wincentego 

Pola: „Jak popęd zimna wysoki, puszczę 
sanki do zatoki”. Kuligi były pełne fanta-
zji, wesołe huczne, będące jednocześnie 
sprawdzianem dla tych, do których zajeż-
dżał kulig – czy okażą się dostatecznie 
gościnni, towarzyscy i ludzcy? Słowem 
„ludzki” określano człowieka towarzy-
skiego, gościnnego, wesołego, życzliwe-
go i otwartego na innych. Odludki, niego-
ścinni, zamknięci  w sobie nie cieszyli się 
sympatią, byli nieomal wykluczani z to-
warzystwa. Biada temu, kto ośmielał się 
zrywać wiekową tradycję i niegościnnie 
zamykał drzwi swego domu przed groma-
dą rozbawionych sąsiadów. Owo „ludz-
kie” zachowanie się i związany z nimi 
kodeks towarzyski stanowiły element pol-
skiej kultury. Tradycyjna polska gościn-
ność właściwa była wszystkim stanom i 
warstwom społecznym. „Gościnność oby-
czajów polskich zasadą. Stąd u najuboż-
szych nawet, u kmiotka i u pana, stół na-
kryty był Zawsze, Zawsze leżał chleb i 
sól, ażeby nim gościa powitać … stąd ów 
obyczaj… Na życiu towarzyskim opierała 
się przecież w dużym stopniu monotonna 

egzystencja oddalonych od siebie dwo-
rów, toteż mruk, człowiek nieżyczliwy, 
gburowaty, odludek sam wykluczał się z 
zaprzyjaźnionej społeczności szlachec-
kiej. Oskar Kolberg pisał, że kulig był tań-
cującą zabawą , w której prym wodził 
polonez, krakowiak, mazur i oberek. Aby 
tańcom stało się zadość, gospodarze naj-
częściej byli uprzedzani, ale nie zdradzali 
się tą wiedzą, pieczono, więc mięsa i prze-
różnego rodzaju ciasta, a gospodarze cze-
kali, kiedy zajedzie do dworu wesoła gro-
mada kuligowych gości. Gości witano 
chlebem i solą, kapela grała i często zaba-
wa trwała trzy dni, aby potem zabrać go-
spodarzy i jechać saniami do kolejnego 

dworu. Zapewne też do dworu w Przybo-
rowie zajeżdżał kulig i jak nakazywała 
gościnność jadła i wszelkiego rodzaju 
trunków nie brakowało dla kuligowych 
gości. A dziś, po kuligach pozostały tylko 
wspomnienia, choć duch kuligowy w na-
rodzie nie zginął. Ośrodki wypoczynkowe 
w górach oferują gościom organizację ku-
ligów, ale już nie od dworu do dworu, któ-
re praktycznie zniknęły, a właściciele po-
zbawieni dekretem komunistycznych 
władz własności musieli szukać schronie-
nia w przydzielanych często im mieszka-
niach (księżna Helena Jabłonowska za-
mieszkała w Krakowie, dwór jej odebra-
no, majątek rozparcelowano i nie pomo-
gły nawet zasługi jej rodziny i jej samej w 
walce z wolność i niepodległość Polski). 
Dwory i pałace niszczały, a czas i pożary 
zrobiły swoje nawet zabytkowemu dwo-
rowi w Przyborowie. Dziś w ośrodku wy-
poczynkowym jedziemy najczęściej kuli-
giem do leśnej altany, aby tam smażyć na 
ognisku kiełbaski, zjeść gorący bigos i 
napić się herbaty określanej dzisiaj z „prą-
dem”. Dzieciom w mroźne i śnieżne dni 

rodzice organizują na własną rękę kuligi, 
często, aby dochować tradycji zamiast sań 
zaprzężonych w konie wykorzystują sa-
mochód wiążąc do zderzaka sanki, na któ-
rych sadowią dzieci i jadą drogą publiczną 
narażając się nie tylko na mandat, ale i 
bardzo często taki kulig jest przyczyną 
tragedii, a nawet śmierci dzieci. A bale 
związane z kuligami to niestety już prze-
szłość, choć jeszcze kultywowana w for-
mie balów sylwestrowych, czy studnió-
wek rozpoczynanych tradycyjnie polone-
zem. Są też bale okolicznościowe organi-
zowane przez różne stowarzyszenia tzw. 
bale charytatywne. Dotyczą jednak wą-
skiej grupy społeczeństwa. Młodzież woli 

bawić się na dyskotekach, a dębicka „Mo-
derna” pęka w szwach w sobotnie wieczo-
ry nie tylko w karnawale.  Na dyskotekę 
nie zajeżdżają sanie, ale nowoczesne „wy-
pasione” samochody „Golfy i Audice”. A 
jak się nam przydarzy bal to pamiętajmy o 
pewnych ciążących na nas powinno-
ściach. Jak pisze w cyt. książce Zofia Ja-
błonowska Ratajska wkroczmy w karna-
wał z podniesioną głową pamiętając o 
pewnych zasadach zachowania. Jak się, 
więc korzystając z rad zachować? Przede 
wszystkim tak, by innym było z nami 
przyjemnie, byśmy byli pożądanym balo-
wym towarzystwem, a więc umieli zaba-
wić siebie i innych. Nie musimy mieć 
pełnej szafy balowych kreacji, wystarczy 
coś, w czym nam ładnie i wygodnie, su-
kienka, do której łatwo zmienić dodatki i 
ozdoby i ze dwie koszule na zmianę dla 
panów. Ubranie ma być dostosowane do 
okazji, czyli popołudniowe lub wieczoro-
we, skromniejsze lub strojniejsze, jeśli nie 
określono tego w zaproszeniu, można do-
wiedzieć się tego od organizatorów lub 
innych uczestników przyjęcia. Odpowia-

dać szybko na zaproszenie, tak by organi-
zatorzy wiedzieli, ilu gości mogą się spo-
dziewać. Jeśli idziemy na bal, to starajmy 
się prosić różne panie, nie tylko tą uko-
chaną, do tańca (panowie), a jeśli akurat 
nikt z nami nie tańczy, nie obrażać się, ale 
wykorzystać tę chwilkę na rozmowę (pa-
nie). Pamiętać o powitaniu i wyraźnym 
przedstawianiu się, nie tkwić we własnym 
małym kółku, witać się i rozmawiać rów-
nież z nowymi osobami. Skorzystajmy z 
rad pani Zofii Jabłonowskiej – Ratajskiej i 
bawmy się w nadchodzącym karnawale.
                                                                 

    Stanisław Zieliński   

Archiwalna fotografia Dworu w Przyborowie, tu zapewne zajeżdżały kuligi.

Pani Zofia Sikora – medal w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył mjr Leszek Bąk. Pani Zofia otrzymała bukiet kwiatów od wójta, wspólna fotografia.

KULIGÓW DAWNYCH CZAR

MEDAL OD MINISTRA
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Nagrodę dyrektora odbiera Jerzy Ostręga.

Pan Tadeusz Pomykacz  prowadził akademię.

Na akademii nie mogło zabraknąć sztandaru szkoły.

Scenka z humoreski.

Na siedząco, najmłodsi uczniowie podziwiali kolegów.

Jak na lekcji, wszystko może się zdarzyć.

Nagrodę od uczniów odbiera p. Elżbieta Prus.

Uczniowie ZS w Czarnej zapełnili hale sportową.

Nagrodę od uczniów otrzymał ks. Zygmunt Ogórek.

Uściski i moc życzeń od uczniów. Pani Urszula Buch otrzymała nagrodę 
dyrektora.

Cukierek na osłodę dla p. dyrektor.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W CZARNEJ
Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół  
w Czarnej, największej szkole naszej gmi-
ny obchodzony jest rok rocznie bardzo 
uroczyście. 

Akademia przygotowana przez gim-
nazjalistów zawsze jest wydarze-
niem artystycznym nie tylko ze 
względu na znakomitą  grę uczniów.  
W tym roku  przygotowano pełne humoru 
widowisko charakteryzujące nauczycieli, 
tych najbardziej lubianych przez uczniów. 
Były nagrody dyrektora dla wyróżniają-
cych się nauczycieli. 

ZAPROSZENIE
Mieszkańcy Starej Jastrząbki, Podlesia, Przerytego Boru oraz Szanowni Goście ze stron wszelakich.

Będzie nam bardzo miło jeśli przyjmiecie Państwo zaproszenie na Spotkanie Bożonarodzeniowe pt. „Leć kolędo w świat”
Jak co roku wystawimy dla Was sztukę jasełkową, zagramy, zaśpiewamy, wspólnie pokolędujemy.

Czekamy na Was w Kościele Parafialnym w Starej Jastrząbce w niedzielę 6 stycznia 2013r. o godz. 12:00

Przyjdźcie nas obejrzeć! Koniecznie!
Zapraszają -

dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie Szkoły Podstawowej, 
oraz chór i zespół muzyczny Publicznego Gimnazjum 

w Starej Jastrząbce. 
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Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada 
swoje święto obchodzi najmilsza zabawka 
- Pluszowy Miś. Trudno sobie wyobrazić 
dziecięcy świat bez niego. Jest towarzy-
szem w świecie beztroskiej zabawy, przy-
jacielem i powiernikiem największych 
sekretów i tajemnic, dodaje odwagi, gdy 
strach ma wielkie oczy, jest niezastąpioną 
przytulanką przy zasypianiu. Wszystkie 
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Przyborowie pamiętały o tym święcie 
i z tej okazji, już 23 listopada przyniosły 
do przedszkola swoje ulubione misie. Na 

początku każde dziecko zaprezentowało i 
przedstawiło kolegom swojego pluszowe-
go przyjaciela. Później były opowieści i 
zagadki o misiach, zabawy i tańce z mi-
siami. Na zakończenie na dzieci czekała 
niespodzianka od Kubusia Puchatka - sło-
ik pysznego miodu. Każdy przedszko-
lak mógł spróbować słodkiego co nieco. 
Wszystkie dzieci za wspaniałą zabawę i 
za to, że tak mocno kochają swoje misie 
otrzymały odznaki "Przyjaciel Pluszowe-
go Misia".

Marta Gąsior

 Z okazji Święta Odzyskania Niepodległo-
ści najstarsze przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Przyborowie przygotowały 
dla młodszych kolegów montaż słowno-
-muzyczny. Na tle biało-czerwonej deko-
racji dzieci zaprezentowały patriotyczne 
wiersze. Nie zabrakło również pieśni, 
pełnych zadumy i nostalgii. Na koniec 

wspólnie odśpiewano hymn narodowy. 
Pomimo, iż maluchom trudno było zro-
zumieć sens obchodzonego święta czuły, 
że jest to ważne wydarzenie i z powagą 
uczestniczyły w akademii. 

Gabriela Kozioł

29 listopada przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Przyborowie gościły panią 
Paulinę i pana Piotra, którzy na co dzień 
są ratownikami medycznymi. 

Opowiedzieli oni dzieciom o swojej pracy 
i pokazali, jak wygląda sprzęt ratunkowy. 
Maluchy dowiedziały się, jak należy po-

stępować podczas wypadku, w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia lub życia, utrwaliły 
numery telefonów alarmowych i nauczy-
ły się, w jaki sposób rozmawiać przez 
telefon z dyspozytorem. Następie dzieci 
mogły przekonać się na własnej skórze, 
jak wygląda praca lekarza. Ubrane w od-
powiedni strój słuchały przez stetoskop 

bicia serca, mierzyły sobie nawzajem 
temperaturę, a choremu misiowi badały 
ciśnienie i robiły sztuczne oddychanie. 
To było nie tylko bardzo miłe, ale przede 
wszystkim bardzo ważne spotkanie, gdyż 
mali wychowankowie wzbogacili się o 
niezwykle cenne informacje.  

Gabriela Kozioł

Zabawa Andrzejkowa już na stałe wpi-
sała się w kalendarz imprez Publicznego 
Przedszkola w Przyborowie. W tym roku 
milusińskich z tego przedszkola odwiedził 
czarodziej, który zabrał  ich w magiczny 
świat andrzejkowych wróżb. Nie zabrakło 
tradycyjnego lania wosku przez dziurkę 
od klucza, kręcenia zaczarowaną butelką, 
czy rzucania kostką. Dzieci z wielkim en-
tuzjazmem, a zarazem z lekkim przymru-
żeniem oka uczestniczyły we wszystkich 
wróżbach, które miały przepowiedzieć 
im przyszłość. Później były tańce i pląsy 
przy dźwiękach skocznych melodii, a na 
koniec zabawy zaproszono małych bie-
siadników na słodki poczęstunek.

Gabriela Kozioł

Na tego gościa, w ten wyjątkowy, gru-
dniowy dzień czekamy wszyscy. Już od 
rana przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola w Przyborowie wyglądały renife-
rów ciągnących czarodziejskie sanie i na-
słuchiwały dźwięku srebrnego dzwonka. 
Ubrane w mikołajkowe czapki dzieci 

wołały „PRZYBĄDŹ DO NAS ŚWIĘ-
TY MIKOŁAJU! I w końcu pojawił w 
przedszkolnej sali, z workiem pełnym 
prezentów. Przybyły gość rozmawiał z 
dziećmi, wysłuchał wielu piosenek, przy-
gotowanych specjalnie dla niego, po czym 
każdemu maluchowi podarował prezent. 

