
NASZA GMINA
PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ISSN 1733-411X

GMINA CZARNA

Nr 32, październik 2016

Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie

W NUMERZE:
 NoWE REgUlacjE podatkoWE

 NoWE iNWEstycjE

 iNfoRMacjE Z obRad Rady gMiNy 

 WydaRZENia 

 zjazd delegatów 
oddziału gminnego zosp 

sWiatoWE 
dni młodzieŻY
W gMiNiE cZaRNa



2 NASZA GMINA  PAŹDZIERNIK  2016 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA PAŹDZIERNIK  2016www.gminaczarna.pl 3

W numerze:

NASZA GMINA – PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. NR 32, PAŹDZIERNIK 2016 r.
Urząd Gminy w Czarnej, 37-125 Czarna 260, tel. 17 226 23 24, www.gminaczarna.pl

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. 37-125 Czarna 260c, tel./fax: 17 226 23 23, 
email: biuro@gok-czarna.pl, www.gok-czarna.pl
Na okładce: Światowe Dni Młodzieży w gminie Czarna (fot. ks. dr Mariusz Godek)
Korekta: Justyna Polanowska. Skład: Artur Buk. Nakład: 2000 egz.      ISSN 1733-411X

z a p o w i e d z i
3
4
6
8

9

10

11

12
14

15

16
17
18

19
20

21

22

23

24

25
26

28
29

30
31

32
34

35
36
37
38
40
41

42
43
44
46
47

48
50
52

Zapowiedzi.
Informacja z obrad Rady Gminy w Czarnej.
Poprawa bezpieczeństwa w gminie Czarna.
Podatniku pamiętaj o obowiązku terminowego 
regulowania należności! 
Więcej wody dla Krzemienicy. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Nowe boiska wielofunkcyjne i modernizacja sal 
gimnastycznych.
Orlik w rozbudowie.
Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej 
na stadionie w Dąbrówkach.
Rozbudowa Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
Modernizacja energetyczna i remont budynku 
Ośrodka Kultury w Woli Małej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej.
Dlaczego nie skansen? Rewitalizacja Ośrodka 
Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
3 Maja. Połączone uroczystości  
patriotyczno-religijno-strażackie w Czarnej.
Światowe Dni Młodzieży w gminie Czarna.
Jubileusz Złotych Godów.
Zespół Szkół w Krzemienicy na przełomie lat 
szkolnych.
„Dąb Jakub” w Krzemienicy pomnikiem przyrody.
Aby lepiej nam się pracowało i uczyło. Wakacyjne 
remonty w zespole szkół w Dąbrówkach.
Potyczki z językiem w Zespole Szkół w Dąbrówkach.
Dzień patrona Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
Nauka może być ciekawa i atrakcyjna. Działania 
realizowane w Zespole Szkół w Zalesiu.
Przygotowania do roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej.
„Bo ludzi dobrej woli wciąż jest więcej”.

„MUZYKA prosto 
 Z JAWorNIKA”
WIECZÓR AUTORSKI JÓZEFA PELCA
SObOTA, 12 LISTOPADA 2016 r. GODZ. 18.00
OśRODEK KULTURY W KRZEMIENICY

4 listopada, godz. 14.00
Spotkanie poświęcone twórczości Franciszka Frączka
(Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej)

22 listopada
Andrzejki dla dzieci i młodzieży 

(Ośrodek Kultury w Dąbrówkach)
25 listopada
Pokaz mody – kolekcja zima – Garaż Dizajn
(Ośrodek Kultury w Medyni Głogowskiej)

listopad/grudzień
Premiera spektaklu Francisa Vebera „Kolacja dla głupca” 

(Teatr Dramatyczny w Krzemienicy)

17 grudnia
VII Powiatowy Konkurs Kulinarny „Przy wigilijnym stole” 
(Ośrodek Kultury w Woli Małej)

Grudzień
Warsztaty ozdób świątecznych

(Ośrodek Kultury w Krzemienicy)

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Czarna

Oddajemy dzisiaj Państwu do rąk 
kolejny, pachnący jeszcze drukarską 
farbą, 32. numer Pisma samorządu 
terytorialnego „Nasza Gmina” po-
święconego w całości sprawom na-
szej Małej Ojczyzny – Gminy Czarna.

W tym numerze znajdą Państwo 
informacje dotyczące m.in.: wyko-
nania budżetu gminy za 3 kwarta-
ły br., prowadzonych inwestycji i re-
montów, na które w większości gmi-
na pozyskała dofinansowanie powy-
żej 50% ze środków unijnych.

Nie zabraknie także relacji i zdjęć 
z wielu uroczystości religijnych i pa-
triotycznych oraz ciekawych wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych, re-
kreacyjnych i turystycznych. 

Prezentujemy także sukcesy osią-
gane przez nasze zespoły artystycz-
ne, śpiewacze, taneczne, kapele oraz 
drużyny i zespoły sportowe. Zdajemy 
też relację z szeregu przedsięwzięć, 
np. Narodowe i Rodzinne Czytanie.

Tuż przed nami Święto Narodo-
we 11 listopada − kolejna 98. roczni-
ca odzyskania niepodległości przez 
Polskę, które również będziemy uro-
czyście świętować w naszej gminie. 
Przy tej okazji wszystkich Mieszkań-
ców już dziś zapraszam na uroczyste 
obchody do Krzemienicy.

Redagując nasze wspólne pismo 
chcielibyśmy, aby Państwo czerpa-
li przyjemność z jego lektury znaj-
dując jak najwięcej interesujących 
i przydatnych informacji. 

Życzę Państwu miłej 
i owocnej lektury!

Edward Dobrzański, Wójt Gminy Czarna

Sołtys i Rada Sołecka 
zapraszają 11 listopada 2016 r. 

o godz. 14.00 

Start pod Pomnikiem Milenijnym w Czarnej

VI Spacer Niepodległościowy

11 listopada

UrocZYste GMINNe 
obchodY 98. rocZNIcY 

odZYsKANIA prZeZ polsKę 
NIepodleGłoścI 

Krzemienica, kościół Mb pocieszenia 
godz. 10.00

XXII walne zgromadzenie sprawozdawcze 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji 
Rzeszowskiej.
Udział zespołu „Wesele krzemienickie” w XXXIII 
Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.
Krzemienickie tradycje w Beskidach.
Zjazd delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP  
gminy Czarna.
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Dzieci z Ukrainy w gminie Czarna.
Uroczystość Bożego Ciała.
Piknik rodzinny przy parafii Imienia NMP w Czarnej.
Koncert bardzo elegancki. 15 lat Gminnej Orkiestry 
Dętej w Czarnej. 
Rajd historycznych samochodów Pekin – Paryż  
…przez Medynię.
XvI edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
Założenie Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej 
w Krzemienicy przez członkinie KGW.
Przebojowe Jakubki.
Muzyka łączy pokolenia...
Lato z Wolanami.
XXI Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej.
Wakacje z GOKiR-em.
XI Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem i Doliną 
Wisłoka”.
Królowa Serc Naszych w Dąbrówkach.
Przygody z końmi.
W Dąbrówkach odznaczono wzorowe matki.
Zakończenie projektu Garaż Dizajn. 
Centrum promocji dziedzictwa kulturowego 
w Krzemienicy.
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej.
Letni sezon na Orliku w Czarnej.
Witamina N. Bliska wyprawa szlakiem rzek i wąwozów.

16.

18.

6.

38.

31.
25.

26.
31.



4 NASZA GMINA  PAŹDZIERNIK  2016 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA PAŹDZIERNIK  2016www.gminaczarna.pl 5

INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

XV SESJA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 31 MARCA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych.  
Podczas obrad zostały podjęte 2 uchwały. 

Głównym tematem obrad było uchwa-
lenie Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego terenu usługowo-
produkcyjnego położonego w miejscowo-
ści Pogwizdów. Ponadto:

1. Rada Gminy dokonała bieżących 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 
oraz zapoznała się z  informacją wójta 
z międzysesyjnej działalności oraz reali-
zacji uchwał i wniosków Rady Gminy.

XVI SESJA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 19 MAJA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 12 radnych. Podczas 
obrad podjętych zostało 19 uchwał.

Na sesji tej przyjęto pakiet uchwał 
związanych z utrzymaniem czystości 
i  porządku na terenie gminy oraz go-
spodarowaniem odpadami komunalny-
mi, w którym znalazły się:

● uchwała w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Czarna

● uchwała w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

● w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty,

● w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Ponadto:

1. Rada zatwierdziła roczne spra-
wozdanie finansowe Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Czarnej za rok 2015.

2. Zostało również zatwierdzo-
ne roczne sprawozdanie finansowe 
Gminnego Ośrodka Kultury i  Rekreacji 
w Czarnej za rok 2015.

3. Po rozpatrzeniu Rada zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe Gminy Czarna 
za rok 2015 zawierające:

a) Bilans z wykonania budżetu Gmi-
ny Czarna. 

b) Zbiorczy bilans jednostek budże-
towych Gminy Czarna łącznie z rachun-
kiem zysków i strat oraz zestawieniem 
zmian w funduszu.

oraz sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu Gminy Czarna za 2015 rok.

4. Rada jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi Gminy absolutorium z wy-
konania budżetu za rok 2015.

5. Rada wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Czarna położo-
nej w miejscowości Czarna oznaczonej 
numerem ewidencyjnym: 1062/2 o po-
wierzchni 0,12 ha.

6. Podjęta została uchwała w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonej w miejscowo-
ści Krzemienica oznaczonej numerem 
ewidencyjnym: 3457/6 o powierzchni 
0,0819 ha. 

7. Została wyrażona zgoda na naby-
cie na mienie komunalne Gminy Czarna 
nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka nr ewid. 844/1 o pow. 0,0468 ha po-
łożonej w miejscowości Wola Mała.

8. Została wyrażona zgoda na sprze-
daż nieruchomości stanowiących mie-
nie komunalne Gminy Czarna poło-
żonych w  miejscowości Czarna ozna-
czonych jako działki nr ewidencyjny: 
1707/21 o powierzchni 0,33 ha i 1708/4 
o powierzchni 0,0463 ha.

9. Podjęta została uchwała o zawar-
ciu porozumienia międzygminnego 
o  wspólnym przygotowaniu i  przepro-
wadzeniu postępowań o udzielenie za-
mówień publicznych na zakup i świad-
czenie usług dystrybucji energii elek-
trycznej w ramach Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej.

10. Rada dokonała zmiany uchwały 
nr XIII/144/2016 Rady Gminy w Czarnej 
z dnia 28  stycznia 2016  r. oraz zmniej-
szenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej udzielanej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadań pu-
blicznych w 2016 roku.

11. Została udzielona pomoc rzeczo-
wa Powiatowi Łańcuckiemu na realiza-
cję zadania publicznego w postaci doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę odcinka chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1275R Czarna – Białobrze-
gi – Laszczyny w m. Dąbrówki.

12. Następnie Rada dokonała bieżą-
cych zmian w uchwale budżetowej na 
rok 2016 oraz wieloletniej prognozie fi-
nansowej Gminy Czarna.

13. Rada podjęła uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na fi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej w  Czarnej oraz rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dą-
brówkach” w ramach „Uregulowanie go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Czarna – etap 3”.

14. Rada zapoznała się z informa-
cją wójta z międzysesyjnej działalności 
oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy.

Obrady sesji odbyły się w Domu Kul-
tury w Czarnej.

XVII SESJA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 13 CZERWCA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas 
obrad podjętych zostało 6 uchwał.

1. Rada wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie w drodze bezprzetargo-
wej nieruchomości stanowiących mie-
nie komunalne Gminy Czarna oznaczo-
nych w  ewidencji gruntów jako dział-
ki nr ewid. 1838/32, 1839/69, 1839/70, 
1839/71, 1839/73, 1839/74, 1839/79, 
1839/85, 1839/86, 1839/87 oraz 1661 
położonych w  miejscowości Czarna na 
okres powyżej trzech lat.

2. Rada wyraziła zgodę również na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości stanowiącej  mie-
nie  komunalne  Gminy  Czarna  poło-
żonej w miejscowości Pogwizdów jako 
działka nr ewid. 1419/98 na okres powy-
żej trzech lat.

3. Podjęto uchwałę zmieniającą Re-
gulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Czarna.

4. Została udzielona pomoc rzeczowa 
województwu Podkarpackiemu na reali-

zację zadania publicznego w postaci do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zadania „Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut 
– Żurawica – budowa zatoki postojowej 
w miejscowości Medynia Głogowska” (ak-
tualizacja projektu kosztorysu).

5. Rada Gminy dokonała bieżących 
zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Czarna na rok 2016.

6. Rada zapoznała się z informa-
cją wójta z międzysesyjnej działalności 
oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy.

XVIII NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY GMINY CZARNA  

Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Podczas 
obrad podjęte zostały 3 uchwały.

Głównym tematem obrad Nad-
zwyczajnej Sesji Rady było zabezpie-
czenie środków na realizację zada-
nia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 109801 R Medynia Głogowska – Me-
dynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00-
2+954,53”. W  związku z informacją 
o przyznaniu dofinansowania zaistniała 
konieczność dokonania zmian w budże-
cie Gminy Czarna na rok 2016 oraz Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy. 
Ponadto:

1. Została podjęta uchwała w spra-
wie zaciągnięcia zobowiązania wekslo-
wego na zadanie pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej Nr 109801R Medynia Gło-
gowska – Medynia Łańcucka Remiza 
w km 0+000,00-2+954,53”.

XIX SESJA RADY GMINY 
CZARNA Z DNIA  

24 SIERPNIA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Podczas 
obrad zostało podjętych 7 uchwał.

1. Rada podjęła uchwałę w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół i  Przedszkoli 
w  Czarnej i utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych w Czarnej oraz nadania mu 
statutu.

2. Podjęto uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na zamianę nieruchomości 
nr ewid. 1920/6 o pow. 0,0030 ha poło-
żonej w miejscowości Pogwizdów sta-
nowiącą własność Gminy Czarna za nie-
ruchomość oznaczoną nr ewid. 1921/2 
o pow. 0,0022 ha również położoną 
w miejscowości Pogwizdów.

3. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym nieruchomo-
ści oznaczonej nr ewid. 1920/5 o pow. 
0,0064 ha położonej w miejscowości Po-
gwizdów.

4. Została wyrażona zgoda na obcią-
żenie nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Czarna oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 1015/3 położonej 
w  miejscowości Krzemienica ograniczo-
nym prawem rzeczowym – służebnością.

5. Podjętą została uchwała w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych położonych w  miejscowo-
ści Dąbrówki oznaczonych jako działki 
nr ewid. 1326/38, 1323/2, 1323/3 o dłu-
gości 0,642 km.

6. Rada dokonała bieżących zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz 
wieloletniej prognozy finansowej Gmi-
ny Czarna.

7. Rada zapoznała się z informa-
cją wójta z międzysesyjnej działalności 
oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy.

XX NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY GMINY CZARNA Z DNIA  

30 WRZEśNIA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas 
obrad zostało podjętych 10 uchwał.

Głównym tematem obrad Nadzwy-
czajnej Sesji Rady było dokonanie aktu-
alizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego” i uwzględnienia w nim uwag i su-
gestii przedstawionych przez WFOŚiGW 
w Rzeszowie. 

1. Przyjęto uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na odpłatne nabycie na 
mienie komunalne nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Medynia Głogow-
ska oznaczonej numerem ewidencyj-
nym: 1460 o pow. 0,02 ha.

2. Rada wyraziła zgodę na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Czarna położonej 
w  miejscowości Pogwizdów oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym: 683 o pow. 
0,14 ha.

3. Została wyrażona zgoda na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Czarna położonej 
w  miejscowości Pogwizdów oznaczonej 
numerem ewidencyjnym: 1369/2 o pow. 
0,10 ha.

4. Podjęto uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości położo-
nych w miejscowości Pogwizdów ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi: 
893/5 o pow. 0,0276 ha, 893/6 o pow. 
0,0093 ha, 893/7 o pow. 0,0114 ha, 893/9 
o pow. 0,0181 ha. 

5. Rada wyraziła zgodę na zamianę 
nieruchomości położonych w miejsco-
wości Czarna oznaczonych jako dział-
ki nr ew. 1839/117 o pow. 0,1501 ha, 
1839/70 o pow. 0,1481 ha stanowiących 
własność Gminy Czarna za nierucho-
mość oznaczoną nr ew. 341 o pow. 0,28 
ha położoną w miejscowości Czarna. 

6. Zagłosowano za przystąpieniem 
do sporządzenia zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go w Rejonie „Czarna – Pastwiska” poło-
żonego w miejscowości Czarna.

7. Rada gminy podjęła uchwa-
łę w  sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznania dorocznych Na-
gród Wójta Gminy Czarna za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

8. Rada dokonała bieżących zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz 
wieloletniej prognozy finansowej Gmi-
ny Czarna.

Wszystkich zainteresowanych do-
stępem do pełnego tekstu przytoczo-
nych uchwał odsyłam na stronę interne-
tową gminy: www.gminaczarna.pl oraz  
www.gminaczarna.biuletyn.pl. 

Natalia Małecka, 
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Największą i najbardziej 
kosztowną inwestycją 
jaka będzie realizowana 
na terenie Gminy Czar-
na (obecnie trwają koń-

cowe prace projektowe) jest budowa 
nowego mostu na rzece Wisłok wraz 
z przebudową odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 881 relacji Czarna – Łań-
cut. Środki na realizację tego zadania 
będą pochodzić z perspektywy finanso-
wej 2014-2020 w ramach „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego” oraz innych progra-
mów pomocowych. Jeszcze w tym roku 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie planuje zakończenie proce-
dury projektowej oraz wydanie niezbęd-
nych decyzji wraz z zezwoleniem na Re-
alizację Inwestycji Drogowych (z  RID), 
natomiast w przyszłym roku ruszą ko-
lejne procedury i tak bardzo oczekiwane 
roboty budowlane.

Obecnie Gmina Czarna zdeklarowała 
na rok 2017 z własnego budżetu dofinan-
sowanie budowy dwóch odcinków chod-
ników tj. Krzemienica od skrzyżowania 
przy Zespole Szkół do ulicy Kraszewskie-
go oraz od torów kolejowych do potoku 
Glemieniec przy autostradzie. 

Gmina zdeklarowała także dofinanso-
wanie budowy dwóch odcinków chodni-
ka przy drodze wojewódzkiej nr 887 rela-
cji Łańcut – Leżajsk w Dąbrówkach oraz 
przy drodze wojewódzkiej nr 881 relacji 
Łańcut – Sokołów Małopolski w Medyni 
Głogowskiej Zadwór.

Łącznie zdeklarowane środki z budże-
tu Gminy na wykonanie tych odcinków 
chodnika po wcześniejszych ustaleniach 
z Departamentem Dróg Urzędu Marszał-
kowskiego jak i Podkarpackim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich to kwota 1,765,000 zł 
co stanowi 40% wartości robót.

Aktualnie trwa budowa chodników 
przy drodze wojewódzkiej nr 887 na od-
cinku od Woli Małej do Dąbrówek oraz 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 
881 w miejscowości Medynia Głogowska – 
Pogwizdów. Mimo, że chodniki zlokalizo-

wane są w pasie drogi wojewódzkiej i za-
danie powinno być realizowane w  cało-
ści ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 
bez finansowania z budżetu Gminy zada-
nia te nie były by wykonane, dlatego Gmi-
na przeznaczyła na ten cel środki w wy-
sokości 470 tys. złotych. Wcześniej Gmi-
na wykonała i sfinansowała dokumenta-
cje projektowe, przekazując je nieodpłat-
nie do Urzędu Marszałkowskiego.

Zakończone zostały prace przy wyko-
naniu kolejnego odcinka chodnika przy 
drodze powiatowej relacji Czarna – Me-

dynia w miejscowości Zalesie. Z uwagi na 
to, że jest to pas drogowy powiatu łań-
cuckiego, zadanie to nie było by możliwe 
do zrealizowania, gdyby Gmina nie prze-
znaczyła z budżetu środków w wysokości 
100 tys. zł.

Obecnie trwają prace projektowe ko-
lejnego odcinka chodnika przy drodze po-
wiatowej w Krzemienicy od Placu Wolno-
ści do drogi krajowej nr 94. Zaawansowa-
ne są również prace projektowe budowy 
odcinka chodnika w Dąbrówkach (od skle-
pu GS w kierunku Smolarzyn). Podobnie 

PoPRawa bezPieCzeńStwa 
w GMinie CzaRna
BezPIeczeńStWo nIeWątPlIWIe jeSt 
jeDną z nAjWAżnIejSzych KWeStII 
W życIu mIeSzKAńcA KAżDej GmIny 
DlAteGo WAżne By nIeuStAnnIe 
StArAć SIę o śroDKI FInAnSoWe nA 
InWeStycje Które SPrAWIą, 
że Poczujemy SIę BezPIecznIej.

jak wcześniej Gmina finansuje w ca-
łości prace projektowe i w przyszłości 
przekaże gotowe dokumentacje do 
Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

W toku są także prace projekto-
we kładki za wiaduktem autostrado-
wym na potoku Glemieniec i kład-
ki na potoku Terliczka przy drodze 
wojewódzkiej nr  881 na rzecz Urzę-
du Marszałkowskiego. Prace te zleci-
ła Gmina Czarna.

Kolejny projekt na ukończeniu to 
projekt odcinka chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej nr 881 od mostu 
na rzece Wisłok w kierunku Urzę-
du Gminy (do pastwiska). Zadanie to 
również zostało zlecone i w pełni sfi-
nansowane z budżetu Gminy.

Zaawansowane prace projektowe 
wraz z podziałem działek mają miej-
sce przy drodze powiatowej Czarna 
Skotnik –  Wola Mała gdzie powsta-
nie chodnik oraz zostanie poszerzo-
na jezdnia. Mimo wielu problemów 
związanych z uzyskaniem warun-
ków jak i pozyskaniem części dzia-
łek to przy zaangażowaniu wielu 
osób, w tym samorządowców z Czar-
nej istnieje duża szansa, że prace te 
będą zakończone jeszcze w tym roku 
a w roku następnym będzie możliwe 
pozyskanie środków na moderniza-
cję drogi jak i budowę chodnika. Cała 
procedura projektowa finansowana 
jest z budżetu Gminy.

