
NASZA GMINA
PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ISSN 1733-411X

GMINA CZARNA

Nr 27, kwiecień 2014

Czarna   Dąbrówki   Krzemienica   Medynia Głogowska   Medynia Łańcucka   Pogwizdów   Wola Mała   Zalesie

BUDŻET GMINY 2014

PORTAL MAPOWY
GMINY CZARNA

Gmina Czarna 
w Rzeszowskim
Obszarze Funkcjonalnym

Wydarzenia kulturalne w gminie

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego



2 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2014 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2014www.gminaczarna.pl 3

NASZA GMINA – PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Nr 27, kwiecień 2014
Urząd Gminy w Czarnej, 37-125 Czarna 260, tel. 17 226 23 24, www.gminaczarna.pl

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. 37-125 Czarna 260c, tel./fax: 17 226 23 23,
email: biuro@gok-czarna.pl, www.gok-czarna.pl
Na okładce: Potrawy Wielkanocne przygotowane przez Stowarzyszenie 
„Jodełka” z Zalesia, fot. Tadeusz Poźniak
Korekta: Justyna Polanowska. Skład, przygotowanie do druku: Artur Buk

Nakład: 2000 egz., 
ISSN 1733-411X

Serdeczne życzenia z okazji jubileuszu w trakcie przyjęcia, zorganizowanego przez syna Stanisława w domu rodzinnym Jubi-
latki złożyli w imieniu samorządu gminnego Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański i Kierownik USC w Czarnej Jolanta 
Jaźwa. Pani Honorata otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz okolicznościowy upominek. Jubilatce życzymy kolejnych lat 

zdrowia i dobrego samopoczucia, miłości i szacunku najbliższych.
Jolanta Jaźwa, USC w Czarnej

Jubileusz 
Stulatki

W dniu 19 marca 2014 r., w Bursie Szkolnej w Łańcucie odbyło się uro-
czyste wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju” 
dla rodziców, których trzech i więcej synów pełni lub pełniło nienagan-

nie czynną służbę wojskową. Z terenu naszej gminy medalem uhonorowany został 
PAN STANISŁAW CHMIEL Z POGWIZDOWA, którego trzej synowie: Jerzy, 
Kazimierz i Ryszard pełnili zaszczytny obowiązek służby wojskowej.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej medal wręczył Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Rzeszowie ppłk Marcin Żal, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Rzeszowie mjr Zbigniew Winiarski, Starosta Powiatu Łań-
cuckiego Adam Krzysztoń oraz Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański.

Pan Wójt w imieniu samorządu Gminy Czarna przekazał odznaczonemu panu 
Stanisławowi Chmielowi kwiaty oraz okolicznościowy upominek.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy 
Pozaszkolnej w Łańcucie pod kierownictwem Pani Agnieszki Tomaszek. 

Jolanta Piekarz, USC w Czarnej

Srebrny medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”

Ogłoszenie Biura Doradztwa 
Rolniczego w Czarnej

Informuje się rolników, że można skorzystać z fa-
chowej pomocy w wypełnianiu wniosków o bez-
pośrednie płatności do upraw rolnych, płatności 

do krów i owiec. Z pomocy w biurze można skorzystać w dni pracujące: 
wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

Siedziba Biura Doradztwa Rolniczego w Czarnej mieści się naprze-
ciwko Urzędu Gminy, nad Biblioteką Publiczną. 

Tel. 17 226 2117, tel kom. 609 811 385. 
W poniedziałki od 8.00 do 14.00 pomoc udzielana będzie w Ośrodku 

Kultury w Medyni Głogowskiej.

Andrzej Surmacz, Specjalista Doradztwa Rolniczego

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Przewidniczący Rady Gminy Czarna
Zdzisław Jaromi

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 
radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa,  

który przynosi nam 
Radość, Miłość,  Pokój i Dobro, 

życzymy Wam Wszystkim  
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

nadziei na lepszą przyszłość 
oraz przeżywania tych pięknych świąt 

w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Wesołego Alleluja!

Mieszkanka Medyni Głogowskiej, PANI HONORATA BORYŁO 
w dniu 9 lutego 2014 r. obchodziła swoje setne urodziny.

WAŻNA NOMINACJA 
„WESELA KRZEMIENICKIEGO”

Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie” został 
wytypowany przez jury XXVI Wojewódzkie-
go Konkursu Ludowe Obrzędy i Zwy-

czaje w Giedlarowej do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Artystycznych 
Wsi Polskiej, który odbędzie się 
27–29 czerwca w Kiel-
cach. Zespół, jako je-
dyny, reprezentował 
będzie województwo 
Podkarpackie. Gratulu-
jemy nominacji i życzymy 
dalszych sukcesów.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 
niosących nadzieję i odrodzenie życia,

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności.

Niech radość Zmartwychwstania zagości w naszych sercach,
napełniając je miłością, wiarą i pokojem!

życzy
Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP

Mieczysław A. Łyp

Resurrectio  
Nad doliną
z jasną jeszcze polaną nieba 
błękitny dzień
rozwija światłość zmierzchu 
i nieśmiałą zieleń wiosennej wierzbiny 
chłonąc szum tłumów Niedzieli Palmowej 
szkarłatną ciszę Wielkiej Soboty 
misterium zmartwychwstania 

Tajemnica dotyku dnia i nocy 
Tajemnica dzwonów Jerozolimy
Tajemnica ogrodów oliwnych 
Tajemnica trzech Marii 

W otwartej przestrzeni krajobrazu 
pękają pęki rozkwitających słów
obrazów znaków nawoływań 
przystanków stacji modlitw błagań 
dłoni ułożonych w gotyckie katedry 

Wszystko to 
mimo iż zamknięte w wieczności 
kołysze się na wietrze 
barwi nadzieją pejzaż 
i mijającą nas chwilę  
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

XXXIV Sesja Rady Gminy Czarna 
14 listopada 2013 r.

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Rada 
podjęła 19 uchwał.

Uchwała Nr XXXIV/338/2013 w spra-
wie programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIV339/2013 w spra-
wie przyjęcia zmian Statutu Związku Mię-
dzygminnego „Wisłok”.

Uchwała Nr XXXIV340/2013 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położo-
nych w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr XXXIV341/2013 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położo-
nej w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr XXXIV342/2013 w spra-
wie wyrażenia zgody na nabycie na mienie 
komunalne Gminy Czarna nieruchomości 
położonej w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr XXXIV343/2013 w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV344/2013 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV345/2013 w spra-
wie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV346/2013 w spra-
wie upoważnienia do złożenia wniosku 
o dofinansowanie z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko oraz przyję-
cie do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Ure-
gulowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Czarna – etap II”.

Uchwała Nr XXXIV347/2013 w spra-
wie dopłat za ścieki.

Uchwała Nr XXXIV348/2013 w spra-
wie Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Czarna. 

Uchwała Nr XXXIV349/2013 w spra-
wie uchwalenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Czarna-Pod-
bór w miejscowości Czarna Gmina Czar-

na powiat łańcucki województwo podkar-
packie.

Uchwała Nr XXXIV350/2013 w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Uchwała Nr XXXIV351/2013 w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenie tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIV352/2013 w spra-
wie wyrażenia woli współpracy pomię-
dzy Gminą Czarna z pozostałymi gmina-
mi tworzącymi Rzeszowski Obszar Funk-
cjonalny przy realizacji zadań przewidzia-
nych dla związku ZIT.

Uchwała Nr XXXIV353/2013 w spra-
wie uchylenia uchwał o przystąpieniu do 
sporządzenia: zmiany Nr 4 Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Czarna w za-
kresie obszaru położonego w miejscowo-
ści Dąbrówki, po wschodniej stronie drogi 
wojewódzkiej, przy granicy z Gminą Rak-
szawa o powierzchni około 9 ha oraz w za-
kresie obszaru położonego w miejscowo-
ści Dąbrówki, po południowej stronie dro-
gi powiatowej Czarna – Laszczyny, przy 
granicy z gminą Białobrzegi o powierzch-
ni około 10 ha; zmiany Nr 5 Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Czarna; Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go „Dąbrówki – Las” w miejscowości Dą-
brówki, Gmina Czarna; Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego „Dą-
brówki Las II” w miejscowości Dąbrówki, 
Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Woje-
wództwo Podkarpackie; Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
osiedla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w miejscowości Krzemienica, Gmi-
na Czarna; Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla trasy przebie-
gu gazociągu i metanolociągu w miejsco-
wości Medynia Łańcucka, Gmina Czarna.

Uchwała Nr XXXIV354/2013 w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV355/2013 w spra-
wie podatku od środków transportowych 
na terenie Gminy Czarna.

Uchwała Nr XXXIV356/2013 w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Czarna na rok 2013.

XXXV Sesja Rady Gminy Czarna 
30 grudnia 2013 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Rada podjęła 11 uchwał.

Uchwała Nr XXXV/357/2013 w spra-
wie wyrażenia zgody na nabycie na mie-
nie komunalne nieruchomości położonej 
w miejscowości Czarna. 

Uchwała Nr XXXV/358/2013 w spra-
wie uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXV/359/2013 w spra-
wie zmiany Nr 10 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Wo-
jewództwo Podkarpackie.

Uchwała Nr XXXV/360/2013 w spra-
wie przyjęcia Programu Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Czarna na lata 2012 – 2015 
z uwzględnieniem lat 2016-2019.

Uchwała Nr XXXV/361/2013 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXV/362/2013w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Łańcuckiego w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXV/363/2013 w spra-
wie uchwalenia programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna 
na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XXXV/364/2013 w spra-
wie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Czarna na rok 2013.

Uchwała Nr XXXV/365/2013 w spra-
wie zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Czarna.

Uchwała Nr XXXV/366/2013 w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na 
2014 rok.

Uchwała Nr XXXV/367/2013 w spra-
wie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Czarna.

XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna 
14 lutego 2014 r.

Rada obradowała w składzie 12 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 11 uchwał.

Uchwała Nr XXXVI/368/2014 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Podkarpackiemu na realizację za-
dania publicznego 

Uchwała Nr XXXVI/369/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na obciążenie nie-
ruchomości stanowiącej własność Gmi-
ny Czarna położonej w miejscowości Po-
gwizdów ograniczonym prawem rzeczo-
wym – służebnością

Uchwała Nr XXXVI/370/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położo-
nej w miejscowości Medynia Głogowska.

Uchwała Nr XXXVI/371/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na zamianę nieru-
chomości. 

Uchwała Nr XXXVI/372/2014 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XIX/167/2012 
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej na do-
finansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Uchwała Nr XXXVI/373/2014 w spra-
wie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Po-
moc Gminy Czarna w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020. 

Uchwała Nr XXXVI/374/2014 w spra-
wie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej 
pomocy w formie świadczenia pieniężnego 
oraz określenia  zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia w formie posiłku  albo świad-
czenia rzeczowego w zakresie dożywiania.

Uchwała Nr XXXVI/375/2014 w spra-
wie likwidacji Związku Międzygminne-
go „Wisłok”

Uchwała Nr XXXVI/376/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Uchwała Nr XXXVI/377/2014 w spra-
wie wprowadzenia zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI/378/2014 w spra-
wie zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Czarna.

Wszystkich zainteresowanych 
dostępem do pełnego tekstu 
przytoczonych uchwał odsyłamy 
na stronę internetową gminy: 
www.gminaczarna.pl 
oraz www.gminaczarna.biuletyn.pl. 

Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2012, pozwoliło to na utylizację 
eternitu pochodzącego głównie z pokryć dachowych jak i zdemontowanego 
w latach poprzednich składowanego na posesjach. W ramach zadania wyspe-

cjalizowana firma zutylizowała 189,03 ton eternitu. Mieszkańcy gminy nie ponosili 
kosztów jego utylizacji. Całość w wysokości 84 563 zł, została sfinansowana ze 
środków Gminy Czarna, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie.

Do 31 stycznia 2014 r. pracownicy Urzędu Gminy przyjmowali zgłoszenia 
od mieszkańców, którzy chcą zutylizować eternit zdemontowany już wcześniej, 
składowany na posesji lub usunąć go z dachów. Zebrane informacje pozwoliły 
ustalić ilość mieszkańców zainteresowanych usunięciem eternitu. Na podstawie tej 
informacji Gmina złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie na usunięcie 62,41 
ton eternitu (ilość zadeklarowana przez mieszkańców). WFOŚiGW w ramach do-
stępnych środków w dniu 26.03.2014 roku podjął decyzję o dofinansowaniu zadania 
w formie dotacji na usunięcie 31,507 ton eternitu z terenu Gminy Czarna. W chwili 
obecnej trwają prace nad podpisywaniem umów z zainteresowanymi mieszkańcami 
oraz opracowywanie specyfikacji do ogłoszenia przetargu. 

Realizacja powyższego zadania ma na celu doprowadzenie do poprawy jakości 
środowiska oraz warunków życia mieszkańców gminy poprzez zminimalizowanie, 
a w konsekwencji zlikwidowanie negatywnego oddziaływania odpadów zawiera-
jących azbest, który ma znaczny wpływ na jakość powietrza oraz na stan zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
(Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31) § 10 ust.3 obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawie-
rających azbest (zgłoszenia do Urzędu Gminy) spoczywa na właścicielach nieru-
chomości.

W związku z powyższym osoby fizyczne, które posiadają eternit na pokry-
ciach dachowych lub składowany na posesjach, proszone są o pisemne zgłosze-
nie tego faktu do Urzędu Gminy w Czarnej Referat Budownictwa. 

