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GMINA CZARNA

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

cena 1,50 zł

Niech Zmartwychwstały Chrystus

oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę życzyć, 

aby ten czas był czasem przemiany serc. 

Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę, 

dawał nadzieję i umacniał miłość. 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

w prawdziwie wiosennym nastroju

smacznego jajka i pogody ducha

życzy ...

 

Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy

Alleluja, Alleluja ! 

Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Chrystus bowiem zmartwychwstał, 
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. 
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście 
do Waszego rodzinnego życia.

Życzymy wszystkim, aby Wielkanoc ogarnęła
Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, 
podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością

Przewodniczący Rady Gminy Czarna – Janusz Cieśla 
wraz z radnymi
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FOTOREPORTAŻ

BAL KARNAWAŁOWY W PRZYBOROWIE

BAL KARNAWAŁOWY W ŻDŻARACH
Księżniczki i piraci na balu w Przedszkolu w Przyborowie.

Piękne stroje z wielu bajek dominowały w Żdżarach.

Pani Ewa w roli wodzireja.

Rodzice tym razem w roli widzów.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników balu.

Lemoniadowy konkurs?

Tańcom nie było końca.

Pirat to obowiązkowy strój na bal karnawałowy.

„W karnawale same bale”. W Przedszkolu w Przy-
borowie nie mogło, więc być inaczej. W Tłusty 
Czwartek odbył się długo oczekiwany bal przebie-
rańców. 
Na imprezę przybyły m.in. księżniczki, wróżki, mo-
tylki w towarzystwie strażaków, policjantów, piratów, 
Batmanów, Spidermanów i innych bajkowych super-
bohaterów. Nawet panie nauczycielki w tym dniu nie 

były sobą. W Sali ozdobionej balonami, kolorową 
bibułą i serpentynami przedszkolaki bawiły się przy 
znanych dziecięcych melodiach, i oczywiście przy 
dyskotekowych rytmach. Podczas zabawy organizo-
wane były różne gry i konkursy. Na koniec, jak ka-
rze tradycja tego dnia wszyscy zajadali się pysznymi 
pączkami.
                                                                      Gabriela Kozioł



 nr 1 Gazeta Czarnieńska str. 3

NIE MA WINDY DO SUKCESU – TRZEBA 
WYJŚĆ PO SCHODACH

Uczniowie szkół podstawowych z te-
renu Gminy Czarna od września 2012 
roku uczestniczą w projekcie „Indywi-
dualizacja nauczania – nie ma windy 
do sukcesu, trzeba wyjść po scho-
dach” w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, działanie 9.1. Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej, jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

Realizacja projektu polega na doposa-
żeniu szkół w sprzęt, materiały i pomo-
ce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
zaplanowanych w szkołach zajęć do-
datkowych wynikających z procesu in-
dywidualizacji nauczania. W poszcze-
gólnych zajęciach biorą udział dzieci z 
klas I - III, u których wcześniej zdia-
gnozowano określone problemy oraz 
uzdolnienia. Wszystkie zajęcia dodat-
kowe są prowadzone przez nauczycieli 
w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. 
Uczniowie biorą udział w zajęciach 
wyrównawczych i wzbogacających za-

interesowania, m.in. zajęcia dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w czy-
taniu i pisaniu, w tym także zagrożo-
nych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla 
dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, zajęcia 
logopedyczne dla dzieci z zaburzenia-
mi rozwoju mowy, gimnastyka korek-
cyjna dla dzieci z wadami postawy, 
zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych oraz w 
zajęciach artystycznych.

Zakupione zostały różnorodne pomo-
ce dydaktyczne, zgodne z potrzebami 
uczestników zajęć, które uatrakcyj-
niają proces dydaktyczny, mobilizują 
uczniów do większego wysiłku umy-
słowego, rozbudzają u nich ciekawość 
poznawczą świata, wpływają na wzrost 
ich aspiracji edukacyjnych, potwier-
dzają, że nauka nie musi być nudna. 
Sprawiają, że dzieci bardzo chętnie i z 
wielkim zaangażowaniem uczestniczą 
w prowadzonych zajęciach. Wszystkie 
zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzie-
ci. Osoby prowadzące wykorzystują na 
nich nowoczesne środki dydaktyczne, 
którymi doposażono placówki. Szcze-
gólnie chętnie wykorzystywane są pro-

gramy komputerowe, plansze tema-
tyczne, modele, gry edukacyjne, licz-
many, wagi, mikroskopy itp. Dzieci z 
dużym zaangażowaniem uczestniczą 
w zajęciach. Pozwala im to zaspokoić 
ciekawość poznawczą, zmobilizować 
się do nauki i odkrywać tajniki wiedzy. 
Uczniowie poszerzają wiadomości, wy-
konują doświadczenia z wykorzysta-
niem małego laboratorium, organizują 
praktyczne zabawy i gry edukacyjne. 
Ponadto stale doskonalą umiejętności 
w zakresie czytania, pisania i liczenia. 
Na takich zajęciach uczniowie niwelu-
ją trudności w zakresie realizowanych 
treści programowych, kształtują umie-
jętność dobrej orientacji w przestrzeni, 
usprawniają percepcję wzrokową, słu-
chową, podnoszą sprawność manualną, 
rozwijają umiejętność skupiania uwa-
gi. Zakupione pomoce dydaktyczne 
wspomagają naukę czytania i pisania, 
umożliwią korygowanie wad wymowy 
i postawy, pomagają rozwijać zdolno-
ści matematyczne, przyrodnicze oraz 
artystyczne.

Łączna wartość realizowanego pro-
jektu wynosi 313 063,00 zł, którą 
Gmina Czarna pozyskała ze środ-
ków unijnych. 
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Tradycyjnie już końcem grudnia 2012 
roku radni zebrali się na sesji, aby 
uchwalić budżet na rok 2013. 

Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i opinii wspólnie obra-
dujących wszystkich komisji rady, budżet 
jednogłośnie został uchwalony na rok 
2013. Szczegółowo o zadaniach, zwłasz-
cza tych inwestycyjnych, które będą re-
alizowane w roku 2013 pisać będziemy 
na bieżąco w kolejnych numerach naszej 
gazety.  Na kończącą się sesję, ostatnią w 
starym roku przewodniczący rady zapro-
sił ks. kanonika Stanisława Janusza, aby 
pobłogosławił opłatki. Po wysłuchaniu 
życzeń od księdza proboszcza radni skła-

dali sobie wzajemnie życzenia, a śpiewa-
ne kolędy podkreślały uroczysty charakter 
spotkania.

Na styczniowej sesji radni wysłuchali 
sprawozdania wójta, które poświęcone 
było sprawie odbudowy i remontom dróg 
oraz inicjatywom podejmowanych w tym 
zakresie, uchwalono również uchwałę do-
tyczącą zmian w budżecie i wieloletniej 
prognozy oraz regulamin dotyczący wy-
płacania dodatków dla nauczycieli. Radni 
Przyjęli również plany pracy na rok 2013. 
Głos zabierali: Kazimierz Knych radny z 
Głowaczowej mówił o złym stanie dróg, a 
radny Marek Ziaja postulował o zakupie 
agregatu prądotwórczego na ujęcie wody 

do Żdżar. Na sesji zabierał też głos sołtys 
Stanisław Ryzak w sprawie gospodarki 
leśnej. 

Na sesji w lutym radni wysłuchali spra-
wozdania wójta dotyczącego inwestycji 
„Zagospodarowania Centrum Borowej” 
Radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie powołania Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Przyborowie, dyrektor tegoż 
zespołu, który będzie funkcjonował od 
1 września 2013 r. zostanie wyłoniony 
w drodze konkursu. Jak zwykle na każ-
dej sesji rady radni kierowali zapytania, 
na które udzielał odpowiedzi wójt Józef 
Chudy. 
                                                                                                                                                (sz)

Radni  głosują uchwałę budżetową na rok 2013.

Prezydium rady głosowała za budżetem wraz z radnym Mirosławem Kotem.

Słowo Boże do radnych i sołtysów wygłosił ks. kan.  Stanisław Janusz.

Sołtysi Janusz Cieśla i Wiesław Ziarko składają sobie życzenia.

Ks. Stanisław Janusz i za-ca wójta Bogusław Majka.

Wzajemnie składano sobie noworoczne życzenia.

SESJE RADY GMINY
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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 radnych.

A oto podział gminy na okręgi.

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

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

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

TELEFONY:
Urząd Gminy:

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 tel. 14 6761067

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 tel. 14 6761438

Gminne Centrum Kultury i Promocji 
 tel. 14 6761827

Pogotowie wodociągowe 
i kanalizacyjne

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

Pozostałe miejscowości Gminy
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

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

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

Wolontariusze z Borowej z inicjatorką zbiórki radną Krystyną Krężel.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała z Borowej dzięki radnej i sołtys 
pani Krystynie Krężel. 

Zarejestrowała orkiestrę w dębickim 
sztabie, przyciągnęła do idei Jurka Owsia-
ka młodzież z Zespołu Szkół w Boro-
wej, która przez cały dzień zbierała datki  
w okolicach Kościoła. 

W zbiórkę włączyło się sześć osób: 
Kamil Skorupa, Mirosław Kleszcz, Kamil 
Lada, Magda Krężel, Weronika Kuszow-
ska i Krzysztof Knych. Efekt to  1.364 
złote wpłacone na konto Orkiestry, która 
w skali kraju zebrała ponad 50 milionów 
złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczo-
ne na pomoc sprzętową dla oddziałów pe-
diatrycznych. 

Zapewne raz zaszczepiona idea na 
trwale zagości w Borowej i Orkiestra grać 
będzie „do końca świata i jeden dzień dłu-
żej”. W naszej gminie przez kilka lat or-

ganizowane były w Starej Jastrząbce wy-
stępy i licytacje przeznaczone ona WOŚP, 
a wiele wylicytowanych budek dla szpa-
ków gości ptasie rodziny do dziś. Może 
po gruntownym remoncie inicjatywa ta 
powróci do Starej Jastrząbki, a cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i hojnością 
mieszkańców tej miejscowości. Orkie-
strę w tym roku wspomogli radni naszej 
gminy wraz z sołtysami, dyrektorzy szkół 
oraz pracownicy Urzędu Gminy i jedno-
stek organizacyjnych. Pomimo różnych 
ocen, często nieprzychylnych, na jakie 
napotyka WOŚP, każdy grosik uzyskany 
przez to stowarzyszenie Jurka Owsiaka 
uratował niejedno życie i to jest najważ-
niejsze i warto w ten jeden dzień w roku 
grać razem z Orkiestrą. 

Ogółem z gminy wpłacono 2.619 zło-
tych, pieniądze te zasiliły konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

                                                                                                                                                
(ziel)

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ
 POMOCY GRAŁA w BOROWEJ
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W Sali Kolumnowej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wójt 
Józef Chudy odebrał promesę w wysoko-
ści 600 tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na odbudowę ulicy Wojska Polskiego na 
łącznej długości 2.300 metrów. 

Komunalizacja ulicy, która była do tej 
pory w zarządzie Zarządu Powiatowego 
Dróg w Dębicy, dała szansę pozyskania 
środków na jej remont. Tak, więc już wio-
sną, jeżeli tylko pozwolą na to warunki 
atmosferyczne wjadą maszyny drogowe 
wykonawcy, który zostanie wyłoniony w 
drodze przetargu i ta ważna dla Czarnej 
ulica, przy której zlokalizowanych jest 
wiele budynków mieszkalnych wreszcie 
doczeka się modernizacji. 

Śmiała decyzja wójta poparta przez radę 
gminy, za którą optowali radni z Czarnej 
panowie Janusz Cieśla, Leszek Dziedzic 
i Czesław Lada z Golemek doczeka się 
szybkiej poprawy, jakości tej drogi, któ-
rej każdej wiosny stan techniczny, doły 
i przełomy utrudniały ruch pojazdów, a 
to kumulowało uzasadnione pretensje 
mieszkańców, które do czasów komu-
nalizacji przez gminę należało kierować 
do starosty. Udało się szybko jak to było 
możliwe uzyskać środki z Ministerstwa 
i dołożyć niespełna 20% środków z bu-
dżetu i tanim kosztem odbudować ulicę i 
spełnić oczekiwania mieszkańców Czar-
nej, a zwłaszcza mieszkańców ul. Wojska 
Polskiego i wszystkich tych, którzy jadą 
choćby na grzyby do Starego Jawornika.

(ziel)  

Powinno być czyściej, z przydrożnych ro-
wów, lasów i z wielu miejsc znikną wysy-
piska śmieci. Taką mają nadzieję twórcy 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, które wejdzie w życie od 
1 lipca br. Jak do tej pory nie wszyscy 
mieszkańcy mieli podpisane umowy o 
odbiór śmieci, a śmieci wędrowały naj-
częściej do lasu, a bardzo często białawy 
śmierdzący dym wydobywał się z komi-
nów, palono w piecach plastikowe butelki 
z popularnych napoi z coca colą włącznie. 
Ustawa nakłada na nas obowiązki, o któ-
rych chcemy przypomnieć”

• Każdy właściciel posesji powinien 
złożyć do 31 marca 2013 r. w Urzędzie 
Gminy Czarna przy ulicy Dworcowej 6 
w biurze nr 1 lub w sekretariacie dekla-
rację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami.
• Wzór deklaracji dostępny jest u sołty-
sów, w Urzędzie Gminy oraz na stronie 
internetowej Gminy Czarna www.czar-
na.com.pl
• W deklaracji należy wypełnić od-
powiednie rubryki, w których należy 
podać, dane identyfikacyjne osoby 
składającej (nazwisko i imię), PESEL, 
adres zamieszkania, dane o nierucho-
mości, na której powstają odpady ko-
munalne (adres, w przypadku, gdy na 
przedmiotowej nieruchomości nie ma 
nadanego nr budynku należy wpisać nr 
działki.

Składający deklarację składa oświadcze-
nie czy odpady na danej nieruchomości 
będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny – opłata wówczas wynosi 18 
zł miesięcznie od gospodarstwa domowe-
go, czy w sposób nie selektywny – opłata 
wynosi 40 złotych miesięcznie. W przy-
padku singli (gospodarstw, w których za-
mieszkuje 1 osoba) przewiduje się dopłatę 

w wysokości 50%.przez gminę.
Miesięczna opłata wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości w łącznej wy-
sokości za trzy miesiące: 
Za I kwartał do 15 lutego danego roku.
Za II kwartał do 15 maja danego roku.
Za III kwartał do 15 sierpnia każdego 
roku.
Za IV kwartał do 15 listopada każdego 
roku.
Pojemniki i (worki na selektywną zbiór-
kę) zakupi Gmina Czarna.
Zostanie również uruchomiony na tere-
nie gminy punkt selektywnej zbiórki od-
padów, który świadczyć będzie usługi w 
piątek od godz. 12.00 do 15.00.