Szczęście i uśmiech na twarzach przed-
szkolaków gościł przez cały dzień. Szko-
da, że ten wyjątkowy gość odwiedza nas 
tylko raz w roku… 

Gabriela Kozioł

Z życia PrZedsZkola w PrZyborowie

dZieŃ 
PlUsZoweGo Misia

Zabawa aNdrZeJkowa

sPoTkaNie Z MikoŁaJeM

sPoTkaNie Z raTowNikieM MedycZNyM

ŚwiĘTo odZyskaNia 
NiePodleGŁoŚci

Misie – „Przytulanki” w objęciach przedszkolaków.

Bawią się przedszkolaki.

Wróżby – lanie wosku. Kręcenie zaczarowaną butelką.

Przedszkolaki z Przyborowa.

Ratownicy z przedszkolakami.

Św. Mikołaj przyniósł prezenty dla dzieci.

Ratownicy demonstrują udzielanie pierwszej pomocy.

Wspólna fotografia.

Przedszkolaki przygotowały montaż słowno – muzyczny.
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FOTOREPORTAŻ

ŚLUBOWANIE W JAŹWINACH
 (fot.: St. Zieliński)

Wójt Gminy Józef Chudy dokonał aktu 
przyjęcia do społeczności szkolnej w 
obecności dyrektor szkoły Lucyny Ma-
dura i wychowawczyni I klasy szkoły 
podstawowej Jolanty Orzechowskiej oraz 
nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu 
Szkół w Jaźwinach pierwszoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej w Jaźwinach. Ol-
brzymim ołówkiem wójt pasował, każde-
go z uczniów, którzy z tej okazji z rąk pani 
dyrektor otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a akt ślubowania potwierdzali odciskając 
linie papilarne w specjalnym rejestrze, 
który przechowywany jest w dokumen-
tach szkoły, a uczniowie, którzy złoży-
li ślubowanie będą mogli ten pierwszy 
złożony przez siebie podpis zobaczyć na 
zakończenie szkoły. Pasowani uczniowi 
przygotowali z tej okazji występ, za który 
otrzymali gromkie brawa, były prezenty, 
a na zakończenie ciastka, o które zadbali 
rodzice. Ślubowali: Kacper Hebda, Józef 
Janus, Magdalena Kutrzuba, Mateusz 
Mikosz, Natalia Mikosz, Maksymilian 
Ostręga, Karolina Trzaskuś, Małgorzata 
Trzaskuś, Julia Walaszek i Aneta Ziarko. 
 

Na ślubowaniu nie zabrakło rodziców.

Ślubujemy …

Odcisk paluszka, uczniowie zobaczą po ukończeniu gimnazjum.

Kwiaty dla pani dyrektor. Kwiaty dla wychowawczyni.

Wójt Józef Chudy – gratuluje  uczennicy.

Gratulacje od p. dyrektor Lucyny Madura.

Odcisk paluszkiem -  to pierwszy podpis nowo pasowanego ucznia.

Kwiaty dla wójta.

Uczniowie  przygotowali  montaż słowno – muzyczny.
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FOTOREPORTAŻ

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE W SZKOLE W GRABINACH
 (fot.: St. Zieliński)

Sala gimnastyczna zapełniła się uczniami i rodzicami.

Wójt pasuje ucznia pierwszej klasy, dyrektor Bogdan Tomasiewicz wręcza dyplomy.

Kamila  Horosz recytowała wiersz.

Rodzice zadbali o ciastka i soki do picia.

Uczniowie przygotowali występ.

Wspólna fotografia.

Chłopcy też pięknie recytowali.

Dziewczynki w czerwonych biretach.

Wójt Józef Chudy pasuje pierwszoklasistkę.

Chłopcy w niebieskich biretach.

9 listopada 2012 roku Szkoła Podstawo-
wa w Grabinach celebrowała niezwykłą 
uroczystość. 

Osiemnaścioro uczniów z klasy pierwszej 
zostało oficjalnie przyjętych do społecz-
ności szkolnej. Było to wydarzenie nieba-
gatelne, z udziałem zaproszonych gości; 
Wójtem gminy Czarna panem Józefem 
Chudym, Sekretarzem gminy p. Stanisła-
wem Zielińskim, przedstawicielami Rady 
Rodziców, paniami; B. Rodo , M.Matera, 
E.Fus, bibliotekarzami p. B.Neumann 

– Kłos i p. H.Pytlem oraz gronem na-
uczycielskim i szeroką rzeszą rodziców 
uczniów klasy1.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacją 
multimedialną, przygotowaną przez wy-
chowawcę klasy E. Kawa, która przypo-
mniała swym wychowankom, oczywiście 
w wersji humorystycznej, jak powoli z 
przedszkolaków z każdym dniem stawali 
się uczniami. Następnie przedstawiciel 
Małego Samorządu Uczniowskiego – Ma-
teusz Stańczyk powitał wszystkich pierw-
szaków, oferując im pomoc i życząc po-

wodzenia oraz wielu sukcesów w szkole.  
Kolejnym punktem programu były popisy 
wokalno-muzyczne i recytatorskie pierw-
szoklasistów.  Przed aktem ślubowania i 
pasowania musieli oni odpowiedzieć na 
pytania, które zadała im Szkolna Wróżka, 
w którą wcieliła się Julia Szwed. Test ze 
znajomości postaci baśniowych zakończył 
się wynikiem pozytywnym, co upoważni-
ło małych uczniów do założenia biretów.  
Rodzice z dumą patrzyli na swoje pocie-
chy ubrane w galowy strój oraz kolorowe 
czapeczki, kiedy przy dźwiękach muzyki 

zostały wprowadzone na salę przez dele-
gacje starszych uczniów.
W obecności pocztu flagowego pierwsza-
ki złożyły uroczystą przysięgę, po której 
nastąpił kulminacyjny moment uroczy-
stości – pasowanie na ucznia przez Wójta 
gminy Czarna pana Józefa Chudego, któ-
ry dotknięciem magicznego ołówka i wy-
powiedzeniem słów „ Pasuję cię na ucznia 
naszej szkoły’’ włączał dzieci w poczet 
społeczności szkolnej w Grabinach.  Pan 
Dyrektor natomiast wręczył każdemu 
uczniowi pamiątkowy dyplom.         

Na zakończenie uczniowie klasy 1 usły-
szeli wiele ciepłych słów od pana Wójta, 
który życzył wszystkim pierwszoklasi-
stom, wspaniałych przygód z nauką oraz 
radosnych chwil w szkole. Zapowiedział, 
że przygotował dla nich na wiosnę cieka-
we atrakcje.  Po wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu wszyscy udali się na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców Uroczy-
stość przebiegała w przyjaznej i radosnej 
atmosferze.   

Ewa Kawa 
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Ze Żdżar do Turcji 

Turcja – wspólne zdjęcie.

Spotkanie w Urzędzie Gminy, z udziałem tłumaczki pani Anny Chudy.

Nauka tańca.

Spotkanie z najmłodszymi.

Słodycze dla wójta od nauczycieli z Turcji.

W klasie ZS w Zdżarach.

Przed szkołą, wspólne zdjęcie  z uczniami z Turcji.

Tureccy nauczycieli narzekali  na zimno.

Nauczyciele z Turcji w gabinecie wójta.

W Hotelu Grand w Chotowej .

Delegacja Publicznego Gimnazjum im. 
Lotników Brytyjskich w Żdżarach pod 
przewodnictwem dyrektora Grzegorza 
Markowicza przebywała z tygodniową 
wizytą w Turcji, jednym z trzech krajów 
partnerskich- obok Czech i Finlandii 
-współpracujących ze sobą w realizacji 
zadań programu Comenius.

Grupa uczennic w składzie: Anna Tryba, 
Dominika Stolarz, Magdalena Słowik i 
Patrycja Barnaś miała okazję zwiedzić 
tureckie miasta: Istambuł, Midyat,  Mar-
din, poznać ich zabytki i architekturę, 
zapoznać się z uczniami i nauczycielami 
ze szkoły partnerskiej w Batmanie, którzy 
przywitali ich  uroczyście transparentem, 
mogli  także uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach, jak choćby nauka malowania 

sposobem wodnym, oparta na starodaw-
nej technice robienia obrazów, spędzić 
wieczór,  ucząc się tureckich tańców ludo-
wych przy  tradycyjnej muzyce i prawdzi-
wej  tureckiej herbacie oraz skosztować  
oryginalnego  kebabu. Delegacja ze Żdżar 
odwiedziła Hasankeyf- starożytne skalne 
miasto, położone nad rzeką Tygrys, była w 
meczecie i jednym z najstarszych kościo-
łów prawosławnych w Turcji, wybudowa-
nym w miejscu, gdzie znajduje się świą-
tynia Słońca, licząca 3000 lat. Uczniowie 
wzięli udział w Dniu Sportu zorganizowa-
nym przez szkołę w Batmanie, podczas 
którego grali m.in. w siatkówkę wraz z 
kolegami z Turcji i Finlandii. Każdy na-
uczyciel biorący udział w projekcie otrzy-
mał pamiątkowy talerz ze swoim imie-
niem i nazwiskiem, napisanymi specjalną 

techniką, którą posługują się tylko dwie 
osoby w Batmanie. Dla uczniów ze Żdżar 
był to już trzeci wyjazd zorganizowany w 
ramach realizacji zadań projektu ,,81 cu-
dów i niebo”, którego koordynatorem jest 
nauczycielka języka angielskiego Anna 
Chudy. Wcześniej gimnazjaliści odwie-
dzili już Czechy i Finlandię. 
Każdy z naszych wyjazdów niesie ze sobą 
nowe możliwości, pozwala lepiej poznać 
kulturę, religię, zwyczaje i tradycję dane-
go kraju. Nasi uczniowie stają się obywa-
telami Europy, mają świadomość przyna-
leżności do wielkiej europejskiej rodziny, 
uczą się tolerancji i współpracy w mię-
dzynarodowych zespołach rówieśniczych, 
doskonalą także znajomość języka an-
gielskiego – ocenia korzyści z udziału w 
programie dyrektor Grzegorz Markowicz. 

Jego szkoła od dwóch lat realizuje zada-
nia programu Comenius. Na przełomie 
kwietnia i maja przyszłego roku przedsta-
wiciele krajów biorących udział w projek-
cie spotkają się w Żdżarach. Na początku 
stycznia trzy gimnazjalistki ze Żdżar: Pa-
trycja Barnaś, Dominika Buczek i Magda-
lena Słowik wyjadą na trzy miesiące do 
Finlandii w ramach realizacji pakietu Co-
menius – indywidualne wyjazdy uczniów. 
Od września do końca listopada w gimna-
zjum w Żdżarach uczyły się dwie Finki: 
Sini Maki- Pirila i Essi Takamaki.- Celem 
uczestnictwa w programie Comenius jest 
pomaganie naszym wychowankom w 
zdobyciu podstawowych umiejętności 
potrzebnych w dorosłym życiu i kompe-
tencji niezbędnych dla ich osobistego roz-
woju oraz przyszłego zatrudnienia.  Reali-

zacja zadań programowych przyczynia się 
do aktywizacji uczniów i nauczycieli oraz 
doskonalenia warsztatu zawodowego na-
uczyciela poprzez wymianę doświadczeń 
z pedagogami z innych krajów europej-
skich, a także zastosowanie nowocze-
snych technologii informacyjno- komuni-
kacyjnych w edukacji szkolnej- podkreśla 
dyrektor Grzegorz Markowicz.
    
                                          Anna Grabowska

Od redakcji: Do Żdżar zawitali nauczy-
ciele z Batman z Turcji; Gulistan Kalayci, 
Erden Onat, Fehni Demir. Zostali przyjęci 
przez wójta, złożyli wizytę uczniom Ze-
społu Szkół w Żdżarach. Pomimo zimna 
i śniegu, który im dokuczał miło spędzili 
czas w Ośrodku GRAND w Chotowej.
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Naród, który nie szanuje swojej przeszło-
ści, nie zasługuje na szacunek teraźniej-
szości i nie ma prawa do przyszłości – to 
słowa wypowiedziane w tamtych dniach 
przez Józefa Piłsudskiego.