AZBEST
Program usuwania w 2014 roku

Beata Kuszaj, Obsługa Rady Gminy Monika Nizioł, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
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W ROKU 2014 GMINA CZARNA 
PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁA 
DO PROGRAMU USUWANIA ETERNITU.
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BUDŻET GMINY NA ROK 2014

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

W dniu 30 grudnia 2013 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2014 zgodnie 
z uchwałą nr XXXV/366/2013 Rady Gminy w Czarnej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 35 216 680 zł
a) Dochody własne 8 772 947 zł 24,91 %

b) Udziały w podatkach 4 107 722 zł 11,66 %

c) Subwencja ogólna 14 865 030 zł 42,21 %

     w tym:

  subwencja oświatowa 10 053 060 zł 28,55 %

d) Dotacje celowe 4 872 280 zł 13,84 %

     w tym:

  na zadania zlecone 3 943 541 zł 11,20 %

  na zadania własne 928 739, zł 2,64 %

e) Dotacje na zadania realizowane 
na podstawie porozumień 
z organizacjami administracji rządowej

224 920 zł 0,64 %

f) Środki na dofinansowanie zadań  
bieżących i inwestycyjnych z UE

2 373 781 zł 6,74 %

TEGOROCZNY PLAN DOCHODÓW ZOSTAŁ USTALONY W WYSOKOŚCI 35 165 972 ZŁ., W TYM: 

 dochody bieżące – 29 588 390 zł. (84,14%)
 dochody majątkowe ( w tym udział budżetu Unii Europejskiej) – 5 577 582 zł. (15,86%)

WAŻNIEJSZYMI ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:

 subwencja z budżetu państwa – 13 375 060 zł (38,03%).
 dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 3 944 660 zł (11,22%).
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na realizację zadań bieżących – 344 678 zł (0,98%).
 środki na inwestycje, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4 777 582 zł (13,59%).
 dochody własne (podatki, opłaty lokalne, wpływy z usług) – 6 981 790 zł (19,85%).
 udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 4 195 582 zł (11,93%).
 dochody ze sprzedaży majątku gminy – 800 000 zł ( 2,27%).

WYDATKI BUDŻETOWE W 2014 ROKU ZOSTAŁY ZAPLANOWANE 
NA POZIOMIE 37 571 645 ZŁ I OBEJMUJĄ:

2. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ – 8 561 474 ZŁ  
(22,79%), W TYM NA NASTĘPUJĄCE ZADNIA INWESTYCYJNE:

 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Czarna – 6 053 610 zł.

 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na wykonanie 
chodników przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Czarna 
(Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Dąbrówki, Wola Mała, 
Czarna) – 700 000 zł.

 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie 
chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Czarna  
(Zalesie, Krzemienica) – 400 000 zł.

 Przebudowa dróg gminnych – 340 000 zł. 
 Odwodnienie i budowa kanalizacji deszczowej wokół budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej wraz z budową miejsc 
postojowych – 177 100 zł.

 Zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne – 40 000 zł.
 Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół 

w Czarnej – 426 069 zł. 
 Budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół 

w Medyni Głogowskiej – 75 324 zł.
 Wykonanie oświetlenia odcinków dróg w Dąbrówkach, 

Woli Małej, Pogwizdowie, Zalesiu) – 309 724 zł.
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie sportowym  
w Dąbrówkach – 20 323 zł.

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa 
infrastruktury sportowej przy kompleksie sportowym (Orlik)  
w Czarnej oraz zakup urządzenia do ćwiczeń – 19 324 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 405 673  zł, 
który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 
– 29 010 171 ZŁ (77,21%), Z CZEGO 
WAŻNIEJSZYMI KIERUNKAMI  
WYDATKOWANIA BĘDĄ:

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi – 2 707 437 zł (9,33%).

 Remonty i utrzymanie dróg gminnych 
– 220 400 zł (0,76%).

 Bieżące utrzymanie budynków 
komunalnych – 101 267 zł (0,35%).

 Administracja publiczna 
– 2 391 591 zł (8,24%).

 Ochotnicze Straże Pożarne 
– 160 030 zł (0,55%).

 Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, 
Przedszkola) – 14 839 577 zł (51,15%).

 Pomoc społeczna (w tym świadczenia 
rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej,  
usługi opiekuńcze) – 4 680 924 zł (16,14%). 

 Gospodarka odpadami (wywóz śmieci) 
– 595 376 zł .(2,05%)

 Oświetlenie drogowe – 312 000 zł. (1,08%) 
 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 

– 995 000 zł (3,43%).
 Dotacja dla Biblioteki – 320 000 zł (1,10%).
 Sport (w tym dotacje dla klubów 

sportowych) – 304 647 zł (1,05%).
 Pozostałe – 1 381 922 zł (4,77%).

Procentowy rozkład 
dochodów 

gminy Czarna 
w 2014 roku

Procentowy rozkład 
dochodów gminy Czarna 

w 2013 roku

Procentowy rozkład 
wydatków
gminy Czarna 
w 2014 roku
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Pracownicy Referatu Budżetu i Finansów

WYDATKI BUDŻETU GMINY – 36.828.480 ZŁ, W TYM:

1. WYDATKI BIEŻĄCE 28.495.656,40 zł 77,37 % 
     w tym m.in.:

a) Transport i łączność 503 554,31 zł 1,37 %

b) Gospodarka mieszkaniowa 287 348,71 zł 0,78 %

c) Administracja publiczna 2 491 269,43 zł 6,76 %

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 155 322,96 zł 0,42 %

e) Oświata i wychowanie 14 730 722,90 zł 40,00 %

     w tym m.in.:

  szkoły podstawowe 7 459 318,42zł 20,25 %

  gimnazja 3 572 548,22 zł 9,70 %

  przedszkola 2 445 523,86 zł 6,64 %

f) Pomoc społeczna 5 008 401,29 zł 13,60 %

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 777 221,06 zł 7,54 %

h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 245 090,00 zł 3,38 %

i) Pozostałe 1 295 326,49 zł 3,52 %

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 8 332 823,71 ZŁ 22,63 %
a) Rolnictwo i łowiectwo 878 492,14 zł 2,39 %

b) Transport i łączność 703 377,73 zł 1,91 %

c) Gospodarka mieszkaniowa 166 697,42 zł 0,45 %

d) Administracja publiczna 381 673,90 zł 1,04 %

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 165 510,00 zł 0,45%  

f ) Oświata i wychowanie 637 497,44 zł 1,73 %

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 398 554,90 zł 11,94 %

h) Kultura fizyczna i sport 1 001 020,18 zł 2,72 %

REALIZACJA 
WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 
W ROKU 2013:

1. Przebudowa sieci 
wodociągowej w Medyni 
Głogowskiej i Pogwizdowie  
– 595 153,00 zł

2. Modernizacja budynku 
przepompowni wody 
w Krzemienicy – 36 712 zł

3. Przebudowa odcinków dróg 
gminnych w Dąbrówkach, 
Krzemienicy, Medyni 
Łańcuckiej, Pogwizdowie 
– 192 330 zł

4. Przebudowa odcinków dróg 
dojazdowych do obszarów 
rolniczych w Pogwizdowie 
– 105 696 zł

5. Odbudowa odcinka drogi 
w Czarnej – 157 888 zł

6. Dokumentacja przebudowy 
i rozbudowy budynku GOK w 
Krzemienicy – 55 945 zł

7. Rozpoczęcie prac związanych 
z wykonaniem miejsc 
parkingowych przy budynku 
GOK w Czarnej – 38 846 zł

8. Wykonanie docieplenia 
i elewacji Zespołu Budynków 
UG – 349 553 zł

9. Zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP 
w Czarnej – 162 000 zł

10. Przebudowa, nadbudowa 
budynku szkolnego 
w Czarnej – Utworzenie 
Centrum Kopernikowskiego 
– 400 837 zł

11. Kontynuacja rozbudowy 
i modernizacji gminnej 
oczyszczalni ścieków 
w Czarnej – 4 323 644 zł

12. Budowa placów zabaw wraz 
z ścieżkami rowerowymi 
w miejscowościach: 
Krzemienica, Dąbrówki, 
Pogwizdów i Wola Mała 
– 470 358 zł

13. Wykonanie stadionu wraz 
z trybunami w Czarnej 
– 509 149 zł

Procentowy rozkład 
wydatków gminy Czarna 

w 2013 roku

Możliwe to będzie dzięki obec-
ności naszego samorządu 
w Rzeszowskim Obszarze 

Funkcjonalnym (ROF), który utworzo-
ny został przez 13 gmin: Gminę Mia-
sto Rzeszów, Gminę Miasto Łańcut 
oraz Boguchwała, Chmielnik, Czudec, 
Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, 
Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Czarna 
oraz Tyczyn. 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny po-
wstał w celu wspólnego pozyskania środ-
ków unijnych w kolejnej perspektywie 
finansowej 2014-2020 na istotne projekty 
służące rozwojowi. Dla tej perspektywy 
przewidziano nowe narzędzie umożliwia-
jące realizację projektów na obszarach 
funkcjonalnych miast tzw. ZIT-y (Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
to nowy instrument finansowania, który 
Komisja Europejska zaplanowała na lata 
2014–2020. Ich celem jest m.in. sprzyja-
nie rozwojowi współpracy i integracji na 
terenie obszarów metropolitalnych.

Z pieniędzy przeznaczonych na Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne (ZIT) nie 
mogą korzystać pojedyncze samorządy, 
dlatego chcąc realizować wspólne projekty, 

samorządy muszą utworzyć tzw. miejskie 
obszary funkcjonalne, czyli MOF.

W sumie dziewięć obszarów funkcjo-
nalnych na Podkarpaciu otrzyma ponad 
930 mln zł. 

Największym jest Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny, który tworzy w sumie 13 
gmin, z Rzeszowem Liderem na czele. 
Samorządy otrzymają na projekty ok. 300 
mln zł – najwięcej w regionie. Z tej ogól-
nej puli nasza gmina może liczyć na ok. 
16 mln złotych. Pieniądze pochodzić będą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. 

Podstawowym dokumentem, który 
umożliwi realizację planowanych dzia-

łań jest opracowywana obecnie Strategia 
ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego. W dokumencie tym wśród projek-
tów strategicznych tzn. takich, które będą 
miały zapewnione dofinansowanie unijne 
(pod warunkiem akceptacji Strategii przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego 
oraz odpowiedniego ich przygotowania 
formalno – prawnego) znalazły się pro-
jekty naszej gminy obejmujące: 

 uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
w Krzemienicy, 

 zagospodarowanie terenów atrak-
cyjnych przyrodniczo, 

 budowa/modernizacja dróg łączą-
cych teren naszej gmin z członka-
mi ROF tj. Miastem Łańcut oraz 
z gminami: Łańcut, Krasne i Trze-
bownisko.

Wybór tych zadań nie był przypadko-
wy, przede wszystkim wzięto pod uwagę 
potrzeby zdiagnozowane na obszarze gmi-
ny Czarna, zestawiając je z zakresem dzia-
łań możliwych do realizacji w formule ZIT. 

Warto również podkreślić, że w stycz-
niu br. zostało podpisane Porozumienie 
określające zasady współpracy przy reali-
zacji zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach ZIT. Powołano również Prezy-
dium Komitetu Sterującego Związku ZIT 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w składzie: Przewodniczący – Pan Tade-
usz Ferenc Prezydent Miasta Rzeszowa 
oraz 3 Zastępców Przewodniczącego, 
tj. Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy 
Czarna, Pan Paweł Baj – Burmistrz Gmi-
ny Głogów Małopolski oraz Pan Jan Her-
maniuk – Burmistrz Tyczyna.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krzemienicy, zagospodarowanie znajdujących 
się w gminie Czarna terenów atrakcyjnych przyrodniczo, w tym budowa infrastruktu-
ry wodnej na rzece Wisłok, budowa i modernizacja dróg łączących teren gminy Czar-
na z miastem Łańcut oraz z gminami: Łańcut, Krasne i Trzebownisko – to inwestycje, 
które Gmina Czarna zamierza zrealizować do 2020 roku. 

Gmina Czarna w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym

Monika Nizioł, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Opracował Marcin Golec, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
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Podział Gminy Czarna na obwody głosowania

NR OBWODU
GŁOSOWANIA GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

1 Sołectwo Czarna Ośrodek Kultury w Czarnej 
(37-125 Czarna 795)

2 Sołectwo Wola Mała Zespół Szkół w Woli Małej 
(Wola Mała 160, 37-100 Łańcut)

3 Sołectwo Dąbrówki Zespół Szkół w Dąbrówkach 
(Dąbrówki 211, 37-100 Łańcut)

4 Część sołectwa Krzemienica 
(budynki od nr 2 do 162 oraz od nr 657 do końca) 

Zespół Szkół w Krzemienicy 
(37-127 Krzemienica 631)

5 Sołectwo Medynia Głogowska, część sołectwa 
Pogwizdów (budynki od nr 1 do nr 307)

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej 
(37-126 Medynia Głogowska 426)

6 Sołectwo Medynia Łańcucka, część sołectwa Pogwizdów 
(budynki od nr 311 do końca)

Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej
(37-126 Medynia Łańcucka 105)

7 Sołectwo Zalesie Zespół Szkół w Zalesiu 
(37-126 Zalesie 123)

8 Część sołectwa Krzemienica
(budynki od nr 163 do nr 656)

Zespół Szkół w Krzemienicy 
(37-127 Krzemienica 631)

25 maja br. odbędą się wybory 
do Parlamentu Europejskiego 
– pierwsze wybory, które zo-

staną przeprowadzone zgodnie z nowym 
podziałem gminy na obwody głosowania.

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wy-
borczy nałożyła na Radę Gminy obowiązek 
dokonania w drodze uchwał zarówno po-
działu gminy na okręgi wyborcze jak i po-
działu gminy na stałe obwody głosowania. 

Rada Gminy w Czarnej w uchwale 
nr XXIII/214/2012 z dnia 16 październi-
ka 2012 r. dokonała podziału gminy na 
obwody głosowania i ustaliła ich nume-
ry, granice oraz siedziby poszczególnych 
Obwodowych Komisji Wyborczych po 
uzyskaniu wymaganego zatwierdzenia 
przez Komisarza Wyborczego w Rzeszo-
wie. Zmiany obecnie obowiązujące, które 
mają zostać zastosowane już w majowych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
przedstawia tabela. 

