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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” ( J 11, 25) 
Na nadchodzący czas Wielkanocy, kiedy to w tajemnicy Triduum Paschalnego 

Chrystus zwycięża śmierć, pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia. 
Życzę, aby Chrystus poprzez swoje Zmartwychwstanie umacniał 

nadzieję na życie wieczne, napełniał pokojem i ożywiał wiarę. 
Niech radość ze Zmartwychwstania dodaje sił na trud codziennych dni  

i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.

Kazimierz Gołojuch
     Poseł na Sejm RP
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Zdzisław Jaromi 
Przewodniczący 
Rady Gminy Czarna 

Edward Dobrzański 
Wójt Gminy Czarna

Mieszkanka Woli Małej Pani Anasta-
zja Rogalska w dniu 25 października 
2012 r. obchodziła swoje setne urodziny.

Ta wyjątkowa rocznica zgromadziła 
w domu Jubilatki jej rodzinę i przyjaciół. 
Wraz z kwiatami i prezentami składano 
Pani Anastazji serdeczne życzenia wszel-
kiej życiowej pomyślności, zdrowia, do-
brego samopoczucia, miłości i szacunku 
najbliższych. Do życzeń dołączyli się Wójt 
Gminy Czarna Pan Edward Dobrzański 
i Kierownik USC Czarna Pani Jolanta Jaź-

Setne urodziny
wa, składając w imieniu samorządu gmin-
nego piękny kosz kwiatów, okolicznościo-
wy upominek, oraz list gratulacyjny.

Z życzeniami i prezentami przybyli 
również przedstawiciele Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Rzeszowie Pani 
Grażyna Paczosa i Pani Dorota Szczepanik 
zastępcy Naczelnika Wydziału Świadczeń 
Emerytalno-Rentowych, oraz przedsta-
wiciele Związku Kombatantów RP – Koła 
Miejskiego w Łańcucie, p. Stanisława 
Peszko i p. Teresa Rajzer.

Niezapomniane przyjęcie 
urodzinowe przygotowała 
rodzina Pani Anastazji: córka 
Aniela i syn Eugeniusz z żoną. 
Dostojna Jubilatka była oto-
czona w tym radosnym dniu 
licznie zgromadzonymi gość-
mi. Z uśmiechem na twarzy 
przyjmowała gratulacje pięk-
nego Jubileuszu – stulecia 
urodzin. 

W tym roku gdy P. Anastazja 
będzie obchodzić kolejne uro-

W związku z otrzymaniem dofinan-
sowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, Gmina Czarna w dniu 
6 lutego 2013 r. ogłosiła przetarg na za-
danie pn.: „Rozbudowa i przebudowa 
istniejących obiektów oraz budowa 
obiektów zaplecza technicznego w ra-
mach kompleksu gminnej oczyszczalni 
ścieków w Czarnej”. Wartość inwestycji 
oszacowano na ok. 10 mln zł. Otwarcie 
ofert odbyło się 4 marca 2013 r. Oferty 
złożyło 8 Wykonawców, na kwotę od  
6 727 078,96 do 8 598 684,00 zł.

Najkorzystniejsza oferta została wyce-
niona na 7 004 111,92, wykonawca zaofe-
rował 72 m-ce gwarancji.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
Od momentu uruchomienia oczysz-

czalni ścieków w 1997 roku do chwi-
li obecnej skanalizowano (niemal) cały 
obszar Gminy oraz podłączono do sieci 
kanalizacyjnej ok. 2450 gospodarstw do-
mowych. Obecnie oczyszczalnia pracuje 
na granicy możliwości hydraulicznych 
i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń.

Ponadto corocznie odnotowuje się 
ciągły wzrost budownictwa mieszkanio-
wego, co zobowiązuje Gminę do zapew-
nienia nowym mieszkańcom możliwości 
podłączenia się do infrastruktury wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. Rozbudowa 
oczyszczalni umożliwi zwiększenie jej 
przepustowości z 610m3/d do projekto-
wanej przepustowości 1602m3/d.

W wyniku wyeksploatowania wyma-
gają remontu również istniejące obiekty 
technologiczne jak również obiekty za-
plecza socjalno-technicznego. Rozbudo-
wa umożliwi dostosowanie oczyszczalni 
do aktualnie obowiązujących standardów 
jakościowych, restrykcyjnych norm dy-
rektyw unijnych, spowoduje również ob-
niżenie kosztów eksploatacyjnych.

Zakończenie inwestycji i oddanie do 
użytku planowane jest na październik 
2014 roku.

Daniel Wawrzkiewicz, Zastępca 
Kierownika Referatu Infrastruktury 

Komunalnej i Inwestycji

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw nakłada na samorządy 
dodatkowe obowiązki. Najpóźniej 
od 1 lipca 2013 roku gminy przejmą 
odpowiedzialność za odbiór i prze-
twarzanie odpadów produkowanych 
przez mieszkańców.

W związku z tym na sesji Rada Gmi-
ny w Czarnej 28 grudnia 2012 r. podję-
ła szereg uchwał, które regulować będą 
System Gospodarowania Odpadami Ko-
munalnymi na terenie Gminy Czarna. 
Podjęte Uchwały zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego (treść uchwał jest 
także dostępna na stronie internetowej  
www.gminaczarna.pl).

Zgodnie z obowiązkami wynikającymi 
z w/w ustawy odpady komunalne z za-
mieszkałych gospodarstw domowych 
zlokalizowanych na terenie naszej gmi-
ny od 1 lipca 2013 r. będzie odbierała 
firma wyłoniona przez gminę w drodze 
przetargu.

Mieszkańcy nie będą podpisywali indy-
widualnych umów z firmami wywozowy-
mi, a zapłacą kwotę ustaloną w uchwale 
Rady Gminy. Dotychczas obowiązujące 
umowy podpisane przez mieszkańców, 
z dniem 1 lipca br. staną się nieważne.

Pozostałe nieruchomości, w tym rów-
nież te, na których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, będą objęte wywo-
zem odpadów na dotychczasowych za-

Nowe zasady w gospodarowaniu odpadami
sadach, tzn. na podstawie indywidualnej 
umowy z przedsiębiorcą posiadającym 
wpis do rejestru działalności regulowa-
nej w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Czarna.

Ustawa pozwala naliczyć opłatę za wy-
wóz nieczystości stałych w zależności od:
• liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość, 
• ilości zużytej wody, 
• powierzchni lokalu mieszkalnego, 
• gospodarstwa domowego. 

Żadna z tych metod nie jest doskonała. 
Po długotrwałych dyskusjach i szerokich 
analizach Rada Gminy wybrała metodę 
określającą wysokość opłaty od gospo-
darstwa domowego. 

USTALONE ZOSTAŁY 
DWIE STAWKI OPŁAT: 

• 17,50 zł/gospodarstwo domowe/mie-
siąc, jeśli właściciel zdeklarował, że prowa-
dzi selektywną zbiórkę odpadów, (uznaje 
się, że odpady są selektywnie gromadzo-
ne, jeżeli z terenu nieruchomości zostanie 
łącznie oddanych co najmniej 1 worek na 
1 miesiąc, z odpadami segregowanymi)
• 40 zł/gospodarstwo domowe/mie-
siąc, jeśli właściciel nieruchomości zde-
klarował, że nie będzie prowadził se-
gregacji i oddaje wszystkie odpady jako 
zmieszane

Podstawę do naliczenia opłaty za gos- 
podarowanie odpadami komunalnymi 

stanowić będzie złożona przez właścicie-
la lub zarządcę nieruchomości deklaracja 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Uchwałą nr 
XXVII/278/2013 Rady Gminy w Czarnej 
w dniu 21 lutego 2013 r. ustaliła wzór de-
klaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, którą 
mają składać właściciele lub zarządcy nie-
ruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Czarna.

Pierwszą deklarację będzie można 
odebrać u sołtysa. Termin składania 
deklaracji to 30 kwietnia 2013 r. 

 
DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ:

• w Urzędzie Gminy Czarna (w Biurze 
Obsługi Klienta)
• za pośrednictwem poczty na adres 
Urzędu Gminy Czarna tj. 37-125 Czar-
na 260 
• w formie elektronicznej podpisaną 
certyfikowanym podpisem elektro-
nicznym lub podpisem profil zaufany 
epuap.
Istnieje możliwość pobrania deklara-
cji ze strony internetowej UG Czarna: 
www.gminaczarna.pl

Więcej informacji na temat 
„śmieciowej rewolucji” na stronie: 
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Marcin Świątek, Referat 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Chrystus Zmartwychwstał! 
Prawdziwie Zmartwychwstał!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie
odrodzenie, napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie.

dziny, pozwoliliśmy sobie zapytać o zdro-
wie Jubilatki. W odpowiedzi otrzymaliśmy 
informacje, że P. Anastazja czuje się dobrze 
i tylko można jej zazdrościć takiej żywioło-
wości jaką ma po ukończeniu stu lat. Zapy-
tana o źródło tak dobrego samopoczucia 
odparła iż „nigdy nie była za mięsem, a naj-
bardziej smakuje jej chleb z mlekiem”. Pani 
Anastazja Rogalska doczekała się 2 dzieci, 
6 wnucząt oraz 5 prawnucząt. 

Życzymy zatem Zacnej Jubilatce kolej-
nych stu lat oraz zdrowia i uśmiechu jak 
dotąd. 

Natalia Małecka, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Anastazja Rogalska



Sesja XXIII
z dnia 16 października 2012 roku

W obradach uczestniczyło 15 radnych. 

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/213/2012 wprowadziła zmiany 
w uchwale własnej Nr XXX/274/2009 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie za-
sad udzielania i rozmiaru obniżek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych dla nauczycieli, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w zespo-
łach szkół i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Czarna.

Uchwałą Nr XXIII/214/2012 Rada 
Gminy w Czarnej ustaliła podział Gminy 
Czarna na 8 stałych obwodów głosowania, 
ustaliła ich numery i granice oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych.

Uchwałą Nr XXIII/215/2012 Rada 
Gminy wprowadziła zmiany w uchwale 
własnej Nr XXI/200/2012 w sprawie usta-
lenia opłaty targowej.

Rada Gminy Czarna Uchwałą Nr 
XXIII/216/2012 przyjęła program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub- 
licznego i o wolontariacie na rok 2013.

Uchwałą Nr XXIII/217/2012 Rada 
Gminy w Czarnej dokonała zmiany uchwa-
ły Nr IV/35/2011r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Czarna.

Podjęto Uchwałę Nr XXIII/218/2012 
Rady Gminy Czarna w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXII/192/2008 z dnia 21 
sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Ko-
misji Inwentaryzacyjnej do przeprowadze-
nia komunalizacji mienia. 

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/219/2012 wyraziła zgodę na najem 
w trybie bezprzetargowym lokali użytko-
wych położonych w miejscowości Czarna 
na działce nr ewid. 1702 stanowiących 
mienie komunalne Gminy Czarna na okres 
powyżej trzech lat. 

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/220/2012 wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie w drodze bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Czarna położonej w miej-
scowości Krzemienica na działce nr ewid. 
1022/1 na okres powyżej trzech lat. 

Uchwałą Nr XXIII/221/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie w drodze bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej mienie komu-
nalne Gminy Czarna położonej w miej-
scowości Pogwizdów na działce nr ewid. 
1419/67 na okres powyżej trzech lat.

Uchwałą Nr XXIII/222/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości o nr ewid. 1839/53 
o pow. 0,1483, 1839/54 o pow. 0,1864 ha, 
1839/60 o pow. 0,1258ha, 1839/63 o pow. 
0,0629ha, 1839/65 o pow. 0,0139ha, 
1839/66 o pow. 0,1405ha, 1839/67 o pow. 
0,1329ha, 1839/68 o pow. 0,1257ha, 

Informacja z obrad Rady Gminy w Czarnej Informacja z obrad Rady Gminy w Czarnej

1839/69 pow.0,1128ha,  1839/70 
o pow.0,1481, 1839/71 o pow. 0,1843ha, 
1839/73 o pow. 0,1849ha, 1839/74 o pow. 
0,1487ha, 1839/75 o pow.0,2112ha, 
1839/76 o pow.0,1345, 1839/77 o pow. 
0,1273ha, 1839/78 o pow. 0,1247ha, 
1839/79 o pow. 0,1131ha stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna położo-
nej w miejscowości Czarna.