My dziś chcemy udokumentować, że pa-
miętamy o przeszłości, naszej polskiej 
historii i o tych, którzy te słowa przekuli 
w czyn, darzymy szacunkiem wybitnych 
Polaków i nasze symbole narodowe. To, 
co działo się na ulicach Warszawy 11 
tego listopada b.r. jest nam obce, godne 
potępienia. Takie właśnie motto przy-
świecało młodzieży Zespołu Szkół w 
Borowej przygotowując montaż słowno 
– muzyczny z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. A czego oczekiwali 
nasi wykonawcy? Refleksji nad historią 
wywołanej przez wiersze i pieśni patrio-
tyczne, skłonili zebranych do oddania 
czci tym, którzy walczyli, cierpieli, byli 
prześladowani i oddali życie za Ojczyznę, 
oczekiwali ponadto wspólnego przeżywa-
nia wydarzeń z historii naszego kraju. Jak 
długo w sercach naszych …, to pieśń, któ-
rą rozpoczęto uroczystość. I dalej ponad 
tysiącletnia historia państwa polskiego 
obfitowała w ogrom wydarzeń natury po-
litycznej, społecznej i gospodarczej. Były 
wzloty i upadki, lecz najbardziej tragicz-
ny okazał sie koniec osiemnastego wieku. 
Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Pru-
sy i Austria dokonali rozbioru, korzysta-
jąc z osłabienia naszego kraju. Katastro-
fa rozbiorów i utrata państwowości, nie 
załamały jednak narodu polskiego. Wola 
przetrwania i uparte dążenie do odzy-
skania niepodległości stały się podstawą 
do walki o wolną Ojczyznę. Pojawia się 
scenka pożegnania żołnierza z dziewczy-
ną – poparte słowami piosenki – Bywaj 
dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła … 

Dziewczyna to czuje, bo jest Polką, a Oj-
czyzna w potrzebie. Dodania powagi tej 
scenie – uczeń gra na klarnecie „Jeszcze 
Polska nie zginęła”  I znów przed oczami 
widzów przesuwają się scenki  z kolej-
nych zrywów narodu polskiego, jakież to 
bolesne wspomnienia. Kolejny uczeń do-
kumentuje. „Ten kraj szczęśliwy, bogaty 
i własny! Jak świat jest boży, tak on był 
nasz własny. Jakże tam do nas wszystko 
należało ….. A po chwili słyszymy dziar-
ską melodię – Ułani, ułani … A z kolei  
„ Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie 
głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. 
„ Wróć nam o Boże Ojczyznę kochaną, 
w troje rozdartą w morzu krwi skąpaną… 
W tle „Modlitwy obozowej, żołnierze 
(uczniowie w mundurach) przyklękają 
przed trzema krzyżami – „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Wojna światowa zrodziła w 
sercach Polaków nadzieję na odzyskanie 
wolności, a poprowadził do niej przywód-

ca Legionów Polskich Józef Piłsudski. 
A kim był Józef Piłsudski ? Był naczel-
nikiem państwa, naczelnym wodzem, 
pierwszym marszałkiem Polski, kontro-
wersyjną osobowością. Miał zarówno 
wielu zwolenników jak i przeciwników. 
Jedno jest pewne, ten mąż stanu zawsze 
żywił miłość do Ojczyzny i nienawiść do 
zaborców. Czym byłby Józef Piłsudski 
bez swoich legionistów? Poświęćmy im 
chwilę czasu „ Wstali strzelcy legioni-
ści na twe zawołanie. Dziś zwycięstwo 
nam się ziści, Polska zmartwychwstanie. 
Marsz, marsz Piłsudski, prowadź na bój 
krwawy, za Twoim przewodem wejdziem 
do Warszawy”. A jeżeli jest walka są i 
mogiły. A w tym lesie jest mogiła, w niej 
żołnierz nieznany, może to czyjś ojciec, 
może brat kochany. Grób zarosła trawa i 
łopian zielony (usuniemy ten chwast) tyko 
go pilnuje krzyżyk pochylony… Zginął za 
Ojczyznę, słowa widać jeszcze. Za naszą 

wolność za polską mowę, oddał swoje 
życie, więc pochylmy głowę. A nasz kark 
coraz bardziej hardy nieskory do skłonów, 
ostatecznie żyjemy w wolnym kraju, więc 
komu się kłaniać? Właśnie tym zmursza-
łym, zapomnianym mogiłom. Nie bierzmy 
przykładu od naszych  … sąsiadów.  W 
czasie, kiedy chór śpiewa pieśń Ojczyzna, 
dziewczęta składają znicze przy krzyżach 
z napisem Bóg, Honor, Ojczyzna. I dalej 
strofy wiersza -„ O synu mój, na wszyst-
kich frontach, od płowej Wisły, aż po Ren 
przy zapalonych stojąc lontach my swój o 
Polsce śnimy sen… I oto sen się spełnił, 
cztery lata zmagań wojennych i klęska 
naszych zaborców oraz poparcie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Fran-
cji, Anglii powstało w listopadzie 1918 
roku niepodległe Państwo Polskie. Czy 
dziś można przejść obojętnie obok tego 
doniosłego faktu? Nie zginęła – Zmar-
twychwstała – Niepodległa. Więc służmy 

Jej ze wszystkich sił, swą pracą, wiedzą, 
cnotą, bo ojców krew i synów trud, budu-
je przyszłość złotą. Czy wszystkim? Rotą 
Marii Konopnickiej i hymnem zakoń-
czono spektakl pełen uniesień, głębokiej 
zadumy i patriotycznych odczuć. Za tą 
refleksję nad losem naszej Ojczyzny, tej z 
1918 roku, tej 2012 uczestnicy spotkania 
dziękują pani Barbarze Cymbor – nauczy-
cielce języka polskiego i historii oraz całej 
plejadzie wykonawców: Wiktoria Wilk, 
Aleksandra Kuta , Monika Majka, Paweł 
Malisz, Rafał Kleszcz, Martyna Brzeska, 
Sylwester Chłopek, Mirosław Kleszcz, 
Kamil Lada, Mariusz Podgórski, Kamil 
Skorupa, Sylwia Smagacz. Słowa uznania 
dla pani dyrektor Wioletty Bałut za rozto-
czenie opieką nad całością i za mundury, 
które dodały blasku całej imprezie.

Tadeusz Szydłowski

Dzień Niepodległości – 11 listopada 2012 
r. godz. 9.00. W Kościele parafialnym 
p.w. św. Piotra i Pawła odbyła się uro-
czysta Msza św. poświęcona tamtym od-
ległym czasom. Właśnie w jej trakcie mo-
dliliśmy się za tych, którzy złożyli, często 
bardzo młode życie, by powstała wolna i 
niepodległa, o tych bezimiennych i tych, 
którzy przyczynili się do tego żeby „Pol-
ska była Polską”.

 Kto ty jesteś? Polak mały, Jaki znak twój? 
Orzeł biały, Gdzie ty mieszkasz? Między 
swymi, W jakim kraju? W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.

 Kiedyś w odległych latach, to był drugi 
pacierz, który znało każde polskie dziec-
ko, a dziś? Mamo, tato babciu, dziadziu 
– czy nie rumienisz się dając odpowiedź 
na to pytanie? Komputer, laptop, czy ko-
mórka nigdy nie zastąpi takich wyrazów 
jak Ojczyzna, polska ziemia, krew, blizna, 
Biały Orzeł, polska flaga i miłość do niej. 
Po ponad 120 latach niewoli przyszła wol-
ność. Czy przyszłą sama? Nie, to dzięki 
Kościuszce, Trauguttowi, ks. Skorupce, 
to dzięki Legionom idącym „ z ziemi 
włoskiej do Polski”. Dzięki Dmowskie-
mu, Piłsudskiemu, Korfantemu, dzięki 
powstańcom śląskim i wielkopolskim. 
Po ludzku patrząc, to było niemożliwe, a 
jednak zmartwychwstaliśmy. Święto Nie-
podległości jest dobrym czasem, żeby w 
kościele wobec Boga, głośno wypowie-
dzieć Mu wdzięczność za ten dar sprzed 
90 lat. Ziściły się marzenia tych, którzy 
wierzyli w słowa Ojczyzna, naród, patrio-
tyzm, niepodległość i tych, o których pisał 
Słowacki:

”Szli krzycząc „Polska! Polska” - w tym 
jednego razu – chcąc krzyczeć zapomnieli 
na ustach wyrazu: Pewni jednak, Że Pan 
Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzy-
cząc „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna! Wtem 
Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka 
spojrzał na te krzyczące i zapytał:, Jaka? 

Właśnie – jaka Polska? Jaka wolność? 
Jaki patriotyzm? Bo dziś te słowa gubią 
się w bełkocie naszych polityków, stają 
się abstrakcją. Kraj, społeczeństwo, tole-
rancja, demokracja, wspólna Europa. A 
czy to, co takie polskie, takie nasze, takie 
ojczyste już się dziś nie liczy? Co dziś z 
Matką Rodzicielką z Matką Karmicielką. 
Dla nas jest nią ziemia między Odrą, a 
Bugiem, między Karpatami, a Bałtykiem 
– to właśnie Ojczyzna. Miłość ojczyzny 
to służba dla niej, nie wyciągajmy rąk po 
przysłowiowe „gołąbki” zapracujmy na 
nie, idźmy tą właśnie drogą, a nie drogą 
korupcji i malwersacji i zakłamania. Wy-
bierzmy tą prostą i gładką, która biegnie 
przez Chotową, Przyborów i Grabiny, 
omijając tą do Podlesia – zdewastowaną 
do granic wytrzymałości. Dziś każdy wie 
jak „zbawić” Polskę i ci z lewa i ci z pra-
wa i ci przyszywani – gorzej jednak, kie-
dy trzeba zakasać rękawy i wziąć się do 
pracy – uczciwej, solidnej i sumiennej, a 
z fiskusem też trzeba się rozliczyć. Patrio-
tyzm to też nasz język (nie ten wulgarny), 
kultura, historia, religia, Kościół i biało 
– czerwona. Patriotyzm to: „Bogurodzi-
ca”, „Kazania świętokrzyskie”, „Chłopi” i 
„Rota” Konopnickiej. „To cud nad Wisłą, 
Westerplatte i poznański czerwiec 1956 
r. Patriotyzm to Wawel i kolumna Zyg-
munta, to Polskie Termopile, to klasztor 
na Jasnej Górze, to 3 maja 1791, wrzesień 
1939 r. 16 października 1978 i grudzień 
81. Patriotyzm to Orlęta Lwowskie na 
Łyczakowie i wileńska Rossa, Monte Ca-
sisino i las katyński, to dzieci z Wrześni, 
Radom – Gdańsk i kopalnia „Wujek”. 
Patriotyzm to: Rejtan, Piłsudski, Wyszyń-
ski, Janek Wiśniewski i Karol Wojtyła. 
Czy te nazwiska, te nazwy jeszcze coś 
nam mówią? Niech na ich brzmienie, bije 
szybciej nasze serce. Jeszcze nie zginęła 
dziękujemy, więc Panu za ten dar wol-
ności. Dzień 11 listopada – Święto Wol-
ności – to dzień ojca i matki – to dzień 
Ojczyzny. Dla jednych – mamusia dla 
drugich mama, a dla wielu macocha, ale 

wolna - nasza pobłogosław jej Panie. A 
później? Później montaż słowno – mu-
zyczny w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Starej Jastrząbce. Na tle flagi 
narodowej i polskiego Godła słyszymy „ 
Rzadko na moich wargach – niech dziś 
ta warga nam wyzna …  Jawi się krwią 
przepojony, Najdroższy wyraz :Ojczyzna 
i dalej – Podporą  ci będzie i brzaskiem – 
Ta ziemia tak bujna tak żyzna, nią Ci ja je-
stem, na zawsze, Twa ukochana Ojczyzna. 

Czy dziwić się temu? Przecież wymazano 
ją  z map, starano wymazać z pamięci -- 
Polska , Ojczyzna, nasz kraj to określe-
nia, które należało wytrzebić z polskiego 
słownictwa, a jednak. I z kolei  - Jest w 
duszy polskiej ukryty zakątek – Gdzie  
błądzą  ciche lat umarłych cienie – Leży 
tam kamień grobowych pamiątek, a pod 
kamieniem,  krwawią się wspomnienia. 
Jedenasty Listopad to dla Narodu polskie-
go szczególny dzień. Po ponad 120 latach 
niewoli przyszła wolność. „Przyszła lecz 
w tym krótkim słowie: goryczy, rozpaczy, 
ludzkich łez i cierpień a ileż po tym dniu 

radości uniesień i łez tym razem słodkich. 
Nic więc dziwnego, że sercem myślami i 
czynami wracamy do tamtych ”Dni”. Tu 
wplatają się strofy pieśni o rozmarynie. 
Jak na dźwięk pieśni zjawiają się Oni – Ci 
najwierniejsi w Polsce, towarzysze broni. 
Błękitni hallerczycy, dumni szwoleżerzy - 
strzelcy w szarych mundurach - w ich sze-
regach, tak swojsko brzmiące nazwiska: 
Smagacz, Drożdż, Kawa. I kolejna głębo-
ka myśl – jakaś mordercza zaraza -  Z gło-

dem zawiera przymierze, na przepełnio-
nych cmentarzach – Krzyże się wznoszą 
świeże. W tej pieśni bogatej czy biednej 
- Przyzna mi ktoś czy nie przyzna  - żyje 
tak rzadko na wargach, Moja najdroższa 
Ojczyzna. Tu z ciszy i zadumy wyrywają 
nas słowa pieśni Grechuty – Ojczyzna  w 
wykonaniu Natalii i Weroniki. Były też 
„Ułani, była wojenka  … nie mogło za-
braknąć Roty i Ojczyzny, było też „Poże-
gnanie Ojczyzny” Ogińskiego w wykona-
niu Łukasza Czuchry na organach.

 Czego więc życzyć rodzinnym wsiom 
… rodzinnym miastom… i Tobie Ko-

chana Ojczyzno? 
Bądź: kwitnąca, bądź pogodna, bądź dla 
nas Łagodna jak nasza rodzicielka, jak 
polski pachnący maj. Wszyscy chcemy 
być twoimi dziećmi, przytul nas do siebie.