Wisłok inweStyCje dRoGowe zRealizowane i Realizowane w 2016 Roku

W ramach tych prac wykonano następujące odcinki dróg:
● w msc. Czarna – przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 541/2 – (170 mb),
● w msc. Krzemienica – przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1139/2 (340 mb) oraz od-

cinka drogi na dz. nr 3353/1 (190 mb),
● w msc. Wola Małą – przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 813 (170 mb) oraz na dz. 

nr 251/1 (80 mb),
● w msc. Medynia Łańcucka – przebudowa drogi gminnej Nr 109837R Medynia Łańcucka 

szkoła – 121 mb,
● w msc. Pogwizdów – przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1688/38 (190 mb) oraz na 

dz. nr 318/27 (275 mb),
● w msc. Zalesie – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 679 – (125 mb), 
● w msc. Dąbrówki – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 367 – (130 mb) 

oraz nawierzchnia drogi dojazdowej na terenie Zespołu Szkół – dojazd do obiektów 
szkoły dług 140 mb,

● w msc. Medynia Głogowska – przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 475/1 i 475/2 
(290 mb).

Większość tych dróg została przebudowana przy udziale środków funduszu sołeckiego. 
Są to drogi w miejscowościach: Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Medynia Łańcucka, Medy-
nia Głogowska, Pogwizdów.

Ponadto jeszcze w tym roku zostaną wykonane kolejne nawierzchnie bitumiczne na kwo-
tę ok. 200 tys. złotych. Będą to drogi w msc. Czarna (dz. nr 346/4 i 344/2 ) oraz w msc. Dąbrów-
ki – Wola Mała ( droga dojazdowa od drogi wojewódzkiej nr 877, na dz. nr 1105 i 421 w przy-
siółku Zarzecze). Wykonana zostanie również nawierzchnia asfaltowa parkingu w msc. Krze-
mienica, naprzeciw Ośrodka Zdrowia, obok Kościoła. Na roboty te został już wybrany wyko-
nawca w ramach przetargu nieograniczonego, który w najbliższych dniach rozpocznie prace. 
Przebudowane drogi znacznie poprawią komfort życia mieszkańców, co również wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego, jak i kołowego.

Oprócz ww. odcinków dróg realizowana jest kolejna bardzo ważna w kwestii skomuni-
kowania jak i bezpieczeństwa inwestycja drogowa, przy dofinansowaniu środków unijnych 
w ramach PROW, tj. przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż Parku Matki Boskiej 
Jagodnej w Medyni Łańcuckiej komunikująca działki budowlane z drogami powiatowymi.

Mowa o drodze nr 109801 R łączącej drogę powiatową nr 1376 R relacji Jasionka – Me-
dynia Łańcucka z drogą powiatową nr 1375 R relacji Stobierna – Medynia Głogowska. Za-
planowano poszerzenie istniejącej drogi oraz połączeń z drogami powiatowymi, przebu-
dowę przepustów, oraz renowację systemu odwodnienia a także w ramach partnerstwa 
z powiatem utwardzenie pobocza drogi powiatowej relacji Medynia Łańcucka – Pogwiz-
dów. Pierwszy etap inwestycji został już zrealizowany, trwają prace których zakończenie 
planowane jest w roku 2017.

Środki na przebudowę drogi pozyskano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z „Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”, w wysokości 63,63%, natomiast całość in-
westycji to kwota 2,4 mln zł. 

barbara Sowa, Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w ramach poprawy warunków życia mieszkańców wykonano w 2016 roku prawie 2 km no-
wych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i dojazdowych do budynków miesz-
kalnych. Łączna wartość robót wyniosła ok. 300 tys. złotych.

Zespół Szkół
w Czarnej

Gminna Oczyszczalnia
Ścieków w Czarnej
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Dochodzenie zaległości 
z  tytułu podatków i opłat 
lokalnych reguluje ustawa 
z dnia 17 czerwca 1966  r. 
o  postępowaniu egzeku-

cyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 599) wraz z przypisami wykonaw-
czymi. Do przepisów wykonawczych 
mających znaczenie dla wierzyciela, ja-
kim jest organ podatkowy w osobie wój-
ta należą m.in.:

● rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie po-
stępowania wierzycieli należności pie-
niężnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2367; 
zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1413);

● rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie wzo-
rów tytułów wyk. stosowanych w egze-
kucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1305).

Z początkiem 2016 roku weszły w ży-
cie nowe regulacje normujące zagadnie-
nia egzekucji administracyjnej.

Wprowadzone nowelizacje rozstrzy-
gają m. in. o terminie wystawiania upo-
mnień (podejmowania działań informa-
cyjnych), tytułów wykonawczych i kwocie, 
od której upomnienie bądź tytuł wyko-
nawczy należy wystosować niezwłocznie.

Ustawowo przyjętym ostrzeżeniem 
przed wszczęciem postępowania egze-

kucyjnego jest upomnienie wzywają-
ce do dobrowolnego uregulowania na-
leżności podatkowej (wraz z odsetka-
mi i kosztami upomnienia). W myśl 
brzmienia nowych przepisów, wierzy-
ciel ma prawo wystawić upomnie-
nie na każdą zaległość, natomiast jego 
bezwzględnym obowiązkiem jest nie-
zwłoczne wystawienie upomnienia, 
jeśli łączna wysokość należności pie-
niężnych wraz z odsetkami z tytułu 
niezapłacenia w  terminie należno-
ści pieniężnej przekroczy dziesięcio-
krotność kosztów upomnienia (obec-
nie jest to kwota: 116 zł) – obliguje do 
tego §7 rozporządzenia w sprawie po-
stępowania wierzycieli należności pie-
niężnych.

Należną kwotę podatnik winien 
wpłacić w terminie 7 dni od daty dorę-
czenia upomnienia w przeciwnym ra-
zie stosownie do zapisu § 9 ww. rozpo-
rządzenia wierzyciel jest zobowiąza-
ny do niezwłocznego wystawienia ty-
tułu wykonawczego i skierowania go 
do właściwego organu egzekucyjne-
go celem wszczęcia procedury egze-
kucyjnej.

Warto również zwrócić uwagę na 
modyfikację zasady księgowania wpłat. 
Od stycznia bieżącego roku obowiązu-
je zasada zaliczania dokonanej wpłaty 

w  pierwszej kolejności na poczet kosz-
tów upomnienia, jeżeli na podatniku 
ciążą koszty doręczonego upomnienia. 
Obowiązek ten jest wprowadzony nową 
regulacją – art. 62 §1a ustawy ordynacja 
podatkowa.

Dotychczas niezapłacone koszty 
upomnienia były dochodzone w ramach 
postępowania egzekucyjnego. 

W obecnie obowiązującym kształcie 
jeżeli podatnik otrzymał upomnienie 
zanim zapłacił zaległy podatek lub opła-
tę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi musi zapłacić koszty upomnie-
nia. W przeciwnym wypadku organ po-
datkowy jest zobligowany do pobrania 
kosztów upomnienia z dokonanej wpła-
ty z urzędu, co w rezultacie spowoduje, 
że należność główna nie będzie pokry-
ta w całości.

Nowe rozwiązanie, z uwagi na po-
stanowienia art. 115 §1 pkt 1 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ma zastosowanie tylko 
i wyłącznie w przypadku dokonania 
wpłaty przed wszczęciem postępowa-
nia egzekucyjnego. 

Przy omawianych regulacjach za-
sadnym jest zaznaczyć, że organ po-
datkowy nie ma żadnych kompeten-
cji do umorzenia kosztów powstałych 
wskutek wystosowania do strony 
upomnienia. Wynika to z wykładni 
art. 15 §2 ustawy o postępowaniu eg-
zekucyjnym, który stanowi, że kosz-
ty upomnienia podlegają ściągnięciu 
w trybie określonym dla kosztów eg-
zekucyjnych. W konkluzji oznacza to, 
że o umorzeniu kosztów postępowa-
nia upominawczego orzeka organ eg-
zekucyjny (Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego) a nie wierzyciel.

Wobec powyższego na tle obecnie 
obowiązujących przepisów aby unik-
nąć wystawiania kwartalnych upo-
mnień a w konsekwencji tytułów wyko-
nawczych z doliczeniem dodatkowych 
kosztów zasadnym jest zweryfikowanie 
przez podatników swoich płatności i za-
stosowanie się do obowiązku termino-
wego regulowania należności podatko-
wych oraz opłat za wywóz nieczystości 
stałych w  ustawowo przyjętych termi-
nach płatności tj. do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada danego roku 
podatkowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości 
kontakt bezpośredni w Urzędzie Gmi-
ny Czarna (Referat Budżetu i Finansów, 
pok. nr 4, I piętro) bądź telefonicznie: 
pod nr 17/226 23 24 (wew. 132). 

Elżbieta Nosek,
Referat Budżetu i Finansów

PODATNIKU
PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU TERMINOWEGO 
REGULOWANIA NALEŻNOŚCI! 

noWe reGulAcje 
W zAKreSIe eGzeKucjI ADmInIStrAcyjnej

Na dzień dzisiejszy 
przeprowadzono 
badania geofizycz-
ne, na podstawie 
których zdefinio-

wano dwa obszary wodonośne, a następ-
nie w tych miejscach wykonano czte-
ry otwory badawcze. Badania polegały 
na odwierceniu otworów geologicznych 
do głębokości około 20 metrów. Wszyst-
kie otwory okazały się „trafione” i w tych 
miejscach dokonano odwiertów. Wyko-
nawca robót – firma Hydrogeopol z Dębi-
cy przeprowadziła również pompowanie 
czyszczące oraz sprawdzające wydajność 

WIęcej WoDy DlA KrzemIenIcy 

Dzięki umowie zawartej 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszo-
wie, Gmina Czarna zreali-

zowała zadanie polegające na usunięciu 
sporej ilości szkodliwego azbestu. Wy-
konane prace polegały na demontażu, 

zbieraniu a następnie przetransportowa-
niu oraz unieszkodliwieniu materiałów 
zawierających azbest. Największą część 
kwoty dofinansowania tego zadania, bo 
aż 50% pozyskano w ramach programu 
priorytetowego pod nazwą „Gospodaro-
wanie odpadami innymi niż komunalne, 
Część II – Usuwanie wyrobów zawiera-

jących azbest” ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Druga część 
dofinansowania to kolejno 35% ze środ-
ków WFOŚiGW w Rzeszowie, natomiast 
pozostałe 15% pochodzi z budżetu Gmi-
ny Czarna. Łączny koszt zadania to kwo-
ta 30 661,02 zł. 

uSuwanie wyRobów zawieRająCyCh azbeSt z teRenu GMiny CzaRna w 2016 Roku

Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie, a znikome opady deszczu oraz niezbyt obfita w śnieg zima spowodowały, że 
to już kolejny rok, w którym mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ponadto dwie obecnie eksploatowane w Krze-
mienicy studnie są już wiekowe, dlatego zdecydowano o wykonaniu odwiertów, dzięki którym powstaną nowe. Aktu-
alnie obie studnie zapewniają łączną wydajność około 31,5 m3/h, natomiast docelowo po wykonaniu zaplanowanych 
prac wydajność ma wzrosnąć do około 100 m3/h. 

Dokonano oficjalnego otwar-
cia rozbudowanej i zmo-
dernizowanej Stacji Uzdat-
niania Wody Pitnej. Do-
tychczasowa stacja, służą-

ca przez wiele lat, została w całości tech-
nicznie wyeksploatowana. Dalszy remont 

poszczególnych studni. Obecnie trwa-
ją prace związane z opracowaniem spra-
wozdania z przeprowadzonych prac geo-
logicznych. Wyniki pompowań sugerują, 
że każda z czterech wykonanych studni 
będzie mogła być eksploatowana z wydaj-
nością do 20 m3/h. W roku budżetowym 
2017 planowane jest wykonanie rurocią-
gów tłocznych doprowadzających wodę 
z poszczególnych studni do stacji uzdat-
niania wody oraz doprowadzenie insta-
lacji elektrycznej potrzebnej do zasila-
nia pomp głębinowych. Po zakończeniu 
tych prac wykonane zostaną otwory bi-
sowe dwóch dotychczas eksploatowanych 

studni, oznacza to, że obok tych już ist-
niejących powstaną jeszcze kolejne dwie.

Biorąc pod uwagę wydajność oddanej 
do użytku w ubiegłym roku stacji uzdat-
niania wody w Krzemienicy, która wyno-
si 100 m3/h oraz łączną wydajność no-
wych i dotychczas użytkowanych studni, 
należy stwierdzić, że mieszkańcy Krze-
mienicy będą mieć zapewniony dostęp 
do wody pitnej w perspektywie najbliż-
szych lat, po wykonaniu i podłączeniu 
nowych studni oraz nowych sieci wo-
dociągowych w sołectwie. 

Kamil Panek, GOKiR w Czarnej

ZAKOŃCZONO rOZbudOwĘ STACJI uZdATNIANIA wOdy pITNeJ

rOZbudOwA uJĘĆ – budOwA NOwyCH STudNI

był nieopłacalny, w związku z czym doko-
nano budowy nowej, większej, przystoso-
wanej do obecnych standardów i wyma-
gań. Rozbudowano także infrastrukturę 
towarzyszącą, w tym zbiornik wody pit-
nej. Uroczystego poświęcenia i przeka-
zania stacji do użytkowania dokonał ks. 

dr prałat Jerzy Rojek w obecności samo-
rządowców, liderów sołectwa Krzemieni-
ca oraz pracowników Referatu Usług Ko-
munalnych. Środki na rozbudowę i mo-
dernizację pochodziły w ok. 80% z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
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Dzięki środkom finansowym jakie udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego na terenie Gminy w miejsce starych, asfaltowych boisk przyszkolnych 
powstanie 6 nowych boisk wielofunkcyjnych z poliuretanową nawierzchnią oraz zostaną wyremontowane 2 sale gim-
nastyczne w Zespole Szkół w Krzemienicy. boiska wyposażone będą również w małą infrastrukturę m. in. zamonto-
wane zostaną stojaki na rowery, ławki czy kosze na śmieci. Ponadto przy 2 obiektach powstaną bieżnie lekkoatletyczne.

nowe boiSka wielofunkCyjne i ModeRnizaCja Sal GiMnaStyCznyCh

Nowe sprzęty to oka-
zja do kolejnej atrakcyj-
nej aktywności dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
Ścieżka zdrowia została 

tak zaprojektowana przez nas, aby pod-
nosić swoje umiejętności w łatwy, cie-
kawy i przyjemny sposób. Oprócz tego, 
że będzie ona dostępna dla każdego, 
wiosną planujemy na niej systematycz-
ne zajęcia dla przedszkolaków. Ścieżka 
zdrowia obejmować będzie m.in. dra-
binki zręcznościowe, kółka gimnastycz-

orlIK w rOZbudOwIe
ścIeżKA zDroWIA, SIłoWnIA zeWnętrznA, PlAc zABAW
Trwają prace na Orliku w Czarnej. Kompleks powiększy się o kolejne sprzęty sportowe. Tuż za boiskami do piłki nożnej 
oraz tenisa ziemnego powstaje ścieżka zdrowia, siłownia zewnętrzna oraz mały plac zabaw dla dzieci. Zadanie realizowane 
jest w 50% ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

ne, równoważnię, drążki, ściankę wspi-
naczkową. 

Tuż obok tworzona jest siłownia ze-
wnętrzna. Dobraliśmy urządzenia tak, 
aby zarówno kobiety jak i mężczyźni mo-
gli pracować nad swoim ciałem, wzmac-
niając poszczególne partie mięśni. 

Trzecią atrakcją Orlika, która dostęp-
na będzie już na wiosnę, będzie mały 
plac zabaw. Zostanie usytuowany obok 
siłowni oraz ścieżki zdrowia. Wszystko 
zostało tak zaprojektowane, aby w jed-
nym czasie zarówno dzieci, jak i doro-

śli mieli szansę na uprawianie wybranej 
przez siebie aktywności fizycznej. 

Cieszy nas bardzo, że Orlik w Czarnej 
ma coraz większe zaplecze sportowe i re-
kreacyjne. Dzięki temu możemy wyjść 
z ciekawą ofertą spędzania wolnego cza-
su absolutnie do każdego, począwszy od 
małych dzieci. Wiemy, że aktywność fi-
zyczna zaszczepiona w młodym wieku 
przełoży się na właściwy, zdrowy tryb ży-
cia w późniejszym okresie. 

Ewa Mroziak, Orlik w Czarnej

Prace nad pierwszym z plano-
wanych boisk, mieszczącym 
się obok Zespołu Szkół w Krze-
mienicy dobiegły już końca 
i  boisko zostało otwarte. Wy-

budowany obiekt posiada nawierzchnię 
z poliuretanu i obejmuje: boisko do pił-
ki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, 
dwa boiska do siatkówki, boisko do teni-
sa ziemnego (debel) W ramach projek-
tu wykonano także ogrodzenie, chodnik, 
oświetlenie oraz monitoring.

Zaawansowane prace budowlane 
trwają także przy Zespole Szkół w Me-
dyni Łańcuckiej, gdzie boisko ma zostać 
ukończone do końca tego roku. Obok 
w roku następnym powstać ma również 
poliuretanowa bieżnia 3-torowa o dłu-
gości 60 m ze skocznią do skoku w dal. 

W przyszłym roku będą budowane 
kolejne boiska wielofunkcyjne w miej-

scowościach Medynia Głogowska, Dą-
brówki, Czarna, i Zalesie. W Medy-
ni Głogowskiej dodatkowo powstanie 
3-torowa bieżnia z poliuretanową na-
wierzchnią o długości 200 m. Czte-
ry boiska zostaną ogrodzone (Czarna, 
Krzemienica, Medynia Głogowska, Me-
dynia Łańcucka) a w pozostałych 2 zo-
staną zamontowane piłkochwyty (Dą-
brówki, Zalesie). 

Oprócz budowy boisk zaplanowano 
także modernizację 2 sal gimnastycz-
nych w  Zespole Szkół w Krzemienicy, 
która obejmie m.in.: wymianę podłóg, 
prace remontowe ścian i  sufitów, wy-
mianę stolarki drzwiowej oraz montaż 
nowego stałego wyposażenia: kosze do 
koszykówki, słupki do siatkówki, drabin-
ki do ćwiczeń.

Ideą powstania każdego z boisk jest 
ogólna dostępność. Należy zatem mieć 
nadzieję, że proporcjonalnie do inwesty-
cji w infrastrukturę sportową będzie ro-
sło zainteresowanie mieszkańców gminy 
sportowym stylem życia nie tylko w ra-
mach obowiązkowych godzin lekcyjnych 
i że nowe boiska staną się miejscem także 
rodzinnego aktywnego spędzania wolne-
go czasu. 

Monika Nizioł, 
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Po podpisaniu umo-
wy rozpoczęto prace 
związane z przebu-
dową stadionu w Dą-
brówkach w ramach 

których zaprojektowano: przebudowę 
płyty boiska piłkarskiego o nawierzch-
ni z trawy naturalnej polegająca na 
montażu systemu nawadniania zra-

W skład dobudowanych 
pomieszczeń wejdą: 
na parterze wiatro-
łap, klatka schodowa, 
szatnia dzieci, na pię-

trze: 2 sale zabaw, 2 łazienki dla dzie-
ci, toaleta dla personelu, pomieszczenie 
porządkowe, magazyn na leżaki, szatnia 
personelu, rozdzielnia posiłków, zmy-
walnia naczyń. Projekt obejmuje także 
montaż windy. Całkowita wartość projek-
tu to kwota ok. 895 tys. zł z tego 684 tys. zł 

We wrześniu 2016 r została podpisana umowa z Ministrem Sportu o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury spor-
towej i technicznej na stadionie w Dąbrówkach. środki na inwestycję pochodzić będą z Funduszu Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Dofinansowanie stanowi ok. 50% całkowitej wartości 
wydatków związanych z realizacją zadania zaś całkowity koszt to ponad 400 tys. zł.

rOZbudOwA INfrASTruKTury SpOrTOweJ I TeCHNICZNeJ 
nA StADIonIe W DąBróWKAch

szaczami wynurzanymi oraz odnowie-
nie nawierzchni trawiastej. Dla uła-
twienia gry zespołowej zaplanowano 
wykonanie dwóch piłkochwytów poza 
polem gry za istniejącymi bramkami 
piłkarskimi oraz budowę oświetlenia 
boiska piłkarskiego i treningowego. 
Ponadto w  ramach projektu zostanie 
przebudowane boisko do gry w piłkę 

siatkową, poprzez zmianę nawierzch-
ni z mączki ceglanej na piasek płuka-
ny. W październiku odnowiono elewa-
cję budynku zaplecza szatniowo – sa-
nitarnego. 

Monika Nizioł, 
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Rozbudowa zeSPoŁu SzkóŁ w Medyni GŁoGowSkiej
Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpoczę-
to prace przy rozbudowie Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej. Zakres ni-
niejszego projektu obejmuje nadbudowę, rozbudowę i przebudowę części bu-
dynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszko-
le publiczne. Istniejące przedszkole, które mieści się w Ośrodku Kultury nie 
spełnia aktualnych standardów lokalowych dlatego koniecznym było podję-
cie decyzji o zmianie lokalizacji oddziału przedszkolnego.

dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. 

Kolejny projekt, który będzie zreali-
zowany również dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej to modernizacja sali gim-
nastycznej wraz zapleczem szatnio-
wo-sanitarnym w Zespole Szkół w Me-
dyni Głogowskiej. W ramach projektu 
zostanie wymieniona stolarka okien-
no-drzwiowa, wymiana podłóg wraz z 
dociepleniem, docieplenie ścian zaple-

cza oraz ścian i dachu sali gimnastycz-
nej, docieplenie ścian i dachu łącznika 
wraz z wymianą pokrycia dachowego. 