Właściciel nieruchomości obowiązany 
będzie wystawić przed wejściem do nie-
ruchomości pojemniki do zbierania od-
padów komunalnych w dniach odbioru 
najpóźniej do godziny 8.00 rano.

Ważne!
Każdy mieszkaniec mający podpisaną 
umowę na wywóz odpadów powinien ją 
rozwiązać ze skutkiem rozwiązania na 
dzień 30 czerwca 2013r.
Do tej problematyki związanej z organi-
zacją odbioru odpadów i ich wywozu z 
terenu gminy będziemy cyklicznie wracać 
na łamach gazety.

                    (ziel)

Ulica Wojska Polskiego czeka na remont.

Pracownik Biura przyjmuje deklarację od mieszkańca gminy.

TYM RAZEM ULICA 
WOJSKA POLSKIEGO

OD 1 LIPCA BR. WCHODZI NOWA 
ORGANIZACJA ODBIORU ŚMIECI

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY!!!
List otwarty…

Pani Otylia Lipa
Nauczycielka języka angielskiego

Z prawdziwym zdumieniem przeczytałem 
Pani artykuł w „Gazecie Czarniańskiej”) 
Nr 4, 2012) Pt. „Cukierek albo psikus(Trick 
or treat)”. Istotnie szatański to cukierek dla 
naszych dzieci. 
Miałem przyjemność, a raczej nieprzyjem-
ność przez 13 lat obserwować to żenujące 
zjawisko w Chicago, Hallowen zwane. Ale 
na szczęście, w Polskiej Szkole Sobotniej 
im. H. Sienkiewicza, w której miałem przy-
jemność pracować 9 lat, od tej destrukcyj-
nej tradycji pogańskiej trzymaliśmy się z 
daleka. Budujące jest to, że Amerykanie od 
tej satanistycznej tradycji zdecydowanie 
odchodzą. Zmądrzeli na czas! Ale popłu-
czyny tej subkultury dotarły do nas i do 
naszych szkół zatruwając umysły naszej 
dziatwy. Najsmutniejsze w tym jest to, że 
młodzi nauczyciele j. angielskiego (młodzi 
wykształceni z dużych miast – mówiąc ję-
zykiem Słońca Peru) nie mają świadomości 

zła (a przynajmniej ich część), która tkwi 
w tym obrzędzie o satanistycznym podłożu. 
Podobnie rodzice, nieświadomi zła przy-
klaskują Wam w tej niecnej sprawie. Tu się 
cisną na usta słowa wieszcza: 
„Polsko! Ciebie błyskotkami łudzą! 
Pawiem narodów byłaś i papugą, 
A teraz jesteś służebnicą cudzą…”
(J.Słowacki)

Czyż nie można w inny sposób uatrakcyjnić 
lekcji j. angielskiego? Czyż z bogatej litera-
tury angielskiej nie można wybrać elemen-
tów godnych naszych czasów, wartości uni-
wersalnych dla naszej europejskiej kultury 
budujących psychikę młodego człowieka i 
jego duchowy kręgosłup? Nauczyciele j. an-
gielskiego obudźcie się!

Łączę wyrazy szacunku
Czesław Knych

Listy do Redakcji

W sobotę, 9. marca działacze oraz kibice 
wzięli się za wiosenne porządki na stadio-
nie Czarnovii. 
Podbudowani działalnością Zarządu po-
stanowili przyczynić się do odbudowy 
wizerunku klubu. Pracy było, co niemia-
ra, gdyż kultura osobista odwiedzających 

stadion nie stoi na wysokim poziomie. 
Oprócz normalnych w takich sytuacjach, 
jesiennych liści sprzątający musieli upo-
rać się z dziesiątkami, butelek, puszek, 
setkami petów po papierosach i innych 
śmieci pozostawionych przez „zwiedza-
jących” obiekt. Po kilku godzinach pra-

cy udało się zaprowadzić zadowalający 
porządek. Wszyscy mają nadzieję, że sy-
tuacja taka się już nie powtórzy i kibice 
Czarnovii nie będą musieli swoją pracą 
płacić za bezczelność innych.

ssj3

Wory śmieci i liści zebrano na stadionie po zimie.

WIOSENNE PORZĄDKI
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Mamy wszyscy w pamięci „Wielką Po-
wódź z 2009” roku, która nawiedziła na-
szą gminę, a wezbrane wody rzeki Czarna 
rozlały się na tereny przedszkola i krytej 
pływalni. 

Powódź ta spowodowała, iż rok przed-
szkolny rozpoczął się z opóźnieniem, a 
osuszanie budynku trwa do dziś, proble-
matyczne jest zwłaszcza podpiwniczenie. 
Pływalnia też poniosła straty, zalana była 
maszynownia, a i w pomieszczeniach pły-
walni i w samej niecce basenowej również 
nie obeszło się bez strat. 

 Nasza rzeka straszyła jeszcze w maju na-
stępnego roku i tylko zdecydowana akcja 
przeciwpowodziowa służb ratowniczych 
– druhów OSP zwołanych w trybie alar-
mowym uratowała obiekt przedszkola 
przed kolejnymi stratami. Jedynym możli-

wym zabezpieczeniem przed leniwie pły-
nącą w okresie suszy rzeką jest podwyż-
szenie istniejącego obwałowania do takiej 
wysokości, aby w przyszłości zapobiec 
zalewaniu terenów, na których zlokalizo-
wane są obiekty użyteczności publicznej.

Taka inwestycja przygotowywana jest 
przez gminę, a w miesiącu marcu gmina 
otrzymała pozwolenie na budowę wału 
okalającego od boiska sportowego po 
most na rzece Czarna.  Jest nadzieja i 
szansa, że kolejne środki z ministerstwa 
na usuwanie skutków powodzi trafią do 
Czarnej i wał zostanie podwyższony i za-
bezpieczy przedszkole i pływalnię przed 
zalaniem. 

                                                                                                                                                   (ziel)

Czasem też się serce kraje jak na skraju 
lasu czeka zadbany nawet kundel i czeka 
na powrót pana, który wyrzucił go z sa-
mochodu, piesek już znudził się dzieciom.

Bezpańskie psy wałęsające się bez dozo-
ru to dalej bardzo trudny do rozwiązania 
problem dla naszego samorządu. Do służb 
gminnych, a zwłaszcza do Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej wpływają 
nieustannie zgłoszenia mieszkańców i żą-
dania o wyłapanie psów, które zagrażają 
bezpieczeństwu dzieci w drodze ze i do 
szkoły. Budżet gminny też jest uszczupla-
ny o niemałe kwoty, które trzeba wyasy-
gnować wraz z psem wyekspediowanym 
do schroniska, opłata od jednego psa waha 
się w granicach 600 złotych, a psów tylko 
w 2012 roku odwieziono ponad 20 sztuk.
Obowiązki na każdego właściciela nakła-
da ustawa o ochronie zwierząt, warto je 
teraz przypomnieć. Posiadanie psa wiąże 
się z obowiązkiem wyprowadzania go na 
smyczy, a nie puszczania samopas, na-
leży mieć kaganiec, a przede wszystkim 
pilnować go, aby nikogo nie pogryzł. 
Trzymając psa właściciel musi mu zapew-
nić odpowiednie dostosowane warunki, 
chronić psy przed zimnem, upałem, opa-
dami atmosferycznymi. Pies powinien 
mieć dostęp do światła dziennego oraz 
swobodę. Właściciel musi mu dostarczyć 
karmę oraz stały dostęp do wody. Należy 
również pamiętać o tym, że nie można 
trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 
godzin, albo w sposób powodujący cier-
pienie zwierzęcia przez uwięź, najczęściej 
łańcuch, który nie może być krótszy niż 
3 metry. Ustawa zabrania również tzw. 
kopiowania, czyli przycinania psom ogo-

nów i uszu dla celów estetycznych. Każdy 
właściciel powinien również pamiętać o 
obowiązkowych szczepieniach przeciw-
ko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga 
powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukoń-
czeniu przez psa 3 miesięcy życia i szcze-
pienie należy powtarzać każdego roku. . 
Nieprzestrzeganie tych przepisów doty-
czących szczepienia przeciwko wściekliź-
nie grozi grzywną, a nawet aresztem lub 
ograniczeniem wolności.  Psa nie wolno 
samowolnie wypuszczać. Jeżeli nie za-
chowamy należytej ostrożności z winy 
umyślnej lub nieumyślnej możemy zgod-
nie z art. 77 kodeksu wykroczeń narazić 
się na karę grzywny w wysokości do 250 
złotych. 

Jak należy zabezpieczyć psa, aby samo-
wolnie nie oddalał się z obejścia okre-
śla Regulamin o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie, którego postano-
wienia musimy przestrzegać. Kolejnym 
ważnym elementem, na który musimy 
zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów 
do lasu. Bardzo częstą praktyką jest pusz-
czanie psów wolno po lesie, czynić tego 
nie wolno i w tym przypadku grozi nam 
kara grzywny. Należy również brać pod 
uwagę fakt, iż w lesie możemy spotkać 
zwierzynę łowną, a zwłaszcza w naszym 
rejonie dziki – lochę z młodymi, które to 
spotkanie może zakończyć się atakiem 
ze strony lochy na psa, a nawet na wła-
ściciela psa. Niezachowanie należytej 
ostrożności może doprowadzić do wy-
rządzenia szkody przez psa innej osobie. 
Najczęściej jest to uszkodzenie rzeczy, a 
coraz częściej widzimy i słyszymy w me-
diach o przypadkach pogryzienia przez 

psa dziecka, a nawet osoby dorosłej. Na-
rażamy się wówczas na poniesienie od-
powiedzialności karnej. Miejmy również 
na uwadze, że psy lubią sobie poszczekać 
o każdej porze czy to w dzień czy to w 
nocy. Może być uciążliwy dla sąsiadów 
zakłócać im spokój i tu też można nara-
zić się na karę grzywny. Przypominamy, 
iż Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. wydał 
rozporządzenie w sprawie wykazu ras 
psów uznawanych za agresywne. Do tych 
ras zaliczamy: amerykański pit bull terier, 
pies z Majorki, buldog amerykański, dog 
argentyński, pies kanaryjski, tosa inu, rot-
tweiler, akbash dog, anatolian Karabach, 
moskiewski stróżujący, owczarek kau-
kaski. Na utrzymywanie tych ras wyma-
gane jest zezwolenie właściwego organu 
gminy, organem tym jest w naszej gminie 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Przestrzennej. 

Reasumując pamiętajmy, że za zachowa-
nie psa zawsze odpowiada jego właści-
ciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z 
błędów popełnionych przez ludzi np. po-
przez chowanie nieodpowiedniej rasy psa, 
nieprzestrzeganiu szczepień, niewłaściwe 
warunki bytowe dla psa. Pamiętajmy, że 
przez niewłaściwą opiekę na psem mo-
żemy doprowadzić do tragedii, a efektem 
jej jest odpowiedzialność karna. Bardzo 
wielu mieszkańców naszej gminy posia-
dających psy zapewnia im wszystko to, 
co określone jest w przepisach ustawy o 
ochronie zwierząt, niektóre pieski są trak-
towane jak członkowie rodziny, a tapczan 
czy leżanka w pokoju zastępuje im budę. 
Są jednak właściciele, którzy zapominają 

o podstawowych obowiązkach, psy trzy-
mane są w skandalicznych warunkach 
na krótkich łańcuchach, bez dostępu do 
wody, a buda nie ocieplona, z przecieka-
jącym dachem nie zapewnia psu właści-
wych warunków bytu. Są również tacy, 
których nie interesuje los czworonoga, 
który opuszcza właściciela i wędruje od 
wsi do wsi, te większe czynią szkody w 
zwierzynie łownej, a często wycieńczone 
i chore trafiają w ręce pracowników Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i po wy-
szukaniu schroniska są tam dostarczane-
jest niepotrzebny i przeszkadza w planach 
urlopowych miejskiej rodziny. A tych 
porzuconych przywiezionych do lasu jest 
coraz więcej. Ale bywają i historie, które 

szczęśliwie się kończą dla rodziny, która 
tęskni za pieskiem, rozlepia afisze i prosi 
znalazcę psa o wiadomość. Odnaleziony 
piesek też jest szczęśliwy, kiedy może 
wrócić tam gdzie jest jego dom. 

Ostatnio taka historia wydarzyła się w na-
szej gminie, odnalazł się owczarek w Jaź-
winach został złapany i mógł wrócić do 
domu. Ale takie przypadki należą do rzad-
kości. Dbajmy, więc o nasze czworonogi, 
niech nie wałęsają się całymi sforami, bo 
niektóre z nich są naprawdę niebezpiecz-
ne i mogą narobić wiele nieszczęść.
                                                                                                                        

         (ziel)

Ten owczarek niemiecki miał szczęście, odnalazł go właściciel.

Pamiętny czerwiec 2009, wylała rzeka Czarna, przyjechała nawet telewizja.

Zalana maszynownia pływalni. Przedszkole w Czarnej, niezapomniany widok.

JEST POZWOLENIE NA BUDOWĘ

BEZPAŃSKIE PSY PROBLEMEM GMINY!
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Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach w 
styczniową niedzielę zaprosiło na „Wigi-
lijną Opowieść” Karola Dickensa – sztu-
kę teatralną przygotowaną i wyreżysero-
waną przez p. Ewę Olszko – Szpunar i 
ks. Adama Samborskiego. W rolę postaci 
wcielili się uczniowie Zespołu Szkół w 
Żdżarach, których umiejętności aktor-
skie zdumiewają i wyzwalają oklaski. 
Aktorzy i profesjonalnie przygotowana 
scenografia przeniosła nas do Londynu, 
miasta, który w XIX wieku był stolicą 
handlu, banków i biznesu uganiającego 
się za każdym pensem, szylingiem czy 
funtem.