Nie zmieniła się liczba obwodów 
głosowania w gminie – nadal jest ich 8. 

Zmianie natomiast uległy granice niektó-
rych obwodów głosowania i siedziby Ob-
wodowych Komisji Wyborczych. 

Pierwsza znacząca zmiana dotyczy li-
kwidacji obwodu głosowania Nr 8 w Po-
gwizdowie obejmującego całe sołectwo 
Pogwizdów. Dotychczasowa siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 
w Pogwizdowie mieściła się w budynku 
Rady Sołeckiej w Pogwizdowie. Nie speł-
nia ona podstawowych wymogów prze-
widzianych w obowiązujących aktualnie 
przepisach dla pomieszczeń pełniących 
funkcję lokali wyborczych, tj. brak m.in. 
sieci telefonicznej, dostępu do Internetu. 
Powodowało to duże problemy technicz-
ne, m.in. ze sporządzaniem protokołów 
głosowania zgodnie z wymogami obec-
nego Kodeksu wyborczego i przepisów 
wykonawczych oraz uchwał i wytycznych 
Państwowej Komisji Wyborczej Komisa-
rza Wyborczego w Rzeszowie.

 Sołectwo Pogwizdów ma specyficz-
ne położenie: jedna jego część przylega 

obwodzie w Pogwizdowie) mieścić się 
będzie w drugiej, mniejszej sali gimna-
stycznej w Zespole Szkół w Krzemienicy. 

Niewątpliwym plusem takiego roz-
wiązania jest to, że w zasadzie dla miesz-
kańców nie zmieni się siedziba lokalu 
wyborczego, a dzięki drugiemu lokalowi 
sprawniejsza będzie obsługa mieszkań-
ców, zwiększy się komfort tajnego gło-
sowania oraz zostanie usprawniona praca 
komisji wyborczej.

Granice i siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych w gminie podlegały 
obowiązkowemu uzgodnieniu i zostały 
zatwierdzone przez Komisarza Wybor-
czego w Rzeszowie.

Granice pozostałych 5 obwodów gło-
sowania i siedziby właściwych dla nich 
Obwodowych Komisji Wyborczych po-
zostają bez zmian.

Na terenie Gminy Czarna dwa loka-
le wyborcze, mieszczące się w Czarnej 
(obwód głosowania Nr 1) oraz Woli Ma-
łej (obwód głosowania Nr 2) są dostoso-

25 maja 2014 r. Wybory do Parlamentu Europejskiego już w nowych granicach obwodów 
głosowania i nowych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

Portal dostępny jest pod adresem: www.czarnalancucka.e-mapa.net. 
Można również korzystać z niego, klikając na baner dostępny na naszej 
stronie internetowej www.gminaczarna.pl. Użytkownik nie musi insta-

lować żadnego dodatkowego oprogramo wania, potrzebny jest jedynie kompu-
ter podłączony do internetu.

Gminny Portal Mapowy służyć będzie mieszkańcom, ale również pra-
cownikom samorządowym, by mogli w prosty sposób gromadzić wszystkie 

na całej długości do Medyni Głogowskiej, 
a druga do Medyni Łańcuckiej, co ma 
bezpośrednie przełożenie na uczęszczanie 
dzieci z tych stron odpowiednio do szkół 
w tych miejscowościach. Dlatego część 
sołectwa Pogwizdów obejmująca nume-
ry domów od 1 do 307 została przydzie-
lona do obwodu głosowania Nr 5 w Me-
dyni Głogowskiej, a druga część Pogwiz-
dowa obejmująca domy od numerów 307 
do końca została przydzielona do obwo-
du głosowania nr 6 w Medyni Łańcuckiej.

Druga istotna zmiana dotyczy podzia-
łu największego do tej pory, obejmują-
cego prawie 2300 wyborców obwodu 
głosowania Nr 4 w Krzemienicy na dwa 
odrębne obwody głosowania. Podział spo-
wodowany jest nadmiernym obciążeniem 
dotychczas funkcjonującej komisji wy-
borczej, brakiem możliwości zapewnie-
nia tajności głosowania i problemami ze 
sprawnym przeprowadzeniem wyborów. 
Siedziba nowej OKW Nr 8 w Krzemie-
nicy (wolny numer po zlikwidowanym 

wane dla osób niepełnosprawnych. Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy Czarna nr 9/2014 
z 5 marca 2014 r. lokal wyborczy w Woli 
Małej został wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego. 

Kalendarz wyborczy i wszelkie infor-
macje dotyczące wyborów, uchwały, wy-
tyczne i informacje Państwowej Komi-
sji Wyborczej, w tym dotyczące udzia-
łu w głosowaniu osób niepełnospraw-
nych oraz zarządzenia i obwieszcze-
nia Wójta Gminy Czarna dostępne są na 
stronie internetowej gminy pod adresem  
www.gminaczarna.pl w zakładce Wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego. Oprócz 
tego zarządzenia i obwieszczenia Wójta 
Gminy dotyczące wyborów będą zgod-
nie z terminami zawartymi w kalendarzu 
wyborczym umieszczane sukcesywnie 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
i poszczególnych sołectwach gminy.

Opiekunów osób niewidzących 
lub niedowidzących informujemy, 
że w biurze obsługi klienta na parte-
rze Urzędu Gminy oraz w sekretaria-
cie Urzędu Gminy – p. nr 10 dostępne 
są informacje zapisane ALFABETEM 
BRAILE’A do wglądu na miejscu dla 
wszystkich, którzy chcieliby osobi-
ście się zapoznać z warunkami udzia-
łu w głosowaniu. 

Przy tej okazji informujemy, że 
lokale wyborcze będą czynne w nie-
dzielę 25 maja 2014 r. w godzinach 
od 7.00 do 21.00.

Wszystkim Wyborcom przypomi-
namy o obowiązku zabrania ze sobą 
dowodu osobistego lub innego waż-
nego dokumentu tożsamości ze zdję-
ciem, gdyż bez przedstawienia tego 
dokumentu Wyborcy nie zostanie wy-
dana karta do głosowania.

Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna

dane w jednym miejscu. Tak przygotowana baza 
umożliwi szybki wgląd do informacji o terenie, 
adresach i środowisku, a potencjalni klienci gmi-
ny mogą samodzielnie uzyskać potrzebne dane 
przestrzenne.

W serwisie mapowym znajdziemy tematycz-
ne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, 
drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszu-
kiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz 
ustali poszukiwany przez nas adres.

Dzięki aplikacji Gminny Portal Mapowy 
mieszkańcy mają stały dostęp do informacji. 
W ramach możliwości portal ten będzie na bieżą-
co uzupełniany o aktualne dane.

Inwestorzy i osoby zainteresowane zakupem 
działek przeznaczonych pod budownictwo usłu-
gowe oraz mieszkaniowe będą mieli możliwość  
sprawdzić, gdzie jest położona działka, jaką ma 
powierzchnię i kształt.

Poza standardowymi narzędziami nawigacyj-
nymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal 
wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, 
działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funk-
cję identyfikacji obiektów, włączania i wyłącza-
nia warstw tematycznych. Możliwe jest również 
zmierzenie odległości między interesującymi nas 
punktami, obliczenie powierzchni i wydrukowa-
nie zaznaczonego obszaru.

PORTAL MAPOWY NASZEJ GMINY
MIESZKAŃCY GMINY CZARNA, WSZYSCY ZAINTERESOWANI 
ORAZ TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY NASZE TERENY MOGĄ PRZEGLĄDAĆ 
ZASOBY PORTALU MAPOWEGO GMINY.
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Krystyna Machowska-Wojnar, Referat 
Gospodarki Nieruchomościami I Rolnictwa

www.czarnalancucka.e-mapa.net
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Zgodnie z postanowieniami tej usta-
wy usunięcie drzew z terenu nie-
ruchomości musi zostać poprze-

dzone wydaniem zezwolenia przez wójta 
gminy, które wydaje się na wniosek osoby 
zainteresowanej ich wycinką. Właściciel 
nieruchomości, jej użytkownik wieczysty 
lub też jej posiadacz, za zgodą właściciela 
nieruchomości, w celu dokonania legalnej 
wycinki drzew powinien złożyć Wniosek 
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

WNIOSEK TAKI MUSI ZAWIERAĆ:

 imię i nazwisko oraz adres wniosko-
dawcy,

 tytuł prawny władania nieruchomością,
 nazwę gatunku drzewa i ilość sztuk,
 obwód pnia drzewa mierzony na wyso-

kości 130 cm,
 przeznaczenie terenu, na którym rośnie 

drzewo lub krzew,
 rysunek lub mapę określającą usytu-

owanie drzewa lub krzewu w stosunku 
do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych istniejących lub budowa-
nych na tej nieruchomości.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy 
pień rozdwaja się poniżej 130 cm, wów-
czas każdy pień traktuje się jak odrębne 
drzewo.

ZGODNIE Z ART. 83 W/W USTAWY 
WYMÓG UZYSKANIA ZEZWOLENIA 
NA WYCINKĘ NIE DOTYCZY M.IN.:

 drzew w lasach,
 drzew owocowych za wyjątkiem drzew 

rosnących na nieruchomościach wpisa-
nych do rejestru zabytków,

 na plantacjach drzew,
 drzew, których wiek nie przekroczył 

10 lat,
 usuwanych na podstawie decyzji organu 

z obszarów położonych między linią 
brzegu a wałem powodziowym,

 drzew, które utrudniają widoczność sy-
gnalizatorów i pociągów, a także drzew 
stanowiących przeszkody lotnicze, 

 usuwanych w związku z utrzymaniem 
urządzeń melioracji wodnych.

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew 
może być uzależnione od zastąpienia ich 
innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej 
niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości 
ponosi opłatę za wycinkę. Opłaty te nalicza 
i pobiera organ, który wydaje pozwolenie. 
W przypadku, gdy w zezwoleniu na wycin-
kę organ określił obowiązek przesadzenia 
drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich 
innymi drzewami odracza się wówczas na 
okres 3 lat od wydania zezwolenia termin 
uiszczenia opłaty za ich usunięcie.

W takiej sytuacji, jeżeli po 3 latach od 
dnia przesadzenia lub nasadzenia, drzewa 
zachowały żywotność, albo nie zachowały 
żywotności z przyczyn niezależnych od 
posiadacza nieruchomości – należność 
z tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu 
przez organ. W przeciwnym razie po-
siadacz nieruchomości obowiązany jest 
uiścić opłatę.

Wysokość opłat za usunięcie drzew zale-
ży od gatunku drzewa oraz jego obwodu mie-

rzonego na wysokości 130cm. Szczegółowy 
wykaz opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa 
konkretnego gatunku określony został w Ob-
wieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 
oraz stawek kar za zniszczenie zieleni.

OPŁAT ZA WYCINKĘ DRZEW  
NIE POBIERA SIĘ M.IN. W PRZYPADKU:

 usunięcia drzew, na których usunięcie 
nie jest wymagane pozwolenie, 

  na których usunięcie osoba fizyczna 
uzyskała zezwolenie na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

 jeżeli usunięcie jest związane z odnową 
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków, 

 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu 
ludzi lub mienia w istniejących obiek-
tach budowlanych lub funkcjonowaniu 
urządzeń, 

 w związku z przebudową dróg publicz-
nych lub linii kolejowych, 

 które posadzono na nieruchomości lub 
wyrosły na nieruchomości po zakwa-
lifikowaniu jej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na 
cele budowlane.

Kara za dokonanie wycinki drzew bez 
pozwolenia jest wymierzana przez organ 
właściwy do wydania tego zezwolenia. 
Wysokość kary stanowi trzykrotność opłaty 
za wycinkę drzew. Kwoty kar mogą osią-
gać olbrzymie sumy. Przykładowo kara za 
wycinkę jodły pospolitej o obwodzie pnia 
mierzonego na wysokości 130 cm rzędu 55 
cm wyniesie ponad 33 tys. zł. Z kolei opłata 
za pozwolenie na wycinkę takiego drzewa 
wyniesie przeszło 11 tys. zł.

Druki wniosku o wycięcie drzewa moż-
na pobrać ze strony: www.gminaczarna.pl 
zakładka Wzory druków i formularzy do 
pobrania/Nieruchomości i rolnictwo/Wzór 
wniosku na wycinkę drzew/ , lub osobiście 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa.

Niniejszy artykuł stanowi skrót naj-
ważniejszych informacji dotyczących osób 
fizycznych w tej jakże ważnej sprawie dla 
mieszkańców naszej gminy.

Szczegółowych informacji w sprawach 
wątpliwych dot. wycinki drzew udziela 
Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa, Tel 17-226-23-24 w. 134.

Leszek Fidor, Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa

WYCINKA DRZEW NA POSESJI
JAK ZROBIĆ TO LEGALNIE?
Często dochodzi do sytuacji, w której ktoś wycina drzewo z nieruchomości, 
której jest właścicielem, po czym zostaje bardzo przykro zaskoczony wysokością 
kary, którą musi z tego powodu zapłacić. W Polsce wycinka drzew nie może być 
samowolna. Kwestie te szczegółowo reguluje ustawa o ochronie przyrody z 16 
kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 627).

Zmianie uległy wysokości stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i przedstawiają się 

one następująco:

  w przypadku odpadów zbieranych 
w sposób selektywny opłata wynosi:

 14 zł miesięcznie od gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego,

 19 zł miesięcznie od gospodarstwa do-
mowego dwuosobowego i powyżej;

 w przypadku odpadów niepoddawanych 
segregacji opłata wynosi:

 28 zł miesięcznie od gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego,

 38 zł miesięcznie od gospodarstwa do-
mowego dwuosobowego i powyżej.