Uchwałą Nr XXIII/223/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na sprze-
daż mienia komunalnego Gminy Czarna 
nieruchomości o nr ewid. 29 o pow. 0,18ha 
w miejscowości Medynia Głogowska.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/224/2012 wyraziła zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej mie-
nia komunalnego Gminy Czarna nierucho-
mości o nr ewid. 1857/2 o pow. 0,0353 ha 
w miejscowości Pogwizdów.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/225/2012 wyraziła zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej mie-
nia komunalnego Gminy Czarna nierucho-
mości o nr ewid. 1027/4 o pow. 0,0509 ha 
w miejscowości Medynia Łańcucka.

Uchwałą Nr XXIII/226/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Czarna położonej w miej-
scowości Medynia Głogowska o nr ewid. 
1674/2 o pow. 0,0520 ha powstałej z geo-
dezyjnego podziału działki nr 1674 oraz 
ustanowienie służebności gruntowej.

Uchwałą Nr XXIII/227/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na przy-
stąpienie do sporządzenia zmiany Nr 9 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Czarna, powiat Łańcucki, Województwo 
Podkarpackie.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIII/228/2012 wyraziła zgodę do przy-
stąpienia Gminy Czarna do sporządzenia 
Miejscowego planu Zagospodarowania 
przestrzennego pod poszerzenie cmenta-
rza oraz zagospodarowania terenów są-
siednich w miejscowości Czarna.

Uchwałą Nr XXIII/229/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wprowadziła zmiany 
w Uchwale Budżetowej na rok 2012.

Sesja XXIV
z dnia 29 listopada 2012 roku

W obradach uczestniczyło 15 radnych. 

Rada Gminy w Czarnej podjęła Uchwa-
łę Nr XXIV/230/2012 w sprawie pobo-
ru podatków i opłat lokalnych, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso oraz zmiany uchwały własnej nr 
XX/179/2012 z dnia 22 maja 2012r.

Uchwałą Nr XXIV/231/2012 Rada 
Gminy w Czarnej nadała statut Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Czarnej.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIV/232/2012 wyraziła zgodę na sprze-
daż w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości o nr ewid. 1369/4 o pow. 0,0356 ha 
w miejscowości Pogwizdów.

Uchwałą Nr XXIV/233/2012 Rada 
Gminy w Czarnej ustaliła wysokość stawek 
podatku od środków transportowych na 
terenie Gminy Czarna na rok 2013.

Uchwałą Nr XXIV/234/2012 Rada 
Gminy w Czarnej określiła wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2013.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIV/235/2012 obniżyła średnią cenę 
skupu żyta z kwoty 75,86 zł za kwintal 
na 50,00 zł za kwintal przyjmowaną, jako 
podstawa do obliczenia podatku rolnego 
na 2013 rok.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIV/236/2012 uchwaliła zmiany Nr 7 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Czar-
na dotyczącej miejscowości Krzemienica.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXIV/237/2012 wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości o nr ewid. 435/5 o pow. 
0,0443 ha stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonej w miejscowości 
Dąbrówki oraz uchylenia uchwały Rady 
Gminy w Czarnej Nr XVI/130/2011 z dnia 
28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności prze-
syłu na nieruchomości położonej w miej-
scowości Dąbrówki.

Podjęto Uchwałę Nr XXIV/238/2012 
Rada Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf 
oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na rok 2013.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ę  N r 
XXIV/239/2012 ustaliła na rok 2013 do-
płaty do 1m3 ścieków odprowadzanych 
z miejscowości Gminy do gminnej oczysz-
czalni ścieków w Czarnej. 

Uchwałą Nr XXIV/240/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wprowadziła zmiany 
w wieloletniej prognozie finansowej Gmi-
ny Czarna.

Uchwałą Nr XXIV/241/2012 Rada 
Gminy wprowadziła zmiany w budżecie 
Gminy Czarna na 2012 poprzez zwiększe-
nie dochodów bieżących o kwotę 226.953 
zł i zmniejszenie dochodów bieżących 
o kwotę 301.178 zł oraz zwiększenie do-
chodów majątkowych o kwotę 116.930 
oraz zmniejszenie dochodów majątko-
wych o kwotę 1.932.

Sesja XXV
z dnia 11 grudnia 2012 roku

W obradach uczestniczyło 14 radnych. 

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXV/242/2012 wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości o nr ewid. 2091 o pow. 
0,12 ha stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonej w miejscowości 
Krzemienica.

Uchwałą Nr XXV/243/2012 Rada 
Gminy wyraziła zgodę na zamianę nie-
ruchomości położonych w miejscowości 
Czarna. Przedmiotem zamiany jest nie-
ruchomość oznaczona jako działka nr 
ew. 497/20 o pow. 0,38 ha stanowiąca 
własność Gminy Czarna za nieruchomo-

ści oznaczone nr ew. 339 o pow. 0,14ha, 
340 o pow. 0,11 ha , 244/1 o pow. 0,01ha, 
344/3 o pow. 0,12ha należące w posiada-
niu osób fizycznych.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXV/244/2012 wyraziła zgodę na likwi-
dację samorządowego zakładu budżeto-
wego pod nazwą Zakład Usług Komunal-
nych w Czarnej.

Rada Gminy podjęła Uchwalę Nr 
XXV/245/2012 w sprawie określenia dni 
i godzin otwarcia oraz zamknięcia placó-
wek handlowych i gastronomicznych na 
terenie Gminy Czarna.

Uchwałą Nr XXV/246/2012 Rada 
Gminy wprowadziła zmiany w budżecie 
Gminy Czarna na 2012 poprzez zwiększe-
nie dochodów bieżących o kwotę 51.863 
zł i zwiększenie dochodów majątkowych 
o kwotę 285.000 zł oraz zmniejszenie do-
chodów majątkowych o kwotę 239.000.

Sesja XXVI
z dnia 28 grudnia 2012 roku

W obradach uczestniczyło 14 radnych. 

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXVI/247/2012 uchwaliła Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2013 rok.

Uchwałą Nr XXVI/248/2012 Rada 
Gminy przyjęła zmiany w statucie Związku 
Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samo-
chodowa”.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ą  N r 
XXVI/249/2012 powierzyła Gminie Mia-
stu Rzeszów realizację zadań w zakresie 
obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych 
z terenu Gminy Czarna.

Z kolei Uchwałą Nr XXVI/250/2012 
Rada Gminy dokonała zmiany uchwały 
własnej Nr XXXVIII/380/2009 z dnia 30 
grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu pt. „Czas na aktywność 
w Gminie Czarna” w ramach Poddziałania 
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecz-
nej, Działania 7.1 Rozwój i upowszech-
nienie aktywnej integracji, Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwałą Nr XXVI/251/2012 Rada 
Gminy ustaliła stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości 17,50 zł miesięcznie od gospo-
darstwa za odpady selektywnie zbierane 
i stawka 40 zł za odpady niesegregowane.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ą  N r 
XXVI/252/2012 ustaliła termin, często-
tliwość i tryb uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gmi-
ny Czarna.

Uchwałą Nr XXVI/253/2012 Rada 
Gminy zarazem ustaliła wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

N a t o m i a s t  U c h w a ł ą  N r 
XXVI/254/2012 Rada Gminy dokonała 
ustaleń co do szczegółowego sposobu i za-

kresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.

Uchwałą Nr XXVI/255/2012 Rada 
Gminy w Czarnej uchwaliła „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czarna”.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXVI/256/2012 wyraziła wolę przystą-
pienia do realizacji projektu pn. „Opraco-
wanie dokumentów strategicznych i pla-
nistycznych dla rzeszowskiego obszaru 
funkcjonalnego – ROF” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013 . 

Ponadto Rada Gminy w Czarnej Uchwa-
łą Nr XXVI/257/2012 upoważniła Wójta 
Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finan-
sowych na rok 2013.

Uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rada 
Gminy wprowadziła zmiany w budżecie 
Gminy Czarna na 2012.

Uchwałą Nr XXVI/259/2012 Rada 
Gminy udzieliła pomocy rzeczowej dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXVI/260/2012 uchwaliła wieloletnią 
prognozę finansową Gminy Czarna.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ą  N r 
XXVI/261/2012 przyjęła Budżet Gminy 
Czarna na rok 2013.

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/262/2012 
Rada Gminy w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie na finansowanie zadania 
inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebu-
dowa istniejących obiektów oraz budowa 
obiektów zaplecza technicznego w ramach 
kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków 
w Czarnej.

Ponadto Rada Gminy w Czarnej Uchwa-
łą Nr XXVI/263/2012 upoważniła Wójta 
Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finan-
sowych na lata 2013-2015.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr 
XXVI/264/2012 dokonała analizy i roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta Gmi-
ny Czarna uznając ją za bezzasadną.

Sesja XXVII
z dnia 21 lutego 2013 roku

W obradach uczestniczyło 14 radnych. 

Uchwały Nr XXVII/265/2013 Rada 
Gminy dokonała zmiany uchwały Nr 
XXVI/256/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 
28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia do realizacji projektu 
pn. „Opracowanie dokumentów strategicz-
nych i planistycznych dla rzeszowskiego 
obszaru funkcjonalnego – ROF” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2007-2013.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą 
Nr XXVII/266/2012 wyraziła zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargo-
wej nieruchomości nr ewid. 1419/67 o pow. 
0,09 ha stanowiącej mienie komunalne Gmi-

ny Czarna położonej w miejscowości Po-
gwizdów na okres powyżej trzech lat

Uchwałą Nr XXVII/267/2012 Rada 
Gminy wyraziła zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
nr ewid. 427 o pow.0,08 ha stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna położo-
nej w miejscowości Medynia Głogowska na 
okres powyżej trzech lat.

Uchwałą Nr XXVII/268/2012 Rada 
Gminy w Czarnej przyjęła „ Gminny pro-
gram opieki nad zabytkami Gminy Czarna 
na lata 2013-2016”.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ą 
Nr XXVII/269/2012 wyraziła zgodę na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Czarna położonej 
w miejscowości Dąbrówki.

N a t o m i a s t  U c h w a ł ą 
Nr XXVII/270/2012 Rada Gminy doko-
nała zmiany Nr 8 Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcuc-
ki, Województwo Podkarpackie.

Uchwałą Nr XXVII/271/2012 Rada 
Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na przy-
stąpienie do sporządzenia Miejscowego 
planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla terenu zabudowy mieszkalnej jedno-
rodzinnej w miejscowości Czarna, Gmina 
Czarna.

Podjęto Uchwałę Nr XXVII/272/2012 
Rada Gminy w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych.

Ponadto  Rada Gminy Uchwałą 
Nr XXVII/273/2012 dokonała zmiany 
przebiegu dróg gminnych Nr 109805R 
i 109814R w Czarnej.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą 
Nr XXVII/274/2012 ustaliła na rok 2013 
dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych 
z miejscowości Gminy Czarna do gminnej 
oczyszczalni ścieków w Czarnej.

Uchwałą Nr XXVII/275/2012 Rada 
Gminy ustaliła termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Czarna 
oraz pobór opłaty w drodze inkasa. 

Uchwałą Nr XXVII/276/2012 Rada 
Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku.

R a d a  G m i n y  U c h w a ł ą 
Nr XXVII/277/2012 wyraziła zgodę na 
nabycie na mienie komunalne Gminy Czar-
na nieruchomości oznaczonej jako działki 
nr ewid. 1337 i nr ewid. 1338 położone 
w miejscowości Czarna.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą 
Nr XXVII/278/2012 wprowadziła zmia-
ny w budżecie Gminy Czarna na rok 2013.