 Artyści ze Żdżar przedstawili nam histo-
rię człowieka, skąpca Scorooga, który jak 
zawsze od lat święta Bożego Narodzenia 
miał zamiar spędzić w swym kantorze. 
Uważał, bowiem, że święto to wymy-
ślił szaleniec i głupiec, który nic nigdy 
w życiu nie osiągnął. Był samotnikiem, 
człowiekiem, którego poza pieniądzem 
i zyskiem nic nie mogło ucieszyć. Jego 
siostrzeniec próbował go do siebie za-
prosić na ten niezwykły dzień, jakim jest 
Boże Narodzenie, lecz zawsze odmawiał, 
odmawiał także grosza wszystkim tym, 
którzy zbierali pieniądze na święta dla 
ubogich. Odwiedził go duch przyjaciela 
Meryle, który zmarł, próbował mu wy-
jaśnić, że pieniądze po śmierci nic nie 
znaczą i że jeśli się nie zmieni, będzie cią-
gną po śmierci łańcuch jak on sam. Dał 
mu szansę, aby się poprawił, a przez trzy 
dni ukazywać się mu będą widma. Jedno 
było Duchem Wigilijnej Przeszłości, dru-
gie Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia, 
ukazał mu jak wigilię spędza wraz z ro-
dziną. Kolejnym widmem był duch Te-
raźniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
który pokazał mu jego śmierć, niesiono 
jego trumnę, a za trumną jedna osoba 
jego siostrzeniec. Główny bohater widząc 

te wizję przeraził się, co go czeka, obie-
cał swoją poprawę. Zaraz rano w Wigilię 
kazał kupić napotkanemu chłopcu indyka 
i zanieść go swojemu pracownikowi, od-
dał również trochę pieniędzy na ubogich, 
kupił dużo prezentów dla dzieci Cratchita. 
Pierwszy raz od wielu lat spędził wigilię 
wraz z rodziną.  A co najważniejsze zaczął 
obchodzić Boże Narodzenie. W postacie 
tej pięknej „Opowieści Wigilijnej” wysta-
wianej na deskach wielu profesjonalnych 
teatrów świata, sfilmowanej wcielili się 
młodzi adepci sztuki ze Żdżar od najstar-
szych do najmłodszych. Najmłodszy aktor 
do siedmioletni Kacper Dybaś. Najstarsi 
to: Mariusz Barnaś uczeń II klasy szko-
ły ponadgimnazjalnej oraz Dominik Mi-
choń, Dominik Pyrkowski i Patryk Miś-
kiewicz – uczniowie trzeciej klasy gimna-
zjum. Oprócz nich wystąpili: Patryk Wan-
tuch, Anna Tryba, Natalia Kusek, Paulina 
Pietraszewska, Michał Płaneta, Hubert 
Oleksy, Angelika Ziaja, Wiktoria Michoń, 
Kamil Cyboroń, Dominika Świerczek, 
Martyna Dyda, Zuzanna Knych, Kata-
rzyna Serwińska, Izabela Kolak, Karolina 
Zdeb, Kacper Oleksy, Jakub Pietraszew-
ski, Krystyna Dybaś, Dominika Stolarz, 
Barbara Pietraszewska, Bartłomiej Kruk, 
Angelika Michoń, Karolina Oleksy,Patry-
cja Barnaś i Barbara Kozik.

Sztuka ta wzbudza w nas wiele refleksji, 
które pokazują, iż dla każdego człowie-
ka ważne jest Boże Narodzenie, rodzina, 
dzielenie się swoim dobrobytem z drugim 
człowiekiem oraz miłość do bliźniego, bo 
tylko to może być zapamiętane. Obecny 
„wyścig szczurów” za pieniądzem, za-
szczytami, stanowiskami może nas uczy-
nić samotnymi tak jak bohatera Dicken-
sowskiej opowieści. 

To ambitne dzieło klasykę literatury po-
trafili w sposób prawie, że profesjonalny, 

pomimo styczniowych przeziębień przed-
stawić nam młodzi aktorzy ze Żdżar, któ-
rzy ze sztuką mogą obcować dzięki pasji 
pani Ewy Olszko – Szpunar i księdza Ada-
ma Samborskiego – katechety z Zespołu 
Szkół w Żdżarach. Raz zaszczepiony w 
ich sercach teatr, sztuka i nieprzemijają-
ce wartości płynące z obcowania właśnie 
w ten sposób z wielką literaturą zapewne 
uczynią z nich lepszych, wrażliwych na 
krzywdę bliźniego ludzi. Nam pozostało 
tylko podziękować za przeniesienie nas w 
świat dickensowskiego Londynu, dzięko-
wał również wójt, a w nagrodę za przygo-
towanie i wystawienie sztuki ufundował 
młodzieży i opiekunom dwudniową wy-

cieczkę. Spektakl nie mógłby się odbyć 
bez pomocy rodziców, którzy bardzo chęt-
nie pomagali pani Ewie, a oto oni: Beata 
Grzegórzko – Dyda, Dorota i Zygmunt 
Kruk, Fryderyk Ziaja, Małgorzata Walko-
wicz z córką Pauliną, Anna Oleksy, Marek 
Ziaja, Piotr Malec z Pizzerii Pietro Party i 
Władysława Stawarz oraz członkinie Ca-
ritasu ze Żdżar.

Czekamy na kolejny spektakl, Żdżary 
stały się już sławne, jest w tej miejscowo-
ści teatr i dobrze się ma, sięga po coraz 
ambitniejszy repertuar. Może należałoby 
pomyśleć, aby ten teatr uczynić bardziej 
dostępny dla mieszkańców naszej gminy 

i przygotowane sztuki wystawić w Czar-
nej czy Starej Jastrząbce, renomę już ma. 
Gminne Centrum Kultury i jego dyrektor 
wspomagają wszystkie inicjatywy kultu-
ralne rodzące się w Żdżarach, stąd moja 
wiara i nadzieja, że teatr ten rozleje się 
po salach wiejskich domów kultury, które 
piękne, nowe i wyposażone wrosły w pej-
zaż naszych wsi i inicjują wiele przedsię-
wzięć kulturalnych, choćby w Starej Ja-
strząbce – Górnym Końcu czy w Borowej 
przez Koło Aktywnych Kobiet. 
                                             

   Stanisław Zieliński

6 stycznia 2013 r. o godz.12:00  Kościół 
Parafialny w Starej Jastrząbce gościł 
młodych artystów z tutejszego Zespołu 
Szkół, którzy jak co roku wystawili Jaseł-
ka „Leć kolędo w świat” przygotowane 
przez Panie:  Barbarę Madura oraz Do-
rotę Mrozowską.

Świąteczny wystrój kościoła stworzył 
piękną scenerię i nadał odpowiedni klimat 
dla zaprezentowania inscenizacji Naro-
dzenia Pańskiego.
Mali artyści, dzieci 5 i 6-letnie z oddzia-
łu przedszkolnego pod troskliwą opieką 
uczniów z klasy V, z dużym zaangażowa-
niem odgrywali nadane im role: Maryi 
(Natalia Olejarz lat 6), Józefa (Dawid 
Tańculski lat 5), Aniołków i Gwiazde-
czek. Do nich i Małego Jezuska przybyli 
tak zacni, honorowi goście jak: Trzej Kró-
lowie, Pastuszkowie, Dzieci z podarkami 
oraz mali przedstawiciele  współczesnych 
zawodów: lekarz czy budowlaniec. 
Na występ przedszkolaków tłumnie przy-
byli parafianie, rodzice występujących 
artystów oraz zaproszeni goście. Dla 
widzów już sam wygląd najmłodszych, 
ubranych w piękne stroje był wzruszający. 
Pani Barbara, reżyser tegorocznych Ja-
sełek opowiadała o licznych próbach 
do tego przedstawienia: „Do występów 
przygotowywaliśmy się przez cały gru-
dzień. Na początku trudno było wszystko 
ogarnąć, ponieważ to duża grupa, jednak z 
kolejnymi próbami dzieciaki coraz łatwiej 
przyswajały swoje role. Dzieci brały so-
bie do serca wszelkie wskazówki, każda 
powtórzona fraza wybrzmiała w niedzielę 
dając pełny efekt, a teksty były wypowie-

dziane w sposób perfekcyjny. Tego dnia 
mali aktorzy swoimi kwestiami i zacho-
waniem zadziwili wszystkich zgromadzo-
nych w kościele, zaprezentowali własne 
możliwości artystyczne oraz dali początek 
swego zaistnienia w lokalnym środowi-
sku”.

Całość przedstawienia przeplatana była 
kolędami oraz piękną muzyką w wykona-
niu zespołu pod kierunkiem Pana Pawła 
Stanosza, w skład którego wchodzili: Pa-
weł Stanosz – organy, Łukasz Czuchra 
– klarnet, Weronika Ćwik – skrzypce, 
Krystian Stanosz – perkusja i Weronika 
Górak – śpiew. Wspaniałe opracowanie 
muzyczne kolęd i pastorałek zachęciło ze-
branych do wspólnego śpiewania i zreali-
zowało zamierzony cel tegorocznych Ja-
sełek zawarty w kolędzie śpiewanej przez 
Anię Głowacz (uczennica kl. III).

„Leć kolędo w świat, 
niech cię niesie wiatr,
leć kolędo do ludzi, 
by w nich radość obudzić,
bo narodził się Jezus Nasz”

Wspólne kolędowanie zakończyło bożo-
narodzeniową uroczystość.
Podziękowania należą się wszystkim, 
bez wyjątku -  tym, którzy przygotowali 
spektakl, występowali i angażowali się, a 
także tym, którzy znaleźli czas i tak licz-
nie przybyli, by oklaskami podziękować 
za trud.
Do następnego spotkania - Mieszkańcy 
Starej Jastrząbki, Podlesia i Przerytego 
Boru!

Beata Drwal
Jasełka wystawiono w Kościele Parafialnym w Starej Jastrząbce.

Scena ze sztuki, modlitwa przed wieczerzą wigilijną.

OPOWIEŚĆ WIGILIJNĄ WYSTAWIONO 
W ŻDŻARACH

JASEŁKA W STAREJ JASTRZĄBCE
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Park w Czarnej powstanie jeszcze w 
tym roku, przetarg został ogłoszony i 
rozstrzygnięty, a po sprawdzeniu doku-
mentów przetargowych zostanie wybrany 
wykonawca i podpisana zostanie umowa. 

Tak więc wraz z nastaniem wiosny na te-
renach gminnych przylegających do ulicy 
Słowackiego zagospodarowany zosta-
nie  kompleks, który pełnił będzie funk-
cję parku rekreacyjno – sportowego. Na 
dwóch boiskach o sztucznej nawierzchni 
można będzie zagrać w tenisa, a siatkarze 
będą mogli latem zagrać w siatkówkę na 
boiskach do siatkówki plażowej, w która 
w naszym kraju gra coraz więcej osób. 
Powstanie również miasteczko rowerowe 
gdzie po wyznaczonych trasach będzie 

można doskonalić umiejętności gry na 
rowerze, a w Czarnej ta forma uprawiania 
rekreacji, jazdy rowerem ma coraz więcej 
sympatyków. Będzie można pospacero-
wać po wyznaczonych alejkach, usiąść i 
odpocząć na parkowej ławce, a nastrojo-
we parkowe oświetlenie stwarzać będzie 
możliwość do wieczornych spacerów . 

W projekcie przewidziano również loka-
lizację budynku socjalno – sanitarnego. 
Dzieci będą miały urządzony plac zabaw. 
Tak więc Czarna jako ośrodek administra-
cyjny gminy wzbogaci się w zagospoda-
rowane tereny, w których będzie można 
odpocząć, pospacerować, zimą pobiegać 
na nartach, które czekać będą na chętnych 
w Gminnym Centrum Kultury i Promocji. 

Inwestycja ta zostanie zrealizowana za 
kwotę około 1 miliona 600 tysięcy zło-
tych. Większa część środków to dotacja 
z Unii Europejskiej. Czarna jeżeli chodzi 
o infrastrukturę niczym nie różni się od 
miasta powiatowego jakim jest Dębica, a 
nawet jest ładniejsza, nowocześnie urzą-
dzona, całkowicie zurbanizowana. 

Warto wiązać przyszłość z Czarna, widać 
to po ruchu budowlanym, nawet na obrze-
żach Czarnej czy w sąsiednich  Golem-
kach. Końcem lata i jesienią z przyjem-
nością obserwować będziemy pojedynki 
miejscowych sympatyków tenisa na tere-
nach parku.
                                                                                                                                                      

            (ziel)

Z inicjatywy wójta Józefa Chudego od-
było się w Chotowej spotkanie samorzą-
dowców, którego celem było wypracowa-
nie stanowiska w sprawie odbudowy dróg 
zniszczonych przez wielotonażowe pojaz-
dy transportujące materiały budowlane 
na budujący się odcinek autostrady A-4 
na odcinku z Tarnowa do Dębicy. 

W naszej gminie ciężarowe kolosy roz-
jechały drogę powiatową z Jaźwin w 
kierunku Podlesia i odcinek z Podlesia w 
kierunku Nowej Jastrząbki. Fatalny stan 
techniczny ma także odcinek drogi po-
wiatowej z Róży (krzyżówka w kierunku 
Czarnej przez Borową. Wykonawca „Hy-
drobudowa” zbankrutowała i jest w trak-
cie likwidacji. Kto więc ma odbudować 
zniszczone drogi w powiecie tarnowskim, 
dębickim, w gminie Lisia Góra, Żyraków, 
Dębica, mieście Dębica i w gminie Czar-
na. 

Zebrani przedstawiciele samorządów wy-
stosowali stanowisko w tej sprawie do 
ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej Sławomira Nowaka, do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
domagające się odbudowania dróg, w 
którym czytamy” „Jedyna możliwością 
ruchu po drogach wyszczególnionych 
w podpisanych z naszymi samorząda-
mi dokumentach o organizacji ruchu po 
tych drogach pojazdów będzie uzyskanie 
promes wystawionych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na 
odbudowę zniszczonych odcinków dróg 
powiatowych i gminnych przez poprzed-

niego  Generalnego Wykonawcę i przy-
szłego wyłonionego w drodze przetargu 
na dokończenie budowy odcinka auto-
strady A -4 przebiegającego przez tereny 
powiatu tarnowskiego i dębickiego” Po-
nadto zebrani samorządowcy oświadczyli 
„ Solidarnie w imieniu wyszczególnio-
nych wyżej samorządów oświadczamy, 
iż w przypadku nie uzyskania promes 
finansowych na odbudowę zniszczonych 
odcinków dróg powiatowych i gminnych 
będziemy zmuszeni zakazać, zgodnie z 
przysługującymi nam kompetencjami , ru-
chu pojazdów związanych z budową auto-
strady po drogach wyszczególnionych w 
niniejszym stanowisku”. Efekt przyjętego 
stanowiska to włączenie kosztów odbu-
dowy zniszczonych dróg przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do 
Specyfikacji istotnych Warunków Zamó-
wienia. Wykonawca, a jest nim Budimex 
będzie miał obowiązek odbudowy znisz-
czonych dróg. 

