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Z A P O W I E D Z I

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
przynoszących radość z odrodzenia życia

pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom 
i Gościom odwiedzającym Gminę Czarna

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Święto Zmartwychwstania trwale 

zagości w naszych sercach
niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Niech w te Święta nie zabraknie 

smacznych potraw oraz wiosennego nastroju 
w rodzinnym gronie.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Przewodniczący Rady Gminy Czarna
Zdzisław Jaromi

Z KALENDARZA IMPREZ PLANOWANYCH  
W SEZONIE WIOSNA/LATO 2015:

1. Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem”  
(26 IV)

2. Gminne obchody z okazji Święta MB Królo-
wej Polski i Konstytucji 3 Maja – Wola Mała

3. Twórczość ks. J. Twardowskiego w ramach 
cyklu: „Nocne Czytanie w Czarnej”,  
wystawa rzeźby Jana Grabarza (8 V)

4. Ogólnopolska Akcja „Polska Biega”  
– Orlik (24 V)

5. Rodzinny Piknik – Orlik (31 V)
6. Piknik Rodzinny – Zespół Szkół w Medyni 

Łańcuckiej (14 VI)
7. Święto w Parku Matki Boskiej Jagodnej  

(28 VI)
8. Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie  

(2-4 VII)
9. XX Jarmark Garncarski (5 VII)
10. V Wakacyjny Turniej z Piłką – Orlik  

(25-26 VII)
11. Lato w Parku i Pływanie na Byle Czym 

– Medynia Łańcucka (9 VIII)
12. Gminne Zawody Pożarnicze – Dąbrówki  

(16 VIII)
13. Koncert Pieśni Maryjnych – Dąbrówki  

(23 VIII)

Pierwsze posiedzenie nowej 
Rady Gminy zwołane zosta-
ło przez Komisarza Wybor-

czego w Rzeszowie na dzień 29 listo-
pada 2014  r. Inauguracyjne posiedze-
nie Rady poprzedzone zostało uroczy-
stą Mszą Świętą w Kościele pw. Imienia 
NMP w Czarnej.

NOWA RADA GMINY WYBRANA NA VI I  KADENCJĘ 
OBEJMUJĄCĄ LATA 2014–2018

16 listopada 2014 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, w których 
mieszkańcy Gminy Czarna wybrali 15 radnych Rady Gminy w Czarnej 

oraz w I turze Wójta Gminy Czarna.

Podczas pierwszej sesji po złoże-
niu ślubowania przez każdego radnego 
w tajnym głosowaniu wybrano Przewod-
niczącego Rady Gminy, którym został 
Pan Zdzisław Jaromi oraz Wiceprze-
wodniczącego w osobie Pana Sławomi-
ra Chudzika.

W trakcie sesji ślubowanie złożył 
także nowo wybrany Wójt Gminy Czar-
na Pan Edward Dobrzański. 

Ustalono także składy poszczegól-
nych stałych Komisji Rady Gminy i wy-
brano przewodniczących:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
– Pan Grzegorz Lepianka, 

2. Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki 
Finansowej, Rzemiosła i Usług – Pan 
Eugeniusz Głowiak, 

3. Przewodniczący Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych – Pan Zbigniew 
Jurek,

4. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 
Zaopatrzenia Ludności i Ochrony 
Środowiska – Pani Teresa Chmiel.

Niech zwycięski Chrystus
obdarzy nas pokojem,
zdrowiem i radością,

udzieli potrzebnych łask,
wniesie szczęście do każdego domu

i sprawi, by w naszym życiu
zwyciężały miłość i nadzieja!

Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy

życzy 

Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP

I Bóg w żywej osobie
Wstał z chorągwią rozwianą,
Wstał w jasności słonecznej,
Od wszystkiego bezpieczny,
I przebite wzniósł dłonie
I podarte wzniósł skronie
I bok dzidą przeszyty
I szedł w górę, w błękity…

(Cyprian Kamil Norwid)

NOWY SKŁAD RADY GMINY 
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Pan Bogusław Bieniek  
(Medynia Głogowska),

2. Pan Kamil Chmiel (Dąbrówki),
3. Pani Teresa Chmiel (Pogwizdów),
4. Pan Sławomir Chudzik (Czarna),
5. Pan Tomasz Dziedzic 

(Krzemienica), 
6. Pan Eugeniusz Głowiak  

(Medynia Głogowska),
7. Pan Zdzisław Jaromi (Dąbrówki),
8. Pan Zbigniew Jurek (Zalesie), 
9. Pan Dariusz Kulka (Czarna),
10. Pan Grzegorz Lepianka 

(Pogwizdów), 
11. Pan Robert Pudło (Wola Mała),
12. Pan Mieczysław Rejman 

(Krzemienica), 
13. Pan Grzegorz Sala  

(Medynia Łańcucka),
14. Pan Robert Szubart 

(Krzemienica), 
15. Pan Marek Wilczek 

(Krzemienica). 
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W Y B O R Y  S O Ł E C K I E  2 0 1 5
W  G M I N I E  C Z A R N A

W Y B O R Y 
PREZYDENTA RP 

Przed nami kolejne wybory 
powszechne – Marszałek Sejmu 
RP zarządził na 10 maja 2015 r. wy-
bory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Mieszkańcy gminy Czarna będą 
głosować w tych samych lokalach 
wyborczych co w wyborach samo-
rządowych. 

Lokale wyborcze będą czynne 
w niedzielę 10 maja 2015 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00. 

Wszystkim Wyborcom przypo-
minamy o obowiązku zabrania ze 
sobą dowodu osobistego lub in-
nego ważnego dokumentu toż-
samości ze zdjęciem, gdyż bez 
przedstawienia tego dokumentu 
Wyborcy nie zostanie wydana kar-
ta do głosowania.

Wszelkie niezbędne informa-
cje i  wzory dokumentów będą 
dostępne na stronie interneto-
wej gminy www.gminaczarna.pl 
w zakładce  „Wybory Prezydenc-
kie 2015”. 

NOWO WYBRANI SOŁTYSI SOŁECTW GMINY CZARNA:

1. Pani Maria Kiwała-Barnat  
(Czarna),

2. Pan Roman Pudło (Dąbrówki),
3. Pan Wincenty Morycz 
4. (Krzemienica), 
5. Pan Tadeusz Kowal 

(Medynia Głogowska),
6. Pan Jan Bojda (Medynia Łańcucka), 
7. Pan Józef Małecki (Pogwizdów), 
8. Pan Edward Guz (Wola Mała),
9. Pan Henryk Kowal (Zalesie). 

Podjęte działania przy zało-
żeniu, że siedziby tych pla-
cówek pozostaną niezmie-

nione, przyczynią się do obniżenia 
kosztów funkcjonowania jednostek 
oświatowych poprzez zorganizowa-
nie wspólnej obsługi, zapewnienie 
jednolitego kierownictwa oraz bar-
dziej optymalne wykorzystanie ka-
dry pedagogicznej. Przy funkcjono-
waniu placówek w jednym zespo-
le istnieje możliwość monitorowania 

R E O R G A N I Z A C J A  W  P L A C Ó W K A C H  O Ś W I A T O W Y C H

psychofizycznego rozwoju dziecka, 
jego umiejętności i kompetencji we 
wszystkich cyklach kształcenia. Dla 
najmłodszych dzieci zapewniona bę-
dzie opieka pedagoga zatrudnionego 
w szkole. 

Pracownicy dotychczasowego 
Przedszkola Publicznego Gminy Czar-
na – Przedszkole Filialne w Medyni 
Głogowskiej po przekształceniu w Pub- 
liczne Przedszkole w Medyni Głogow-
skiej i włączeniu tego przedszkola do 

Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej, 
staną się na podstawie Kodeksu Pracy 
pracownikami Zespołu.

Pracownicy dotychczasowego 
Przedszkola Publicznego Gminy Czar-
na w Czarnej i Przedszkola Publiczne-
go Gminy Czarna – oddział nr 1 w Czar-
nej po przekształceniu w Publiczne 
Przedszkole w Czarnej i włączeniu tego 
przedszkola do Zespołu Szkół w Czar-
nej staną się na podstawie Kodeksu 
Pracy pracownikami Zespołu.

Dokonanie obecnych przekształ-
ceń ma na celu ujednolicenie zarzą-
dzania placówkami oświatowymi na 
terenie Gminy Czarna. 

Elżbieta Paczocha, kierownik 
Zespołu Ekonomicznego-Administra-

cyjnego Szkół i Przedszkoli

W dniu 24 lutego 2015 r. Rada Gminy Czarna podjęła uchwały w sprawie za-
miaru przekształcenia i włączenia do istniejących zespołów szkół – przedszko-
li w Czarnej i w Medyni Głogowskiej. Podjęcie w/w uchwał poprzedzone było 
konsultacjami wójta gminy z dyrektorem istniejącego przedszkola oraz dyrek-
torami zespołów szkół, do których planuje się włączyć przedszkola, po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gmi-
ny Czarna. O zamiarze przekształceń zostali również poinformowani: Kurator 
Oświaty w Rzeszowie oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna

We wszystkich sołectwach 
z wyłączeniem Krzemienicy, soł-
tysi powołani w drodze uchwa-
ły Rady Gminy pełnią funkcję 
inkasentów, pobierając podat-
ki i  opłaty lokalne oraz opła-
ty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. W Krzemieni-
cy funkcję inkasenta Rada Gmi-
ny na wniosek sołtysa powierzy-
ła Pani Krystynie Guzek.