Poza częścią budowlaną projekt 
przewiduje również zakup wyposaże-
nia ICT do sal matematycznych i przy-
rodniczych, w tym: 4 tablice multime-
dialne, 4 rzutniki, 4 laptopy z oprogra-
mowaniem, zakup programów matema-
tycznych i przyrodniczych oraz zakup 27 
laptopów wraz z oprogramowaniem (na 
wyposażenie klasopracowni).

Okres realizacji obu projektów to 
lata 2016-2017 r. 

Całkowita wartość projektu to kwo-
ta ok 720 tys. zł z tego 538 tys. zł dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. 

Monika Nizioł, 
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

ModeRnizaCja eneRGetyCzna i ReMont budynku ośRodka kultuRy w woli MaŁej

w 2016 r. zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na Modernizację energetyczną budynku ośrodka kultury w woli Małej, 
a pierwsze prace rozpoczęte zostaną w i kwartale 2017 r. 

● docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia na całą wysokość,
● docieplenie ścian fundamentowych poniżej gruntu,
● wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (nie speł-

niającej obecnych standardów), daszków nad drzwiami, 
● instalacja odgromowa. 

Modernizacja Energetyczna budynku realizowana będzie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Moder-
nizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020. 

w ramach projektu zostanie wykonane:

● wymiana pokrycia dachowego,
● docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją 

(docieplenie dachu),
● docieplenie od spodu stropu nad piwnicą,
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Program Rodzina 500+ to 500 zł 
miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko w rodzinie do ukończe-
nia 18. roku życia, bez dodatko-
wych warunków dochodowych. 

Rodziny o niskich dochodach otrzymują 
wsparcie także dla pierwszego lub jedy-
nego dziecka do ukończenia 18. roku ży-
cia przy spełnieniu kryterium 800 zł net-
to na osobę lub 1200  zł netto na osobę 
w przypadku wychowywania w  rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego.

Realizacja ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci była wielkim 
wyzwaniem dla samorządów w Polsce. 
Należało w krótkim czasie przygotować 
pomieszczenia do przyjmowania wnio-

skodawców, przeszkolić pracowników, 
a także usprawnić działanie już działają-
cych systemów informatycznych i wdro-
żyć nowe (mowa tu o programie IZYDA 
służącym do realizacji Programu Rodzi-
na 500+ oraz systemie informatycznym 
Emp@tia służącym do pozyskiwania in-
formacji o sytuacji dochodowej wniosko-
dawców m.in.: danych z urzędów skarbo-
wych, urzędów pracy, zakładu ubezpie-
czeń społecznych). 

W naszej gminie w ciągu pierwsze-
go miesiąca obowiązywania Programu 
zgłosiło się ponad 1000 rodzin. Dzięki 
sprawnej organizacji i zaangażowaniu 
pracowników, przyjmowanie, a następ-
nie rozpatrywanie wniosków, wydawa-

GMinny ośRodek PoMoCy SPoŁeCznej w CzaRnej
a k t u a l n o ś c i

nie decyzji i wypłata świadczeń przebie-
gała sprawnie. Pierwsze rodziny otrzy-
mały świadczenia już w kwietniu tego 
roku. Następne wypłaty realizowano ko-
lejno w maju i czerwcu. Na koniec sierp-
nia 98% wniosków zostało rozpatrzo-
nych i wydano decyzje administracyjne.

Do końca sierpnia 2016 r. wpłynę-
ło 1050 wniosków, wydano 1040 decyzji 
administracyjnych, wypłacono świad-
czenia na kwotę: 3 753 690,90 zł.

W chwili obecnej przyjmowane są 
wnioski o przyznanie „nowych” świad-
czeń wychowawczych oraz realizowa-
ne są zadania wynikające ze zmiany sy-
tuacji dochodowej lub rodzinnej wnio-
skodawców, którzy takowe świadczenia 
mają już przyznane (w przypadku np. 
uzyskania bądź utraty dochodu, ukoń-
czenia przez dziecko 18 lat, urodzenia 
kolejnego dziecka bądź innych zmian 
mających wpływ na prawo do pobiera-
nych świadczeń). 

Ewa Moskwa, GOPS w Czarnej

Już po raz drugi,tuż przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego, spółka PGE 
Dystrybucja w Gminie Czarna zor-
ganizowała akcję „Energetyczny 

    Tornister”. Ideą akcji jest obdarowy-
wanie wyprawkami szkolnymi tego-
rocznych pierwszoklasistów. Na uro-
czystym spotkaniu w sali narad Urzę-
du Gminy w  Czarnej w dniu 26 sierp-
nia 2016 r. tornistry wyposażone w wy-
prawki szkolne podarowano dzieciom 
z  najbardziej potrzebujących rodzin. 
Akcja prowadzona była we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Czarnej; do pomocy, zgodnie 
z założeniem Organizatora, wytypowa-
no 20 dzieci rozpoczynających w bie-

tornIStry Pełne DoBrej enerGII 
dlA pIerwSZOKlASISTów
PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Jedną z ważniejszych jest akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci 
„Energetyczny Tornister”.

Pomocy społecznej udziela się 
osobom i rodzinom w szcze-
gólności z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bez-
robocia, niepełnosprawno-

ści, długotrwałej choroby, przemocy 
w  rodzinie, potrzeb ochrony ofiar han-
dlu ludźmi, potrzeba ochrony macie-
rzyństwa lub wielodzietności, bezrad-
ności w  sprawach opiekuńczo wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych, trudno-
ści w integracji cudzoziemców, trudno-
ści w przystosowaniu do życia po zwol-
nieniu z zakładu karnego, alkoholizmu 
lub narkomanii, zdarzenia losowego sy-
tuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej. 

Podstawowym kryterium 
uprawniającym rodzinę do 
pobierania zasiłku rodzinne-
go jest spełnienie kryterium 
dochodowego, które w nad-

chodzącym okresie pozostaje bez zmian 
i wynosi odpowiednio:

● 674 zł miesięcznie na osobę w rodzi-
nie lub

● 764 zł miesięcznie na osobę w rodzi-
nie w przypadku, gdy członkiem ro-
dziny jest dziecko posiadające orze-
czenie o  niepełnosprawności, bądź 
orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.

prOGrAM roDzInA 500+
Od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej 
jest realizowany Program Rodzina 500+, czyli ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czarnej informuje, że od 1 września 2016 r. przyjmowa-
ne są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na 
okres zasiłkowy 2016/2017, natomiast wnioski o przyznanie świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego na wyżej wymieniony okres przyjmowane są od dnia 
1 sierpnia 2016 r.

ŚwIAdCZeNIA roDzInne 
I AlImentAcyjne

Kryterium dochodowe uprawniające 
osobę do pobierania świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego również pozostaje 
bez zmian i wynosi 725 zł miesięcznie 
na osobę.

Zmianie natomiast ulega wysokość 
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
tego zasiłku i w okresie od 1 listopada 
2016 r. wynosić one będą odpowiednio:

zaSiŁek Rodzinny: 

● 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
0-5 lat (wzrost o 6 zł),

● 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
6-18 lat (wzrost o 6 zł),

więcej niż 386 zł miesięcznie, a w przy-
padku gdy dziecko legitymuje się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności – 273 zł miesięcznie 
nie więcej niż 546 zł miesięcznie.

● 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

dodatki 
do zaSiŁku RodzinneGo:

● dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia – 90 zł miesięcznie 
(wzrost o 10 zł),

- powyżej 5. roku życia – 110 zł mie-
sięcznie (wzrost o 10 zł),

● dodatek z tytułu podjęcia przez dziec-
ko nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się siedziba szkoły 
– 113 zł miesięcznie (wzrost o 8 zł),

- na pokrycie wydatków związanych 
z dojazdem do miejscowości, w któ-
rej znajduje się siedziba szkoły 
– 69 zł miesięcznie (wzrost o 6 zł);

● dodatku z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 
– 95 zł miesięcznie (wzrost o 5 zł);

● dodatku z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka – 19 zł miesięcznie nie 

Szczegółowych informacji na te-
mat „Programu Rodzina 500+”, 
świadczeń rodzinnych i świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego są udzie-
lane przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czar-

nej codziennie od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 po-
kój nr 24, 17 i 18 oraz pod numerem 
17 22 62 325 lub 17 22 62 646. 

Ewa Moskwa, GOPS w Czarnej

pOMOC SPołecznA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnie-
nia, zasoby i możliwości. 

Prawo do świadczeń z pomocy spo-
łecznej przysługuje: 

● osobie samotnie gospodarującej, któ-
rej dochód nie przekracza kwoty 
634 zł miesięcznie,

● osobie w rodzinie w której dochód 
na osobę nie przekracza kwoty 514 zł 
miesięcznie przy jednoczesnym wy-
stąpieniu co najmniej jednego z wyżej 
wymienionych powodów. 

Pomocy udziela się na wniosek oso-
by zainteresowanej, jej przedstawicie-
la ustawowego lub pracownika socjal-
nego. Decyzja administracyjna o przy-
znaniu pomocy zostaje wydana po 
przeprowadzeniu wywiadu środowi-

skowego przez pracownika socjalnego 
w miejscu zamieszkania klienta oraz 
ustaleniu jego sytuacji rodzinnej, zdro-
wotnej i majątkowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Czarnej informuje, że aktualnie, 
oprócz innych form pomocy są przyjmo-
wane wnioski na rok szkolny 2016/2017 
na dofinansowanie do wyżywienia dzie-
ci i młodzieży w stołówkach szkolnych.

Ponadto, w związku ze zbliżającym 
się okresem zimowym GOPS w Czar-
nej zwraca się z prośbą do mieszkań-
ców gminy o wszelkie informacje dot. 
zwłaszcza osób samotnych, którym na-
leżałoby pomóc w okresie zimowym.

Szczegółowych informacji do-
tyczących możliwości wsparcia ze 
strony ośrodka pomocy społecznej 
udzielają pracownicy socjalni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Czarnej codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. od 7.30 do 
15.30 pokój nr 23, tel. 17 22 62 325 
lub 17 22 62 646, e-mail: gopsczar-
nal@ops.net.pl. 

Ewa Moskwa, GOPS w Czarnej

żącym roku naukę w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej. W  przekazanych 
przez Spółkę tornistrach dzieci znala-
zły zeszyty, bloki rysunkowe i technicz-
ne, piórniki z pełnym wyposażeniem, 
farby, kredki, flamastry, kleje, nożyczki, 

plastelinę i inne przybory niezbędne do 
rozpoczęcia roku szkolnego.

Na spotkanie przybył Dyrektor Re-
jonu Energetycznego Leżajsk Kazimierz 
Balawender, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Czarna – Zdzisław Jaromi, Wójt Gmi-
ny Czarna Edward Dobrzański, Kierow-
nik GOPS w Czarnej Ewa Moskwa.

Wręczając dzieciom tornistry, wszy-
scy obecni życzyli dobrych wyników 
w  nauce, wspaniałych koleżanek i kole-
gów oraz mnóstwa pozytywnej energii. 

Ewa Moskwa, GOPS w Czarnej
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Projekt nie zakładał wtedy, że 
wybrane miejsce stanie się tak 
licznie odwiedzane przez tu-
rystów – jego głównym celem 
było ocalenie od zapomnie-

nia garncarskich tradycji Medyni, Zale-
sia, Pogwizdowa i przekazanie ich kolej-
nym pokoleniom mieszkańców tych miej-
scowości. Lokalizacja w pobliżu szko-
ły i ośrodka kultury, który mógł stano-
wić zaplecze dla organizowanych w Za-
grodzie zajęć, wydawała się wtedy naj-
lepszym rozwiązaniem. Rosnące z roku 
na rok zainteresowanie turystów auten-
tycznymi tradycjami zagłębia garncar-
skiego sprawiło jednak, że Medynia ze 
swoim małym muzeum, czy może raczej 
izbą pamięci, powoli zaczęła stawać się lo-
kalnym produktem turystycznym opartym 
na dziedzictwie kulturowym, który zo-
stał dostrzeżony przez Polską Organiza-
cję Turystyczną i nagrodzony Certyfika-
tem Turystycznego Produktu Roku 2007.

Czas jednak biegnie szybko. To, co do 
niedawna było atutem (swojskość, spon-
taniczna gościnność), stało się niewystar-
czające dla systematycznie odwiedzają-
cych zagrodę grup zorganizowanych. Dla-
tego niezbędna okazała się infrastruktura 
przejmująca chociażby funkcje gastrono-
miczne. W 2012 roku powstała restaura-
cja Karczma u Garncarzy, która doskonale 
wpisała się ze swoją ofertą w klimat miej-
sca. Nie rozwiązało to jednak wszystkich 
coraz bardziej widocznych problemów 
związanych z brakiem miejsc na lekcje 

garncarskie, które mogłyby się odbywać 
niezależnie od pogody i pory roku, prze-
strzeni na ekspozycje związane z historią 
ośrodka garncarskiego czy nawet punktu 
informacji turystycznej. 

Samorząd lokalny stanął przed dy-
lematem: czy zaradzić tym problemom 
doraźnie, dobudowując z własnych środ-
ków, „doklejając” stopniowo do istnieją-
cych budynków kolejne - czy też opra-
cować całościową koncepcję architek-
toniczną uwzględniającą wszystkie nie-
zbędne funkcje, jakie powinien speł-
niać obiekt, pozyskując na ten cel środki 
unijne. Koncepcja taka uporządkowałaby 
dość chaotyczną infrastrukturę samej Za-
grody Garncarskiej i jej otoczenia. Oczy-
wiste wydaje się, że to drugie rozwiąza-
nie z pewnością przyczyni się do rozwo-
ju i promocji miejscowości. 

Szansę na pozyskanie środków do-
strzeżono w Regionalnym Programie 
Operacyjnym w ramach działania: rewi-
talizacja przestrzeni regionalnej na lata 
2014-2020. Dzięki członkostwu gminy 
Czarna w strukturach Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego i usilnym zabie-
gom Wójta Gminy p. Edwarda Dobrzań-
skiego oraz zaangażowaniu kierownika 
referatu Promocji i Pozyskiwania Fun-
duszy – p. Moniki Nizioł udało się wpro-
wadzić projekt do strategii Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych.

Po trwających trzy lata dyskusjach 
ostatecznie przyjęto koncepcję przebudo-
wy Zagrody Garncarskiej zaproponowaną 

przez Justynę Olesiak z firmy Jolesign Stu-
dio Architektury. Projektantka zachwy-
cona lokalnymi zwyczajami wypału gli-
ny, w tym istniejącymi już w XvIII wieku 
tradycjami produkcji cegieł, postanowiła 
wykorzystać ten budulec do podkreślenia 
architektury nowo powstającego obiektu. 

Wystawiona do wglądu dla uczest-
ników Jarmarku Garncarskiego kon-
cepcja sprowokowała do zadawania 
pytań o to czy nie lepiej byłoby stwo-
rzyć w tym miejscu skansen z wyłącz-
nie drewnianymi starymi – lub „uda-
jącymi” stare budynki – obiektami.

Jednak przeciwko takiemu pomy-
słowi przemawia po pierwsze loka-
lizacja obiektu. Wciśnięty pomiędzy 
piętrową remizę strażacką z epoki 
PRL-u a murowaną z cegły kamienicę 
z lat 70-tych nigdy nie będzie stanowił 
prawdziwego skansenu, którego zada-
niem jest odtworzenie w jak najwier-
niejszy sposób typowej, najczęściej lu-
dowej zabudowy z danego obszaru. 

Po drugie, dlaczego wyłącznie drew-
niane obiekty miałyby znajdować się 
w miejscu promującym tradycje garn-
carskie Medyni, przecież właśnie na 
lata 60-te XX wieku przypada wiel-
ki rozkwit rzemiosła artystycznego na 
tym obszarze, kiedy to budowano mu-
rowane warsztaty połączone z piecami 
garncarskimi czy nowe domy z miej-
scem na pracownie.

Po trzecie, czy bylibyśmy w stanie, 
zwłaszcza w tym miejscu, stworzyć skan-

sen z drewnianą zabudową na poziomie 
choćby pobliskiej Kolbuszowej, gromadzą-
cej obiekty drewniane z całego regionu? 

Koncepcja rewitalizacji Ośrod-
ka Garncarskiego zakłada stworze-
nie miejsca otwartego przez cały 
rok, w którym poza organizacją lek-
cji garncarskich dla dzieci i dorosłych 
znajdą się przestrzenie do przedsta-
wienia historii zagłębia garncarskie-
go, projekcji archiwalnych filmów 

RewitalizaCja ośRodka GaRnCaRSkieGo w Medyni GŁoGowSkiej

i  bezcennych nagrań zawierających 
opowieści członków rodzin garncar-
skich z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii multimedialnych.

Dwa drewniane XIX-wieczne budyn-
ki znajdujące się od początku w zagro-
dzie zostaną urządzone zgodnie z ów-
czesnym wyposażeniem i funkcja-
mi; pokazane będą w nich m.in. miej-
sca pracy garncarza w zimie i latem, 
charakterystyczne naczynia gliniane 
przedstawione w w ich naturalnym śro-
dowisku: na kuchni, w kredensie, w ko-
morze oraz typowe sprzęty gospodarcze 
i warsztatowe. 

Atrakcją ma być duży piec garncar-
ski wyeksponowany w taki sposób aby 
mógł być widoczny już dla przejeżdżają-
cych drogą wojewódzką i aby mógł sta-
nowić szczególnie interesujący dla tury-
stów eksponat. Mniejszy piec używany na 
potrzeby warsztatów garncarskich i pod-
czas imprez plenerowych znajdzie swoje 
miejsce w pobliżu pracowni. 

Budynki z cegły z przeszkleniami, nie-
naruszone stare domy, drewniane zada-
szenia łączące obiekty i chroniące zwie-
dzających przed słońcem i deszczem plus 

Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej utworzona została w 2000 roku dzięki staraniom ówczesnego Wójta p. Kazi-
mierza Gołojucha, przy zaangażowaniu lokalnych twórców takich jak rzeźbiarka pani Władysława Prucnal czy nieży-
jący już garncarz pan Jan Kot oraz radnych z tego terenu. Korzystając ze wsparcia finansowego Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej i przy dużym udziale środków z budżetu samorządu lokalnego zrealizowano projekt inwesty-
cyjny, który zakładał wykupienie działki sąsiadującej z działką gminną (obok Ośrodka Kultury), zakup i przeniesie-
nie dwóch drewnianych domów z innej działki w Medyni Głogowskiej, oraz wybudowanie pieca garncarskiego wraz 
z drewnianą szopą.

Wizualizacja Ośrodka Garncarskiego po rewitalizacji

punkt informacji turystycznej ze skle-
pem, zrewitalizowana elewacja domu 
kultury i stylowa restauracja - karczma 
– wszystko to ma stworzyć jedną upo-
rządkowaną i piękną przestrzeń przycią-
gającą turystów i mieszkańców. 

Rewitalizacja ścisłego centrum ośrod-
ka garncarskiego, choć jeszcze nie jest 
ściśle określona w czasie, ma być po-
czątkiem dalszego rozwoju gospodarcze-
go całego obszaru. Ma ono przyczyniać 
się do powstawania nowych miejsc pra-
cy związanych z rzemiosłem, gastrono-
mią, lokalną kuchnią, agroturystyką czy 
innymi bliskimi turystyce dziedzinami. 
Ma stworzyć godne warunki pracy mło-
dym, którzy postanowią kontynuować 
rodzinne czy po prostu lokalne tradycje. 
Ma wreszcie ożywić istniejące nieczyn-
ne prywatne pracownie garncarskie z ich 
bezcennym wyposażeniem. I to właśnie 
te miejsca będą mogły w przyszłości 
pełnić rolę muzeów na wolnym powie-
trzu czy też mini skansenów z jednym 
wspólnym centrum w miejscu dawnej 
Zagrody Garncarskiej. 

Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Rewitalizacja” Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Święto Matki Boskiej Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja uczczo-
no w tym roku podczas uroczystości gminnych w kościele para-
fialnym w Czarnej. Tego dnia dodano tu jeszcze jedną intencję 
– z okazji Dnia Strażaka. Po Mszy Świętej, w której uczestniczy-

ły poczty sztandarowe z gminnych OSP zostały złożone kwiaty pod po-
mnikiem. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Zagrody My-
śliwskiej, gdzie przygotowano poczęstunek i dalszą część święta w ra-
mach Gminnej Strażackiej Majówki. 

3 Maja. PoŁąCzone uRoCzyStośCi 
PatRiotyCzno-ReliGijno-StRażaCkie w CzaRnej

dlaCzeGo nie SkanSen?
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Uroczystość 50-lecia poży-
cia małżeńskiego rozpo-
częła się mszą świętą w za-
bytkowym Kościele św. Ja-
kuba w Krzemienicy od-

prawianą w intencji jubilatów i ich ro-
dzin przez księdza proboszcza Jerze-
go Rojka w koncelebrze z księdzem re-
zydentem Janem Syrylakiem. W homilii 
ksiądz proboszcz dokonał refleksyjnego 
spojrzenia na życie Jubilatów, podkre-
ślając, że są solą tej ziemi, światłem dla 
świata, w którym żyją, świadkami tego, 
że można całe życie przetrwać w miłości 
i wierności, a będąc blisko siebie prze-
zwyciężyć wszystkie trudności dnia co-

dziennego. Po wygłoszonej homilii mał-
żonkowie odnowili przysięgę małżeń-
ską, a  ksiądz proboszcz udzielił błogo-
sławieństwa oraz życzył wielu łask Bo-
żych na następne wspólne lata życia.