Właściciele posesji zobowiązani są 
do złożenia nowych deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. Druk deklara-
cji dostępny jest na stronie internetowej 
www.gminaczarna.pl w zakładce: infor-
mator, w biurze podawczym urzędu (na 
parterze budynku), w pokoju nr 3 oraz 
u sołtysów poszczególnych miejscowości.

Mieszkańcy, którzy nie dopełnili obo-
wiązku złożenia nowej deklaracji, prosze-
ni są o jej dostarczenie:

 za pośrednictwem poczty – poprzez po-
branie formularza do druku ze strony 
www.gminaczarna.pl i po wypełnieniu 
oraz podpisaniu deklaracji przesłanie jej 
pocztą – na adres: Urząd Gminy 37-125 
Czarna 260 z dopiskiem: „Deklaracja 
na wywóz odpadów komunalnych”;

 osobiście – w godzinach 7:30 – 15:30 
w Urzędzie Gminy w Czarnej w pokoju 
nr 3 (w biurze zajmującym się ewiden-

cją opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi), lub w biurze podaw-
czym (parter budynku);

  elektronicznie – poprzez podpisanie 
i wysłanie z wykorzystaniem certyfika-
tu kwalifikowanego.

Terminy wnoszenia opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi nie uległy 
zmianie i przedstawiają się następująco: 
za I kwartał do 15 marca, za II kwartał 
do 15 maja, za III kwartał do 15 wrze-
śnia, za IV kwartał do 15 listopada.

Wpłaty można dokonać przelewem 
na konto Urzędu Gminy w Czarnej: 
BANK PEKAO S.A. Oddział Łańcut nr: 
84124026431111000037781688, w kasie 
Urzędu Gminy lub u sołtysów poszczegól-
nych sołectw przy dokonywaniu wpłat za 
podatki lokalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Czarna tel. 17 226 23 
24 w.234, e-mail: odpady@gminaczarna.pl.

OPŁATY ZA ŚMIECI – nowe zasady od 1 stycznia 2014 r.
1 stycznia 2014 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy w Czarnej w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty i Uchwała  Rady Gminy w Czarnej w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, jeszcze w tym sezonie na stawie 
znajdującym się na granicy Medyni 

Łańcuckiej i Pogwizdowa zainstalowany 
zostanie wyciąg umożliwiający pływanie 
na powierzchni wody na specjalnej desce 
zbliżonej do deski surfingowej i snow-
boardowej.  Podobny wyciąg w naszym 
województwie znajduje się tyko nad Je-

ziorem Solińskim, a w całej Polsce jest 
zaledwie 19 takich obiektów. Inwestycja 
realizowana będzie u nas przez Fundację 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „In-
wencja”, która podpisała w tej sprawie 
umowę o współpracy z Wójtem Gminy 
Czarna Edwardem Dobrzańskim.

Fundacja współpracować będzie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Re-

kreacji w Czarnej w celu przygotowania 
i realizacji oferty dla przyszłych użytkow-
ników Wake Parku. Do kogo będzie skie-
rowana? – Do dzieci, młodzieży i doro-
słych, dla rodzin i grup zorganizowanych, 
dla amatorów i profesjonalistów – mówi 
prezes fundacji Ireneusz Pokrywka. 

Całą instalację tworzyć będą dwie ażu-
rowe wieże ustawione na przeciwległych 
brzegach stawu, które utrzymywać będą 
rozciągniętą pomiędzy nimi linę. Przy 
użyciu napędu z wyciągarek, trzymając 
się liny, zawodnicy będą mogli ślizgać się 
po wodzie, a bardziej zaawansowani wy-
konywać trudniejsze akrobacje. Prędkość 
wyciągu dostosowywana będzie do umie-
jętności pływającego przez operatora.

Wake Park to inwestycja w zdrowie 
i lepsze samopoczucie mieszkańców, ma 
wzbogacić ofertę zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży, podnieść atrakcyjność 
regionu. Być może będzie też bodźcem dla 
mieszkańców do podejmowania lub roz-
szerzania działalności gospodarczej zwią-
zanej z organizacją i obsługą profesjonal-
nych i amatorskich imprez sportowych.

WAKE PARK 
w Gminie Czarna

Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

Joanna Orzakiewicz, 
Referat Budżetu i Finansów 
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Po wypełnieniu wszystkich for-
malności związanych z wymia-
ną oficjalnych dokumentów 

między ks. Janem Krzywińskim – pro-
boszczem parafii Medynia Gło-
gowska a Kurią Metropolitalną we 
Lwowie dotyczących wprowadze-
nia relikwii – nastąpił uroczysty 
finał. Jego Ekscelencja Ks. Arcybi-
skup M. Mokrzycki, uwzględniając 
prośby i starania ks. proboszcza 
Jana Krzywińskiego oraz rady para-
fialnej, przekazał relikwie I stopnia 
Błogosławionego Jana Pawła II pa-
rafii w Medyni Głogowskiej. 

Uroczysta Msza Święta rozpo-
częła się o godz. 17.00. Wcześniej 
młodzież szkolna zaprezentowała 
spektakl przybliżający życie i dzia-
łalność Jana Pawła II przygotowa-
ny pod kierunkiem sióstr zakonnych 
pracujących w parafii.W otoczeniu 
ministrantów, księży, pocztów sztan-
darowych szkół oraz OSP – Medyni 
Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, 
Zalesia i Węglisk JE Ks. Arcybiskup 
M. Mokrzycki przeniósł relikwie 
Papieża do świątyni. Relikwiarz 
– symbol duchowej obecności Bło-
gosławionego Jana Pawła II – został 
ustawiony przed ołtarzem głównym 
i portretem Papieża.

Ojca Św. symbolicznie obecnego w re-
likwiach powitali przedstawiciele dzieci, 
młodzieży oraz delegacja parafian na czele 
z Kazimierzem Gołojuchem – Posłem na 
Sejm RP, który pełni funkcję Przewodni-
czącego Rady Parafialnej w Medyni Gło-
gowskiej. Następnie rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta. Przewodniczył jej Ks. 
Arcybiskup M. Mokrzycki w asyście wielu 
księży. Zaszczycili nas swoją obecnością 
ks. Prałat Jan Nikiel – dziekan dekana-
tu lwowskiego i proboszcz Archikatedry 
Lwowskiej, ks. dr Andrzej Legowicz sekre-
tarz arcybiskupa lwowskiego, ks. dr hab. 
Jacenty Mastej – rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Rzeszowie, ks. Zbi-
gniew Góra – proboszcz parafii w Czarnej, 
ks. Jan Woźniak – proboszcz parafii w Rak-
szawie, ks. Krzysztof Stawarz i ks. Józef 

Kot – księża rodacy oraz ks. Paweł Pie-
traszek obecny katecheta w naszej parafii. 
Pomocą służył Łukasz Tama – nasz kleryk 
pochodzący z Węglisk..

W homilii Ks. Arcybiskup w ciepłych 
słowach przybliżył postać Ojca Świętego 
i opisał lata spędzone w bliskości z Pa-
pieżem Janem Pawłem II, podkreślając, 
że Błogosławiony zawsze stał na straży 
Bożych wartości. Mówił o Jego życiu, 
które przebiegało w łączności z Maryją 
i cierpiącym Chrystusem, o ciągłym kon-
takcie z Bogiem przez nieustanną modli-
twę, o otwarciu się na drugiego człowieka, 
powołując się na osobiste doświadczenia 
i wspomnienia. Na zakończenie podzięko-
wał wszystkim za tak liczne przybycie na 
uroczystość oraz za życzliwość i pomoc 
udzielaną Polakom i chrześcijanom na 
Wschodzie, na Ukrainie.

 Po uroczystej Mszy Świętej Arcy-
biskupa pożegnali: Ks. Proboszcz Jan 
Krzywiński, Wójt Gminy Czarna Edward  

Dobrzański oraz katecheta świecki  
Ryszard Gołojuch. Delegacja, w skład 
której weszły także dyrektorki szkół z na-
szej parafii: Halina Dudek, Halina Golec, 

Lucyna Gołojuch i Grażyna Urban, 
wręczyła JE Ks. Arcybiskupowi 
pamiątkową płaskorzeźbę przedsta-
wiającą „Ostatnią Wieczerzę” wy-
konaną przez miejscowego artystę 
– Jana Grabarza. 

JE Arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki na zakończenie powiedział:

„Dziękuję Wam, moi drodzy, za 
Wasze świadectwo wiary, za to, że 
z tak wielką miłością i czcią przyję-
liście Ojca Świętego do siebie. Cie-
szę się, że pozostanie z Wami w tej 
cząstce swojego ciała i będziecie 
mogli tutaj, u Jego boku wypraszać 
potrzebne łaski. Tak często chcie-
liśmy Go usłyszeć, dotknąć, zoba-
czyć, a teraz będziecie mieli Go 
blisko (…).

Niech również dzisiaj Wam 
tutaj wszystkim zebranym, ca-
łej Waszej parafii, całej okolicy 
– również błogosławi. Nie tylko 
dziś, ale także każdego dnia .”

Następnie zebrani na uroczysto-
ści parafianie i zaproszeni goście 
tłumnie zgromadzili się przed ołta-
rzem, aby ucałować relikwie nasze-

go Ojca Świętego. „Tam gdzie jest Bło-
gosławiony Jan Paweł II – jest zawsze le-
piej moralnie, znikają niewidzialne mury 
nienawiści, apatii, niechęci, pesymizmu 
i bierności. Jego słowa „Nie lękajcie się” 
podparte mocą Chrystusa – uczą nas od-
wagi i pomagają przezwyciężać trudności 
dnia codziennego. Relikwie są widomym 
znakiem, który będzie nam przypominał 
o wartościach, którym przez całe życie 
służył Jan Paweł II.” 

Z głęboką modlitwą i radością ocze-
kujemy dnia kanonizacji Papieża, prosząc 
równocześnie za Jego wstawiennictwem 
o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego dla każdego z nas.

RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II  

W PARAFII MEDYNIA GŁOGOWSKA
W środę, 6 listopada 2013 roku do kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej 
zostały uroczyście wprowadzone relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Było to możliwe dzięki przychylności Jego 
Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, który przez dziewięć ostatnich lat 
towarzyszył Ojcu Świętemu jako sekretarz i trwał przy Nim do ostatnich chwil. 

Danuta Gołojuch, Zespół Szkół w Zalesiu

Błogoslawiony 
Jan Paweł II

Celem zadania jest zachowa-
nie lokalnego dziedzictwa hi-
storycznego, do którego nie 

docierają centralne instytucje pamięci 
(archiwa państwowe), a które przecho-
wywane są w prywatnych domach i za-
kładach pracy. W centrum poszukiwań 
są: fotografie, dokumenty, kroniki a także 
świadectwa świadków wydarzeń histo-
rycznych w postaci relacji ustnych opisu-
jących wydarzenia z przeszłości. 

 Te zasoby i doświadczenia mogą być 
bezpowrotnie utracone, jeżeli w porę nie 
zainicjuje się odpowiednich działań ratun-

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuro-
pejska akcja organizowana po raz czwarty. 
Tegoroczna edycja kampanii odbyła się w 
dniach 24–30 marca 2014 r. Jej myśl prze-
wodnia to zdobywanie i rozwijanie umie-
jętności cyfrowych potrzebnych w nowo-
czesnej europejskiej gospodarce. Akcja ma 
na celu zachęcenie jak największej liczby 
osób do poznania możliwości Internetu. 
Koordynatorem kampanii w Polsce jest 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego. Kampanię objął honoro-
wym patronatem Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Projekt zainicjowany przez Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 
(prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdraża sieć 
lokalnych społecznych archiwów historycznych – Cyfrowych Archiwów Lokalnych (CATL) 
przy bibliotekach gminnych, które stają się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności 
do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania „dokumentów” historii i tradycji lokalnej.

kowych. Dlatego zwracamy się do wszyst-
kich, którzy posiadają w swoich domowych 
albumach stare fotografie, listy, pamiętniki, 
dokumenty i chcieliby je udostępnić do ce-
lów naukowych uczniom, studentom, histo-
rykom i regionalistom. Materiały te zostaną 
zeskanowane i zwrócone właścicielom. 
Pragniemy podkreślić, że stworzenie cyfro-
wej kopii dokumentu, w żaden sposób nie 
wpływa na stan dokumentu pierwotnego, 
a pozwala go ocalić od zapomnienia. Bar-
dzo prosimy mieszkańców gminy Czarna 
o pomoc w zachowaniu dla przyszłych po-
koleń naszej historii i tradycji.

XXV Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki 

w Czarnej,  1963 r.

Mieszkańcy Czarnej z przysiółka Kołki

Zespół weselny z Czarnej

TYDZIEŃ Z INTERNETEM

Gminna Biblioteka w Czarnej włączyła 
się do akcji (po raz czwarty). Skorzystali-
śmy z gotowego scenariusza „Pole do popi-
su” przygotowanego przez Orange Polska 
i Fundacje Orange. Podczas internetowe-
go przeprowadzonego na żywo wykładu, 
uczestnicy dowiedzieli się, jak korzystać 

z komputera oraz jak przez Internet zdo-
bywać wiedzę i kompetencje, które mogą 
być przydatne na rynku pracy i dlaczego na 
emeryturze warto zostać wolontariuszem.

Zachęcamy wszystkie starsze osoby 
z terenu naszej gminy do korzystania 
z bezpłatnego dostępu do Internetu 
w Bibliotekach Publicznych. Pomagamy 
znaleźć odpowiedzi na różne nurtujące py-
tania i służymy pomocą w wyszukiwaniu 
informacji.

Krystyna Teichman, Dyrektor GBP w Czarnej

Krystyna Teichman, Dyrektor GBP w Czarnej
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Krzemienicka Opowieść o Bożym Narodzeniu (4 stycznia 2014 r.)