Zapoczątkowane przez naszego wójta roz-
mowy samorządowców przyniosły efekt z 
czego cieszą mieszkańcy Podlesia, którzy 
już od dwóch lat muszą znosić skutki  bu-
dowy autostrady. Częściowo sprawę roz-
wiązała „Księża droga”, ale jest wąska, a 
zima po dużych opadach nieprzejezdna. 
Czekamy więc na rozpoczęcie robót na 
autostradzie, które winny się rozpocząć 
od odbudowy zniszczonych odcinków 
dróg powiatowych i gminnych w naszej 
gminie.
                                                                                                                                                  (ziel)
 

W rundzie wiosennej wszyscy kibice Czarnovii, po wielu latach 
biletowania wstępu, w końcu będą mogli za darmo obejrzeć mecz 
z trybun. Zarząd Klubu uznał za niestosowne, by wiele osób, a 
wśród nich także zasłużeni i wierni kibice drużyny oglądali swo-
ich piłkarzy zza ogrodzenia. Równocześnie ma nadzieję, że takie 
posunięcie zachęci wszystkich mieszkańców Czarnej, a także i 
Gminy do licznego dopingowania Czarnovii.  Z czasem pojawią 
się bilety pamiątkowe, które będzie można nabyć wrzucając do-
wolny datek do klubowej puszki. 

Kolejną nowością w nadchodzącej rundzie będzie pojawienie 
się na stadionie cateringu. Każdy głodny, nie tylko wrażeń kibic, 
będzie mógł nabyć coś ciepłego w gastronomicznej budce firmy 

Pietro Party.
W nadchodzących miesiącach do Czarnej zawitają drużyny:
Start Wola Mielecka – 17.03 g. 13:00
Błękitni Ropczyce – 30.03 g. 12:00
Raniżovia Raniżów – 14.04 g. 16:00
Wisłoka Dębica – 28.04 g. 16:00
Lechia Sędziszów Młp. – 04.05 g. 17:00
Chemik Pustków – 12.05 g. 17:00
Victoria Czermin – 26.05 g. 17:00
Radomyślanka Radomyśl Wlk. – 09.06 g. 17:00

ssj3

Już niedługo w tym miejscu będzie Park.

Narada w Chotowej w sprawie odbudowy dróg z udziałem starostów dębickiego 
i tarnowskiego.

Droga do Podlesia to tor przeszkód.

MUSZĄ 
ODBUDOWAĆ 
ZNISZCZONE 

DROGI

NA CZARNOVIĘ ZA DARMO

PARK JESZCZE 
W TYM ROKU

Magia Świąt Bożego Narodzenia nie mija wraz ze Starym Ro-
kiem. Styczeń to czas tradycyjnych spotkań opłatkowych, kiedy 
jeszcze raz, tym razem w gronie przyjaciół i znajomych możemy 
pochylić się z kolędą nad Bożą Dzieciną.  Spotkanie opłatkowe 
na stałe wpisało się w kalendarz imprez Publicznego Przedszko-
la w Przyborowie. W tym roku nie mogło być inaczej. 

Dwudziestego drugiego stycznia dzieci zaprosiły do przedszkola 
swoich rodziców, aby na tle pięknej scenerii, w barwnych strojach 

przedstawić „Jasełka”. Do betlejemskiej szopki przybyli nie tylko 
pastuszkowie i Trzej Królowie, ale z kolędą do małego Jezuska 
pospieszyły wszystkie dzieci. Wspólnemu kolędowaniu sprzyjała 
styczniowa aura: skrzypiący mróz i dużo białego puchu dookoła. 
Po części artystycznej zaproszono wszystkich gości na poczęstu-
nek, gdzie smakowano m.in. tradycyjnych pierogów z kapustą i 
grzybami. Oby ta bożonarodzeniowa atmosfera pokoju i radości 
trwała w naszych sercach przez cały rok.

                                                                  Gabriela Kozioł

OPŁATEK 
W PRZEDSZKOLU
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I PRZEGLĄD LOKALNYCH TALENTÓW
We wtorek, 12 lutego 2013 r o godz. 17.00 
w Wiejskim Centrum Kultury w Borowej 
odbył się „I przegląd lokalnych talen-
tów„. 

Celem tej imprezy było zaprezentowanie 
na forum osób utalentowanych w naszej 
miejscowości. Prowadzącymi byli Konrad 
Gawiec i Patrycja Należny. Koło Aktyw-
nych Kobiet przygotowało przyśpiewki 
humorystyczne. Śpiewały o sobie, o rol-
nikach, strażakach i władzach lokalnych. 
Oprawą muzyczną zajęli się pan Jan Skar-
bek – gitara, Paweł Malisz - gitara, Mar-
tyna Brzeska – akordeon i Rafał Kleszcz 
– klarnet. W repertuarze solistów (Mar-
tyna Brzeska, Patrycja Należny i Kamil 
Lada) Ireny Jarockiej „Kawiarenki„ i Ma-
ryli Rodowicz „Remedium”. Publiczność 
rozbawili kabareciarze: Sebastian Kos i 
Dominik Smagacz w dwóch odsłonach 
„Remont zakrystii” i „Uwolnienie księż-
niczki od smoka”. 

Później przenieśliśmy się w świat muzyki 
klasycznej. Wysłuchaliśmy etiudę Micha-
ela Gablera w wykonaniu Rafała Kleszcza 
na klarnecie. Tym akcentem zakończy-
liśmy „I przegląd talentów lokalnych„. 
Mamy nadzieję, że nie ostatni. Po wystę-
pach KAK zaprosiło wszystkich na słod-
ki poczęstunek. Ostatnim już punktem 
programu była dyskoteka karnawałowa 
przygotowana przez młodzież. Spośród 
tańczących wybrano „króla i królową" 
dyskoteki, którzy otrzymali korony i upo-
minki od firmy Prymat. 
Miłym zaskoczeniem dla występujących 
i organizatorów była sala wypełniona za-
chwyconymi widzami po brzegi.  
                                            

     Barbara Kuta  

Śpiewają panie z Koła Aktywnych Kobiet – Borowa. Scenka z kabaretu.

Pełna sala, występy się podobały.

W tym miejscu powstanie WCK w Przyborowie, przewidywany termin to 2014r. Tak winien wyglądać odbudowany dwór Reyów z końca XIX w.  w Przyborowie.

NA WIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
CZEKA PRZYBORÓW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Unii Europejskiej dofinansuje budowę 
Wiejskiego Centrum Kultury w Przybo-
rowie. 

Osiedle Przyborów wiele lat czekało na 
taką placówkę kultury, najpierw w latach 
osiemdziesiątych ówczesny Kombinat 
Rolno Przemysłowy „Igloopol” w planach 
rozwojowych miał plan odbudowy pałacu 
Reyów i Jabłonowskich, opracowano na-
wet koncepcję. Plany te zostały zniweczo-

ne przez zmiany ustrojowe i gospodarcze 
spółki, jaką był Igloopol.

Starania gminy o przejecie ruin pałacu 
wraz z parkiem nie przyniosły pożądanego 
efektu, zastrzeżenia wniosła rodzina księż-
nej Jabłonowskiej i Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych nie mogła przekazać na cele 
komunalne pałacu i parku gminie. Naj-
prawdopodobniej rodzina Jabłonowskich 
odzyska utracony dekretem o reformie rol-
nej pałac wraz z parkiem i może ma plan 

jak ten obiekt przywrócić do dawnej świet-
ności. Posiadamy nawet graficzne opraco-
wanie jak ten zabytek powinien wyglądać. 
Dodajmy również, że jest to jedyny w gmi-
nie obiekt wpisany do rejestru zabytków 
prowadzonego przez konserwatora. 

Wiejskie czy osiedlowe Centrum Kultury 
powinno jednak powstać i to w niedługim 
czasie w przedziale lat 2013 / 2014. Jest 
działka w bardzo atrakcyjnym miejscu, 
jest dokumentacja formalno – prawna i 

jest determinacja sołtyski tej wsi Danuty 
Pyskaty oraz radnej Anety Feret - Kłys, 
aby taki obiekt powstał w tej miejscowo-
ści. Środki są zabezpieczone i Przyborów 
będzie miał obiekt kulturalny, a I etap 
przewiduje również zagospodarowanie 
placu przed obiektem.

W drugim etapie ma powstać boisko wie-
lofunkcyjne, też bardzo oczekiwane w 
tej miejscowości. Przyborów się zmienił, 
osiedle prezentuje się na zewnątrz bardzo 

ładnie, budzi zachwyt u odwiedzających 
gminę samorządowców, a nawet samego 
wiceprezesa FIDE z Turcji, który wizyto-
wał gminę przed Mistrzostwami Świata w 
Szachach, które odbyły się w roku 2010 w 
Czarnej. To kolejna inwestycja w gminie, 
która za unijne środki przybliża nas do 
Europy.
                                                                                                                                       (ziel) 
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FOTOREPORTAŻ

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
 (fot.: St. Zieliński)

Scenka ze sztuki. 

Grali w sztuce też najmłodsi artyści ze Żdżar.

Gratulacje od wójta.

Ponad 150 osób obejrzało spektakl.

Owacje od publiczności, a słodycze od sponsorów.

Z mamą na spektaklu teatralnym w Żdżarach.

Stroje i scenografia perfekcyjnie przygotowana.

Wigilia, na stole w Anglii tradycyjne danie to pieczony indyk. 

Scenka z duchem.

Jedna z końcowych scen przedstawienia.
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FOTOREPORTAŻ

JUŻ DRUGI RAZ W CHOTOWEJ
 (fot.: St. Zieliński)

Po raz drugi do Chotowej w styczniową niedzielę na Koncert Noworoczny wójt Józef 
Chudy i Andrzej Grygiel zaprosili mieszkańców gminy. 

Koncertował chór Państwowej Szkoły Muzycznej i Orkiestra Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcja dyrektora Stanisława 
Świerka. Sala zamku nad zalewem zwanego „Wehikułem Czasu” zapełnili goście, któ-
rych witał wójt i właściciel obiektu Andrzej Grygiel. Tak jak w ubiegłym roku zbierano 
po koncercie datki na Koła dębickiego Towarzystwa im. Brata Alberta w Dębicy, które 
prowadzi dużą inwestycję w Dębicy, remontując i modernizując obiekt przekazany przez 
miasto na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Pielęgnacyjny, w którym godne miejsce do 
leczenia znajdzie wielu potrzebujących. O idei pomocy ubogim i działalności dębickiego 
Towarzystwa mówiła prezes zarządu Anna Wójcik. Koncert rozpoczął się występem chó-
ru i jak na okres świąteczny przystało kolędami, które przepięknie brzmiały w wykonaniu 
Aleksandry Warżały z Czarnej, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy. A 
później występ orkiestry, która po mistrzowsku wykonywała utwory mile brzmiące do 
ucha i będące także w repertuarze Orkiestry Wiedeńskiej, czuliśmy się jak we Wiedniu 
na Noworocznym Koncercie w operze wiedeńskiej. Zobaczcie państwo jak pięknie i mu-
zycznie było w Chotowej w fotoreportażu. 
                                                                                                                         Stanisław Zieliński

Zamek nad zalewem „Wehikuł Czasu” tam odbył się Koncert Noworoczny.

Andrzej Grygiel składa życzenia.

Sala koncertowa zapełniła się widzami.

Wójt Józef Chudy witał gości.

Anna Wójcik dziękowała za wsparcie dla Towarzystwa im. Św.. Brata Alberta.

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Pendereckiego z Dębicy, kolędował.

Orkiestra pod batutą dyrektora Stanisława Świerka i soliści: Aneta Berczyk – Bąk i Zdzisław Wojtynkiewicz.
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Aleksandra Warżała wykonała „Betlejem polskie” Preisnera.

„Przepiękne skrzypaczki” Aleksandra Warżała i Grzegorz Tomaszewski wykonali piosenkę  
z filmu „Noce i Dnie”.

Zbiórka na budowę Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego 
i Pielęgnacyjnego w Dębicy.

Gra orkiestra, śpiewa Aneta Berczyk – Bąk.

Grali też uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia.

Brawa i bis, do zobaczenia za rok.

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

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

• pozostałe rachunki     od 1 zł

zapraszamy w godzinach od 7.00 do 16.30
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Panie z Koła w Żdżarach. Przyśpiewki wg tekstu p. Ewy Olszko – Szpunar  wykonały członkinie Koła.

KOŁO KREATYWNYCH KOBIET W ŻDŻARACH
FOTOREPORTAŻ  (fot.: St. Zieliński)

Przewodnicząca Koła z członkiniami.

Bieżnia oblegana była przez panów, służyli radą.

Wójt otrzymał kwiaty od pań ze Żdżar.

Goście Koła Gospodyń. Zdjęcie pań z Koła Gospodyń ze Starej Jastrząbki z dyrektorem P. Warżałą.

Przewodnicząca Koła p. Maria Kusek.

Najlepiej na rowerku na małym biegu.

Instruktaż przewodniczącej koła i ćwiczymy.

W galowym mundurze też można dbać o tężyznę fizyczną.

ROCZEK W STAREJ JASTRZĄBCE
W Wiejskim Centrum Kultury w Starej 
Jastrząbce – Górnym Końcu Koło Gospo-
dyń Wiejskich zorganizowało spotkanie z 
okazji pierwszej rocznicy zawiązania się  
stowarzyszenia w tej miejscowości. 

Przewodnicząca koła p. Maria Kusek za-
dbała, aby w tym miłym spotkaniu wzięli 
udział radni, sołtys wsi, a także specjalni 
goście wójt Józef Chudy i proboszcz ks. 
Jan Ćwik wraz z ks. Józefem Węgrzynem 
i dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
i Promocji w Czarnej Piotr Warżała.