Dalsza część uroczystości Złotych 
Godów miała miejsce w Ośrodku Kultu-
ry w Krzemienicy, podczas której w imie-
niu prezydenta RP Andrzeja Dudy – po-
seł na Sejm RP Pan Kazimierz Gołojuch 
uhonorował dostojnych jubilatów meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Aktu tego dokonał w asyście wójta gminy 
Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego. Do 
gratulacji i życzeń przyłączyli się również 
Pan Adam Krzysztoń Starosta Łańcuc-

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
Niecodzienna uroczystość miała miejsce 26 września 2016 r. w Krzemienicy, w której 19 par małżeńskich z terenu 
gminy Czarna w niezwykle uroczystej oprawie świętowało swoje „Złote Gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli zaproszeni goście na czele z Panem Kazimie-
rzem Gołojuchem Posłem na Sejm RP, Panem Adamem Krzysztoniem Starostą Łańcuckim, Panem Edwardem Do-
brzańskim Wójtem Gminy Czarna i Panem Zdzisławem Jaromi Przewodniczącym Rady Gminy Czarna.

ki, Pan Zdzisław Jaromi Przewodniczący 
Rady Gminy Czarna oraz sołtysi poszcze-
gólnych miejscowości. 

Uroczystość odbyła się w podniosłej 
i serdecznej atmosferze. Wszyscy Jubila-
ci zostali obdarowani kwiatami, pamiąt-
kowymi dyplomami i drobnym upomin-
kiem. Przy dźwiękach muzyki i lampce 
szampana wzniesiono toast za pomyśl-
ność i kolejne wspólnie przeżyte lata.

Wszystkim jubilatom oraz zaproszo-
nym gościom, którzy zaszczycili nas swo-
ją obecnością, serdecznie dziękujemy. 

Jolanta Piekarz, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

„kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los” / św. jan Paweł ii

W gminie Czarna gościła w tym czasie grupa składająca się ze 150 
osób pochodzących z Egiptu i Ukrainy. Młodzi i ich duchowi opie-
kunowie zwiedzili Zagrodę Garncarską, Galerię Rzeźby Władysła-
wy Prucnal i kościół w Medyni Głogowskiej. Praca w glinie i mi-
strzowskie nauki garncarzy wyzwoliły w nich ogromne pokłady 

wyobraźni. Zdjęcia z twórcami i gospodynią przygotowującą specjalnie dla nich pro-
ziaki nie miały końca i natychmiast były rozsyłane do znajomych na całym świecie.

Grupie przewodniczył egipski biskup obrządku moranickiego Georges Chi-
han, który pobłogosławił miejsce i całą garncarską społeczność, odmawiając modli-
twę w języku aramejskim nad glinianym naczyniem wypełnionym wodą. 

Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

ŚwiatOwe Dni MłODZieży 
W gminie Czarna
Młodzież z całego świata w drodze na spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem spędziła kilka dni w diecezjach całej 
Polski, gdzie była podejmowana przez parafie i samorządy lokalne. Spotkania, wspólna modlitwa z mieszkańcami po-
szczególnych województw oraz zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych wypełniały program Dni Diecezji, które 
stanowiły część światowych Dni Młodzieży zorganizowanych w Krakowie. Diecezja Rzeszowska cieszyła się obecnością 
1423 pielgrzymów z 19 krajów całego świata. 

Biskup Georges Chihan próbuje 
swoich sił i na kole garncarskiem
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Już od kilku lat obserwujemy przy-
rost liczby uczniów z wysokimi 
wynikami w nauce, ale poprzed-
ni rok szkolny był pod tym wzglę-
dem wyjątkowy. W szkole pod- 

       stawowej świadectwa z wyróżnie-
niem otrzymało ponad 50 proc. uczniów! 
Ten wynik miał odzwierciedlenie w bar-
dzo wysokich wynikach sprawdzianu 
szóstoklasisty. Nasi uczniowie znaleźli 
się w czołówce powiatu łańcuckiego zaj-
mując drugie miejsce z wynikiem ogól-
nym 74 proc. Wysokie wyniki klasyfi-
kacji końcoworocznej uzyskali również 
gimnazjaliści – świadectwo z wyróżnie-
niem otrzymał co czwarty uczeń. 

W związku z wysokimi wynika-
mi szkoła podstawowa oraz gimna-
zjum w  Krzemienicy uzyskały certy-
fikat „Wiarygodnej Szkoły”. Ten ty-
tuł przyznawany jest w  ramach Pro-
gramu Wiarygodna Szkoła placówkom, 
które osiągają wysokie wyniki edu-
kacyjne i  wychowawcze oraz zapew-
niają uczniom wyższe niż podstawo-
we standardy dotyczące bezpieczeń-
stwa. Sprawdzana była tzw. eduka-
cyjna wartość dodana, która nie tyl-
ko określa wysokość wyników na tle 
innych szkół, ale też przyrost wie-
dzy uczniów, porównując wyniki 
z  podstawówki i  gimnazjum. Kon-
trolowane były również kwestie bez-
pieczeństwa: umiejscowienia szko-
ły, monitoringu, ogrodzenia, profi-
laktyki antyużywkowej.

Dumą naszej placówki jest Pomnik 
przyrody – szacowany na 370 lat dąb 
„Jakub” znajdujący się na jej terenie, 
który zachwyca nie tylko mieszkańców, 
ale również wielu przyjezdnych. Moż-
na by rzec, że jest on symbolem trwało-
ści naszej wieloletniej kultury i tradycji, 
które pielęgnujemy z dziada pradziada. 
W maju zostały wykonane na nim pra-
ce pielęgnacyjne, podczas których usu-
nięto spróchniałe części i zabezpieczo-
no największe konary.

W bieżącym roku szkolnym do 5 
wzrosła liczba oddziałów przedszkol-
nych w naszej placówce, co spowodowa-
ło konieczność przygotowania w  okre-
sie wakacji kolejnej sali do zajęć wycho-
wawczo-opiekuńczych, remontu łazien-
ki, przeniesienia biblioteki szkolnej oraz 
pracowni informatyki, wykonania insta-
lacji elektrycznej i sieci komputerowej. 
W dwóch salach edukacji wczesnoszkol-

nej wykonano remonty posadzek. Od-
malowane zostały 4 sale lekcyjne, część 
korytarzy i kuchnia, która przygotowuje 
obecnie ok. 260 obiadów dziennie. Przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
wykonano chodnik łączący szkolne po-
dwórze z boiskami sportowymi, którego 
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa 
w komunikacji do przedszkola i szkoły od 
strony południowej.

Największym przedsięwzięciem za-
kończonym w czasie wakacji było „Za-
danie inwestycyjne pn. Przebudowa bo-
iska wielofunkcyjnego w Krzemienicy 
dofinansowane   ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
programu Modernizacji Infrastruktury 
Sportowej – Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki”. Nowy obiekt obejmuje: jedno 
boisko do piłki ręcznej, po dwa do ko-
szykówki i  siatkówki oraz kort do teni-
sa ziemnego. Wszystkie części projek-
tu zostały zbudowane zgodnie z  od-
górnymi wymaganiami i  parametrami, 
co oznacza, że spełniają standardy ko-
nieczne do rozgrywania meczów tur-
niejowych. Zostały wyposażone w pro-
fesjonalne sprzęty, takie jak siatki, ob-
ręcze do koszy, bramki, a  także stano-
wiska sędziowskie. Nie brakuje też ła-
wek dla kibiców czy stojaków na rowe-
ry. Cały obiekt został otoczony 4-metro-
wym ogrodzeniem oraz kostką brukową, 
a nawierzchnia boiska powstała z mięk-
kiego tworzywa poliuretanowego w ko-
lorze czerwonym. 

Jego oficjalne otwarcie i poświęce-
nie nastąpiło 1 września 2016. W związ-
ku z tak ważną inwestycją składamy ser-

zeSPół SzKół W KrzemIenIcy 
NA prZełOMIe lAT SZKOlNyCH
Rok szkolny 2015/2016 zakończyliśmy w liczbie 367 dzieci i młodzieży w 18-stu oddziałach. Podsumowując, można 
powiedzieć, że obfitował w wiele sukcesów naszych uczniów oraz w różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości. 

deczne podziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji tego 
przedsięwzięcia, a w szczególności: 
Panu Bogusławowi Ulijaszowi, który był 
inicjatorem podjęcia tej inwestycji i po-
mógł w jej realizacji pełniąc funkcję Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Spor-
tu i Turystki, Panu Edwardowi Dobrzań-
skiemu – Wójtowi Gminy Czarna, Pani 
Józefie Wójcik-Mądry – Kierowniko-
wi Oddziału w Departamencie Edukacji 
Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego, Ra-
dzie Gminy Czarna a zwłaszcza Radnym 
z Krzemienicy, Panu Wincentemu Mory-
czowi – Sołtysowi Krzemienicy, Pracow-
nikom Urzędu Gminy w Czarnej zaanga-
żowanym w to zadanie.

W dniach 13-14 września, wyko-
rzystując nowy obiekt, braliśmy udział 
w Europejskim Tygodniu Sportu, które-
go celem było m.in. wdrażanie uczniów 

do podejmowania aktywności fizycznej 
oraz propagowanie zasad fair play. 

W godzinach pracy szkoły boisko 
jest dostępne dla uczniów i nauczycie-
li placówki w  celu realizacji zajęć pro-
gramowych. Poza godzinami pracy szko-
ły boisko jest udostępniane dla zainte-
resowanych zgodnie z regulaminem do-

stępnym na stronie internetowej szkoły 
www.szkolakrzemienica.pl. Tam rów-
nież znajdą Państwo więcej informacji 
o funkcjonowaniu placówki oraz aktual-
ności z życia naszego przedszkola i szko-
ły – zapraszamy. 

Katarzyna Wróbel, 
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy

Europejski Tydzień Sportu

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego po przebudowie

„DąB jAKuB” w KrZeMIeNICy pOMNIKIeM prZyrOdy

Realizując wnioski mieszkańców wsi Krzemienica, Wójt Gminy Czarna wystą-
pił z projektem uchwały do Rady Gminy w Czarnej, która w dniu 30 wrze-
śnia 2015 r. podjęła przedmiotową uchwałę w sprawie ustanowienia pomni-
ka przyrody. Jest to dąb szypułkowy, rosnący na działce nr 823/10 w Krzemie-
nicy na terenie Zespołu Szkół. Drzewo to jest wyjątkowe pod kątem swoich 

rozmiarów, jego obwód mierzony na wysokości 130 cm od ziemi wynosi 670 cm, a jego 
wysokość to około 30 m, ale wymagało podjęcia pilnych prac pielęgnacyjno-konserwa-
cyjnych. Korzystając z możliwości, Gmina Czarna w miesiącu kwietniu 2016 r. złożyła 
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony biologicznej i funkcji ekosys-
temów. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu, w efekcie czego Gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem jej na wy-
konanie zadania pod nazwą: Zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewa – pomnika 
przyrody „Dąb Jakub” w miejscowości Krzemienica. Prace polegały na przeprowadze-
niu cięć prześwietlających i sanitarnych oraz na założeniu wiązań typu COBRA. Dofinan-
sowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie wynosiło 90% całkowitych kosztów zadania. Prace zostały wykonane przez profesjo-
nalną firmę, posiadającą duże doświadczenie w realizacji prac przy pomnikach przyrody.

Po przeprowadzeniu zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych pomnik przyrody zo-
stał przekazany pod opiekę Zespołu Szkół w Krzemienicy. „Dąb Jakub” prezentuje się 
bardzo okazale, co widać na fotografii. 

Renata Cisek, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
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Ten cel przyświecał Grupie 
wsparcia Dąbrówki, w skład 
której weszły nauczyciel-
ki ZS w Dąbrówkach: Regi-
na Blajer, Magdalena Dudek, 

Monika Dźwierzyńska oraz Katarzynie 
Pacynie – koordynatorce projektu. 

Grupa pozyskała środki z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach projektu „Akademia Aktywnych 
Obywateli – Podkarpackie Inicjaty-
wy Lokalne”, którego operatorem jest 
Dębicki Klub Biznesu. Realizacja za-

Bardzo ważną dla nas inwestycją wykonaną z budżetu 
Gminy Czarna, jest nowa asfaltowa nawierzchnia, umoż-
liwiająca bezpieczny i wygodny przejazd wokół budyn-
ku szkoły. Wiadomo, że większość dzieci do przedszkola 
i do szkoły jest codziennie odwożonych samochodami i ta 

droga była niezbędna. Ułatwi ona również przejazd pacjentom przy-
chodni lekarskiej, znajdującej się w sąsiedztwie szkoły. 

Podczas wakacji szkolne pomieszczenia: sale lekcyjne, szatnie, 
kuchnia i stołówka stały się miejscem prac remontowych i moder-
nizacyjnych. Od września wszyscy uczniowie szkoły podstawowej 
i  gimnazjum korzystają z pojedynczych szafek szyfrowych w szat-
niach. Mogą tam przechowywać swoje obuwie i ubranie, a także po-
zostawiać podręczniki lub przybory szkolne. Szatnie, w których po-
łożono nowe płytki, odmalowano ściany, wyglądają teraz estetycznie 
i kolorowo, a obok wygospodarowano miejsce na nową komfortową 
toaletę dla dzieci objętych opieką świetlicową. 

Drugim wakacyjnym wyzwaniem dla naszej szkoły był remont 
kuchni. Położono nowe płytki, wstawiono nowe drzwi, odmalowano 
ściany. Pomieszczenie zyskało nowe wyposażenie w postaci sprzętu 
kuchennego, mebli i szafy przelotowej między kuchnią a zmywalnią. 
Nasza kuchnia i stołówka służą 106 przedszkolakom oraz uczniom 
szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy spożywają tutaj posiłki. 

Aby lepIeJ NAM SIĘ prACOwAłO I uCZyłO
WAKAcyjne remonty W zeSPole SzKół W DąBróWKAch

Po dużych remontach i modernizacjach w Zespole Szkół w Dąbrówkach przyszedł czas na te mniejsze, ale nie mniej 
ważne. Ułatwiają one pracę oraz podnoszą komfort i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia, w którym przebywają dzie-
ci i dorośli. 

Środki na wykonanie wszystkich wymienionych wyżej 
prac w całości pochodziły z budżetu gminy.

Jesteśmy pewni, że zmiany, które zaszły w Zespole 
Szkół w Dąbrówkach, (chociaż nie   o wszystkich tu 
wspomniano) wpłyną na lepsze funkcjonowanie pla-
cówki i będą dobrze służyć całej społeczności szkolnej 
przez najbliższe lata. 

Kolejne wakacje powitamy zapewne radośnie i … 
rozpoczniemy nowe prace remontowe. 

Renata Karp, 
Dyrektor ZS w Dąbrówkach

pOTyCZKI Z JĘZyKIeM
W zeSPole SzKół 
W DąBróWKAch

O tym, że dobry start dziecka w szkole jest bardzo ważny i decyduje o jego 
późniejszej szkolnej drodze, nikogo nie trzeba przekonywać. Wiadomo rów-
nież, iż spora grupa uczniów ma problemy z poprawną wymową. Wiedzą 
o tym zarówno nauczyciele jak i rodzice, stąd ich pomysł, aby mowę uczniów 
wesprzeć poprzez zorganizowanie dla dzieci specjalistycznych zajęć. 

dania trwa od 22 kwietnia 2016 roku, 
a zakończy się 15 października 2016 
roku. W ramach projektu w budynku 
ZS w Dąbrówkach odbywają się zaję-
cia logopedyczne oraz logorytmiczne 
dla grupy 25 uczniów klas I i II szkoły 
podstawowej zakwalifikowanych przez 
specjalistów. Terapia prowadzona jest 
indywidualnie oraz grupowo przez 3 
logopedów. Dzieci m.in. bogacą swoje 
słownictwo, utrwalają poprawną arty-
kulację, doskonalą wypowiedzi, nabie-
rają pewności siebie i ćwiczą koncen-

trację uwagi. Wszystkie te umiejętno-
ści pozwolą im lepiej się uczyć i osią-
gać sukcesy. Zajęcia są ciekawe i róż-
norodne dzięki zakupionym w ramach 
projektu pomocom dydaktycznym, tj. 
rzutnik, programy komputerowe, pły-
ty z piosenkami, gry, karty, książecz-
ki logopedyczne. Wspierają one pra-
cę logopedów, a także służą rodzicom, 
bowiem ćwiczenia rozpoczęte na za-
jęciach powinny być kontynuowane 
w domu. 

Zakończenie i podsumowanie pro-
jektu jest planowane na 12 październi-
ka. Dzieci biorące udział w zajęciach za-
prezentują społeczności lokalnej przed-
stawienie pt. „O królewiczu, który na-
uczył się wypowiadać magiczne zaklę-
cie”. Spektakl odbędzie się w sali teatral-
nej szkoły. Zostanie również zorganizo-
wany konkurs plastyczny dla przedszko-
laków i uczniów młodszych klas. Reali-
zacja projektu nie byłaby możliwa, gdy-
by nie pomoc dyrekcji szkoły, nauczycie-
li, wolontariuszy, a także rodziców, któ-
rym należą się gorące podziękowania. 

Monika Dźwierzyńska, 
Wicedyrektor ZS w Dąbrówkach

Dzień patrona zespołu Szkół 
im. św. jana Pawła II w medyni Głogowskiej
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Obecna relacja będzie do-
tyczyć zarówno wydarzeń 
edukacyjnych sprzed wa-
kacji, jak też działań po-
dejmowanych przez szko-

łę w trakcie letniego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży.

Jak pisaliśmy we wcześniejszym ar-
tykule,dzieci z klasy piątej włączyły się 
w cykl działań innowacyjnych pod na-
zwą „Poznajemy kulturę średniowie-
cza. Charakter obronny budowli” pro-
wadzonych przez nauczycielkę Danu-
tę Gołojuch. Uczniowie wykonali pięk-
ne makiety średniowiecznych zamków, 
a w ciągu kilku miesięcy zaplanowanych 
działań pogłębiali wiedzę o życiu ludzi 
w średniowieczu oraz zabytkach kultury 
tej epoki. Oprócz informacji uzyskanych 
z  podręcznika do historii czytali książ-
ki poświęcone kulturze średniowiecza. 
W czasie kolejnych spotkań relacjono-
wali to, co zapamiętali z lektury i co za-
pisali w referatach i notatkach. Korzy-
stali też z zasobów internetowych. Prze-
prowadzenie przez uczniów tych dzia-
łań oraz wykonanie trzech makiet śre-
dniowiecznych zamków wymagało cza-
su, pracy i  ogromnego zaangażowania. 
Wspólnie został opracowany scenariusz 
spektaklu historycznego pt.: „Na ry-

nAuKA może Być cIeKAWA I AtrAKcyjnA
dZIAłANIA reAlIZOwANe w ZeSpOle SZKół w ZAleSIu
W numerze 31 „Naszej Gminy” z kwietnia br. pisaliśmy o tym, co ciekawego 
dzieje się w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu w roku szkolnym 
2015/2016. Wprawdzie kolejny rok szkolny 2016/2017 dopiero się rozpoczął, 
ale kontynuując zapoczątkowany wcześniej cykl, pragniemy przekazać infor-
macje o realizacji zaplanowanych zadań dydaktycznych i wychowawczych po-
dejmowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Zalesiu oraz o bie-
żących wydarzeniach z naszego szkolnego życia.

cerskim zamku”. Zawarł się w nim opis 
zamku, zajęcia jego mieszkańców, a tak-
że sceny z  turnieju rycerskiego i paso-
wania na rycerza. 

Damy przygotowały epokowe stroje, 
a nasi chłopcy – ubiór łucznika, piesze-
go żołnierza, rycerza wraz z uzbrojeniem 
oraz strój kardynała i króla. Przygotowa-
na została też prezentacja multimedial-
na, dzięki której mogliśmy uruchomić 
wyobraźnię i poczuć klimat epoki. 

W podejmowanych działaniach 
uzyskano duże wsparcie od rodziców 
uczniów klasy piątej, rodzeństwa oraz 
starszych koleżanek i kolegów. Kilku-
miesięczną pracę podsumowano 6 maja 
2016 roku – na forum szkoły zaprezen-
towano spektakl historyczny w obudo-
wie multimedialnej oraz makiety śre-
dniowiecznych zamków. Wszystkim 
uczestnikom oraz dzieciom wspoma-
gającym podjęte działania zostały wrę-
czone nagrody książkowe ufundowane 
przez Posła na Sejm Kazimierza Goło-
jucha. Książki były związane tematycz-
nie z polską nauką i kulturą. Wszystkim, 
którzy wspierali i docenili pracę uczniów 
złożono serdeczne podziękowanie.

Zrealizowaliśmy też plany związane 
z majowym Piknikiem Rodzinnym, na 
którym jak co roku spotkali się ucznio-

wie, ich rodzice, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły. Tradycyjnie już uczestni-
czyliśmy w Warsztatach Garncarskich, 
a w czasie szkolnych czerwcowych wy-
cieczek odwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc związanych z naszym regionem.

Podczas letniego wypoczynku 
uczniów szkoła realizowała zaplanowa-
ne działania gospodarcze. Odmalowano 
dwie sale lekcyjne i wymieniono w nich 
posadzki. Do jednej klasopracowni za-
kupiono nowe meble. Poprawiło to este-
tykę pomieszczeń. Podjęto również waż-
ne plany edukacyjne związane z posze-
rzeniem zakresu działań szkoły. Funk-
cjonuje nadal świetlica, w której ucznio-
wie, szczególnie ci najmłodsi, mają za-
pewnioną opiekę po lekcjach i mogą 
aktywnie spędzać czas podczas zabaw 
świetlicowych, rozwijać swoje zaintere-
sowania oraz otrzymać pomoc w nauce. 
Mają możliwość uczestniczenia w  za-
jęciach tanecznych i doskonalenia gry 
w  badmintona. Kontynuowane są zaję-
cia logopedyczne dla młodszych dzieci.

O tych i innych ważnych działaniach 
podejmowanych przez szkołę, a mają-
cych znaczący wpływ na wszechstron-
ny rozwój uczniów, będziemy informo-
wać na łamach kolejnych wydań „Na-
szej Gminy”. Dziękujemy Samorządo-
wi Gminnemu, wszystkim organizacjom 
i stowarzyszeniom oraz mieszkańcom 
Zalesia za troskę o dobro naszej szkoły 
i wspomaganie naszych działań. 