Pierwsze miesiące nowego roku – 
styczeń i luty – to tradycyjnie czas 
spotkań opłatkowych z okazji 

przypadającego wtedy Dnia Babci i Dziad-
ka. Chwila rozmowy, możliwość złożenia 
sobie życzeń na pomyślność w Nowym 
Roku, występy artystyczne najmłodszych, 
czasem wspólna zabawa – wszystko to spra-
wia, że spotkania takie cieszą się z roku na 

SPOTKANIA OPŁATKOWE I DNI SENIORA W GMINIE CZARNA

rok coraz większym zainteresowaniem se-
niorów. W przygotowanie takich spotkań 
włącza się wiele organizacji m.in. jednostki 
OSP, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
oddziały Akcji Katolickiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich i stowarzyszenia. Wspólne chwile 
zawsze dają wszystkim wiele radości, za-
równo uczestnikom jak i organizatorom. 

Koncert „Bliżej Nieba” 
w Medyni Głogowskiej 
(5 stycznia 2014 r.)

Krzemienica

Medynia Głogowska

Wola Mała

Medynia Łańcucka/Pogwizdów
Zalesie

Zalesie Czarna

Czarna

Dąbrówki

Wola Mała

Dąbrówki

Medynia Łańcucka/Pogwizdów

Medynia Głogowska

FOT. MONIKA BARAN
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„Babski Wieczór – Spotkania ze Sztuką”  
w Ośrodku Kultury w Czarnej (6 marca 2014 r.)

„Jakubki” to dziecięcy zespół, który 
powstał na przełomie października/listo-
pada 2003 r., a  jego nazwa nierozerwalnie 
związana jest z patronem parafii Świętym 
Jakubem Starszym. Początkowo w skład 
zespołu wchodziło 26 wykonawców (w 
wieku 4-10 lat), którzy zadebiutowali w 
styczniu 2004 roku na Festynie Zimowym 
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy. Po-
mysłodawcą jak i założycielem zespołu 
byli Łukasz Bieniasz i Wojtek Bielecki, 
którzy we współpracy z Martą Skrobacz, 
doprowadzili do tego, że zespół wystąpił 
na scenie budząc duże zainteresowanie. 
Dzieciom akompaniował kameralny 
zespół, który tworzyli: Łukasz Bieniasz 
(klarnet), Wojtek Bielecki (gitara) i Jacek 
Lalicki grający na keybordzie. W później-
szym czasie skład instrumentalny został 
wzbogacony o flet poprzeczny, na któ-
rym grała Kamila Liebchen. Od samego 
początku Łukasz Bieniasz pełnił funkcję 
kierownika artystycznego i zajmował 
się przygotowywaniem programu pracy 
zespołu. Natomiast trudu przygotowania 
wokalnego dzieci, w tak zróżnicowanym 
wieku, podjęła się Marta Skrobacz. Ma-
luszkami pod nieobecność rodziców opie-
kowała się Anna Dołęga. W październiku 
2004 r. cały skład zespołu wokalnego i in-
strumentalnego wraz z opiekunami liczył 
około 50 osób. W tym czasie dołączyła 
do niego także pani Ewa Sierżęga. Zespół 
koncertował wtedy m.in. w Sanktuarium 

Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, 
w Kościele OO Salezjanów w Rze-
szowie, brał udział w XII i XIII Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Działalność „Jakubków” cały czas 
odbywała się pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Czarnej. 

Od stycznia 2007 roku działal-
ność zespołu „Jakubki” wspierało 
Stowarzyszenie Rozwoju i Twórczości 
Artystycznej – VIVE, które zrzeszało 
rodziców członków zespołu. Od maja do 
października 2012 roku pod nieobecność 
pani Marty Skrobacz zajęcia z dziećmi 
prowadziła pani Anna Piechuta.

Bardzo szeroki repertuar zespołu po-
zwalał dzieciom występować w różnych 
miejscach i na imprezach o różnorodnym 
charakterze. Bardzo często zespół uświetniał 
lokalne uroczystości religijne, patriotyczne 
i kulturalne. Koncertował także w wielu 
miejscach poza granicami swojej rodzinnej 
miejscowości. Dzieci brały także udział w 
wielu projektach artystycznych, takich jak: 
warsztaty muzyczno-krajoznawcze w Rze-
pedzi, warsztaty plastyczne z udziałem arty-
stów pleneru łańcuckiego, Festiwal „Śpiewa 
Kuba do Jakuba” w Krzemienicy, warsztaty 
muzyczne w Ustrzykach Dolnych. Do tej 
pory zespół nagrał dwie płyty: pierwsza 
zawierała kolędy, druga – piosenki ludowe.

Krzemienickie „Jakubki” 
skończyły 10 lat!
19 stycznia 2014 r. w Ośrodku Kultury w Krzemienicy miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie: dziesiąte urodziny zespołu wokalnego „Jakubki”. Na uroczystość 
przybyli obecni i byli członkowie zespołu, rodzice i zaproszeni goście. Jubileuszowy 
koncert zachwycił publiczność, gratulacjom i życzeniom nie było końca. Nie obyło 
się bez piętrowego tortu i prawdziwie urodzinowej zabawy.

Marta Skrobacz, 
instruktor OK w Krzemienicy

„Świerszcz za kominem” w reżyserii Zygmunta Kluza w wykonaniu Teatru 
Dramatycznego na deskach Ośrodka Kultury w Krzemienicy (grudzień 2013 r.)

FOT. MONIKA BARAN

FOT. MONIKA BARAN
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Kolejna edycja szkoleń dla bezro-
botnych kobiet z terenu naszej 
Gminy pozwoliła 16 kobietom 

zdobyć nowe kwalifikacje. Zaplanowane 
w ramach projektu szkolenia prowadzone 
były przez zespół specjalistów: psychologa, 
doradcę zawodowego, pedagoga, projektan-
ta ogrodów oraz specjalistę robót wykończe-
niowych, którzy pomagali Uczestniczkom 
projektu zapoczątkować zmiany ich postaw 
życiowych w kierunku zwiększenia mo-
bilności społecznej i zawodowej. Kobiety 
uzyskały wiedzę z dziedziny poruszania 
się po rynku pracy, poznania własnych 
predyspozycji zawodowych, sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych oraz zachowa-
nia się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Uczestniczki szkolenia pracowały nad 
podniesieniem własnej samooceny, moty-

wacji do zmian, pokonywaniem trudnych 
sytuacji i barier występujących w codzien-
nym życiu nie tylko na sali wykładowej. 
Część praktyczna szkoleń przeprowadzona 
została w plenerze, gdzie Panie miały 
okazję zdobywać tajniki wiedzy z zakresu 
praktycznych i teoretycznych umiejętności 
kompozycji terenów zielonych, opraco-
wania zasad kompozycji przestrzennej 
zespołów roślinnych w oparciu o czyn-
niki przyrodnicze, plastyczne, techniczne  
i funkcjonalne, opracowania graficznego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała ta stanowi niejako 
kontynuację dotychczasowe-
go wieloletniego programu 

rządowego, który był realizowany w la-
tach: 2007–2013.

Program zakłada wsparcie finansowe 
gmin ze środków budżetu państwa w re-
alizacji zadania własnego o charakterze 
obowiązkowym określonego w art.17, 
ust..1, pkt.3 i pkt.14 ustawy z dnia 12 

dy w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na 2014 rok.

Wniosek został pozytywnie rozpa-
trzony i w dniu 18 lutego 2014 r. została 
zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Pod-
karpackim,a Gminą Czarna o dofinanso-
wanie zadania w kwocie: 171 379 zł.

Środki te będą przeznaczone na po-
krycie kosztów dożywiania dzieci i mło-
dzieży w szkołach i przedszkolach oraz na 
wypłatę zasiłków za zakup zywności.

W ciagu 7 lat obowiązywania progra-
mu wsparciem w postaci pokrycia kosz-
tów dożywiania obejmowano rocznie ok. 
350 dzieci,natomiast w postaci zasiłku na 
zakup posiłku ok. 140 rodzin.

Była to znacząca pomoc,bardzo ważna 
zwłaszcza dla rodzin,w których dominują-
cą przyczyną trudnej sytuacji było bezro-
bocie,niepełnosprawność lub długotrwała 
choroba członka rodziny.

kompozycji wszystkich elementów wy-
posażenia terenów zieleni, poznania zasad 
kosztorysowania, rysunku projektu oraz 
kształtowania elementów zagospodarowa-
nia przestrzennego, praktycznego wyko-
nania projektu w wyznaczonej przestrzeni 
w atmosferze dobrej zabawy i przygody.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czarnej w okresie od 1 stycznia 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. będzie realizował 
projekt systemowy pn. ,,Czas na aktyw-
ność w gminie Czarna” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej,  Działanie 7.1. Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

Wsparciem w ramach projektu zaplano-
wano objąć 15 kobiet zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z powodu bezrobocia 
i korzystających ze wsparcia finansowego 
tut. Ośrodka. 

Celem głównym projektu jest pod-
niesienie aktywności społecznej oraz 
zawodowej poprzez udzielenie wsparcia 
o charakterze społecznym i zawodowym. 
Cel ten będzie realizowany poprzez Trening 
kompetencji osobistych, Trening pracy, 
a także szkolenia zawodowe takie jak, ku-
charz małej gastronomii oraz sprzedawca 
z obsługą kasy fiskalnej.

CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE CZARNA

Małgorzata Prajsnar, koordynator projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej

Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 grudnia 2013 r. Uchwałę Nr 221 w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

DOŻYWIANIE W SZKOŁACH

Ewa Moskwa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

Na ceremonię licznie przybyły 
rodziny dzieci należących 
do Koła Ceramicznego, ich 

koledzy ze szkolnych ławek, część grona 
pedagogicznego oraz artyści i pracownicy 
związani z Zagrodą Garncarską. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas również Dyrek-
tor ZS w Medyni Głogowskiej, Sekretarz 
Gminy Czarna – pani Ewa Panek oraz 
Dyrektor GOKiR-u – Małgorzata Wisz, 
która otworzyła wystawę.

Podekscytowane, odświętnie ubrane 
dzieci z błyskiem w oczach prezentowały 
swoje dzieła zgromadzonym, szczegółowo 
opowiadając o procesie ich tworzenia. 
Jedną z atrakcji wieczoru było zwiedzanie 

nowoczesnej pracowni ceramicznej wypo-
sażonej w profesjonalny piec do wypału ce-
ramiki oraz innowacyjne koło garncarskie. 

Nowa pracownia to bardzo cenny na-
bytek, dzięki któremu nasze dzieci mogą 
poznawać nowoczesne rozwiązania w pro-
cesie tworzenia i zdobienia form ceramicz-
nych, jednocześnie pozostając w zgodzie 
z rodzimymi tradycjami przodków. Zabawa 
bryłą i kolorem podczas zajęć to jednak 
przede wszystkim wspaniały sposób na 
twórcze spędzenie wolnego czasu, podczas 
którego dzieci rozwijają swoje zdolności 
manualne oraz ćwiczą cierpliwość. 

Karolina Plizga, GOKiR w Czarnej

„Błękitna Skarbonka” 
– wystawa prac Koła Ceramicznego
18 marca 2014 roku w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej odbył się 
długo wyczekiwany wernisaż wystawy prac dzieci z Koła Ceramicznego. 
Piękne, wielobarwne, błyszczące figurki zwierząt i postaci z bardziej oraz mniej 
współczesnych bajek cieszyły oczy wszystkich gości.   

marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2013r., poz.182 z późn.zm).

Dotacja przyznawana jest przez woje-
wodę na wniosek wójta.

W celu realizacji programu Rada Gmi-
ny Czarna przyjęła na posiedzeniu w dniu 
14 lutego 2014 r. Uchwałę w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego upraw-
niającego do przyznania nieodpłatnej po-
mocy w formie świadczenia pieniężnego 

oraz określenia zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia w formie posiłku albo świad-
czenia rzeczowego w zakresie dożywiania 
oraz Uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w za-
kresie dożywiania „Pomoc Gminy Czarna 
w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W dniu 29 stycznia 2014 r. został 
złożony wniosek Wójta Gminy Czarna 
o przyznanie dotacji z budżetu Wojewo-

Przy realizacji Programu rokrocznie, 
we współpracy z dyrektorami szkół z tere-
nu gminy doposażano kuchnie i stołówki 
szkolne, zakupując urządzenia i sprzęty 
kuchenne (kuchnie gazowe,lodówki,zle-
wozmywaki,zmywarki,patelnie elektrycz-
ne,naczynia kuchenne).

W ramach Programu ze wsparcia mogą 
skorzystać osoby spełniające warunki otrzy-
mania pomocy wskazane w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 
spełniające kryterium dochodowe w wy-
sokości 150% kryterium,o którym mowa 
w art.8 w/wym.ustawy /aktualnie kwota 
kryterium dochodowego na osobę samotnie 
gospodarującą wynosi: 542 zł ,zas na oso-
bę w rodzinie kwota:456 zł- odpowiednio 
150% od w/wym.to kwoty: 813 zł i 684 zł/.

Ze środków przekazanych gmi-
nom z Programu udziela się wsparcia 
w szczególności:
  Dzieciom do czasu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej,
 Uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej,
 Osobom i rodzinom znajdującym się 

w sytuacjach wymienionych w art.7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej,w szczególności oso-
bom samotnym,w podeszłym wieku, 
chorym lub niepełnosprawnym.

Pomocy udziela się w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych.
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I co dalej ? − wszyscy zadają sobie to 
pytanie. Zadajemy je sobie również 
my Polacy i co dalej…? Dalej to już 

chyba konflikt globalny, niewyobrażalny 
w skutkach. Zadajemy sobie te i inne pytania 
w stulecie jednej z najstraszniejszych wojen, 
która pokazała światu, że walka o wpływy 
może przybrać tragiczne dla ludzkości roz-
miary. Zanim konflikt globalny dał o sobie 
znać w 1914 roku, poprzedziły go lokalne 
wojny, wywoływane przez dziki wschód 
przeciw cywilizacji zachodniej, łacińskiej, 
do której należy również Polska. 