Spotkanie to było okazją do podsumo-
wania wielu inicjatyw, jakie były podej-
mowane przez panie w Starej Jastrząbce 
w ciągu tak krótkiego czasu, jakim był 
pierwszy rok ich działalności. Tych przed-
sięwzięć było wiele, organizacja Dnia 
Dziecka, współudział w organizacji 100 
– lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Były 
również wyjazdy w Pieniny i spływ Du-
najcem.

W Starej Jastrząbce odrodziła się, więc z 
powodzeniem ta ważna dla kobiet organi-
zacja, która w naszej gminie ma bogatą hi-

storię. Ważnym elementem integracyjnym 
jest również to, że stworzono na terenie 
gminy warunki lokalowe, by panie mogły 
przynajmniej raz w tygodniu spotkać się, 
porozmawiać, a także poćwiczyć dla zdro-
wia na urządzeniach mini siłowni. Były, 
więc podziękowania dla władz samorzą-
dowych i wójta, symboliczne prezenciki 
i fraszki napisane z okazji tej okrągłej 
rocznicy. 

(ziel)
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W książce ks. dr. Jana Rzepy w   „Kaplicz-
ki, figury i krzyże przydrożne na terenie  
diecezji tarnowskiej” rok wydania 1983 
znajdujemy opis tej kapliczki:
… Parcela nr 230. Wzniesiona w roku 
1864. Z cegły, otynkowana, kryta blachą. 
Prostokątna z gzymsem koronującym pro-
filowanym i szczytem z okapem i odcinko-
wo zamkniętą wnęką. Na dachu wieżyczka 
drewniana, sześcioboczna, z latarnią i 
baniastym zwieńczeniem. Wewnątrz obraz 
Matki Boskiej Różańcowej z św. Domini-
kiem i Katarzyną Sieneńską, barokowy, 
ludowy z w. XIX. …
Kapliczka ta wpisana jest do  „Gminnego 
Rejestru Zabytków” prowadzonego przez 
gminę. 

Każda taka kapliczka została ufundowana 
w podzięce za otrzymane łaski, powrót z 
wojny czy z innej okazji i ma swoją  hi-
storię przekazywaną  z pokolenia na po-
kolenia. Rodzinną  historie kapliczki w 
Róży opisała p. Kamila Grych z Dębicy 

ponad 10 lat temu i warto ją zapisać, aby 
przechodząc koło niej, nierzadko czyniąc 
znak krzyża wspomnieć o fundatorze tej 
zabytkowej sakralnej budowli, zadbanej, 
wypielęgnowanej usytuowanej przy dro-
dze w Roży. A oto ta historia: „Prawie 
dwa wieki temu żył hrabia Multan. Był 
to bardzo zamożny człowiek, miał wiele 
folwarków i posiadłości w całej Polsce. 
Niedaleko Dębicy, we wsi Róża ów hra-
bia posiadał niewielkie gospodarstwo, 
gdzie żył ze swoja małżonką i jedynym 
synem. Pewnego dnia, szesnastoletni już 
chłopiec ciężko zachorował. Znachorzy i 
medycy wezwani przez hrabiego Multana 
bezradnie rozkładali ręce i nie wiedzieli, 
cóż to za choroba i jak ją wyleczyć. Stan 
młodzieńca pogarszał się, nikt nie dawał 
szans na przeżycie. Hrabia Multan był 
bardzo wierzącym człowiekiem, oddanym 
w szczególności Matce Boskiej. Razem z 
rodziną gorliwie się modlił o przywró-
cenie zdrowia synowi. Podczas modli-
twy prosił Maryję o wstawiennictwo u 

Boga. Obiecał, iż wybuduje kapliczkę w 
podzięce za uzdrowienie syna. Modlitwy 
zostały wysłuchane, młody Multan po-
woli zdrowiał, z dnia na dzień, nabierał 
sił. Wdzięczny hrabia zgodnie z obietnicą 
wzniósł w 1864 roku kapliczkę, do której 
ofiarował obraz przedstawiający Matkę 
Boską przekazującą świętemu Dominiko-
wi różaniec. Mijały lata, kapliczka służyła 
mieszkańcom Róży i pobliskich wiosek, 
wiele osób modliło się przed obrazem 
nie tylko w czasie niedzielnych mszy, ale 
także indywidualnie ludzie przychodzili  
z własnymi problemami i podziękowa-
niami za otrzymane łaski. Hrabia jednak 
musiał wyjechać z Róży do syna, który 
zamieszkał na drugim końcu Polski. Nie 
chciał, aby gospodarstwo wraz z kaplicz-
ką uległo zniszczeniu, więc szukał kupca. 
Zaoferował ówczesnemu wójtowi Stani-
sławowi Tabor, mojemu prapradziadkowi, 
że sprzeda mu jedenaście morgów pola, a 
pozostały jeden mórg, przekaże za darmo, 
pod warunkiem, że będzie opiekował się 
kapliczką. Po przemyśleniu, wójt zgodził 
się na zakup. Hrabia Multan wyjechał, a 
kapliczka została. Po jakimś czasie dzia-
dek przekazał ziemię swojemu synowi 
Henrykowi, ten z kolei ofiarował ją swej 
córce Izabelli Żmuda. 

Kolejnym spadkobiercą rodzinnego skar-
bu został syn Ireneusz Żmuda. I tak od 
tego czasu kapliczka jest w naszej rodzi-
nie. Podczas obu wojen była niszczona, 
a obraz Matki Bożej przechowywano w 
domu w obawie przed zniszczeniem i kra-
dzieżą okupantów. Po zakończeniu wojny 
kapliczkę odnowiono, wstawiono obraz, 
który znajduje się tam po dziś dzień.”  

I tak kultywowana w rodzinie Żmudów  
historia jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. Nie zapomniano również 
o umowie opiekowania się kapliczką, 
jest na bieżąco remontowana, drewniana 
wieżyczkę okuto blachą, a wokół panuje 
porządek. W Róży hrabia Multan wzniósł 
kapliczkę wołając do Pana Boga w dniach 
nadziei, że choroba jedynego syna minę-
ła”. Kapliczka ta jest również znakiem 
czci, jaka nasi przodkowie oddawali Panu 
Bogu. Później przez lata gromadzili się 
przed nią ludzie aby wspólnie się modlić, 
odprawiać nabożeństwo majowe czy róża-
niec. Niektórzy ludzie zżyli się ze swoimi 
„kapliczkami” tak jak ze swoimi domo-
stwami, dbają o nie i remontują za wła-
sne pieniądze. Te znaki chrześcijańskiej 

pobożności dzięki zapobiegliwości ludzi 
jak na razie nie znikają z naszego czar-
niańskiego krajobrazu, a zniknąć mogą na 
skutek naturalnego zużycia, pochylają się 
ze starości, rozsypują się cegły, próchnieją 
drewniane elementy. Dzieje się z nimi to 
co z człowiekiem, który dotknięty wie-
kiem pochyla się coraz bardziej i kurczy. 
O to nasze dziedzictwo kulturowe musi-
my dbać, by zachować dla następnych po-
koleń  relikty ludowej kultury materialnej 
nie tylko ze względu na ich wartości arty-
styczne, ale przede wszystkim dydaktycz-
ne i wychowawcze. 

Każda z kapliczek w naszej gminie ma 
swoja historię. Każdy krzyż czy figura 
świętego stojąca kilkadziesiąt już lat, ka-
pliczka szafkowa zawieszona na drzewie 
stojącym na wolnej przestrzeni budzi za-
chwyt i czaruje tworząc z otaczającą nas 
przyrodą nierozerwalną  i artystyczną ca-
łość. Gdyby one mogły przemówić, te lu-
dowe światki w kapliczkach, namalowane 

obrazy, gdybyśmy mogli wysłuchać się w 
głosy przeszłości – to spisalibyśmy histo-
rię każdej z nich. Jest jeszcze czas, aby 
odżyły wspomnienia w wielu rodzinach, 
które do dziś opiekują się tymi obiektami 
kultu przy naszych drogach, czy na wła-
snych działkach i napisać historię każdej 
kapliczki, krzyża czy drewnianej kaplicz-
ki zawieszonej na drzewie lub słupie. Bę-
dzie to też znak, że kapliczki stworzone 
przez ludowych artystów, rzemieślników, 
murarzy, cieśli, rzeźbiarzy są jak  dawniej 
dla nas  świadectwem naszej wiary, a w 
czasach globalnej komputeryzacji i szyb-
kiego postępu technicznego potrafimy 
ochronić dziedzictwo narodowe, które 
jest podstawą i fundamentem naszej na-
rodowej  tradycji. Spisujmy te historię, a 
nasza gazeta je opublikuje, a ktoś kiedyś 
zebrawszy te informacje napisze  książkę, 
czy pracę magisterską. 

 Stanisław Zieliński   

Kapliczka w Róży

Kapliczka z 1864 r. w Róży. O bogatej historii kapliczki w Głowaczowej napiszemy w następnym numerze.

GDY WIŚNIE KWITNĄ W GRUDNIU…
Pomysłów na projekt edukacyjny było 
kilka, ale ten o Japonii od początku 
wzbudził największe zainteresowanie. 
Uczniowie  kl. II gimnazjum ZS im. Jana 
Pawła w Głowaczowej mieli dwa miesią-
ce, aby poznać geografię, historię i trady-
cję tego egzotycznego kraju.
 
17. grudnia zaprezentowali projekt edu-
kacyjny pt. „Kultura Kraju Kwitnącej Wi-
śni”. Rodzice, nauczyciele i rówieśnicy 
mieli okazję podziwiać efekty ich pracy: 
prezentację multimedialną na temat geo-
grafii i historii, wystawę ikebany oraz 
orgiami, prace plastyczne inspirowane 
malarstwem japońskim i gazetkę poświę-
coną ciekawostkom. Podczas prezentacji 
projektu widzowie dowiedzieli się m.in. 
o rytuałach zawodników sumo, trującej 
rybie takifugu, czy o twórczości reżysera 
Akiry Kurosawy. Największe wrażenie 
zrobiła jednak legenda o kaczce manda-
rynce i samuraju zaprezentowana w for-
mie teatrzyku cieni.

Praca nad projektem edukacyjnym jak 
i sam występ były dla uczniów dużym 
wyzwaniem. Poznali swoje mocne i sła-
be strony, sprawdzili się w nowych ro-
lach. Radny Głowaczowej pan Kazimierz 
Knych, zaproszony przez młodzież na 

prezentację, wyraził nadzieję, że zaczerp-
ną oni wiele dobrego od  pracowitego i 
przywiązanego do swojej tradycji japoń-
skiego narodu.

  Agnieszka Browska

Sceneria jak z kraju „Kwitnących Wiśni”. Radny Kazimierz Knych.
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Laureat i finaliści wojewódzkiego 
konkursu historycznego z Borowej 

CENTRUM BOROWEJ  - 
WYKONAWCA WYBRANY

TALENT
 PIŁKARSKI 

Z PRZYBOROWIA

LAUREATKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Historyczna pasja uczniów Zespołu Szkół 
w Borowej zaowocowała bardzo wysokimi 
wynikami w konkursie historycznym, or-
ganizowanym przez Kuratorium Oświaty 
w roku szkolnym 2012/2013. 

Rafał  Kleszcz, uczeń VI klasy uzyskał 
tytuł laureata w tym konkursie i jest zwol-
niony ze sprawdzianu szóstoklasisty. Ra-
fał jest uczniem wszechstronnie uzdolnio-
nym, już w roku ubiegłym miał najwyższą 
średnią w szkole. Sukcesy odnosi także w 
konkursach ortograficznych, strażackich 
czy sportowych. Historia jednak interesuje 
go szczególnie. Dzięki swojej dociekliwo-
ści, precyzyjności i fenomenalnej pamięci 
wyśmienicie opanował materiał konkur-
sowy: Pracą i orężem – walka Polaków o 
niepodległość w XIX w. 

i znalazł się w nielicznej grupie laureatów. 
Do konkursu na poszczególne 3 etapy 
przygotowywał się ze swoim kolegą z kla-
sy - Pawłem Maliszem, który uzyskał tytuł 
finalisty. 

Finalistą konkursu historycznego jest tak-
że Mirosław Kleszcz – uczeń III klasy 
gimnazjum, brat Rafała. Wynika z tego, 
że zainteresowanie historią to ich rodzinna 
pasja i tradycja. Gratulujemy chłopcom 
ich tegorocznego sukcesu i życzymy dal-
szych na kolejnych etapach edukacyjnych. 
Gratulujemy i dziękujemy także rodzicom, 
którzy wraz z nauczycielami historii – p. 
Barbarą Cymbor i p. Wiolettą Bałut przy-
czynili się do tych osiągnięć. 

Barbara Cymbor

Rozstrzygnięto ogłoszony przetarg na wy-
konanie robót w Borowej, powstanie tam 
na terenach gminnych wyznaczonych 
obiektami Zespołu Szkół, Wiejskiego 
Centrum Kultury i Kościoła Parafialnego 
– „Centrum w Borowej”. 

Umowę podpisano z przyszłym wykonaw-
cą, miejscową firmą z Czarnej „Drewbud”, 
która zaoferowała najniższą cenę – 426 
tys. złotych. Za tą kwotę zostanie wykona-
ny parking z kostki brukowej, nowa droga 
od drogi powiatowej, zostanie wykonana 
kanalizacja burzowa oraz plac rekreacyjny 
z atrapą studni ławkami i oświetleniem 
placu. Termin określony w umowie to 
lipiec 2013 roku, tak, więc już niedługo 
zmieni się całkowicie i unowocześni ta 
część Borowej, w której koncentruje się 
życie religijne, kulturalne i oświatowe wsi. 

Przedsięwzięcie to możliwe jest do zreali-
zowania dzięki dotacji z Unii Europejskiej 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. To kolejna inwestycja moderniza-
cyjna w naszej gminie, która mogła zostać 
zrealizowana dzięki przynależności Pol-
ski Do Unii Europejskiej. Borowa będzie 

całkowicie zurbanizowaną wsią, w której 
jest w pełni wykonana infrastruktura tech-
niczna, wodociąg, kanalizacja, oczysz-
czalnia ścieków, gaz. Borowa ma szkołę 
z salą gimnastyczną, w której funkcjonuje 
w ramach zespołu szkoła podstawowa i 
gimnazjum, jest Wiejskie Centrum Kul-
tury, w której mogą prowadzić statutową 
działalność stowarzyszenia: Ochotnicza 
Straż Pożarna i Koło Aktywnych Kobiet. 

