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W miesiącach wakacyjnych br. planowane jest zakończenie prac i odda-
nie do użytku ostatniego już fragmentu autostrady, mowa o 41-kilo-
metrowym odcinku z Rzeszowa do Jarosławia.

Razem z otwarciem autostrady do ruchu zostanie dopuszczony również węzeł au-
tostradowy „Łańcut”, znajdujący się w granicach gminy Czarna. To dzięki niemu 
zjeżdżając z ronda na drodze wojewódzkiej 877 Łańcut - Leżajsk, będzie można 
włączyć się do ruchu na nowej autostradzie lub zakończyć podróżowanie A4. 

Kamil Panek, GOKiR Czarna. 
Fot. Monika Baran (4)

Od marca br. w gminie czarna mOżemy już jeździć dwOma nOwymi wiaduktami przebiegającymi  
nad budOwaną autOstradą a4. pierwszy z nich znajduje się w ciągu drOgi pOwiatOwej 1521r 
relacji wOla mała – łańcut, kOlejny w ciągu drOgi gminnej 109807r, czarna–palikówka. 

Nowy krajobraz z autostradą w tle
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Wójt Gminy Czarna serdecznie 
zaprasza na uroczyste obchody 

Uroczystości rozpoczną się Msza Świętą 
w kościele pw. Imienia NMP w Czarnej 
o godz. 10.00

Później nastąpi przemarsz pod Pomnik Milenijny 
i złożenie kwiatów. Uroczystości zakończy 
koncert Gminnej Orkiestry Dętej.

225. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja

Spektakl historyczny „Mieszko I” w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Krzemienicy, 
wystawiony w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Reżyseria Zygmunt Kluz. 

(fot. Adam Krzysztoń)
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Wydatki budżetu gminy W 2015 roku zostały Wykonane 
W kWocie 38 759 850 zł , z czego 

1. wydatki bieżące wyniosły 32 591 694 zł ( 84,1%), z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania były:

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 2 707 929 zł (7,0%)
 Remonty i utrzymanie dróg gminnych, transport lokalny: 674 778 zł (1,7%)
 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 559 856 zł (1,4%)
 Administracja publiczna: 2 575 592 zł (6,6%)
 Ochotnicze Straże Pożarne: 199 455 zł (0,5%)
 Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola): 15 967 475 zł (41,2%)
 Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 5 306 434 zł (13,7%)
 Gospodarka odpadami (wywóz śmieci): 613 287 zł (1,6%)
 Oświetlenie drogowe: 311 074 zł (0,8%)
 Dotacja dla Samorządowych Instytucji Kultury: 1 382 580 zł (3,6%)
 Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych): 259 053 zł (0,7%)
 Pozostałe (m.in. Izby rolnicze, plany zagospodarowania przestrzennego, wybory, referenda, obsługa długu 

publicznego, ochrona zdrowia, stypendia, ochrona zabytków): 971 667 zł (2,5%) 

REALIZAcjA bUDżETU GMINY w 2015 ROkU

dochody budżetu gminy W 2015 roku zostały Wykonane  
W kWocie 40 003 424 zł, z czego 

 dochody bieżące wyniosły: 34 446 585 zł, natomiast 
 dochody majątkowe: 5 556 839 zł 

Ważniejsze źródła dochodów:

I dochody własne: 15 365 544 zł (38,4%), w tym:
 dochody majątkowe: 1 156 185 zł (sprzedaż składników majątkowych)
II subwencja ogólna z budżetu państwa: 14 545 132 zł (36,4%), w tym:
III dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące: 5 669 685 zł (14,2%), w tym:
IV Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4 423 063 zł (11,0%), w tym:
 środki na zadania inwestycyjne: 4 258 621 zł

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 230 670 zł (18,7%), w tym na następujące zadania inwestycyjne:

 Modernizacja ujęć wody w Czarnej i Krzemienicy: 67 281 zł. 
 Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówki – pastwiska – dokumentacja projektowa: 5 000 zł. 
 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna – modernizacja stacji uzdatniania wody 

– Czarna, Krzemienica: 4 963 733 zł. 
 Dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej: 53 210 zł.
 Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Łańcuckiej – dotacja: 249 480 zł. 
 Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu: 199 999 zł. 
 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Woli Małej – dotacja: 20 000 zł.
 Przebudowa dróg gminnych: 393 230 zł.
 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 54 618 zł.
 Budowa tras rowerowych: 882 890 zł. 
 Zakup nieruchomości na gruntowych na mienie komunalne: 12 987 zł.
 Dotacja dla Komendy Policji: 20 000 zł.
 Utwardzenie gruntu na działce przy obiekcie szkolnym w Dąbrówkach: 15 902 zł. 
 Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na 

przedszkole publiczne: 48 016 zł. 
 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówkach(stara droga): 37 545 zł. 
 Rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach: 43 667 zł.
 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy: 98 066 zł. 
 Rozbudowa infrastruktury na stadionie w Pogwizdowie: 41 683 zł. 
 Zakupy gotowych środków trwałych: 23 363 zł. 

*procentowe wartości w nawiasach oznaczają stopień realizacji planu dochodów i wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.
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tegoroczny PLan WydatkÓW został ustaLony W WysokoŚci 36 237 185 zł, W tym:

1. wydatki bieżące na łączną kwotę: 32 494 839 zł (89,67%), z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania będą:

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 3 287 833 zł (9,07%)
 Remonty i utrzymanie dróg gminnych: 228 000 zł (0,63%)
 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 181 700 zł (0,50%)
 Zagospodarowanie przestrzenne: 215 500 zł (0,59%)
 Administracja publiczna: 2 964 477 zł (8,18%)
 Ochotnicze Straże Pożarne: 191 730 zł (0,53%)
 Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola): 16 552 743 zł (45,68%)
 Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze): 4 938 413 zł (13,63%)
 Gospodarka odpadami (wywóz śmieci): 1 021 934 zł (2,82%)
 Oświetlenie drogowe: 345 000 zł (0,95%)
 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji: 1 040 000 zł (2,87%)

bUDżET GMINY cZARNA NA ROk 2016
28 stycznia 2016 r. został uchwalony budżet gminy na 2016 r. zgodnie z uchwałą nr XIII/146/2015 Rady Gminy w czarnej

tegoroczny PLan dochodÓW został ustaLony W WysokoŚci: 35 987 185 zł, W tym:

 dochody bieżące: 34 452 565 zł (95,74%)
 dochody majątkowe: 1 534 620 zł (4,26%)

wAżNIEjSZYMI ŹRÓDŁAMI DOcHODÓw SĄ:

I dochody własne: 7 911 806 zł (21,99%), w tym:
 podatki i opłaty lokalne: 5 305 734 zł (14,74%)
 dochody z majątku gminy (bieżące): 245 715 zł (0,69%)
 wpływy z usług: 2 360 357 zł (6,56%)
II udziały w podatkach dochodowych: 
5 620 922 zł (15,62%), w tym:
 podatek dochodowy od osób fizycznych: 
5 432 872 zł (15,10%)
 podatek dochodowy od osób prawnych:
188 050 zł (0,52%)

III subwencja ogólna z budżetu państwa:  
15 525 006 zł (43,14%), w tym:
 część oświatowa: 10 729 569 zł (29,81%)
 część wyrównawcza: 4 632 547 zł (12,87%)
 część równoważąca: 162 890 zł (0,46%)
IV dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:  
4 746 144 zł (13,19%), wtym:
 zadania zlecone: 4 042 634 zł (11,24%)
 zadania własne: 703 510 zł (1,95%)
V Dochody majątkowe: 1 534 620 zł (4,26%), w tym:
 dochody ze sprzedaży składników majątkowych:
800 000 zł (2,22%)
 dotacje z programów pomocowych na zadnia inwesty-
cyjne: 734 620 zł (2,04%)
VI Inne dochody: 648 687 zł (1,80%)

 Dotacja dla Biblioteki: 352 580 zł (0,97%)
 Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych): 259 000 zł (0,71%)
 Pozostałe: 915 929 zł (2,52%)

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę: 3 742 346 zł (10,33%), w tym na następujące zadania inwestycyjne:

 Wykonanie studni bisowych na gminnych ujęciach wody (Czarna – Krzemienica) 
 Budowa kanalizacji w Czarnej 
 Budowa kanalizacji w Dąbrówkach 
 Nowe studnie wodociągowe w Krzemienicy 
 Wykup urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 
 Opracowanie projektu chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 881 w Czarnej 
 Wykonanie odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 w Dąbrówkach 
 Wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 w Medyni Głogowskiej 
 Wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 w Pogwizdowie 
 Wykonanie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu 
 Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w Krzemienicy
 Opracowanie projektu chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej 
 Przebudowa dróg gminnych 
 Opracowanie projektu i realizacja odwodnienia odcinka drogi gminnej w Krzemienicy
 Wykonanie projektu i budowa zatoki autobusowej w Medyni Głogowskiej
 Modernizacja dróg rolniczych 
 Zakup nieruchomości na mienie komunalne 
 Zakończenie prac budowlanych w nadbudowanej części budynku Urzędu Gminy 
 Nadbudowa części budynku szkoły w Medyni Głogowskiej (przedszkole) i remont sali gimnastycznej 
 Opracowanie dokumentacji na modernizację boisk szkolnych (Czarna, Dąbrówki, Med. Głogowska, Med. Łańcucka, Zalesie) 
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia odcinków dróg w miejscowościach: 
   Dąbrówki, Czarna, Krzemienica i Medynia Łańcucka 
 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i remont budynku ośrodka kultury w Woli Małej 
 Rozbudowa infrastruktury kompleks ORLIK 
 Modernizacja stadionu w Dąbrówkach 
 Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy ZS w Krzemienicy 
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

X sesja rady gminy czarna

Rada obradowała na dwóch 
posiedzeniach w dniu 10 oraz 

17 listopada 2015 r. w składzie 
15 radnych. W trakcie obrad  

podjęto 19 uchwał.

Uchwała Nr X/101/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIX/256/2009 Rady 
Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009 r. 
w  sprawie regulaminu określającego 
wysokości stawek i szczegółowe warun-
ki przyznawania i wypłacania dodatków 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, mieszkaniowego oraz za warun-
ki pracy jak również szczegółowych wa-
runków obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wy-
sokości i warunków wypłacania nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Czarna.

Uchwała Nr X/102/2015 w spra-
wie uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2016 rok.

Uchwała Nr X/103/2015 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powia-
tu Łańcuckiego w roku 2015.

Uchwała Nr X /104/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przeję-
cie na mienie komunalne nieruchomości 
gruntowych, niezabudowanych, stano-
wiących własność Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Czarnej oznaczonych numerem 
ewidencyjnym: 346/4 o powierzchni 0,09 
ha, 344/2 o powierzchni 0,03 ha. położo-
nych w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr X/ 105 /2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonej w miejscowo-
ści Pogwizdów oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 1790 o powierzchni 0,07 ha.

Uchwała Nr X/106/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 922/11 o powierzchni 0,0689 ha sta-
nowiącej mienie komunalne Gminy Czar-
na położonej w miejscowości Czarna.

Uchwała Nr X/107/2015 przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany Nr 14 Stu-

dium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy 
Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo 
Podkarpackie. 

Uchwała Nr X/108/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego przy drodze krajowej w miej-
scowości Krzemienica, Gmina Czarna.

Uchwała Nr X/109/2015 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr X/110/2015 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
z kwoty 53,75 zł za 1 dt na 53,00 zł za 1 dt 
przyjmowanej, jako podstawa do oblicze-
nia podatku rolnego na 2016 rok.

Uchwała Nr X/111/2015 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gmi-
ny Czarna.

Uchwała Nr X/112/2015 w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na rok 2016.

Uchwała Nr X/113/2015 w sprawie 
dopłat za ścieki dla wskazanych grup ta-
ryfowych odbiorców.

Uchwała Nr X/114/2015 w sprawie 
zmniejszenia pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej udzielanej Woje-
wództwu Podkarpackiemu na realizację 
zadań publicznych w 2015 roku.

Uchwała Nr X/115/2015 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr IX/95/2015 Rady 
Gminy Czarna z dnia 30 września 2015 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na finanso-
wanie zadania inwestycyjnego pn. „Uregu-
lowanie gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie Gminy Czarna – etap II” współfi-
nansowanego ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uchwala Nr X/ 115/2015 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budże-
towej Gminy Czarna na rok 2015.

Uchwała Nr X/117/2015 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Czarna.

Uchwała Nr X/118/2015 w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnię-
cia zobowiązania finansowego na 2016 r.