Ta kolejna w dziejach najnowszych Wojna 
Krymska rozpoczęła się od rosyjskiej chęci 
panowania nad światem chrześcijańskim i nie 
tylko. Zaczęło się od rywalizacji wyznań 
chrześcijańskich. Car Mikołaj I zauważył 
wtedy, że nadarza się wspaniała okazja do 
zrealizowania planów jego babki Katarzyny 
Wielkiej. Sułtana Tureckiego nazwał ,,cho-
rym człowiekiem” i ewentualne korzyści 
płynące z podziału Turcji przyznawał wia-
rołomnie tylko Rosji i Anglii. Przywołując 
z historii dawne traktaty, zażądał od sułtana, 
by ten uznał zwierzchnictwo Rosji nad gre-
kokatolikami i prawosławnymi zamieszkują-
cymi Imperium Otomańskie, na co padyszach 
nie mógł się zgodzić. W sukurs przyszedł 
Turcji cesarz Napoleon , który przejrzał te 
„doniosłe” plany Mikołaja I i wysłał tajnego 
kuriera markiza de Savignon na dwór angiel-
ski z odpowiednią informacją, która dopiero 
wtedy otworzyła dumnemu Albionowi przy-
słowiowe oczy na politykę rosyjską. 

Trwające od 1852 roku targi dyploma-
tyczne Rosja Carska załatwiła w specyficz-
ny dla siebie sposób, wysyłając do Stambułu 
fregatę „Gromonosiec” pod wodzą Admirała 
Księcia Menżykowa, jako „pokojową misję”, 
pod pretekstem „obrony miejsc świętych”.

Podwójne dno Menżykowskiej misji 
ukazało się bardzo szybko, gdy chy-
try admirał zaproponował Turcji za-

warcie tajnej ugody w myśl której sułtan miał 
uznać protektorat Rosji nad jej prawosławnymi 
mieszkańcami. W tajnej umowie Rosja propo-
nowała wysłanie floty oraz 400 tysięcznej ar-
mii jeśliby sułtan potrzebował pomocy przeciw 
państwom zachodnim. Oczywiście Menżykow 
groził Turcji w razie niezachowania w tajemni-
cy przeprowadzanych rokowań. Jednak Turcja, 
znając już wcześniejsze zachowania Rosji, 

powiadomiła ambasadorów Anglii, Francji, 
Austrii i Prus. W odpowiedzi na żądania ro-
syjskie państwa te zarządziły manewry swoich 
flot na Morzu Śródziemnym. W wyniku tych 
działań państw zachodnich sułtan odrzucił żą-
dania Menżykowa i ten jak niepyszny odpłynął 
z Konstantynopola, zrywając z Turcją stosunki 
dyplomatyczne.

Państwa zachodnie obiecały sułtanowi 
swoją pomoc wojskową, a ich okręty wpły-
nęły do zatoki Bezyki u wejścia do Dardaneli. 
Rosja jak zwykle pompatycznie ogłosiła, że 
w obronie wiary chrześcijańskiej zmuszona 
jest „dobywać miecza” i wkroczyła osiem-
dziesięciotysięczną armią pod wodzą Księcia 
Gorczakowa na Wołoszczyznę, która miałaby 
być zastawem i pozostawać w rękach Rosji 
dopóki sułtan nie spełni jej życzeń. Jak zwykle 
Rosjanie oświadczyli ,że zajęte tereny są tylko 
prowizorium i „pokojowo” nastawiony car Mi-
kołaj I „pragnie uniknąć wojny europejskiej”.

Zanim nastąpiły przetargi dyploma-
tyczne, wystrzelono pierwsze sal-
wy nad Dunajem. Turecka armia 

naddunajska pod wodzą Omara Paszy pobiła 
Rosjan pod Oltenicą. Niestety na morzu Tur-
kom się nie poszczęściło. Rosyjski admirał 
Nachimow zniszczył flotę turecką, a jej do-
wódcę Osmana Paszę wziął do niewoli. Teraz 
wydarzenia nabrały tempa. Anglia urażona 
śmiałą akcją Nachimowa wysłała ultimatum 
do Petersburga, w którym odmówiła Rosji 
prawa do żeglugi po Morzu Czarnym i za-
groziła bezwzględną wojną i blokadą morską. 

Obrażony car odwołał swe poselstwa 
z Paryża i Londynu oraz odmówił wycofania 
swych wojsk z księstw naddunajskich. W od-
powiedzi Anglia i Francja wypowiedziały 
wojnę Rosji 27 marca 1854 r. Wojska sprzy-
mierzonych wylądowały pod Warną w sile: 
20 tysięcy Anglików pod dowództwem lorda 
Raglana, korpus francuski liczący 40 tysięcy 
żołnierzy pod wodzą marszałka St. Arnaud. 
Tymczasem w Dobrudży wybuchła epide-
mia cholery, która zdziesiątkowała armie 
obydwu stron, co spowodowało, że sędziwy 
rosyjski marszałek Paskiewicz cofnął się za 
Prut i w ten sposób księstwa naddunajskie 
pozbyły się Rosjan.

 Mocarstwa zachodnie dopięły swego, 
broniąc w ten sposób Turcji przed zakusami 
Rosji. Jednak to im nie wystarczyło i chcąc 
upokorzyć Rosję, rozpoczęły działania mają-

ce na celu złamanie jej dominacji na Morzu 
Czarnym. W ten sposób wojna przybrała 
zgoła inny obrót, stając się wojną zaczepną. 
Rosja wycofując swoje zdziesiątkowane 
pułki na Krym zamknęła je w Twierdzy 
Sewastopolskiej. Flota angielska zbombar-
dowała Odessę, a stojące na kotwicy okręty 
rosyjskie zostały doszczętnie zniszczone. 
Oprócz Morza Czarnego również Bałtyk stał 
się widownią krwawych zmagań. Potężna 
flota angielsko francuska zablokowała Rosjan 
w Kronsztadzie, jednak nie zdobyła tamtej-
szych umocnień i cały wysiłek skierowany 
został właśnie na Krym.

Niepowodzenie operacji na pół-
nocy Europy zmusiło sprzy-
mierzonych do zaatakowania 

Sewastopola. Zgromadzone w Warnie armie 
załadowano na okręty i dokonano desantu na 
Krymie pod Eupatorią. 21 tysięcy Anglików, 
40 tysięcy Francuzów i 7 tysięcy Turków ude-
rzyło na umocnione pozycje Rosjan nad rzeką 
Almą, zmuszając księcia Menżykowa do 
odwrotu, który tracąc ok. 6 tysięcy zabitych 
z 25 tysiącami zamknął się w Sewastopolu. 
Zaraz po bitwie Menżykow kazał zatopić 
7 okrętów wojennych u wejścia do zatoki, 
blokując w ten sposób wejście do niej okrę-
tom angielskim. Sławna zatoka Bałakławska 
stanie się w latach 60 tych XX wieku kanwą 
wspaniałego filmu pt. Szarża lekkiej brygady.

Wojna nazwana teraz Krymską przybrała 
charakter pozycyjny. 800 armat bezustannie 
ostrzeliwało Sewastopol. Ataki z morza i lądu 
trwały nieprzerwanie przez kilka miesięcy. 
2 marca 1855 r., dokonując przeglądu gwardii, 
car Mikołaj I zaziębił się i zmarł na zapalenie 
płuc, a na tron wstąpił Aleksander II. W tym 
czasie na Krymie armie liczyły po stronie 
sprzymierzonych 175 tysięcy żołnierzy, a po 
stronie rosyjskiej 150 tysięcy w tym 15 tysięcy 
żołnierzy rosyjskich narodowości polskiej. 

Tutaj należy wspomnieć o zabie-
gach polskiej emigracji we Fran-
cji, która w Wojnie Krymskiej, 

poprzez swój udział w niej, widziała możli-
wość wygrania sprawy Polski. Do Stambułu 
w czerwcu 1855 roku wyjechał wraz grupą 
oficerów nasz wieszcz narodowy Adam 
Mickiewicz i tam rozpoczął pod egidą fran-
cusko-turecką formowanie polskiego legionu. 
Działalność Adama Mickiewicza oczywiście 
nie spodobała się rosyjskiej Ochranie i ta po-
przez swoich agentów dokonała skrytobójcze-
go mordu. Okazja czyni złodzieja, mordercę 
lub zamachowca. Taka właśnie nadarzyła 
się dnia 26 listopada 1855 r. Przy pomocy 
trucizny aqua tophana grecki kucharz, agent 
Ochrany dolał do herbaty, którą Mickiewicz 
wypił po obiedzie. Podejrzanych było aż 13 
osób z tego historyk Juliusz Harbut wyłonił 
3 osoby, które miały prorosyjskie ambicje 
agenturalne. Armand Levy, Kapitan Józef 
Perkowski oraz p. Rudnicka żona kapitana 
Rudnickiego słynnego marzyciela i wynalaz-

cy perpetuum mobile. Śledztwo prowadzone 
początkowo przez turecką policję, przejęte 
później przez Francuzów zostało utajnione, 
a ciało poety zostało spreparowane oraz 
zamknięte w trzech rodzajach trumien, za-
plombowane przez pracowników Ambasady 
Francuskiej i wywiezione do Francji. 

Działo się to już w czasie przygo-
towań do rozmów pokojowych, 
które zakończono tzw. Pokojem 

Paryskim 30 marca 1856 roku. I tym ra-
zem zachód praktycznie przegrał, chociaż 
Kongresowi Pokojowemu przewodniczył 
Aleksander hr. Walewski syn naturalny Na-
poleona Bonapartego. Strażniczką cieśnin 
Dardanelskich została Turcja, wszyscy mieli 
zwrócić sobie zagrabione zdobycze. Rosja 
musiała się zgodzić na otwarcie Morza 
Czarnego dla wszystkich flot świata. Jedyna 
zdobyczą świata zachodniego było odsunięcie 
na kilkadziesiąt lat Rosji od Dunaju poprzez 
włączenie do Mołdawii skrawka Besarabii. 
I jeszcze jedno! Rozwiana została legenda 
o niezwyciężoności Rosji i tym samym Euro-
pa odetchnęła swobodniej, gdyż zdjęto z niej 
brzemię przygniatającej przewagi rosyjskiej 
na kilkadziesiąt lat aż do roku 1914. 

Odkąd w nowoczesnych działaniach 
wojennych ogromną rolę zaczęło odgrywać 
lotnictwo, Krym stał się naturalnym lotni-

skowcem na Morzu Czarnym i jego posia-
danie pozwalało na kontrolę praktycznie 
całego Morza Czarnego. Dawni sojusznicy 
stali się zaciekłymi wrogami i zmęczeni 
Wielką Wojną pozwolili na budowę nowej 
potęgi wojskowej jaką stała się w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
Rosja Bolszewicka. Księstwa naddunajskie 
stały się niepodległymi krajami, a ich byt 
okazał się niedługi za sprawą hitlerowskiej 
niemieckiej III Rzeszy, która zadufana 
w swoja misję dziejową na wschodzie 
sromotnie przegrała z koalicją. Sewastopol 
stał się znowu widownią zaciekłych walk 
i wreszcie zmuszony do kapitulacji przez 
hitlerowskiego marszałka von Mansteina 
7 lipca 1942 r. zamieszkujący Krym Tatarzy, 
chcąc ratować swoje istnienie, przystali na 
kolaborację z Niemcami. Z tego powodu 
jesienią 1944 r. po zajęciu Krymu przez 
armię sowiecką zostali w brutalny sposób 
wysiedleni na Sybir. W 1954 roku Ukrainiec 
z pochodzenia I Sekretarz Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego Nikita 
Chruszczow podarował Krym sowieckiej 
Ukrainie i w tamtych czasach nikt nie miał 
nic przeciwko tej darowiźnie!

Problem zaczął narastać po odzyskaniu 
niepodległości przez Ukrainę w szczegól-
ności wokół rosyjskich baz wojskowych 

w Symferopolu i Sewastopolu. Zastana-
wiają się Polacy, co się właściwie stało? 
Ano stała się, rzecz normalna i z punktu 
widzenia przeciętnego Polaka niezauważal-
na. Stacjonująca na Krymie Rosyjska Flota 
Czarnomorska liczy kilkadziesiąt tysięcy 
marynarzy, którzy tam mieszkają, mają ro-
dziny, awansują i oczywiście odchodzą na 
emeryturę zapadając w rodzaj letargu spowo-
dowanego brakiem zajęcia, ogólnie panującą 
i wszechogarniającą biedą. Właśnie ta część 
społeczeństwa krymskiego z podpuszczenia 
czynników rosyjskich zorganizowała Krym-
ską Samoobronę i w rezultacie po ciekawym 
z punktu widzenia prawa referendum ogłosiła 
niepodległość z jednoczesnym akcesem do-
łączenia do Federacji Rosyjskiej.

Powtórzyła się sytuacja z 1855 r., 
flota rosyjska zatopiła stary krą-
żownik „Oczakow” u wejścia do 

zatoki, blokując w ten sposób jakiekolwiek 
ruchy resztek floty ukraińskiej, a tzw. „zie-
lone ludki”, czyli nieoznakowani i uzbrojeni 
żołnierze mówiący po rosyjsku rozbroili i tak 
zablokowane wcześniej bazy armii i floty 
ukraińskiej. Nasuwa się pytanie co dalej?