Jest Kościół Parafialny. Jest, więc szansa, 
że w miejscowości ta ma bardzo mocne 
strony, aby się rozwijać, a młodzi ludzie 
mogli wiązać przyszłość z tą miejscowo-
ścią, przez której tereny w niedalekiej 
odległości od centrum przebiegać będzie 
autostrada.

(ziel)

Michał Domański (rocznik1998) już w 
przedszkolu wykazywał ogromne zainte-
resowanie sportem. 

Jego pierwszym sukcesem  był udział w 
Olimpiadzie Przedszkolaków w Rzeszo-
wie w roku 2003 gdzie podczas biegu na 
40 m pozostawił w tyle swoich rywali, wy-
grał i zdobył I miejsce. Od 2007 do 2010 
roku był wychowankiem Klubu Sporto-
wego Wisłoka Dębica, Już wtedy osiągał 
sukcesy sportowe. W roku  szkolnym 
2010 – 2011 zaczął uczęszczać do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, repre-
zentuje FKS Stal Mielec. Szybko rozwinął 
tam swój talent piłkarski, został powołany 
do kadry województwa podkarpackiego i 
powołania te otrzymuje do dziś. Jesienią 
2012 r. otrzymał pierwsze powołanie  do 

Reprezentacji Polski U-15. Po tej konsul-
tacji w Reprezentacji zainteresowały się 
nim Kluby Ekstraklasy (Ruch Chorzów, 
Wisła Kraków, Widzew Łódź i Legia War-
szawa). 
Obecnie jest uczniem II klasy Niepublicz-
nego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowe-
go w Mielcu gdzie osiąga wysokie wyniki 
w nauce i sporcie. Uczestniczy w trenin-
gach z starszym rocznikiem adeptów pił-
karstwa. Niewątpliwie rośnie nam talent 
na miarę klasowych zawodników, którzy 
grają w renomowanych klubach piłkar-
skich w Europie. Życzymy Michałowi 
aby gra w piłkę nożną przynosiła mu dużo 
satysfakcji, a my kibicie śledzić będziemy 
jego sukcesy.
                                                                                                                                                      

           (sz)

W Zespole Szkół w Grabinach już po raz 
kolejny odbyła się ogólnopolska olimpia-
da z języka angielskiego organizowana 
przez Firmę „Olimpus” z Warszawy a 
przeprowadzona przez nauczycielkę ję-
zyka angielskiego panią mgr Magdalenę 
Pęcak.

W konkursie tym uczestniczyli uczniowie 
z całej Polski a każdy z nich otrzymał do 
rozwiązania test wielokrotnego wybo-
ru, który sprawdzał całościową wiedzę z 
języka angielskiego oraz wiedzę o kra-
jach anglojęzycznych. Wyniki olimpiady 
ogólnopolskiej, które szkoła podstawowa 
w Grabinach otrzymała w styczniu 2013 
roku potwierdziły słuszność udziału w 
niej, gdyż nasi uczniowie odnieśli praw-
dziwy sukces. 

Na szczególne wyróżnienie oraz gratula-
cje zasługują 2 uczennice klasy V –WIK-
TORIA WÓJCIK, oraz KATARZYNA 
KMIECIK które zajęły 9 miejsce i zosta-
ły LAUREATKAMI tej trudnej, ogólno-
polskiej olimpiady z języka angielskiego.
Na wyróżnienie zasługuje również uczen-
nica klasy IV – OLIWIA ZYCH, która 
zajęła bardzo wysokie - 16 miejsce, oraz 
uczeń klasy VI - OSKAR KUCZEK, któ-
ry zajął 19 miejsce.

Olimpiada ta była dla uczniów biorących 
w nim udział dodatkową formą kształce-
nia, pobudziła ich zainteresowania oraz 
zmotywowała do dalszego rozwijania 
sprawności językowych.

M. Pęcak

Rafał Kleszcz.

Już na wiosnę wjadą na plac w Borowej ciężarówki z materiałami budowlanymi. Michał Domański.

Nagrodzeni uczniowie.
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Konkurs ten na stałe wpisał się w tra-
dycję Podkarpacia a w bieżącym roku  
z okazji jubileuszu odbył się na rzeszow-
skim rynku i połączony był z Orszakiem 
Trzech Króli. 

Orszak, który przeszedł ulicami miasta i 
swój pochód zakończył na Rynku, two-
rzyły trzy grupy: europejska, azjatycka i 
afrykańska. Uczniowie ubrani w płaszcze 
z kapturami w kolorach: zielonym, czer-
wonym i niebieskim trzymali w rękach 
chorągwie królewskie, miecze, dzidy i 
tarcze. Organizatorzy Orszaku chcieli 
sięgnąć do tradycji średniowiecznego te-
atru ulicznego. W tym celu przygotowany 
został scenariusz pisany wierszem, który 
recytowali uczestnicy orszaku. Królowie 
oddali pokłon nowo narodzonemu Dzie-
ciątku i złożyli dary. W tak uroczystej 
oprawie zorganizowana została wystawa 
szopek, którą obejrzało tysiące mieszkań-
ców Rzeszowa. 
W polskich domach przez wieki trwał 
zwyczaj przygotowywania w czasie Ad-
wentu szopek bożonarodzeniowych. Gro-
madziły się przy tym zajęciu całe rodziny, 
często kilka pokoleń. W Polsce najbar-
dziej znane są okazałe i dekoracyjne szop-
ki krakowskie, ale wykształcił się również 
mniej zdobny styl mazowiecki, łowicki 
czy kaszubski. Współczesna szopka może 
być wykonana z zaskakujących czasem 
tworzyw a pomysłowość dzieci granic nie 
zna. Do udziału w konkursie zachęciła 
uczniów nauczycielka plastyki Ewa Orze-
chowska. Służyła radą i doświadczeniem 
oraz wraz z mężem podjęła trud transpor-
tu 17 szopek z Jastrząbki, Róży i Jaźwin 
na wystawę w Rzeszowie.
Jury, jak co roku miało niezwykle trudne 
zadanie, wybrać z 500 prac, wykonanych 
przez 600 twórców te najpiękniejsze. Ob-
rady były, więc burzliwe, bo wszystkie 

szopki były piękne i zachwycały pomy-
słowością, estetyką i precyzją. Szopki, co 
roku zaskakują nowymi pomysłami, na-
wiązaniem do współczesności, ciekawy-
mi technikami, starannością wykonania, 
inwencją twórczą.
Jurorzy postanowili, podkreślając tym sa-
mym Jubileusz XX-lecia, przyznać aż 90 
głównych nagród. Główna nagroda była 
bardzo atrakcyjna - wycieczka do Warsza-
wy, w programie, której przewidziana zo-
stała wizyta w polskim parlamencie oraz 
niezwykle atrakcyjny pobyt w Centrum 
Nauki Kopernik cieszącym się niesłabną-
cym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
W dniu 5 stycznia 2013 r. Jury zdecydo-
wało zakwalifikować do „nagrody głów-
nej” pięć autorek szopek z Zespołu Szkół 

w Starej Jastrząbce:
• z Gimnazjum:
o  Annę Stachura z klasy III – 

szopka nr 1
o  Annę Brożek z klasy II – szopka 

nr 2
o  Dorotę Marek z klasy III – szop-

ka nr 3, 

• ze Szkoły Podstawowej:
o  Justynę Chłopek z klasy VI – 

szopka nr 4,
o  Kingę Chudy z klasy VI – szop-

ka nr 5. 

Tak licznego sukcesu jeszcze nie mieli-
śmy mimo, że w kolejnych latach nasi 
uczniowie również zwyciężali w woje-

wódzkim konkursie. Liczę na to, że wra-
żenia z wycieczki były dla twórców wspa-
niałą nagrodą za włożony trud. Wszystkie 
prace konkursowe zostały przewiezione 
do Millenium Hall gdzie można było 
podziwiać je do 2 lutego 2013 roku. To 
idealne miejsce, aby zobaczyć kunszt wy-
stawionych dzieł. 

Należy dodać, że zdjęcie szopki Anny 
Brożek zajęło II miejsce w konkursie 
fotograficznym na najpiękniejszą szopkę 
w diecezji tarnowskiej zorganizowanym 
przez „Gościa Niedzielnego”.

Dnia 24 stycznia 2013 r. w Galerii Sztu-
ki MOK w Dębicy został podsumowany 
VII Powiatowy Konkurs Szopek Bożona-

rodzeniowych. Spośród 80 złożonych na 
konkurs dzieł, prace uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Starej Jastrząbce: Tomasza 
i Jacka Głowaczów szopka nr 6 w katego-
rii rodzinnej oraz Tomasza Niedzielskiego 
szopka nr 7 w kategorii gimnazjalnej zdo-
były wyróżnienia i zostały nagrodzone za 
pomysłowość i włożony trud.

Gratuluję wszystkim twórcom i ich rodzi-
nom oraz dziękuję za coroczne zaangażo-
wanie się w pracę. Życzę wspaniałych po-
mysłów i sukcesów w kolejnych edycjach 
konkursów.

Ewa Orzechowska

Dwudziesta odsłona Wojewódzkiego 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

V SPOTKANIE OPŁATKOWE KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU DĘBICA
Powiatowa Rada Kobiet wraz z Kołem 
Aktywnych Kobiet zorganizowała spotka-
nie opłatkowe w miejscowości Borowa. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. cele-
browaną przez tutejszego proboszcza ks. 
Jana Wierzbę, który podczas wygłoszonej 
homilii podkreślił ogromną rolę kobiet 
jako gospodyń domowych na przestrzeni 
wieków, począwszy od czasów Chrystusa 
a na współczesności kończąc.

Po MszyŚw. panie i zaproszeni goście 
udali się do pięknie odnowionego Wiej-
skiego Centrum Kultury na dalsza część 
uroczystości. Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością:
p.Stefania Michałek -  wice przewodni-
cząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich w Rzeszowie, p.Mieczysław 
Bochenek - prezes Wojewódzkiego Związ-
ku Kółek i Organizacji Rolniczych, p.Do-
rota Szczykutowicz - kierownik Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, p.Stanisława Ra-
koczy - Powiatowa Rada Kobiet, p.Danuta 
Krawiec - wice prezes Powiatowej Rady 
Kobiet, p.Wiesław Lada - dyrektor KRUS 
w Rzeszowie, p.Józef Chudy - Wójt 
Gminy Czarna, p.Bogusław Majka - z-ca 
Wójta Gminy Czarna, p.Krystyna Krężel 
- sołtys i radna wsi Borowej, ks.proboszcz 
Jan Wierzba oraz przedstawicielki 17 kół 
z powiatu.

Przewodnicząca Koła Aktywnych Kobiet 
z Borowej serdecznie przywitała przyby-
łych gości oraz złożyła życzenia nowo-
roczne, które warto przytoczyć ze względu 
na ich wielki sens;

"Radosnego i szczęśliwego Nowego 
Roku,
 z marzeniami o które warto walczyć,
 z radościami którymi warto się dzielić,
 z przyjaciółmi z którymi warto być,
 z nadzieją bez której nie da się żyć..." 

Po wspólnej modlitwie i łamaniu się opłat-
kiem wszyscy przystąpili do wspólnego 
obiadu. Podczas delektownia się borow-
skimi wypiekami przy filiżance aroma-
tycznej kawy miały miejsce wystąpienia 
przybyłych gości .Czas upływał mile przy 
akompaniamencie kapeli "Jodłowianie", 

którą wspierały swym śpiewem panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwonowej.

Spotkanie opłatkowe było wspaniałą oka-
zją do podtrzymywania tradycji związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Oprawą kulinarną spotkania zajęły się 
członkinie Koła Aktywnych Kobiet. Na 
pożegnanie wszyscy zaproszeni goście 
otrzymali przydatne w każdej kuchni ze-
stawy przypraw firmy PRYMAT."

     Koło Aktywnych Kobiet 

Nagrodzeni uczniowie ze Starej Jastrząbki. Szopki były przepiękne.

Na spotkaniu w Borowej nie mogło zabraknąć władz.

Nazywają siebie Kołem Kreatywnych Ko-
biet, wpisało się do koła 30 pań, które wy-
brały zarząd, a funkcję przewodniczącej 
powierzyły pani Ewie Olszko – Szpunar, 
zastępczyniami zostały Halina Kolak i 
Beata Grzegórzko – Dyda, skarbniczką 
Renata Barnaś. Funkcję kronikarza 
objęła Anna Oleksy, a członkami zarzą-
du wybrano panie Elżbietę Pietraszew-
ską i Annę Pietraszewską. 

W mroźną niedzielę 17 marca koło zor-
ganizowało spotkanie w Wiejskim Cen-
trum Kultury, w odnowionej Sali, w 
której zainstalowane została urządzenia 
do ćwiczeń, stacjonarne rowery, bieżnia 
i inne przyrządy do ćwiczeń ogólnoro-
zwojowych. Zaproszonemu na spotkanie 
wójtowi Józefowi Chudemu dziękowano 
za wyposażenie Sali w urządzenia, które 
będą zapewne dużą atrakcją dla młodzie-
ży, która licznie uczęszcza na wszelkiego 

rodzaju kółka prowadzone przez p. Ewę 
Olszko – Szpunar. Panie jak to zwyczajo-
wo przystało ułożyły na ten miły wieczór 
przyśpiewki, które wraz z życzeniami wy-
śpiewywano zaproszonym gościom. 

A i Koło Teatralne kolejne przedstawienia 
będzie mogło wystawiać na prawdziwej 
scenie, a teatralna kurtyna już się szyje. 
Integrują się panie wokół istniejących 
wiejskich centrów kultury. Dobra to pro-
gnoza na przyszłość, która może być re-
alizowana dzięki społecznemu zaangażo-
waniu wielu pań, a tych w Żdżarach nie 
brakuje. Do wszelkiego rodzaju przedsię-
wzięć włącza się też aktywnie działające 
przy kościele w Żdżarach Koło Caritas. 
Jak wieść niesie także panie z Chotowej 
zaczynają się organizować i już niedługo 
pisać będziemy o ich wielu inicjatywach.
                                                                                                                                                      

       (sz)

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

w Żdżarach
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Gościliśmy w oddziale przedszkolnym 
przy Zespole Szkół w Czarnej babcie  
i dziadków, którzy tego dnia obejrzeli 
przygotowane dla nich przedstawienie  
z okazji ich święta. 