Uchwała Nr X/119/2015 w sprawie 
określenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych.

Xi nadzWyczajna sesja  
rady gminy czarna  

z dnia 11 grudnia 2015

Rada obradowała w składzie 14 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 5 uchwał.

Uchwała Nr XI/120/2015 w sprawie 
zmiany uchwały własnej Nr X/109/2015 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr XI/121/2015 w sprawie 
zmiany uchwały własnej Nr X/119/2015 
w sprawie określenia wzorów formula-
rzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XI/122/2015 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
na rok 2015.

Uchwała Nr XI/123/2015 w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy do zacią-
gnięcia zobowiązania finansowego na 
rok 2016. 

Uchwała Nr XI/124/2015 w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnię-
cia zobowiązania finansowego na 2016 r. 

Xii sesja rady gminy czarna 
z dnia 29 grudnia 2015

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

Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie 
powołania zespołu dla wyrażenia opinii 
o zgłoszonych kandydatach na ławników 
w  następującym składzie Pan Zdzisław 
Jaromi, Pani Terasa Chmiel oraz Pan Ma-
rek Wilczek. 

Uchwała Nr XII/126/2015 w sprawie: 
uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/127/2015 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze bezprzetargowej nieruchomości nr 
1711/11 o powierzchni 0,01 ha, stano-
wiącej mienie komunalne Gminy Czarna 
położonej we wsi Czarna.

Uchwała Nr XII/128/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 414/10 o powierzchni 0,1006 ha sta-
nowiącej mienie komunalne Gminy Czar-
na położonej w miejscowości Dąbrówki.

Uchwała Nr XII/129/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości oznaczonych numerem ewidencyj-
nym: 1419/91 o powierzchni 0,0881 ha, 
1419/94 o powierzchni 0,0936 ha, 1419/95 
o powierzchni 0,1250 ha, 1419/96 o po-
wierzchni 0,1830 ha stanowiących mie-
nie komunalne Gminy Czarna położo-
nych w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr XII/130/2015 w sprawie 
ustalenia wysokości diet za udział w pra-
cach Rady Gminy w Czarnej.

Uchwała Nr XII /131/ 2015 w sprawie 
zmiany uchwały własnej Nr III/24/2010 z 
dnia 30 listopada 2010 r.

Uchwała Nr XII/132/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy Gminą Czarna, a Powiatem 
Łańcuckim w zakresie realizacji zadań in-
westycyjnych obejmujących przebudowę 
drogi gminnej nr 109801 R Medynia Gło-
gowska – Medynia Łańcucka oraz przebu-
dowę drogi powiatowej Nr 1376R Jasion-
ka (granica powiatu) -Medynia Łańcucka.

Uchwała Nr XII/133/2015 w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, zasad po-
boru, terminu jej płatności oraz zmia-
ny uchwały własnej nr XXIV/230/2012 
Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 listopa-
da 2012 roku.

Uchwała Nr XII/134/2015 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
na rok 2015.

Uchwała Nr XII/135/2015 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Czarna.

Uchwała Nr XII/136/2015 w spra-
wie zmiany uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie z Gminami z te-
renu Powiatu Łańcuckiego oraz Powia-
tem Łańcuckim porozumienia w sprawie 
wspólnego przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publiczne-
go na dostawę gazu ziemnego.

Uchwała Nr XII/137/2015 w sprawie 
zmiany uchwały własnej nr XI/123/2015 
Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 grudnia 
2015 roku w sprawie upoważnienia Wój-
ta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na rok 2016. 

Uchwała Nr XII/138/2015 w spra-
wie upoważnienia Wójta Gminy do za-
ciągnięcia zobowiązań finansowych na 
rok 2016. 

Uchwała Nr XII/139/2015 w spra-
wie upoważnienia Wójta Gminy do za-
ciągnięcia zobowiązań finansowych na 
lata 2016 – 2020.

Xiii sesja rady gminy czarna 
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rada obradowała w składzie 14 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 10 uchwał.

Uchwała Nr XIII/ 140/2016 w spra-
wie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandyda-
cie na ławnika.

Uchwała Nr XIII/141/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie bezprzetargowym nieruchomo-
ści oznaczonych numerami ewidencyj-
nymi: 1419/100 o powierzchni 0,0070 
ha, 1419/101 o powierzchni 0,0108 ha, 
1419/102 o powierzchni 0,0110 ha poło-
żonych w miejscowości Pogwizdów.

Uchwała Nr XIII/142/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 3455/1 o powierzchni 0,0871 ha 
stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Czarna położonej w miejscowości Krze-
mienica.

Uchwała Nr XIII/143/2016 w spra-
wie: udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Łańcuckiemu na realizację za-
dania publicznego.

Uchwała Nr XIII/144/2016 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Podkarpackiemu na realizację 
zadania publicznego w 2016 roku.

Uchwała Nr XIII/145/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego dotyczącego budowy oświe-
tlenia drogowego przy drodze gminnej 
Nr 109811R „Krzemienica Plac Wolności 
do E4” na terenie Gminy Czarna oraz przy 
drodze wewnętrznej oznaczonej nr dział-
ki 575 na terenie Gminy Łańcut. 

Uchwała Budżetowa Nr XIII/146/2016 
na rok 2016 r.

Uchwała Nr XIII/147/2016 w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Czarna.

Uchwała Nr XIII/148/2016 w sprawie 
zmiany uchwały własnej nr XII/133/2015 
Rady Gminy Czarna w sprawie wprowa-
dzenia opłaty targowej, zasad poboru, 

terminu jej płatności oraz zmiany uchwa-
ły własnej nr XXIV/230/2012 Rady Gminy 
w Czarnej z dnia 29 listopada 2012 roku.

Uchwała Nr XIII/ 149/2016 w sprawie 
ustalenia diet, zasad wypłaty oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowej dla sołtysów. 

XiV sesja rady gminy czarna 
z dnia 11 marca 2016 r.

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

Uchwała Nr XIV/150/2016 w spra-
wie wyboru ławnika do Sądu Okręgowe-
go w Rzeszowie na kadencję 2016-2019. 
W głosowaniu tajnym jednogłośnie został 
wybrany ławnikiem Pan Kazimierz Smycz.

Uchwała Nr XIV/151/2016 w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Czar-
na w 2016 r.

Uchwała Nr XIV/152/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na najem w trybie bez-
przetargowym lokalu użytkowego usytu-
owanego w budynku nr 383 posadowio-
nego na działce nr ewid. 3316/2 znajdu-
jącym się w miejscowości Medynia Gło-
gowska stanowiącego mienie komunalne 
Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat. 

Uchwała Nr XIV/153 /2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunalne Gminy 
Czarna oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 212 położonej w miejsco-
wości Zalesie na okres powyżej trzech lat.

Uchwała Nr XIV/154/2016 w spra-
wie uchwalenia „Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.

Uchwała Nr XIV/155/2016 w sprawie 
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Czarnej.

Uchwala Nr XIV/156/2016 w sprawie 
wprowadzenia zmian w Uchwale Budże-
towej Gminy Czarna na rok 2016.

wszystkich zainteresowanych do-
stępem do pełnego tekstu przytoczo-
nych uchwał odsyłam na stronę inter-
netową gminy: www.gminaczarna.pl 
oraz www.gminaczarna.biuletyn.pl. 

Natalia Małecka, 
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Przypominamy, że nie ma potrzeby składania przez mieszkańców nowych deklaracji na rok 2016. Obowiązek taki po-
wstaje w przypadku np.: zmiany ilości osób zamieszkujących  daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów 
komunalnych, sprzedaży nieruchomości, zmiany właściciela, posiadacza, użytkownika nieruchomości lub w przypadku 
zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na określenie wysokości opłaty. W przypadku każdej zmiany, właściciel, 
posiadacz, użytkownik  nieruchomości ma obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Czarna oraz wypełnić korektę de-
klaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Przypominany również o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie ule-
gły zmianie i przedstawiają się następująco: za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał 
do 15 września, za IV kwartał do 15 listopada. 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto urzędu gminy w czarnej: bank Pekao s.a. 
oddział łańcut nr: 84 1240 2643 1111 0000 3778 1688, w kasie urzędu gminy lub u sołtysów 

poszczególnych sołectw przy dokonywaniu wpłat za podatki lokalne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok

Z B I ó R K A  O D P A D ó W  K O M u N A l N Y C h

MIEJSCOWOŚĆ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Krzemienica 2 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Dąbrówki 8 12 11 8 13 10 8 12 9 14 12 9

Czarna 8 12 11 8 13 10 8 12 9 14 12 9

Medynia Głogowska 15 19 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

Medynia Łańcucka 22 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Pogwizdów 22 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Wola Mała 22 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Zalesie 22 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Z B I ó R K A  S u R O W C ó W  W T ó R N Y C h  ( M A K u l A T u R A ,  S Z K Ł O ,  P l A S T I K )

MIEJSCOWOŚĆ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Krzemienica 9 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Dąbrówki 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

Czarna 2 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Medynia Głogowska 11 8 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

Medynia Łańcucka 11 8 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

Pogwizdów 11 8 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

Wola Mała 2 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Zalesie 11 8 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ODBIORU
DOSTARCZANIE 

ZuŻYTYCh OPON 
W DNIU 21.04.2016

GODZINY ODBIORU 
ODPADóW 

WIElKOGABARYTOWYCh 
W DNIU 14.04.2016

GODZINY ODBIORU 
ZuŻYTEGO SPRZĘTu 

ElEKTRYCZNEGO 
I ElEKTRONICZNEGO 

W DNIU 15.04.2016

Krzemienica plac przy GOK-u
w Krzemienicy

Cały dzień

Odbiór w dniu 
22.04.2016

Godz. 7.30-11.30 Godz. 7.30-11.30

Czarna plac targowy naprzeciwko 
Urzędu Gminy w Czarnej Godz. 12.00-14.00 Godz. 12.00-14.00

Medynia Łańcucka, 
Pogwizdów 

zajezdnia autobusowa 
na terenie Pogwizdowa Godz. 7.30-9.30 Godz. 7.30-9.30

Medynia 
Głogowska 

plac obok Zagrody 
Garncarskiej w Medyni 

Głogowskiej
Godz. 10.00-12.00 Godz. 10.00-12.00

Zalesie plac obok sklepu GS przy 
skrzyżowaniu w Zalesiu Godz. 12.30-14.30 Godz. 12.30-14.30

Dąbrówki plac naprzeciw Zespołu 
Szkół w Dąbrówkach Godz. 15.00-17.00 Godz. 15.00-17.00

Wola Mała na placu przy GOK-u  
w Woli Małej Godz. 14.30-16.30 Godz. 14.30-16.30

bez noWych dekLaracji 
i oPłat za Śmieci

Ponadto uprzejmie informujemy o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, 
fotele, krzesła, etc.), zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. pralki, lodówki, 
żelazka, telewizory, komputery i monitory etc.).

Zużyte opony należy składać w dniu 21 kwietnia 2016 r. w miejscach wymienionych poniżej, odpady wielkogaba-
rytowe należy dostarczać w określonych godzinach w miejsca wymienione poniżej w dniu 14 kwietnia 2016 r. oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać w dniu 15 kwietnia 2016 r.

– w przypadku odpadów zbieranych w sposób 
selektywny opłata wynosi:

6 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 1-osobowego,

12 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 2-osobowego,

20 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 3-5 osobowego,

30 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 6-osobowego i powyżej,

– w przypadku odpadów niepoddawanych segregacji 
opłata wynosi:

12 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 1-osobowego,

24 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 2-osobowego,

40 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 3-5-osobowego,

60 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego 6-osobowego i powyżej.

o g ł o s z e n i e
biura doradztWa roLniczego W czarnej

Informujemy rolników, że można skorzystać z fachowej pomocy 
w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie – płatności do upraw rolnych, płatności do zwierząt. 

Z pomocy w biurze można skorzystać w dni pracujące: wtorki, środy, piątki w godzinach od 8.00–15.00
Siedziba Biura Doradztwa Rolniczego w Czarnej naprzeciwko Urzędu Gminy.

Tel. 609 811 385
Andrzej Surmacz, Główny Specjalista Doradztwa Rolniczego

Joanna Orzakiewicz, Referat Budżetu i Finansów

urząd gminy W czarnej informuje, że staWki oPłat za gosPodaroWanie 
odPadami komunaLnymi W roku 2016 nie uLegają zmianie 

i PrzedstaWiają się one nastęPująco:



12 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2016 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ  2016www.gminaczarna.pl 13

Z nowych wzorów zniknął ad-
res zameldowania, dzię-
ki czemu – jak tłumaczy 

MSWiA – przy każdej zmianie mel-
dunku nie trzeba wymieniać dowodu. 
W nowym wzorze nie ma też informa-
cji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu 
podpisu posiadacza.