Elżbieta Nosek,
Referat Budżetu i Finansów

Zgodnie z zapisami ustawy 
z  dnia 15 listopada 1984  r. 
o  podatku rolnym (tj. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 849 z późn zm.) Rada Gmi-
ny uchwałą nr XLI/433/2014 obniżyła 
cenę skupu żyta dla celów podatku rol-
nego ogłoszoną w  komunikacie Prezesa 
GUS z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwo-
ty 53,00 zł. W związku z powyższym 
stawki podatku rolnego na terenie gmi-
ny kształtują się następująco:
1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntu go-

spodarstw rolnych – równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta tj. 132,50 zł

2. Od 1 ha pozostałych gruntów – rów-
nowartość pieniężną 5 q żyta tj. 
265,00 zł

S T A W K I  P O D A T K U  O D  N I E R U C H O M O Ś C I

Lp. Przedmiot opodatkowania
Podstawa 

opodatkowania
Stawka 

1. Od pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 1m² 0,65 zł

2.

Od pow. użytkowej budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

1 m² 18 zł

3.
Od pow. użytkowej budynków lub ich części związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m² 8 zł

4.

Od pow. użytkowej budynków (lub ich części) pozostałych, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Od pow. użytkowej budynków letniskowych.

1 m² 3,85 zł

7,77 zł

5.

Od pow. użytkowej budynków (lub ich części) związanych 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń.

1 m² 4,70 zł

6. Od budowli Wartość w zł 2%

7.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków

1 m² 0,70 zł

8.
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych
1 ha 4,58 zł

9. 
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

1 m² 0,22 zł

Rada Gminy Czarna na sesji w dniu 7 listopada 2014 r. podjęła uchwały okre-
ślające wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych, które na terenie gminy Czarna będą obowiązywać w 2015 r. 
Obniżona również została średnia cena skupu żyta będąca podstawą oblicza-
nia podatku rolnego.

Stawka podatku leśnego na rok 
2015  wynosi 41,547 zł od 1 ha i wzro-
sła o 3,916 zł za 1 ha w stosunku do ub. 
roku. Na wysokość stawki podatku le-
śnego Rada Gminy nie ma wpływu, zo-
stała ona określona z zgodnie z Komu-
nikatem Prezesa GUS w  sprawie śred-
niej ceny sprzedaży drewna, obliczo-
nej wg. średniej ceny drewna uzyska-
nej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2014 r. 

Stawka podatku rolnego nie ule-
gła zmianie i jest taka sama jak 
w  roku 2014 r., natomiast podatek 
od nieruchomości zmienił się tyl-
ko w bardzo ograniczonym zakresie. 
Niewielki wzrost nastąpił jedynie w po-

datku od powierzchni użytkowej bu-
dynków letniskowych (5 groszy na 1m2) 
i podatku od powierzchni budynków 
związanych ze świadczeniami zdrowot-
nymi (wzrost o 2 grosze na 1 m2). Rów-
nież o 2 grosze wzrósł podatek od grun-
tów zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne i elektrownie wodne.

Zainteresowanych pełnym tekstem 
uchwał podatkowych odsyłamy na stro-
nę internetową: www.gminaczarna.pl
zakładka „Uchwały Rady Gminy”.

Wszystkim podatnikom podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści przypominamy o obowiązku in-
formowania w ciągu 14 dni o wszel-
kich zmianach mających wpływ na 
wysokość podatku, na odpowiednim 
wzorze informacji. Druki informacji 
są dostępne na stronie internetowej 
gminy: www.gminaczarna.pl w za-
kładce „Wzory druków i dokumentów 
do pobrania”. 

W przypadku kupna lub sprzeda-
ży gruntów rolnych należy złożyć In-
formację w sprawie podatku rolnego  
(IR-1), a w przypadku kupna lub sprzeda-
ży gruntów leśnych Informację w spra-
wie podatku leśnego (IL-1). 

Informację w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1) należy złożyć 
w przypadku:
1. Kupna lub sprzedaży gruntów podle-

gających opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości (tereny zabudowa-
ne, zurbanizowane itp.), 

2. Kupna lub sprzedaży budynków 
(mieszkalnych, gospodarczych, gara-
ży itp.),

3. Budowy nowych obiektów, 
4. Zmiany powierzchni użytkowej bu-

dynków podlegających opodatko-
waniu, 

5. Przeznaczenia budynków na działal-
ność gospodarczą itp. 

W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt bezpośredni 
w  Urzędzie Gminy Czarna (Referat 
Budżetu i Finansów, pok. nr 4, I piętro), 
telefonicznie: pod nr tel. 17 226 23 24, 
wewn. 132, lub pocztą elektroniczną: 
e.nosek@gminaczarna.pl. 

Podatki w Gminie Czarna w 2015 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą Nr  II/12/2014 z dnia 30 grudnia 
2014 r. zarządziła na niedzielę 1 lutego 2015 r. przeprowadzenie 
wyborów sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Czarna. Zo-

stały one przeprowadzone przez Sołeckie Komisje Wyborcze zgodnie z or-
dynacją wyborczą określoną w statutach wszystkich sołectw gminy. Z uwa-
gi, iż w pięciu sołectwach gminy tj. Czarnej, Woli Małej, Dąbrówkach, Zale-
siu i Medyni Łańcuckiej zgłoszono tylko po jednym kandydacie na sołtysa, 
w tych miejscowościach głosowania nie przeprowadzono. Obwieszczeniem 
Wójta Gminy Czarna z dnia 23 stycznia 2015 r. zostali uznani za wybranych 
sołtysami tych sołectw. 

W pozostałych 3 sołectwach tj. Krzemienicy, Medyni Głogowskiej i Po-
gwizdowie w niedzielę 1 lutego br. odbyły się wybory równe i bezpośrednie, 
gdzie w głosowaniu tajnym zostali wybrani sołtysi tych sołectw. 
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XLI Sesja Rady Gminy Czarna
(ostatnia sesja Rady Gminy VI 
kadencji w latach 2010–2014)

7 listopada 2014 r.
Rada obradowała w składzie 15 radnych. 

W trakcie obrad podjęto 21 uchwał.

Uchwała Nr XLI/423/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości nr ewid. 
1433/12 o pow. 0,0182 ha położonej 
w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr XLI/424/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści nr ewid. 61 o pow. 0,07 ha stanowią-
cej mienie komunalne gminy Czarna po-
łożonej w miejsc. Wola Mała.

Uchwała Nr XLI/425/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości o nr ewid. 
439/22 o pow. 0,0353 ha, 439/23 o pow. 
0,0355 ha, 439/24 o  pow. 0,0073  ha, 
439/25 o pow. 0,0151 ha, 439/26 o pow. 
0,0185 ha, 439/31 o pow. 0,0141 ha, 
439/32 o pow. 0,0245 ha położonych 
w miejscowości Dąbrówki.

Uchwała Nr XLI/426/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych o nr ewid. 

439/27 o pow. 0,0457 ha, 439/28 o pow. 
0,0918 ha, 439/29 o pow. 0,1758 ha stano-
wiących mienie komunalne Gminy Czar-
na położonych w miejscowości Dąbrówki.

Uchwała Nr XLI/427/2014 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 
1707/20 o pow. 0,0106 ha, stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna poło-
żonej w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr XLI/428/2014 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości o nr ewid. 1419/80 o pow. 0,0303 
ha, 1419/81 o pow. 0,0401 ha, 1419/82 
o pow. 0,0527 ha, 1419/83 o pow. 0,0498 
ha, 1419/84 o pow. 0,0272 ha, 1419/85 
o pow. 0,0426 ha, 1419/86 o pow. 0,0238 
ha, 1419/88 o pow. 0,0514 ha, 1419/89 
o pow. 0,0139 ha stanowiących mienie 
komunalne Gminy Czarna położonych 
w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr XLI/429/2014 w sprawie za-
twierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na rok 2015.

Uchwała Nr XLI/430/2014 w sprawie do-
płat za ścieki dla wskazanych grup tary-
fowych odbiorców.

Uchwała Nr XLI/431/2014 w  sprawie 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2015.

Uchwała Nr XLI/432/2014 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2015.

Uchwała Nr XLI/433/2014 w sprawie ob-
niżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 
61,37 za 1 dt na 53,00 za 1 dt przyjmo-
wanej, jako podstawa do obliczenia po-
datku rolnego na 2015 rok.

Uchwała Nr XLI/434/2014 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gmi-
ny Czarna.