Danuta Gołojuch, 
nauczycielka Zespołu Szkół w Zalesiu

Już od początku lipca rozpoczę-
to w naszej szkole prace remon-
towe – demontaż parkietu na dol-
nym holu, przygotowanie podłoża 
i położenie nowego parkietu. Przy  

      okazji wykonywanego remontu od-
nowiono również parkiet w stołów-
ce szkolnej, a w finansowaniu tych prac 
współuczestniczyła Rada Rodziców, któ-
ra z wypracowanych funduszy z organi-
zacji Pikniku Rodzinnego przeznaczy-
ła na ten cel kwotę 2480 zł. W/w pra-
ce remontowe podniosły estetykę po-

Tak Czesław Niemen przeko-
nywał tekstami swoich pio-
senek i mnie także przeko-
nał. Okazuje się , że od prze-
boju do remontu przedszko-

la jest całkiem blisko.
W miesiącach wakacyjnych w Przed-

szkolu Nr 1 w Czarnej został przeprowa-
dzony gruntowny remont, który zapew-
ne poprawi funkcjonowanie placówki.

 Prace remontowe polegały między 
innymi na wygospodarowaniu miejsca 
na szatnię, poprawie estetyki łazienki, 
odmalowaniu ścian z jednoczesną zmia-
ną kolorystyki, a także wygospodarowa-
niu pomieszczenia dla intendentki.

Zakres prac był tak duży, że bez „lu-
dzi dobrej woli” przeprowadzenie re-
montu nie miałoby szans powodzenia.

Bez większych trudności, ekipa re-
montowa przystąpiła do prac i cały czas 

prZyGOTOwANIA dO rOKu SZKOlNeGO 2016/2017
W zeSPole SzKół Im. StAnISłAWA PIGonIA W meDynI łAńcucKIej

mieszczeń szkolnych oraz poziom bez-
pieczeństwa uczniów.

Równolegle z prowadzonymi re-
montami rozpoczęła się na boisku 
szkolnym nowa inwestycja – budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego 
z  podłożem poliuretanowym. Powięk-
szy ono bazę sportową szkoły, a jedno-
cześnie umożliwi dzieciom i  młodzie-
ży korzystanie z tych obiektów w cza-
sie wolnym od zajęć szkolnych. Prace 
zostaną zakończone jesienią bieżące-
go roku.

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, nauczycieli i pracowników, a jednocześnie czas na przygotowanie budynku 
dla wychowanków do kolejnego roku szkolnego. 

Przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego, tj. od 17 sierpnia, dla nowo 
przyjętych dzieci w naszym przedszko-
lu już kolejny raz zostały zorganizowa-
ne zajęcia adaptacyjne, w których mogli 
również uczestniczyć rodzice. Zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i wpłynęły na łagodną adaptację dzieci 
do nowych warunków- rozpoczęcia edu-
kacji przedszkolnej. 

ZS w Medyni Łańcuckiej

„Bo luDzI DoBrej WolI WcIąż jeSt WIęcej”…
efektywnie pracowała, dotrzymując ter-
minów. Nie bez znaczenia jest fakt, ze 
pracownicy wykazali się fachowością 
i solidnością.

Powszechnie wiadomo, że po remon-
cie także jest ogrom pracy do wykona-
nia. Jednak i tym razem uporaliśmy się 
z  nimi bardzo sprawnie. Osoby odpo-
wiedzialne (pracownice przedszkola) 
systematycznie porządkowały wszystkie 
zakamarki, nie szczędząc wysiłków i na-
wet prywatnego czasu, wykonując bar-
dzo znaczącą pracę.

Taki łańcuch „ludzi dobrej woli” bez-
pośrednio przyczynił się do tego, że 
1 września dzieci weszły do odnowione-
go, bardziej przyjaznego w swym wyglą-
dzie, przedszkola.

Chyba nie trzeba nikogo przekony-
wać, jak ważne dla dziecka są warun-
ki, w jakich przebywa. To od nich w du-

żej mierze zależy, jak szybko maluch za-
adaptuje się do przebywania w grupie 
rówieśniczej, oddzielony na długie go-
dziny od rodziców. To także warunki de-
cydują o tym, na jakim poziomie reali-
zowane będą zajęcia.

Moim celem nadrzędnym jest mię-
dzy innymi to, aby rodzice mieli poczu-
cie bezpieczeństwa, gdyż spokojni ro-
dzice gwarantują spokój dziecka.

Teraz przed nami cały rok wyzwań 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuń-
czych a także realizacja być może ko-
lejnych inwestycji, które z pewnością 
Rada Gminy na czele z panem Wójtem 
dobrze zaplanuje na tzw. kolejny „rok 
budżetowy”. 

 Urszula Stępień, Dyrektor ZS w Czarnej

Dzień patrona w zespole Szkół 
im. Stanisława Pigonia w medyni łańcuckiej
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Magdalena Chorzempa: Zespół Regio-
nalny „Wesele Krzemienickie” po raz 
kolejny miał okazję porównać swoje 
widowisko obrzędowo-taneczne z po-
ziomem artystycznym i tradycjami 
prezentowanymi przez zespoły z in-
nych regionów Polski i świata. Jak wy-
padliście w tym zestawieniu?
Zenon buk: W sierpniu tego roku ze-
spół „Wesele Krzemienickie” wytypowa-
ny przez Polską sekcję CIOFF jako jeden 
z dwóch reprezentujących Polskę wziął 
udział w XXvII Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych w Żywcu. 
Ogółem w spotkaniach wzięło udział 14 
zespołów z całego świata. Równolegle ze-
spół koncertował w ramach 53. Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej w takich miejscowo-
ściach jak Wisła, Oświęcim, Szczyrk i Ma-
ków Podhalański. 
Walerian buk: Na tle różnorodności 
folkloru z całego świata występ „Wese-
la Krzemienickiego” odbierany był przez 
wielotysięczną publiczność z dużym en-
tuzjazmem, nagradzany gromkimi bra-
wami. Bardzo pochlebne opinie usłysze-
liśmy od zespołów zagranicznych biorą-
cych udział w tym festiwalu. Najlepszym 
dowodem na sukces zespołu jest fakt, iż 
kierownicy zagranicznych zespołów chęt-
nie gościliby nas w swoich krajach. Ży-
wiołowość, różnorodność tańców i śpie-
wów wszystkich ujęła najbardziej. Uwa-
żam, że reprezentując nasz region, mamy 
się czym pochwalić i w niczym nie ustę-
pujemy zespołom reprezentującym świa-
towy folklor. Z powodzeniem możemy ry-
walizować z zespołami, które reprezen-
tują równie wysoki poziom. 
Nie po raz pierwszy poziom artystycz-
ny zespołu jest przedmiotem szcze-
gółowej oceny ekspertów zasiadają-
cych w komisjach konkursowych, czy 

choćby komisji decydującej o człon-
kostwie zespołu w CIOFF (Międzyna-
rodowa Rada Stowarzyszeń Folklory-
stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). 
Jak wypadają oceny? Co jest atutem 
zespołu? A nad czym należy popra-
cować?
ZB: Zespół „Wesele Krzemienickie” certy-
fikat CIOFF uzyskał w 2010 roku na okres 
5 lat. W 2016 po raz kolejny został pozy-
tywnie oceniony przez komisję weryfika-
cyjną CIOFF i uzyskał tym samym certy-
fikat na maksymalny okres na jaki moż-
na uzyskać takie potwierdzenie.
WB: Międzynarodowa Rada Artystyczna 
Festiwalu na koncercie galowym oceniła 
naszą prezentację bardzo wysoko. Atu-
tem zespołu przede wszystkim jest ruty-
na i obycie sceniczne zdobyte na wielu es-
tradach krajowych i zagranicznych. Dba-
łość o autentyczność folkloru daje poczu-
cie pewności siebie i swobodę na scenie, 
co wpływa na jakość występu. 
Należy wspomnieć, że dzięki człon-
kostwu w CIOFF koszty pobytu zespo-
łu na festiwalach pokrywane są przez 
stowarzyszenie, natomiast po stronie 
zespołu pozostają niemałe koszty do-
jazdu do miejsca imprezy. Do tej pory, 
także i w tym roku środki na ten cel zo-
stały przekazane przez Gminę Czarna. 
Jak Zespół ocenia festiwal? Co Wam 
się podobało?
WB: Połączone dwie imprezy, w których 
zespół wystąpił, tj. XXvII Międzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne i 53. Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej były zorgani-
zowane perfekcyjnie pod każdym wzglę-
dem. 
ZB: Koncerty te odbywały się w amfite-
atrach na tle pięknych beskidzkich wido-
ków z udziałem wielotysięcznej żywioło-
wo reagującej publiczności. 

„Wesele Krzemienickie” istnieje już 
wiele lat, rozwija się, przeobraża. Czy 
dostrzegacie różnice pomiędzy gru-
pą, którą pamiętacie choćby z czasów 
swojej wczesnej młodości, a obecną? 
ZB: W różnych okresach czasu zespół 
różnił się liczbą występujących. Mogę 
stwierdzić, że prezentowane widowisko 
najlepiej oddaje autentyczność przy du-
żej liczbie występujących osób.
WB: Nigdy „Wesele Krzemienickie” nie 
było tak liczne jak „dziś”. Zarówno licz-
ba osób występujących w widowisku jest 
duża jak i kapela, z którą występujemy. 
Ma w składzie basy, cymbały, klarnet, tro-
je skrzypiec i akordeon.
Niebawem minie 70 lat działalności 
„Wesela Krzemienickiego”… Czy pla-
nujecie huczne obchody, czy raczej 
skromne zaznaczenie rocznicy?
ZB: Twórcom i założycielom zespołu, ich 
dawnym członkom należą się szczegól-
ne słowa uznania i podziękowania – za 
trud pielęgnowania i zachowania trady-
cji folkloru krzemienickiego. Uważamy, 
że tak doniosłego jubileuszu nie można 
obejść skromnie. Dorobek zespołu przez 
okres 70-ciu lat zobowiązuje obecny ze-
spół i kierownictwo, a także społeczeń-
stwo krzemienickie oraz jednostki pa-
tronujące do podjęcia wszelkich działań, 
aby godnie uczcić taką rocznicę. „Wesele 
Krzemienickie” jest naszą wspólną „wizy-
tówką” i promuje nasz region, naszą gmi-
nę, powiat, województwo i kraj. 
WB: Chcemy nadal kontynuować pra-
cę na rzecz zespołu i własnego regionu, 
dopóki działalności tej nie przejmą kolej-
ne pokolenia. Mamy ten sam zapał, któ-
ry zaszczepił się w nas ponad 40 lat temu 
i chcemy to kontynuować. 

Magdalena Chorzempa, GOKiR w Czarnej

Podczas Tygodnia Kultury beskidzkiej w Żywcu odbyły się Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, na które zapro-
szony został zespół z Krzemienicy. O tournee zespołu po beskidzie Żywieckim, a także o najbliższych planach i przy-
szłym Jubileuszu „Wesela Krzemienickiego” z braćmi Zenonem i Walerianem buk rozmawia Magdalena Chorzempa. 

KrzemienicKie tradycje w BesKidach

25 czerwca 2016 roku w Medyni Głogowskiej odbyło się XXII 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Rzeszowskiej. Ze-
branie rozpoczęło się Mszą świętą w Kościele pw. Nawie-
dzenia NMP w Medyni Głogowskiej, której przewodniczył 

JE Ks. Biskup Kazimierz Górny, z udziałem  asystenta diecezjalnego ks. Ma-
riana Raźnikiewicza, proboszcza parafii Ks. Jana Krzywińskiego oraz ks. wi-
kariuszy z tutejszej parafii. Po Mszy świętej odbyły się obrady a na zakoń-
czenie uczestnicy zwiedzili Zagrodę Garncarską, Galerię Rzeźby Ceramicznej 
Władysławy Prucnal oraz Park Matki Boskiej Jagodnej. 

udział zespołu 
„Wesele Krzemienickie” 
w XXXIII ogólnopolskim 

Sejmiku teatrów Wsi Polskiej

Tarnogród, 14-16 października 2016 r.
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W dniu 17 czerwca 2016 r. 
w Urzędzie Gminy 
Czarna odbył się Zjazd 
Delegatów Oddziału 
Gminnego Związku 

OSP RP. W spotkaniu udział wzięli dele-
gaci i przedstawiciele poszczególnych jed-
nostek OSP z terenu Gminy Czarna, ustę-
pujący członkowie Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej Oddziału Gminnego oraz zapro-
szeni goście. Podsumowano 5-letnią ka-
dencję (2011-2016), tj. m.in. przedstawio-
no sprawozdania organizacyjno-finanso-
we, oceniono udział strażaków ochotni-
ków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ich 
zaangażowanie w różnego rodzaju inicja-
tywach społecznych podejmowanych na 
rzecz mieszkańców naszej gminy, podsu-
mowano udział w wielu uroczystościach 
państwowych i religijnych. Spotkanie było 
też okazją do wręczenia dyplomów – po-
dziękowań za pracę na rzecz OSP.

Wiele uwagi poświęcono przed-
stawionym sprawozdaniom. Podkre-
ślano znaczący – na przestrzeni ostat-
nich lat – postęp w dziedzinie wyposa-
żenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jed-
nostek OSP, przeprowadzone inwestycje 
w budynkach strażnic oraz przeszkolenie 
strażaków. Było to możliwe dzięki prze-

ZJAZD DElEGAtóW ODDZIAłu GMINNEGO ZWIąZku 
OChOtNICZYCh StRAżY POżARNYCh RP GMINY CZARNA

znaczaniu każdego roku znacznych środ-
ków finansowych w budżecie gminy, któ-
ry jest podstawowym źródłem finanso-
wania jednostek OSP. I tak np. na 2016 r. 
kwota ta wynosi prawie 192 tys. zł. Środ-
ki przeznaczone są m. in. na zakup i re-
mont samochodów pożarniczych oraz 
sprzętu, zakup paliwa, okresowe przeglą-
dy techniczne pojazdów i sprzętu, bieżą-
ce remonty remiz, ubezpieczenia straża-
ków oraz wozów bojowych, zakup ener-
gii elektrycznej, gazu, badania lekarskie, 
przeszkolenie oraz umundurowanie stra-
żaków, organizację turniejów czy zawo-
dów sportowo-pożarniczych.

Niewątpliwie, pomimo znaczącej po-
prawy w zakresie wyposażenia jednostek 
OSP, trzeba w dalszym ciągu sukcesywnie 
je doposażać, wymieniać zużywający się 
sprzęt bojowy i ratowniczy, czy umundu-
rowanie na nowe. Ciągła eksploatacja bu-
dynków wymaga ich remontów i napraw. 
Warto przy okazji wspomnieć, iż wiele 
prac gospodarczych i remontowych, jest 
wykonywanych w czynie społecznym 
przez samych strażaków – ochotników. 
Należy też – w miarę możliwości finan-
sowych – dążyć do dalszej wymiany nie-
których wyeksploatowanych, wielolet-
nich już samochodów pożarniczych. 

Bez wątpienia wszystkie te starania 
wpływają na poprawę bezpieczeństwa 
pożarowego oraz powodziowego w na-
szej gminie. 

Na Zjeździe dokonano wyboru no-
wych władz Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyj-
nej Oddziału Gminnego w składzie:

Prezes: dh Zbigniew Jurek
Wiceprezes: dh Edward Dobrzański
Wiceprezes: dh Marcin Welc
Komendant Gminny: dh Grzegorz Sala
Sekretarz: dh Małgorzata Prajsnar
Skarbnik: dh Tomasz Kot
Członkowie: dh Wojciech Baran, 
dh Zbigniew Bojda, dh Andrzej Dec, 
dh Michał Kępa, dh Kazimierz Gołojuch, 
dh Marcin Tabaka, dh Mateusz Witek 

Skład Komisji Rewizyjnej przedsta-
wia się następująco:

Przewodniczący: dh Julian Krauz
Wiceprzewodniczący: dh Ryszard 
Bojda
Sekretarz: dh Krzysztof Parys
Członkowie: dh Adam Rejman, 
dh Ryszard Siwiec

Początkiem 2016 roku w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej 
gminy, odbyły się coroczne zebrania, na których zostały wybrane nowe władze (pisaliśmy o tym we wcześniejszym 
wydaniu „Naszej Gminy”). Na tych posiedzeniach wybrano także przedstawicieli do Zarządu oraz Delegatów na Zjazd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej.

Wybrano także przedstawicie-
li do Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Łańcucie: dh Zbigniew 
Jurek (prezes), dh Edward Dobrzań-
ski (wiceprezes), dh Grzegorz Sala (Ko-
mendant Gminny), a także Delega-

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (do 31.08) Razem

Pożar 26 52 21 27 48 20 194

Miejscowe zagrożenie 17 32 14 49 32 28 172

Alarm fałszywy 1 1 2 0 1 1 6

Razem 44 85 37 76 81 49 372

W gminie Czarna działa 5 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych: 
w Czarnej, Medyni Głogowskiej, Medyni 
Łańcuckiej, Krzemienicy i Zalesiu.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym pracują 2 jednostki – OSP 
Krzemienica i OSP Medynia Głogowska.

W okresie 2011-2016 r. Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Czarnej 
spotkał się na 20 posiedzeniach.

Na wyposażeniu jednostek znaj-
duje się: 6 samochodów lekkich, 4 sa-
mochody średnie, 1 samochód ciężki 
oraz specjalistyczny sprzęt umożliwia-
jący udział w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i realizację innych zadań statuto-
wych. Wszystkie jednostki z terenu na-
szej gminy zostały wyposażone w  sys-
tem alarmowania i mobilizacji. Jego 
działanie bazuje na urządzeniu GSM.

W okresie 2011-2016 środki finan-
sowe przekazane na ochronę prze-
ciwpożarową w Gminie Czarna wynio-
sły 1 485 892 zł. Z tej kwoty dotacje to: 
204 280 zł – z MSWiA, WFOŚiGW oraz 
firm ubezpieczeniowych.

W latach 2011-2016, strażacy wyjeż-
dżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 
oraz udzielali pomocy w przypadku róż-
nych zagrożeń życia i mienia – np. w wy-
padkach drogowych (do najpoważniej-
szych zdarzeń należy zaliczyć przejście 
trąby powietrznej w miejscowości Krze-
mienica w 2014 r.)(patrz Tabela 1): 

Praca społeczna, kulturalna, szko-
leniowa strażaków:

W czasie każdego roku strażacy – 
ochotnicy starali się uczestniczyć we 
wszystkich ważnych wydarzeniach, któ-

tów na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Łańcucie: dh Zbigniew Ju-
rek, dh Edward Dobrzański, dh Grzegorz 
Sala, dh Julian Krauz.

Wybranym druhom gratulujemy, ży-
cząc owocnej kadencji, wielu dobrych 

inicjatyw i pomysłów. Sukcesów, któ-
re są możliwe do osiągnięcia niewątpli-
wie przy pomocy wszystkich strażaków, 
w  myśl słów: „bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek”. 

TROChĘ sTATysTyKI 
POdsUMOWANIE KAdENCJI 2011-2016 R. ZARZĄdU OddZIAłU GMINNEGO ZOsP RP W CZARNEJ NA POdsTAWIE 
sPRAWOZdANIA Z dZIAłALNOŚCI ZARZĄdU OddZIAłU GMINNEGO ZWIĄZKU OsP RP W CZARNEJ ZA 5-LETNI OKREs 
KAdENCJI 2011-2016, PRZEdsTAWIONEGO W dN. 17.06.2016., PRZEZ dh ZBIGNIEWA JURKA – PREZEsA.

re miały miejsce na terenie gminy Czar-
na a także reprezentowali gminę na 
szczeblach powiatowym, wojewódzkim 
a nawet ogólnopolskim.

W obszarze działalności znalazły 
się m.in.: 
● organizacja techniczna koncertu „Bli-

żej Nieba” a także przygotowanie 
szopki, dekoracji,

● zabezpieczenie przejazdu rowerzystów 
– uczestników Rajdu Rowerowego,

● czuwanie nad bezpieczeństwem 
uczestników, kierowanie ruchem, pil-
nowanie porządku na parkingach 
podczas Jarmarku Garncarskiego,

● udział w uroczystościach państwo-
wych i religijnych, np. Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, święcie Niepodle-
głości, warta przy Chrystusowym Gro-
bie w czasie Świąt Wielkanocnych, 
obecność przy procesji Bożego Ciała, 
kwesty na cmentarzach,

● współpraca ze stowarzyszeniami ko-
biecymi, GOKiR, Klubami Sportowy-
mi, współorganizowanie imprez dla 
społeczności lokalnej,

● dbanie o budynki remiz i ich obejście, 
bieżące remonty i naprawy.

Strażacy z naszych OSP poszerzy-
li także zakres swojej działalności o ho-

norowe krwiodawstwo. Klub HDK PCK 
„Strażacki Dar” (liczy 23 osoby, prezes- 
dh M. Welc), organizuje cyklicznie akcje 
poboru krwi.

Druhowie prowadzą także kroni-
ki, w których zapisują swoją aktywność, 
dokumentują zdarzenia. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje kronika OSP Zalesie 
(prowadzona przez dh Krystynę i Zbi-
gniewa Jurek), która podczas XIX spo-
tkania kronikarzy w Opatowie w 2012 r. 
otrzymała tytuł Pracy Wzorowej. 

Duży nacisk w minionej kadencji po-
łożono na edukację z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej w środowisku 
lokalnym – tj. konkursy plastyczne, eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, zawody sportowo-pożarnicze 
(na poziomie gminnym zorganizowa-
no 3 razy: w Zalesiu, Czarnej i Dąbrów-
kach), udział w szkoleniach, kursach 
i innych formach doskonalenia umiejęt-
ności strażaka – ratownika. Nasi gmin-
ni reprezentanci zawsze zajmowali czo-
łowe miejsca na wyższych szczeblach, tj. 
powiatowym, czy wojewódzkim. 