Za chwile głębokich przeżyć, za chwile 
refleksji  i zadumy - dziękujemy wyko-
nawcom  tego spektaklu: Aleksandrze 
Woźniak, Justynie Chłopek, Natalii  Jam-
roch, Paulinie  Taźbirek, Wiktorii Ma-

dura, Wiktorii Taźbirek, Kamilii Śręba 
Dominice Ćwiok, Tomaszowi Głowacz, 
Weronice Ćwik, Natalii Taźbirek, Wero-
nice Górak, Katarzynie Jędrysek, Sylwii 
Kwiatek, Annie Kuszela, Łukaszowi Gar-
bacz, Łukaszowi Czuchra, Karolinie Sta-
rzec, Patrykowi Kawa i Robertowi Pisarz. 
Szczególne podziękowanie składamy na 
ręce pań: Anny Para, Marii Bolwińskiej 
za przygotowanie spektaklu i czuwanie 
nad całością – Gromkie brawa – widzów 
i słuchaczy niech będą nagrodą za wasz 
trud i wysiłek.

Tadeusz Szydłowski

BÓG HONOR OJCZYZNA

OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE

Uczniowie ZS w Borowej przygotowali montaż słowno – muzyczny. Sala gimnastyczna zapełniła się uczniami.

Uroczysta akademia odbyła się w Kościele Parafialnym w Starej Jastrząbce.Młodzież  ZS w Starej Jastrząbce 
przygotowała widowisko z okazji 
Święta Niepodległości.
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PASOWANIE 
W RÓŻY

Z RÓŻAŃCEM 
W RĘKU

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KL. I

PASOWANIE W PRZYBOROWIE

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podsta-
wowej w Róży zostali oficjalnie przyjęci 
do społeczności szkolnej. W tym roku 
ślubowanie złożyło 12 pierwszoklasistów. 

Na tę chwile czekali nie tylko uczniowie i 
nauczyciele, ale także licznie zgromadzeni 
rodzice pierwszoklasistów, którzy doda-
wali otuchy swoim dzieciom stawiającym 
pierwsze kroki na szkolnej scenie. 

Pierwszoklasiści zaprezentowali bogaty 
program artystyczny przygotowany pod 
kierunkiem wychowawcy Alicji Jurkow-
skiej. Nowych uczniów przywitali także 
uczniowie starszych klas, udzielając im 

cennych wskazówek dotyczących życia 
szkolnego i obiecując koleżeńską pomoc 
podczas wspólnego pobytu w szkole. 

Jednak najbardziej oczekiwanym punktem 
uroczystości było pasowanie na ucznia do-
konane przez Dyrektor Szkoły Małgorzatę 
Baran. 

Z okazji pasowania na ucznia, dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki ufundowane przez Radę 
Rodziców. 

Aneta Bajor

20 października 2012r. uczniowie ZS  
w Głowaczowej im. Jana Pawła II przy-
gotowali dla mieszkańców wsi „ Różaniec 
z Janem Pawłem II”. 

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego 
rozpoczęły się mszą świętą w Kaplicy w 
Głowaczowej, następnie uczniowie krótką 
częścią artystyczną wprowadzili wszyst-
kich uczestników w rozważania różańco-
we.  

Po części artystycznej wierni udali się na 
procesję różańcową, która prowadziła dro-
gami naszej wsi. W obchody Dnia Papie-
skiego zaangażowani byli strażacy, służba 
liturgiczna, uczniowie i nauczyciele ZS w 

Głowaczowej oraz mieszkańcy naszej wsi.
Dyrektor Szkoły, organizatorzy dziękują 
wszystkim wiernym, a przede wszystkim 
OSP z Głowaczowej za przybycie wraz z 
pocztem sztandarowym, księdzu Pawło-
wi Stecowi za mszę świętą i słowo Boże, 
lektorom, ministrantom, panu organiście, 
chórowi.

Chwile spędzone na wspólnej modlitwie 
stają się inicjatywą do organizowania co-
rocznego spotkania mieszkańców „ z ró-
żańcem w ręku”.
                 

      Zespół Szkół w Głowaczowej

17 X 2012 r.  w  Zespole Szkół w Głowa-
czowej  im. Jana Pawła II odbyła się długo 
oczekiwana przez dzieci uroczystość „ Pa-
sowania na ucznia kl. I.” Uczniowie od-
świętnie ubrani zaprezentowali gościom 
przygotowany przez siebie program ar-
tystyczny. W obecności pocztu sztanda-
rowego odbyło się ślubowanie, w którym 
pierwszaki obiecywały dobrze się uczyć, 
szanować rodziców i nauczycieli oraz ko-
chać swoją ojczyznę. Po uroczystym akcie 
ślubowania nastąpiło pasowanie na ucznia 
kl. I. Przedstawiciel Samorządu Uczniow-
skiego Aleksandra Jędrzejczyk przywitała 
pierwszoklasistów, a koleżanki i koledzy 
z kl. 0 oraz III wręczyli im pamiątki.
Na pierwszoklasistów i ich rówieśników 
czekała miła niespodzianka- odświętnie 
przygotowany przez rodziców stół ze 
słodkim poczęstunkiem. Wszystkim ro-
dzicom serdecznie dziękujemy. Uroczy-
stość ta, to ogromne przeżycie dla nich 
samych, jak również ich rodziców i ró-
wieśników.

   Wychowawca

17 października w Publicznym Przed-
szkolu w Przyborowie odbyło się uroczy-
ste Pasowanie na Przedszkolaka. 

Do grona prawdziwych przedszkolaków 
zostało przyjętych 26 dzieci, które w 
tym roku po raz pierwszy przekroczyły 
przedszkolne progi. Uroczystość rozpo-
częły dzieci z grup starszych, które swoim 
występem uczciły obchodzony kilka dni 
wcześniej Dzień Edukacji Narodowej. 
Następnie z dużą dawką humoru wprowa-
dziły młodszych kolegów w świat przed-
szkolnej codzienności. Kolejno na scenie 
pojawiły się Maluchy, które zaprezento-
wały licznie zebranym gościom, czego 
już nauczyły się w przedszkolu. Dzieci 
recytowały, śpiewały, tańczyły, a także 
grały na instrumentach perkusyjnych. Po 
występie złożyły uroczyste ślubowanie, 
a Pani Dyrektor Dorota Oleksy pasowała 
nowych przedszkolaków dużym, symbo-
licznym ołówkiem. Dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, które na zawsze będą 
przypominały im o tym ważnym dniu, w 
którym rozpoczęły swą wieloletnią przy-
godę z edukacją.

                            GK

Pasowani uczniowie z p. dyrektor Małgorzatą Baran i wychowawczynią Alicją 
Jurkowską.

Procesja różańcowa w Głowaczowej.

Pierwszoklasiści z Głowaczowej po pasowaniu z p. dyrektor.

Pasowanie połączono z występem dzieci z okazji Dnia Nauczyciela.

Przedszkolaki pięknie tańczyły i recytowały wierszyki.Występ.

Wszyscy razem na fotografii.
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Delegacja Zespołu Szkół im. Lotników 
Brytyjskich w Żdżarach pod przewod-
nictwem dyrektora Grzegorza Markowi-
cza wzięła po raz kolejny udział w uro-
czystych obchodach brytyjskiego Dnia 
Pamięci na cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie.  

Na terenie Cmentarza Wspólnoty Brytyj-
skiej wśród 493 grobów żołnierzy z Wiel-
kiej Brytanii znajdują się mogiły siedmiu 
lotników poległych nocą z 14/15 sierpnia 
1944 roku na żdżarskiej ziemi, lecących 
z pomocą Powstaniu Warszawskiemu. 
Na specjalne zaproszenie Brytyjskie-
go Konsula Honorowego w Krakowie 
Kazimierza Karasińskiego uczniowie i 
nauczyciele z przypiętymi do ubrań ma-
kami, tradycyjnie złożyli wieniec z biało 
-czerwonych kwiatów pod Krzyżem Po-
święcenia, oddając wraz z przedstawi-
cielami ambasad Wielkiej Brytanii oraz 
Kanady, a także uczniami Zespołu Szkół 
im. Lotników Alianckich z Ostrowa i od-
dali hołd bohaterom angielskiego naro-
du. Po zmianie Warty Honorowej słowo 
wstępne wygłosił po angielsku Attache 
Obrony Wielkiej Brytanii pułkownik Da-
vid Houghton. Wysłuchano także Aktu 
Pamięci wyrecytowanego po angielsku 
i po polsku przez Attache Obrony Wiel-
kiej Brytanii i Kazimierza Karasińskiego.
Następnie dwuminutową ciszą uczczono 
pamięć wszystkich żołnierzy Wspólnoty 
Brytyjskiej poległych podczas I i II wojny 
światowej.  W uroczystości wzięły rów-
nież udział przebywające w Żdżarach w 
ramach realizacji zadań programu Come-
nius dwie uczennice z Finlandii- Essi Ta-
kamaki i Sini Maki- Pirila. Delegacja zo-
stała zaproszona do zwiedzenia Muzeum 
Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa 
,, Nila'', gdzie na 6, 5 tys. metrów kwadra-
towych powierzchni zgromadzono około 
15.000 obiektów muzealnych przekaza-
nych przez żołnierzy AK i ich rodziny z 
całego świata.   Placówka w Krakowie 
jest jedyną w Europie, gdzie nowocze-
snymi środkami wyrazu ukazana została 
całościowo historia fenomenu Polskiego 
Państwa Podziemnego i jego siły zbroj-
nej- Armii Krajowej. Budynek muzeum, 
znajdujący się przy ulicy Wita Stwosza, 
powstał około 1911 roku i był częścią 
austriackiego centrum logistycznego i do-
wodzenia Twierdzy Kraków. W okresie II 
Rzeczpospolitej i po II wojnie światowej, 
aż do lat 90. użytkowany był przez Woj-
sko Polskie.Ideą stałej wystawy otwartej 
27 września bieżącego roku jest ukazanie 
osobistego wymiaru wojny poprzez losy 
poszczególnych osób ze szczególnym 
uwzględnieniem żołnierzy AK, ich po-

staw, motywacji i działań.Nowoczesna 
ekspozycja jest podzielona na tematyczne 
przestrzenie wystawiennicze. Na parterze 
zwiedzający mogą poznać historię II RP, 
przebieg kampanii wrześniowej i życie w 
obozach jenieckich oraz zobaczyć m. in. 
rekonstrukcję czołgu Vickers( zrobioną z 
oryginalnych części czołgu zniszczone-
go w 1939roku) oraz baraki dla jeńców. 

Zasadnicza część wystawy dotycząca 
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej znalazła się na pierwszym po-
ziomie. Można tutaj nie tylko zobaczyć 
setki zdjęć i pamiątek, ale też wejść do 
kadłuba amerykańskiego Halifaxa, który 
dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK, 
obejrzeć wnętrze rakiety V-2 czy znaleźć 
się w ubeckim karcerze. Rewaloryzacja 
budynku na potrzeby muzeum została 
oceniona, jako najlepsza w Polsce oraz 
jedna z najlepszych w Europie wśród 
budowli postmilitarnych. Uczniowie III 

klasy gimnazjum Dominika Buczek i 
Dominik Pyrkowski podczas uroczystego 
zamknięcia wystawy In the air on the air 
poświęconej losom brytyjskich załóg lot-
niczych pod małopolskim niebem w okre-
sie II wojny światowej, zaprezentowali 
dwujęzyczną interpretację ,, Modlitwy” 
napisanej na dzień przed śmiercią przez 
21-letniego lotnika z Południowej Afryki- 

Erica Impey’a , który zginął w Luborzycy 
pod Krakowem w sierpniu 1944 roku, za 
co otrzymali podziękowanie od zagranicz-
nych gości. Na koniec delegacja wzięła 
udział w spotkaniu z przedstawicielami 
światowej dyplomacji, którzy- po zapo-
znaniu się z historią placówki szkolnej 
- wpisali się do Księgi Pamięci Zespołu 
Szkół w  Żdżarach.    Dawid Houghton 
złożył na ręce dyrektora Markowicza 
serdeczne podziękowanie za dbałość o 
pamięć o synach brytyjskiego narodu i 
wieloletnią owocną współpracę. Przy-

jął również zaproszenie do odwiedzenia 
placówki w przyszłym roku.- My, ludzie, 
zależymy od pamięci jak las od drzew, a 
rzeka od brzegów. Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. 
Naszym obowiązkiem jest uświadamianie 
młodego pokolenia, że pamięć o przeszło-
ści oznacza zaangażowanie w przyszłość- 
wyraził refleksję Grzegorz Markowicz na 

zakończenie spotkania w Dniu Pamięci 
Wspólnoty Brytyjskiej.
Początkowo brytyjskie święto było nazy-
wane Dniem Zawieszenia Broni(Armisti-
ce Day) , jednak tragiczne doświadczenia 
II wojny światowej spowodowały, że 
zostało ono zamienione na Dzień Pamię-
ci (Remembrance Day). Tradycja ob-
chodów istnieje zaś od 1919 roku, kiedy 
król Jerzy V wydał proklamację, w której 
prosił wszystkich obywateli Wspólnoty 
Brytyjskiej ,, o coroczne składanie hołdu 
poległym przez zachowanie dwóch minut 

ciszy każdego 11 listopada''. Uroczystości 
rozpoczynają się zawsze o  jedenastej, 
na pamiątkę godziny ogłoszenia trakta-
tu kończącego I wojnę światową.Mak, 
jako symbol poniesionych ofiar wymyślił 
w kilka lat po I wojnie światowej major 
George Hawson, który założył na lon-
dyńskim Richmond manufakturę, gdzie 
do dziś czerwony symbol święta jest 

produkowany przez inwalidów. W 1921 
roku powstała organizacja charytatywna 
o nazwie Królewski Legion Brytyjski, 
która od samego początku prowadzi akcję 
,, Poppy Appeal'' mającą na celu wspo-
maganie weteranów wojennych oraz ich 
rodzin. Głównym sposobem pozyskiwa-
nia funduszy podczas Dnia Maka (Poppy 
Day) jest sprzedaż sztucznych maków za 
symboliczne kwoty, wpinanych do ubrań 
na znak pamięci o bohaterach wojen. 
Tradycja Poppy Day wiąże się z maka-
mi, które rosły na nieurodzajnych polach 
i w przydrożnych rowach. Kiedy w 1914 
roku wybuchła I wojna światowa, zwana 
wówczas Wielką Wojną, pola te zamie-
niały się w miejsce bitew. Szczególnie 
dużo maków wyrosło na polach Flandrii, 
gdzie rozegrała się najstraszniejsza bitwa 
I wojny światowej. Na owych polach jało-
wa ziemia po ciągłych bombardowaniach 
została wzbogacona w wapno z gruzów. 
Pociski zrywały ziemię, wydobywając 
na powierzchnię nasiona do kiełkowania. 
Tam właśnie zginęło najwięcej żołnie-
rzy spośród wszystkich bitew tej wojny. 
Uroczystość  Remembrance Day stanowi 
okazję do oddania hołdu także żołnierzom 
Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli 
na ojczystej ziemi oraz za granicą u boku 
towarzyszy broni pochodzących z państw 
Wspólnoty Brytyjskiej.
  Anna Grabowska