Dowód osobisty jest dokumentem 
potwierdzającym tożsamość i obywa-
telstwo polskie. Dane adresowe nie 
są informacją, która stanowi o toż-
samości osoby, więc ich zamieszcza-
nie w dowodzie osobistym nie jest ko-
nieczne – tak tłumaczy zmianę mini-
sterstwo.

Nowością i znacznym ułatwieniem 
jest możliwość wyrobienia nowego 
dowodu osobistego w dowolnym urzę-
dzie gminy w kraju, niezależnie gdzie 
jesteśmy zameldowani. 

co zaWarte jest W noWym 
doWodzie osobistym

Nowy wzór dowodu osobistego zawiera: 

	Nazwisko i imię (imiona), 
	nazwisko rodowe,
	imiona rodziców, 
	datę i miejsce urodzenia, 
	płeć
	numer dowodu osobistego, datę 

jego wystawienia oraz termin jego 
ważności, 

	numer PESEL 
	obywatelstwo

Na dowodzie znajdują się rów-
nież nowe zabezpieczenia, m.in. mi-
kro druki i specjalne farby. Dzięki 
temu znacznie trudniej jest go sfał-
szować. Format i wymiary pozosta-

ją takie jak dotychczas, natomiast fo-
tografia jest taka sama jak ta, któ-
ra obowiązuje przy wyrobieniu pasz-
portu. Nowe zabezpieczenia znajdu-
ją się m.in. w  prawym górnym rogu 
awersu (przodu) dokumentu oraz le-
wym górnym rogu rewersu (tyłu) do-
kumentu. Na nowym dowodzie jest 
też hologram zachodzący na fotogra-
fię. Nazwisko i data urodzenia są gra-
werowane specjalną techniką, przez 
co dowód ma nierówną powierzch-
nię. Na odwrocie dowodu, przy górnej 
krawędzi znajduje się kontur mapy 
Polski z literami RP. Jego kolor zmie-
nia się w zależności od kąta, pod któ-
rym go obserwujemy. 

sPraWdź czy masz 
Ważny doWÓd

 
Jeżeli twój dowód osobisty został 

wydany przed 2006 rokiem, to ko-
niecznie sprawdź, czy jest nadal waż-
ny. Przypominamy, że dowody oso-
biste wydane w 2006 roku tracą waż-
ność jeszcze w tym roku. Podobnie 
tracą ważność dowody osobiste wy-
dane osobom niepełnoletnim w 2011 
roku (czyli 5-letnie dowody osobiste). 
Ważność zachowują dokumenty wy-
dane na czas nieoznaczony.

Należy zawsze pamiętać o ko-
nieczności sprawdzenia terminu 
ważności dowodu osobistego. Nie-
ważny dowód osobisty nie spełna swo-
ich funkcji, czyli nie potwierdza na-
szej tożsamości i obywatelstwa. Taki 
dokument jest bezużyteczny w  obro-
cie prawnym, ponieważ nie można się 
nim dłużej posługiwać. 

Wniosek o wymianę do-
wodu osobistego moż-
na złożyć w dowolnym 

urzędzie 30 dni przed upływem ter-
minu jego ważności. Każdy, kto zło-
ży wniosek o wydanie dowodu, otrzy-

Nowe dowody osobiste. 
Co NAleży o NICh WIedZIeć?

od 1 marca 2015 r. Weszły do użytku noWe doWody osobiste. 
WŚrÓd zmian najWiększe WątPLiWoŚci Wzbudza usunięcie informacji o adresie 

zameLdoWania, zWłaszcza, że oboWiązek meLdunkoWy nadaL istnieje.

Najważniejsze zmiany wprowa-
dzone ww. ustawą to:

1. Zmiana rat podatku od nie-
ruchomości, podatku rol-

nego oraz podatku leśnego. W przy-
padku, gdy kwota powstałego zobo-
wiązania nie przekroczy rocznie kwo-
ty 100,00 zł, podatek ten powinien 
zostać uregulowany przez podatni-
ka jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty tj. do 15 marca 2016 r. 
Jeżeli podatek przekroczy wyżej wska-
zaną kwotę, to płatny jest jak dotych-
czas w czterech terminach: do 15 mar-
ca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
roku podatkowego.

2. Wprowadzenie zasady nie-
wszczynania postępowania 

podatkowego, w przypadku, gdy wy-
sokość zobowiązania podatkowego na 
dany rok podatkowy nie przekroczy 
określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów 
doręczenia w obrocie krajowym prze-
syłki poleconej za potwierdzeniem 
odbioru. Oznacza to, że do wysokości 
ustalonych kosztów nie nalicza się po-
datku. Obecnie koszty te wynoszą 6,10 
zł, co powoduje, że najniższy ustalony 
podatek może wynieść 7,00 zł. Podat-

nicy, których dotyczyć będzie ta zmia-
na, nie otrzymają decyzji podatkowej 
na rok 2016 i nie będą zobowiązani do 
płacenia podatku.

3. Zmiana sposobu przelicza-
nia niektórych użytków rol-

nych, co może skutkować zmianą po-
wierzchni przeliczeniowej gospo-
darstw rolnych oraz wysokości podat-
ku. Ustawodawca zmienił przeliczniki 
dla następujących użytków:

 użytki rolne zabudowane - 1 ha fiz. 
= 1 ha przel.

 grunty pod rowami – 1 ha fiz. = 0,2 
ha przel.

 grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 
ha przel. 

 grunty pod stawami niezarybiony-
mi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

 grunty, dla których nie można usta-
lić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha 
przel.

Jeżeli zatem podatnik posiada 
grunty, których przeliczniki ulegają 
zmianie od 2016 roku, zmieni się tak-
że powierzchnia przeliczeniowa jego 
gospodarstwa. W myśl ustawy o  po-
datku rolnym, rolnikiem jest oso-

ma go bezpłatnie. Dokument ten bę-
dzie ważny przez 10 lat od daty wyda-
nia, z  wyjątkiem dowodu osobistego 
wydanego dzieciom poniżej 5-go roku 
życia, który będzie ważny przez 5 lat.

Do wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego należy załączyć jedną, koloro-
wą fotografię, o wymiarach 35 na 45 
mm wykonaną na jednolitym jasnym 
tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzo-
rowującą naturalny kolor skóry, obej-
mującą wizerunek od wierzchołka gło-
wy do górnej części barków, tak aby 
twarz zajmowała 70-80% fotografii po-
kazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źre-
nice i przedstawiającą osobę w pozycji 

frontalnej, bez nakrycia głowy i okula-
rów z ciemnymi szkłami, patrzącą na 
wprost z otwartymi oczami nieprzesło-
niętymi włosami, z naturalnym wyra-
zem twarzy i zamkniętymi ustami.

Wniosek należy podpisać 
własnoręcznie i złożyć 
osobiście w organie gmi-

ny. Dopuszczalne jest złożenie wniosku 
w formie elektronicznej, ale wówczas 
należy uwierzytelnić go podpisem elek-
tronicznym (kwalifikowanym), lub pro-
filem zaufanym EPUAP.

Wyprodukowany dowód osobisty 
należy odebrać osobiście w urzędzie, 
w którym został złożony wniosek.

a co z Wyborami?

Brak informacji o adresie zameldo-
wania w nowych dowodach nie będzie 
miał wpływu na kwestię ustalenia toż-
samości wyborcy. Wszystko dlatego, że 
na dokumencie nadal pozostaje numer 
ewidencyjny PESEL. Obwodowa komi-
sja wyborcza będzie mogła porównać 
go z tym, który znajduje się w spisie 
wyborców, co pozwoli uniknąć ewen-
tualnych pomyłek. 

halina hołota i Monika Chmiel,
Referat Administracji i Spraw Społ.

z dniem 1 stycznia 2016 r. Weszły W życie istotne zmiany W ustaWie o Podatkach i oPła-
tach LokaLnych, ustaWie o Podatku roLnym oraz ustaWie o Podatku LeŚnym, Wynika-
jące z ustaWy z dnia 25 czerWca 2015 r. o zmianie ustaWy o samorządzie gminnym oraz 
niektÓrych ustaW (dz. u. 2015 r. Poz. 1045)

ZMIANY w PODATkAcH OD 2016 ROkU

ba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, 
bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rol-
nych. Zmiana przeliczników gruntów 
może zatem skutkować uzyskaniem 
lub utratą statusu rolnika.

W związku z powyższymi zmia-
nami od 1 stycznia 2016 roku obo-
wiązują nowe formularze: Informa-
cji i Deklaracji Podatkowych (INRL-1, 
DN-1, DR-1, DL-1). Nowe formula-
rze dostępne na stronie interneto-
wej gminy: www.gminaczarna.pl 
w zakładce „Wzory druków i doku-
mentów do pobrania”.

w 2016 roku stawki podatków: 
rolnego, od nieruchomości, środ-
ków transportowych zostały utrzy-
mane na poziomie z roku 2015.

Zaprezentowane powyżej zmiany 
i  objaśnienia przedstawione zostały 
w sposób skrótowy. W przypadku py-
tań bądź wątpliwości prosimy o kon-
takt bezpośredni w Urzędzie Gminy 
Czarna (Referat Budżetu i Finansów, 
pok. nr 4 lub telefonicznie pod nume-
rem tel. 17/226 23 24 wew. 132 . 

Elżbieta Nosek, Referat Budżetu i Finansów
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Wnioski o przyznanie 
świadczenia wycho-
wawczego w naszej 

Gminie będzie można składać od 
01.04.2016r. tj. od startu programu 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w czarnej osobiście w ozna-
czonych pokojach oraz za pomocą 
systemów teleinformatycznych.

Wniosek i załączniki do wniosku 
mogą być składane drogą elektronicz-
ną za pomocą systemu teleinforma-
tycznego utworzonego przez ministra 
właściwego do spraw rodziny (czyli 
przy pomocy Platformy Informacyjno–
Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej na stro-
nie www.empatia.mpips.gov.pl czyli za 
pośrednictwem tzw. emp@tii. Droga 
ta umożliwia przeprowadzenie całego 
postępowania administracyjnego dro-
gą elektroniczną. Ponadto wnioski i za-
łączniki do wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego mogą 
być składane także za pomocą systemu 
teleinformatycznego:

 udostępnianego przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych (czyli przy po-
mocy Platformy Usług Elektronicz-
nych – PUE),

 banków krajowych świadczących 
usługi drogą elektroniczną spełnia-
jących wymogi określone w informa-
cji zamieszczonej na stronie podmio-

towej Biuletynu Informacji Publicz-
nej ministra właściwego do spraw 
rodziny po uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z ewentualnymi za-
łącznikami złożone za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego udo-
stępnionego przez ZUS lub w/w ban-
ków krajowych zostaną przekierowane 
do systemu dziedzinowego danej gmi-
ny, która zobowiązana będzie wniosek 
dalej rozpatrywać w formie pisemnej.

Świadczenia będą wypłacane 
z wyrównaniem od 01.04.2016 r. dla 
osób, które złożą wniosek w okre-
sie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. 
włącznie. w kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypłacane od 
miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek.

Ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz jego wypłata 
nastąpi w terminie trzech miesięcy od 
dnia złożenia wniosku z kompletem 
wymaganych dokumentów.

Dla osób korzystających z pro-
gramu okres rozliczeniowy będzie 
trwał od 1 października do 30 wrze-
śnia następnego roku kalendarzowe-
go. Pierwszy okres, na jaki będzie 
przyznane prawo do świadczenia 
będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 
1 kwietnia 2016 r. i będzie trwać do 
30 września 2017 r.

W przypadku, gdy rodzina ubiegać 
się będzie o świadczenie wyłącznie na 
drugie i kolejne dzieci, nie będzie ko-
nieczności dokumentowania sytuacji 
dochodowej. Natomiast w przypadku 
ubiegania się o wsparcie na pierwsze 
lub jedyne dziecko, osoby ubiegające 
się będą dokumentowały sytuację do-
chodową.

w pierwszym okresie, na jaki bę-
dzie ustalane prawo do świadcze-
nia wychowawczego tj. od 1 kwiet-
nia 2016 r. do 30 września 2017 r. 
rokiem kalendarzowym, z którego 
dochody stanowią podstawę ustale-
nia prawa do w/w świadczenia, jest 
rok kalendarzowy 2014, natomiast 
dochód, jaki jest naliczany z gospo-
darstwa rolnego w tym okresie, wy-
nosi: 208,83 zł miesięcznie.