Uchwała Nr XLI/435/2014 w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XLI/436/2014 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. ►

WAŻNIEJSZYMI ŹRÓDŁAMI 
DOCHODÓW SĄ:

Subwencja ogólna z budżetu 
państwa: 14 090 639 zł (39,18%), 
w tym:
● część oświatowa: 9 920 390 zł, 
● część wyrównawcza: 4 084 878 zł, 
● część równoważąca: 85 371 zł.

B U D Ż E T  G M I N Y  C Z A R N A  N A  RO K  2 0 1 5
28 stycznia 2015 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2015 zgodnie z uchwałą nr III/24/2015 Rady Gminy w Czarnej.

(uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.gminaczarna.pl w zakładce: Uchwały Rady Gminy)

TEGOROCZNY PLAN D O C H O D Ó W  ZOSTAŁ USTALONY W WYSOKOŚCI 35 960 111 ZŁ, W TYM:

● dochody bieżące – 31 893 890 zł (88,69%)         ● dochody majątkowe – 4 066 221 zł (11,08%)

Dochody własne: 7 377 014 zł 
(20,51%), 
w tym:
● podatki lokalne: 4 099 265 zł, 
● opłaty lokalne: 864 596 zł, 
● dochody z majątku gminy (bieżące): 

237 159 zł, 
● wpływy z usług: 2 175 994 zł. 

TEGOROCZNY PLAN W Y D A T K Ó W  ZOSTAŁ USTALONY W WYSOKOŚCI 37 125 492 ZŁ, W TYM:

Wydatki majątkowe na łączną kwotę: 7 002 402 zł (18,86%), w tym na następujące zadania inwestycyjne:

● Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Czarna: 4 662 420 zł,

● Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa 
– opracowanie dokumentacji budowy chodnika  
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości  
Czarna: 60 210 zł,

● Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 
na budowę odcinków chodników przy  
drogach wojewódzkich: 850 000 zł,

● Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łańcuckiego 
– opracowanie dokumentacji budowy chodnika  
przy drodze powiatowej Nr 1521 R  
w miejscowości Czarna: 45 000 zł,

● Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego 
na budowę odcinków chodnika przy drogach  
powiatowych: 200 000 zł,

● Przebudowa dróg gminnych oraz oświetlenia: 
462 254 zł,

● Budowa tras rowerowych w ramach Projektu 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”: 449 546 zł,

● Przebudowa i modernizacja placówek oświatowych: 80 324 zł,
● Zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne: 70 000 zł,
● Pozostałe: 122 648 zł. 

Wydatki bieżące na łączna kwotę: 30 123 090 zł (81,14%), z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania będą:

● Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola): 15 687 333 zł,
● Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne, 
zasiłki z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 4 433 696 zł,
● Infrastruktura wodociągowa 

i sanitarna wsi: 2 857 375 zł,
● Administracja publiczna: 

2 634 926 zł,
● Dotacja dla Gminnego 

Ośrodka Kultury: 1 040 000 zł,
● Gospodarka odpadami 

(wywóz śmieci): 621 096 zł,
● Remonty, utrzymanie i oświetlenie 

dróg gminnych: 514 787 zł, 
● Dotacja dla Biblioteki: 342 580 zł,
● Sport (w tym dotacje dla 

klubów sportowych): 317 000 zł,
● Bieżące utrzymanie budynków 

komunalnych: 215 850 zł,
● Ochotnicze Straże Pożarne: 

185 030 zł,
● Pozostałe: 1 273 417 zł.

Udziały w podatkach dochodowych 
4 859 709 zł (13,51%), 
w tym:
● podatek dochodowy od osób 

fizycznych: 4 694 709 zł, 
● podatek dochodowy od osób 

prawnych: 165 000 zł. 

Dotacje z budżetu państwa na 
zadania bieżące 4 373 577 zł 
(12,16%), 
w tym:
● zadania zlecone: 3 605 547 zł, 
● zadania własne: 768 030 zł.
 
Dochody majątkowe: 3 949 249 zł 
(10,98%), 
w tym:
● dochody ze sprzedaży składników 

majątkowych: 500 000 zł, 
● dotacje z programów pomocowych 

na zadnia inwestycyjne: 3 449 249 zł. 

Inne dochody: 1 316 140 zł (3,66%).

INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

Procentowy 
rozkład wydatków 

gminy Czarna 
w 2015 roku.

Procentowy rozkład 
wydatków majątkowych 

gminy Czarna w 2015 roku.

Procentowy 
rozkład dochodów 

gminy Czarna w 2015 roku.
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Uchwała Nr XLI/437/2014 w sprawie 
udzielania pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Uchwała Nr XLI/438/2014 w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Tere-
nów Produkcyjnych i Usług Komercyj-
nych w miejscowości Krzemienica, Gmi-
na Czarna – część 1A.

Uchwała Nr XLI/439/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 12 Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Woje-
wództwo Podkarpackie.

Uchwała Nr XLI/440/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego terenów sąsiednich cmenta-
rza w miejscowości Czarna, gm. Czarna.

Uchwała Nr XLI/441/2014 w sprawie oce-
ny aktualności Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarow. Przestrzenne-
go Gminy Czarna oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
obow. na obszarze gminy Czarna.

Uchwała Nr XLI/442/2014 w  sprawie 
zmiany uchwały własnej XXXV/326/2006 
w sprawie utworzenia Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Czarnej oraz nadania 
jej statutu.

Uchwała Nr XLI/443/2014 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budże-
towej Gminy Czarna na 2014 rok.

Uchwała Nr XLI/444/2014 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XL/418/2014 Rady 
Gminy w Czarnej z dnia 17 września 2014 
roku w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Powiatowi Łańcuckiemu.

I Sesja Rady Gminy Czarna
29 listopada 2014 r.

Złożenie ślubowania 
przez Wójta i Radnych  

Gminy Czarna 
Rada obradowała w składzie 15 radnych. 

W trakcie obrad podjęto 9 uchwał.

Uchwałą Nr I/1/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała z pośród siebie Prze-
wodniczącego Rady Gminy, którym zo-
stał Pan Zdzisław Jaromi.

Uchwałą Nr I/2/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie Wice-
przewodniczącego Rady Gminy, którym 
został Pan Sławomir Chudzik .

Uchwałą Nr I/3/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, któ-
rym został Pan Grzegorz Lepianka.

Uchwałą Nr I/4/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie Prze-
wodniczącego Komisji Rozwoju Społecz-
no- Gospodarczego Gospodarki Finanso-
wej, Rzemiosła i Usług, którym został Pan 
Eugeniusz Głowiak.

Uchwałą Nr I/5/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie Prze-
wodniczącego Komisji ds. Oświaty 
i Spraw Społecznych, którym został Pan 
Zbigniew Jurek.

Uchwałą Nr I/6/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie Prze-
wodniczącego Komisji Rolnictwa, Zaopa-
trzenia Ludności i Ochrony Środowiska, 
którym została Pani Teresa Chmiel.

Uchwałą Nr I/7/2014  Rada Gminy 
w Czarnej wybrała spośród siebie człon-
ków do Stałych Komisji Rady Gmin.

Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Czarna na 2014 rok.

Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie zmia-
ny w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Czarna.

II Sesja Rady Gminy Czarna
30 grudnia 2014 r.

Rada obradowała w składzie 14 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 7 uchwał.

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie wybo-
ru przedstawiciela Rady Gminy Czarna do 
Zgromadzenia Związku Gminnego „Pod-
karpacka Komunikacja Samochodowa”.

Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2015 rok.

Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie zarzą-
dzenia wyborów sołtysów Sołectw: Czar-
na, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Gło-

gowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, 
Wola Mała, Zalesie.

Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Czarna na 2014 rok.

Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie zmia-
ny w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Czarna.

Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie upo-
ważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na rok 2015.

Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Czarna.

III Sesja Rady Gminy Czarna
28 stycznia 2015 r.

Rada obradowała w składzie 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 14 uchwał.

Uchwała Nr III/17/2015 sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości o nr 
ewid.1855/7 o pow. 0,0062 ha, 1855/17 
o pow. 0,0047 ha położonych w miejsco-
wości Pogwizdów.

Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na najem w trybie bezprzetar-
gowym lokalu użytkowego usytuowanego 
w piwnicy budynku nr 557 posadowione-
go na działce nr ewid. 1674/1 znajdującym 
się w miejscowości Medynia Głogowska 
stanowiącego mienie komunalne gminy 
Czarna na kolejny okres powyżej trzech 
lat z przeznaczeniem na cele gospodarcze. 

Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na najem w trybie bezprze-
targowym lokalu użytkowego usytuowa-
nego na parterze budynku nr 557 posa-
dowionego na działce nr ewid. 1674/1 
znajdującym się w miejscowości Medy-
nia Głogowska stanowiącego mienie ko-
munalne Gminy Czarna na kolejny okres 
powyżej trzech lat z przeznaczeniem na 
cele związane z prowadzeniem działal-
ności medycznej.

Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego pod Rozbudo-
wę Ujęć Wody dla Miasta Łańcuta w miej-
scowościach Dąbrówki i Czarna, Gmina 
Czarna w części „A”.
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Uchwała Nr III/21/2015 w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łań-
cuckiemu na realizację zadania publicz-
nego w postaci budowli- wybudowane-
go chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 1 513 R Medynia Głogowska – Zale-
sie- Czarna w miejscowości Zalesie oraz 
w  postaci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej Czarna- Wola Dalsza 
nr 1 521 R w Czarnej.

Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Uchwała Nr III/23/2015 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania 
publicznego w 2015 roku.

Uchwała Nr III/24/2015 w sprawie 
uchwalenia Budżetu Gminy Czarna na 
2015 rok.

Uchwała Nr III/25/2015 uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gmi-
ny Czarna.

Uchwała Nr III/26/2015 w sprawie roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Czarna. 

Uchwała Nr III/27/2015 w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym na rzecz użytkownika wie-
czystego nieruchomości oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 3192/33 o pow. 
0,8951 ha położonej w miejscowości 
Krzemienica.

Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie zmia-
ny uchwały własnej nr XXIV/230/2012 
w sprawie poboru podatków i opłat lo-
kalnych, określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany 
uchwały własnej nr XX/179/2012 z dnia 
22 maja 2012 r.

Uchwała Nr III/29/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
oznaczonych nr ew: 318/40 o pow. 0,1342 
ha, 318/41 o pow. 0,1310 ha, 318/42 
o pow. 0,1127 ha, 318/43 o pow. 0,1205 
ha, 318/44 o pow. 0,1312 ha, 318/45 
o pow. 0,1248 ha, 318/46 o pow. 0,1324 
ha, 318/47 o pow. 0,1413 ha, 318/48 
o pow. 0,1496 ha, 318/49 o pow. 0,1631 
ha, 318/50 o  pow. 0,1552 ha, 318/51 
o  pow. 0,1602 ha stanowiących mienie 

komunalne Gminy Czarna położonych 
w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr III/30/2015 w sprawie sta-
nowiska Rady Gminy Czarna odno-
śnie budowy wytwórni mas bitumicz-
nych w miejscowości Smolarzyny, gmi-
na Żołynia 

Uchwała Nr III/31/2015 w sprawie zmia-
ny uchwały własnej Nr I/7/2014.

IV Sesja Rady Gminy Czarna
24 lutego 2015 r.

Rada obradowała w składzie 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 11 uchwał.

Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie w dro-
dze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne Gmi-
ny Czarna oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr ewid.1691/12, 
1834/8, 1838/38, 1839/99 położonych 
w miejscowości Czarna na okres powy-
żej trzech lat.

Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2015-2017.

Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo 
Podkarpackie.

Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go dla terenu złoża kruszywa naturalne-
go w miejscowościach Wola Mała i Czar-
na, Gmina Czarna.

Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie: zmia-
ny uchwały własnej nr XXIV/230/2012 
w sprawie poboru podatków i opłat lo-
kalnych, określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany 
uchwały własnej nr XX/179/2012 z dnia 
22 maja 2012 r. 

Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie: ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przez właścicieli nierucho-
mości na terenie Gminy Czarna oraz po-
boru opłaty w drodze inkasa.

W poszczególnych sołectwach gminy in-
kasentami zostali:
1. Pani Maria Kiwała-Barnat – na terenie 

sołectwa Czarna,
2. Pani Krystyna Guzek – na terenie so-

łectwa Krzemienica, 
3. Pan Roman Pudło – na terenie sołec-

twa Dąbrówki, 
4. Pan Tadeusz Kowal – na terenie sołec-

twa Medynia Głogowska,
5. Pan Jan Bojda – na terenie sołectwa 

Medynia Łańcucka, 
6. Pani Józef Małecki – na terenie sołec-

twa Pogwizdów,
7. Pan Edward Guz – na terenie sołec-

twa Wola Mała, 
8. Pan Henryk Kowal – na terenie sołec-

twa Zalesie. 

Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie za-
miaru przekształcenia Przedszkola Pu-
blicznego Gminy Czarna w Czarnej 
i Przedszkola Publicznego Gminy Czar-
na Oddział nr 1 w Czarnej w Publiczne 
Przedszkole w Czarnej i włączenia do Ze-
społu Szkół w Czarnej.

Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie zamia-
ru przekształcenia Przedszkola Publicz-
nego Gminy Czarna Przedszkole Filialne 
w Medyni Głogowskiej w Publiczne Przed-
szkole w Medyni Głogowskiej i włączenia 
do Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.

Uchwała Nr IV/40/2015 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go terenów pod Wielofunkcyjny Zespół 
Usługowo-Handlowy Nr 2 W Miejscowo-
ści Krzemienica, Gmina Czarna.

Uchwała Nr IV/41/2015 w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna 
Nr XVIII/173/08 z dnia 28 marca 2008 r. 
w sprawie zamiany nieruchomości mie-
nia komunalnego.

Uchwała Nr IV/42/2015 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Czarna na rok 2015.

Wszystkich zainteresowanych pełnymi 
tekstami uchwał odsyłamy na stronę in-
ternetową: www.gminaczarna.pl oraz 
www.gminaczarna.biuletyn.pl, zakład-
ka „Uchwały Rady Gminy”. 

Natalia Małecka, 
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Dobiegła końca realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i prze-
budowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicz-
nego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej.” 

Z M O D E R N I Z O W A N A 

GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W CZARNEJ JUŻ DZIAŁA

jej zakończeniu zostały określone 
w  pozwoleniu wodnoprawnym wyda-
nym przez Starostę Łańcuckiego. Do-
kument ten określa przede wszystkim 
wydajność z jaką może być eksploato-
wana oczyszczalnia (Qśrd = 1602 m3/d) 
a także najwyższe dopuszczalne war-
tości wskaźników zanieczyszczeń dla 
ścieków oczyszczonych odprowa-
dzanych do odbiornika – rz. Wisłok. 
Wskaźniki te nie mogą przekraczać 
następujących wartości:

● CHZTCr – 125 mg O2/l
● BZT5 – 25 mg O2/l
● zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Ponadto oczyszczalnia speł-
nia dodatkowo bardzo rygorystycz-
ne wymagania wynikające z dyrek-
tywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszcza-
nia ścieków komunalnych, imple-
mentowanej do polskiego porząd-
ku prawnego rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 18 listopa-
da 2014 r. w sprawie warunków, ja-
kie należy spełnić przy wprowadza-

niu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. W rozporządzeniu określo-
no, że zawartość azotu ogólnego i fos-
foru ogólnego w ściekach oczyszczo-
nych nie może przekraczać następują-
cych wartości:

● azot ogólny – 15 mg N/l albo mini-
malny % redukcji 70 – 80

● fosfor ogólny – 2 mg P/l albo mini-
malny % redukcji 80

W związku z powyższym, dla udo-
kumentowania jakości pracy oczysz-
czalni, ścieki surowe dopływające do 
oczyszczalni jak również ścieki oczysz-
czone odprowadzane do rzeki  Wisłok 
poddawane są badaniom laboratoryj-
nym z ustaloną w pozwoleniu wod-
noprawnym częstotliwością. Badania 
laboratoryjne wykonywane są przez 
uprawnione laboratorium posiadające 
stosowną akredytację i tylko takie wy-
niki badań są brane pod uwagę przez 
właściwe organy sprawujące kontrolę 
nad jakością pracy oczyszczalni. 

Inwestycja o wartości około 7,5 
mln zł. została sfinansowana w 85% 
ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko a w po-
zostałej części ze środków budże-
tu Gminy Czarna. W wyniku zakoń-
czonych prac wydajność oczyszczalni 
zwiększyła się z 610 m3/dobę do 1602 
m3/dobę, co w chwili obecnej zapew-
nia możliwość przyjęcia i oczyszczania 
ścieków od 11.254 RLM (równoważna 
ilość mieszkańców) tj. od wszystkich 
mieszkańców Gminy Czarna. Zakoń-
czenie inwestycji potwierdza decy-
zja znak: PINB-7353/4/32015 z dnia 
09.02.0215 r., w której Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Łańcucie udzielił pozwolenia na 
użytkowanie oczyszczalni. 

Warunki pracy oczyszczalni, za-
równo w okresie rozbudowy jak i po 

Uzyskane wyniki badań ście-
ków oczyszczonych w okresie roz-
ruchu oczyszczalni jak i po jego 
zakończeniu dokumentują osią-
gnięcie tzw. efektu ekologiczne-
go. Oznacza to, że pobrane próby 
ścieków oczyszczonych odprowadza-
nych z oczyszczalni ścieków w Czar-
nej spełniają warunki pozwolenia 
wodnoprawnego oraz obowiązujące-
go już nowego rozporządzenia Mini-
stra Środowiska implementującego 
„dyrektywę ściekową”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż 
obecna wydajność oczyszczalni po-
zwala na przyłączenie wszystkich 
nieruchomości z terenu gminy Czar-
na i oczyszczanie wytwarzanych 
ścieków do właściwego poziomu, co 
w  efekcie powinno znacząco wpły-
nąć na poprawę stanu wód i śro-
dowiska naturalnego gminy Czar-
na, a więc i poprawę poziomu życia 
mieszkańców gminy Czarna. 