Wszystkich przybyłych gości serdecznie 
przywitała pani Dyrektor- Marta Marko-
wicz. Program artystyczny wywołał wiele 
pozytywnych emocji. Przedszkolaki recy-
towały wiersze, życzenia, śpiewały pio-
senki. Na zakończenie ukochane babcie 
i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek w czasie, którego byli obda-
rowywani przez swoje wnuczęta pięknie 
wykonanymi laurkami. 
                                         

      Monika Sikora

Dwudziestego pierwszego i dwudziestego 
drugiego stycznia swoje święto obcho-
dzą babcie i dziadkowie. W tych dniach 
wszystkie wnuczęta bez względu na wiek 
spieszą do swoich babć i dziadków z cału-
sami i laurkami, bukietami kwiatów oraz 
życzeniami.

 Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Przyborowie również nie zapomniały o 

tych wyjątkowych osobach. Dwudzieste-
go trzeciego stycznia w przedszkolu od-
była się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Najmłodsze dzieci zaprezento-
wały gościom montaż słowno – muzycz-
ny. Maluchy recytowały, śpiewały, tańczy-
ły i grały na instrumentach perkusyjnych. 
Starsze dzieci na tle pięknej dekoracji 
przedstawiły „Jasełka”. Występ nagro-
dzono gromkimi brawami, a w niejednym 

oku zakręciła się łza wzruszenia. Na ko-
niec wszystkie wnuczęta złożyły dziatkom 
życzenia, odśpiewały gromkie sto lat i 
wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. 
Później zaproszono licznie przybyłych go-
ści na słodki poczęstunek. To był napraw-
dę wyjątkowy dzień, pełen ciepła, radości 
i życzliwości.

                 Gabriela Kozioł

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 
w Borowej. 

Młodzi „strażacy” popisywali się wiedzą z 
zakresu zapobiegania pożarom. Rywalizo-
wano w trzech grupach wiekowych: pierw-
sza to młodzież ze szkół podstawowych, 
druga grupa wiekowa to gimnazja i trzecia 
grupa wiekowa szkoły ponadgimnazjalne. 
Komisja w składzie Piotr Warżała – prze-
wodniczący, Wioletta Bałut – sekretarz, 
Marian Maziarka – członek komisji, Da-
mian Guziec członek komisji i Agniesz-
ka Zych – członek komisji na podstawie 
regulaminu konkursu oceniała wiedzę 

uczestników . Maksymalnie można było 
uzyskać 30 punktów. W poszczególnych 
grupach wiekowych uczestnicy zdobyli 
następującą ilość punktów: Rafał Kleszcz 
ze szkoły podstawowej w Borowej – 26 , 
Aleksandra Żmuda ze szkoły podstawowej 
w Róży – 27, Aleksandra Jędrzejczyk ze 
szkoły podstawowej w Głowaczowej 26, 
Patryk Wantuch ze szkoły podstawowej w 
Żdżarach 18 i Kamil Knych ze szkoły pod-
stawowej w Głowaczowej 17 punktów. W 
drugiej grupie wiekowej (gimnazja) punk-
towali: Mirosław Kleszcz z Borowej (28), 
Aleksandra Godycka z Róży (26), Natalia 
Pych z Róży (24) i Karolina Duraj z Czar-
nej (24). W III grupie wiekowej (szkoły 

ponadgimnazjalne) maksymalną ilość 
punktów (30) zdobył Sebastian Majka. 
Były nagrody ufundowane przez Gminne 
Centrum Kultury i Promocji. 

Kolejnym etapem będą eliminacje po-
wiatowe, w których wezmą udział nasi 
przedstawiciele, po eliminacjach powia-
towych wojewódzkie i finał centralny. W 
poprzednich latach odnosiliśmy sukcesy 
na wszystkich etapach, nawet w finale 
ogólnopolskim.
                                                                                                                                               (sz)

Tegoroczna zima, pomimo, że nie mroźna 
dała się wszystkim we znaki. 

Obfite opady mokrego śniegu i deszczu 
poczyniły wiele szkód w lasach, a sosny 
przy drogach powiatowych w Chotowej i 
Głowaczowej łamały się jak zapałki stwa-
rzając zagrożenie dla przejeżdżających 
samochodów. Strażacy z OSP wyjeżdżali, 
co chwila, aby usuwać drzewa, które ta-
rasowały drogi i uniemożliwiały przejazd 
samochodów. Służby leśne zmuszone były 
do inwentaryzacji drzew, które groziły 
zatarasowaniem drogi, a pilarze usuwali 
je szczególnie te rosnące przy pasie dro-
gowym. Także w drugiej połowie marca 
zima wróciła, sypnęło ostro śniegiem i 
mimo kłopotów z przejezdnością na dro-
gach w godzinach rannych nie doszło do 
groźnych wypadków poza jedną kolizją na 

skrzyżowaniu w Grabinach. Służby gmin-
ne odpowiedzialne za odśnieżanie pora-
dziły sobie z przywróceniem przejezdno-
ści na drogach gminnych, a i powiat też 
poradził sobie z oczyszczeniem głównych 
dróg w gminie.

 Wiosna tuż, tuż. Słychać już trele ptaków, 
kosy już od drugiej w nocy śpiewają wa-
biąc do gniazd partnerki, a my spoglądamy 
w niebo czy nie widać kluczy bocianich i 
naszych „rezydentów” gniazdujących na 
terenie gminy. Na zebraniu wiejskim w 
Borowej zgłaszano, iż bocianie gniazdo 
przerosło odrostami i konieczna będzie 
interwencja strażaków, ze zwyżką, aby 
gniazdo odchwaścić by bociany mogły 
wychować potomstwo. 
                                                                                                                                                   (ziel)

 W oddziale przedszkolnym przy Zespole 
Szkół w Czarnej dzieci wraz z wychowaw-
cą zaprosiły artystów z Nowego Sącza, 
którzy przedstawili spektakl pt: „Krowa 
Kłamczucha”. 

Spektakl ten zawierał wiele elementów 
humorystycznych i bardzo podobał się 
przedszkolakom. Tytułowa bohaterka zy-

skała sympatię i wywołała wiele uśmiechu 
na twarzach młodych widzów. W efekcie 
przedszkolaki nie tylko miło i wesoło spę-
dziły czas, ale również poznały skutki nie-
właściwych zachowań.

                                                  Monika 
Sikora

 Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka w Przyborowie

MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM

ZIMA DAŁA SIĘ 
WE ZNAKI

Wrażenia po obejrzeniu 
spektaklu 

„Krowa kłamczucha”

„Krowa Kłamczucha” – scenka ze spektaklu.

Tak wyglądał las, połamane drzewa i gałęzie.Marzenie młodych strażaków, przejechać się takim wozem bojowym.

Strach było poruszać się po drodze, wokół połamane drzewa.
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Na zaproszenie trenera Unii Tarnów - Marka Migduły młodzi 
piłkarze z Czarnej gościli w hali "Jaskółka" w Tarnowie Mości-
cach 9 marca 2013 r., gdzie przyszło im rywalizować w Turnieju 
Halowym Żaków "O Czarną Jaskółkę". Rozgrywki odbywały się 
na parkiecie o wymiarach 60 m x 30 m w systemie bramkarz + 
siedmiu graczy w polu! Była więc okazja ku temu, by zaprezento-
wali się wszyscy zawodnicy.  W turnieju udział wzięło 8 drużyn, 
rywalizujących "każdy z każdym", rozegrano więc w sumie 28 
spotkań, po których wyłonił się zwycięzca - IGLOOPOL Dębica, 
który z 19 punktami i stosunkiem bramek 25-0 (!) nie miał sobie 
równych w rywalizacji.

Wyniki naszej drużyny:
Czarnovia - Unia Tarnów B 1-0 (bramka Oliwier Kutrzuba)
Czarnovia - Unia Tarnów A 0-2
Czarnovia - LUKS Skrzyszów 1-2 (bramka Oliwier Kutrzuba)
Czarnovia - Jutrzenka Giebułtów 1-3 (bramka Oliwier Ku-
trzuba)

Czarnovia - Szkółka Piłkarska Babral & Tabak Trzciana 0-2
Czarnovia - Krakus Nowa Huta 0-5
Czarnovia - Igloopol Dębica 0-4

Skład: Michoń Bartłomiej (br), Skowronek Bartosz (br), Wan-
tuch Jakub (br), Smagacz Dawid, Kutrzuba Oliwier, Wulko-
wicz Igor, Kara Sebastian, Knych Paweł, Poproch Krystian, 
Brygoła Gabriel, Rzepka Mateusz, Durołek Daniel, Kolak Ja-
kub, Borek Bartosz. Trener: Curyło Stanisław.

Młodzi gracze zaprezentowali się po raz pierwszy w nowych dre-
sach klubowych firmy Adidas, ufundowanych przez głównego 
sponsora klubu - firmę Regamet - Pana Wacława Tryby.
Pragniemy również podziękować Panom Wantuchowi i Smaga-
czowi za pomoc w organizacji przewozu zawodników na turniej.

Wraz z założeniem w sierpniu ubiegłego roku Szkółki Piłkarskiej 
„Młoda Czarnovia”, zrodził się pomysł organizacji turniejów dla 
najmłodszych adeptów piłki nożnej. 

Już po czterech miesiącach działalności udało się takowe zorga-
nizować. Dzięki wsparciu sponsora i tytanicznej pracy założycie-
li Szkółki – Pawła Hadasa i Marka Wulkowicza udało się prze-
prowadzić pięć turniejów pod nazwą Regamet Cup. Pierwszy z 
nich odbył się w 8. grudnia 2012 roku, a ostatni 12. stycznia roku 
bieżącego. W turniejach rywalizowali chłopcy z roczników 2001, 
2002, 2003, 2004 oraz 2005. Do Czarnej zawitały drużyny z re-
jonu podkarpacia i małopolski, a wśród nich takie uznane marki 
jak Igloopol Dębica, Stal Mielec, Unia Tarnów, Glinik Gorlice, 
Rzemieślnik Pilzno, Kolbuszowianka Kolbuszowa, Chemik Pust-
ków, Wisłoka Dębica, Dębrovia Dąbrowa Tarnowska i wiele in-
nych, m.in. z Rzeszowa, Ropczyc, Tarnowa i  Mielca. Zawodnicy 
Czarnovii, którzy dopiero zaczęli przygodę z piłką nożną często 
okazywali się bardzo gościnni dla swoich rówieśników i ulegali 
im nieznacznie w rywalizacji. Największym sukcesem Szkółki w 
Regamet Cup było zajęcie trzeciego miejsca w rywalizacji rocz-
ników 2002.

Oprócz udziału w Regamet Cup „Młoda Czarnovia” próbowa-
ła także swoich sił w turniejach zewnętrznych. W sumie wzięli 
udział w 9. Odwiedzili obiekty sportowe w Dębicy, Mielcu, Tar-
nowie, Ropczycach, Kolbuszowej i Pustkowie. Do największych 
sukcesów można zaliczyć trzy trzecie miejsca: w Ropczycach, 
Pustkowie oraz w Mielcu chłopców z rocznika 2002. Nie zajęte 
miejsca liczyły się jednak najbardziej, lecz cenne doświadczenie, 
które młodzi zawodnicy zbierali, a które w przyszłości na pewno 
zaowocuje.
W nagrodę za dzielną postawę, dla zawodników Szkółki w czasie 
zimowych ferii został zorganizowany turniej w piłkę konsolową 
Fifa Cup o Puchar Prezesa LKS Czarnovia. 23 młodych piłkarzy 
rywalizowało przez kilka godzin między sobą w restauracji Pietro 
Party na dwóch specjalnie przygotowanych stanowiskach w do-
brze wszystkim znaną grę Fifa13.
Jeśli wszystkie sprawy dobrze się ułożą, a prawdopodobieństwo 
tego jest duże, na wakacjach zawodnicy Szkółki wyjadą na tygo-
dniowy obóz piłkarski do profesjonalnego ośrodka szkoleniowego 
w Beskidach.

ssj3

Ostatni turniej halowy młodych 
piłkarzy CZARNOVII Czarna

Szkółka Piłkarska „Młoda Czarnovia”
Regamet Cup

Turniej halowy w Czarnej.

Zawodnicy „Młodej Czarnovi”.

Zawodnik.Młoda „Czarnovia” z trenerami.

SP     RT Redaguje Janusz Bryg
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WSPARCIE FINANSOWE GMINY CZARNA 
DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA 2013 R.

NOWA ERA W CZARNOVII

Sparing przed ligowym sezonem.

Dzień 16. grudnia 2012 roku to dla Czar-
novii bardzo ważna data. Wtedy to Klub 
wszedł w nową erę za sprawą zmiany 
warty w Zarządzie, który po wielu latach 
pracy ustąpił ze stanowiska. 

Nowe kierownictwo klubu tworzą ambit-
ni i wieloletni kibice Czarnovii, którzy nie 
przestraszyli się stojących przed nimi wy-
zwaniami. Są to Tomasz Ryś, który objął 
funkcję Prezesa, Paweł Hadas jako Wice-
prezes, Artur Knych jako Sekretarz oraz 
Józef Knych i Tomasz Marć jako Człon-
kowie Zarządu.