Gmina sama będzie pozy-
skiwać dane o dochodach 
z roku bazowego, natomiast 

jeżeli w 2014 r. członek rodziny nie 
osiągał dochodów a potem podjął za-
trudnienie, należy to udokumentować 
(zaświadczenie od pracodawcy). Jeżeli 
dochód z 2014 r. został utracony także 
należy dostarczyć dokumenty pozwa-
lające na jego odliczenie (świadectwo 
pracy, PIT od pracodawcy za 2014 rok). 
Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia 
nastąpi uzyskanie nowego dochodu, 
należy o  tym fakcie niezwłocznie po-
wiadomić organ wypłacający (w  przy-
padku zwiększenia dochodu ponad 
próg dochodowy, świadczenie nie bę-
dzie przysługiwać na pierwsze lub je-
dyne dziecko). Dochody niepodlegają-
ce opodatkowaniu, osiągnięte w  roku 
bazowym należy dokumentować na 
stosownym oświadczeniu, stanowią-
cym załącznik do wniosku.

Świadczenie wychowawcze, tak jak 
zasiłek rodzinny, podlega koordynacji 
systemów zabezpieczenia społeczne-
go. W przypadku wyjazdu osoby ubie-
gającej się lub pobierającej świadcze-
nie wychowawcze lub członka jej rodzi-
ny poza granice Rzeczypospolitej Pol-

Program rodzina 500+ to pomoc finansowa w wysokości 500zł 
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku ży-
cia, bez dodatkowych warunków dochodowych. rodziny o niskich 
dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedyne-

go dziecka do ukończenia 18. roku życia przy spełnieniu kryterium 
800,00 zł netto na osobę lub 1200,00 zł netto na osobę w przypad-

ku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze 500+

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.”

św. Paweł z Tarsu

W niezw ykle uroczystej 
oprawie 15 par z terenu 
gminy Czarna świętowa-

ło 12 listopada 2015 r., w Dąbrówkach 
jubileusz 50 – lecia pożycia małżeń-
skiego. W tym wyjątkowym wydarze-
niu  małżonkom towarzyszyli znamie-
nici goście na czele z Panem Kazimie-
rzem Gołojuchem Posłem na Sejm RP, 
Panią Barbarą Pilawą – Kraus Wice-
starostą Łańcuckim, Panem Edwardem 
Dobrzańskim Wójtem Gminy Czarna 
i Panem Zdzisławem Jaromi Przewod-
niczącym Rady Gminy Czarna.

Uroczystość Złotych Godów rozpo-
częła się Mszą świętą w Kościele Para-
fialnym pw. NMP Królowej Polski w Dą-

brówkach odprawianą w intencji Ju-
bilatów i ich rodzin przez ks. Czesła-
wa Prucnala. Podczas mszy małżon-
kowie odnowili przysięgę małżeńską 
a ksiądz proboszcz udzielił błogosła-
wieństwa oraz życzył wielu łask Bożych 
na następne wspólne lata życia. Na za-
kończenie uroczystej Mszy świętej za-
brzmiał „Marsz Mendelssohna”, który 
miał przypomnieć zgromadzonym pa-
rom ich najpiękniejsze chwile.

Dalsza część uroczystości Zło-
tych Godów miała miejsce 
w  Ośrodku Kultury w Dą-

brówkach, podczas której poseł na Sejm 
RP Pan Kazimierz Gołojuch uhonorował 
dostojnych jubilatów medalami za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Aktu tego 
dokonał w asyście wójta gminy Czarna 
Pana Edwarda Dobrzańskiego. Wszyscy 
Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, 
pamiątkowymi dyplomami i upomin-
kami. Do gratulacji i życzeń przyłączyli 
się również Pani Barbara Pilawa – Kraus 
Wicestarosta Łańcucki, Pan Zdzisław Ja-
romi Przewodniczący Rady Gminy Czar-
na, Pani Jolanta Piekarz Kierownik Urzę-

du Stanu Cywilnego oraz sołtysi po-
szczególnych miejscowości.

Nie zabrakło też wspomnień 
dotyczących przeżytych lat. 
Jubilaci podkreślali, że re-

ceptą na długi i szczęśliwy związek jest 
trwanie przy sobie w trudnych chwi-
lach, cierpliwość i chęć zrozumienia 
drugiej osoby. W dzisiejszych czasach 
tylko nieliczni mogą pochwalić się tak 
długim stażem małżeńskim, dlatego 
też „złotym parom” życzymy dalszych 
szczęśliwych lat. Ich długoletnie poży-
cie małżeńskie dowodzi, że mimo upły-
wu czasu, ciągłych zmian zachodzących 
w otaczającym nas świecie, sukcesów 
i porażek, jakie spotykają nas w życiu 
rodzina jest najważniejszą przystanią 
i ostoją, do której zawsze powinniśmy 
powracać.

Wszystkim jubilatom oraz zapro-
szonym gościom, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością, serdecznie dzię-
kujemy.

Jolanta Piekarz, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jubileusz Złotych Godów

skiej, należy o tym fakcie niezwłocznie 
powiadomić organ wypłacający świad-
czenia i złożyć stosowne oświadczenie.

Szczegółowe informacje na te-
mat „Programu Rodzina 500+” są 
udzielane w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w czarnej, po-
kój nr 3. Telefoniczne informacje 
udzielane są pod numerem 17/226 
23 25lub 17 22 62 646. 

Formularze wniosków o przyznanie 
świadczenia wychowawczego wydawa-
ne są przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej 
oraz są dostępne na stronie interneto-
wej: gminaczarna.pl w zakładce Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, na-
stępnie zakładka Rodzina 500+.

Ponadto informuję, że Wydział 
Polityki Społecznej Podkarpackiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
uruchomił infolinię pod nr 800 100 
990, za pośrednictwem której pracow-
nicy Urzędu będą udzielać osobom za-
interesowanym informacji z zakresu 
ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci. 

Ewa Moskwa, Kierownik GOPS
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W dNiu 3 grudNia 2015 roku W sali Narad W budyNku gmiNy W CzarNej miaŁ miejsCe FiNaŁ 
koNkursu strażaCkiego „zapobiegajmy pożarom”. poNiżej lista zWyCięzCóW W poszCzególNyCh 

kategoriaCh WiekoWyCh oraz FotograFie NajlepszyCh praC.

laureaCi koNkursu strażaCkiego 
zapObiegajmy pOżarOm
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i. Oliwia turkosz – 4 lata ii. emilia lecznar – 5 lat iii. klaudia wawro – 5 lat

i. kinga sala – 8 lat ii. zuzanna lepianka – 8 lat iii. szymon dubiel – 7 lat

i. patrycja dubiel – 12 lat

ii. gabriela lis – 11 lat iii. magdalena bojda – 10 lat

i. anna bernat – 12 lat ii. konrad kornak – 13 lat iii. zuzanna krauz – 12 lat

OchOtnicza Straż POżarna w czarnej:

Prezes:    Paweł Tabaka
wiceprezes-naczelnik:  Marcin Tabaka
wiceprezes:   Katarzyna Lęcznar
wiceprezes:   Lucjan Kulka
z-ca naczelnika:  Michał Kępa
Skarbnik:   Krzysztof Lęcznar
Sekretarz:   Marta Kluz

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący:  Adam Rejman
członek:   Marek Haładyj
członek:   Bronisław Rybak

OchOtnicza Straż POżarna w Krzemienicy:

Prezes:    Marcin Welc
wiceprezes-naczelnik:  Andrzej Dec
wiceprezes:   Robert Dec
z-ca naczelnika:  Mateusz Welc
Sekretarz:   Piotr Buk
Skarbnik:   Artur Buk
Kronikarz:   Łukasz Buk
Gospodarz:   Tomasz Dec
członek:   Bartosz Buk

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący:  Kazimierz Nycz
członek:   Krzysztof Parys
członek:   Andrzej Buk

OchOtnicza Straż POżarna w medyni GłOGOwSKiej:

Prezes:    Wojciech Baran
wiceprezes-naczelnik:  Tomasz Kot
wiceprezes:   Władysław Michno
wiceprezes:   Ryszard Bojda
Skarbnik:   Marek Ożóg
Sekretarz:   Michał Głowiak
Gospodarz:   Bogdan Bieniek
Kronikarz:   Magdalena Jurek
członek:   Marek Michno

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący:  Leszek Kuźniar
członek:   Piotr Stopa
członek:   Stanisław Golec

OchOtnicza Straż POżarna w medyni łańcucKiej:

Prezes:    Grzegorz Sala
wiceprezes-naczelnik:  Mateusz Witek
wiceprezes:   Kazimierz Witek
wiceprezes:   Janusz Lech
z-ca naczelnika:  Damian Lech
Skarbnik:   Jarosław Pietraszek
Sekretarz:   Piotr Całka
Gospodarz:   Sławomir Nawój
Kronikarz:   Tadeusz Drupka

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący:  Bartosz Golec
Sekretarz:   Tadeusz Surowiec
członek:   Ryszard Siwiec

OchOtnicza Straż POżarna w zaleSiu

Prezes:    Zbigniew Jurek
wiceprezes-naczelnik:  Krystian Dobrzański
wiceprezes:   Małgorzata Prajsnar
wiceprezes:   Henryk Dobrzański
z-ca naczelnika:  Przemysław Kowal
Skarbnik:   Jolanta Gąsior
Sekretarz-Kronikarz:  Krystyna Jurek
Gospodarz:   Piotr Wilczak
członek:   Bronisław Jurek

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący:  Julian Krauz
Sekretarz:   Aleksandra Chorzępa
członek:   Eugeniusz Szuberla

Początkiem 2016 roku w poszczególnych jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, 
odbyły się coroczne zebrania. zgodnie ze Statutem OSP, co 5 lat 
przeprowadza się walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym wybierany jest nowy skład zarządu. jest to również czas 
podsumowań i refleksji nad minioną kadencją. zebrani podsu-
mowują dotychczasową pracę, przedstawiane są sprawozdania 
organizacyjno-finansowe z działalności zarządu, udział strażaków 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ich zaangażowanie  w różnych 
inicjatywach społeczno-kulturalno- religijnych na terenie gminy. 
zebrania są także okazją do zgłaszania uwag i wniosków, podej-
mowania decyzji dotyczących planów na przyszłość, w tym na 
bieżący 2016 rok.

WAlNe ZebrANIA 
sPraWozdaWczo-Wyborcze 2016

skład zarządu i komisji rewizyjnych poszczególnych 
jednostek osP na lata 2016-2021, przedstawia się 
następująco:

nowo wybranym członkom zarządu życzymy wytrwałości i owocnej pracy - niech Święty Florian zawsze nad wami czuwa, otacza 
swoją opieką w wypełnianiu strażackich obowiązków.

izabela Sala, Urząd Gminy Czarna
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W grudniu 2015 roku została oddana do użytku nowa stacja uzdatniania wody znajdująca się w przysiółku Kolonia 
w Krzemienicy. Funkcjonująca  do tej pory  stara stacja (w skrócie: SUW) posiadała wydajność  31 m3/h, obec-
na natomiast – 100 m3/h. Dzięki tak dobrym parametrom inwestycja zabezpiecza dobrą jakość wody na perspek-

tywę co najmniej 20-30 lat. Aby jednak zapewnić właściwą ilość wody dla tak dużej i rozwijającej się wciąż miejscowości 
jaką jest Krzemienica w najbliższej przyszłości zostaną wykonane dodatkowe studnie, które będą wchodzić w skład ca-
łego kompleksu.

Woda surowa pochodząca bezpośrednio ze źródeł  wymaga uzdatnienia polegającego na redukcji związków żelaza 
i manganu, natomiast nie wymaga ciągłej dezynfekcji poza przypadkami zanieczyszczenia podczas awarii sieci. 

Nowa inwestycja w Krzemienicy poprawiająca jakość 
i zwiększająca dostawę wody dla mieszkańców

Straż grobowa w kościele pw. Nawiedzenia 
NMP w Medyni Głogowskiej

Po prawej: Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza, 
komendant straży grobowej.

Straż grobowa „Turki” z gminy Tryńcza 
w kościele pw. Imienia NMP w Czarnej

Właściciele nieruchomości za-
budowanych lub inne pod-
mioty wpisane do ewiden-

cji gruntów i budynków jako władają-
cy mają obowiązek umieszczenia w wi-
docznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porząd-
kowym i nazwą miejscowości w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o ustaleniu tego numeru. 
W  przypadku, gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodze-

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU UMIESZCZENIA TABLICZKI 
Z NUMEREM PORZĄDKOWYM

umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym jest niezwykle 
istotne, pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko zainteresowanym osobom, pracownikom poczty, or-

ganom administracji, lecz także służbom ratunkowym – straży pożarnej, pogotowia. 

niu. Zobowiązanie to wynika z  treści 
art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz.U. 2015, poz. 520 z późn. zm.).