Zbigniew Bojda, kierownik Referatu 
Usług Komunalnych w Czarnej



Krzemienicka Opowieść o Bożym 
Narodzeniu (3 stycznia 2015 r.) (fot. M. Baran)

Gospodynie z KGW w Medyni Głogowskiej  zostały laureatkami 
VII Powiatowego Konkursu Kulinarnego „Na Najsmaczniejszą 
Kaszę”, który odbył się podczas Spotkania Świątecznego „Przy 

wigilijnym stole” w Woli Małej 20 grudnia 2014 r. W konkursie udział 
wzięło 20 kół gospodyń i stowarzyszeń z całego powiatu łańcuckiego, 

zaprezentowano bardzo różnorodne potrawy 
z różnych rodzajów kasz: gryczanej, jaglanej, 
pęcaku. Potrawy przygotowane zostały wg tra-
dycyjnych przepisów, ale także nowoczesnych 
receptur, które komisja konkursowa uwzględni-
ła w ocenie ze względu na ich walory smakowe.

Nagrody w postaci sprzętu AGD sfinansowa-
ne zostały z budżetu Gminy Czarna, oraz Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

VI Powiatowy Konkurs Kulinarny w Woli Małej (20 grudnia 2014 r.) (fot. M. Baran) Świąteczny koncert na wzgórzu u stóp kościoła parafialnego 
w Medyni Głogowskiej (6 stycznia 2015 r.) (fot. M. Baran)

12 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2015 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2015www.gminaczarna.pl 13



Pierwsze miesiące nowego roku – styczeń i luty – to tradycyj-
nie czas spotkań opłatkowych z okazji przypadającego wte-
dy Dnia Babci i Dziadka. Chwila rozmowy, możliwość złoże-

nia sobie życzeń na pomyślność w Nowym Roku, występy artystycz-
ne najmłodszych, czasem wspólna zabawa – wszystko to sprawia, 

że spotkania takie cieszą się z roku na rok coraz 
większym zainteresowaniem seniorów. W przygo-
towanie takich spotkań włącza się wiele organiza-
cji m.in. jednostki OSP, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
oddziały Akcji Katolickiej, Koła Gospodyń Wiej-
skich i stowarzyszenia. Wspólne chwile zawsze 
dają wszystkim wiele radości, zarówno uczestni-
kom jak i organizatorom. 

Spotkania opłatkowe i dni seniora w gminie Czarna

Wola Mała

Dąbrówk i

Czarna

K r zemienica

Zales ie

Medynia  Głogowsk a

Medynia  Łańcuck a

Aktorzy Teatru Drama-
tycznego z  Krzemie-
nicy tym razem wcie-

lili się w  postaci słynnego 
opowiadania Karola Dickensa. 
Reżyser teatru zabrał publicz-
ność w  senną podróż głów-
nego bohatera Ebenezera  
Scrooge’a, któremu kolejno 
ukazujące się duchy przypo-
minają różne momenty z jego 
niezbyt dobrego życia. Podróż 
ta ma miejsce w noc wigilijną 
i wtedy też w postaci złego 
skąpca następuje niezwykła 
przemiana. 

Zarówno sama premiera 
jak i kolejne wystawienia 
sztuki ściągnęły publiczność 
z całej okolicy zapełniając salę 
Ośrodka Kultury w dwa stycz-
niowe weekendy. 

Tekst GOKiR, 
fot. www.lancut.gada.pl

„Opowieść Wigilijna” K. Dickensa na deskach Teatru 
Dramatycznego w Krzemienicy (24 stycznia 2015 r.) 
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Wieloletnie doświadczenia 
w przygotowywaniu dziecię-
cych przedstawień, teatrzy-

ków, inscenizacji i różnego rodzaju wystę-
pów utwierdzają w przekonaniu, że teatr 
w przedszkolu to doskonała forma pracy 
z dziećmi. Pozwala on być dziecku akto-
rem, scenarzystą, choreografem, dekora-
torem a nawet reżyserem. 

 Teatr będący syntezą sztuk, wykorzy-
stuje wszystkie środki wyrazu artystycz-
nego charakterystyczne dla różnych ro-
dzajów twórczości. Kontakt dzieci z te-
atrem to nie tylko oglądanie spektakli te-
atralnych, ale przede wszystkim zabawa 
w teatr.

Rozbudzanie zainteresowania te-
atrem, odkrywania w sobie naturalnych 
predyspozycji i uzdolnień skłania dziec-
ko do samodzielnej twórczości i działania. 
Dziecko przedszkolne ma naturalną dla 
swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę 
wyrażania ekspresji twórczej: w  mowie, 
ruchu, geście, rysunku, śpiewie. 

Z uwagi na to, że w przedszkolu w Dą-
brówkach prowadzone są zajęcia aktywi-
zujące spontaniczną kreatywność dzieci, 
zabawa w teatr może być najbardziej in-
teresującym i wyrazistym efektem tej pra-
cy ujawniającym doświadczenia i osiągnię-
cia dzieci. Teatr jest dla dzieci rzeczywisto-
ścią wyjątkową, w której wszystko może się 

Tradycją Przedszkola w Dąbrówkach jest zapraszanie objazdowych grup 
teatralnych wystawiających barwne spektakle. W dniu 25 listopada 2014 r. 
przedszkole gościło  aktorów teatru „Zielony Melonik”, którzy przedstawili 
sztukę pod tytułem „Psie Serce”. Była to okazja do wspaniałej zabawy, nauki, 
poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji teatralnej.

Pasje teatralne w Dąbrówkach zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizo-
wać swoje marzenia, by stać się kimś in-
nym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki 
poprzez zabawy teatralne przynosi im wie-
le korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali 
mowę, która staje się wyrazista i melodyj-
na, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płyn-
ność ruchów oraz zwiększa poczucie wła-
snej wartości. Jest również okazją do wspa-
niałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. 
Udział dzieci w odtwarzaniu treści utwo-
ru skłania je do zapamiętywania, koncen-
trowania uwagi na określonej działalności, 
kulturze mówienia i zachowania się. 

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie 
przedszkolne zajęcia teatralne stwarza-
ją ku temu najlepsze warunki. W wycho-
waniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk 
na przeżycia emocjonalne – uczyć je cie-
szyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. 
Dziecko wcielając się w postać przeżywa 
losy bohaterów literackich, utożsamia się 
z nimi, często naśladując ich postępowa-
nie. Tworzenie w przedszkolu mini spek-
takli   pomaga zrealizować zadania dy-
daktyczno-wychowawcze, służy uatrak-
cyjnieniu zajęć. 

Dobra, radosna zabawa dzieci, w któ-
rej można dostrzec przekazywane im war-
tości wychowania teatralnego może być 
źródłem satysfakcji tak dla dzieci, rodzi-
ców jak i nauczyciela. 

Elżbieta Pudło, nauczyciel 
w Przedszkolu w Dąbrówkach



Spotkania ze sztuką w ramach „Babskiego Wieczoru” 
w Ośrodku Kultury w Czarnej (7 marca 2015 r.)
(fot. M. Baran)

„Mogło być pięknie, ale teraz to niemożliwe” – to słowa 
jednego z bohaterów spektaklu „Przystojniaczek” Carlesa 
Alberola, który został wystawiony 7 marca br. w Ośrodku 
Kultury w Czarnej. Spektakl był głównym punktem pro-
gramu cyklicznej imprezy „Babski wieczór – spotkania ze 
sztuką”.

„Przystojniaczek” jest to komediodramat o mi-
łości, życiu i wyborach. Historia kobiety i mężczy-
zny, znajomych z czasów szkolnych, którzy spo-
tkali się po latach. Samotny Juan nadal zakocha-
ny jest w Laurze. Ona z kolei szykuje się do ślubu 
z mężczyzną, którego nie kocha. Juan miał talent 
i ambicje, by zostać sławnym malarzem. Miał, ale 
… nie dał rady wyjść poza obsesyjne malowanie wi-
doku, który na zawsze zablokował jego wyobraź-
nię – pleców Laury, które ujrzał niespodziewanie 
na szkolnej dyskotece. To nie jedyny jego problem. 

Czy okazać swoje uczucia? A może się ośmie-
szy? Bezpieczniej wyobrażać sobie, co by było, 
gdyby… Może Laura przychodzi, bo wreszcie 
po tylu latach wyzna mu miłość? Może chce 
jednak z nim spędzić życie?

To właśnie ich, wcale niewesołe losy, 
przedstawia komediodramat Carlesa Albe-
rola „Przystojniaczek”.

Spektakl wyreżyserował Damian Janusz 
– młody poeta, felietonista, krytyk literacki, 
dramaturg, aktor i reżyser. Autor kilkunastu 
sztuk, kilku tomików wierszy. Od listopada 
2013 r. w kadrze rzeszowskiej Akademii Ak-
torskiej „Artysta”. Od maja 2014r. prowadzi 
Warsztaty Aktorskie w Czarnej koło Łańcuta. 