Ano nic! Wszyscy milczą, a karawana je-
dzie dalej… 

Wojny Krymskie
Sprawa Półwyspu Krymskiego zawsze spędzała sen z oczu wielkim tego świata, zawsze 
czyli od  wieków ten naturalny lotniskowiec był cierniem w oku zarówno Greków, 
Rzymian, Porty Otomańskiej, Anglii, Francji jak i Rosji Carskiej, Rosji Bolszewicko-
Sowieckiej, Niemiec Hitlerowskich, a teraz  Ukrainy  i znowu Rosji …

Paweł Fangor

5, 6 i 13 kwietnia 2014 r. Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawił sztukę pt. „Błogo-
sławiona Wina” w reżyserii Zygmunta Kluza. Spektakl oparty został na motywach powieści 
historycznej Zofii Kossak-Szczuckiej i opowiada o niezwykłym wydarzeniu z 1631 roku – kie-
dy cudownie uzdrowiony wojewoda brzeski, senator Rzeczpospolitej Mikołaj Sapieha porywa 
z Rzymu obraz Madonny Gregoriańskiej i przywozi go do Kodnia, gdzie wizerunek Maryi po-
wtórnie zasłynął łaskami. Polski magnat zostaje za ten czyn wyklęty przez ówczesnego papieża 
Urbana VIII a następnie przywrócony do łask za obronę wiary katolickiej w polskim sejmie. 

Sztuka brawurowo za-
grana przez aktorów krze-
mienickiej sceny wysta-
wiana była przez kolejne 
trzy dni, przy publiczności 
wypełniającej szczelnie 
salę widowiskową ośrod-
ka kultury.

GOKiR Czarna

PREMIERA w Krzemienicy
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NIEZWYKŁY OŚMIOLATEK

Krzyś Lalicki chodzi do drugiej klasy 
Szkoły Podstawowej w Krzemienicy. Po-
mimo tak młodego wieku ma na swoim 
koncie ogromne sukcesy w dwóch ogól-
nopolskich konkursach matematycznych. 
Pierwszym konkursem jest Alfik, drugim – 
MAT. W obu zdobył 100% punktów i zajął 
pierwsze miejsce w kraju. W konkurencji 
pokonał ponad 7,5 tys. drugoklasistów 
z całej Polski. Niedawno napisał międzyna-
rodowy etap konkursu Kangur, na którego 
wyniki z niecierpliwością oczekujemy. 

Wychowawczyni chłopca podkreśla 
nie tylko jego zdolności matematyczne:  
– Krzyś jest niezwykle utalentowany 
w wielu dziedzinach. Najbardziej widoczny 
jest oczywiście jego talent matematyczny, 
ale także pięknie i dużo czyta, ma dużą 
wiedzę ogólną oraz niebywałą wprost 

pamięć – po-

wiedziała o swoim wychowanku 
Pani Zofia Lęcznar. Pani Katarzyna 
Bielecka, nauczycielka matematyki 
w ZS w Krzemienicy, która pracuje 
z Krzysiem na indywidualnych zajęciach 
dodatkowych, podkreśla niezwykłość 
umiejętności chłopca: – To, że wykonuje 
zadania o wyższym stopniu trudności oczy-
wiście wzbudza wielki podziw, ale bardzo 
ważny jest również sposób wykonywania 
tych działań, a nawet sam ich zapis. Krzyś 
potrafi rozwiązać zadania niestandardowo. 
Mnie, jako matematyka, zachwyca jego 
sposób myślenia. Uważam, że będzie pe-
rełką naszej szkoły. 

Mogłoby się wydawać, że uczeń, który 
wykazuje się genialnymi wręcz zdolnościa-
mi nie odnajdzie się wśród rówieśników. 
Pani Zofia Lęcznar podkreśla, że w przypad-
ku Krzysia to nie ma i nigdy nie miało miej-
sca: – To niezwykle sympatyczny i skromny 
chłopiec. Nigdy nie zdarzyło się, żeby jego 
nieprzeciętna wiedza utrudniała nauczycie-
lowi przeprowadzenie lekcji. Nie chwali się 
nią, nie wpędza innych dzieci w kompleksy. 

Jest w klasie bardzo lubiany, ma wiele 
kolegów i koleżanek. Przerwy spędza 

na beztroskiej zabawie – twierdzi 
wychowawczyni Krzysia. 

TALENT PRZEKUĆ 
W SUKCES 

Maja Kaszyca to uczen-
nica szóstej klasy Szkoły 
Podstawowej w Krzemieni-
cy. Jej wielką pasją jest gra 
na fortepianie, a ostatnim 
sukcesem – wygrana castin-
gu do programu „Must Be 
The Music”, emitowane-
go przez Telewizję Polsat. 
Swoim występem, podczas 
którego wykonała utwór 
Mozarta, wprawiła jury i pu-
bliczność w zachwyt. Teraz 

czekają 
ją odcin-
ki na żywo. 
Występ 12-latki 
w programie nie jest jednak 
jej największym sukcesem. Naukę w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. Teodora 
Leszetyckiego w Łańcucie zaczęła, gdy 
miała siedem lat. Trafiła do klasy Pani 
mgr Alicji Staszczyszyn i to pod jej czuj-
nym okiem nabierała muzycznej wprawy. 
Dziewczynka podkreśla, że gra sprawia jej 
ogromną przyjemność, ale tylko poprzez 
ciężką pracę można osiągnąć najlepsze 
efekty. Ma na swoim koncie bardzo wiele 
konkursów. Na pierwszym, w Lubaczowie, 
wystąpiła mając zaledwie 7 lat i – co warte 
podkreślenia – przez trzy lata z rzędu zdo-
bywała pierwsze miejsca.

Jako ośmiolatka brała udział w Konkur-
sie Młodych Instrumentalistów Kraków-
Podgórze, jako dziesięciolatka – w Ogól-
nopolskim Warszawskim Konkursie 
Pianistycznym. Została laureatką przesłu-
chań ogólnopolskich Centrum Edukacji 
Artystycznej (w kategorii duety i zespoły 
kameralne). Z czasem wystąpiła też na 
Międzynarodowym Konkursie Chopinow-
skim dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. 
Brała udział w wielu koncertach i przeglą-
dach na scenach polskich i zagranicznych, 
z których wymienić można, m.in. Zamek 
w Krasiczynie, Muzeum-Zamek w Łańcu-
cie, Krosno, Tarnobrzeg, Dębica, Instytut 
Muzyki w Rzeszowie, Żagań, Goerlitz. 

Poza sukcesami muzycznymi Maja jest 
świetną uczennicą, o czym mówi wycho-

SUKCESY 
uczniów z Krzemienicy

wawca klasy szóstej w krzemienieckiej 
SP, Pan Łukasz Jakubowicz: – Maja jest 
bardzo zdolna, co rok jej świadectwo zdobi 
czerwony pasek. Jest też bardzo lubiana 
przez klasę, została w tym roku wybrana 
na przewodniczącą. Udział w programie 
w ogóle jej nie zmienił. Chętnie opowiada 
o ciekawostkach zakulisowych, ale bez 
tworzenia wokół siebie gwiazdorskiej 
atmosfery. To naprawdę rozsądna, bardzo 
skromna uczennica. 

Poza grą na fortepianie Maja bardzo 
lubi jeździć konno i czytać. Jednak zapy-
tana, czy planuje związać swoją przyszłość 
z muzyką, bez wahania odpowiada, że tak. 
To jej największa pasja i chce w przyszłości 
traktować muzykę jako swój zawód. Jej 
zdolności, pracowitość i ambicja każą wie-
rzyć, że odniesie naprawdę wielki sukces. 

PODSUMOWANIE 

Mówiąc o sukcesach Mai i Krzysia, nie 
możemy zapomnieć, że zawdzięczają je 
przede wszystkim cierpliwości i nakłado-
wi pracy włożonemu przez Rodziców. To 
przez atmosferę miłości, wsparcia, wiary 
w siebie wyniesionej z domu dzieci mogą 
rozwijać swoje niezwykłe umiejętności. 

Uczniowie tacy jak Krzyś i Maja są 
swoistą wizytówką szkoły – ich talenty 
budują nas, nauczycieli, jak i uczniów, 
którzy widzą, że prawdziwa pasja, by 
przerodziła się w sukcesy, wymaga wiele 
żmudnej pracy, a skromność i koleżeńskość 
to wielkie zalety. 

Na przykładzie takich uczniów przeko-
nujemy się, że rolą dzisiejszej szkoły jest 
nie tylko realizacja podstawy programo-
wej i przekazywanie wiedzy, ale również 
obowiązek wspierania dzieci w realizacji 
swoich zamierzeń i pasji, aby przypadkiem 
żaden z talentów nie został ukryty. 

Pamiętać przy tym należy, że staramy 
się dostrzegać każdego ucznia, nauczy-
ciela cieszą nawet najmniejsze sukcesy 
i postępy wychowanków. Praca z dziećmi 
i młodzieżą ma sens tylko wtedy, kiedy 
sprawia, że wychowankowie rozwijają 
się na miarę swoich możliwości, a czasa-
mi nawet i ponad nie. Gdy przekraczają 
swoją barierę „nie umiem” i pod czujnym 
okiem pedagoga zmieniają w „potrafię”. 
Codziennie pamiętamy słowa, że „nie 
istnieje lepszy, ani gorszy, bowiem każdy 
otrzymał w darze talenty potrzebne mu, aby 
iść własną drogą”.

Magdalena Dul-Kuźniar,
Zespół Szkół w Krzemienicy

Powiedzieć o nich, że są bardzo zdolni, to powiedzieć o wiele za mało.  
Krzyś Lalicki i  Maja Kaszyca, uczniowie Zespołu Szkół w Krzemienicy, 
to prawdziwie utalentowani młodzi ludzie.

24 marca w Zespole Szkół w Dąbrówkach odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Parlamencie RP pod patronatem Pana Kazimierza Gołojucha – Posła na Sejm RP. 
Współorganizatorami byli Pan Adam Krzysztoń – Starosta Powiatu Łańcuckiego 
oraz Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat polskiego parlamentu, 
współczesnej roli i funkcjonowania Senatu i Sejmu, a także przybliżenie 
młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu. Wiedza zdo-

byta podczas konkursu sprzyja również wzrostowi świadomości społecznej, przybli-
ża młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa.

Do konkursu zgłosiło się 14 szkół gimnazjalnych z powiatu łańcuckiego. Zwycięzcą 
został uczeń Publicznego Gimnazjum w Medyni Głogowskiej Kamil Walicki,  II miej-
sce zajął Mirosław Pasierb z Publicznego Gimnazjum w Dąbrówkach, III miejsce, po 
dwukrotnej dogrywce, przypadło Karolowi Sajowi z Publicznego Gimnazjum w Dą-
brówkach. Najlepsi uczniowie otrzymali specjalne nagrody, zaś wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Pana Posła, Starostę i Wójta.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w konkursie.

Danuta Świątoniowska, Zespół Szkół w Dąbrówkach

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY O PARLAMENCIE RP
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Do tego dnia społeczność 
szkolna przygotowywała się 
dużo wcześniej. Przedszko-

laki i młodsze dzieci na podstawie opo-
wiadań, wierszy i piosenek poznawały 
tę porę roku. Wiosenny nastrój panował 
w szkole od samego rana, a pogoda zda-
wała się potwierdzać to, o czym donosił 
kalendarz. WIOSNA JUŻ PRZYSZŁA! 
Słoneczny blask i ciepło od wczesnego 
ranka zachęcały do spaceru.

Przedszkolaki otrzymały od koleża-
nek ze szkoły uśmiechnięte słoneczka, któ-
re towarzyszyły im podczas zabaw w sali, 
a także poszukiwania zwiastunów wiosny 

Konferansjerzy zaprezentowali najważniejsze zabytki i mia-
sta, a kolejni uczniowie z oddaniem wcielali się w postaci 
charakterystyczne i zasłużone w różnych dziedzinach kul-

tury i nauki. Na scenie pojawili się: Hamlet (główna postać z dzieła 
pod tym samym tytułem napisanego przez Williama Shakespeara), 
wypowiadający słynne „To be, or not to be”, detektyw Sherlock Hol-
mes, król Artur, Robin Hood, Izaak Newton, Alexander Graham Bell, 
Winston Churchill, James Bond oraz Harry Potter. Występ uświetnił 
koncert zespołu wszechczasów – The Beatles, którzy zaśpie-
wali ponadczasowy przebój „She loves you”. Następnie od-
był się pokaz umiejętności piłkarskich chłopców z klas V-VI 
oraz wyścig z naleśnikami. Na koniec komentator zaprosił 
wszystkich do nauki języka angielskiego, gdyż „co czwarty 
mieszkaniec kuli ziemskiej porozumiewa się w tym języku, 
ponadto umiejętność ta jest niezbędna w pracy i podróżowa-
niu po całym świecie”. 

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem piosenki ze-
społu Queen – „We are the champions” i tak właśnie czuli 
się uczniowie, którzy włożyli niemało pracy w naukę swoich 
kwestii, zwłaszcza tych wypowiadanych w języku angielskim. 

E. Wojturska, E. Nawojska, 
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej

Pierwszy Dzień Wiosny
z Big Benem w tle

w czasie spaceru. Kolorowy pochód prowa-
dziła Pani Wiosna. Dziewczynki miały ko-
lorowe wianki na głowach, które z upodo-
baniem zrywał wiosenny wietrzyk. Rów-
nież uczniowie z klas I-III szukali podczas 
wycieczki dowodów na przyjście tak wy-
czekiwanej pory roku. Udało się im zaob-
serwować rozkwitające krokusy, stokrotki 
i żonkile. Słyszeli śpiew ptaków, które już 
rozpoczęły budowę nowych gniazd.

Trochę przeraziła ich duża ilość wędru-
jących po chodniku owadów, które obudzi-
ły się z zimowego snu pod wpływem ciepła. 