Niedopełnienie przez właścicie-
li lub zarządców nieruchomości obo-
wiązku umieszczenia w  odpowiednim 
miejscu i utrzymania w należytym sta-
nie tabliczki z numerem porządkowym 
i nazwą miejscowości jest wykrocze-
niem i podlega karze grzywny do 250 zł 
albo karze nagany. Zagadnienie to re-
guluje treść art. 64 ustawy z dnia z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. 
Dz.U.2015, poz.1094 z późn. zm.). 

Krystyna Machowska-Wojnar,
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa



20 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2016 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ  2016www.gminaczarna.pl 21

W gminie czarna funkcjonuje 
sieć przedszkoli, która być 
może przegrywa w rywali-

zacji na reklamy i bilbordy, ale na-
szą reklamą jest uśmiech każdego 
malucha a także udokumentowane 
postępy edukacyjne.

Funkcjonowanie naszych przed-
szkoli w niczym nie odbiega od tych, 
zachwalanych na ogromnych, ko-

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
czyli wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”…

jEST TO TAkżE cZAS, kIEDY RODZIcE MALUcHÓw DEcYDUjĄ O TYM, GDZIE IcH 
DZIEckO bęDZIE wcHODZIŁO w ROLę PRZEDSZkOLAkA. TO bARDZO wAżNA DEcYZjA, 

bO PODYkTOwANA PRZEDE wSZYSTkIM DObREM DZIEckA.

NADESZłA UPRAgNIONA WIOSNA A WRAZ Z NIĄ LICZNE PLANY

P
rzedszkole wchodzi w skład Ze-
społu Szkół w Medyni Głogow-
skiej, pracuje od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.
Zajęcia odbywają się zgodnie z pod-

stawą programową dla dzieci trzylet-
nich i czteroletnich. W ramach obo-
wiązkowych zajęć rozwijana jest rów-
nież aktywność muzyczna, plastyczna 
i ruchowa. Ponadto w przedszkolu dwa 

cia bezpieczeństwa, które gwarantu-
je: wykwalifikowany personel, kolo-
rowa, przytulna sala, a także atrak-
cyjne formy zajęć, uwzględniające 
rozwój emocjonalny dziecka. Te wa-
runki spełniają przedszkola w  na-
szej gminie.

Wiadomo także, że dziecko na tym 
etapie rozwoju nie potrzebuje: nadmia-
ru zajęć i zabawek, konieczności zaspo-

kojenia ambicji dorosłych, zmuszania 
do podejmowania czynności, których 
często się boi lub są dla niego nużące.

Nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać, że przedszkolak nie jest studen-
tem, którego należy zaangażować w za-
jęcia, które dadzą mu konkretne kwa-
lifikacje i kompetencje. Każde dziecko 
na tym etapie rozwoju ma takie same, 
jasno określone potrzeby.

Atrakcyjne formy zajęć przedszkol-
nych mają stworzyć okazję do określe-

razy w tygodniu realizowane są dodat-
kowe zajęcia języka angielskiego (nie-
odpłatnie).

Przedszkole zostało wyposażone 
w multimedia oraz pomoce dydaktycz-
ne dostosowane do wieku i stopnia roz-
woju dzieci młodszych.

W czasie wakacji przedszkole bę-
dzie pracować w lipcu oraz od 16 do 31 
sierpnia 2016r.

Publiczne Przedszkole w Medyni Głogowskiej

Przerwa wakacyjna: od 1 do 14 
sierpnia 2016r.

Organ Prowadzący oraz Dyrekcja 
Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej 
są otwarci na propozycje rodziców 
oraz deklarują pomoc w rozstrzyga-
niu wszelkich wątpliwości związanych 
w rekrutacją dzieci do przedszkola. 

halina Dudek, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej

Choinka

Dzieci poznają zawody

Rytmika Tańce

Filharmonia Dzieci poznają kosmos

Teatrzyk

Przedszkola w gminie Czarna Przedszkola w gminie Czarna

lorowych bilbordach, które zwykle 
przesadnie demonstrują oczywi-
stą pracę poszczególnych placówek 
(rytmika, język angielski ,metoda M. 
Montessori, to tylko niektóre hasła 
reklamowe, które kryją formy zajęć 
realizowane w każdym przedszkolu 
w naszym kraju).

Dziecko w wieku przedszkolnym 
potrzebuje przede wszystkim poczu-

nia potencjalnych możliwości dziecka, 
które dopiero w przyszłości mają szan-
sę się rozwinąć.

Nie pozwólmy zatem manipulo-
wać swoimi przekonaniami o lepszej 
jakości pracy przedszkoli, które są 
wszędzie, tylko nie u nas (stąd tytuł 

niniejszego artykułu). Tak tworzy 
się stereotypy, które często powta-
rzane, funkcjonują w świadomości 
rodziców, a oni przecież chcą najle-
piej dla swojego dziecka. 

Zachęcam wszystkich rodziców 
do refleksji ,zanim kolorowa reklama 
przesłoni nam zdrowy rozsądek. 

urszula Stępień, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej.

Fotografie wykonano podczas zajęć 
w Przedszkolu w Krzemienicy
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O
rganizowana co roku w marcu 
impreza, tym razem, ze względu 
na duże zainteresowanie, od-

była się w dwa kolejne wieczory – 5 i 6 
marca. Organizatorzy co roku dokłada-
ją starań, aby wieczory te były wyjątko-
we. Kilkakrotnie gościły tu rzeszowskie 
teatry: Wandy Siemaszkowej, „Przed-
mieście” czy teatr „Bo Tak”. Rok temu 
na deskach czarnieńskiej sceny zade-
biutował miejscowy Teatr Mimesis2 
sztuką „Przystojniaczek” w reżyserii 

„Na miłość i na szampana nigdy nie jest za późno” -Carmen Bella Donna

Babski wieczór – spotkania ze sztuką
Guarana, której brazylijscy Indianie używali jako środka pobudzającego czy znana już antycznym Grekom 

mandragora – to tylko niektóre z ziół, o których podstępnym działaniu przekonała się 
licznie zgromadzona publiczność „babskich wieczorów” w czarnej. 

Damiana Janusza. Swój ubiegłoroczny 
sukces Teatr Mimesis postanowił po-
wtórzyć . I to przynajmniej dwukrotnie.

Na warsztat wzięto sztukę „Bella 
Donna” Stefana Vogela w tłumaczeniu 
Jacka Lachowskiego. Carmen, główna 
bohaterka spektaklu, (w tej roli rewe-
lacyjna Barbara Sylwanowicz) to autor-
ka znanych książek kucharskich, któ-
ra - co niezwykle istotne dla całej hi-
storii- jest bardzo atrakcyjną kobie-
tą. Jej kilkakrotnie przywoływane cre-

do wyraża się w zdaniu, że „na miłość 
i na szampana nigdy nie jest za póź-
no”. I – jak się w trakcie rozwoju wy-
darzeń okaże, rzeczywiście łyk szam-
pana ze specjalnym dodatkiem ziół, był 
ostatnią rzeczą, jaką zdążył tuż przed 
śmiercią zrobić niejeden znany Carmen 
mężczyzna. Zanim został... zutylizo-
wany! Działo się to zawsze w Sylwestra, 
w równych odstępach, co dwa lata. Ze-
msta zranionej przed laty kobiety jest 
bowiem tym, o czym opowiada sztuka 
i o czym widzowie przekonują się do-
piero pod sam koniec. Tym razem jed-
nak misterny plan Carmen został zbu-
rzony przez wcześniejszy przyjazd córki 
oraz jej narzeczonego i jego ojca. 

W spektaklu zagrali mieszkańcy 
gminy Czarna. Niektórzy z nich mają 
już za sobą doświadczenie sceniczne, 
poza odtwórczynią głównej roli są to: 
Mirosław Pelc (Martin) oraz Katarzy-
na Jabłońska (Sabine), którzy od kil-
ku lat grają w Teatrze Dramatycznym 
w Krzemienicy. Dla Andrzeja Barnata 

i Zdzisława Jaromiego, odtwórców ról 
Valentina i Hansa Strawitzów zagranie 
w teatrze było zupełnie nowym i, wy-
daje się, wspaniałym doświadczeniem.

W podwójnej roli wystąpił Damian 
Janusz, który wyreżyserował cały spek-
takl, a także wcielił się w rolę Bernie-
go- przyjaciela Carmen, otrutego przez 
nią na początku pierwszego aktu. Dzię-
ki temu reżyser mógł spokojnie czuwać 
nad dalszym przebiegiem wydarzeń. 
Zresztą, jak się okazało w finale, pró-
ba morderstwa okazała się na szczęście 
nieskuteczna.

Publiczność nagrodziła aktorów 
owacjami na stojąco a po spektaklu re-
żyser został zasypany pytaniami o ko-
lejną premierę. 

W antrakcie atmosferę podtrzymy-
wał z powodzeniem zespół instrumen-
talny Alla Breve z Czarnej.

Tradycyjnie podczas imprezy „Bab-
ski wieczór- spotkania ze sztuką” spek-
taklom towarzyszą wernisaże. W tym 
roku została otwarta wystawa fotogra-
fii Viktorii Zinio, artystki pochodzącej 
z Ukrainy. Zaprezentowane czarno-bia-
łe, ulotne fotografie przedstawiały ko-

biety, które są najczęstszymi bohater-
kami jej prac. Artystka sama wybiera 
swoje modelki i zdarza się, że odma-
wia sesji zdjęciowej, jeżeli dana osoba 
nie jest w stanie jej zaintrygować swo-
ją osobowością.

Swoistego smaczku całemu spotka-
niu dodał poczęstunek w stylu Carmen. 
Było to wino oraz herbata i ciasteczka 
z tajemniczymi domieszkami… znany-
mi już brazylijskim Indianom, a nawet 
antycznym Grekom. 

Małgorzata Wisz, dyrektor GOKiR w Czarnej

W mroźny zimowy dzień Mollie 
i Giles Ralstonowie otwierają 
pensjonat w odziedziczonym 

po ciotce dworze, odległym o trzydzie-
ści mil od Londynu. Mimo, że nie mają 
doświadczenia w prowadzeniu pensjo-
natu, są dobrej myśli. Nie wiedzą, że 
wśród pierwszych gości znajduje  się 
morderca, który zabił już jedną „mysz-
kę” i czyha na następne... Mollie zajmu-
je się ostatnimi przygotowaniami; z ra-
dia dobiega głos spikera. W Londynie 

została zamordowana kobieta, Maure-
en Lyon; sprawcy nie zatrzymano.  Po-
szukiwany tajemniczy mężczyzna, któ-
ry pojawił się w pobliżu miejsca zbrod-
ni, nuci melodię „Trzy ślepe myszki”.  
Tak zaczyna się sztuka Agathy Christie 
pt. „Pułapka na myszy”. 

Dyrektor i reżyser  Teatru Drama-
tycznego w Krzemienicy - Zygmunt 
Kluz postanowił  zaskoczyć swoją pu-
bliczność i po raz pierwszy w swojej 
pracy reżyserskiej wystawił komedię 

„Pułapka na myszy” w reżyserii Zygmunta Kluza

kryminalną. Sądząc po reakcji publicz-
ności – z dużym powodzeniem. Akto-
rzy doskonale odnaleźli się w nowym 
dla nich gatunku, budując napięcie i at-
mosferę trudnego do określenia  uczu-
cia niepokoju.  Pomaga w tym świetnie 
przygotowana scenografia, która prze-
nosi widzów do angielskiego dworu 
z lat 50-tych XX wieku. 

Małgorzata Wisz, dyrektor GOKiR w Czarnej
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D
oliną Wisłoka od Karpat do dol-
nego Sanu rozciągał się pas pra-
dawnej puszczy sandomierskiej, 

który stanowił naturalną granicę mię-
dzy Polską a Rusią. Po zajęciu tych 
obszarów przez Kazimierza Wielkie-
go w 1340 roku rozpoczęto realizować 
szeroko zakrojoną akcję kolonizacyjną.