Izabela Sala 
(fot. dh Małgorzata Prajsnar, dh Marcin Welc)

Tabela 1. Wyjazdy w latach 2011-2016 (dane udostępnione przez PSP Łańcut).
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1 maja 2016 r. na kalwaryjskim 
wzgórzu zebrało się około 150 
pocztów sztandarowych jedno-
stek OSP z terenu Podkarpacia. 
W śród nich nie zabrakło pocz-

tów sztandarowych OSP Czarna, OSP 
Krzemienica, OSP Medynia Głogowska, 
OSP Medynia Łańcucka, OSP Zalesie 
wraz z delegacjami oraz samorządow-
cy z wójtem, którzy reprezentowali na-
szą gminę. 

O godz. 10.00 przed Sanktuarium 
Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryj-
skiej miał miejsce uroczysty apel, pod-
czas którego nastąpiło odznaczenie za-
służonych strażaków. W czasie uroczy-
stości Wojewoda Podkarpacki Ewa Le-
niart – w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej – wręczyła odznaczenia 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

W tym roku w parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Czarnej msza św. odbyła się na stadionie przy Orliku 
a jeden z ołtarzy na trasie procesji bożego Ciała zorganizowany został przed budynkiem Urzędu Gminy.

Rodzice dzieci to ukraińscy 
pogranicznicy, którzy brali 
udział w walkach na wscho-
dzie kraju. Dla większości 
małych gości był to pierw-

szy wyjazd poza granice Ukrainy. W Pol-
sce dzieciom towarzyszyli funkcjona-
riusze, pracownicy oraz kapelani Biesz-
czadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 
W Zagrodzie Garncarskiej spotkał się 
z nimi Komendant Bieszczadzkiego Od-
działu SG płk SG Piotr Patla oraz Wójt 
Gminy Czarna Edward Dobrzański, któ-
ry obdarował dzieci ceramicznymi upo-
minkami i słodyczami. 

Od 22 lat w każdą pierwszą niedzielę maja strażacy z całego województwa podkarpackiego pielgrzymują do Sanktu-
arium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, by złożyć pokłon Matce Bożej Kalwaryjskiej dziękując 
za opiekę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i szczęśliwe powroty. 

państwowe, natomiast prezesi Zarzą-
du Głównego i Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP – dh Waldemar Pawlak 
i dh Janusz Konieczny – wręczali odzna-
czenia resortowe, za ofiarną służbę dla 

najbardziej zasłużonych strażaków. Naj-
wyższe odznaczenia Złoty Znak Związku 
otrzymał dh Kazimierz Gołojuch – poseł 
na Sejm RP, honorowy członek OSP Za-
lesie. Następnie wszyscy uczestniczyli 
w uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej 
w intencji strażaków i ich rodzin, której 
przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bi-
skup Stanisław Jamrozek. 

Zebrani strażacy podczas wspólnej 
modlitwy wypraszali potrzebne łaski dla 
siebie i swoich rodzin za wstawiennic-
twem patrona strażaków św. Floriana. 
Udział w pielgrzymce jest niewątpliwie 
hołdem – wotum wdzięczności Rycerzy 
Św. Floriana za Bożą opiekę nad ich co-
dzienną, ciężką służbą, jak również sym-
bolem jedności strażackiej rodziny. 

Małgorzata Prajsnar, GOPS w Czarnej

20 maja na prośbę bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Gmina 
Czarna gościła w Medyni Głogowskiej dzieci z Ukrainy, przebywające 
na kilkudniowym wypoczynku w województwie podkarpackim.

DzIecI z uKrAIny 
w GMINIe CZArNA

UroczystoŚć Bożego ciała
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rAjD hIStorycznych SAmochoDóW 
PeKIn – PAryż …Przez meDynIę

PIKnIK roDzInny 
prZy pArAfII IMIeNIA NMp w CZArNeJ
czArnA, 19 czerWcA
(fot. Monika Baran)

7 lipca Zagroda Garncarska zapełniła się pięknymi samochodami. Kierowcy 
i pasażerowie w stylowych strojach  prezentowali się równie pięknie co błysz-
czące  pojazdy. Organizatorem  XvII Podkarpackiego Rajdu Pojazdów zabytko-
wych był Automobil Klub Rzeszowski, który zadbał o odpowiednią liczbę atrak-
cji dla miłośników czterech kółek z dawnych lat. W ramach rajdu odbyły się pre-

zentacje pojazdów, jak ta w Medyni Głogowskiej, konkursy Elegancji oraz rajdy z próbą 
regularności na wyznaczonych odcinkach. Całość trwała od 7 do 10 lipca kiedy to rów-
nież przez Polskę przejeżdżał  6. Pekin Paris Motor Challenge 2016. Rajd Pekin Paryż jest 
jednym z najstarszych przedsięwzięć tego typu na świecie, w tym roku rozpoczął się 12 
czerwca w Pekinie. Wśród wielu okazów znalazły się m. in. w kategorii do 1941 roku: La France Tourer Speedster 
z 1917 roku, Bentley 4½ Tourer z 1926 roku, AC 16/40 Weymann Sedan z 1928 roku, American La France z 1915 
roku, Rolls Royce Phantom II, Buick Special Convertible i Studebaker Coupe. Natomiast w kategorii po roku 1941: 
Bristol 403 z 1954 roku, Morgan plus 4, Alfa Romeo Giulietta TI, czy Hillman Hunter.

Uczestnicy wystartowali przed Wielkim Murem, a już w następnych dniach znaleźli się na mongolskich stepach, 
trudnych terenach rosyjskich, a następnie poprzez Białoruś dotarli do Polski i do Medyni Głogowskiej gdzie spotkali 
się z uczestnikami Podkarpackiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych i zostali przywitani przez gospodarza gminy pana 
wójta Edwarda Dobrzańskiego. 

Katarzyna Gargała, GOKiR w Czarnej
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Piknik uroczyście otworzyli: Proboszcz 

Parafii w Czarnej ks. Zbigniew Góra, Wójt 

Gminy Czarna Edward Dobrzański i Sekretarz 

Powiatu Łańcuckiego Robert Kochman.

Koncert BArDzo eleGAncKI 
połączony z Jubileuszem 15-lecia 

GminneJ orkiestry DęteJ 
w czarneJ

Koncert na 
trąbce w 

wykonaniu 
Bolesława 

Brodziaka.

Najpiękniejsze arie w wykonaniu Alicji Płonki (sopran) 

i Sylwii Wojnar (sopran) z towarzyszeniem Gminnej 

Orkiestry Dętej w Czarnej pod dyrekcją Stanisława Panka.

Gościnnie wystąpiła grupa Kremenz Band z Krzemienicy.

Gratulacje dla Jubilatów.

Grupa Wokalna Sanocki Soul

Konkurs kulinarny „Truskawkowe Czary”

Poseł na Sejm RP Kazimierz 

Gołojuch i Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego 

Lucjan Kuźniar.

Zespół taneczny Fleks z Czarnej
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Organizatorem centralnym 
Konkursu odbywającego 
się pod Patronatem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz Marszałków 

Województw jest Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze 
Związkiem Województw RP. Partnerami 
merytorycznymi i organizacyjnymi fi-
nałów konkursu w regionach są urzędy 
marszałkowskie i wojewódzkie ośrod-
ki doradztwa rolniczego. Powołane zo-
stały dwie komisje konkursowe pracu-

XVI edyCJA KONKurSu 
nASze KulInArne DzIeDzIctWo
XVI edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt 
żywnościowy oraz na najlepsze danie oraz potrawę regionalną i lokalną odbyła się 10 lipca podczas Jarmarku Garn-
carskiego w Medyni Głogowskiej. Podróż po smakach regionów trwa już szesnasty rok. Głównym celem konkursu jest 
identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji od lat wytwarza-
nych tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych spe-
cjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

jące na szczeblach regionalnych: jed-
na zajmująca się lokalnym i regional-
nym produktem żywnościowym, dru-
ga – daniami i potrawami regionalny-
mi. Ponadto powołana Kapituła Krajo-
wa ma za zadanie przyznanie statuetek 
„Perła” niektórym produktom nomino-
wanym w czasie finałów regionalnych. 
Konkurs ma charakter otwarty, prze-
biega dwuetapowo. Przystąpić może do 
niego każdy producent wyrobów regio-
nalnych i tradycyjnych, spełniających 
kryteria konkursowe.

W pierwszym etapie – w czasie fi-
nałów regionalnych – wyłonieni zosta-
ją laureaci w czterech kategoriach: pro-
duktów pochodzenia roślinnego, zwie-
rzęcego, napojów i produktów miesza-
nych oraz najlepsze dania oraz potrawy 
regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór doko-
nany przez Krajową Kapitułę Konkur-
su – spośród produktów nominowanych 
w  regionach – najlepszych produktów 
oraz potraw i dań do prestiżowej nagro-
dy „PERŁA 2016”, które – razem z na-
grodą „Klucz do Polskiej Spiżarni” – zo-
staną wręczone podczas Wielkiego Fi-
nału. Podsumowanie wszystkich fina-
łów wojewódzkich odbędzie się 25 wrze-
śnia bieżącego roku w Poznaniu podczas 
Międzynarodowych Targów Spożyw-
czych POLAGRA FOOD. 

W niedzielę 10 lipca bieżącego roku 
podczas Jarmarku Garncarskiego w Me-
dyni Głogowskiej odbył się pierwszy 
etap – Wojewódzki finał, organizowany 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Polską Izbę Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego w War-
szawie, a także Podkarpacki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 
W konkursie udział wzięło kilkudzie-
sięciu wystawców z całego wojewódz-
twa podkarpackiego w tym 7 z Gminy 

Czarna, współorganizatora tegoroczne-
go konkursu kulinarnego. 

Konkurs został podsumowany przez 
Komisję w składzie: Izabella Byszew-
ska – Prezes Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego, Jan Zwoliński – Wicepre-
zes PIPRIL w Warszawie, Janina Kamiń-
ska – Wicedyrektor PODR w Boguchwa-
le, Zofia Kochan – Dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodar-
ki Mieniem, Dorota Jamrozy – Kierow-
nik Departamentu Rolnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Mieniem, Józef Frączek – 
Przedstawiciel Gminy Czarna, Gabriela 
Maroń – Przedstawiciel Doliny Strugu.

Nagrody zostały ufundowane przez 
Marszałka Województwa Podkarpackie-
go ze środków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich oraz Wójta Gminy Czarna.

Z terenu gminy Czarna w konkursie 
udział wzięły organizacje KGW i stowa-
rzyszenia, restauracja oraz osoby fizycz-
ne. Były to: KGW Medynia Głogowska, 
Stowarzyszenie „Jodełka” z Zalesia, Sto-
warzyszenie Inicjatywy Czarnieńskiej 
„Szaba”, Karczma „U Garncarzy”, Kry-
styna Grzesik, Paweł Grzesik, Jolanta 
Cieśla, Zofia Kowal, Danuta Chmiel.

Wśród laureatów konkursu zna-
leźli się: 

KGW Medynia Głogowska – I  Na-
groda w kategorii produktów zbożo-
wych za podpłomyki medyńskie pieczo-
ne w tradycyjnym piecu chlebowym, 

Karczma U Garncarzy – Wyróżnie-
nie za szynkę w sosie własnym pieczo-
ną w siwaku, 

Stowarzyszenie Jodełka – Wyróż-
nienie za sernik jodełkowy, 

Zofia Kowal – Wyróżnienie za na-
lewkę tarninówkę. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

GOKiR w Czarnej (fot. Monika Baran)
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Pomysł, żeby utworzyć Izbę Pa-
mięci związany był z Jubile-
uszami: 150 lat Kół Gospodyń 
Wiejskich na ziemiach pol-
skich, 150 lat Kółek Rolniczych 

i Jubileusz 80-lecia naszego Koła w Krze-
mienicy. Podczas jubileuszu pani Zdzi-
sława Liebchen pokazała bogatą historię 
koła. 80 lat to obszerna historia. W tym 
czasie panie zgromadziły wiele pamią-
tek, dyplomów, zdjęć, nagród, kronik. I to 
był impuls, żeby utworzyć „własny ką-
cik”, aby można tam było zgromadzić ten 
dorobek, by nie uległ zniszczeniu i po-
kazać go szerszej społeczności. Takiego 
miejsca kobiety dotychczas nie posiada-
ły. Poza tym zdjęcia i dokumenty mają 
znaczenie historyczne dla mieszkańców 
wsi i są świadectwem aktywności krze-
mieniczan niezależnie od ustroju i wa-
runków życia.

Chciałyśmy również, poprzez zgro-
madzone pamiątki, zachować i przywró-
cić pamięć o ówczesnych, skromnych ko-
bietach, naszych poprzedniczkach, któ-

re tak jak i my dzisiaj pracowały, prowa-
dziły gospodarstwa, tworzyły rodziny, 
wychowywały dzieci i jeszcze znalazły 
czas na pracę w kole Gospodyń Wiejskich 
i  innych organizacjach wiejskich, trwale 
wpisując się w historię wsi i Ojczyzny.

 Nam, członkiniom koła, szczególnie 
leży na sercu młode pokolenie. Naszą 
ambicją jest przekazanie im tradycji re-
gionu i naszej wioski: jak żyli, pracowali, 
bawili się, jak wyglądali, jak się ubierali, 
jak spędzali wolny czas ich przodkowie, 
jak żyły nasze babcie i mamy. Zorgani-
zowałyśmy dlatego warsztaty muzycz-
ne, podczas których uczymy młodzież 
śpiewać dawne zapomniane już piosen-
ki i przyśpiewki ludowe oraz pieśni ko-
ścielne. Wzmacniamy przez to poczu-
cie wartości u młodzieży, że pochodzą 
z wioski, która ma się czym pochwalić.

W naszym „małym muzeum” zgro-
madziłyśmy wiele przedmiotów i narzę-
dzi pracy (wiele z nich to prawdziwe uni-
katy!), które były wykorzystywane w co-
dziennej pracy gospodyni wiejskiej. Są 

meble charakterystyczne dla izby wiej-
skiej, kredens, fotel, stół i krzesło. W sta-
rej skrzyni znajdują się odświętne stro-
je. Ściany izby zdobią obrazy namalo-
wane przez rodzimego artystę Francisz-
ka Frączka „Słońcesława”. Mamy twarze 
kobiet wiejskich z Krzemienicy i akware-
le, na których artysta namalował wnętrza 
chłopskich chat. Są to wspaniałe, auten-
tyczne dokumenty, które podkreślają hi-
storyczność tego pomieszczenia. Ściany 
zdobią również zdjęcia i dyplomy, któ-
rych nazbierało się wiele przez lata pracy. 
Są dwie gabloty. W gablocie „Krzemienic-
kie historie” umieszczono wydawnictwa 
o Krzemienicy naszych rodzimych auto-
rów, a druga gablota to „Skarbczyk starej 
książki”. W niej umieszczone są starsze, 
historyczne, unikatowe już dziś wydaw-
nictwa. Wspomnę jeszcze o haftach na-
szych pań. Można je podziwiać, bo kil-
ka z  nich zawisło na wystawce haftów 
oraz na ścianach. Mamy również kroni-
ki. Źródło wiedzy nie tylko o kole gospo-
dyń, ale autorka tych kronik. Pani Tere-

Anna Socha jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie 
uzyskała tytuł magistra sztuki. Pani Ania nadal doskonali swoje 
umiejętności pracy z dziećmi i jest w trakcie studiów podyplomo-
wych w zakresie „Gimnastyki, rytmiki i tańca w wychowaniu mu-
zyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-

nym”. Instruktorka z energią wzięła się do pracy i szybko udało jej się stworzyć 
instrumentarium zespołu. W jego skład wchodzą: dwie gitary, dwoje skrzypiec, 
klawisz, gitara basowa i perkusja. Przeprowadziła również dodatkowy nabór dla 
chętnych do śpiewania w „Jakubkach” dzieci. W obecnej chwili zespół liczy oko-
ło 20 osób i liczba ta ciągle ulega zmianie, bo chętnych do śpiewania pięknych 
aranżacji pisanych przez panią Anię jest wielu.

Pod skrzydłami Ani Sochy w mają 2016 zespół wziął udział w Xv Regional-
nym, IX Podkarpackim Przeglądzie Pieśni Maryjnej „Znak Nadziei” w Bazylice 
OO. Bernardynów w Leżajsku. „Jakubki” wzięły udział w wielu imprezach ta-
kich jak: „Kolorowy Dzień Dziecka” w filii MDK Łańcut – Podzwierzyniec, Pik-
nik Rodzinny w Czarnej. W chwili obecnej zespół zgłoszony został do Festiwa-
lu Piosenki o Rzeszowie. Anna Socha skomponowała piosenkę pt. „Przejdź się 
po Rzeszowie” wraz z siostrą Magdaleną Burnat, która napisała do niej tekst. 

Prowadząca zespół przygotowuje teraz aranżacje do „Różańca z Jakubka-
mi”, który odbędzie się w ostatnim tygodniu października w Kościele Matki 
Bożej Pocieszenia w Krzemienicy.

Spotkania „Jakubków” odbywają się co sobotę o godzinie 900. Serdecznie za-
praszamy dzieci, które lubią śpiewać do dołączenia do zespołu. 

Magdalena Chorzempa, GOKiR w Czarnej

W Ośrodku Kultury w Krzemienicy już od trzynastu lat działa dziecięcy 
zespół „Jakubki”. W 2015 roku „Jakubki” zmieniły swą formę i powróci-
ły do pierwotnych założeń – ponownie zostały zespołem wokalno-instru-
mentalnym. Stało się to za sprawą nowej prowadzącej pani Anny Sochy. 

prZebOJOwe 
jAKuBKI

zaŁożenie izby PaMiĘCi kobiety wiejSkiej w kRzeMieniCy 
PRzez CzŁonkinie kGw
22 września w Krzemienicy miało miejsce niecodzienne wydarzenie historyczne. Otwarta została Izba Pamięci poświę-
cona wiejskim kobietom. Zorganizowały ją panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich. W uroczystości otwarcia wzię-
li udział przedstawiciele Samorządu Gminnego i Wiejskiego z panem wójtem Edwardem Dobrzańskim na czele, przed-
stawiciele organizacji społeczno-kulturalnych z Krzemienicy, nauczyciele i pracownicy Ośrodka Zdrowia. Natomiast 25 
września w uroczystości otwarcia wzięły udział krzemienickie panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich oraz miesz-
kańcy Krzemienicy. Podczas otwarcia mogliśmy podziwiać Zespól śpiewaczy KGW z Krzemienicy.

sa Dziedzic, pisząc je, wplotła w nie dzie-
je wsi oraz wydarzenia w kraju i na świe-
cie. Warto wspomnieć jeszcze o obrazach 
znajdujących się na ścianach korytarza 
prowadzącego do Izby Pamięci. Są to pra-
ce skromnej kobiety wiejskiej pani Heleny 
Gwizdak, która, jak powiedziała jej córka 
Zofia Cisek, „malowała sercem”. Są to pra-
ce głównie o tematyce religijnej, ale do-
skonale komponują się z klimatem tej na-
szej „Izby”.

Miejscem, w którym znajduje się Izba 
Pamięci Kobiety Wiejskiej, jest dawna 
Szkoła Ludowa – „Serce Krzemienicy”. 
W sąsiedztwie przebiega szlak architektu-
ry drewnianej ze starym modrzewiowym 
kościołkiem Św. Jakuba, co podkreśla hi-
storyczność tego miejsca i  jego ogromną 
wartość dla mieszkańców, a ponadto Krze-
mienicy, czyni to miejsce niezwykle „uro-
kliwym”. Izba jest usytuowana na pierw-
szym piętrze z widokiem na podwórze i na 
wiekową lipę, która dużo widziała, słyszała 
i była świadkiem wielu wydarzeń.

Założenie Izby Pamięci było możli-
we dzięki dofinansowaniu, które uzy-
skałyśmy z programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. Pomógł nam również 
wójt Gminy Czarna pan Edward Dobrzań-
ski, dzięki któremu pomieszczenia zosta-
ły wyremontowane i wymalowane. Nato-
miast wyposażenie w sprzęty, narzędzia, 
pamiątki, eksponaty; wystrój wnętrz – to 
praca społeczna pań z KGW i mieszkań-
ców Krzemienicy.

Myślę, że ta „maleńka salka” jest 
piękną pamiątką, którą zostawimy na-
szym następczyniom, a one będą godnie 
to nasze dzieło kontynuowały. Ideę tego 
przedsięwzięcia wspaniale oddają słowa, 
które przytoczę na zakończenie: „Myśląc 
o przyszłości, nie możemy zapomnieć 
o przeszłości”. 

Ewa Frączek

Zespół realizujący inicjatywę 
„Założenie Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej”: 

Krystyna Guzek, Ewa Frączek, Maciej 
Wypyski, Piotr Skrobacz, błażej burkacki
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Zespół powstał w lutym 2013 r. 
z inicjatywy Marii Brodziak. 
Do współpracy bardzo chętnie 
przyjął zaproszenie Józef Pelc, 
jako akompaniator na akorde-

onie. Głównym celem chóru było ocalić 
od zapomnienia stare piosenki śpiewa-
ne przez nasze babcie i mamy. Na po-
czątku grupa liczyła 15 osób. Pierw-
szy występ odbył się w lipcu 2013 roku 
podczas Pikniku Rodzinnego w Czarnej. 
Później śpiewacy z sukcesem występo-
wali na wielu uroczystościach w naszej 
miejscowości i gminie.

Od 1 kwietnia do 27 września 2016 
roku z inicjatywy: Marii Brodziak, Hele-
ny Wełnic, Grażyny Haładyj, Janiny Ha-
ładyj-Różak realizowano projekt: „Pod-
trzymać tradycję – działanie na rzecz 
Grupy Śpiewaczej i edukacji muzycz-
nej młodzieży w Krzemienicy” dofinan-
sowany z programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Zespół poszerzył skład 
o grupę młodych śpiewaków z Zespo-
łu Szkół w Krzemienicy oraz ze szkoły 

średniej. Zajęcia systematycznie prowa-
dzili instruktorzy muzyczni – Józef Pelc 
i Andrzej Sierżęga. Obecnie chór liczy 25 
osób, najstarsza artystka ma 80 lat, naj-
młodsza – 10. W wyniku projektu Ze-
spół uzyskał charakter inicjatywy mię-
dzypokoleniowej. Zyskał na atrakcyjno-
ści, inwestując w stroje, członkinie chó-
ru noszą ubiory wzorowane na daw-
nym odświętnym stroju kobiet wiejskich 
w Krzemienicy. Odnowiona Grupa Śpie-
wacza jest unikalna w skali Podkarpa-
cia ze względu na ludowo-patriotyczny 
repertuar i samorzutne pielęgnowanie 
dziedzictwa narodowego. Chór śpiewa 
także pieśni religijne, biesiadne i inne. 