Wszystkich zainteresowanych dostę-
pem do pełnego tekstu przytoczonych 
uchwał odsyłam na stronę interneto-
wą gminy: www.gminaczarna.pl oraz 
www.gminaczarna.biuletyn.pl . 

Przygotowała Natalia Małecka,
Obsługa Rady Gminy
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Prucnalka z Medyni
W styczniu 2013 roku ukazała się książka, poświęcona twórczości Władysławy Prucnal – artystki ludowej 

z Medyni Głogowskiej – pt. „Sztuka z ziemi zrodzona. Rzeźby gliniane Władysławy Prucnal”.

Autorką publikacji jest Christine  
Rickards-Rostworowska, która zachwy-
cona pracami postanowiła, wraz z mę-
żem Bogusławem Rostworowskim, za-
prezentować tę twórczość, a także tra-
dycje ośrodka garncarskiego w Medyni 
szerszemu gronu odbiorców. Z tego 
zauroczenia zrodziła się książka pisana 
sercem, w wielu miejscach wzruszają-
ca, kiedy autorka sięga do wywiadów 
telewizyjnych i prasowych z artystką, 
rozmów z jej rodziną, kolegami garn-
carzami i przyjaciółmi oraz do jej po-
ezji. Jednocześnie książka zawiera nie-
zwykle precyzyjne informacje, których 
autorka, wraz ze swym zespołem, po-
szukiwała w muzeach etnograficznych 
w całej Polsce, w rozmowach z członka-

Z tej okazji na wniosek Pana Posła 
Kazimierza Gołojucha, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pan Bogdan Zdrojewski 
w dniu 6 marca 2013 roku przyznał Pani 
Władysławie Prucnal odznakę honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
za całokształt twórczości. Nagroda ofi-
cjalnie zostanie wręczona 23 marca.

W tym samym czasie odbędzie się 
również promocja książki „Sztuka z zie-
mi zrodzona”. Na spotkanie z artystką 
Władysławą Prucnal i garncarzami, 
przybędzie do Medyni wielu znakomi-
tych gości, wśród których znajdą się au-
torzy książki, etnografowie i etnolodzy, 

mi Krajowej Komisji Artystycznej i Et-
nograficznej Cepelii, w Stowarzyszeniu 
Twórców Ludowych w Lublinie i wielu 
jeszcze innych instytucjach. Twórczość 
Władysławy Prucnal przedstawiona zo-
stała w kontekście życia artystki, lokal-
nej społeczności, zmian historycznych 
i gospodarczych polskiej wsi, a także 
zmieniającego się stosunku państwa 
i społeczeństwa do twórców i sztuki lu-
dowej. Warstwę ilustracyjną publikacji 
stanowią zdjęcia tworzonych przez ar-
tystkę figurek ceramicznych oraz szereg 
fotografii archiwalnych.

W książce znajdziemy wyczerpu-
jącą odpowiedź na pytanie: Co Medy-
nia zawdzięcza Władysławie Prucnal. 
Uświadomimy sobie, że zawdzięczamy 

jej przede wszystkim naszą tożsamość, 
to, że dała nam poczucie przynależności 
do tego miejsca i poczucie dumy, z tego, 
że tu mieszkamy lub stąd pochodzimy. 
Wszystkie inicjatywy, związane z garn-
carstwem, które udaje się tutaj rozwi-
jać, miały swój początek w drewnianej 
galerii pod gruszą, wypełnionej po 
brzegi glinianymi figurkami i w pracow-
ni, w której codziennie powstają z gliny 
nowe pokolenia świętych i zwyczajnych 
ludzi. 

* Książka jest do nabycia we wszyst-
kich księgarniach oraz w biurze GOKiR 
Czarna w niższej cenie 45 zł. 

twórcy muzeum w Pieckach, zawiera-
jącego kolekcję ceramiki Władysławy 
Prucnal, propagatorzy i miłośnicy tutej-
szych tradycji garncarskich. 

W programie uroczystości zaplanowa-
no Mszę Świętą w kościele p.w. Nawiedze-
nia NMP a bezpośrednio po niej zwiedza-
nie Galerii Rzeźby Ludowej Władysławy 
Prucnal. Podczas spotkania w Ośrodku 
Kultury w Medyni Głogowskiej wyświe-
tlony zostanie film z 1949 roku, nagrany 
w Medyni Głogowskiej przez studentów 
z łódzkiej filmówki z inicjatywy Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi, tutaj też wyeksponowane zosta-
ną zdjęcia i materiały związane z życiem 

Promocja albumu i Jubileusz 
65-lecia pracy twórczej

23 marca 2013 r. ośrodek garncarski w Medyni przeżywał będzie swoiste 
święto. W tym dniu Władysława Prucnal obchodzić będzie jubileusz 65-lecia 
pracy twórczej.

i twórczością pani Prucnal. W Zagrodzie 
Garncarskiej zorganizowany zostanie 
w tym czasie kiermasz wielkanocny. Ser-
decznie zapraszamy.

Małgorzata Wisz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej
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W ubiegłym roku 9 kobiet z terenu 
Gminy Czarna ukończyło zaplanowane 
w ramach projektu szkolenia, prowadzo-
ne przez zespół specjalistów: psychologa, 
doradcę zawodowego, pedagoga oraz mi-
strza kucharstwa, którzy pomagali uczest-
niczkom projektu zapoczątkować zmiany 
ich postaw życiowych w kierunku zwięk-
szenia mobilności społecznej i zawodo-
wej. Kobiety uzyskały wiedzę  z dziedziny  
poruszania się po rynku pracy, poznania 
własnych predyspozycji zawodowych, 
sporządzania dokumentów aplikacyjnych 
oraz zachowania się podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej.

 Uczestniczki szkolenia pracowały 
nad podniesieniem własnej samooce-
ny, motywacji do zmian, pokonywaniem 
trudnych sytuacji i barier, występujących 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego

w codziennym życiu. Zajęcia nie odbywa-
ły się wyłącznie w sali wykładowej, jedno 
ze szkoleń miało charakter wyjazdowy, 
natomiast kurs kucharza przeprowadzo-
ny został w dobrze wyposażonej kuchni 
Ośrodka Kultury w Woli Małej, gdzie pa-
nie miały okazję zdobywać tajniki wiedzy 
kulinarnej w atmosferze dobrej zabawy 
i 0przygody.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czarnej w okresie od 1 stycznia 2013 r. 
do 31 grudnia 2013 r. ponownie realizuje 
projekt systemowy pn. ,,Czas na aktyw-
ność w gminie Czarna” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej,  Działanie 7.1. Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE CZARNA

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.

Wsparciem w ramach projektu w roku 
2013 zostanie objętych 10 kobiet zagro-
żonych wykluczeniem społecznym z po-
wodu bezrobocia i korzystających ze 
wsparcia finansowego tut. Ośrodka.

Celem głównym projektu jest podnie-
sienie aktywności społecznej oraz zawo-
dowej poprzez udzielenie wsparcia o cha-
rakterze społecznym i zawodowym. Cel 
ten będzie realizowany poprzez Trening 
kompetencji osobistych, Trening pracy, 
a także szkolenie zawodowe.

Małgorzata Prajsnar, koordynator 
projektu, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w CzarnejTermomodernizacja polega na wpro-
wadzeniu w budynku takich zmian, któ-
re spowodują, że ciepło nie będzie nad-
miernie „uciekało”, jak to się działo do tej 
pory, a osiąga się to poprzez dodatkowe 
ocieplenie budynku oraz usprawnienie 
instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Przy 
dobrym rozpoznaniu i wyborze metody 
postępowania, można wprowadzić nie-
zbędne zmiany w taki sposób, że związa-
ne z tym koszty będą pokrywane z uzy-
skanych oszczędności.

Jest oczywiste, że dzięki takim działa-
niom obniżają się koszty eksploatacyjne, 
a tym samym rachunki za zużyty gaz.

Termomodernizacja nie tylko zmniej-
sza straty ciepła i obniża koszty ogrze-

Końcowy etap docieplenia budynków 
komunalnych na terenie Gminy Czarna
Od roku 2006 Gmina Czarna rozpoczęła sukcesywny proces termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej (szkolnych, przedszkolnych, ośrod-
ków kultury, ośrodków zdrowia)

wania, ale również poprawia warunki 
użytkowania pomieszczeń. Aby jednak 
tak było, konieczne jest prawidłowe ko-
rzystanie z systemu ogrzewania, wenty-
lacji i instalacji ciepłej wody przez użyt-
kowników. W tym miejscu bardzo istotne 
są działania właścicieli lub zarządców 
obiektów. Ważne jest również podnosze-
nie poziomu świadomości nas wszystkich 
w zakresie energooszczędności i ochrony 
środowiska.

W bieżącym roku ostatnim etapem ter-
momodernizacyjnym będzie docieplenie 
Zespołu Budynków Urzędu Gminy w tym 
Przedszkole nr 2, Gminny Ośrodek Kul-
tury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny 

Szkół i Przedszkoli, na dachu zamontowa-
ne zostaną kolektory słoneczne. 

Wykonanie termomodernizacji  wpły-
wa także na poprawę estetyczną budyn-
ków.

Na przedsięwzięcie to gmina pozyskała 
środki z Unii Europejskiej w wysokości 
ok. 85%. 

Monika Nizioł, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

30 sierpnia br. planowane jest zakoń-
czenie prac związanych z budową stadionu 
sportowego w Czarnej, na miejscu daw-
nych pastwisk, obok kompleksu sportowe-
go Orlik. W ramach inwestycji powstanie 
płyta wraz z trybunami na 312 osób oraz 
ogrodzenie. Z uwagi na fakt, iż w wyniku 
ogłoszonego przez Gminę Czarna w mie-
siącu listopadzie 2012 r. przetargu na 
zadanie pn. „Budowa boiska sportowe-

Nowy stadion sportowy w Czarnej

Zmiany organizacyjne w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie 

go wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Czarna” wszystkie zło-
żone oferty przewyższały zaplanowaną 
w budżecie kwotę, Gmina zmuszona zo-
stała dokonać korekty przedmiaru robót 
z uwzględnieniem obecnych warunków 
terenowych. W celu minimalizacji kosztów 
przetargu ze środków budżetu gminy jesz-
cze w roku ubiegłym została nawieziona 
ziemia w miejscu realizacji projektu.

W styczniu bieżącego roku ogłoszo-
no kolejny przetarg w wyniku którego 
swoje oferty złożyło 7 wykonawców na 
kwotę od 497 283,93 do 707 550,35 zł. 
W momencie składania gazety „Nasza 
Gmina” trwały ciągle prace nad wyło-
nieniem wykonawcy zadania. Natomiast 
podpisanie umowy i rozpoczęcie prac 
planowane jest na koniec marca.

Monika Nizioł, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Z dniem 31 grudnia 2012 r. zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy w Czarnej 
XXV/244/2012 z dnia 11 grudnia nastą-
piła likwidacja Zakładu Usług Komunal-
nych w Czarnej. Wszystkie dotychczaso-
we zadania realizowane przez zakład, 
przejął utworzony z dniem 1 stycznia 
2013 r. z Referat Usług Komunalnych, 
umocowany w strukturze organizacyj-
nej Urzędu Gminy w Czarnej. 

Cały dotychczasowy majątek, bę-
dący własnością Gminy Czarna, zarzą-
dzany i administrowany do tej pory 
przez zakład, obecnie jest nadzorowa-
ny przez Referat Usług Komunalnych.  
Wszystkie należności i zobowiązania za-

kładu przejęła gmina, a pracownicy za-
kładu z dniem 1 stycznia 2013 r. stali się 
pracownikami Urzędu Gminy w Czarnej 
na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. 