NAUKOWE ŻDŻARY

ŻDŻARY PAMIĘTAJĄ

Publiczne Gimnazjum im. Lotników Bry-
tyjskich w Żdżarach zostało wylosowane, 
jako jedna z dziesięciu szkół na Podkar-
paciu do realizacji jednego z najwięk-
szych projektów edukacyjnych w Polsce z 
zakresu edukacji przyrodniczej. 

Celem projektu o nazwie Eduscience jest 
podnoszenie uczniowskich kompetencji 
w dziedzinie nauk matematyczno- przy-
rodniczych z wykorzystaniem innowacyj-
nych metod i technologii oraz zadbanie 
o pozytywne relacje nauczyciel-dziecko, 
osiąganie sukcesu przez wszystkie dzieci, 
biorąc pod uwagę naturalne możliwości 
każdego uczestnika projektu. Projekt ma 
na celu uaktywnienie wszelkich możli-
wości dziecka, wspieranie jego rozwoju i 
budzenie przekonania, że samo zdobywa 
wiedzę, doświadcza, rozwiązuje proble-
my i organizuje sobie pracę. Zakłada on 
wzrost umiejętności związanych z rozpo-
znawaniem i definiowaniem problemów 
badawczych oraz stosowaniem metod 
badawczych dzięki udziałowi uczniów w 
realnym procesie badawczym oraz rozwój 
umiejętności posługiwania się metodą in-
formatyczno- komputerową w procesie 
uczenia się poprzez zastosowanie metody 

e- learningu. 
W ramach projektu powstała nowoczesna 
platforma e-learningowa, na której są za-
mieszczane lekcje z zakresu nauk matema-
tyczno- przyrodniczych, a także odbywają 
się dyżury on-line naukowców, dzięki któ-
rym nauczyciele mogą na bieżąco podczas 
własnych lekcji konsultować zagadnienia 
naukowe. Ponadto platforma umożliwia 
przeprowadzanie bezpośrednich transmisji 
satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spits-
bergenie oraz obserwatoriów geofizycz-
nych, co pozwoli uczniom obserwować 
naukowców w ich naturalnym środowi-
sku pracy, wpływać na przebieg badań i 
eksperymentów. Bezpośrednie transmisje 
pozwolą na przekazywanie rzeczywistego 
obrazu zjawisk przyrodniczych, np. zorzy 
polarnej, powodzi, huraganów czy trzęsień 
ziemi.  Wszystkie zajęcia zmierzają do wy-
korzystania i wdrażania najnowszej wie-
dzy na temat potrzeb człowieka oraz mo-
tywowania go do działania i poznawania z 
własnej inicjatywy. Placówka w Żdżarach 
otrzymała w związku z realizacją zadań 
projektowych tablicę interaktywną wraz 
z oprogramowaniem oraz profesjonal-
ną kamerę, dzięki której będzie możliwa 
transmisja lekcji on-line prowadzonych w 

obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. 
Szkoła otrzyma również zestaw sprzętu 
do monitoringu przyrodniczego, a pomiary 
dokonane przy jego użyciu będą prezento-
wane na uruchomionym w ramach Projek-
tu portalu edukacyjnym, tworząc swoistą 
mapę pogodową i przyrodniczą Polski.- 
Możliwość tworzenia interaktywnych gier 
edukacyjnych, dostęp do ogromnej biblio-
teki zasobów edukacyjnych pracowników 
Instytutu Geofizyki PAN sprawią, że lekcje 
przypominać będą barwny i ciekawy ob-
raz. Uczniowie dowiedzą się, jak uczyć się 
szybciej i skuteczniej- mówi Zbigniew Ja-
nus, nauczyciel matematyki i informatyki, 
szkolny administrator Projektu. W ramach 
zajęć jeszcze w tym roku uczniowie klasy 
I gimnazjum będą mieli okazję spotkać się 
z pracownikami naukowymi i odbyć lek-
cje w Obserwatorium Sejsmologicznym w 
Ojcowie, gdzie znajduje się nowoczesna 
aparatura służąca do rejestracji zjawisk 
sejsmicznych. Zadania projektowe reali-
zowane będą na lekcjach matematyki, geo-
grafii, chemii, fizyki, biologii, informatyki 
i języka angielskiego. 
Współczesna rzeczywistość oczekuje od 
ucznia umiejętności samodzielnego my-
ślenia, podejmowania wielorakich decyzji, 

eksperymentowania, dostrzegania nowych 
możliwości oraz otwartości na zachodzą-
ce zmiany. Projekt wychodzi naprzeciw 
owym wymaganiom. Zmienia proces na-
uczania, uwzględnia indywidualne style 
uczenia się, przyśpiesza przebieg procesów 
rozumienia, zapamiętywania, integracji 
wiedzy i umiejętności, zgodnie z własnym 
stylem uczenia się każdego ucznia. Spo-
dziewamy się, iż udział naszych uczniów 
w projekcie Eduscience przyczyni się do 
zwiększenia ich zainteresowania naukami 
ścisłymi i przyrodniczymi poprzez żywy 
kontakt ze światem nauki, obudzi w nich 
naukową pasję, a także przygotuje je do 
podejmowania wyzwań, z jakimi zmierzą 

się w życiu, bazując na tematyce matema-
tyczno-przyrodniczej- twierdzi Grzegorz 
Markowicz, dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Żdżarach. W okresie realizacji 
zadań projektowych, czyli od 1 września 
2012 do 30 czerwca 2014, szkoła zobo-
wiązana jest przeprowadzić nie mniej niż 
175godzin zajęć z wykorzystaniem plat-
formy e-learningowej. 
Za wypracowane godziny uznaje się 
również zajęcia w czasie pikniku Edu-
science lub Festiwalu Nauki organizowa-
nych w ramach Projektu.  
 

Anna Grabowska

Złożono wiązankę kwiatów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Cmentarz na Rakowicach, część wojskowa.

Delegacja z ZS w Żdżarach na uroczystościach w Krakowie.

Uczestnicy projektu.

W Muzeum AK w Krakowie.
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Halloween to święto, podczas którego 
dzieci przebierają się w straszne stroje, 
recytują wierszyki i śpiewają piosenki 
przy świetle lampiona wyciętego z dyni 
(Jack-o'-lantern), świetnie się przy tym 
bawiąc. Nazwa Halloween jest najpraw-
dopodobniej skróconym All Hallows' 
E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' 
Eve” – wigilia Wszystkich Świętych. W 
Starej Jastrząbce obchody te zorganizowa-
no tydzień po dniu Wszystkich Świętych, 
żeby dać wyraz szacunku wartościom 
chrześcijańskim. Podczas lekcji języka 

angielskiego dzieci miały okazję poznać 
ciekawostki dotyczące kultury amerykań-
skiej i brytyjskiej, brać udział w zabawach 
i odpowiadać na zagadki. Uczniowie i ich 
rodzice bardzo mocno zaangażowali się w 
przygotowanie przebrań i dyni, co uczyni-
ło ten dzień jeszcze bardziej atrakcyjnym. 
Należy pamiętać, że poznanie kultury to 
ważny element przy nauce języka danego 
kraju.Na zdjęciach przedstawiono klasy 
pierwszą, drugą, trzecią i szóstą szkoły 
podstawowej. 

O. Lipa

W dniu 12. 10. 2012r. w Zespole Szkół 
w Grabinach odbyła się akademia z oka-
zji Dnia Nauczyciela. Uczniowie szkoły 
złożyli nauczycielom życzenia w postaci 
wierszy i piosenek z podziękowaniami 
za trud włożony w ich wychowanie i na-
uczanie. Przygotowana z tego powodu 
piękna uroczystość, wszystkim bardzo się 
spodobała i została nagrodzona gromki-
mi brawami. Na zakończenie nauczyciele 
otrzymali laurki z życzeniami.

Nad całością czuwały panie: mgr A. Kuta, 
mgr A. Lesiak, mgr M Pęcak i mgr A. Sak

Opracowała: A. Sak

W Zespole Szkół w Borowej odbył się I 
GMINNY KONKURS BIOLOGICZNO - 
GEOGRAFICZNY PT. „POLSKIE PAR-
KI NARODOWE”. Konkurs miał na celu 
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
i wspieranie uzdolnień uczniów, oraz 
kształtowanie właściwych postaw czło-
wieka wobec przyrody. Skierowany był do 
uczniów z klas I-III gimnazjum. 

W konkursie, który składał się z dwóch 
części: pisemnej i ustnej wzięli udział 
uczniowie z 7 szkół naszej gminy. Czter-
nastu gimnazjalistów spotkało się na mul-
timedialnej prelekcji nt. ochrony przyrody, 
by następnie zasiąść do uzupełniania testu. 
Po zakończeniu pracy pisemnej uczniowie 
udali się na mały poczęstunek. Do etapu 
ustnego zakwalifikowano 5 osób. Komisja 
w składzie: przewodniczący: W. Bałut-dy-
rektor szkoły, członkowie: B. Piekarz, A. 
Sak, D. Knych, E. Prus czuwała nad pra-
widłowością przebiegu konkursu. 

Najlepszą znajomością polskich parków 
narodowych wykazały się: Wiktoria Pu-
zon – PG Grabiny I miejsce, Paulina Dy-

bowska - PG Chotowa II miejsce, Małgo-
rzata Perz - PG Róża III miejsce. Zwycięż-
czyniom i pozostałym uczestnikom oraz 
ich opiekunom serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy za zaangażowanie w przygo-
towania do konkursu. 

Organizatorami konkursu i sponsorami 
nagród byli: mgr Barbara Piekarz i mgr 
Agnieszka Sak oraz Zespół Szkół w Bo-
rowej .

Opracowała: A. Sak

„Bł. Jan Paweł II – Papież Rodziny” – pod 
takim hasłem społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Róży obchodziła Dzień Papieski. 
Z okazji rocznicy wyboru bł. Jana Pawła 
II na Stolicę Piotrową uczniowie kl. V i III 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny 
poświęcony nauce Papieża – Polaka  oraz 
przypomnieli najważniejsze wydarzenia z 
życia i pontyfikatu Ojca Świętego. 

Chętni uczniowie klas IV-VI rywalizowa-
li także w Szkolnym Konkursie Wiedzy 
o bł. Janie Pawle II. Uczestnicy  musieli 
rozwiązać pisemny test dotyczący życia 
oraz działalności Papieża Polaka. Pierw-

sze miejsce ex aquo wywalczyły: Wiktoria 
Bednarz z kl. V oraz Kinga Krzysztofczyk 
z kl. VI. Drugie miejsce zdobyła Daria 
Nosal z kl. V, natomiast trzecie miejsce 
ex aquo przypadło uczennicom kl. IV: 
Aleksandrze Wilk oraz Magdalenie Pych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy potwierdzające udział w 
konkursie. Dzień Papieski został przygo-
towany przez wychowawcę klasy III Alinę 
Kuta-Lasko oraz wychowawcę klasy V 
Anetę Bajor. 

Aneta Bajor

Po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Róży biorą udział w ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej „Śniadanie Daje 
Moc”.  Punktem kulminacyjnym było 
przygotowanie przez uczniów klas I-III 
wspólnego posiłku w Dniu Zdrowego 
Śniadania - 8 listopada 2012 r. 

Akcja rozpoczęła się już we wrześniu. 
Podczas zajęć tematycznych w klasach I-
-III uczniowie poznają zasady zdrowego 
odżywiania. Poprzez zabawy i ekspery-
menty  dowiedzieli się m.in. dlaczego 
zdrowe odżywianie jest tak istotne dla 
ich prawidłowego rozwoju i na co należy 
zwracać uwagę wybierając produkty do 
spożycia. 