W role główne wcielili się: Damian Janusz i Barbara Sylwa-
nowicz. Grze aktorskiej towarzyszyła muzyka na żywo.Były to 
jazzowe aranżacje w wykonaniu muzyków zespołu Kameleon 
z Czarnej, grających w składzie: Magdalena Basiak, Krzysztof 
Rybak, Sylwester Pawlak, Szczepan Pawlak, Marcin Cyrnek.

W ramach imprezy odbył się również wernisaż wystawy 
malarstwa Agnieszki Wajdy i Weroniki Wojtowicz – autorek 
scenografii do spektaklu. 

Był to niewątpliwie interesujący i wartościowy wieczór. 
Nie tylko zobaczyliśmy ciekawy spektakl, ale, co ważne, ob-
jawiły się nam znajome osoby w nowej odsłonie.

Słowa uznania należą się wszystkim, którzy przyczyniają się do bu-
dowania w Czarnej środowiska twórczego, środowiska ludzi kultury. Są 
to słowa skierowane do inicjatorów tej i innych odważnych inicjatyw 
organizowanych w gminie Czarna, w tym również do Damiana Janusza, 
który nie boi się niczego i nikogo, a przede wszystkim, nie boi się reali-
zować swoich marzeńi rozwijać talentów(w przeciwieństwie do granego 
przez siebie Juana), a swoją pasją skutecznie zaraża otoczenie.

Młodzi muzycy z Czarnej to grupa przyjaciół doskonale zgranych w ży-
ciu i w muzyce. Słyszałam w ich wykonaniu różne rodzaje muzyki – super, 
ale te jazzowe aranżacje urzekły mnie – już czekam na następny koncert 
grupy „KAMELEON”. Jazz oczywiście!

Babski Wieczór? – Było pięknie, bo wszystko jest możliwe. Trze-
ba się tylko odważyć.

Maria Kiwała-Barnat, Sołtys Sołectwa Czarna
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Koło pragnie kultywować tra-
dycję, a postępującą globali-
zację próbować przekuć w na-

rzędzie do odkrywania lokalnej warto-
ści. Założeniem KGW Medynia Gł. jest 
także ambitne dążenie do postępów 
w obalaniu stereotypu wiejskiej kobie-
ty i negatywnych konotacji, którymi ob-
ciążone są działające na wsi organiza-
cje. Jego zamiarem nie jest oderwanie 
się od korzeni, lecz próba budowania na 
ich fundamentach kultury odpornej na 
masowe i chwilowe trendy. Koło traktu-
je ludową kulturę jako ewoluującą wraz 
z człowiekiem i jemu nieodłączną towa-
rzyszkę, uważając, że tylko sposób do-
dający elastyczności pozwoli jej prze-
trwać cywilizacyjne zawirowania, tra-
fiając do każdego pokolenia, bez wzglę-
du na wiek. Dlatego również spojrze-
nie na obowiązki Koła Gospodyń Wiej-
skich przez pryzmat nowoczesnego za-
rządzania jest koniecznością dla jego 
bytu w społeczeństwie informacyjnym. 

Jako, że tego typu organizacje 
mają ograniczone możliwości finan-
sowania, medyńskie Koło zaczęło 
szukać źródła pomocy w sponsorin-
gu, co zaowocowało główną wygra-
ną w ogólnopolskim konkursie ogło-
szonym na społecznościowym porta-
lu facebook przez markę Przysnac-

ki, gdzie na fanpage’u „Dobre, bo 
nasze” promuje szeroko pojętą Pol-
skość. W jego wyniku właściciel mar-
ki Przysnacki obejmie swoim patro-
natem działalność Koła w kilku stra-
tegicznych kwestiach.

W ramach wygranych 10 000 zł 
w Medyni Głogowskiej planowane jest 
zrealizowanie kilku pomysłów, jak 
np. wybudowanie własnego opalane-
go drewnem pieca do wypieku chleba. 
Warsztaty, pokazy, degustacje mogą 
okazać się intrygujące dla młodzieży 
i, co emocjonujące, wzbudzić zaintere-
sowanie mieszkańców, odświeżyć wspo-
mnienia, przypomnieć dawne tradycje. 
Koło pragnie przyłączyć się do działań 
Gminnego Ośrodka Kultury w kwestii 
budowania produktu lokalnego, któ-
ry musi spełniać wymóg wyjątkowości 
i być charakterystyczny dla danej miej-
scowości. Starania będą szły w kierun-
ku zjednoczenia garncarstwa z kuchnią 
regionalną i rękodziełem artystycznym.

Społeczeństwo ewoluuje i zmienia-
ją się jego potrzeby, zarówno praktycz-
ne, jak i estetyczne. Konsumenta nie sa-
tysfakcjonuje już zunifikowany produkt, 
pragnie różnorodności. Poszukuje towa-
ru identyfikowanego z jego źródłem po-
chodzenia, marką narodową lub lokalną. 
Poszukuje utraconych smaków i klima-

tów, intensywniejszych doznań, coraz 
ciekawszych rozwiązań, wartości senty-
mentalnych. Dlatego wypiekanie w gli-
nianych wytworzonych przez medyń-
skich garncarzy naczyniach od dawna 
jest jednym z głównych dążeń instytu-
cji zarządzającej marką „Medynia”, jako 
lokalna szansa na zwiększenie atrakcyj-
ności turystycznej.

W plan działania KGW Medynia Gł. 
W ramach wygranej wpisane są także 
starania idące w kierunku podniesienia 
atrakcyjności działki położonej nad sta-
wem przy lesie w Medyni Głogowskiej 
Zadwór, jako potencjalnego miejsca 
spotkań, wypoczynku, rekreacji. Wiąże 
się z tym wiele pomysłów, które Koło 
pragnie i zamierza sukcesywnie wcie-
lać w życie licząc na pomoc i zaangażo-
wanie także mieszkańców.

Określone przez Koło cele są tylko ob-
ranym kierunkiem. Inicjatywa społeczna 
z racji, że tworzą ją ludzie charakteryzuje 
się częstą potrzebą wprowadzania zmian, 
dlatego projekt Koła Gospodyń w Medy-
ni Głogowskiej nie ma sztywno określo-
nych ram. Koło będzie czynić starania, 
by rezultat dopasowany był do potrzeb 
mieszkańców, nie na odwrót. 

Koła nie są tworem z innej epoki, war-
to patrzeć na nie widząc siebie w prze-
kroju życia. Rola kobiety na przestrzeni 
lat znacznie ewoluowała, jednak cechy 
dobrej gospodyni pozostały bez więk-
szych zmian. Charyzma, pomysłowość, 
zdolności organizacyjne, czy przedsię-
biorczość w dużej części pokrywają się 
z cechami dzisiejszych kobiet sukcesu. 
Organizacje zrzeszające kobiety w róż-
nym wieku mają większe możliwości 
rozwoju z racji mocno zdywersyfiko-
wanych kompetencji. To niejako połą-
czenie spontanicznego entuzjazmu ze 
stabilnym racjonalizmem i wzbudzają-
cą zaufanie mądrością. Wielorakość po-
glądów, zróżnicowane umiejętności tzw. 
zasoby ludzkie tworzą potencjał będący 
szansą na dialog i odejście od dychoto-
micznego podziału ze względu na wiek, 
a tradycja wówczas nie musi być prze-
ciwstawna fascynacji nowoczesnością.   

Dorota Ożóg

Wiele działań – jedna wizja
Powstałe we wrześniu ubiegłego roku Koło Gospodyń Wiejskich w Medyni 
Głogowskiej za priorytet przyjęło wizję, która od kilku lat przyświeca 
wszelkim działaniom podejmowanym w tej miejscowości przez środowiska 
związane z funkcjonowaniem Zagrody Garncarskiej. Jest to wizja 
odrodzonej w garncarstwie Medyni, gdzie każdy mieszkaniec zdaje sobie 
sprawę, że ziemia, z której pochodzi jest wyjątkowa.
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Ewa Mroziak, GOKiR Czarna: Wi-
tam. Zarówno o kibicach piłkar-
skich, jak i o współczesnej mło-
dzieży nie mówi się najlepiej. Tym-
czasem Wy, nie patrząc na to, za-
częliście po prostu pomagać. Zanim 
jednak opowiesz o organizowanych 
przez Was akcjach, przybliż nam 
Klub Kibica Astry Medynia. Ile osób 
go tworzy, w jakim są wieku, od jak 
dawna ta grupa istnieje, w jaki spo-
sób wspieracie swój klub?