Głównym powodem likwidacji Za-
kładu Usług Komunalnych była moż-
liwość odzyskania odprowadzane-
go podatku VAT od zakupu towarów 
i usług  związanych z prowadzonymi 
inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. 
Zakład jako użytkownik, a nie właściciel 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
nie mógł ubiegać się o zwrot należne-
go podatku VAT.  Obecnie gmina Czarna 
prowadząc sprzedaż usług komunalnych 
skorzysta z prawa odliczenia naliczonego 

podatku VAT. Końcem lutego sporządzo-
ne zostały  stosowne korekty deklaracji 
podatku VAT–7.

Dla mieszkańców dokonujących wpłat 
za dostawę wody i odprowadzanie ście-
ków zmianie uległ wystawca faktury VAT, 
czyli gmina  oraz konto, na które należy 
dokonywać wpłat.

Numer aktualnego konta bankowego:

BANK PEKAO S.A. Oddział Łańcut
84 1240 2643 111 0000 3778 1688

Bez zmian pozostaje zakres zadań 
ZUK, realizowanych obecnie przez Refe-
rat Usług Komunalnych , siedziba pracow-
ników dawnego zakładu oraz lokalizacja 
kasy, w której można dokonywać wpłat 
za usługi.

Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna

OGŁOSZENIE BIURA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZARNEJ
Informuje się rolników, że można skorzystać z fachowej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie 

– płatności do upraw rolnych, płatności do krów i owiec. Z pomocy w biurze można skorzystać w dni pracujące: 
wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.00-14.00

Siedziba Biura Doradztwa Rolniczego w Czarnej znajduje się naprzeciwko Urzędu Gminy
tel. 17 226 21 17, kom. 609 811 385

Pomoc będzie również udzielana w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej 
w poniedziałki w godzinach 8.00-14.00

Andrzej Surmacz, główny specjalista
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Kapliczka usytuowana jest przy drodze 
wojewódzkiej Łańcut – Sokołów, muro-
wana z cegły, otynkowana, założona na 
planie ośmioboku z ośmiopołaciowym 
dachem. 

Wcześniej na tym miejscu stała ka-
pliczka drewniana wybudowana praw-
dopodobnie w 1860 roku z drewnianą 
figurą Jana Kantego, wzorowana na innej, 
znajdującej się na wzgórzu, obok kościoła 
w Medyni Głogowskiej.

 W 1959 roku ze względu na bardzo zły 
stan kapliczki, zdecydowano o wybudo-
waniu w tym miejscu nowego, murowane-
go obiektu. Inicjatorem budowy i funda-
torem był Jan Kot, który w tym czasie po-
wrócił z Francji i wspólnie z Franciszkiem 
Łaukaszem i okolicznymi mieszkańcami 
rozpoczął budowę, przenosząc kapliczkę 
bliżej drogi. Wykonawcami prac murar-
skich byli Władysław Stawarz i Edward 
Techman, prace ciesielskie wykonał An-
toni Kuźniar, natomiast pokryciem dachu 
zajął się Wawrzyniec Stawarz . 

Nowa kapliczka została poświęcona 
wraz z Krzyżem na Kępówce przez ów-
czesnego proboszcza Tadeusza Goneta.

Początkiem lat 60-tych zabytkowa fi-
gura Jana Kantego została skradziona. Za 
zgodą księdza Goneta z inicjatywy Emi-
lii Woś i Heleny Gołojuch miejsce skra-
dzionej zajęła figura Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Figura ta prawdopodobnie 
sprowadzona została ze Stanów Zjedno-
czonych od fundatorów Polonii amery-

Kapliczka Najświętszego Serca 
Jezusowego w Medyni Łańcuckiej

22 września 2012 roku miało miejsce poświęcenie odrestaurowanej kapliczki 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Medyni Łańcuckiej. W uroczystości wzięli 
udział Ksiądz Dziekan Jan Krzywiński, ks. Andrzej Tokarz, ks. Józef Kot, Wójt 
Gminy Czarna Edward Dobrzański, Sołtys Wsi Medynia Łańcucka Jan Bojda, 
lokalne organizacje: OSP i Klub Kobiet oraz mieszkańcy Medyni Łańcuckiej.

kańskiej dla tutejszego Kościoła. Renowa-
cję figury wykonał Stanisław Gołojuch.

W 2012 roku na prośbę mieszkańców 
Medyni Łańcuckiej skierowaną do Wójta 
gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego 
o pomoc przy remoncie coraz bardziej 
niszczejącego obiektu rozpoczęto prace 
remontowe. Koordynowaniem wszelkich 
prac zajął się sołtys wsi Medynia Łańcucka 
Jan Bojda. Po rozpoznaniu kosztów reno-
wacji ustalił, że należy jej dokonać własny-
mi siłami, bez zlecania tego zadania firmie 
zewnętrznej. Do pracy społecznej zaan-
gażowało się wiele osób, najwięcej czasu 
i wysiłku włożyli w nią: Wiesław Woś, Wal-
demar Dołega, Jan Bojda i Tadeusz Drupka, 
który także odrestaurował figurę.

Na remont kapliczki okoliczni miesz-
kańcy zebrali kwotę 2350 złotych, a dzięki 
decyzji Księdza Proboszcza Jana Krzywiń-
skiego podczas Mszy Św. w Parku MB Ja-
godnej zebrano dodatkowo 2292 zł.

Zakres kapitalnego remontu objął 
wymianę całego dachu ze stolarką i po-
kryciem, wymianę stropu z drewnianego 
na betonowy, wymianę stolarki okiennej 
drewnianej, wykonanie rynien i odwod-
nienia, ułożenie kostki brukowej, remont 
ścian i wykonanie nowej elewacji, ułoże-
nie płytek na posadzce i zasadzenie krze-
wów ozdobnych.

Do wspólnego dzieła przyłączyli się 
także właściciele miejscowych firm bu-
dowlanych, którzy bezpłatnie ofiarowali 
materiał lub usługi. Należą do nich: Mi-
rosław Kot (ofiarował drzewo na dach), 
Ryszard Kot (przekazał kostkę brukową), 
Krzysztof Fleszar i Stanisław Witek (wy-
konali pokrycie gontem), Leszek Dziubek 
(przywiózł piasek i kamień), Wiesław Re-
guła (układanie kostki), Andrzej Chmiel 
(wykonanie elewacji zewnętrznej), Jan 
Bojda (ofiarował krzewy ozdobne).

Pomimo tak dużego zakresu prac, dzię-
ki wspólnej pracy, zaangażowaniu i ofiar-
ności mieszkańców i przedsiębiorców 
udało się to zadanie wykonać za kwotę 
4600 zł. 

W imieniu mieszkańców składamy po-
dziękowania wszystkim, którzy mieli jaki-
kolwiek udział w tym przedsięwzięciu.

Jan Bojda, Sołtys Wsi Medynia Łańcucka

Nie tak dawno pożegnaliśmy zasłużo-
nego mieszkańca Zalesia – Władysława 
Jurka, człowieka powszechnie znanego 
i szanowanego. Jego pogrzeb odbył się 
13 lutego 2013 r. w kościele parafialnym 
w Medyni Głogowskiej. 

Pan Władysław był przedstawicielem 
pokolenia, któremu przyszło dorastać 
w trudnych czasach międzywojennych, 
II wojny światowej i zawiłym okresie 
komunizmu. Należał do tej grupy ludzi, 
którzy, mimo że wiele wycierpieli, ciężko 
pracowali, to jednak potrafili zachować 
życzliwość i serce otwarte dla każdego.

Władysław Jurek urodził się 14 sierp-
nia 1928 roku. Jego rodzicami byli Zofia 
i Paweł Jurkowie. Ojciec pełnił w latach 
30-tych XX wieku urząd wójta Zalesia. 
Władysław Jurek miał cztery siostry. 
Dwie z nich, Helena i Anna, wspierały 
Go do ostatnich chwil życia. Przed wybu-
chem II wojny światowej uczęszczał przez 
trzy lata do szkoły w Zalesiu. Po wojnie 
początkowo nie kontynuował nauki 
ze względu na stan zdrowia. Następnie 
ukończył dwumiesięczny kurs w Wólce 
Niedźwiedzkiej. Wówczas także zainte-
resował się garncarstwem. Wyrabiał do-
niczki, garnki i misy. 

Jedną z Jego pasji był teatr. Należał do 
teatru szkolnego, występował w wielu 
sztukach, zarówno tych znanych i poważ-
nych, jak „Romeo i Julia” Szekspira, jak 
i w tradycyjnych jasełkach bożonarodze-
niowych. Teksty z ról, w które się wcielał, 
zawsze znał na pamięć i często je wygła-
szał. Kochał poezję, lubił śpiewać. Wiersze, 
które tworzył, jak sam mówił: układały się 
w głowie pod natchnieniem chwili i okolicz-

ności. Nigdy ich nie zapisywał. Niektóre 
zapamiętały i zanotowały siostry Autora. 
Ich tematyka zazwyczaj związana jest z co-
dziennym życiem na wsi, są również takie, 
które koncentrują się wokół pytań egzy-
stencjalnych. Wiele wierszy poświęconych 
zimie i postaci Świętego Mikołaja zostało 
za zgodą Pana Władysława wyekspono-
wanych w szkolnej gablocie w 2004 roku 
w związku z obchodami stulecia szkol-
nictwa w Zalesiu i uroczystością nadania 
szkole imienia św. Jana Kantego. 

Pan Władysław hodował konie – to 
była jedna z Jego życiowych pasji. Przy-
jeżdżał tradycyjną, pięknie przystrojoną 
bryczką, gdy trzeba było uatrakcyjnić lo-
kalne uroczystości, np. przewieźć wień-
ce dożynkowe. Był współorganizatorem 
kuligów. Tradycyjnie, od wielu lat, wozem 
lub saniami zaprzężonymi w dorodnego 
konia przywoził do szkoły w Zalesiu Świę-
tego Mikołaja. 

Wspólnie z siostrami – Heleną Mącz-
ką i Anną Gąsior, kultywowali tradycyjne 
obrzędy weselne – przygotowywali „bra-
my” dla orszaków weselnych, prezentując 
przy okazji ludowe przyśpiewki i rymo-
wanki.

Pan Władysław Jurek wiele razy gościł 
w naszej szkole, często w czasie cyklicz-
nych uroczystości Dnia Seniora. Opowia-
dał o czasach swojej młodości, koleżan-
kach i kolegach oraz o warunkach życia 
w Zalesiu w przeszłości.

Władysław Jurek był również zaanga-
żowanym działaczem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zalesiu i jej członkiem od 
1952 do 2013 roku, przez 61 lat. Najważ-
niejsze odznaczenia, które otrzymał za 
działalność i służbę społeczną, to: Złoty, 
Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” oraz Złoty Krzyż Zasługi. 
Do ostatnich chwil życia uczestniczył we 
wszystkich spotkaniach i uroczystościach 
strażackich.

Pan Władysław zawsze promieniał ra-
dością, życzliwością i spokojnie znosił trudy 
życia. W czasie naszej ostatniej rozmowy, 
którą odbyłam z Nim 6 grudnia 2012 roku 
wypowiedział do mnie te słowa: „Chciał-
bym, by mnie wspominano dobrze…”.

Tak też Go wspominamy – z życzli-
wością, z uśmiechem i z podziwem dla 
Jego dokonań i wrodzonej skromności. 
Zapamiętamy Jego zaangażowanie w ży-
cie społeczności wiejskiej Zalesia, troskę 
o rozwój gospodarczy i kulturalny, radość 
życia i życzliwość dla każdego człowieka. 
Pan Władysław to człowiek, który miał 
w życiu pasje i nie wahał się realizować 
swoich marzeń, wbrew wszelkim prze-
ciwnościom losu…

Danuta Gołojuch, Nauczyciel 
Zepołu Szkół w Zalesiu

„Chciałbym, 
by mnie 

wspominano 
dobrze…”
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Wspomnienia o Władysławie Jurku, 
człowieku z pasją...

Władysław Jurek na ostatnim zebraniu 
OSP Zalesie, 26.01.2013 r.