W Dniu Zdrowego Śniadania dzieci samo-
dzielnie przygotowały zdrowy posiłek, an-
gażując do tego wszystkie zmysły: smak, 
węch, wzrok a nawet słuch. Wzięły także 
udział w przedstawieniu pt. „Zupa jarzy-
nowa” przygotowanym przez uczniów kl. 
II i III. Oprócz dobrej zabawy uczniowie 
mieli okazję do integracji poprzez wspól-
ną pracę, wspólne spożywanie śniadania i 
spotkanie przy stole. 

Program edukacyjny „Śniadanie Daje 
Moc”  jest inicjatywą  w ramach strategii 
Partnerstwa dla Zdrowia. Jego celem jest 
zwiększenie świadomości nt.  zdrowego 

odżywiania dzieci oraz zmiany nawyków 
żywieniowych, w tym większej dbałości o 
spożywanie śniadania w domu i drugiego 
śniadania podczas pobytu w szkole. Udział 
w ogólnopolskiej akcji jest częścią planu 

pracy Szkoły Podstawowej w Róży wy-
nikającej z przynależności do Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie Region Dębica. 

Aneta Bajor

Cukierek albo psikus 
(Trick or treat)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABINACH

I GMINNY KONKURS BIOLOGICZNO GEOGRAFICZNY
PT. "POLSKIE PARKI NARODOWE"

Dzień Papieski w Szkole 
Podstawowej w Róży ŚNIADANIE DAJE MOC

Dynia, nierozłączny element Halloween.

Uczniowie ZS w Grabinach przygotowały akademię z okazji Dnia Nauczyciela.

Zwycięzcy Konkursu z dyr. Wiolettą Bałut.

Przebierańcy .

Uczniowie z Róży – zwycięzcy konkursu o bł. Janie Pawle II. Uczniowie w strojach warzyw.
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22- go listopada 2012 w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Grabinach odbył się mię-
dzyszkolny konkurs z języka angielskiego 
pt. „Czytam książki w angielskiej wersji 
językowej! Wiedza o krajach anglojęzycz-
nych.” 

Pomysłodawcą i organizatorem konkur-
su była nauczycielka języka angielskiego 
w SP w Grabinach pani mgr Magdalena 
Pęcak, a współorganizatorem była na-
uczycielka języka angielskiego w Zespole 
Szkół w Chotowej pani - mgr Agnieszka 
Kiwior. Konkurs ten przeznaczony był 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawo-
wych i wzięli w nim udział uczniowie z 
tych klas ze szkoły podstawowej z Grabin 
oraz ze szkoły podstawowej z Chotowej 
- łącznie 25 uczniów. Warunkiem uczest-
nictwa w tym konkursie było przeczytanie 
dwóch książeczek o wskazanej tematyce 
- po angielsku. Dzięki założonej w 2010 
roku przez panią Pęcak BIBLIOTECE 
JĘZYKOWEJ w szkole podstawowej w 
Grabinach, możliwe było wypożyczenie 
pozycji książkowych dotyczących krajów 
anglojęzycznych w angielskiej wersji ję-
zykowej uczniom ze szkoły podstawowej 
w Chotowej. 
Celem konkursu była popularyzacja języ-
ka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy i 
doświadczeń uczniów poprzez kontakt z 
nauką języka obcego, rozwijanie spraw-
ności językowych ucznia poprzez czytanie 
książek w oryginalnej – angielskiej wersji, 
a także słuchanie, mówienie oraz pisanie 
w języku angielskim. Ponadto ważnym ce-
lem było wdrażanie uczniów do zdrowego 
współzawodnictwa. Sponsorem nagród 
rzeczowych na wyżej wymieniony kon-
kurs był właściciel NZOZ – Pogotowie 
Medyczne – pan mgr Sebastian Radzik. 

Jury po dokładnym sprawdzeniu prac kon-
kursowych wyłoniło następujących zwy-
cięzców:

Miejsce I:  - klasa IV - klasa V -  klasa VI - 
Krystek Kornelia - klasa V - SP Chotowa
Kmiecik Katarzyna - klasa V - SP Grabiny 
Pękala Bartosz - klasa VI -   SP Grabiny

Miejsce II: 
Kuczek Oskar - klasa V- SP Grabiny
Wlezień Katarzyna - klasa V - SP Chotowa

Miejsce III: 
Wójcik Wiktoria – klasa V - SP Grabiny

Hals Wiktoria – klasa VI SP Chotowa
Stańczyk Mateusz – klasa V- SP Grabiny

Wyróżnienia otrzymały:

Oliwia Zych – klasa IV - SP Grabiny
Gabriela Jędrzejczyk - klasa V - SP Gra-
biny

Magdalena Pęcak

Specjalny samochód promujący naukę 
języka niemieckiego w ramach ogól-
nopolskiego projektu Instytutu Geothe-
go- Deutsch-Wagen-Tour, odwiedził 9 
października 2012r. Zespół Szkół w Sta-
rej Jastrząbce. . Pani Joanna Lay- lektor 
języka niemieckiego, zaproponowała 

uczniom szereg nowatorskich rozwiązań 
związanych z nauką języka, a poprzez gry, 
zabawy i konkursy przekazywała ciekawe 
informacje o Niemczech.  W zajęciach 
wzięło udział 58 uczniów ze szkoły w 
Starej Jastrząbce oraz 10 zaproszonych 
z gimnazjum z Głowaczowej. Warsztaty 

miały przekonać, że nauka języka obcego 
może być łatwa i przyjemna, a niemiecki 
jest jasny, bo takie było hasło całej akcji: 
„Deutsch - jasne, że klar!”  

  
Magdalena Górak

21.IX.2012r.na zaproszenie dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Czarnej w pla-
cówce gościli policjanci z miejscowego 
Komisariatu Policji. Celem spotkania 
było wdrażanie dzieci do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa oraz umiejętnego 
korzystania z ruchu ulicznego.

 Dzieci żywo interesowały się opowiada-
niem policjantów o ich ciekawej aczkol-

wiek niebezpiecznej pracy, oglądały mun-
dur oraz jego wyposażenie. Zaproszeni 
goście chętnie odpowiadali na wszystkie 
pytania przedszkolaków, a niejeden chło-
piec i dziewczynka zadeklarowali chęć 
pozostania w przyszłości dzielnym poli-
cjantem lub policjantką.

     Anna Socha

30 listopada 2012 roku uczniowie klas IV, 
V i VI ze Szkoły Podstawowej w Grabi-
nach dzięki zaangażowaniu i staraniom 
nauczycielki języka angielskiego pani 
mgr Magdaleny Pęcak po raz trzeci wzię-
li udział w wyjątkowym wydarzeniu – 
warsztatach językowych pt. ’Scotland: St. 
Andrew's Day’, które poprowadził Neal 
ze Szkocji. Neal to młody człowiek, bar-
dzo entuzjastycznie nastawiony do pracy 
z dziećmi i młodzieżą szkolną. Warsztaty 
dotyczyły kultury, tradycji, zwyczajów, 
historii oraz geografii Szkocji. Warsztaty, 

które są projektem Europejskiego Progra-
mu Edukacyjny – Nauka Bez Granic! to 
dostęp do wiedzy, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, to podziw dla kreatywności 
i chęci ciągłego doskonalenia się przez 
poznanie. 
Wyjazdy na warsztaty organizowane przez 
panią Pęcak cieszą się ogromną popular-
nością wśród uczniów, co pokazuje, że dla 
uczniów ta inna forma nauki jest bardzo 
wartościowa oraz ciekawa i chcą z niej 
korzystać.

Magdalena Pęcak

Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej w Grabinach pt. „Czytam książki w angielskiej 

wersji językowej! Wiedza o krajach anglojęzycznych.”

DEUTSCH – WAGEN - TOUR

'Scotland: St. Andrew’s Day’  
- warsztaty z języka angielskiego w Rzeszowie

Bezpieczny przedszkolak

Uczestnicy konkursu.

Prelekcję prowadził kierownik  Posterunku  Jerzy Labak.

Przedszkolaki z Czarnej.

Policjanci z Czarnej instruowali przedszkolaków  o zasadach bezpieczeństwa.

Z prowadzącym zajęcia, wspólna fotografia. 

Uczestnicy konkursu, uczniowie z Grabin i Chotowej.

Poprzez zabawę można uczyć się języków.

Uczestnicy spotkania, uczniowie ze Starej Jastrząbki.

Ćwiczenia językowe.

W zajęciach brali udział również uczniowie z gimnazjum 
w Głowaczowej.
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W Publicznej Szkole Podstawowej w 
Grabinach odbył się konkurs z języka an-
gielskiego zorganizowany przez nauczy-
cielkę języka angielskiego  panią mgr 
Magdalenę Pęcak pt.’English Words’. 

Konkurs ten adresowany był do uczniów 
klas IV –VI SP w Grabinach. Uczniowie 
przed konkursem otrzymali jego regula-
min, który opracowała pani Pęcak. Za-
daniem uczniów było wypisanie jak naj-
większej ilości słówek z danego podanego 
tematu np. Food and drinks, albo Clothes 
and patterns - w ograniczonym czasie. 
Uczniowie mieli podane 9 tematów, któ-
re mogły pojawić się podczas konkursu, 
a ich zadaniem było przypomnienie sobie 
jak największej ilości słownictwa doty-
czącego danego tematu. Wymagana była 
całkowita poprawność w pisowni, aby 
wyraz został uznany. Przed konkursem na 
korytarzach słychać było pytania: Ile już 
umiesz słówek z zawodów, ile sportów 
a ile zwierząt? Konkurencja była duża, 
w konkursie wzięło udział 23 uczniów, a 
rekordziści napisali po około 20 słówek 
na każdy temat. Za zajęcie miejsca od I 
do III uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe, natomiast wszyscy, którzy wzięli 
udział w konkursie otrzymali upominki. 
Za zakupienie nagród i upominków na ten 
konkurs należą się ogromne podziękowa-
nia dla sponsora - właściciela NZOZ – Po-
gotowie Medyczne – pana mgr Sebastiana 
Radzik. 

Miejsca od I do III w tym konkursie zajęli 
następujący uczniowie: 

klasa IV:
Miejsce I: Zych Oliwia
Miejsce II: Kruk Weronika
Miejsce III: Kośkiewicz Kamil

klasa V:
Miejsce I: Wójcik Wiktoria, Kmiecik Ka-
tarzyna
Miejsce II: Jędrzejczyk Gabriela, Stań-
czyk Mateusz
Miejsce III: Pierzchała Weronika

klasa VI:
Miejsce I: Oleksy Anna
Miejsce II: Bielatowicz Angelika
Miejsce III: Kuczek Oskar, Puzon Michał

M. Pęcak

W Zespole Szkół w Grabinach w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej odbyło się 
krótkie przedstawienie pt. ‘Happy Mon-
sters’. Przedstawienie to odbyło się w 
języku angielskim w wykonaniu wszyst-
kich uczniów klasy II Szkoły Podstawo-
wej, a więc dzieci, które rozpoczęły swoją 
przygodę z tym językiem rozpoczęły rok 
temu. Języka angielskiego uczy ich pani 
mgr Magdalena Pęcak i to ona zachęciła 
ich do wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu aby mogli oni poszerzać swoje 
umiejętności językowe porawnej budo-

wy zdań – ja mam….  oraz wymowy po-
przez zabawę oraz grę aktorską. Wszyscy 
uczniowie przygotowali ciekawe, koloro-
we maski z którymi wystąpili, a które po-
mogły im w odegraniu ról. Dzieci uznały 
ten sposób nauki za ciekawy, zabawny i 
ineresujący. Przedstawienie to obejrzeli 
uczniowie klas 0, I, III, IV oraz V Szko-
ły Podstawowej. Uczniowie wystąpili 
również przed swoimi rodzicami, którzy 
przybyli obejrzeć przdstawienie.

M. Pęcak

Uczniowie klas IV, V i VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Grabinach dzięki 
zaangażowaniu i staraniom nauczycielki 
języka angielskiego pani mgr Magdale-
ny Pęcak wzięli udział w niecodziennym 
spotkaniu z native speakerem języka an-
gielskiego – panem Jordanem Weberem. 

Pan Jordan to młody człowiek o bardzo 
ciekawej osobowości, życzliwy, ciepły i 
serdeczny a ponadto mający niesamowi-
cie dobry kontakt z młodzieżą i dziećmi. 
Lekcja z panem Jordanem odbywała się 
w całości w języku angielskim, co było 
wyzwaniem dla uczniów i ciekawą przy-
godą. Uczniowie dowiadywali się cieka-
wych informacji, mieli okazję poćwiczyć 
i sprawdzić swoje umiejętności językowe 
oraz wykazać się kreatywnością. Ucznio-
wie mogli niejako „dotknąć” prawdziwe-
go, żywego języka angielskiego. Ucznio-
wie uczestniczyli w ciekawej zabawie 
językowej, odpowiadali na pytania pana 
Jordana i sami również zadawali wiele py-

tań prowadzącemu lekcję. Udział w takiej 
lekcji to otwarcie się na inne obyczaje, 
kulturę i poglądy, to także ciągłe uczenie 
się także poprzez zabawę. Uczniowie już 
czekają na kolejne takie spotkanie, które 
było niecodziennym wydarzeniem i które 
pewnie nie szybko się powtórzy. Lekcja 
ta odbyła się dzięki uprzejmości Dyrek-
cji Brytania School of English in Dębi-
ca. Sponsorem spotkania był właściciel 
NZOZ – Pogotowie Medyczne – pan mgr 
Sebastian Radzik. 