Od pierwszego dnia swojej działalności 
Zarząd stanął przed wieloma  ważnymi 
zadaniami. Trzeba było pogodzić kwestie 
związane z bieżącą działalnością Klubu 
ze sprawami organizacyjnymi mającymi 
wpływ na funkcjonowanie w najbliż-
szych latach. Spośród wielu palących 
problemów wybrano kilka priorytetów, 
z którymi postanowiono się zmierzyć w 
pierwszej kolejności. Najważniejszym z 
nich było stworzenie zespołu szkolenio-
wego do prowadzenia treningów zarów-
no z pierwszą drużyną, jak i z juniorami, 
i grupami Szkółki Piłkarskiej „Młoda 
Czarnovia”. Obowiązki trenera pierwszej 
drużyny powierzono Markowi Wulkowi-
czowi, który oprócz tego jest nieformal-
nym dyrektorem sportowym klubu. To 
on nadzoruje całe szkolenie w grupach 
młodzieżowych, mając oko na całokształt 
spraw związanych z organizacją trenin-
gów i ustalaniem strategii szkoleniowej na 
najbliższe lata. W sztabie szkoleniowym 
są ponadto Dawid Żarowski, Stanisław 
Curyło, Jakub Pych i Paweł Wantuch. 
Można powiedzieć, że to pierwszy z kil-

ku rekordów odnotowanych w ostatnich 
trzech miesiącach. Jeszcze nigdy w hi-
storii klubu w szkolenie piłkarzy nie było 
zaangażowanych tylu trenerów. 
Wraz z zatrudnieniem trenerów Zarząd 
podjął energiczne działania w celu od-
tworzenia pierwszej drużyny seniorów 
grającej w dębickiej V lidze. Przystąpio-
no do setek rozmów z piłkarzami, któ-
rzy chcieliby reprezentować Czarnovię, 
i którzy nie przestraszą się celów, jakie 
stawia sobie Zarząd. Na pierwsze efek-
ty nie trzeba było długo czekać. Oprócz 
zawodników spoza gminy, którzy zdecy-
dowali się na reprezentowanie Czarnovii, 
na powrót do tego Najstarszego Klubu w 
gminie zdecydowało się kilku zawodni-
ków, którzy przed laty odeszli do innych 
klubów (m.in. Kamieniarz Golemki czy 
Tarnovia). To w chwili obecnej najwięk-
szy sukces kadrowy Zarządu Czarnovii 
i niewątpliwy znak, że sprawy w Klubie 
zmierzają w dobrym kierunku. 

Równolegle ze sprawami czysto sporto-
wymi, musiano zmierzyć się z machiną 
biurokratyczną, która towarzyszy dzia-
łalności sportowej. Należało uregulować 
wszelkie formalności w instytucjach 
takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, czy 
bank. Do Urzędu Gminy złożono wnio-
sek o dotację (rozpatrzony pozytywnie) 
i toczono dziesiątki trudnych rozmów z 
potencjalnymi sponsorami. Zarząd Klubu 
postawił sobie na cel znalezienie sponsora 
strategicznego, bez którego realizacja am-
bitnych celów szkoleniowych (zwłaszcza 
związanych z funkcjonowaniem Szkółki 
Piłkarskiej) nie byłaby możliwa. I na tym 
polu udało się osiągnąć sukces nie noto-
wany dotąd w dziejach Czarnovii i w ogó-

le w całym gminnym sporcie. Na mocy 
zawartego porozumienia oficjalnym spon-
sorem Klubu została firma „Regamet”, 
która zobowiązała się do finansowego 
wspierania Klubu w stopniu umożliwiają-
cym realizację ambitnych planów Zarzą-
du, sportowców i kibiców. W zamian za 
pomoc Klub zobligował się do reklamo-
wania Sponsora na wszystkich płaszczy-
znach swojej działalności. 

Mimo tytanicznej pracy Zarządu jak i 
wielu osób wspierających go zupełnie 
bezinteresownie, ciągle nierozwiązanych 
jest wiele problemów, których rozwiąza-
nie jest niezbędne do lepszego funkcjo-
nowania Klubu. Jednym z nich jest baza 
szkoleniowa. Mimo, iż nieporównywalnie 
lepsza od tej jaka była jeszcze kilka lat 
temu, to jednak zdecydowanie niewystar-
czająca  na dzisiejsze potrzeby. Bardzo 
odczuwalny jest brak boiska treningowe-

go na terenie Czarnej, a boisko na którym 
obecnie odbywają się mecze i treningi, 
z każdym rokiem ulega pogorszeniu ze 
względu na coraz większe obłożenie za-
jęciami. Zarząd ma jednak nadzieję, że 
wśród wielu inwestycji planowanych na 
najbliższe lata, budowa boiska treningo-
wego będzie jedną z priorytetowych. 

PP.

Zarząd LKS CZARNOVIA Czarna:
1. Prezes  - Tomasz Ryś.
2. Wiceprezes - Paweł Hadas.
3. Skarbnik - Artur Knych.
4. Członek  - Józef Knych.
5. Członek  - Tomasz Marć.

Zarząd LKS ORŁY Borowa:
1. Prezes  - Marek Popławski.
2. Wiceprezes - Piotr Małek.
3. Skarbnik - Rafał Chytaj.
4. Sekretarz - Marcin Bartnik.
5. Członek  - Roman Kulas.

Zarząd LKS Głowaczowa:
1. Prezes  - Mateusz Milas
2. Wiceprezes - Mirosław Czerwiec.
3. Sekretarz  - Rafał Milas.

Zarząd LKS KAMIENIARZ Golemki:
1. Prezes  - Czesław Lada.
2. Z-ca Prezesa - Emil Zięba.
3. Sekretarz - Zbigniew Kusek.
4. Skarbnik - Krzysztof Pękala.
5. Członek  - Michał Lada.
6. Członek  - Marcin Baran.
7. Członek  - Kamil Lada

Zarząd LKS DĄBRÓWKA Stara Jastrząbka:
1. Prezes  - Mieczysław Kapustka.
2. Sekretarz - Janusz Bryg.
3. Członek  - Wojciech Ćwiok.
4. Członek  - Marek Jachym.
5. Członek  - Zenon Gajewski.

Zarząd LKS DĄB Żdżary:
1. Prezes  - Marek Ziaja.
2. V-ce Prezes - Daniel Bogusławski.
3. Sekretarz - Stanisław Ćwik.
4. Członek  - Jan Świerczek.
5. Członek  - Stanisław Ziaja.

6. Członek  - Tadeusz Deda.
7. Członek  - Eugeniusz Wantuch.
8. Członek  - Jerzy Jędrzejczyk.
9. Członek  - Marek Michoń.
10. Członek - Damian Michoń.

Lp. Rodzaj zadania Środki na zadanie

1. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Czarna 50000,00 zł

2. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Borowa 31000,00 zł

3. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Głowaczowa 31000,00 zł

4. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Golemki 31000,00 zł

5. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Stara Jastrząbka 18000,00 zł

6. współzawodnictwo mężczyzn w piłce nożnej 
w miejscowości Żdżary 19000,00 zł

Poniżej składy osobowe zarządów w danych klubach:

W nich nadzieja.
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KALEJDOSKOP

JASEŁKA W ZS W CZARNEJ

JASEŁKA W SP W PRZYBOROWIE

JASEŁKA W RÓŻY /KOŚCIÓŁ PARAFIALNY/

JASEŁKA W STAREJ JASTRZĄBCE

W Zespole Szkół w Czarnej Jasełka to już tradycja.

W Jasełkach w Róży zawsze są strażacy, chłopcy i dziewczęta.

Szkoła Podstawowa w Przyborowie też wystawiła Jasełka.

Jasełka w Starej Jastrząbce wystawiono w Kościele Parafialnym.

Na Sali gromadzą się wszyscy uczniowie.

Ks. Józef Kuchta dziękował za przygotowanie przedstawienia.

Scena z Jasełek.

Uczniowie z ZS wykazali się kunsztem aktorskim, otrzymali gromkie brawa.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZYBOROWIE

ZESPOŁY LUDOWE Z RÓŻY

KGW NA WYCIECZCE W RZESZOWIE

SZOPKI ZE STAREJ JASTRZĄBKI

Dla Babć i Dziadków .

W Multikinie.

„Róże” z Gimnazjum w Róży.

Nagrodzona szopka w Rzeszowie.

Na przedstawienie przybyły babcie i dziadkowie.

Przed pomnikiem bohatera. Spacer po reprezentacyjnej ulicy 3-go Maja w Rzeszowie.

„Różyczki” ze Szkoły Podstawowej w Róży.

Piękna szopka, uczestniczyła w konkursie.
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Wesołych Świąt! 

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, A przy tym wszystkim stołu bogatego! 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka I niech te święta będą jak bajka…

Pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych i radosnego „Alleluja" życzy:
Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła – Oddział w Czarnej

Zofia Knych wraz z pracownikami

Serdeczne życzenia zdrowych,

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

Smacznego jajka, mokrego dyngusa,

A także odpoczynku w rodzinnym gronie 

przesyła:

Prezes GS 

„Samopomoc Chłopska” 

wraz z pracownikami

Z okazji ndchodzących Świąt Wielkanocnych
właściciele oraz pracownicy
Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego
GRAND Chotowa Hotel*** SPA & Resort
składają najlepsze życzenia pomyślności
i szczęścia oraz wiele radości w ciepłe dni
wyczekiwanej wiosny.

Niech Wam Mili będzie wiosennie, 
słonecznie, świątecznie!
Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki 
i wielkanocne baranki!
Oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało…
 
Czesław Lada i synowie
Zakład Murarsko – Kamieniarski  LAD - BUD

Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy,
Spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny, 
Przy wspólnym stole… 
Smacznego święconego jajka oraz mokrego poniedziałku 

życzy:
Mirosław Cieśla 
Firma DREWBUD

Zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy. 
Suto zastawionych stołów, 
dużo wody w poniedziałek, 
bogatego zająca 
i jak najmilszych spotkań 
w gronie przyjaciół i rodziny

życzy

Radosnego, wiosennego nastroju, 
Miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

Oraz niespodzianek od zajączka 
z okazji Świąt Wielkanocnych życzy:

Władysław Radzik:  
ŚLUSARSTWO – PRODUKCJA 

– HANDEL - USŁUGI 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, 
miłości, spokoju i szczęścia. 
Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...

Redakcja



Zza gminnych opłotków           (Odcinek 64)

Drodzy Państwo!

Plotki rozchodzą się błyskawicznie i nie ma, co się dziwić, bo od zarania dziejów plotkowano i przyszywano „łatki”, 
komu się dało. Tak i dziś z igły robi się widły, a niesprawdzone informacje najczęściej pojawiają się w mediach, tych 
publicznych czy prywatnych. Z plotki żyje, więc cała rzesza dziennikarzy karmiących każdego dnia czytelników czy 
telewidzów, a i politycy od lewa do prawa w tej dziedzinie nie zasypują gruszek w popiele. Tylko my obaj z Władziem 
plotkę uprawiamy społecznie przecząc zasadzie, że to domena kobiet. 
Jak wieść gminna niesie komendant przedstawił naszemu wójtowi pismo domagające się zainstalowania radarów, 
ponieważ kierowcy nagminnie przekraczają szybkość na drodze ze Starej Jastrząbki do Podlesia. Niszczą przy tym 
zawieszenia, chcą zaświadczeń od Policji, aby skarżyć powiat, a nie zachowują ograniczenia szybkości 5 km na 
godzinę. Władziu mi mówił, że odbyła się nadzwyczajna sesja w gminie i radni wyrazili zgodę na zakup radaru 
pod warunkiem, że wójt wystąpi do ministra od dróg, aby przyznał gminie dotację na zakup urządzenia. Wójt ma 
„chody” w Warszawie i minister ma przyjechać na wizytację helikopterem rządowym, lądowisko jest w Jaźwinach 
na stadionie szkolnym, mają tylko na czas lądowania ewakuować kilka osób z drewnianych domów, aby się nie 
rozwaliły od podmuchu.  O programie pobytu ministra Władzia w tajemnicy poinformował sekretarz, Władziu mnie, 
a ja z kolei podzielę się z tą wiadomością z państwem. Minister przesiądzie się z helikoptera do wójtowej Laguny  
i ma przejechać odcinek drogi ze Starej Jastrząbki do Podlesia z prędkością nie mniejszą niż 10 km/ godz. Na wszel-
ki wypadek powiadomiono już Serwis z Ładnej, aby podstawili lawetę jakby Laguna się rozleciała. Ponoć minister 
obiecał, że jak bez usterek przekroczy dozwoloną szybkość to będzie dotacja na zainstalowanie radaru. Ale program 
jest bogaty szeptał mi w tajemnicy Władziu. Jasiu! Potem ma być obiad w Centrum w Górnym Końcu, przewodni-
cząca koła ma już menu, będzie kaczka po jastrzębsku, na kolejne danie łosoś na parze z warzywami z patelni, a na 
deser szarlotka z szarej renety z lodami od Grycanek i bitą śmietaną ozdobioną wiśniami. Dyrektor od kultury był na 
zebraniu w Centrum z krawcową, pobrała miarę, bo panie wystąpią w strojach krakowskich jak będą witać ministra 
chlebem i solą, a on sam ma trzymać chleb, bo bochen będzie miał z pięć kilo, szyją mu kapotę strój i czapkę roga-
tywkę z pawim piórem, portki w biało czerwone pasy i buty typu saperskiego ma, pozostały mu  po dawnej kapeli. 
Po obiedzie, zwiedzanie gminy, kąpiel w basenie, później Grand i relaks w kriokomorze, film o gminie w „Wehikule 
Czasu” i zapewne podwieczorek, pierogi ruskie, śledź w jabłkach, no i śliwowica, po kieliszeczku degustacja, bo 
minister, wójt przewodniczący i sekretarz są w pracy. Władziu! Idź do gminy i powiedz, że jednego nie zaplanowali, 
czego Jasiu?  Co będzie jak Lagunę wójta wezmą na lawetę, bo się rozleci? Jasiu! Przewidziano wszystko, sam BOR 
zatwierdził i nasz komendant, radny z Toyotą terenową będzie w odwodzie, wszystko ma grać, policjanci na każdym 
skrzyżowaniu, barierki w centrum Czarnej zostaną rozstawione, aby nikt nie zakłócił przejazdu. A z Grandu to gdzie 
pojedzie, do Przyborowia, a tam sołtyska i radna. To wiem Władziu, że w Przyborowie jest sołtyska i radna, ale co 
tam będzie robił? Straszna tajemnica Jasiu, nie waż się nikomu powiedzieć. Minister chce zobaczyć kuchnię u rad-
nej, chce podpatrzyć, bo się buduje, a kuchnia u radnej jak na obrazku, podobno błysk, czerń i czerwień kolego. No 
to będą dwie kuchnie, jedna w Przyborowie, a druga w Gdańsku. Władziu no to radar będzie? Jasiu pewnie będzie, 
kasa do gminy będzie i piratów ubędzie.  

                                                                                                                                                           AS

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

MINISTER NOWAK

Dziś w naszej wiosce
Jest uroczyście
Przyjechał do nas 
Ważny minister

Minister Nowak
Ten budowniczy
Czy nam załata 
Dziury w ulicy

Dziury w ulicy 
Nam nie załatał
Za to nam figla 
Ten koleś spłatał

Przywiózł nam radar
Ten cud natury
Co będzie łatał 
W budżecie dziury

Kinga Kutrzuba z Grabin w The Voice of Poland. Trzymamy kciuki.Na Józefa zima w pełni.

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