Władysław Jurek przywiózł św. Mikołaja  
do szkoły w Zalesiu, 06.12.2010 r.
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„Dramat bez nazwy”, bo taki tytuł nosi 
sztuka, napisany został przez Ludwikę Pla-
ter-Broel w 1875 roku, a więc w 12 lat po 
zakończeniu powstania. Autorka zawarła 
tam opis autentycznych, tragicznych wy-
darzeń z 1863 roku, jakie rozegrały się 
na terenie Infant Polskich, a które bezpo-
średnio dotyczyły jej rodziny, a zwłaszcza 
młodszego brata, Leona Platera. Pochodzą-
cy z magnackiego rodu młody powstaniec, 
stracony w twierdzy dyneburskiej przez 
carskie wojska, w świadomości narodowej 
stał się bohaterem i męczennikiem w wal-
ce o wolność ojczyzny. 

Dramat w odcinkach wydrukowa-
ła w tym samym roku gazeta „Przegląd 
Polski”, jednak ze względu na treści po-
lityczne autor musiał pozostać anonimo-
wy, z tego też powodu sztuka nie mogła 
zostać wystawiona na scenie, choć rozgo-
rzała wokół niej gorąca dyskusja zarów-
no na płaszczyźnie politycznej jak i lite-
rackiej. Utwór przez długie lata pozostał 
więc zapomniany.

W ręce dyrektora Teatru Dramatyczne-
go w Krzemienicy, Józefa Kluza, sztuka tra-
fiła w latach 80-tych, kiedy to otrzymał on 
z Krakowa kilka egzemplarzy gazety „Prze-
gląd Polski”, pochodzącej z 1875 roku.

Z kilku niekompletnych odcinków wy-
łonił się zalążek scenariusza, ale brak na-
zwiska autora i jakichkolwiek komenta-
rzy do tekstu, skłoniły reżysera do stwo-

rzenia własnej wersji sztuki, osadzenia 
jej w konkretnym miejscu i odniesienia 
się do rzeczywistych postaci historycz-
nych, innych niż te opisane przez Ludwi-
kę Plater. Akcja dramatu wystawionego 
w Krzemienicy, pod takim samym tytułem 
jak sztuka Ludwiki Plater, rozgrywa się 
w rodzinie hrabiów Tarnowskich. 

Zarówno w sztuce L. Plater jak i w sce-
nariuszu Zygmunta Kluza głównym bo-
haterem jest młody człowiek, początko-
wo beztroski, który bardzo szybko musi 
dojrzeć do spraw wielkich, narodowych, 
historycznych. Tutaj jest nim Juliusz Tar-

nowski grany przez Sebastiana Gwizdaka, 
który przyłącza się do powstania mimo 
sprzeciwu starszego brata (Józef Buk). 
Obaj bracia reprezentują odmienne po-
dejście do sposobu walki o niepodległość 
ojczyzny, są podzieleni tak, jak podzielone 
było wtedy całe społeczeństwo. Na czer-
wonych, wzywających do walki zbrojnej 
za wszelką cenę i białych, uważających, 
że tylko konsekwentna praca organiczna 
może doprowadzić naród do wyzwolenia. 

– Sztuka pt. „Dramat bez nazwy” w skró-
conej formie po raz pierwszy przedstawiona 
była w latach 90-tych w Szkole Podstawowej 
w Krzemienicy, a aktorami byli wtedy sami 
uczniowie – opowiada dyrektor Teatru Dra-
matycznego Zygmunt Kluz. – W tym roku, 
w 150. rocznicę powstania styczniowego, 
kiedy w sejmie kłócono się o to, czyim imie-
niem nazwać bieżący rok, a wśród propo-
zycji padło też nazwisko Edwarda Gierka, 
uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest od-
dać hołd i szacunek wszystkim powstańcom 
styczniowym, którzy na ołtarzu ojczyzny 
kładli swoje życie. W tym również mieszkań-
com Krzemienicy i Czarnej, wówczas jednej 
parafii, którzy do powstania poszli. Według 
przekazu naszych dziadów odprowadzano 
ich do Krzyża Granicznego, pomiędzy Krze-
mienicą i Łańcutem, i tam ich żegnano. Stąd 
druga nazwa krzyża – Krzyż Powstańczy. 
Składamy hołd również mieszkańcom naj-
bliższego nam miasta Łańcuta, którzy wzięli 
udział w powstaniu. 

Sztuka zagrana była pięciokrotnie, 
za każdym razem przy pełnej widowni. 
Opatrzona wyczerpującym komentarzem 
reżysera i scenarzysty, przypomniała 
o przyczynach powstania, jego przebiegu, 
przywódcach, o podziałach społecznych, 
a także o jego skutkach. Historia opowie-
dziana na scenie była poruszająca; wielu 
na długo zostanie w pamięci scena matki 
(Barbara Szubart) czekającej przy oknie 
na egzekucję syna. Przejmująca muzyka 

O czym opowiada „Dramat bez nazwy” 
w reżyserii Zygmunta Kluza

Na początku lutego br. Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawił spektakl, 
który zapoczątkował w gminie Czarna obchody 150-tej rocznicy powstania 
styczniowego. 

Chcieliśmy dla Polski żyć, a trzeba będzie dla niej umrzeć

i światła dodatkowo wzmocniły tragizm 
tej sytuacji. Sztuka uświadamiała jak wie-
lu poświęceń wymagała od Polaków dro-
ga do wolności. 

Styczniowy zryw powstańczy przeciw-
ko imperium rosyjskiemu został stłumio-
ny przez władze carskie w 1864 roku, po 
czym nastąpiła fala surowych represji, 
w tym licznych wyroków skazujących na 
śmierć albo katorgę na Syberii, konfiskat 
majątków, kasat klasztorów, likwidacji 
miast oraz wzmożona rusyfikacja. 

– Mimo klęski Powstanie Styczniowe, 
najdłuższe powstanie w dziejach naszego 
narodu przeciwko Rosji było wielkim suk-
cesem politycznym i moralnym. Przyczyni-
ło się do integracji i mobilizacji Polaków ze 
wszystkich trzech zaborów do dalszej wal-
ki o polskość – opowiada Zygmunt Kluz- 
Sztuka kończy się przesłaniem, że heroizm 
powstańców, ich legenda wywarła ogrom-
ny wpływ na późniejszą walkę o wolność 
Polski, dała narodowi nową nadzieję. 

Spektakl krzemienicki skłaniał do 
refleksji nad tym, jak inne problemy od 
dzisiejszych zaprzątały głowy tamtych 
młodych ludzi. „ Chcieliśmy dla Polski żyć, 
a trzeba będzie dla niej umrzeć” – to sło-
wa jednego z nich, świetnie zapowiadają-
cego się artysty, tragicznie zmarłego mło-
dego powstańca – Juliusza Tarnowskiego.

Co zrobić, aby na taką lekcję historii 
chciała przyjść młodzież, nie tylko przy-
prowadzona z nauczycielem ze szkoły ale 
z własnej ciekawości. Klucz do sukcesu te-
atru krzemienickiego tkwi między innymi 
w doborze aktorów. Jest wśród nich sporo 
młodzieży, w „Dramacie bez nazwy” wy-
stąpiło sześcioro dziewcząt i chłopców. To 
przyciąga do teatru ich kolegów.

– Jest dużo młodzieży, która chce się an-
gażować – wyjaśnia Zygmunt Kluz – czują, 
że sama telewizja i komputer to dla nich 
za mało. Niektórzy zdają maturę, egzami-
ny ale mimo to i tak zastrzegają, aby ich 

uwzględnić w kolejnym scenariu-
szu. Posiadają wiele umiejętności, 
które mogę w niektórych sztukach 
wykorzystywać. Często przydaje się 
coraz powszechniejsza wśród mło-
dych znajomość języka francuskie-
go czy gra na instrumencie.

Fenomenem teatru Dramatycz-
nego z Krzemienicy jest wysoka 
frekwencja publiczności.

– Publiczność zdobywaliśmy so-
bie przez lata, najpierw na spek-
takle przychodziły tylko rodziny 
aktorów, później coraz więcej 
mieszkańców, a teraz na premie-

rach widzę także coraz więcej osób spoza 
Krzemienicy.

Publiczność przychodzi także dla swo-
ich ulubionych aktorów. Wielu z nich ma 
za sobą ponad dwudziestoletnią karierę na 
deskach krzemienickiego teatru. Zawsze 
też zachwyca scenografia wykonywana 
przez członków zespołu teatralnego. 

Na zakończenie obchodów rocznicy po-
wstania styczniowego reżyser zapowiada 
kolejną sztukę dotyczącą tego tematu, ale 
jeszcze wcześniej obiecuje premierę spek-
taklu, do którego już ruszyły przygotowa-
nia. Nie zdradził żadnego tytułu, na pewno 
będzie to dla nas niespodzianka. Czekamy 
zatem niecierpliwie.

Małgorzata Wisz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

Obsada: Matka – Barbara Szubart; Lincia – Adrianna Ruszel – jej córka; Melcia – Aleksandra Szczęch – druga córka; Jan – Józef Buk – jej syn; 
Julian – Sebastian Gwizdak – jej młodszy syn; Stanisław – Bogdan Bieniasz – ich krewny; Józafat – Arkadiusz Magda – przedstawiciel Rządu Narodowego; 

Ignacy – Mieczysław Rejman – powstaniec; Jakub – Mateusz Bartman – powstaniec; Zdzisław – Zenon Buk – powstaniec; Zdzisławowa – Ewelina Olech; 
Barankiewicz – Walerian Buk; Szmulko – Henryk Jabłoński; Komisarz – Wiesław Kołodziej – oficer carski; Porucznik – Mirosław Pelc – oficer carski; 
Ksiądz Dominik – Krzysztof Skrobacz; Chłopi – Andrzej Buk, Kazimierz Rejman; Recytator – Maksymilian Buk; Scenografia II aktu – Walerian Buk, 

Zenon Buk, Tomasz Parys; Opracowanie muzyczne – Monika Welc; Komentarz historyczny – Zygmunt Kluz
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Co roku ocenie poddawana jest inna 
potrawa wigilijna, tym razem był to 
barszcz wigilijny. W skład Komisji Kon-
kursowej weszli: Pani Zenona Mokrzycka- 
kierownik w Departamencie Rolnictwa 
i Gospodarki Wodnej UM, Stefania Micha-
łek z-ca Prezesa Woj. Związku Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w Rzeszowie, Marta 
Dobrowolska - kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łańcu-
cie, Małgorzata Rymanowska – doradca 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Łańcucie, Pani Ewa Panek, Se-
kretarz Gminy Czarna, Małgorzata Wisz, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Re-
kreacji w Czarnej.

Przy wigilijnym stole
powiatowy Konkurs Kulinarny

15 grudnia, a więc tuż przed wigilią Bożego Narodzenia 2012 roku, w Ośrodku 
Kultury w Woli Małej odbył się konkurs, podczas którego oceniono tradycyjne 
dania świąteczne. Impreza organizowana jest od czterech lat przez Gminę Czarna 
i Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Łańcucie. 

W konkursie wzięło udział 16 kół go-
spodyń i stowarzyszeń z terenu powiatu 
łańcuckiego. Przygotowano około trzy-
dziestu potraw! Były to barszcze białe 
i czerwone, z tradycyjnymi uszkami, z pie-
rogami z kaszą, z grzybami i innymi pysz-
nościami. Jury brało pod uwagę walory 
smakowe, estetykę, oryginalność i natu-
ralny smak. Wszystkich członków komisji 
oceniającej, zachwyciła tradycja zacho-
wana w smaku przygotowanych potraw 
i wiedza z zakresu dziedzictwa kulinarne-
go. Przyznano wyróżnienia i nagrody dla 
wszystkich kół gospodyń i stowarzyszeń 
biorących udział w konkursie. Wyłonio-
no równorzędnie dwa pierwsze miejsca, 

dla Koła Gospodyń z Korniaktowa Połu-
dniowego i Stowarzyszenia „Klub Kobiet” 
z Medyni Łańcuckiej. Dwie równorzędne 
nagrody przypadły dla Kół Gospodyń z So-
niny i Krzemienicy. Równorzędne trzecie 
miejsce zajęły Stowarzyszenie „Szaba” 
z Czarnej oraz Koło Gospodyń z Wydrza.