Mateusz Burek: Witam wszystkich. 
Nasz klub kibica tworzy grupa 5 osób. 
Jesteśmy młodymi ludźmi w wieku od 
17 do 21 lat. Zawsze też możemy liczyć 
na wsparcie starszych kolegów. Więk-
szość z nas jest związana z klubem od 
najmłodszych lat. Wielu w nim grało, 
bądź nadal gra. Jest też spore grono, 
które od samego początku uczęszcza 
na mecze u siebie, jak i na wyjeździe. 
Początek naszych przygód oficjalnie 
rozpoczął się w 2012 roku. Dla klubu 
byliśmy i nadal będziemy 12 zawodni-
kiem. Staramy się wspierać naszych pił-
karzy podczas każdego meczu dopin-

giem, jak i ciekawymi oprawami, które 
tworzą chłopaki z grupy Ultras Astra’13. 

Kibic jest w stanie zrobić wiele jak 
się okazuje nie tylko dla swojego 
klubu, ale także dla potrzebują-
cych. Pokazaliście to organizując 
akcję pod nazwą Biało-Niebieski 
Mikołaj. Skąd wziął się pomysł?

Pozwolę sobie rozwinąć to pyta-
nie. Tak naprawdę chcieliśmy i nadal 
chcemy pokazać, że kibic to nie ban-
dyta, kryminalista i nie musi mieć nic 
wspólnego z oszczerstwami, jakie uka-
zują dzisiejsze media. Można powie-
dzieć, że większość klubów w ciągu 
roku organizuje wiele akcji charyta-
tywnych, nie czerpiąc z tego żadnych 
korzyści. Nie wspominając jużo opra-
wach patriotycznych czy też organi-
zowanych rocznicach upamiętnia-
jących historię naszego kraju. Nie-
stety  media od dawna milczą w tych 
sprawach. Kibic piłki nożnej zawsze 
przedstawiony jest jako kibol. Wra-
cając do pytania, zrobiliśmy akcję, 
która jest popularna w świecie kibi-

ców. Każdy wie, że w naszej gminie 
są osoby potrzebujące, postanowili-
śmy po prostu spróbować pomóc i ku 
naszemu zdziwieniu udało się to.

Na czym polegała akcja?

Akcja polegała na zebraniu jak naj-
większej ilości słodyczy oraz zabawek 
dla dzieci z biednych rodzin.

Jak długo trwała?

Pomysł pojawił się dość spontanicz-
nie, dlatego też nie mieliśmy dużo 
czasu, ale dzięki dobrej organiza-
cji akcja, która trwała od 15.11 do 
04.12.2014 r. przyniosła duże efekty. 

Do kogo trafiły zebrane słodycze 
i zabawki? 

Zebrane zabawki i słodycze 6 grudnia 
zawieźliśmy do Gminnego Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Czarnej. Tam 
zostały one podzielone na 32 paczki 
i przekazane dzieciom z najbiedniej-
szych rodzin w gminie Czarna.

Akcja Biało-Niebieski Mikołaj nie 
była jedyną formą pomocy potrze-
bującym. W lutym br. odbył się 
I Halowy Turniej Kibiców Astry 
Medynia. Nie był to jednak zwy-
kły turniej. Powiedz, w jakim celu 
został zorganizowany?

28 lutego odbył się I Halowy turniej 
Kibiców Astry. Graliśmy dla Julii Lęcz-
nar – dziewczynki z gminy Czarna, 
która niestety walczy z chorobą od 
urodzenia.  Całość zebranych pienię-
dzy przeznaczyliśmy właśnie dla niej. 
W turnieju wzięło udział 10 drużyn 
w tym zaprzyjaźnione kluby Jaworu 
Krzemienica i Strumyka Malawa.

Aby dzieci otrzymały wystarcza-
jące wsparcie wyszliście z  prośbą 
o  pomoc do ludzi. Jaka była ich 
reakcja? Czy chętnie przyłączali się 
do akcji?

Ku naszemu zaskoczeniu wspar-
cie ludzi było bardzo duże. Właści-
ciele sklepów chętnie zgodzili się na 

zbiórkę darów w ich punktach. Sami 
także przekazywali słodycze i zabawki.
Pani Dyrektor ZS w Medyni Łańcuc-
kiej bezpłatnie udostępniła nam salę 
gimnastyczną, dzięki czemu mogli-
śmy zorganizować turniej. Chciałbym 
jeszcze raz podziękować wszystkich 
dobrym ludziom, którzy przyłączyli 
się do naszych akcji.

Czy podczas akcji napotkaliście 
jakieś trudności?

Trudności zawsze jakieś są, ale dzięki 
zaangażowaniu wielu ludzi poradzili-
śmy sobie z problemami.

To, że zorganizowaliście w tak krót-
kim czasie dwie akcje pokazuje, że 
pomaganie weszło kibicom Astry 
w krew. Co daje Wam pomoc innym?

Cieszymy się, że możemy pomagać 
ludziom. Radość tych osób napędza 
nas do następnych działań. Zdradzę, 
że w planach mamy kolejne akcje. 

Wisła Kraków, Legia Warszawa, 
Górnik Zabrze – kibice tych dru-

FAIR PLAY KIBICÓW ASTRY MEDYNIA 
CZYLI O TYCH, CO ODDALI SERCE PIŁKARZOM I POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM

rozmowa z Mateuszem Burkiem, przedstawicielem Klubu Kibica KS Astra Medynia

Kibol, chuligan, zakaz stadionowy, ustawki, sankcje – to określenia 
przychodzące zapewne każdemu z nas na myśl o kibicach piłkarskich. Ale 
czy na pewno warto skreślać każdego noszącego miano kibica? Może to 
tylko wspólna nazwa, a różne oblicza? Gorąco zachęcam do przeczytania 
wywiadu z Mateuszem Burkiem – przedstawicielem Klubu Kibica KS 
Astra Medynia. Jest to wywiad o młodych ludziach o wielkich sercach, 
w których jest miejsce dla ukochanego klubu i potrzebujących dzieci.

żyn i z pewnością wielu innych ku 
mojemu zaskoczeniu systematycz-
nie biorą udział w różnych akcjach 
charytatywnych. Cieszy fakt, że 
kibice jednej z naszych gmin-
nych drużyn należą do tego grona. 
Dzięki Wam na twarzach wielu 
dzieci pojawił się uśmiech. Bez 
wątpienia jesteście przykładem 
dla młodzieży i dorosłych. Przy-
kładem prawdziwych kibiców, któ-
rzy potrafią grać fair play .

Na pewno miło jest usłyszeć, że ktoś 
porównuje nas do tak wielkich klu-
bów. Jak już wyżej wspomniałem 

w planach mamy już kolejne akcje, 
które miejmy nadzieję ujrzą światło 
dzienne. Myślę, że z czasem ludzie 
zaczną patrzeć na kibiców inaczej 
niż poprzez pryzmat tego, jak uka-
zują ich media. Na koniec chciałbym 
polecić wszystkim polski film doku-
mentalny „Bunt Stadionów”, którego 
niestety nie można zobaczyć w tele-
wizji. Ukazuje on zarówno organizo-
wane akcje charytatywne, jak i życie 
codzienne kibiców.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

W ramach realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji projektu oprócz 

aplikacji powstanie także portal interne-
towy, wykonane zostaną stojaki na rowe-
ry z logiem Ośrodka Garncarskiego a tak-
że tablice informacyjne, które rozmiesz-
czone zostaną na Garncarskim Szlaku.

Aplikacja Medynia dostępna będzie 
dla posiadaczy systemu Android (do po-
brania ze sklepu Google Play) oraz iOS 
(do pobrania z Apple Store).

Na wspólne testowanie systemu za-
praszamy 26 kwietnia (niedziela) pod-

czas Rajdu Rowerowego „Garncarskim 
Szlakiem”.

Projekt „Stworzenie mobilnej aplika-
cji turystycznej oraz portalu turystycz-
nego i zagospodarowanie infrastruktu-
ry turystycznej ośrodka garncarskiego 
w Gminie Czarna” sfinansowany został 
w zakresie małych projektów w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju PROW. Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie. Zadanie zrealizowane w ra-
mach projektu współfinansowanego ze 

Ośrodek Garncarski „Medynia” i okolica w Twoim telefonie!
Od 1 kwietnia 2015 roku będzie działać bezpłatna mobilna aplikacja „Me-
dynia”. Dzięki aplikacji każdy posiadacz smartfona czy tabletu będzie mógł 
zapoznać się z atrakcjami turystycznymi nie tylko Ośrodka Garncarskiego, 
ale również najbliższej okolicy. Opisy miejsc wartych odwiedzenia wzbo-
gacane będą zdjęciami, najważniejszymi informacjami czy mapą dojazdu, 
łącznie z audio przewodnikiem, który opowie o wybranych miejscach. Po-
nadto możliwy będzie wirtualny spacer po Ośrodku Garncarskim.

środków Unii Europejskiej w ramach Osi 
4 Leader Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2014.