Zespół działa bardzo aktywnie. Je-
go debiut w poszerzonym składzie miał 
miejsce na Dzień Dziecka, w czasie uro-
czystości „Dorośli – Dzieciom”, któ-
ra odbyła się w Domu Kultury w Krze-
mienicy. Najpierw wystąpiły absolwent-
ki Zespołu Szkół w Krzemienicy, które 
pod kierunkiem Andrzeja Sierżęgi za-
śpiewały piosenki: „Baju, baj” z reper-

tuaru Anny Jantar oraz ”My Cyganie” 
– utwór wykonuje m.in. Krzysztof Kraw-
czyk. Dziewczyny przedstawiły publicz-
ności nie tylko talent wokalny, ale tak-
że umiejętność gry na różnych instru-
mentach. Później Zespół zaprezentował 
się w całej okazałości, scena z trudem 
pomieściła wszystkich występujących. 
Artyści popisali się bogatym repertu-
arem. Wykonali pieśni ludowe, takie jak: 
„W moim ogródeczku”, „Gąski”, „Z tam-
tej strony jeziora”, „Pasała Kasieńka” 
oraz utwory: „Uśmiechaj się”, „Raduje 
się serce, raduje się dusza”. Premierowy 
występ okazał się bardzo udany. Młodzi 
śpiewacy w nagrodę za zaangażowanie 
się w działalność chóru otrzymali arty-
styczne poduszki, które uszyła przewod-
nicząca KGW – Krystyna Guzek. 

W czasie wakacji Zespół prezentował 
głównie pieśni religijne. Przygotował 
oprawę Mszy Św. odpustowych w Krze-
mienicy, poświęconych św. Jakubowi 
– Patronowi starego kościoła oraz Mat-
ce Bożej Pocieszenia – Patronce nowej 
świątyni. Wyróżnił się na Koncercie Ma-
ryjnym w Dąbrówkach przede wszyst-
kim tym, że jako jedyna Grupa Śpiewa-
cza ma w swym składzie tak wielu mło-
dych wykonawców. 

We wrześniu śpiewacy wzięli udział 
w Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
działających w naszej miejscowości, któ-
ra odbyła się w Domu Kultury w Krze-
mienicy. Byli wielką atrakcją na uro-
czystości otwarcia Izby Pamięci Kobie-
ty Wiejskiej w naszej wsi. Wykonali kilka 
pieśni ludowych, m.in. zaśpiewali utwór 
pt. „Wiejska dziewczyno” nawiązujący 
do tematyki spotkania. Warta podkre-

ślenia jest też prezentacja przez mło-
dą artystkę wiersza Marii Konopnickiej 
pt. „Pieśń o domu”, na tle melodii wy-
konanej na skrzypcach. Kobiety i dziew-
czyny w swoich barwnych strojach pięk-
nie prezentowały się w sąsiedztwie sta-
rych wiejskich mebli i zgromadzonych 
eksponatów, dodały uroku temu małe-
mu muzeum.

Zakończenie realizacji projektu od-
było się w czasie warsztatów wyjazdo-
wych w Cierpiszu. Zespół przygotował 
oprawę muzyczną Mszy Św. w koście-
le pw. św. Jana Chrzciciela, po południu 
wystąpił dla mieszkańców wsi prezen-
tując Koncert Pieśni Ludowych. Wieczo-
rem przy ognisku miało miejsce wspólne 
śpiewanie i muzykowanie chóru oraz za-
proszonych gości. Artyści mogli się jesz-
cze lepiej poznać i zintegrować. Trzeba 
przyznać, że mimo dużej różnicy wieku 
młodzi i starsi śpiewacy doskonale się 
dogadują i rozumieją. Kobiety z wielką 
serdecznością przyjęły dzieci i młodzież 
do Zespołu, otoczyły ich troskliwą opie-
ką. Młodzi wykonawcy chętnie uczestni-
czą w zajęciach i występach. Dziewczy-
ny z dumą prezentują ludowy strój, któ-
ry podkreśla ich młodość i urodę. 

Podsumowując, realizacja projek-
tu powiodła się. Udało się „odmłodzić” 
Zespół Śpiewaczy KGW w naszej wsi, 
który powiększył się o 12 młodych śpie-
waków. Dla wszystkich skompletowano 
śpiewniki. Uzupełniono stroje ludowe 
w haftowane fartuszki, spódnice, chu-
sty i korale. Odbyły się liczne koncer-
ty dla mieszkańców wsi i okolic, w cza-
sie których występujący zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne i mu-
zyczne, a także promowali Krzemienicę 
i gminę Czarna.

Istnienie Zespołu możliwe jest dzię-
ki umiłowaniu śpiewania i poczuciu 
tego, że jest on nośnikiem kultury ludo-
wej i wartości narodowych. 

Grażyna Haładyj 

Muzyka łączy pokolenia...
Tak brzmi tytuł jednego z programów telewizyjnych. Te słowa doskonale pasują też do Grupy Śpiewaczej Koła Gospodyń Wiejskich 
w Krzemienicy. Dlaczego? Otóż w Zespole śpiewają oraz muzykują starsi i młodzi.

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem” \ św. Augustyn lATO Z WolAnAmI

29 maja „Wolanie” zapre-
zentowali się w Kolbu-
szowej podczas „III Fe-
stiwalu żywej muzy-
ki na strun dwanaście 

i trzy smyki” gdzie zajęli III miejsce.
Zespół od lat promuje muzykę ludową i może się poszczycić bogatym dorob-

kiem artystycznym. Bierze udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościo-
wych i uroczystościach a tym samym integruje lokalną społeczność. 1 czerwca 
członkowie zespołu mieli przyjemność zaprezentować pieśni biesiadne oraz po-
prowadzić zabawy integracyjne dla dzieci i ich rodziców w Markowej podczas 
Pikniku Rodzinnego z Przedszkolem nr 2 w Łańcucie. Radość dzieci była najlep-
szą nagrodą.

10 lipca „Wolanie” gościli w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej 
podczas Jarmarku Garncarskiego, gdzie wykonali kilka nowych przyśpiewek lu-
dowych.

Najpracowitszy był sierpień, kiedy kilkakrotnie prezentowali swoją twórczość. 
13 sierpnia, jak co roku, odbyło się uroczyste wniesienie wieńca dożynkowego 
do kościoła w Woli Małej. 15 sierpnia gościnnie występowali podczas dożynek 
w Rogóżnie. Podczas tegorocznego odpustu parafialnego w Dąbrówkach „Wola-
nie” prowadzili dróżki różańcowe na cześć Matki Boskiej Królowej Serc Naszych. 
Wzięli także udział w odbywającym się tu cyklicznie Koncercie Pieśni Maryjnej.

Uwieńczeniem sezonu artystycznego zespołu było zdobycie III Nagrody pod-
czas IX Rzeszowskiego Przeglądu Kapel Ludowych „Do Korzeni” organizowane-
go w Słocinie.

Jesień i zima to dla zespołu czas na pracę nad nowym repertuarem i przygo-
towywanie się do nagrania kolejnej płyty.

Kapeli ludowej „Wolanie” życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z tego, że 
mogą dawać radość innym, przywracając wspomnienia z minionych czasów. 

Anna Turosz, GOK w Woli Małej

Tegoroczny letni sezon dla zespołu śpiewaczego i kapeli Wolanie rozpoczął 
się w już w maju udziałem w „Spotkaniu z Pieśnią Maryjną” w Markowej. 
Korzystając z gościnności organizatorów grupa miała okazję zwiedzić tam 
także Muzeum Polaków Ratujących Żydów im Rodziny Ulmów.



Impreza odbywa się co roku na początku lipca w dawnym zagłębiu garncar-
skim, które tworzyły kiedyś cztery miejscowości: Medynia Głogowska i Łań-
cucka, Pogwizdów i Zalesie, leżą obecnie w obrębie gminy Czarna, w powie-
cie łańcuckim.

 Na czas jarmarku organizatorzy zamykają przebiegający przez centrum 
Medyni odcinek drogi wojewódzkiej nr 881, który przeobraża się wtedy w barwny 
deptak. Ustawione na nim stoiska prezentują produkty lokalne i regionalne z woje-
wództwa podkarpackiego. 

W tym roku impreza została połączona z Wojewódzkim Konkursem „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo" organizowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla i Wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego, na który zjecha-
ło blisko stu wystawców. Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł na Sejm RP Kazi-
mierz Gołojuch. Partnerem konkursu była Polska Izba Produktu Lokalnego i Regionalne-
go oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Na terenie Zagrody Garncarskiej odbywał się w tym czasie konkurs pt. „Rzemiosło 
dla kuchni", podczas którego prezentowane i nagradzane były sprzęty i akcesoria z dzie-
dziny rzemiosła użytkowego wykorzystywane w dawnej i współczesnej kuchni. Laureata-
mi konkursu zostali p. Krzysztof Rodak z Jasła (I nagroda) za akcesoria drewniane wyko-
nane za pomocą tradycyjnych narzędzi, Andrzej Plizga z Pogwizdowa (II nagroda) za ze-
stawy naczyń glinianych: szkliwionych, biskwitowych i siwych, Jacek Golec z Medyni Gło-
gowskiej (III nagroda) za wielofunkcyjne deski kuchenne, Kazimiera Ożóg (Wyróżnienie) za 
koronkowe firanki oraz Małgorzata Polańska-Kubiak z Łomnicy Zdroju (wyróżnienie) za rę-
kawice kuchenne. Jednym z bardzo ważnych kryteriów oceny była funkcjonalność sprzętów, 
dlatego wiele przedstawionych w konkursie prac nie zdobyło wymaganej liczby punktów, 
mimo że komisję zachwyciło piękno ich formy i pomysłowość twórców. 

Impreza rozpoczęła się oficjalnym, uroczystym otwarciem dużego tradycyjnego pie-
ca z wypaloną ceramiką, która następnie trafiła prosto na stoiska kiermaszowe. Miejsco-
wi garncarze mistrzowsko prezentowali toczenie naczyń na tradycyjnych kołach, a dla 
najmłodszych zorganizowane były m.in. warsztaty i konkursy lepienia glinianych figurek. 

Medynię zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele parlamentu europejskiego 
i polskiego, rządu, województwa i powiatu w osobach: Europosła – p. Stanisława Ożo-
ga, Posłów na Sejm RP: p. Kazimierza Gołojucha, p. Wojciecha Buczaka, p. Mieczysła-
wa Miazgi, Wiceministra Sportu i Turystyki – p. Dawida Laska, Wicemarszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego – p. Bogdana Romaniuka, Starosty Łańcuckiego – p. Adama 
Krzysztonia, Starosty Rzeszowskiego – p. Józefa Jodłowskiego, Starosty Leżajskiego 
– p. Marka Śliża. Swoją obecnością zaszczycili także samorządowcy z powiatów: rze-
szowskiego, łańcuckiego, leżajskiego i gminy Czarna. Jak zawsze dopisała publiczność; 
mieszkańcy województwa i turyści przebywający w tym czasie na wakacjach w naszym 
regionie.

Na scenie wystąpiły zespoły regionalne i folkowe, m.in. Karczmarze, Wolanie i Lesioki, 
koncert muzyki country zagrał Julian Summers z Kanady z grupą Whiskey River. Przybyły 
także gwiazdy znane z seriali telewizyjnych: Katarzyna i Cezary Żakowie.

Jak co roku nie zabrakło smakołyków kuchni lokalnej – pieczonych w glinianych na-
czyniach, były to min: medyńskie kociołki z ogniska czy bułeczki pieczone w piecu chle-
bowym w ceramice siwej. Medyńskie gospodynie zorganizowały także warsztaty kulinar-
ne, w których wzięły udział całe rodziny. 

Turyści i mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego zwiedzenia z przewodnikiem 
najważniejszych miejsc znajdujących się na „Garncarskim Szlaku”, takich jak Gale-
ria Ludowej Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal czy kościoła z ceramiczną mo-
zaiką. Przygotowano także projekcję archiwalnego filmu o ośrodku medyńskim na-
kręconego w 1948 roku przez łódzką filmówkę. 

GOKiR w Czarnej (fot. Monika Baran)

W niedzielę 10 lipca w Medyni Głogowskiej odbyła się jedna z najbardziej 
charakterystycznych imprez w województwie podkarpackim promujących au-
tentyczne lokalne rzemiosło – XXI Jarmark Garncarski. 
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XXI Jarmark 
Garncarski 
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Wakacje z GOKiR-em
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Wakacyjny odpoczynek dzieci i młodzie-
ży w gminie Czarna umiliło wiele cie-
kawych propozycji Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Między innymi odbyły się 
dwa turnusy półkolonii, w której łącznie 

wzięło udział około 40 dzieci. Podczas tygodniowego turnu-
su w Ośrodku Kultury w Woli Małej uczestnicy mieli zajęcia 
plastyczne, sportowe i rekreacyjne oraz wyjazdy do Zagrody 
Garncarskiej, kina i na basen. Pogoda również podczas tych 
wakacji sprzyjała mu, by po raz kolejny zorganizować Wa-
kacyjny Śmigus dyngus w Medyni Łańcuckiej. Ośrodek Kul-
tury we współpracy z OSP przygotował bardzo mokrą nie-
spodziankę dla wszystkich spragnionych ochłodzenia. Tra-
dycyjne wiaderko czy butelka wystarczyła na kilkugodzin-
ną zabawę. Nowością był mokry ślizg, a tradycją już stało 
się polanie uczestników wodą z wozu strażackiego. Waka-
cje obfitowały również w typowo sportowe rozgrywki i za-
jęcia. W Zalesiu i na Woli Małej odbyły się turnieje siat-
kówki plażowej, coroczny Wakacyjny turniej z piłką, Olim-
piada sportowa, obóz i wiele innych ciekawych zajęć.

W ramach Letniej oferty GOKiR Czarna, 11 sierpnia 
na stadionie sportowym w Dąbrówkach odbyło się „Wa-
kacyjne Party”. Pogoda nie zachęcała do zabaw, za to do-
pisali goście, przybyli całymi rodzinami. Party wypeł-
nione było wieloma atrakcjami dla dzieci, malowanie twarzy 
w księżniczkowe wzory, spidermenowe maski czy inne uwiel-
biane przez dzieci postacie. Odbyły się pokazy ba-
niek mydlanych, konkursy z nagrodami, w tym wybór 
miss i mistera wakacji w Dąbrówkach. Rozstrzygnię-
cie tego konkursu polegało na prezentacji tańca. Za-
wodnicy byli tak wspaniali, że rozdaliśmy wszystkim 
dzieciaczkom wakacyjne tytuły. Radość z tego powo-
du została uwieczniona na wspólnym zdjęciu. Sponso-
rzy zadbali o kolejne atrakcje: dmuchany plac zabaw 
udostępnił Pan Andrzej Bieniasz. Poczęstunek dla naj-
młodszych ufundowała piekarnia Pana Ryszarda Bab-
ki, Pani Wiesia Ząbek zrobiła pokaz tupperware, pod-
czas którego przygotowała z dziećmi pyszne babeczki. 
O nagrody zadbali: Pizzeria vabank z Dąbrówek, Firma 
Wioleks, Delikatesy Centrum, Pan Kamil Chmiel – Rad-
ny Gminy Czarna oraz Kolo Gospodyń Wiejskich, któ-
re również zaangażowało się w organizację. W finale Waka-
cyjnego party po zabawach, konkursach i tańcach stadion od-
wiedzili wielbiciele motocykli. Zaprezentowali swoje maszy-
ny, a dzieci z wielkim zadowoleniem mogły zrobić sobie zdję-
cie na wymarzonym motorze.

W dniach 15-17 lipca uczestnicy Warsztatów Aktorskich 
przy Teatrze MIMESIS 2 w Czarnej, wyjechali do Wrocławia. 
Młodzi artyści mieli okazję zobaczyć Wrocławską Panoramę 
z najwyższego budynku w Polsce – Sky Tower – oraz z punk-
tu widokowego na wieży bazyliki. Na ziemię sprowadził ich 
pokaz fontanny multimedialnej podczas specjalnej impre-
zy Aqua Funfest. Jeśli sztuka, to i natura. Tym razem ob-
cowanie z pingwinami, rekinami, płaszczkami... w Afryka-
rium. Oczywiście Teatr Capitol oraz Teatr Polski wraz z uro-
kliwymi kamienicami w centrum miasta był obowiązkowym 
punktem wyprawy. Najcenniejszą pamiątka z wyjazdu był 
uśmiech i radość młodzieży . Młodych, ciekawych świata ak-
torów z Czarnej po Wrocławiu oprowadzał Damian Janusz. 

Katarzyna Gargała, GOKiR w Czarnej

WyjAzD Do WrocłAWIA

PółKolonIA

WAKAcyjny śmIGuS DynGuS

WAKAcyjne PArty Pogodne nastroje i  dobre hu-
mory rowerzystów przepę-
dziły ciemne chmury, a niebo 
z każdą minutą stawało się ja-
śniejsze. Członkinie Koła Go-

spodyń Wiejskich z Medyni Głogow-
skiej zadbały o to, by uczestnicy mieli 
dużo siły podczas przejazdu, przygoto-
wując proziaki z dżemem i miodem oraz 
pyszne ciastka. Kilka minut po południu 
deszcz przestał padać, a rajd wystarto-
wał kierując się w pierwsze miejsce po-
stojowe – piec garncarski i pracownię 
Pana Bronisława Jurka w Zalesiu, gdzie 
na degustacje czekały oponki zrobione 
przez Stowarzyszenie Inicjatywy Zale-
skiej „Jodełka”. Z Zalesia rajd wyruszył 
w stronę Czarnej, a dokładnie do stad-
niny koni, gdzie oprócz poczęstunku na 

Niedzielny poranek, 8 maja 2016 roku przywitał nas niezbyt optymistycznie, bowiem od samego rana intensywnie pa-
dał deszcz. Nie wystraszyło to jednak uczestników XI Rajdu Rowerowego „Garncarskim Szlakiem i Doliną Wisłoka”, 
którzy licznie zgromadzili się w Zagrodzie Garncarskiej. 

Xi rajd rowerowy 
„GARNCARsKIM sZLAKIEM I dOLINĄ WIsłOKA”

uczestników czekały także konkurencje 
rowerowe, m. in. „jak najwolniej” oraz 
„sztafeta rowerowa”. 

Dla chętnych była również możli-
wość jazdy konnej pod okiem instruk-
torów. Po zakończeniu rywalizacji i wrę-
czeniu medali oraz dyplomów (także dla 
najmłodszego i najstarszego uczestni-
ka rajdu) grupa skierowała się w stro-
nę Wake Parku w Czarnej. Na miejscu 
instruktor Maciej Czyż opowiedział, na 
czym polega ten sport, a następnie za-
prezentował pokazowe przejazdy na 
desce. Kolejnym przystankiem na tra-
sie rajdu był Park Matki Boskiej Jagod-
nej w  Medyni Łańcuckiej. Nie mogło 
zabraknąć tradycyjnych jagodzianek, 
w produkcji których specjalizuje się Sto-
warzyszenie „Klub Kobiet”. Po degusta-

cji chętni mogli wziąć udział w kolejnej 
konkurencji, czyli wyścigu pontonów. 
Jak się okazało, nie była to łatwa kon-
kurencja, jednak sprawiła wiele radości 
i zapewniła sportową rywalizację. 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni meda-
lami i dyplomami, a następnie wszyscy 
udali się na miejsce ostatniego przy-
stanku – Zagrody Garncarskiej w  Me-
dyni Głogowskiej, gdzie nastąpiło za-
kończenie rajdu. Jak zwykle frekwen-
cja była bardzo dobra, pogoda mimo 
wszystko dopisała, a sam rajd jak naj-
bardziej należy zaliczyć do udanych. 
Dziękujemy wszystkim za obecność 
i zapraszamy za rok. 

Kamil Panek, GOKiR w Czarnej
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Tak śpiewano Matce Bożej 
podczas odpustu w dniach 
20-22 sierpnia. Jak co roku, 
w tym czasie Maryja – Kró-
lowa Serc Naszych, obecna 

w cudownym obrazie – obchodziła swo-
je urodziny.

Ten wspaniały dzień to sierpień 1957 
roku, kiedy to obraz po długich wędrów-
kach przybył do Dąbrówek, aby tutaj nad 
Wisłokiem odbierać cześć.

Wówczas w tym miejscu znaleziono 
złotą perłę, o której mówi stara legen-
da: „Wykopano złotą, piękną, która za-
chwyciła oczy wszystkich. Podziwiano 
i zastanawiano się, co to miało znaczyć. 
Odpowiedź była jedna, na tym miejscu 
musi wydarzyć się coś niezwykłego, coś, 
co zachwyci wszystkich”.

Dziś wiadomo, że obraz Maryi, który 
słynie łaskami i wykonany ze szczerego 
złota jak ta znaleziona perła, jest tym, co 
zapowiadało tamto wydarzenie.

Wierni, którzy przychodzą do Mat-
ki Bożej w Dąbrowskim obrazie wiedzą, 
że Maryja wybrała nie tylko to miejsce 
nad Wisłokiem, ale przede wszystkim 
wybrała tych ludzi, by mogła królować 
w ich sercach.