Nagrody i wyróżnienia ufundowa-
ne zostały przez Wójta Gminy Czarna, 
Edwarda Dobrzańskiego i Starostę Łań-
cuckiego Adama Krzysztonia.

O świąteczny charakter spotkania za-
dbał zespół Wolanie, grający kolędy oraz 
dzieci z Zespołu Szkół w Woli Małej, pre-
zentujące „żywą szopkę”. 

Małgorzata Wisz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

Pierwsze miesiące nowego roku – sty-
czeń i luty – to tradycyjnie czas spotkań 
opłatkowych z okazji przypadającego 
wtedy Dnia Babci i Dziadka. Chwila roz-
mowy, możliwość złożenia sobie życzeń 
na pomyślność w Nowym Roku, występy 

OPŁATKI W GMINIE CZARNA

Wola Mała

artystyczne najmłodszych, czasem wspól-
na zabawa – wszystko to sprawia, że spo-
tkania takie cieszą się z roku na rok coraz 
większym zainteresowaniem seniorów. 
W przygotowanie takich spotkań włącza 
się wiele organizacji m.in. jednostki OSP, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny Ośrodek Kultury, oddziały Ak-
cji Katolickiej, Koła Gospodyń Wiejskich 
i stowarzyszenia. Wspólne chwile zawsze 
dają wszystkim wiele radości, zarówno 
uczestnikom jak i organizatorom. 

Wola Mała

Medynia Głogowska

Medynia Głogowska

Czarna

Zelesie

Zelesie

Zelesie

Medynia Łańcucka

Dąbrówki

Krzemienica

Krzemienica

Medynia Łańcucka
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W ramach projektu 15 uczniów z I klasy 
naszego gimnazjum w dniach 11-15 lutego 
uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych 
z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy 
ekonomicznej. Pod opieką nauczyciela 
matematyki Pana Andrzeja Czado oraz 
studenta II roku Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie gimna-
zjaliści poznawali m.in. plusy i minusy pro-
wadzenia własnej firmy, dowiedzieli się, 
jak oszczędzać, w co inwestować. Pracując 
metodami aktywnymi, tj. gry symulacyjne 
„Rynek jabłek,” mini Forex – zakup walut, 
gry edukacyjne „Fabryka książek”, kalku-
latory kredytu i wiele innych, uczniowie 
wykonywali różnorodne zadania i ćwi-
czenia, które umożliwiły im zrozumienie 

Program „Na własne konto”, do którego przystąpiliśmy jako jedna z siedmiu 
szkół z terenu województwa podkarpackiego, odbywa się przy współpracy 
z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz dzięki wsparciu 
Narodowego Banku Polskiego. Jego założeniem jest poszerzenie wiedzy 
ekonomicznej, kształtowanie postaw aktywności obywatelskiej, a także 
przekazanie młodym ludziom umiejętności świadomego planowania własnej 
ścieżki zawodowej.

podstawowych pojęć ekonomicznych, np. 
podaż, popyt, rynek, cena itp. Również wi-
zyta w Banku Pekao S.A. w Łańcucie była 
dla nich ciekawym doświadczeniem, gdyż 

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół 
im. S. Pigonia w Medyni Łańcuckiej 

zgłębiają tajniki bankowości i ekonomii

dzięki temu zapoznali się z ofertą banku, 
jego działalnością i zasadami funkcjono-
wania. Dalszą część zajęć praktycznych 
stanowiła wizyta u lokalnego przedsię-
biorcy, tj. w Zakładzie Produkcji Przyczep 
i Nadwozi Stim Małecki sp. j. w Pogwizdo-
wie. Właściciel firmy, Pan Stanisław Ma-
łecki, z wielkim zaangażowaniem pokazał 
uczniom wszystkie pomieszczenia, hale 
firmy, opowiadając o każdym urządzeniu 
i stosowanych technologiach. 

Realizacja II etapu projektu ma formę 
konkursu, w ramach którego gimnazjali-
ści przygotują gazetę ekonomiczną oraz 
minibiznesplan jej wydania. Finał odbę-
dzie się w Warszawie, a komisja konkur-
sowa nagrodzi najlepszych uczniów. 

W trakcie trwania warsztatów każda 
szkoła prowadzi swój własny blog na 
stronie nawłasnekonto.pl , laureat pu-
bliczności zostanie wybrany poprzez gło-
sowanie na facebooku. 

Zdaniem gimnazjalistów tygodniowe 
zajęcia były bardzo interesujące, gdyż po-
przez inspirującą zabawę, filmy, rozważa-
nia, praktyczne zajęcia mogli nauczyć się 
gospodarowania własnymi pieniędzmi, 
oszczędzania, poznali tajniki inwestowa-
nia oraz bankowości i funkcji pieniądza. 
Wielu z nich uświadomiło sobie, że za-
radność, przedsiębiorczość i aktywność 
obywatelska, to wymogi obecnego ryn-
ku. Każdy ma szansę studiowania wyma-
rzonego kierunku, a znalezienie dobrej 
pracy, czy założenie własnej firmy zależy 
od kompetencji i umiejętności, jakie na-
będą w trakcie kolejnych etapów swojej 
edukacji. Mamy nadzieję, że dzięki takim 
doświadczeniom  nasi absolwenci łatwiej 
poradzą  sobie we współczesnym, dyna-
micznie rozwijającym się świecie. 

Elżbieta Wojturska, Nauczyciel 
Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej

Czytanie stanowi podstawę wszelkiego 
kształcenia, jak również funkcjonowania 
na odpowiednio wysokim poziomie inte-
lektualnym każdego człowieka bez wzglę-
du na wiek. Większość ludzi czyta w tem-
pie od 150 do 250 słów na minutę. Nie 
jest to tempo „naturalne”, gdyż czytając, 
popełniamy wiele błędów, mamy również 
złe nawyki i przekonania czytelnicze. Po-
winniśmy czytać w tempie 800 do 1200 
słów na minutę, dlatego tak ważne jest 
wypracowanie takiej techniki czytania, 
która byłaby jak najbardziej efektywna, 
to znaczy, żeby przyswajanie informacji 
odbywało się w sposób jak najpełniejszy, 
w jak najkrótszym czasie, a to równocze-
śnie podniesie stopień rozumienia czyta-
nego tekstu. 

Proponowany naszym gimnazjalistom 
kurs obejmuje kształcenie umiejętno-
ści umożliwiających zwiększenie tempa 
czytania, stosowanie technik pamięcio-
wych, koncentracji, relaksu i pozbywa-
nia się stresu. W tym celu wykonywane 
są ćwiczenia eliminujące błędy czytelni-
cze i kształtujące nawyki wpływające na 
zwiększenie tempa czytania oraz stoso-

wania technik pamięciowych poprzez:
• zwiększenie pola widzenia,
• zmniejszenie czasu fiksacji (czas po-
trzebny do zebrania informacji) – właści-
wa praca oczu,
• likwidację fonetyzacji i sublokalizacji 
(zagłuszania),
• walkę z regresją czytelniczą,
• poprawienie stopnia koncentracji,
• rozwijanie pamięci i wyobraźni, 
• badanie i rozwijanie IQ,
• poznawanie technik pamięciowych, 
• stosowanie metod relaksu i kształcenie 
umiejętności pozbywania się stresu,

Od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 w Zespole Szkół w Krzemie-
nicy realizowany jest projekt „Nowoczesne strategie uczenia się drogą do 
podniesienia efektywności nauczenia w Gimnazjum w Krzemienicy”. W tym 
czasie każdy gimnazjalista ma okazję skorzystać z kursu szybkiego czytania 
i technik uczenia się.

„Aby czytać szybciej i skuteczniej” • określanie „łącza edukacyjnego”, które 
pozwala poznać sposób uczenia się,
• eliminowanie dysleksji, dysortogra-
fii, dysgrafii, dyskalkulii rozwojowej  
(czyli specyficznych trudności w uczeniu 
się czytania i pisania, które nie wynikają  
z niższej sprawności intelektualnej czy 
wad wzroku, słuchu lub zaniedbania śro-
dowiskowego),
• umiejętność selekcji tekstu i rozwijanie 
antycypacji (kojarzenia).

CO MOGĄ OSIĄGNĄĆ 
UCZESTNICY KURSU?

•  zwiększyć tempo swojego czytania 
z jednoczesnym zwiększeniem procentu 
zrozumienia czytanego tekstu,
• zdecydowanie skrócić czas nauki,
• nauczyć się sztuki koncentracji,
• poznać techniki sprawnego i efektyw-
nego uczenia się, w tym rewelacyjne me-
tody nielinearnego notowania – „mapy 
myśli”,
• rozwinąć swoją wyobraźnię.

CO OTRZYMA NASZA PLACÓWKA?

• przenośny komputer wraz z oprogra-
mowaniem,
• projektor multimedialny,
• przenośna tablica interaktywna,
• oprogramowanie do rozwoju umiejęt-
ności szybkiego czytania.

Jacek Lalicki, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Krzemienicy

Podczas kiermaszu można było kupić między innymi: palmy wielkanocne, stroiki i ozdoby świąteczne wykonane ręcznie przez człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich, Szkolne Koło Caritas, harcerzy z Krzemienicy oraz indywidualne osoby. Kiermaszowi towarzyszyła 
wystawa obrazów Grażyny Sordyl oraz braci Zenona i Waleriana Buków. Można było również obejrzeć kroniki i książki napisane przez 
mieszkańców Krzemienicy.

Pierwszy Krzemienicki Kiermasz Wielkanocny
16 i 17 marca w Ośrodku Kultury w Krzemienicy odbył się pierwszy Kiermasz Wielkanocny 

zorganizowany przez krzemienickie Koło Gospodyń Wiejskich

ATRAKCYJNE DZIAŁKI 
POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I USŁUGOWE

Gmina Czarna oferuje do sprzedaży atrakcyjne działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne oraz usługowo-komercyjne. 

Działki położone są na terenie Gminy Czarna w miejscowościach: Krzemienica, Czarna, Pogwizdów, Medynia Głogowska, Dąbrówki.

Pełne informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej pokój nr 7, 
telefonicznie  17 2262324 w. 134, a także na stronie internetowej www.gminaczarna.pl
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Już niedługo będzie można zobaczyć 
kolekcję ceramiki z Medyni w kilku miej-
scach na terenie Podkarpacia. Stałe pod-
świetlone witryny zawierające przekrój 
wzorów znajdą się między innymi w Ma-
neżu w Łańcucie, oraz Trasie Podziemnej 
i Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 
Zadanie jest realizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 
w ramach projektu: „Promocja produk-
tu lokalnego z Ośrodka Garncarskiego 
w Medyni Głogowskiej” współfinan-
sowanego z Funduszu Promocji Pro-
duktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ 
Ekologicznego w ramach projektu 

„Alpejsko-Karpacki Most Współpra-
cy współfinansowanego przez Szwaj-
carię w ramach Szwajcarskiego Pro-
gramu Współpracy z nowymi krajami 
Unii Europejskiej. Otrzymana kwota 
wsparcia szwajcarskiego wynosi 20 000 
zł. Pierwsze działania rozpoczęły się
20 listopada 2012 r. i potrwają do 5 sierp-
nia 2013 roku. 

Celem głównym projektu jest promo-
cja tradycyjnych produktów lokalnych 
z terenu Ośrodka Garncarskiego w Me-
dyni Głogowskiej. Cele szczegółowe to: 
wsparcie garncarzy wykonujących cera-
mikę tradycyjną i nowoczesną, dotarcie 

do świadomości szerszego grona odbior-
ców poprzez zaistnienie w miejscach 
informacji turystycznej, oraz miejscach 
licznie odwiedzanych przez mieszkańców 
Podkarpacia.