Zajęcia okazały się wielkim sukcesem, 
uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
pracowali podczas lekcji, rozumieli co 
mówi do nich Amerykanin i sami byli 
rozumiani co dało im wiele satysfakcji. 
Uczniowie przyznali też, że zostali bar-
dzo zmotywowani do jeszcze pilniejszej, 
systematyczniejszej i solidniejszej nauki 
języka angielskiego.

Magdalena Pęcak

Program Ochrony Zabytków został 
uchwalony na ostatniej sesji listopado-
wej przez radę gminy. Przyjęcie takiego 
programu narzuciły  radnym przepisy 
ustawy o zabytkach. 

Ustawodawca wprowadzając ten prze-
pis zobowiązał gminy do prowadzenia 
rejestru gminnego do którego zostały 
wpisane wszystkie te obiekty, które zo-
stały zbudowane najpóźniej przed 1939 
rokiem  i są elementem dziedzictwa kul-
turowego naszej gminy. Dodać należy, iż 
jedynym zabytkiem wpisanym do rejestru 
zabytków prowadzonym przez wojewodę 
(konserwatora zabytków) jest kompleks 
pałacowo – dworski w Przyborowie. Po-
zostałe zabytki wpisane są do rejestru 
gminnego, prowadzonego przez wójta 
gminy. Najwięcej obiektów wpisanych 
do rejestru to kapliczki,  najstarsze zo-
stały zbudowane w drugiej połowie XIX 
wieku. „Należą one nie tylko do folkloru, 
nie tylko stanowią ozdobę  polskiego kra-
jobrazu i odbicie twórczego ducha oraz 
artystycznych upodobań wiernych, ale są 
przede wszystkim wyrazem wiary minio-
nych pokoleń. Są to ktoś pięknie powie-
dział – modlitwy ludu wiernego rzezane 
w drzewie, kute w kamieniu lub  przela-
ne na płótno czy papier.” Tak pisał ks. dr 
Jan Rzepa w  książce „Kapliczki , figury 
i krzyże przydrożne na terenie diecezji 
tarnowskiej”  Wędrując po naszej gmi-
nie od Podlesia poprzez Starą Jastrząbkę, 
Różę, Jaźwiny, Stary Jawornik, Czarną, 
Chotową i dalej poprzez wszystkie miej-
scowości możemy napotkać kapliczki 
wolnostojące, szafkowe, a także przycze-
pione na drzewach, które w ciągu wieków, 
stworzyła armia ludowych artystów, rze-
mieślników i majstrów, murarzy, cieśli, 
stolarzy, rzeźbiarzy . Twórcy i fundatorzy 
tych kapliczek , świątków i krzyży, które 
dziś stoją na rozstajach dróg traktowali te 
dzieła jako „drogę do zbawienia”, a także 

jako wotum za otrzymane łaski, pokona-
nia choroby, szczęśliwy powrót z wojen-
nej tułaczki, czy podziękowania za od-
zyskaną Niepodległość naszej Ojczyzny. 
Właściciele na których gruntach stoją ka-
pliczki, opiekują się nimi, dbają aby dach 
nie przeciekał, a przed świętym obrazem 
zawsze znalazły się kwiaty. Są miejscem 
gromadzenia się ludzi, zwłaszcza w ma-
jowe wieczory aby wspólnie odprawić 
nabożeństwo majowe. Czas jednak robi 
swoje, niektóre z kapliczek wymagają re-
montu - obowiązek  ten spoczywa na wła-
ścicielach tych kapliczek, często jednak 
przewyższa możliwości finansowe w tych 
kryzysowych latach. Dlatego  cenna jest 
inicjatywa p. Bogusławy Jasnosz sołtyski  
ze Starego Jawornika,  która wraz z sąsia-
dami zadbała o chylącą się ku upadkowi 
kapliczkę szafkową w tej miejscowości. 
Znalazł się też sponsor pan Mirosław 
Cieśla z Czarnej, który wsparł tą inicjaty-

wę, a pan Mariusz Majka odrestaurował 
kapliczkę szafkową na słupie, która stała 
będzie przez kolejne kilkadziesiąt lat na 
rozstaju dróg w tej położonej wśród lasów 
miejscowości, do której warto zagląd-
nąć, choćby na grzyby. Po św. Antonim 
z Głowaczowej to kolejny zabytek od-
nowiony w naszej gminie. W roku 2013 
w projekcie budżetu przewidziano kwotę 
na ratowanie zabytków, tych gminnych. 
Zapewne część z tych środków zostanie 
przeznaczona na odnowienie figury św. 
Antoniego w Głowaczowej, ratunku ocze-
kuje dzieciątko Jezus czekające na pomoc 
rzeźbiarza, czas zrobił swoje i renowacja 
jest konieczna. A co więcej? Czekamy na 
inicjatywy, spróbujemy pomóc w drob-
nych remontach aby to co wrosło w nasz 
wiejski pejzaż nie uległo bezpowrotnemu 
zniszczeniu.

                                Stanisław Zieliński

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SP W GRABINACH 

PT. ‘ENGLISH WORDS’

PRZEDSTAWIENIE
‘HAPPY MONSTERS’

„NIECODZIENNE SPOTKANIE                                       
W PUBLICZNEJ SZKOLE POD-
STAWOWEJ W GRABINACH!”

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW

Uczestnicy przedstawienia.

Zajęcia prowadził p. Jordan Weber.

W pracowni językowej.

Uczestnicy konkursu.

Uczniowie zdobywali nagrody.

Odnowiona kapliczka szafkowa na słupie w Starym Jaworniku.
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  TROPICIELE Z JAŹWIN

Tropiciele z Jaźwin.

Na Mazurach – spać będziemy w namiotach.

Uczniowie ZS w Jaźwinach na jachcie.

Wioślarze z Jaźwin.

Nagrodą był pobyt uczniów w Piaskach na Mazurach.

Pływanie jachtem to wielka przygoda.

„Jadowite węże” z Jaźwin zwycięzcami 
finału tRoPicieLi w KRaKowie!

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  
zorganizowały Olimpiadę umiejętno-
ści TROPICIELE. Wzięły w niej udział 
drużyny trzecio- i czwartoklasistów, wy-
łonione w eliminacjach regionalnych. 
Na wielkich imprezach plenerowych w 
Krakowie, Poznaniu i Sopocie mają się 
spotkać najlepsze 6-osobowe zespoły 
uczniowskie. Uczniowie z klasy IV Szko-
ły Podstawowej w Jaźwinach pomyślnie 
przeszli eliminacje i znaleźli się w osiem-

nastce drużyn  z całej Polski zakwalifi-
kowanych do finału olimpiady z bloku 
humanistycznego. Zespoły walczyły o 
WIELKĄ WYPRAWĘ TROPICIELI – 
nagrodę dla całej klasy!
Pierwszy z finałów rozegrany został w 
Krakowie w dniach 30–31 maja. Na 
czwartoklasistów czekało miasteczko 
olimpijskie zlokalizowane w Parku Jor-
dana. Konkurencje odbywały się pod na-
miotami sferycznymi, gdzie pod czujnym 
okiem instruktorów-sędziów nasi ucznio-
wie rozwiązywali  zadania wymagające 
nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale 

też i jakże ważnej współpracy w grupie i 
podejmowania decyzji. Część konkuren-
cji miała także charakter „tropicielski”. 
Uczniowie wyposażeni w mapę parku 
ruszyli w plener, by odnaleźć właściwe 
miejsce, a następnie rozwiązać ukryte 
tam zadania. Wszystkie konkurencje były 
bardzo ciekawe, zmuszające do myślenia 
i zastosowania wiedzy z różnych dzie-
dzin. Olimpiada okazała się dla naszych 
czwartoklasistów fantastyczną zabawą  i 
przyniosła im mnóstwo emocji. Już sam 
fakt zaproszenia do finałów rozbudził w 
uczniach  wiele pozytywnych wrażeń i 

zmotywował do intensywniejszej nauki. 
Jechaliśmy do Krakowa już jako zwy-
cięzcy, a wróciliśmy jako LAUREACI z 
główną nagrodą! Radości nie było końca! 
Już przygotowujemy się do WIELKIEJ 
WYPRAWY TROPICIELI, którą roz-
poczniemy na Mazurach w miejscowości 
Piaski.

Lista uczestników wycieczki z Jaźwin – 
TROPICIELE 
1.Drożdż Rafał 
2.Dykas Dawid 
3.Małek Wiktoria 

4.Skowron Michał 
5.Trzaskuś Patrycja 
6.Trzaskuś Stefan 
7.Cieśla Angelika 
8.Drożdż Jakub 
9.Janus Kamil 
10.Maślanka Konrad 
11.Niedzielski Michał 
12.Trzaskuś Maciej 
13.Walewska Izabela 
Opiekunowie: Agnieszka Szot, Renata 
Brzeska

Agnieszka Szot
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2-go sierpnia 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne 
nowej Szkółki Piłkarskiej w Czarnej. Na pierwszych zajęciach "Młodej 
Czarnovii" pojawiło się, mimo okresu wakacyjnego i dość krótkiej "ak-
cji reklamowej", osiemnastu młodzieżowców z Czarnej, Jaźwin, Żdżar i 
Golemek chętnych podnosić swe piłkarskie umiejętności. Na dziś dzień 
w treningach, pod czujnym okiem trenerów S. Curyły i M. Wulkowicza 
udział bierze około czterdziestu chłopców w wieku od 5 do 12 lat! A nie 
wykluczone, iż w najbliższym czasie na treningach zameldują się też i 
dziewczęta! 

A 06.10.2012 postanowiliśmy po dwóch miesiącach wspólnych tre-
ningów, kilku sparingach, wyjazdach na orlik oraz jednym mocno ob-
sadzonym turnieju dokonać uroczystego pasowania naszych młodych 
adeptów. Sobotnia uroczystość, przy kilkudziesięciu zgromadzonych w 
hali widzach, głównie rodzicach zawodników - poza wspomnianym pa-
sowaniem - to także pokazowy trening obu grup wiekowych, wręczenie 
okolicznościowych podziękowań sponsorom Szkółki, wewnętrzny mini-
-turniej piłki halowej (w kategoriach 5-10 oraz 10-12 lat) oraz krótkie 
spotkanie organizacyjne z rodzicami naszych młodych zawodników.

Wyniki wewnętrznego mini-turnieju:
roczniki 2003-2006:
Zieloni - Czerwoni 0-0,
Zieloni - Biali 0-0,
Czerwoni - Biali 1-0 (Lipiński)
1. Czerwoni      4  1-0
2. Zieloni          2  0-0
3. Biali            1   0-1
Czerwoni: Lipiński, Świerczek, Augustyn, Rak, Wantuch.
Zieloni: Brygoła, Waśko, M. Kolak, Szkodziński, Łączak.
Biali: S. Kara, Wulkowicz, Knych, B. Borek, Michoń, Ryba, Poproch, 
Kasprzyk.
roczniki 2000-2002:
Zieloni - Niebiescy 0-0
Zieloni - Czerwoni 1-1 (Socha - Pękala)
Czerwoni - Niebiescy 3-0 (Pękala x 2, Chrabąszcz)
1. Czerwoni      4  4-1
2. Zieloni       2  1-1
3. Niebiescy     1  0-3
Czerwoni: Pękala, Chrabąszcz, Petela, P. Różycki, Borek, Kara.

Zieloni: Kusek, Socha, K. Różycki, M. Różycki, Zięba.
Niebiescy: Pyrkowski, Warżała, Cyboran, Tryba, Toczyński.

KILKA PORAD O ODŻYWIANIU:
1. Staraj się jeść pięć posiłków dziennie.
2. Zjedz wartościowe śniadanie, które daje energie na cały dzień.
3. Jedz posiłki najpóźniej dwie godziny przed treningiem.
4. Dieta sportowca powinna być bogata w WĘGLOWODANY!!
5. Piłkarz powinien wypijać w ciągu dnia około 3 litrów płynów.
6. Podczas wysiłku pij wodę.
7. Wystrzegaj się napojów o dużej zawartości cukrów /coca cola, pepsi 
itp/. Napoje te powodują ograniczenie koordynacji ruchowej.
8. pamiętaj o witaminach, one są odpowiedzialne za regeneracje mięśni 
i całego organizmu.
9. Wystrzegaj się jedzenia FAST-FOOD-ów. Jest to żywność wysoko-
tłuszczowa i ciężkostrawna której wystrzega się każdy mądry sportowiec 
/Mc Donalds, Mr Hamburger itp/
10. TYLKO PRAWIDŁOWA DIETA, ODPOWIEDNI TRENING 
I MOTYWACJA TO RECEPTA NA SUKCES!!!

(Paweł Hadas)

SZKÓŁKA PIŁKARSKA

Zawodnicy szkółki piłkarskiej „Młoda Czarnovia”.

Przyszłość „Czarnovi” wraz z trenerami i sponsorem p. W. Trybą.

Młodzi adepci piłkarstwa z trenerem Stanisławem Curyło.

Pasowanie na piłkarza.

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
 By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój, a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
 By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość
 By Sylwester zapewnił sylwestrową zabawę, a kolędowych śpiewów nie było dość!