PierWsze osady

Pierwsi osadnicy przybywający z te-
renów Mazowsza wybierali tereny naj-
bardziej przydatne do życia i rozwoju 
rolnictwa. Tak na północ od rzeki Wi-
słok powstawały pierwsze osady Po-
gwisłow (pod Wisłokiem) – dzisiejszy 
Pogwizdów i Medyna prawdopodobnie 
nadana od opuszczonej wsi na Mazow-
szu - Medyny. Charakterystyczny był 
kształt wsi zakładanych na nowiu po 
wyrębie lasu, w dolinach strumyków. 
Zabudowania gospodarcze ciągnęły się 
po obu brzegach długim sznurem. Od 
wsi zaś pod kątem prostym rozciągały 
się wąskie, równoległe łany pól, aż do 
samych granic wsi. Na rozstajach poza 
zabudowaniami powstawały pierwsze 
krzyże i przydrożne kapliczki związa-

ne z wyznaczeniem granicy pomiędzy 
terenem zabudowanym, czyli znanym, 
a terenem nieznanym opanowanym 
przez siły pozaziemskie i siły przyro-
dy. Stojące na rozdrożach i rozwidle-
niach, krzyże symbolizowały oddanie 
ludzi pod opiekę Boga, upamiętniały 
ważne wydarzenia lub miejsca związa-
ne z miejscową legendą.

krzyż i kaPLiczka

Trudno dzisiaj dokładnie stwierdzić 
kiedy i dlaczego na medyńskim wzgó-
rzu wybrano to szczególne miejsce sta-
wiając krzyż, który widnieje na mapach 
z 1763 roku. Na późniejszych mapach 
z 1849 roku na tym miejscu widnieje 
krzyż dwuramienny usadowiony na ka-
mieniu. Krzyże takie zwane są karawa-
ką – inaczej krzyżem hiszpańskim, mo-
rowym lub cholerycznym. W XVI i XVII 
wieku uchodziły za cudowny środek 
chroniący przed częstymi epidemiami 
i zapobiegawczy przed morowym po-
wietrzem. Wznoszono je na cmenta-
rzach epidemicznych oraz przy drogach 
wjazdowych do miast i wsi.

Od południowej strony kościoła na 
sąsiednim wzgórzu, gdzie wcześniej był 
krzyż, znajduje się drewniana kapliczka. 
Najstarsi mieszkańcy Medyni powtarza-
ją opowieści swoich prababek, jakoby po 
pożarze kościoła w 1872 r. nie chciano 
na zgliszczach spalonej świątyni budo-
wać nowego kościoła. W tradycji przy-
jęło się, że w miejscu, gdzie wraz z ko-
ściołem spłonął Najświętszy Sakrament, 
nie buduje się nowego kościoła. I choć 
w Medyni tak się nie stało, bo z płoną-
cej świątyni Najświętszy Sakrament wy-
niósł organista za cenę własnego życia, 
to budowę nowego kościoła na pogorze-
lisku uważano za złą wróżbę.

Piękna Pani

L
epszym miejscem wydawało się są-
siednie wzgórze. Niestety, gospo-
darze, którzy otrzymali tam pola, 

było to bowiem niedługo po uwłasz-
czeniu, nie chcieli zgodzić się na sprze-
daż ziemi. Podobno uciekli się nawet 
do podstępu. Do wykonanych w  tym 
miejscu dla sprawdzenia poziomu 
wód gruntowych wykopów nocą wozi-
li i wlewali wodę. Wprowadzeni w ten 
sposób w błąd budowniczy uznali teren 

za podmokły i powzięli decyzję o budo-
wie nowej świątyni na miejscu strawio-
nej przez ogień.

Niedługo po tym w okolicy pagór-
ka zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Ktoś 
widział tam anioła, ktoś inny ubraną 
na biało kobiecą postać, którą nazwa-
no Piękną Panią. Właściciele tych pól 
przestraszyli się, że jest to skutkiem ich 
podstępu, że może Matka Boska wła-
śnie tu chciała mieć kościół i teraz upo-
mina się o swoją własność. Postanowi-
li więc jako wotum przebłagalne wybu-
dować w tym miejscu kapliczkę i umie-
ścić w niej namalowany na desce przez 
nieznanego malarza olejny obraz Mat-
ki Boskiej Szkaplerznej.

O
d tej pory niewyjaśnione zja-
wiska ustąpiły – aż do I wojny 
światowej. Wtedy to 13 maja 

1915 roku, wycofujące się spod Ta-
mowa wojska rosyjskie, zatrzymały 
się na medyńskim wzgórzu. Jak opo-
wiadali świadkowie tych wydarzeń, 
z kapliczki na wzgórzu wyszła Pięk-
na Pani, zdjęła z głowy chustę, któ-
ra, trzymana wysoko, powiewała na 
wietrze. Przeszła tak pomiędzy wro-
gimi armiami i wtedy, jak opowiadał 
później uczestnik tych wydarzeń, po 
stronie rosyjskiej, widniejący na ho-
ryzoncie od zachodu las przedstawił 
się Rosjanom jako niezliczona rzesza 
wojska, a wystrzelane pociski armat-
nie spadały lub rozrywały się obok 
ich pozycji.

Wobec takiego rozwoju sytuacji wy-
cofali się aż pod Przemyśl. Tak po raz 
pierwszy Maryja, bo właśnie ją miej-
scowi widzieli w postaci Pięknej Pani, 
obroniła Medynię. Po raz drugi Matka 
Boska ukazała się tu 27 lipca 1944 r., 
kiedy to po zaledwie 62 latach zła wróż-
ba, której tak obawiano się podczas 
budowy kościoła, ziściła się i w czasie 
walk Armii Czerwonej z wycofującymi 
się wojskami hitlerowskimi od kul nie-
mieckich zapaliła się wieża kościelna.

Wówczas wielu mieszkańców Me-
dyni, którzy wraz z księdzem probosz-
czem, zabrawszy z kościoła Najświęt-
szy Sakrament schronili się w zaroślach 
nad potokiem w okolicy starego cmen-
tarza, widziało zjawisko do dziś powta-
rzane z pokolenia na pokolenie. Otóż 
ze zgliszczy spalonego kościoła unio-

Mieszkańcy Medyni ado dzisiaj wierzą, że Matka Boska pod postacią ubranej na biało tajemniczej damy 
pojawiała się w ich wsi. A nawet dwukrotnie ocaliła miejscowość przed wojenną zagładą. I tym bardziej liczą, 

że kiedyś powróci do nich cudowny obraz, który skradziono przed laty.

„PięKna Pani”
i ZraBowany cudowny oBraZ

sła się tak dobrze wszystkim znana po-
stać Pięknej Pani. Maryja przeszła ze 
strawionego pożarem kościoła do po-
bliskiej kapliczki, rozchylając po dro-
dze poły swojego płaszcza i okrywając 
nim całą okolicę. Zrozpaczeni medy-
nianie nabrali otuchy, teraz byli pewni, 
że wieś i cała parafia ocaleje z wojennej 
zawieruchy, bo Maryja ma ją w opiece. 
I tak też się stało. Jak powtarzają naj-
starsi, opieka ta trwa do dziś, bo Mat-
ka Boska upodobała sobie to miejsce 
i Zrabowany obraz1.

T
uż po wyzwoleniu Medyni 27 lipca 
1944 roku większość mieszkańców 
parafii udało się na miejsce spalo-

nego kościoła, gdzie płacz, lament mie-
szały się z modlitwą. Jak wspominała 
moja ciocia, Anna Gołojuch, udała się 
i ona, aby zobaczyć, co się stało. Wra-
cając z grupą dziewcząt zatrzymały się 
przy lekko pochylonej kapliczce, któ-
ra z zewnątrz była posiekana pociska-
mi i odłamkami, a wewnątrz spostrze-
gły opalone ściany i spalone papierowe 
dekoracje wokół ramy obrazu. Na dole 
obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej wi-
doczne były trzy ślady po odłamkach. 
Jeden z nich był wielkości dwu palców, 
a dwa następne mniejsze.

Prawie 100-letnia kapliczka wyma-
gała gruntownego remontu, dlatego 
też opiekujący się nią Franciszek Ju-
rek i Józef Wilczak postanowili ją od-

nowić, wymieniając spróchniałe dol-
ne belki i obijając zewnątrz deskami. 
Wcześniej pokryty gontem dach po-
kryto blachą, usuwając dwa słupki pod-
trzymujące więźbę dachową, które były 
przed wejściem i wstawiając dwuskrzy-
dłowe drzwi.

Niestety zdarzyła się historia, któ-
ra wstrząsnęła całą parafią - z kaplicz-
ki na wzgórzu zniknął noszący na so-
bie ślady niemieckich kul malowany na 
desce obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. 
Wyłudzili go od opiekujących się ka-
pliczką parafian dwaj oszuści z Lubli-
na, którzy podjęli się renowacji obrazu. 
Tak po nich, jak i po obrazie ślad zagi-
nął. Mimo poszukiwań i kilkakrotnych 
podróży do Lublina pod podany adres 
nie udało się odnaleźć tak cennego dla 
miejscowych wotum.

n
iebawem puste miejsce w  ka-
pliczce zajął zakupiony przez 
księdza Tadeusza Goneta w Kra-

kowie olejny obraz malowany na płót-
nie przedstawiający również Matkę Bo-
ską Szkaplerzną. Mimo utraty cennego 
obrazu moc płynąca z kapliczki wciąż 
promieniuje, ale parafianie mają na-
dzieję i wierzą, że ten zrabowany obraz 
noszący na sobie ślady wojennej zawie-
ruchy odnajdzie się i powróci kiedyś na 
swoje dawne miejsce2. 

Tadeusz Szymczakiewicz

(Endnotes)

1 L. Solak, Kapliczka na wzgórzu , http://medynia.gok-czarna.pl.zetorzeszow.eu/dodatkowe-atrakcje/kapliczka-na-wzgorzu. 
2 L. Solak, Kapliczka na wzgórzu , http://medynia.gok-czarna.pl.zetorzeszow.eu/dodatkowe-atrakcje/kapliczka-na-wzgorzu.
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i. taniec: 

zespół taneczny „Fleks”
 ok Czarna (grupa zaawansowana). poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 16.00-20.00
 ok dąbrówki (grupa początkująca). sobota w godz. 10.00-11.30
 ok medynia głogowska. Środa w godz. 18.15
 
zespól taneczny „mix dance”
 ok krzemienica. sobota w godz 8.30–10.00

taniec „zumba kids” 
 ok medynia Łańcucka. Czwartek godz.18.15
 
ii. teatr
warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży 
 ok Czarna. sobota godz.10.00

iii. Śpiew, gra na instrumentach
 ok zalesie. Środa godz. 15.30 
 ok krzemienica „jakubki”. Czwartek godz. 18.00, sobota godz. 10.00 

iV. plastyka/ceramika
 ok medynia głogowska – kółko ceramiczne. piątek godz. 11.30–15.00 
 ok Wola mała - kółko plastyczne. poniedziałek godz. 16.00, czwartek godz. 18.00

V. prOjektOwanie
 ok medynia głogowska. poniedziałek godz. 14.00–18.00 

Vi. spOrt/piłka nOżna
gminna dziecięca akademia piłki nożnej:

 zespół szkół w krzemienicy. poniedziałki w godz. 15.45-16.45 – i, ii sp w godz. 16.45-17.45 - iii, iV sp
 zespół szkół w medyni Łańcuckiej. Środy w godz. 15.45-16.45 - i, ii sp  w godz. 16.45-17.45 - iii, iV sp

Vii. spOrt/siatkówka
gminna sekcja siatkówki:

 zespół szkół w medyni głogowskiej. Wtorki w godz. 14.30-16.00 – iV-V sp w godz.. 16.00-17.30 - Vi sp - i gim
 zespół szkół w krzemienicy. Środy w godz. 14.30-16.00 – iV-V sp w godz. 16.00-17.30 - Vi sp - i gim

W sezonie zajęcia sportowe odbywają się na boisku orlik

Katarzyna Gargała, GOKiR w Czarnej

Co robić po lekCjaCh 
W gmiNie CzarNa
drOdzy rOdzice! jeŚli 
pOszukujecie ciekawych 
zajęć artystycznych 
czy spOrtOwych dla 
swOich dzieci zapOznajcie 
się z OFertą gminnegO 
OŚrOdka kultury 
i rekreacji w czarnej. 

Ferie z GOKiR-em
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Świąteczny koncert „Bliżej Nieba”
w Medyni Głogowskiej 
(fot. Monika Baran)

uroczysta sesja świąteczna 
Rady Gminy w Ośrodku Kultury w Czarnej

Spotkanie opłatkowe Związku Niewidomych 
w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej
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u
roczystość odbyła się w sali 
plenarnej Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie 

25.02.2016 r. z udziałem przedstawicieli 
Episkopatu, Prezydenta, Rządu RP, Sejmu, 
Senatu, przełożonych zakonnych, krew-
nych i przyjaciół laureata. Z naszej stro-
ni uczestniczyli poseł Kazimierz Goło-
juch, wójt Edward Dobrzański oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Zdzisław Jaromi.