Oprócz witryn projekt zakłada wyda-
nie materiałów promocyjnych: folderów 
w języku polskim i angielskim, oraz wizy-
tówek ekspozycyjnych.

Partnerem wspierającym projektu jest 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 
Ośrodka Garncarskiego „Projekt: Medy-
nia!”.

Informacje o realizowanym zadaniu 
dostępne są w biurze projektu: biuro  
GOKiR Czarna 260,  37-125 oraz na stro-
nie internetowej www.medynia.com.pl 

Jolanta Superson, Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Czarnej

Ceramika z Medyni 
w ważnych turystycznie miejscach na Podkarpaciu

Prowadzony przez Panią Sołtys Sołec-
twa w Czarnej blog: „Czarna – wieś w Do-
linie Wisłoka” zajął wysokie 12 miejsce 
spośród 120 startujących w Ogólnopol-
skim Konkursie na Blog Roku 2012 w ka-
tegorii „Polityka i społeczeństwo”. Biorąc 
pod uwagę fakt, że to blog skierowany do 
społeczności lokalnej, uplasowanie się 
na takiej pozycji pośród ogólnopolskich 
blogów jest dużym osiągnięciem. O jego 

„Listy z Syracuse” i „W poszukiwaniu 
swojego miejsca na ziemi” 

Młodzież z Zalesia i Medyni Głogowskiej kręci filmy o emigracji do USA!

8 lutego 2013r. grupa gimnazjalistów 
z Medyni Głogowskiej i Zalesia wraz 
z nauczycielkami – Agnieszką Bernat 
i Agnieszką Lalicką – uczestniczyła w pro-
jekcie warsztatów etnograficzno – filmo-
wych pt:” Na emigracyjnych szlakach 
wczoraj i dziś”, którego tematyką są „wy-
jazdy za chlebem”. Warsztaty realizowane 
są przez Muzeum Etnograficzne im. Fran-
ciszka Kotuli w Rzeszowie, w ramach Pro-
gramu „Akademia Orange”.

Młodzież uczestniczyła w 6-godzin-
nych zajęciach, na których operator filmo-
wy i fotograf, Pan Mariusz Guzek, zapo-
znał wszystkich z warsztatem filmowym 
i narzędziami potrzebnymi do realizacji 
krótkiego filmu dokumentalnego. Pokazał 
jak pokonać drogę od pomysłu do realiza-
cji „krok po kroku”. Trzeba przyznać, że 
warsztaty przeprowadzono rewelacyjnie! 
Młodzież była miło zaskoczona otrzyma-
nymi kompletami materiałów szkolenio-

2013 r. Wtedy zebrane informacje, zdję-
cia, video zostaną połączone w jeden film. 
Najlepsza projekcja filmowa zostanie na-
grodzona. c.d.n.

W projekcie biorą udział:
ZS w Medyni Głogowskiej: Monika 

Lepianka, Oliwia Chmiel, Kamil Walicki, 
Anna Bojda, Justyna Gołojuch.

Młodzież z ZS w Zalesiu: Natalia Wil-
czak, Bartosz Bujak, Justyna Gołojuch, 
Anna Walat, Anna Kot.

 
Opracowała Agnieszka Bernat,

fotografie Grzegorz Stec

wych, tj. długopisy, notatniki, pendrive 
niezbędne do zapisywania przekazów 
badawczych. Sześciogodzinne uczestnic-
two w zajęciach zakończono posiłkiem 
zapewnionym przez organizatora. Grupa 
wraz z opiekunem skorzystała z transpor-
tu. Muzeum Etnograficzne zaoferowało 
również krótkie spotkanie i wywiad ze 
znanym etnografem Jolantą Danak- Gajdą, 
która rozmowy z młodzieżą wyemitowała 
w Polskim Radiu Rzeszów.

Efektem warsztatów będzie realizacja 
przez młodzież filmów dotyczących emi-
gracji mieszkańców Podkarpacia do Sta-
nów Zjednoczonych. 

Grupa z Medyni Głogowskiej podjęła 
się realizacji filmu pt: „Listy z Syracuse”, 
natomiast dokument o emigrantach z Za-
lesia będzie nosił tytuł „W poszukiwaniu 
swojego miejsca na ziemi” 

Prace wciąż trwają. Drugi termin spo-
tkania w Muzeum Etnograficznym 2 IV 

znaczeniu wśród mieszkańców naszej 
gminy i nie tylko świadczy również licz-
ba odwiedzin sięgająca 45000. Wszystko 
dzięki ciekawej treści, szerokiej tematy-
ce z różnych dziedzin życia, poruszaniu 
spraw i problemów ważnych i aktualnych. 
Blog ten „trzyma rękę na pulsie” życia nie 
tylko wsi Czarna i gminy, ale i spraw istot-
nych dla wszystkich, uniwersalnych war-
tości. Wszystko to dzięki zaangażowaniu 

jego autorki – Pani Marii Kiwały-Barnat 
– dociekliwej obserwatorki, poświęcają-
cej swój czas na rzecz naszej społeczności. 

Serdecznie gratulujemy autorce suk-
cesu prowadzonego bloga.

www.wiesczarna.blogspot.com

Nowe technologie mogą bardzo pomóc w pro-
mowaniu atrakcji turystycznych, także tych 
lokalnych. Ponadto mogą one stanowić świetną 
alternatywę aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Jedną z nowszych i stale się rozwijających są kody 
QR (Quick Response – szybka odpowiedź), które 
coraz częściej można znaleźć w gazetach, w inter-
necie czy na billboardach reklamowych. Kody te 
służą do szyfrowania informacji takich jak adres 
strony internetowej, profilu na Facebook-u, adresu 
e-mail, numeru telefonu czy każdej innej dowolnej 
wiadomości. Do odczytania kodu wystarczy telefon 
z aparatem oraz aplikacją dekodującą. W zależności 
od producenta telefonu występują różne programy 
do odczytywania kodów QR. Lista aplikacji do pobra-
nia na telefon znajduje się na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej  
– www.gok-czarna.pl

QR kody podczas otwarcia sezonu 
turystycznego na „Garncarskim Szlaku” 

Już 28 kwietnia rozpoczynamy sezon turystycz-
ny, który otworzy Rajd Rowerowy „Garncarskim 
Szlakiem”. To właśnie pod rajdu na trasie pojawią 
się pierwsze kody. Organizatorzy przewidują na-
grody dla uczestników rajdu, którzy jako pierwsi 
zeskanują kod i odczytają zawarte w nim hasło. 

Możliwości i pomysłów, do których można użyć 
kodów QR, jest mnóstwo, wszystko zależy od wy-
obraźni, dlatego powinny one wzbudzić zaintere-
sowanie, a co za tym idzie zrodzić nowe pomysły 
na ich wykorzystanie.

QR kody w promocji Gminy Czarna

28 kwietnia 
Rajd rowerowy 
„Garncarskim Szlakiem”
Początek godz 10.00 przed Zagrodą Garncarską 
w Medyni Głogowskiej

Zapisy – biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej. 
Tel. 17 226 23 23, e-mail: biuro@gok-czarna.pl
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Po wielu przygotowaniach, spotka-
niach i próbach, przy zaangażowaniu licz-
nego grona osób, wieczorem, 5 stycznia 
rozbrzmiały pierwsze dźwięki koncertu. 
W role biblijnych postaci: Świętej Rodziny, 
pasterzy i królów, wcielili się mieszkańcy 
Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, 
Zalesia i Pogwizdowa, a także ochotnicy 
spoza parafii. Na scenie kolędowali: Scho-
la Parafialna z Medyni Głogowskiej, Ka-
pela „Wysoczanie”, grupa „Młody Duch”, 
Gminna Orkiestra Dęta z Czarnej, Urszula 
Stopyra, Justyna Polanowska, Dziecięca 
Grupa Wokalna, mali pastuszkowie: Kuba 
Sylwanowicz, Szymek Woś, Miłosz Pola-
nowski i inni. Zachwalane przez trzech 
królów ciastka upieczone przez anioły, 
przyciągnęły na scenę także drabów w 
dawnych tradycyjnych czapach i maskach. 

Ciepło przekazywane przez artystów 
ze sceny, równie skutecznie rozgrzewa-
ło widzów, jak ogniska rozpalone przez 
strażaków, czy gorący barszczyk i herbata 

serwowane przez członkinie stowarzy-
szeń kobiecych.

Po przemówieniach i podziękowaniach 
Wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzań-
skiego i księdza Dziekana Jana Krzywiń-
skiego, oraz po przeczytaniu fragmentu 
Ewangelii przez Sołtysa Sołectwa Zalesie 
– Julina Krauza przy kolędzie „Przekażcie 
sobie znak pokoju” tradycyjnie dzielono 
się opłatkiem. Podsumowaniem progra-
mu koncertu był występ Gminnej Orkie-
stry Dętej z Czarnej, po którym niebo nad 
głowami licznie zgromadzonych widzów 
rozbłysło kaskadami sztucznych ogni. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Wójt Gminy Czarna, Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. Nawiedzenia NMP W Me-
dyni Głogowskiej, Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Czarnej, OSP Medynia 
Łańcucka i Pogwizdów, Zalesie, Medynia 
Głogowska, Stowarzyszenie Inicjatywy 
Zaleskiej „Jodełka”, Stowarzyszenie „Klub 
Kobiet” z Medyni Łańcuckiej, Ruch „Świa-

Wspólne kolędowanie podczas Koncertu 
„Bliżej Nieba” w Medyni Głogowskiej

Pod jaśniejącą na ciemnym niebie błękitną koroną Maryi, wieńczącą strzelistą 
sylwetkę Kościoła Parafialnego w Medyni Głogowskiej rozegrał się kolejny już, 
VI Świąteczny Koncert na Wzgórzu „Bliżej Nieba”.

tło-Życie” z Medyni Głogowskiej, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eu-
rogalicja”.

Koncert „Bliżej Nieba” sfinansowa-
ny został z budżetu Gminy Czarna, przy 
wsparciu finansowym ze środków Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Eurogalicja”. Pokaz sztucznych ogni jak 
co roku został sfinansowany przez spon-
sorów, którymi były następujące firmy: 
Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław 
Kot z Medyni Głogowskiej; STIM Zakład 
produkcji przyczep i nadwozi z Pogwizdo-
wa, Józef Małecki; Zakład Robót Ziemnych 
Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa 
z Pogwizdowa, Lech i Spółka; „KOTPOL” 
z Zalesia, Zofia i Marek Kot; KRYSTPOL 
z Medyni Łańcuckiej, Tomasz Litwin; Za-
kład robót regulacyjnych z Medyni Łań-
cuckiej, Piotr Jeziorek i Leszek Dziubek; 
KOT AUTOHANDEL sprzedaż oraz skup 
aut ciężarowych z Medyni Głogowskiej, 
Adam Kot; Biuro usług geodezyjno – kar-
tograficznych GEOART, Artur Lepianka; 
BOR z Medyni Łańcuckiej, Adam Plizga.

Jolanta Superson, Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Czarnej

Ponad półtoragodzinny program opra-
cowany i poprowadzony przez Wojciecha 
Parysa – prezesa krzemienickiego chóru 
św. Jakuba – wypełniły przede wszystkim 
zespoły działające przy Ośrodku Kultury. 
Gościnnie wystąpił chór „Fraza” z Kosiny. 
W rolę statystów wcielili się uczniowie 
Zespołu Szkół w Krzemienicy. 

Była to spora porcja pięknych polskich 
kolęd i pastorałek, bardzo starych i nie-
kiedy zapomnianych oraz tych współ-
czesnych w wykonaniu chóru Św. Jaku-
ba pod dyrygenturą Małgorzaty Dzień, 
chóru „Fraza” z Kosiny pod dyrygenturą 
Agnieszki Tomaszek, zespołu dziecięce-
go „Jakubki” pod kierownictwem Marty 
Skrobacz i orkiestry „Kremenetz Band” 

pod przewodnictwem Łukasza Bieniasza. 
Program przeplatany był tańcami, m.in. 
„Tańcem Aniołów” w wykonaniu Zespołu 
Dziecięcego „Mix Dance” w opracowa-
niu choreograficznym Barbary Nowak 
oraz niedawno powstałego Dziecięce-
go Zespołu Ludowego „Krzemyki” pod 
kierunkiem Agaty Hospod, który bardzo 
przypadł do gustu licznie zgromadzonej 
publiczności. 