Kamil Panek, Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Czarnej



Gminny turniej tenisa stołowegow Woli Małej

Zawody samochodów zdalnie 
sterowanych w Medyni Łańcuckiej

Wyjazd na lodowisko ROSiR 
w Rzeszowie (fot. Ł. Cyrnek)

Obóz siatkarski 
w Jarosławiu

Wariacje plastyczne w Dąbrówkach

Wariacje plastyczne w Krzemienicy

Wariacje plastyczne 
w Medyni Głogowskiej

Wariacje plastyczne 
w Medyni Łańcuckiej

Wariacje plastyczne 
w ZalesiuWariacje plastyczne 

w Woli Małej
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Projekt w 89,5 proc. współ-
finansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pozo-
stała część finansowana jest z budżetu 
Gminy Czarna. Przewidywany termin 
ukończenia projektu to 30 czerwca 
2015 roku. Dotychczas – na przestrze-
ni sześciu lat jego realizacji – pozwo-
lił objąć pomocą i wsparciem 79 osób. 

Celem głównym projektu jest zre-
alizowanie działań edukacyjnych, 
aktywizujących, ukierunkowanych 
na podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych, motywowanie do aktywnego 
udziału w rynku pracy, a także pod-
noszenie umiejętności i kompetencji 
społecznych. Budowanie potencjału 
osobistego Uczestników Projektu, by 
wzmocnić skuteczność działań podej-
mowanych na rzecz poprawy swo-
jej sytuacji społecznej, jak również 
zwiększenie atrakcyjności uczestnika 
na rynku pracy. Wsparcie realizowa-
ne jest w formie szkoleń i treningów 
takich jak Trening kompetencji oso-
bistych, Trening pracy, Trening kom-
petencji rodzicielskich a także szko-
lenia zawodowe. Projekt ten stano-

wi odpowiedź na potrzeby lokalne-
go rynku poprzez adresowanie swych 
działań głównie do kobiet. Ubiegło-
roczna edycja szkoleń dla bezrobot-
nych Kobiet z terenu naszej Gminy 
pozwoliła 15 kobietom zdobyć nowe 
kwalifikacje. 

Zaplanowane w ramach pro-
jektu szkolenia prowadzone były 
przez zespół specjalistów: psycho-
loga, doradcę zawodowego, pedago-
ga, projektanta ogrodów oraz kuchmi-
strza, którzy pomagali Uczestniczkom 
Projektu zapoczątkować zmiany ich 
postaw życiowych w  kierunku zwięk-
szenia mobilności społecznej i  zawo-
dowej. Uczestniczki szkoleń pracowa-
ły nad podniesieniem własnej samo-
oceny, motywacji do zmian, pokony-
wania trudnych sytuacji i barier wystę-
pujących w  codziennym życiu nie tyl-
ko na sali wykładowej. Jedno ze szko-
leń miało charakter wyjazdowy, gdzie 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestniczkom Projektu towarzyszyły 
dzieci, dla których zorganizowane były 
gry i zabawy edukacyjne. Część prak-
tyczna szkolenia zawodowego z zakre-
su projektowania ogrodu przeprowa-
dzona została w plenerze, gdzie Panie 
miały okazje zdobywać wiedzę z zakre-
su praktycznych i teoretycznych umie-
jętności kompozycji terenów zielonych, 
opracowania zasad kompozycji prze-
strzennej zespołów roślinnych w opar-
ciu o czynniki przyrodnicze, plastyczne, 
techniczne i funkcjonalne. Opracowa-
nia graficznego kompozycji wszystkich 
elementów wyposażenia terenów zie-
leni, poznanie zasad kosztorysowania, 
rysunku projektu oraz kształtowania 
elementów zagospodarowania prze-
strzennego, praktycznego wykonania 
projektu w wyznaczonej przestrzeni. 

Natomiast kurs kucharza przepro-
wadzony został w dobrze wyposażo-
nej kuchni Ośrodka Kultury w Woli 
Małej, gdzie Panie miały okazję zdo-
bywać tajniki nie tylko wiedzy kuli-
narnej, ale również sztuki rzeźbienia 
w owocach i warzywach – carvingu. 
W  roku 2014 pojawiła się możliwość 
zorganizowania stażu dla 4 osób, któ-
re są kontynuowane w roku 2015. 

Małgorzata Prajsnar, koordynator 
projektu, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnej

„Czas na aktywność w gminie Czarna” to projekt systemowy 
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnej od 2009 roku.

C Z Ł O W I E K
N A J L E P S Z A  I N W E S T Y C J A

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CZARNA

Zgodnie z regulaminem osoby 
utrzymujące zwierzęta do-
mowe są zobowiązane do za-

chowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi. Zabrania się osobie utrzy-
mującej zwierzęta domowe wypusz-
czania ich bez dozoru poza teren nie-
ruchomości oraz nakłada obowiązek 
wyposażenia psa w obrożę, a w przy-
padku ras uznawanych za rasy agre-
sywne w kaganiec.

W świetle obowiązujących prze-
pisów ustawy o ochronie zwierząt 
(art. 10a) zabronione jest wypuszcza-
nie psów bez możliwości ich kontro-

li i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opieku-
na. Za naruszenie tego przepisu gro-
zi kara aresztu lub grzywny (art. 37).

Psy mogą być wypuszczane tylko 
na terenie prywatnym pod warunkiem, 
że teren ten jest ogrodzony w taki spo-
sób, aby pies nie miał możliwości wyj-
ścia, a nieruchomość musi być oznako-
wana tabliczką z odpowiednim ostrze-
żeniem. Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, 
prosimy o odpowiednie zabezpiecze-
nie swoich nieruchomości przed samo-
wolnym opuszczeniem przez psy i bez-
względne utrzymywanie tych zwierząt 
na terenie swojej posesji.

Opiekę nad psem należy spra-
wować w sposób gwarantujący bez-
pieczeństwo w miejscu publicznym. 
Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń 
kto nie zachowuje zwykłych lub na-
kazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia podlega karze 
grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Jednocześnie przypomina się o ko-
nieczności szczepień zwierząt prze-
ciwko wściekliźnie i regularnym bada-
niu zwierząt. 

Marcin Świątek, 
Referat Infrastruktury 

Komunalnej i Inwestycji

P S Y  B E Z  O P I E K I
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych 
bez opieki na terenie naszej gminy przypomina się mieszkańcom o obo-
wiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających 
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

Stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w zależności od 
tego czy są one segregowane czy nie 
kształtują się następująco:

W przypadku odpadów zbiera-
nych selektywnie miesięczna opła-
ta dla gospodarstw domowych wy-
nosi odpowiednio:

1. Gospodarstwo 1-os. – 6 zł,
2. Gospodarstwo 2-os. – 12 zł,
3. Gospodarstwo od 3 do 5 os. – 20 zł,
4. Gospodarstwo 6-os. i więcej – 30 zł.

W przypadku odpadów niesegre-
gowanych miesięczna opłata dla go-
spodarstw domowych wynosi odpo-
wiednio:

1. Gospodarstwo 1-os. – 12 zł,
2. Gospodarstwo 2-os. – 24 zł,
3. Gospodarstwo od 3 do 5 os – 40 zł,
4. Gospodarstwo 6-os. i więcej  
– 60 zł.

Właściciele posesji zobowiązani są 
do złożenia nowych deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Druk deklara-
cji dostępny jest na stronie interneto-
wej www.gminaczarna.pl, w zakładce 
„informator”, w biurze obsługi klienta 
i pok. nr 3 w Urzędzie Gminy oraz u soł-
tysów poszczególnych miejscowości.

Mieszkańcy, którzy nie dopełni-
li obowiązku złożenia nowej dekla-
racji proszeni są o jej dostarczenie:

1. Za pośrednictwem poczty – po wy-
pełnieniu oraz podpisaniu deklaracji 
przesłanie jej pocztą na adres: Urząd 
Gminy 37-125 Czarna 260 lub,

2. Osobiście w godzinach 7:30 – 15:30 
w Urzędzie Gminy w Czarnej w po-
koju nr 3 lub w Biurze Obsługi Klien-
ta (parter budynku),

3. Elektronicznie – poprzez podpisanie 
i wysłanie z wykorzystaniem certy-
fikatu kwalifikowanego.

Terminy wnoszenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi nie uległy zmianie i przedsta-
wiają się następująco: 

1. Za I kwartał do 15 marca, 
2. Za II kwartał do 15 maja, 
3. Za III kwartał do 15 września,
4. Za IV kwartał do 15 listopada. 

Wpłat można dokonywać:

1. Przelewem na konto Urzędu Gminy 
w Czarnej: BANK PEKAO S.A. Od-
dział Łańcut nr rachunku: 84 1240 
2643 1111 0000 3778 1688, 

2. W kasie Urzędu Gminy, 
3. U sołtysów z wyjątkiem Krzemieni-

cy (inkasent pani Krystyna Guzek). 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Czarna:

Tel. 17 226 23 24 w.234, 
e-mail: odpady@gminaczarna.pl. 

Joanna Orzakiewicz,
Referat Budżetu i Finansów

NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA ŚMIECI OD 1 STYCZNIA 2015
1 STYCZNIA 2015 r. WESZŁY W ŻYCIE UCHWAŁY RADY GMINY W CZARNEJ W SPRAWIE WYBORU 
METODY USTALENIA OPŁATY I STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ 
WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
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