WITAMY WIOSNĘ 
w Zespole Szkół w Woli Małej

21 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej odbył się 
brytyjski Dzień Wiosny. W przygotowanie uroczystości włączyli 
się przedstawiciele całej społeczności szkolnej – od najmłodszych, 
po tegorocznych absolwentów, którzy sprawili, że wszyscy 
przenieśliśmy się na chwilę do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, do pokoju typowej angielskiej 
rodziny. O godzinie 17.00 zaszczyciła nas swoją obecnością królowa, 
zaproszona na tradycyjną herbatkę… 

W tym czasie w szkole trwał turniej spor-
towy, w którym udział brali starsi ucznio-
wie. Gimnazjaliści rozegrali mecz siatków-
ki „Zima kontra Wiosna”, w którym oczy-
wiście zwyciężyła reprezentacja Wiosny.

Imprezie towarzyszyły także inne za-
jęcia. Dzieci bawiły się korzystając z ta-
blicy multimedialnej, grały w gry planszo-
we, malowały Panią Wiosnę. 

Pierwszy dzień wiosny dostarczył nam 
wielu miłych wrażeń i był okazją do lep-
szego poznania najbliższego otoczenia 
oraz integracji społeczności szkolnej.

„Dzieci idą do szkoły, wracają ze szkoły.
O, już widać czeredę, jak schodzi z pagórka.

Wiosna już niedaleko, śnieg posypał doły,
Słońce swoim lichtarzem potrząsa wesołym, 

Wiatr z południa powiewa – przyleci jaskółka”

Konstanty Ildefons Gałczyński

KOMUNIKAT O SŁOŃCU: 
Szkolne Obserwatorium Przyrodnicze sygnalizuje, że słońce coraz dłużej pozostaje na niebie. Długość dnia wkrótce 
dorówna długości nocy! Uwaga! 21 marca w zawodach „Noc – Dzień” ogłoszony zostanie wynik remisowy 12:12.

Anna Noga, Zespół Szkół w Woli Małej
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Przed wakacjami ukaże się 
książka „Kulinarne wędrówki 
po Podkarpaciu”. Reporterzy 

Nowin wyruszyli na spotkania z kołami 
gospodyń wiejskich, lokalnymi stowa-
rzyszeniami i wielbicielami gotowania, 
by wytropić smaki, jakie królują w pod-
karpackich wioskach i gminach. Z wę-
drówek powstał kulinarny cykl w gaze-
cie, który stał się zalążkiem albumu. 

Nasze gospodynie w książce Nowin 
„Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu”
Będzie on zarazem książka kucharską 

i przewodnikiem. To zbiór przepisów ku-
linarnych z naszego regionu okraszonych 
opowieściami o tradycjach i zwyczajach 
związanych z jedzeniem, a także o lokal-
nych atrakcjach turystycznych.

Nocne czytanie „Pana Tadeusza”
w Ośrodku Kultury w Czarnej

Kilkadziesiąt osób przyszło w piątkowy wieczór na nocne czytanie 
„Pana Tadeusza” w Czarnej k. Łańcuta. Impreza została zorganizowana 
po raz pierwszy. Zaangażowały się w jej organizację Gminna Biblioteka, 

Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie SZABA. Fragmenty eposu Adama Mickiewicza 
czytali m.in.: Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański; Józef Frączek; ksiądz 
Marian Szumigraj; kapelmistrz orkiestry dętej, Stanisław Panek; dyrektor GOKiR, 
Małgorzata Wisz; dyrektor restauracji „U Garncarzy”, Aneta Paluch; Radny Gminy 
Czarna, Dariusz Kulka; przewodnicząca Akcji Katolickiej w Czarnej, Maria Tabaka. 
Miejscowa szkoła reprezentowana była przez mocny zespół nauczycieli: Alicję 
Kołodziej i Grzegorza Gawła oraz wspaniale przygotowanych kilkoro uczniów. 
Mieszkańcy chętnie odpowiedzieli na apel organizatorów i przygotowali swoje 
ulubione fragmenty, z których powstała kapitalna, choć nieco skrócona wersja 
epopei. Gotowa do nagrania w formie w formie audiobooka! 

W programie znalazły się także scenki odgrywane przez mieszkańców 
gminy. Panu Tadeuszowi, w którego rolę wcielił się młody aktor Damian Janusz 
towarzyszyły przebojowa Telimena (Katarzyna Gargała) i urocza Zosia (Karolina 
Plizga). Wieczór urozmaiciło wspólne oglądanie fragmentów filmu „Pan Tadeusz" 
w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Pomysłodawczynią nocnego czytania była sołtyska wsi Czarna Maria Kiwała-
Barnat, którą zainspirowała informacja, iż w 2014 roku obchodzona jest 180  
rocznica pierwszego wydania tego eposu narodowego. Jest to jej kolejny  
pomysł na zintegrowanie oraz zaktywizowanie lokalnej społeczności.  
Sama od kilku lat prowadzi bloga, 
w którym opisuje wszystkie 
wydarzenia związane ze wsią Czarna.

GOKiR Czarna

Gospodynie z KGW w Dąbrówkach zostały laureatkami V Powiatowego Kon-
kursu Kulinarnego „Na Najsmaczniejsze Pierogi”, który odbył się podczas Spo-
tkania Świątecznego „Przy wigilijnym stole” w Woli Małej 21 grudnia 2013 r. 

W konkursie udział wzięło 18 kół gospodyń i stowarzyszeń z całego powiatu łańcuckiego, 
zaprezentowano blisko 20 różnych rodzajów pierogów bez mięsa. Nagrody w postaci bonów 
towarowych na sprzęt AGD sfinansowane zostały z budżetu Gminy Czarna.

V Powiatowy Konkurs Kulinarny 
w Woli Małej

Alina Bosak, GC Nowiny

GOKiR Czarna
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Czyta Ola Kępa

Czyta Grześ Panek

KGW z Krzemienicy

Stowarzyszenie „Jodełka” z Zalesia

Stowarzyszenie „Szaba” z Czarnej

Klub Kobiet z Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa

KGW z Medyni Głogowskiej

KGW z Dąbrówek

W książce znajdą się także przepisy 
z gminy Czarna, które zaprezentują na-
sze koła gospodyń. Album będzie można 
kupić osobiście lub zamówić wysyłkę 
w Biurze Ogłoszeń Nowin.

KGW z Woli Małej
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 3 maja – Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Czarna;
 3 maja – Uroczystości związane z przekazaniem samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarnej;
 3 maja – Majówka Rodzinna przy Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej;
 8 - 15 maja – Ogólnopolski  Tydzień Bibliotek „Czytanie łączy pokolenia” 

– w tym Noc Bibliotek (9 maja) – filie Gminnej Biblioteki Publicznej;
 18 maja – Noc w Ośrodku Garncarskim w ramach Europejskiej Nocy Muzeów 

– Kulturowy Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem”, nocne wypalanie 
ceramiki, prezentacje garncarskie, projekcja filmu z 1949 r. pt. „Ośrodek 
Garncarski w Medyni”;

 25 maja – Ogólnopolska Akcja Polska Biega – Dąbrówki;
 Maj - czerwiec – Amatorska Liga Piłki Nożnej Boisko Sportowe 

Orlik Czarna;
 1 czerwca – Dzień Dziecka na sportowo Boisko Sportowe Orlik Czarna;
 1 czerwca- Dzień dziecka z Akcją Katolicką w Zagrodzie Garncarskiej 

w Medyni Głogowskiej;
 7 czerwca – Dzień Dziecka przy siedzibie Rady Sołeckiej w Pogwizdowie; 
 8 czerwca – Uroczyste obchody 120 rocznicy urodzin Józefa Kluza „Wizera”, 

społecznika, patrioty, człowieka kultury: poety, kronikarza, twórcy 
scenariusza „Wesela krzemienickiego z XIX wieku” – Krzemienica;

 29 czerwca – Święto w Parku MB Jagodnej – Msza święta; 

Ale ferie to nie tylko zabawa. 
W Gminie Czarna tradycyjnie 
jest to również czas sportowej 

rywalizacji, na którą czekają bywalcy 
Ośrodków Kultury. Rywalizowano m.in. 
w turniejach bilarda, tenisa stołowego 
oraz cymbergaja. Natomiast w pierwszy 
piątek ferii każdy chętny mógł wziąć 

Od kilku miesięcy Gmina 
Czarna realizuje długoletni 
program sportowy skiero-

wany do dzieci, dzięki czemu stała się 
ona miejscem poszukiwania i szkole-
nia młodych talentów. W listopadzie 
2013 r. instruktorzy Orlika rozpoczęli pra-
cę w utworzonej, dzięki staraniom Wójta 
Gminy Czarna, Dziecięcej Akademii Pił-
ki Nożnej i Gminnej Sekcji Siatkarek. 
Chłopcy z klas I – II SP i dziewczęta z IV 
i V klasy podczas treningów doskonalą 

Ferie z GOKiRem
Jak co roku podczas ferii zimowych starsze i młodsze dzieci z gminy Czarna mogły 
wziąć udział w wielu atrakcjach, a co za tym idzie ciekawie i aktywnie spędzić czas. 
Jedną z nich były bale karnawałowe dla najmłodszych. Dzieci potraktowały je jak 
prawdziwe święto i zachwycały pięknymi strojami. Zabawy, malowanie twarzy, 
poczęstunek i tańce – tak wyglądały bale, gdzie spotkać można było księżniczki, 
motylki, czarownice i wiele innych postaci z bajek.

udział w konkursie pływackim zorgani-
zowanym na basenie w Sokołowie Ma-
łopolskim. Młodsze dzieci rywalizowały 
w pływackim torze przeszkód, natomiast 
starsza młodzież próbowała swoich sił na 
dużym basenie, płynąc 25 m stylem dowol-
nym na czas. Na zwycięzców czekały me-
dale i karnety na basen. Po zaciętej walce, 

dzieci mogły zrelaksować się korzystając 
z atrakcji basenu. 

Atrakcji podczas ferii było sporo: 
warsztaty kulinarne w OK w Czarnej 
i Woli Małej, kulig w Medyni Łańcuckiej, 
dyskoteka w Zalesiu oraz pokaz robotów 
w Woli Małej, turniej piłki siatkowej 
dla dziewcząt. Ponadto zorganizowano 
konkurs wiedzy o sporcie. Eliminacje 
rozgrywane w każdej miejscowości wyła-
niały trójkę finalistów. Wielki finał odbył 
się w OK w Czarnej i wyłonił zwycięzców 
w dwóch kategoriach wiekowych. Nagro-
dą był wyjazd na ligowy mecz siatkarzy 
Asseco Resovii z Effectorem Kielce. Bez 
wątpienia niezapomnianą dla dzieci przy-
godą było oglądanie najlepszych siatkarzy 
w Polsce z bliska.

 Lipiec- sierpień – Wakacje z GOKiRem – wszystkie placówki Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji;

 1 - 5 lipca Warsztaty Projektowania Użytkowych Form Ceramicznych przy 
współpracy z School of Form z Poznania. – Zagroda Garncarska w Medyni 
Głogowskiej;

 6 lipca – XIX Jarmark Garncarski – Ośrodek Garncarski w Medyni 
Głogowskiej- koncerty folkowe, prezentacje garncarskie, kiermasz rękodzieła, 
zwiedzanie galerii rzeźby ceramicznej;

 19 - 20 lipca – IV Wakacyjny Turniej z Piłką – Boisko Sportowe 
Orlik w Czarnej;

 24 - 26 lipca – Wakacyjne Trzydniowe Warsztaty Garncarskie - Zagroda 
Garncarska w Medyni Głogowskiej;

 27 lipca – „Via Regia – Historie na szlaku św. Jakuba” – spektakl muzyczny 
w plenerze z udziałem artystów krzemienickich i Teatru Formy z Poznania;

 Lipiec – sierpień – Lokalne turnieje siatkówki plażowej- Medynia Łańcucka, 
Pogwizdów, Krzemienica, Czarna;

 17 sierpnia – Lato w Parku MB Jagodnej – Konkurs „Pływanie na byle czym” 
Medynia Łańcucka – Pogwizdów; 

 24 sierpnia – „Pani Letnia Sierpniowa” – Koncert Pieśni Maryjnej w ramach 
kilkudniowych Uroczystości ku czci N.M.P. Królowej Serc Naszych – Dąbrówki;

 31 sierpnia – Latawce na zakończenie wakacji – impreza plenerowa-Czarna; 

Szanowni Państwo! Przedstawiamy informację o niektórych wydarzeniach, które zaplanowano w sezonie wiosenno-letnim w Gminie Czarna. Do udziału w nich 
zapraszają instytucje kultury, szkoły, parafie, organizacje i grupy nieformalne. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu imprez, dlatego zachęcamy 
Państwa do śledzenia informacji podawanych na ich stronach internetowych a także  do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych inicjatywach.

TWÓJ CZAS WOLNY W NASZYCH RĘKACH!  

 MAMO, TATO CHCĘ BYĆ 

SPORTOWCEM!
swoje zdolności motoryczne i techniczne. 
Obecnie zajęcia odbywają się w czterech 
szkołach: Krzemienicy, Dąbrówkach, Me-
dyni Łańcuckiej i Medyni Głogowskiej. 
W treningach łącznie bierze udział 36 
chłopców oraz 41 dziewcząt. Zajęcia piłki 
nożnej prowadzone przez Macieja Grada 
oparte głównie na zabawie mają za zadanie 
przygotować młodych zawodników do gry 
w klubach sportowych. Natomiast siatkar-
skie zajęcia, które prowadzi Ewa Mroziak 
są pierwszym etapem do utworzenia kobie-

cej drużyny grającej na ligowych parkie-
tach. Pierwsze zawody w życiu młodych 
siatkarek zostały już rozegrane podczas 
ferii zimowych. Dziewczęta mogły zapre-
zentować zdobyte umiejętności, poczuć 
ducha walki i cieszyć się z gry.

Ewa Mroziak, GOKiR Czarna

Ewa Mroziak, GOKiR Czarna



Kiermasz Wielkanocny – „Karczma 
u Garncarzy” w Medyni 

Głogowskiej (6 kwietnia 2014 r.)
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