Ciekawą inscenizację krzemienickiego 
zwyczaju chodzenia w Nowy Rok „po drab-
sku” w opracowaniu Marty i Zenona Buków 
przedstawił zespół „Wesela Krzemienickie-
go”, którego kierownikiem artystycznym 
jest Walerian Buk. W Krzemienicy zwyczaj 
ten przetrwał do dnia dzisiejszego. 

Główna ideą spotkań jest prezentacja 
twórczości utalentowanych kobiet. Jak co 
roku, również i tym razem impreza rozpo-
częła się otwarciem wystawy malarstwa. 
W tym roku zaprezentowano obrazy Niny 
Zielińskiej Krudysz, artystki, której jak wy-
znaje na swojej stronie internetowej, naj-
większą pasją i sposobem na życie jest sztu-
ka. Artystka studiowała malarstwo w pra-
cowni prof. Tadeusza Wiktora na wydziale 
sztuki UR. Wcześniej uczyła się w Liceum 
Plastycznym pod okiem prof. Józefa Gaz-
dy. Jak wyznaje na swojej stronie galeria 
Indygo-Jej. Praca z mistrzami nauczyła ją 
zabawy z kolorem a także tworzenia świa-
ta z pogranicza rzeczywistości. W swoich 
świetlistych, nastrojowych abstrakcjach pani 
Nina tworzy przestrzenie, które wciągają 
oglądającego w tajemniczą głębię. Artystka 
ma na swoim koncie wiele indywidualnych 

Pod koniec koncertu z wizytą duszpa-
sterską przybył ks. katecheta Bogusław 
Folusiewicz, który pobłogosławił zebra-
nych gęstym deszczem wody święconej, 
wywołując tym samym ogromną radość 
wszystkich obecnych.

W piękny styczniowy wieczór, zarówno 
wykonawcy jak i widzowie, mogli wspól-
nie kolędować i miło spędzić czas. Kon-
cert zakończył się „Kolędą dla nieobec-
nych” w wykonaniu Małgorzaty Dzień. 

Zenon Buk, Sołtys Wsi Krzemienica

i zbiorowych wystaw oraz nagród, z których 
ostatnia to Nagroda Specjalna na Między-
narodowym Triennale Malarstwa Regio-
nu Karpat „Srebrny Czworokąt” w 2012 r. 
w BWA Rzeszów. 

Podczas wieczoru odbył się także koncert 
pt. „Wszystkie piosenki o miłości” w wyko-
naniu Urszuli Stopyry, wokalistki od kilku 
lat działającej w kręgach muzyki rozryw-
kowej naszego regionu. Podczas koncertu 
towarzyszyli jej muzycy: Darek Kosak, 
Kamil Niemiec, Witek Drapała, Kuba Stec 
i Maciek Stec.

Spotkanie urozmaicił pokaz mody mę-
skiej, podczas której zaprezentowano naj-
nowszą kolekcję projektantki Agi Pou pt 
„Zaplątani” a także kolekcje firm 4You, 
Diesel oraz Enemy. 

Panie uczestniczące w spotkaniu mia-
ły okazję zapoznać się z ofertą mobilnego 

gabinetu kosmetycznego Doroty Domin 
z Krzemienicy, w którym wykorzystuje się 
wyłącznie naturalne kosmetyki firmy Aroma 
Derm. Można było także wygrać biżuterię 
artystyczną Moniki Baran, sukienkę z ko-
lekcji Agi Pou, zabiegi upiększające w gabi-
necie Doroty Domin oraz kosmetyki firmy 
Mary Kay.

 
Małgorzata Wisz, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

Krzemienicka opowieść 
o Bożym Narodzeniu

„Babski wieczór. Spotkania ze sztuką” 
już po raz szósty

Świąteczne koncerty

5 stycznia 2013 roku w Ośrodku Kultury w Krzemienicy odbyło się widowisko  
pt. „Krzemienicka Opowieść o Bożym Narodzeniu”.

To już piąty w historii wygrany przez 
zespół konkurs szczebla ogólnopolskie-
go: Tarnów 1994r. – nagroda główna, 
Kadzidło na Kurpiach 2007 r. – 1 miej-
sce(wyróżnienie dla kapeli i tytuł „Naj-
piękniejszej Panny Młodej”), Łowicz 
2007 r. – nagroda główna, Węgrów 2009 
r. – Grand Prix festiwalu(3 nagroda wy-
robów regionalnych), Rzeszów 2012r. 
– 1 miejsce. Tak się składa, że były to 
najbardziej prestiżowe i liczące się festi-
wale i konkursy tańców i obrzędów ludo-
wych w Polsce. W konkursie Tradycyjne-
go Tańca Ludowego w Rzeszowie, zespół 
z Krzemienicy trzykrotnie brał już udział 
w jego XIV jego edycji w 1992 roku zajął 
II miejsce a w XXVII edycji w 2011 roku 
zajął 3 miejsce, a w kategorii par tanecz-
nych 3 miejsce zajęła para Marta i Zenon 
Buk. Aż w końcu w XVIII edycji w 2012 
roku zdobył upragnione pierwsze miej-
sce. Konkursy te cieszą się popularno-
ścią i bardzo wysokim poziomem. Samo 
Podkarpacie reprezentowały bardzo sil-
ne zespoły, bo to przecież najbogatszy 
w folklor region w Polsce, a do tego re-
gion góralski, mazowiecki, kurpiowski, 
małopolski i wiele innych wspaniałych 
zespołów folklorystycznych z całej Pol-
ski. Miniony 2012 rok był dla zespołu 
rokiem ciężkiej pracy i wielu ważnych 
występów. Na przełomie kwietnia i maja 
z powodzeniem wystąpił na Międzyna-
rodowym Festiwalu „Costa Barcelona” 
w Hiszpanii, w lipcu na festynie w Wado-
wicach koło Mielca, natomiast we wrze-
śniu w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa na Podkarpaciu, gdzie na scenie 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie wystawił całość widowiska. 

W październiku delegacja Zespołu 
Regionalnego „Wesele Krzemienickie” 
wzięła udział w jubileuszowy koncercie 
galowym z okazji 60-lecia pracy twór-
czej Pani Alicji Haszczak, który odbył 
się w auli konferencyjnej Politechniki 
Rzeszowskiej.  Alicja Haszczak to wybit-
ny choreograf i znawca folkloru, z którym 
związana jest od 1952 roku. Członek Rady 
Ekspertów Polskiej Sekcji Międzynaro-
dowej Rady, Organizacji i Festiwali Folk-
loru i Sztuk Tradycyjnych oraz członek 
Polskiego Towarzystwa Etnograficznego, 
wieloletni kierownik studenckiego ZPiT 
Połoniny i dyrektor 4-letniego Polonijnego 
Studium Choreograficznego w Rzeszowie, 
w ramach którego wielokrotnie urządzała 
spotkania instruktażowe dla przyszłych 

choreografów z całego świata z udziałem 
tancerzy krzemienickiego zespołu. Należy 
wspomnieć, że od 2008 roku Pani Alicja  
jest Honorowym Członkiem Zespołu Re-
gionalnego „Wesele Krzemienickie”, z cze-
go jak sama podkreśla jest bardzo dumna.   

Podczas uroczystości członkowie ze-
społu  wręczyli jubilatce  płaskorzeźbę 
przedstawiającą  parę taneczną z Krze-
mienicy, wykonaną przez rzeźbiarza Jacka 
Golca. W dowód wdzięczności Pani Hasz-
czak przekazała im  egzemplarz swojej 
ostatniej  książki pt. „Tańce rzeszowskie” 
z dedykacją: „Wspaniałemu zespołowi 
„Wesele Krzemienickie” w dowód uzna-
nia za miłość do tradycji, muzyki, tańca 
i śpiewu władnego regionu, Alicja Hasz-
czak. Rzeszów, 21.10.2012r.”

Zenon Buk, Sołtys Wsi Krzemienica

I miejsce dla „Wesela 
Krzemienickiego” 

w XXVIII Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego 

Tańca Ludowego w Rzeszowie
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Jedną z atrakcji były zorganizowane 
we wszystkich miejscowościach Bale 
Karnawałowe .  Najmłodsi idealnie 
wczuli się w atmosferę i, jak przystało 
na taką imprezę, zachwycali ubiorem. 
Można było zobaczyć niemal wszystkie 
postaci z ulubionych bajek. Atrakcji na 
balach nie brakowało: było malowanie 
buzi, zabawy i konkursy, prezentacja 
strojów oraz poczęstunek, a potem tań-
ce przy dobrej muzyce w sali pełnej ba-
niek mydlanych. 

Wśród dzieci starszych i młodzieży 
większym zainteresowaniem cieszyły 
się rozgrywki sportowe. W zależno-
ści od zainteresowania miejscowych 
dzieci w poszczególnych Ośrodkach 
Kultury rozgrywane były turnieje  
w bilarda, tenisa stołowego, rzutki, nato-
miast w OK w Krzemienicy zorganizowano  
gry i zabawy dla dzieci młodszych. Roz-
grywki były podzielone na kategorie 

wiekowe, więc szansę na zwycięstwo 
miał każdy. Nagrodami dla najlepszych 
były statuetki, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, takie jak rakietki do 
tenisa, rzutki, bidony, okulary pływac-
kie, skakanki, hula – hopy, a dla każdego 
uczestnika przewidziane były słodycze.  
W każdej miejscowości medal otrzymy-
wał również najmłodszy zawodnik. 

Biblioteka w Czarnej zorganizowała 
w dniu 15.02 podsumowanie konkursu 
dla dzieci  pt. „Najaktywniejszy czytelnik 
2012 r.”  Do biblioteki przyszło 15 dzieci, 
8 najlepszych czytelników  zostało nagro-
dzonych dyplomami i upominkami. Dzieci 
uczestniczyły w grach, zabawach i zgady-
wankach plastyczno-literackich. Jeden 
z czytelników - Eryk Pelczyk opowiedział 
rozdział z książki pt. ,,Ania z Zielonego 
Wzgórza”. Już teraz zachęcamy wszystkie 
dzieci do wzięcia udziału w konkursie 
,,Najaktywniejszy czytelnik 2013 roku”. 

Przez cały okres ferii wszystkie fi-
lie GOKiRu oraz Biblioteki Publicznej 
były do dyspozycji dzieci i młodzieży. 
Współpraca obu instytucji zaowocowa-
ła ciekawymi projektami jak choćby 
widowiskowe „Zabawy z Papierem” 

Każdy mógł wziąć udział w zajęciach 
plastycznych, zdobieniu kamieni, kursie 
gotowania, konkursie karaoke, seansach 
filmowych, czy też turnieju gier planszo-
wych. Zorganizowano warsztaty taneczne 
oraz wyszywanie serduszek walnetynko-
wych.

Dzieci mogły także sprawdzić swoje 
możliwości na rzeszowskiej kręgielni oraz 
wybrać się na wycieczkę do kina. 

Ewa Mroziak, Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Czarnej,

Natalia Dobrzańska, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Czarnej

Dwie gminne instytucje: Biblioteka Publiczna  i Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, – przygotowały szereg propozycji 
dla dzieci i młodzieży na spędzenie wolnego czasu w gminie Czarna podczas ferii zimowych.



„Babski wieczór. 
Spotkania ze sztuką”

(Ośrodek Kultury w Czarnej, 10 marca 2013 r.)

Świąteczny koncert „Bliżej Nieba”
(Medynia Głogowska, 5 stycznia 2013 r.)

„Krzemienicka Opowieść o Bożym Narodzeniu”
(Ośrodek Kultury w Krzemienicy, 5 stycznia 2013 r.)