Życzy Redakcja
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KOLEJNOŚĆ TURNIEJU 
"REGAMET CUP" - ROCZNIK 2001

1. LKS GŁOWACZOWA
2. DĄBROVIA DĄBROWA TARNOWSKA
3. TAP TARNÓW
4. SP FOOTBALL WOJNICZ
5. LUKS SKRZYSZÓW
6. ORLIK TEAM STARA JASTRZĄBKA
7. CZARNOVIA I
8. CZARNOVIA II

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: 
PUZON MICHAŁ - LKS GŁOWACZO-
WA
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: 
NARKOWICZ PATRYK - SP FOOT-
BALL WOJNICZ
KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU: PA-
NEK SZYMON - DĄBROVIA DĄBRO-
WA TARN.

Lks Głowaczowa - Koziara Kacper, Stań-
czyk Mateusz, Mróz Albert, Majka Mar-
cel, Knych Kamil, Niziołek Jakub, Puzon 
Michał. Trener - Żarowski Dawid.

Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska - Py-
zik Damian, Florek Przemysław, Lizak 
Dawid, Piękoś Hubert, Celak Arkadiusz, 
Leżoń Jerzy, Panek Szymon, Panek Kac-
per, Siudut Szymon, Łapa Hubert, Kogut 
Patryk, Wójcik Jakub. Trener - Leszek 
Pietrek.

Tap Tarnów - Kwarciński Krystian, 
Kwapniewski Wiktor, Luszowiecki Maciej, 
Loś Adrian, Mróz Wiktor, Pilarski Kamil, 
Sulowski Bruno, Sypek Mikołaj, Ziaja 
Kacper, Kubacki Damian, Sondej Wiktor, 
Kumorek Marcin. Trener - Miśtak Mateusz.

Football Wojnicz - Narkowicz Patryk, 
Szczepka Jakub, Gostek Jakub, Kozdrój 
Filip, Gajdur Kacper, Gajdur Filip, Kę-
dzior Bartłomiej, Migoń Mateusz, Chudo-
ba Eryk. Trener - Kusion Łukasz.

Luks Skrzyszów - Miś Michał, Budzik 
Jakub, Mącior Kacper, Mondel Sebastian, 
Wierzbicki Dawid, Hanusiak Gabriel. 
Trener - Żaba Paweł.
Orlik Team Stara Jastrząbka - Piękoś Ja-
kub, Wilczyński Patryk, Brzeski Karol, 
Szymaszek Sebastian, Żmuda Konrad, 
Mrozowski Jakub, Jachym Wiktor, Świą-
tek Krzysztof. Trener - Pupek Grzegorz.

Czarnovia I - Różycki Krzysztof, Pęka-
la Michał, Erazmus Jakub, Kara Dawid, 
Warżała Szymon, Korus Łukasz, Zięba 
Dawid, Podgórski Paweł, Chmiel Gabriel. 
Trener - Wulkowicz Marek.

Czarnovia II - Wrzos Filip, Różycki Ma-
rek, Socha Michał, Pyrkowski Przemy-
sław, Toczyński Szymon, Cyboran Filip, 
Krawczyk Mateusz, Kusek Konrad, Petela 
Jakub. Trener - Wulkowicz Marek.

Niezwykle gościnni okazali się młodzi 
zawodnicy naszej Szkółki podczas pierw-
szego z serii turniejów Regamet Cup, 
który wygrała dziś drużyna LKS Głowa-
czowa.

Pierwszy turniej - dla rocznika 2001 - a 
już takie emocje! W meczu finałowym ak-
cje zmieniały się jak w kalejdoskopie, a 
zwycięską bramkę na 3-2 drużyna Głowa-
czowej zdobyła 5 sekund przed upływem 
regulaminowego czasu!!! Mecze grupowe 
pokazały mniej więcej jaki będzie układ 

drużyn w walce o najwyższe cele. W gru-
pie A przewagę nad Czarnovią I i LUK-
Sem Skrzyszów udowodniły Dąbrovia 
Dąbrowa Tarnowska i LKS Głowaczowa 
(obie te ekipy spotkały się później w Fi-
nale Turnieju!). Natomiast z grupy B rów-
nież bez problemów do czołowej czwórki 
awansowały drużyny SP Football Wojnicz 
i TAPu Tarnów. Po rozegraniu półfinałów 
do walki o 3. miejsce przystąpiły właśnie 
te drużyny i biorąc rewanż za grupo-
we 0-1 zwycięsko z tej potyczki wyszli 
młodzi zawodnicy Tarnowskiej Akademi 
Piłkarskiej aplikując drużynie z Wojnicza 
4 bramki. Sam finał także stał na wyso-
kim poziomie. Mecz w grupie pomiędzy 
Dąbrovią a Głowaczową zakończył się 
remisem 2-2 i przez pewien czas w roz-
grywce finałowej również widniał taki 
rezultat, jednak wspomiane już 5 sekund 
przed końcem zwycięską bramkę, a tym 
samym Puchar Prezesa Regametu dla 
rocznika 2001 zdobył LKS Głowaczowa! 
Dwie nasze drużyny spotkały się w walce 
o 7. pozycję i górą w tej rozgrywce była 
"pierwsza" drużyna, pokonując "dwójkę" 
(chłopaków z rocznika 2002) 2-1.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybra-
no Michała Puzona z LKS Głowaczowa. 
Tytuł najlepszego bramkarza powędrował 
w ręce Patryka Narkowicza ze Szkółki 
Piłkarskiej Football Wojnicz, a królem 
strzelców - z 8 bramkami - został Szymon 
Panek z Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska. 
Wszyscy otrzymali dyplomy oraz oko-
licznościowe statuetki.

(Paweł Hadas)

WYNIKI TURNIEJU "REGAMET CUP" 
- ROCZNIK 2001 CZARNA, 8. GRUDZIEŃ 2012

Grają młodzi piłkarze.

Ceremonia wręczania nagród. Dla wszystkich były dyplomy.

Zwycięska drużyna LKS Głowaczowa.

GRUPA A GRUPA B

LUKS SKRZYSZÓW SP FOOTBALL WOJNICZ

CZARNOVIA I CZARNOVIA II

DĄBROVIA DĄBROWA TARN. TAP TARNÓW

LKS GŁOWACZOWA ORLIK TEAM ST. JASTRZĄBKA

GODZ. GRUPA DRUŻYNY WYNIK

9.00 A LUKS SKRZYSZÓW - CZARNOVIA I 0 - 0

9.13 A DĄBROVIA - LKS GŁOWACZOWA 2 - 2

9.26 B FOOTBALL WOJNICZ - CZARNOVIA II 3 - 0

9.39 B TAP TARNÓW - ORLIK TEAM 3 - 0

9.52 A LUKS SKRZYSZÓW - DĄBROVIA 0 - 4

10.05 A CZARNOVIA I - LKS GŁOWACZOWA 0 - 2

10.18 B FOOTBALL WOJNICZ - TAP TARNÓW 1 - 0

10.31 B CZARNOVIA II - ORLIK TEAM 0 - 1

10.44 A LUKS SKRZYSZÓW - LKS GŁOWACZOWA 0 - 3

10.57 A CZARNOVIA I - DĄBROVIA 1 - 7

11.10 B FOOTBALL WOJNICZ - ORLIK TEAM 1 - 0

11.23 B CZARNOVIA II - TAP TARNÓW 0 - 8

11.36 4A - 3B CZARNOVIA I - ORLIK TEAM 0 - 1

11.49 3A - 4B LUKS SKRZYSZÓW - CZARNOVIA II 5 - 1

12.02 1A - 2B DĄBROVIA - TAP TARNÓW 1 - 0

12.15 2A - 1B LKS GŁOWACZOWA - FOOTBALL WOJNICZ 7 - 0

12.30 o 7 m. CZARNOVIA I - CZARNOVIA II 2 - 1

12.45 o 5 m. ORLIK TEAM - LUKS SKRZYSZÓW 0 - 2

13.00 o 3 m. TAP TARNÓW - FOOTBALL WOJNICZ 4 - 0

13.15 FINAŁ DĄBROVIA - LKS GŁOWACZOWA 2 - 3



Zza gminnych opłotków           (Odcinek 63)

Drodzy Państwo!

Rezerwat „ bobrowiskiem” zwany miał być w Żdżarach. W urzędzie referentka od zdrowego powietrza i środowiska 
zamówiła tablice informacyjne z regulaminem przebywania turystów na tym terenie i wyposażona przez sekretarza 
w wodery pod namiotem spędziła cały tydzień, aby bobry policzyć. Nie widziała żadnego, przestraszyły się pewnie 
biedaczyska, że w rezerwacie będą żyć jak Indianie w Ameryce i zwiały do Czarnej. Władziu mi doniósł, że w gmi-
nie zastanawiają się czy nie zmienić logo gminy i zamiast dębickiego gryfa umieścić bobra i dzika.  Na najbliższej 
sesji radni podejmą uchwałę o powołaniu społecznej straży, która nocą odstraszać będzie dziki, grasujące już po 
centrum Czarnej. Ostatnio zgryzły ławkę przy studni na rynku i dobierały się do studni, miały pragnienie po we-
selnych „ostatkach” z kontenera na śmieci. Biedaczyskom nudzi się w lesie i urządziły sobie spartakiadę na boisku  
w Grabinach, grały w futbol amerykański i zryły dyrektorowi całą płytę boiska, Władziu mi szepnął na ucho, że wójt 
już załatwił nową trawę do Grabin ze Stadionu Narodowego w Warszawie, osobiście jeździł do minister Muchy, że 
on trawnik zabierze do Grabin jak będą wymieniać na wiosnę nowy przed meczem reprezentacji Polski. Władziu 
w sobotę przyleciał do mnie zdyszany, Jasiu! Bomba, nie mów na razie Marysi, tajemnica. Dyrektor od kultury na 
gwiazdkę kupuje stroje naszym dziewczynom z Kół Gospodyń, ludowe krakowskie, łowickie i Lachów z Korzennej. 
Grant unijny dostał, dziewczyny zbijały wagę na rowerkach i bieżniach w fitness klubach przez cały rok, osobiście 
mierzył ich w taliach, figury mają jak osiemnastki, i w stroje się zmieszczą. Na wystawy mają jeździć i promować 
gminę. Władziu! Ale kapeli nie ma, ponoć po kapeli „Czarnianie” zostały tylko basy i trąbka. Jasiu! Instrumenty 
będą kupione z nowego rozdania w Unii, nie oglądasz w telewizji, Tusk kasę załatwia, a na Park Kultury i Sportu 
kasa już jest. Muszla koncertowa będzie i kapela w niedzielę po sumie przez całe lato przygrywać będzie spacero-
wiczom i gminnym entuzjastom tenisa z aspirantem Policji na czele. Władziu! To policjanci teraz grają w tenisa,  
a nie ćwiczą na strzelnicy. Oszczędności, naboje drogie, benzyny nie ma, a refleks i oko można wyćwiczyć na korcie 
tenisowym za darmo, nawet już sędziego mają, komendant posterunku ten zaszczyt przyjął. Władziu, a czasem nie 
podejrzałeś we wniosku, jaki repertuar będzie grać kapela jak ma im Unia instrumenty kupić? Klasyka Jasiu, klasy-
ka, królować ma Strauss jak w parkach Wiednia za Franciszka Józefa, przecież poddanymi byliśmy ponad 100 lat. 
Kultywować kulturę europejską musimy.
Władziu, a co w święta planujesz? A co tu planować, grzyby tego roku obrodziły, uszka do barszczu na Wigilię bę-
dzie z czego zrobić, karpia się kupi, w konserwie bo wnuczki nie dadzą zabić żywego i wanna służyć musiałaby za 
staw hodowlany, Pasterka i Boże Narodzenie jak u Ciebie Jasiu z rodziną, może mi pod choinkę pierwsza gwiazdka 
prezent przyniesie, skromniutki bo kryzys puka do bram. 
Mili Państwo!

A od nas prosimy przyjąć wigilijne życzenia, aby Dzieciątko Jezus otoczyło Was miłością w Nowym Roku, a plany  
i marzenia spełniały się każdego dnia, a nasze plotki traktowane były z przymrużeniem oka.

                                                                                                                                                           AS

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

JESIEŃ

Wędruje jesień piękna złocista.
Czasami wietrzna, czasami dżdżysta.
Jej złota szata, wszystko zamiata,
Wypędza ptactwo, na koniec świata.

I tak wędruje i podmuchuje.
Błękitne chmurki wciąż modeluje.
Czasem uśmiechem też nas obdarzy
Na swej jesiennej ponurej twarzy.

Jesienne liście, aż się rumienią
A tutaj złotem, a tam purpurą, a tu czerwienią
Ta złota jesień,
to piękna pora, byle omijać pana doktora.

Wiec zbieram liście, ostatnie róże.
Żeby je złożyć u Twoich nóżek.

                                                    O-wski

Tradycja w gminie nie zginęła.WCK w Borowej pobłogosławione.

WYDARZENIA

CENTRUM REKREACYJNE W CZARNEJ 

ZAPRASZA NA SIŁOWNIĘ 
OGÓLNODOSTĘPNĄ

młodzież do lat 18 tylko za zezwoleniem rodziców lub z rodzicami 

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

w trakcie meczów LKS Czarnovia 
siłownia będzie nieczynna