Po otrzymaniu nagrody z rąk abpa 
Henryka Hosera i nagrody Senatu RP od 
wicemarszałka Senatu Adama Bielana 
i senatora Zdzisława Pupy, laureat dzię-
kował za wyróżnienie i powiedział m.in.: 

„Szczególne podziękowanie kieruję 
do rolników. Rolnicy, szczególnie Ci eko-
logiczni i tradycyjni, są na pierwszej linii 
boju o zachowanie naszych tradycyjnych 
potraw i smaków, naszego dziedzictwa 
w postaci nasion czy metod uprawy. Do-
starczając żywność, która jest najzdrow-
sza, kochając ziemię i traktując swą pra-
cę jako powołanie jednocześnie podejmu-
ją olbrzymi wysiłek przeciwstawienia się 
globalnej żywności no-name produko-
wanej przez ponadnarodowe korporacje 
i dostarczanej na rynek przez międzyna-
rodowe sieci handlowe. Każde spotkanie 
z nimi jest świętem i duchową odnową… 

Przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w warszawie w gali wręczenia 
prestiżowej nagrody im. bpa Romana Andrzejewskiego o. Stanisławowi jaromi 
za m. in. propagowanie nauczania papieża Franciszka zawartego w encyklice 
Laudato si’, długoletnie i konsekwentne zaangażowanie się w edukację 
ekologiczną oraz pracę na rzecz rolników tradycyjnych i ekologicznych.

NAgRODA ZA PRACę DLA POLSKIEJ WSI
To oni w szczególny sposób są świadka-
mi owego „przymierza z ziemią – Ziemia 
daje nam owoce, ale ma też dla nas war-
tość: ziemia chroni nasze zdrowie, jest 
siostrą i matką, która nas leczy i uzdra-
wia”. To oni poprzez swe odpowiedzial-
ne działanie, odkrywają „logikę i gra-
matykę” przyrody i uczą nas jak mądrze 
używać zasobów, z korzyścią dla wszyst-
kich, szanując piękno, dobro i wartość 
poszczególnych istot żywych oraz ich 
funkcję w ekosystemie. Oni ukazują wy-
jątkowe powołanie do odpowiedzialne-
go zarządzania Ziemią – powołania, któ-
re wymaga przełamania chciwości, py-
chy panowania, posiadania, manipulo-
wania, eksploatacji. Aby z jednej strony 
pielęgnować i zachować zasoby natural-
ne, a z drugiej musi nakarmić ludzkość.” 

O nagrodzie i działalności o. Stanisła-
wa więcej na www.swietostworzenia.pl 

Zdzisław Jaromi
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3 kwietnia, niedziela, 9.00 rano. 
Do stadniny przyjeżdżają dzie-
ci i młodzież. Po spokojnym po-

ranku, stajnia wypełnia się gwarem, 
śmiechem i nawoływaniami, niezbęd-
nymi w przygotowaniach do wyjazdu 
w teren.

Proszę Panią, a gdzie są Aslana 
ochraniacze? A gdzie odłożyłaś po-
przednim razem? Proszę Panią, a na 
jakim koniu jadę? Paulinko, konie są 
już przydzielone dla każdego, już czy-
tałam listę. Ale ja nie chcę na Popioł-
ku, ja chcę na dużym koniu... Każdy ma 
takiego konia na jakim sobie poradzi, 
wiecie przecież że wasze bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze. Potrzebuje po-
mocy przy siodłaniu Plana, kto mi po-
może? Już idę Kasiu, masz już przygo-
towane siodło?

Takich „końskich” rozmów przed 
wyjazdem w teren jest mnóstwo. 
Każdy zajmuje się czyszczeniem 

i siodłaniem swojego konia, ale nie bra-
kuje koleżeńskiej pomocy. Po godzinie 
przygotowań pierwsza, jedenastooso-
bowa grupa wyrusza w teren. Kiedy po 
godzinie przejażdżki po lesie wracają, 
wita ich już druga ekipa gotowa na wy-
jazd. Gdy druga grupa wraca z terenu, 
czekają na nich dzieci, rodzice na czele 
z Marzanną – zimową panną. Wszyscy 
razem wolnym krokiem, w blasku słoń-
ca i fleszy aparatów, spacerują w stro-
nę Wisłoka. To właśnie Wisłokiem od-
płynęła piękna Marzanna, robiąc miej-
sce wiośnie. Po powrocie znad rzeki 
na wszystkich czekał grillowy poczę-
stunek. Jak zwykle banany z czekoladą 

okazały się hitem. Niezależnie od miej-
sca w brzuchu każde dziecko „wcisnę-
ło” po kilka sztuk. 

Już się wydawało,że na pikniku 
zawita nuda, aż tu nagle... w bram-
ce ogrodu pojawiła się pomarańczo-
wa peruka! To Klaun! Dzieci przywi-
tały go radosnymi okrzykami, a on za-
prosił je do szukania w ogrodzie li-
stu od Pani Wiosny. List został szyb-
ko odnaleziony. Po przeczytaniu oka-
zało się, że sposobem na przywołanie 
Wiosny jest specjalny okrzyk. „Wio-
sno, wiosno przyjdź! Jesteśmy gotowi! 
I z tym okrzykiem wszyscy poszli szu-
kać Wiosny. Po paru minutach spaceru 
ktoś krzyknął: – Jest Wiosna! Patrzcie! 
Jedzie na koniu! 

I rzeczywiście przyjechała! Powie-
działa,że usłyszała wołające ją głosy 
i że już z nami zostanie. Będzie zielenić 
listki, ukwiecać łąki i ogrzewać wszyst-

kich ciepłymi promieniami słońca. 
Pani Wiosna była tak miła,że pozwoliła 
dzieciom przejechać się na swoim ko-
niu. Wszyscy z ochotą skorzystali. I jeź-
dzili przodem i tyłem w siodle, wyma-
chiwali rękami i prosili o zdjęcia. Kiedy 
koń Pani Wiosny poczuł się zmęczony, 
czas piknikowiczów wypełniła zabawa 
z Klaunem. Dzieci i młodzież szukali 
kolorowych piłeczek w ogrodzie, rzu-
cali kolorowymi poduszkami, bawili się 
chustą klanzy, malowali twarze. Na ko-
niec zrobili pokaz baniek mydlanych. 
Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do 
domów z przekonaniem, że po TAKIM 
powitaniu wiosna już zostanie w stad-
ninie do lata.

Następnego dnia zawitał słonecz-
ny poranek. Huczne powitanie wiosny 
okazało się skuteczne. 

Brygida Starzak, stadnina koni w Czarnej

zwykle wiOsna przychOdzi piechOtą. w tym rOku dO stadniny zaŚcianek nad 
wisłOkiem w czarnej kOłO łańcuta przyjechała na kOniu. a zaczęłO się tak....

WiosNa przyjeChaŁa koNNo

C
elem projektu jest utworze-
nie wspólnie z młodymi ludź-
mi pracowni projektowej, która 
stanie się miejscem ich spotkań, 
a także przestrzenią, w  której 
będą się rodzić nowe ciekawe 
pomysły. Nazwa nawiązuje do 

miejsca, w którym się pracuje, jest peł-
ne narzędzi i przydatnych akcesoriów, 
ale także daje młodemu człowiekowi po-
czucie bezpiecznego, znajomego miej-
sca i przestrzeni. 

Adaptowane pomieszczenie znajdu-
je się w budynku Ośrodka Kultury. W ra-
mach zajęć młodzież z niewielka pomo-
cą instruktorów wykonuje elementy wy-
posażenia pracowni z wykorzystaniem 
ogólnodostępnych materiałów, głowie 
używanych. Są nimi stare skrzynki, które 
stają się półkami na potrzebne akceso-
ria, używane palety stają się siedziska-
mi, ławkami i stolikami. Inspiracje czer-
pią z otoczenia i Internetu, który dostar-
cza pomysłów i sposobów ich realizacji. 
Drugim etapem w „GarażDizajn” jest 
nauka szycia, projektowania i przera-
biania ubrań, w finale czego ma powstać 
kolekcja, którą młodzież zaprezentu-

je podczas pokazu mody na zakończe-
nie wakacji.

Projekt utworzenia Twórczej Pra-
cowni różni się od wielu innych dotych-
czas realizowanych pomysłów i projek-
tów przez GOKiR . W GarażDizajn sku-
piamy się na samodzielności młodzieży. 
W dzisiejszym świecie wszystko przy-
chodzi bardzo łatwo, wystarczy pójść do 
sklepu i kupić gotowe meble lub, co jesz-
cze wygodniejsze, zamówić je przez In-
ternet. Niestety samodzielne ich złoże-
nie już jest wyczynem godnym chwale-
nia się na portalach społecznościowych 
przed znajomymi i czekaniem na uzna-
nie i pochwały. 

Zanikają umiejętności i chęci do 
poszukiwania pomysłów i ich wy-
konania. Stąd projekt, który w peł-
ni pozwala uwolnić wyobraźnię i po-
szukiwać środków realizacji marzeń.  
Każdy człowiek jest inny i ma swoje za-
interesowania oraz umiejętności, dlate-
go też podchodzimy indywidualnie do 
każdej osoby. Poznajemy młodych ludzi 
i staramy się dać im przestrzeń do roz-
woju. Już wiemy, kto ma świetne umie-
jętności plastyczne i graficzne, kto lubi 

od początku lutego br.  w ośrodku kultury w medyni głogowskiej ruszyły prace 
związane z projektem, który angażuje grupę miejscowej młodzieży w wieku 
gimnazjalnym. swój projekt młodzi nazwali dość przekornie: garażdizajn!

Projekt: Garaż Dizajn

robić zdjęcia, a kto spełnia się w maj-
sterkowaniu, dlatego dla każdego sta-
ramy się znaleźć odpowiednie zadania, 
by rozwijał swoje pasje. Przed uczestni-
kami projektu jeszcze wiele ciekawych 
zajęć. Będą to m.in. wyjazdy i spotkania 
w firmie wykonującej kolekcje ubrań dla 
znanej francuskiej projektantki Isabel 
Marant, nauka szydełkowania np. aba-
żuru do lamp, warsztaty z linorytu, gra-
fiki komputerowej i wiele innych. Garaż-
Dizajn to przede wszystkim grupa mło-
dych zdolnych ludzi czerpiących radość 
z nowych wyzwań.

Więcej informacji oraz zdjęć można 
zobaczyć na blogu: www.medyniagaraz-
dizajn.blogspot.com

Projekt „Utworzenie pracowni twór-
czej dla młodzieży GarażDizajn” po-
trwa do 31 sierpnia w Medyni Głogow-
skiej. Środki pochodzą z Polsko -Ame-
rykańskiej Fundacji „Wolności” w ra-
mach wspólnie prowadzonego Progra-
mu „Równać Szanse – 2015”. W pro-
jekcie bierze udział 14 osób w wieku 
13-19 lat. 

Katarzyna Gargała, GOKiR w Czarnej
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JESTEś UCZNIEM, STUDENTEM, PRACOWNIKIEM? MASZ WOLNY CZAS, Z KTóRYM NIE 
WIESZ CO ZROBIć? MASZ CIEKAWE POMYSłY? ChCESZ POZNAć NOWYCh LUDZI 
I ZDOBYć DOśWIADCZENIE? A MOżE POTRZEBUJESZ ZMIANY?

Każdy powód jest dobry, aby być wolontariuszem. Orlik w Czarnej jest miejscem, 
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Uczęszczają na niego praktycznie wszystkie 
grupy wiekowe. Ale nie chcemy, aby było to miejsce wyłącznie do gry w piłkę 

nożną. Chcemy, by to było Wasze miejsce, gdzie będziecie czuć się dobrze, gdzie 
będą realizowane takie wydarzenia jakich oczekujecie. Dlatego też czekamy na Was. 
Przyjdź i opowiedz o swoich pomysłach, o swojej wizji orlika i sportu w swoim życiu. 
Wymyśl i zaplanuj ciekawe wydarzenie. Oferujemy pomoc, możliwość rozwoju i dobre 
towarzystwo. Stwórzmy razem coś fajnego. Nabór wolontariuszy – już w maju. Czekamy na 
wszystkich chętnych. 

Ewa Mroziak, Instruktor Orlika w Czarnej

WOLONTARIUSZU – POTRZEBUJEMY CIEBIE!

24 kwietnia – spektakl „Bella Donna” teatru Mimesis w Czarnej

1 maja – Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem” 

21 maja – Powiatowy Dzień Matki w Dąbrówkach

5 czerwca – Podkarpacka Olimpiada Sportowa na kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Czarnej

19 czerwca – Piknik Parafialny oraz  Koncert Baaardzo Elegancki w Czarnej. 

10 lipca – Jarmark Garncarski połączony z XVI Wojewódzkim Finałem konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jako goście specjalni wystąpią gwiazdy serialu 
„Ranczo” Katarzyna i Cezary Żakowie.

ZAPoWIedZI
w y b r a n y c h  w y d a r z e ń  w  s e z o n i e :

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Czarnej 

zaprasza na

OGólnOPOlSKą 
„nOc BiBliOteK”

13 maja 2016 r.

wprogramie: 

	spotkanie z regionalistką 
Panią Heleną Fus, 

	projekcja sztuki w wykona-
niu aktorów Teatru Drama-
tycznego z Krzemienicy

	prezentacja multimedial-
na z działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Czarnej

	kiermasz książek wycofa-
nych

Lokal mieści się w budynku ośrodka kultury w Woli małej, zlokalizowany jest przy drodze gminnej Wola mała – czarna 
oraz w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 887 relacji łańcut – Leżajsk. łączna powierzchnia obiektu to około 

185 m2, w tym dwa duże pomieszczenia (dawne sale przedszkolne), duża ilość mniejszych pomieszczeń, a także  
toalety, umywalnia oraz kuchnia. obiekt wyposażony jest we wszelkie niezbędne instalacje.

szczegółowy plan obiektu znajduje się do wglądu w biurze gokir w czarnej. Więcej informacji na temat lokalu  
oraz wynajmu uzyskać można w biurze gokir w czarnej oraz w urzędzie gminy w czarnej.

informacja także pod nr tel.: 17 226 23 23 (biuro gokir), 17 226 23 24 (urząd gminy w czarnej)

L o k a L  d o  w y n a j ę c i a

NASzA NAuKA I PRACA

Nauczyciele:
 realizują podstawę programową (nową 

i starą) 
 przygotowująuczniów do egzaminów ze-

wnętrznych
 indywidualizują pracę z uczniami i wy-

równują ich szanse edukacyjne
 prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz dy-

daktyczno-wyrównawcze 
 pracują w zespołach przedmiotowych 

w celu wspomagania pracy dydaktycz-
no-wychowawczej.

Dzieci i młodzież: 
 zgłębiają wiedzę i umiejętności na kół-

kach zainteresowań 
oraz dodatkowych zajęciach z wielu przed-

miotów 
 mają możliwość spotykania się z ciekawy-

mi ludźmi, np. podróżnikiem z Tanzanii 
(15.12. 2015 r.), historycznymi grupami 
rekonstrukcyjnymi

 biorą udział w wycieczkach, m.in. do 
skansenu w Kolbuszowej (01.10.2015 r.)

 oglądają sztuki teatralne w MDK 
w Łańcucie oraz rzeszowskich teatrach

 brały udział w praktycznych zajęciach w sali 
edukacyjnej „Ognik” w Łańcucie z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania 
pierwszej pomocy (18.03.2016 r.).

NASz uDzIAł W PROJEKtACh 
I DzIAłANIACh INNOWACyJNyCh

 Uczniowie kl. II gimnazjum realizują pro-
jekt „Alternatywne źródła energii” pod 
opieką Jolanty Lepianki.

 „Euroregiony” to tematyka projektu pro-
wadzonego z gimnazjalistami z kl. III 
przez Danutę Gołojuch.

 W ramach działań innowacyjnych 
pt. „Poznajemy kulturę średniowiecza. 
Charakter obronny budowli” podjętych 
przez Danutę Gołojuch z uczniami kl. V 
zostały wykonane makiety zamków ry-
cerskich. Wkrótce odbędzie się ich pre-
zentacja wraz ze scenami historycznymi.

 Dzieci z młodszych klas szkoły podsta-
wowej realizują program „Mały mistrz”, 
dzięki któremu nabierają sprawności fi-
zycznej pod kierownictwem Małgorzaty 
Sowy.

 Uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej 
oraz I – III gimnazjum biorą udział w pro-
gramach„Trzymaj formę” oraz „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” promujących zdro-
wy tryb życia (opieka Ewy Gaweł i Danuty 
Gołojuch).

 Uczniowie kl. II szkoły podstawowej 
zdobywają wiedzę z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w ramach programu 
„Ratujemy i uczymy ratować” (Małgorzata 
Sowa).

 Dzieci objęte są programem „Szklanka 
mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

JAK INtEGRuJEMy SIę zE śRODOWISKIEM 
I SzANuJEMy tRADyCJę?

 Z wdzięcznością i szacunkiem wręczali-
śmy laurki kochanym Babciom, Dziadkom 
i naszym Seniorom (obchody Dnia Babci 
i Dziadka 26.01.2016 r. oraz Dnia Seniora 
28.01.2016 r.).

 Obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły 
świętego Jana Kantego- święto przypa-
dające na dzień 20.października. Jak co 
roku, braliśmy udział we mszy św. odpra-
wianej za społeczność szkolną w koście-
le w Medyni Głogowskiej przez ks. prała-
ta Jana Krzywińskiego.

 Władze samorządowe, ludzie przyjaź-
ni szkole, rodzice, lokalne organizacje 
i stowarzyszenia wspomagają nauczycieli 
i uczniów w przygotowywaniu uroczysto-
ści szkolnych i akademii,organizowaniu 
wycieczek, zabaw oraz w realizacji pro-
jektów i działań innowacyjnych. Zawsze 
możemy liczyć na ich pomoc w rozwią-
zywaniu problemów dydaktycznych i wy-
chowawczych.

LuBIMy KONKuRSy I uDzIAł 
W uROCzyStOśCIACh SzKOLNyCh

 Dlaczego św. Jan Kanty jest wzorem do 
naśladowania? – motywowaliśmy od-
powiedź w formie plastycznej i pisem-
nej na corocznym szkolnym konkursie 
o Patronie szkoły.

 Wielu z nas brało udział w konkursach: 
kuratoryjnym, przedmiotowych, te-
matycznych i pożarniczym na szczeblu 
gminnym oraz powiatowym.

 Z radością aktywnie uczestniczyliśmy 
w uroczystościach i akademiach szkol-
nych, takich jak Święto Patrona, aka-
demia z okazji 76 rocznicy wybuchu 

II wojny światowej i 97. Odzyskania 
Niepodległości, Dzień KEN czyli trady-
cyjnie Dzień Nauczyciela, pasowanie 
na ucznia I klasy, Spotkanie Wigilijne, 
Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień 
Seniora. Recytowaliśmy okolicznościo-
we wiersze, a nasz chór śpiewał piosen-
ki. Odgrywaliśmy role w scenkach te-
atralnych, a młodsze dzieci prezentowa-
ły wspaniałe układy taneczne.

 Lubimy zdrową rywalizację na zawodach 
sportowych w tenisa stołowego, siatków-
kę, koszykówkę i piłkę nożną.

JAK POMAGAMy INNyM?

 Z radością włączamy się w działalność 
charytatywną. Młodzież ze Szkolne-
go Koła Caritas oraz Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci pamięta o ludziach sa-
motnych i chorych, szczególnie w okre-
sie świątecznym.

 Zbieramy plastikowe nakrętki, aby wspo-
móc chore dzieci.

JAK SIę BAWIMy I ODPOCzyWAMy?

 Żeby tradycji stało się zadość, wróżyli-
śmy sobie podczas szkolnych „Andrzejek” 
(29.11.2015 r.).

 Pełni radości i uśmiechu bawiliśmy się 
wspólnie podczas zabawy choinkowej 
(30.01.2016 r.).

 Dzień Wiosny witaliśmy w kinie Helios 
w Rzeszowie oraz na grze w kręgle 
(22.03.2016 r.).

NASzE PLANy NA NAJBLIŻSzą PRzySzłOść

 Jak co roku, na Pikniku Rodzinnym 
w maju, spotkają się uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i pracownicy szkoły.

 Spróbujemy znów ulepić oryginalne fi-
gurki i dzbany z gliny w czasie czerwco-
wych Warsztatów Garncarskich.

 Będziemy uczestniczyć w planowanych 
wycieczkach, wyjazdach do kina i teatru.

 Weźmiemy udział w konkursach szkol-
nych (m.in. na temat 1050 rocznicy 
chrztu Polski) oraz pozaszkolnych.

 Wzbijemy się w swych marzeniach pa-
trząc w niebo i gwiazdy w obserwato-
rium astronomicznym w Zespole Szkół 
w Czarnej.

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na 
zasłużony, wakacyjny wypoczynek. 

Danuta Gołojuch, Zespół Szkół w Zalesiu

CO CIEKAWEGO DzIEJE SIę W zESPOLE SzKół 
IM.  śW. JANA KANtEGO W zALESIu?



Wake Zone – Wake Park w Czarnej 

Wake Zone to strefa nad jeziorem w Czarnej, gdzie znajduje się wy-
ciąg o długości 220 m  do nauki lub doskonalenia umiejętności w pły-
waniu na desce.  Deski do wakeboardu, pianki oraz inne niezbędne 
sprzęty można wypożyczyć w znajdującej się na terenie Wake Parku 
wypożyczalni. Organizatorzy zapewniają wykwalifikowana kadrę, któ-
ra pomoże stawiać pierwsze kroki nawet najmłodszym uczestnikom. 
Sezon na WAKE’u trwa od maja do końca września i rozpoczyna się 
imprezą otwierającą, która odbędzie się 1 maja. WAKE zaprasza 7 dni 
w tygodniu. Szczegółowy cennik oraz więcej informacji na stronie: 
www.wakezonerzeszow.pl 

Ośrodek garncarski w Medyni głogowskiej
Sezon w Zagrodzie Garncarskiej rozpoczyna się od 1 maja. W tygodniu – od wtor-

ku do piątku odbywają się lekcje garncarskie dla grup zorganizowanych w cenie 
15 zł/os oraz 8 zł/os dla grup z terenu Gminy Czarna. W ramach lekcji odbywają się 
m.in. warsztaty rzeźby w glinie i nauka toczenia naczyń na kole garncarskim, a także, 
opcjonalnie, malowanie wypalonych ptaszków – gwizdków farbami ceramicznymi. 

W weekendy Zagroda czynna jest w godzinach popołudniowych. Zapraszamy 
rodziny i turystów indywidualnych do zwiedzania i udziału w pokazach garncarskich. 
Bilety dostępne w Karczmie u Garncarzy.

W ofercie Ośrodka Garncarskiego znajduje się również zwiedzanie Galerii Rzeź-
by Ceramicznej Władysławy Prucnal i kościoła pw. Nawiedzenia NMP z mozaiko-
wym wnętrzem. Na miejscu można także kupić lokalne pamiątki, zrobić sobie zdję-
cie przy pomocy fotobudki oraz zjeść obiad w regionalnej karczmie U Garncarzy.

Informacje i rezerwacje w biurze gOKiR Czarna, 17 22 62 323

Kompleks boisk Orlik w Czarnej
Sezon letni na boisku Orlik trwa od kwietnia do listopada. 
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek: 13:30 – 21:00, Sobota – 14:00 – 20:00 
Godziny otwarcia (w wakacje): 
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 21:00, Sobota – 14:00 – 20:00 

w skład Obiektu sportowego Orlik wchodzi: 
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne,  
boisko do siatkówki plażowej.

Rezerwacje oraz informacje pod nr. 605 450 446

Stadnina „Zaścianek nad Wisłokiem” w Czarnej

Stadnina zaprasza zorganizowane grupy szkolne lub przedszkolne do 50 
osób. W programie: oprowadzanie na koniach, rozrywka na placu zabaw 
„Baby Jagi”. Istnieje możliwość wynajęcia animatora. Możliwy jest też trans-
port koni w inne wybrane miejsce. Stadnina przygotowała atrakcyjne oferty 
dla rodzin czy grup firmowych.

W miesiącach wakacyjnych „Zaścianek nad Wisłokiem” zaprasza na pół-
kolonie i obozy, podczas których można nauczyć się jazdy konnej oraz dosko-
nalić swoje umiejętności i  techniki jeździeckie. Więcej informacji, rezerwacje 
oraz cenniki na stronie:  www.zascianek-nad-wislokiem.pl

LETNIA OFERTA DLA AKTYWNYCh