W niedzielę 21 sierpnia po uroczy-
stej sumie odpustowej, której prze-
wodniczył J.E. ks. Abp Adam Szal, wy-
stąpiło 9 zespołów śpiewaczych, wiel-

biąc Maryję pieśnią. Koncert trwał kil-
ka godzin i przez śpiew czczono Królo-
wą Serc Naszych. Każdy zespół wyko-
nał po dwie pieśni maryjne. W koncer-
cie udział wzięli: Zespół Śpiewaczy „Za-
groda” z Woli Dalszej, „Budzianie” z Bud 
Łańcuckich, „Sąsiedzi” z Białobrzeg, 
„Zielanki” z Korniaktowa, „Husowia-
nie” z Husowa, „Nasturcje” z Głuchowa, 
„Wolanie” z Woli Małej, Zespół Śpiewa-
czy z Krzemienicy oraz gospodarze – Ze-
spół Śpiewaczy „Dąbrówczanki”.

W piątek wystąpił chór i orkiestra 
„Nicolaus” ubogacając program uroczy-
stości odpustowych.

W te dni ogród maryjny rozbrzmie-
wał śpiewem, gdzie w każdy dzień od-
prawiane były Dróżki Różańcowe, które 
prowadziła młodzież, a także już trady-
cyjnie zespół „Wolanie”. Wiele było od-
prawionych Mszy św. oraz nabożeństw 

„To był wspaniały dzień
Gdy wybrałaś to miejsce
By królować tutaj nad Wisłokiem
Gdzie słowik nuci pieśni”

KrÓLOWa SErC NaSZYCH 
W DąBrÓWKaCH

maryjnych. We wszystkich punktach 
programu brały udział rzesze ludzi, któ-
rzy przyszli do Matki Bożej, by polecić 
Jej swoje sprawy i oddać cześć. Wszy-
scy przychodzili jako pątnicy z różnych 
stron regionu. Gościliśmy m.in. 50-oso-
bową grupę z Rzeszowa. Pielgrzymi 
z wiarą słuchali o historii obrazu i mo-
dlili się na dróżkach. Z podziwem pa-
trzyliśmy, jak starsze panie na kolanach 
szły po schodkach pokutnych na Kalwa-
rię, aby zyskać odpust zupełny. 

„Maryjo Pani Królowo ludzkich serc
Bądź pozdrowiona gdy mrok
   zapada w sen.
Pani Dąbrowska wplątana w ludzki los
Bądź pozdrowiona miłość Bożej kłos.”

Ks. Czesław Prucnal (fot. Jan Jabłoński)

A wiosna do stadniny przy-
jeżdża na koniu. W tym 
roku witaliśmy ją w szero-
kim gronie stęsknionych 
za ciepłym słońcem i zie-

lenią. Z pierwszymi wiosennymi pro-
mykami słońca pojawiła się energia do 
malowania, mycia i budowania (wybu-
dowaliśmy zadaszenie nad stołami koło 
grilla). Z ciepłem na zewnątrz zagościło 
się również ciepło w sercach, nie tylko 
ludzkich. I tak nastał cudny maj. 

A w maju wśród zapachu bzów i  li-
lii w stadninie jak w ulu. Gwarno, we-
soło i pracowicie. Konie w ogrodach się 
pasą, dzieci szaleją na placu zabaw. A to 
piknik rodzinny, a to wycieczka szkol-
na albo urodziny. Czasem impreza in-
tegracyjna z tańcami do rana. W maju 
również zorganizowaliśmy Zawody 
w Sportowych Rajdach Konnych. Nasza 
stadnina specjalizuje się w tej właśnie 
dyscyplinie jeździeckiej. Mamy na swo-
im koncie liczne starty na tego typu za-
wodach organizowanych w całej Polsce. 
Udało nam się również stworzyć gru-
pę młodzieży, która rozpoczęła swoje 
starty w tej właśnie dyscyplinie. Zawo-
dy okazały się dużym sukcesem. Przy-
jechali zawodnicy z całej Polski. Pano-
wała wspaniała atmosfera i sportowe 
emocje. Patronat medialny nad zawo-
dami objęła Gazeta Codzienna Nowi-
ny, a Polskie Radio Rzeszów emitowa-
ło audycje z zawodów. Wśród licznych 
sponsorów był również Pan Wójt Gmi-
ny Czarna, Edward Dobrzański. Nasze 
zawodniczki Ania Hawro, Kornelia Par-
tyka i Zuzia Stopa zakończyły zawody 
na podium. I tak przyszedł czerwiec pe-
łen słońca i niecierpliwego oczekiwania 
na wakacje.

Oj, było gorąco! Żar się lał z nieba 
i wydarzeń było sporo. Wycieczki i pik-
niki na porządku dziennym. Czyszcze-
nie, siodłanie, jazdy, oprowadzanie. Ko-
niom zdarzały się jednak leniwe poran-
ki, po których ciężko było ich zachę-
cić do pracy. Aby wiedzieć, jak tego do-
konać, zorganizowaliśmy w stadninie 
szkolenie z budowania pozytywnych re-
lacji z koniem. Trener, Darek Domaga-
ła, uświadomił nam, ze nie zawsze „jaki 
jest koń każdy widzi”. Po wykładach za-

częliśmy praktykę; praca z ziemi, dłu-
gie liny, hula hopy, opony, spirale... Po-
woli wtajemniczamy przyszłych jeźdź-
ców w  „końskie abc”.W ferworze stad-
ninowych zajęć nie zapomnieliśmy tak-
że o „strefie kibica”, kiedy to Polska wal-
czyła w Mistrzostwach Świata.

I w końcu upragnione, wytęsknio-
ne wakacje. Te w stadninie upłynęły 
pod znakiem obozów i półkolonii. Dzieci 
i młodzież przyjeżdżały do stadniny na 
wakacje jak do Babci na wieś. Choć nie 
zawsze było łatwo, bo poranna pobud-
ka, upał, siodło ciężkie, koń nie chciał 
iść tak, jakby się chciało, na obiad pomi-
dorowa itd; to zostaje mnóstwo wspo-
mnień i nowych przyjaźni. Spora cześć 
obozowiczów została u nas na dłużej, 
skutecznie zarażona miłością do koni. 
Jednak co dobre szybko się kończy...

Wrzesień, czas do szkoły. „Mniej cza-
su na horsy” – jak mówią nasze stałe by-
walczynie. Niezależnie jednak od pogo-
dy jeździmy. Brak upałów sprzyja cało-
dziennym rajdom z ogniskiem i  kieł-
baskami, które organizujemy niemal 
w  każde niedziele. Byliśmy również na 
Mistrzostwach Polski w Sportowych 
Rajdach Konnych w Malichowie. Po-
dium niestety nie było, jednak przejazdy 
na dobrym poziomie. Jak w każdej stad-
ninie, w listopadzie planujemy Huber-
tusa, imprezę podsumowującą sezon. Co 
nie oznacza, ze zamykamy stadninę na 
zimę! Zimą w lasach jest pięknie, a ko-
nie mają misiowatą, zimową sierść...

Tymczasem mamy jeszcze jesień. 
Doceńmy ją. To dobra pora na rozpoczy-
nanie przygody z końmi. 

brygida Starzak

PrzyGoDy z KońmI
w STAdNINIe ZAŚCIANeK NAd wISłOKIeM w CZArNeJ

Pół roku w stadninie minęło jak jeden dzień. Zwłaszcza że to najintensywniejsze i najciekawsze pół roku. Pozosta-
ło mnóstwo zdjęć, wspomnień, obozowych przyjaźni i nowo wyrosłej w młodych serduszkach, dozgonnej miłości do 
koni. Jesienią letni gwar nieco przycicha i łatwiej usłyszeć, o czym mówią konie. Wszystkich zaciekawionych zapra-
szamy do pachnącej jesienią stadniny. Może zostaniecie do wiosny?
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Kim są osoby, którym sza-
nowna kapituła postanowi-
ła przyznać tę szczególną 
odznakę? Co trzeba zrobić, 
aby taką odznakę otrzymać? 

Otóż przede wszystkim trzeba 
być matką co najmniej dwojga dzieci 
i mieszkanką wsi. Ale to nie wystarczy. 
Trzeba być dobrą i kochającą matką. Ale 
i to nie wystarczy. Trzeba dbać o war-
tości moralne w swojej rodzinie, pielę-
gnować je, być ich strażniczką. I wszyst-
ko mało. 

Trzeba być jeszcze społecznikiem, 
działać bezinteresownie na rzecz lokal-
nej społeczności, podtrzymywać tradycje. 
Być patriotką. Jednym słowem, trzeba być 

wzorem w każdej dziedzinie.  Czy to tyl-
ko niedościgniony ideał? Otóż nie – takie  
kobiety żyją wśród nas! 

Wiele z nich na przestrzeni lat zo-
stało uhonorowanych tym orde-
rem, a  wnioskowały o to ich koleżan-
ki, sąsiadki, wspólnie działające w lo-
kalnych organizacjach KGW. Najczę-
ściej one same nie uważają, że uczyni-
ły coś wielkiego – po prostu żyją zgod-
nie z  własnymi zasadami i tak jak na-
leży. To wszystko. Trud wpisany w by-
cie matką, łączenie wychowania kilkor-
ga dzieci z pracą w gospodarstwie, an-
gażowanie się w pracę społeczną, często 
zapominanie o swoich własnych potrze-
bach – to wszystko wydaje im się natu-

21 maja w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach odbyła się uroczystość, podczas której świętowano Powiatowy Dzień Mat-
ki. W czasie spotkania wręczone zostały „Ordery Serca Matkom Wsi” ustanowione ponad 40 lat temu i przyznawane 
co roku przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. W powiecie łańcuckim w tym 
roku otrzymało go 26 kobiet.

W dĄBRóWKACh OdZNACZONO 
WZOROWE MATKI

ralne. I może dlatego, że nie upomina-
ją się o siebie, nie walczą o uwagę świa-
ta, nie skarżą się, że poświęciły wszyst-
ko dla innych – ich praca tak często jest 
niedoceniana i niewyceniana. 

Order Serca Matkom Wsi ma przy-
pominać o tym, jak ważne jest to, czego 
dokonały odznaczone nim kobiety. Ma 
przypominać wszystkim dookoła o tym, 
że te kobiety stworzyły coś niezmiernie 
cennego, czego nie da się kupić za żad-
ne pieniądze – rodzinę i więzi między-
ludzkie - a więc podstawy funkcjonowa-
nia społeczeństwa. 

Wśród odznaczonych w tym roku 
znalazło się 6 osób z terenu naszej gmi-
ny. Są to panie: Katarzyna Janczura, Ma-

ria Kowalska, Maria Hodór i Alicja Cisek 
z Dąbrówek oraz panie: Zdzisława Lieb-
chen i Maria Kramarz z Krzemienicy. Im 
wszystkim składamy serdeczne gratula-
cje i wielkie wyrazy uznania.

Inicjatorkami zorganizowania ma-
jowej uroczystości w Dąbrówkach była 
przewodnicząca Wojewódzkiego Związ-
ku Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszo-
wie pani Janina Kuźniar i Przewodni-
cząca KGW w Dąbrówkach Jolanta Waw-
rykowicz. Ordery i kwiaty wraz z panią 
Janiną Kuźniar wręczał pan Wójt Gmi-
ny Czarna Edward Dobrzański i Sekre-
tarz Powiatu Łańcuckiego Robert Koch-
man. Na spotkanie przybyły przedsta-
wicielki kół gospodyń z całego powia-

tu łańcuckiego oraz wielu gości repre-
zentujących organizacje wojewódz-
kie oraz samorząd powiatowy i gmin-
ny: pani Maria Kula – Wójt gminy Rak-
szawa, Ks Czesław Prucnal – Proboszcz 
Parafii w Dąbrówkach, pani Ewa Panek 
– Sekretarz Gminy Czarna, pani Rena-
ta Karp – dyrektor Zespołu Szkół w Dą-
brówkach, pan Tadeusz Gwizdak – Czło-
nek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, pan 
Zdzisław Jaromi – Przewodniczący Rady 
Gminy w Czarnej, pani Marta Dobrowol-
ska – Kierownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w Łańcucie, 
pan Kamil Chmiel – radny Gminy Czar-
na, pani Agata Borcz – przedstawiciel-
ka KRUS w Rzeszowie, pani Anna Golba 

– Przewodnicząca Powiatowego Związ-
ku KGW, Pan Roman Pudło – Sołtys wsi 
Dąbrówki i inni.

O część artystyczną zadbały panie 
Renata Kątnik i Monika Zwierzyńska, 
nauczycielki z ZS w Dąbrówkach, któ-
re przygotowały zajmujące przedsta-
wienia i koncerty w wykonaniu swoich 
uczniów. Wystąpił także zespół śpiewa-
czy Dąbrówczanki, ze swoimi najwięk-
szymi „przebojami”.

Impreza sfinansowana została ze 
środków pochodzących z budżetu gmi-
ny Czarna. 

Małgorzata Wisz, GOKiR Czarna
(fot. Jan Jabłoński)
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Jednym z założonych celów 
projektu  było stworzenie od-
powiedniego miejsca spotkań 
i pracy dla młodzieży. Wspólnie 
uznano, że najlepszym miej- 

      scem będzie jedno z pomieszczeń 
Ośrodka Kultury w Medyni Głogow-
skiej. Należało przeprowadzić sze-
reg prac, w wyniku których niewiel-
kim kosztem można by zwykłe i tro-
chę nudne wnętrze zmienić w di-
zajnerską pracownię.

Uczestnicy zaczęli od pomalo-
wania ścian,  wykonali meble z popularnych 
dziś palet, a drewniane skrzynki zamonto-
wali na ścianach,   by utworzyły zaprojek-
towane wcześniej półki. Po stworzeniu od-
powiedniej dla siebie przestrzeni rozpoczę-
li spotkania i warsztaty z ludźmi, którzy za-
prezentowali metody i techniki szycia, pro-
jektowania, majsterkowania. Jednym z cie-
kawszych doświadczeń, które wspomina-
ją do dziś,  był wyjazd do firmy Linglin Po-
land w Rzeszowie, w której powstają kolek-
cje ubrań znanej w świecie projektantki Isa-
bel Marant.  Młodzi  mogli zobaczyć praw-
dziwą szwalnię i maszyny, mogli dotykać 
materiały, a niektóre z nich wykorzystać 
w swojej jesiennej kolekcji.

Uczestnictwo w projekcie to nie tylko 
zabawa, ale także wyzwanie. Stawia ono 

przed uczestnikami zadania wymagające ich 
zaangażowania np. poza samym uczestnic-
twem w zajęciach, szyciu, krojeniu, wykony-
waniu przeróbek itp. – należało zorganizować 
wyjazd do wspomnianej firmy, wyszukać naj-

tańszą ofertę transportową, umówić 
spotkanie. 

Jednym z założeń było rów-
nież  stworzenie kolekcji ubrań przez 
młodzież, którą zaprezentują podczas 
pokazu mody. W związku z tym po-

W  OśrOdku kultury W Medyn GłOGOWskiej Od 1 luteGO 2016 rOku 
realizOWany był prOjekt z prOGraMu „róWnać szanse 2015”. jeGO GłóWny 

cel tO WyróWnyWanie szans MłOdych ludzi na start W dOrOsłe 
życie. prOjekt dedykOWany był MłOdzieży W Wieku 13-19 lat. 

zakończenie projektu 
  Garaż Dizajn 

czyniono odpowiednie zakupy oraz pla-
ny na to, co ma powstać. Pierwsze zma-
gania z nożyczkami, igłami i maszyną do 
szycia nie należały to prostych, a były ra-
czej wyzwaniem. Trwało to kilka miesię-
cy, w  tym czasie odbyły się dodatkowo 
zajęcia z linorytu i szydełkowania. Stwo-
rzonymi dziełami ozdobiono dodatkowo 
powstające ubrania. Zajęcia nie były kur-
sem szycia, a jedynie pokazaniem drogi 
czy sposobu kreowania różnych rzeczy. 
Jednym udało się uszyć stroje od pod-
staw, inni zajęli się bardziej dodatkami 
i ozdobami bądź przerabianiem i farbo-
waniem. Każdy uczestnik mógł odnaleźć 
w sobie to coś, w czym czuł się najlepiej. 

Na zakończenie uczestników cze-
kało największe wyzwanie, czyli po-
kaz mody, który trzeba przygotować od 
podstaw. Zaprojektować zaproszenia, 
spisać  listę gości, zadbać o odpowiedni 
sprzęt, muzykę i oświetlenie. Chociaż 
pracy było dużo, a czasu coraz mniej, 
młodzież odnalazła się bez problemu. 
Planowany pokaz odbył się w gronie ro-
dziny, przyjaciół i znajomych. Uczest-
nicy projektu zajęli się dobraniem od-
powiedniej muzyki, nagłośnieniem, za-
proszeniem, fotografią i zorganizowa-
niem poczęstunku dla gości.   Podczas 
spotkania w sali rozstawiono sztalugi, 
na których zaprezentowano wykonane 
techniką linorytu grafiki. Takie same 
motywy graficzne wykorzystane zosta-
ły także do ozdobienia ubrań, torebek 
czy butów pokazanych w prezentowa-
nej kolekcji. Czas spędzony w Garaż Di-
zajn tak spodobał się młodzieży, że za-
powiedziała już jesienny pokaz mody 
z nową zimową kolekcją. 

Katarzyna Gargała, GOKiR w Czarnej

46 NASZA GMINA PAŹDZIERNIK 2016 www.gminaczarna.pl

Najważniejszym celem
przebudowy ośrodka 
jest dostosowanie go do 
współcześnie obowią-
zujących w architektu-

rze standardów dotyczących obiek-
tów użyteczności publicznej zwłasz-
cza w  kwestii bezpieczeństwa czy ko-
rzystania z niego przez osoby niepeł-
nosprawne. Pilną potrzebą jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków do 
działalności wszystkich pracujących tu 
grup. W  chwili obecnej rozplanowanie 
popołudniowego grafiku spotkań, za-
jęć i prób dla każdego zespołu jest bar-
dzo trudne, ponieważ do dyspozycji te-
atru, zespołów tanecznych, śpiewa-
czych i instrumentalnych jest tylko jed-
na sala. Nie mniej ważne jest pozyska-
nie nowych przestrzeni do prowadze-
nia specjalistycznych zajęć (małe stu-
dio nagrań, pracownia plastyczna, sala 
wystawiennicza), które, wykorzystując 
ogromny potencjał twórczy Krzemie-
nicy, umożliwią zaproponowanie nowej 
oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży 
i starszych. Planowany remont zakłada 
m.in. modernizację sali widowiskowej 
wraz z nowoczesną technologią sce-
ny i widowni, stworzenie dodatkowych 
sal przeznaczonych na zajęcia taneczne 
i muzyczne, pracowni plastycznej i sali 
ekspozycyjnej, studia nagrań, garderób 
i kostiumerii teatralnych, magazynów, 
holu z recepcją i  szatnią, zaplecza so-
cjalnego i sanitarnego oraz windy. 

Po konsultacjach z użytkownika-
mi obiektu podjęto decyzję o rezygnacji 
z tzw. grzybka na rzecz włączenia go do 
projektu rozbudowy obiektu w kierun-
ku południowym. Uznano, że nie speł-
nia on już założonej niegdyś funkcji sce-
ny letniej, a sam dziedziniec znajdujący 
się bezpośrednio przy nim nie odpowia-

da wymogom organizacji imprez plene-
rowych. Cały budynek zostanie wyposa-
żony w nowe instalacje. Stworzenie do-
datkowych pomieszczeń wymagało od 
projektantów dokonania zmian w wy-
glądzie całej bryły obiektu, dachu oraz 
elewacji. 

Projektowanie w istniejącym, nie no-
wym budynku, który w dodatku składa 
się z dobudowywanych w różnych okre-
sach obiektów, narzuca pewne ograni-
czenia, których przejście wymagało-
by znacznego nadłożenia kosztów, cza-
sem niewspółmiernego z oczekiwanym 
efektem. Trudno np. byłoby powiększyć 
salę widowiskową bez wyburzenia więk-
szości pomieszczeń na parterze i zmia-
ny fundamentów. Zamiast tego istnieją-
cy balkon zostanie otwarty i przystoso-
wany dla publiczności. W bezpośredniej 
bliskości sali widowiskowej (obecna sce-
na letnia) znajdzie się też sala kameral-
na o powierzchni ok. 100 m2, która bę-
dzie mogła pełnić funkcje pomocnicze 
dla organizowanych imprez lub- z racji 
znajdowania się na półpiętrze – będzie 
mogła stanowić niezależne miejsce or-
ganizowania odrębnej imprezy o innym 
charakterze. 

Inwestycja przebudowy Ośrodka 
Kultury w Krzemienicy stanowi jeden 
z priorytetowych projektów Gminy 
Czarna w zakresie infrastruktury kul-
turalnej. 

Od kilku lat gmina czyniła starania 
o pozyskanie środków na budowę nowe-
go obiektu kulturalnego, który spełniał-
by niezbędne funkcje i potrzeby dzia-
łających w Krzemienicy zespołów, grup 
i organizacji społeczno-kulturalnych. 
Mimo wielu pojawiających się progra-
mów unijnych i krajowych dających 
możliwość znacznego dofinansowania, 
(MKiDN, RPO, PROW) budowa budynku 

od podstaw nie wpisywała się w działa-
nia określone w wytycznych. 

Podjęcie przez Wójta Gminy 
p.  Edwarda Dobrzańskiego i Dyrektora 
GOKiR Czarna decyzji o kapitalnym re-
moncie tego obiektu oraz jej akceptacji 
przez liderów i radnych pociągnęło za 
sobą potrzebę przystąpienia przez gmi-
nę do stowarzyszenia ROF (Rzeszow-
ski Obszar Funkcjonalny), co otworzy-
ło nowe możliwości pozyskania znacz-
nych środków na remonty istniejących 
obiektów.

Gmina Czarna stała się w stowarzy-
szeniu ROF liderem odpowiedzialnym za 
przygotowanie fiszki projektu z dziedzi-
ny kultury pt. „Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i wsparcie instytucji kultury 
na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego”. Środki na przedsięwzięcie 
pochodzić będą z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 z osi 
priorytetowej Iv: Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa natural-
nego i kulturowego. Cały projekt obejmu-
je 11 gmin i zakłada utworzenie w każ-
dej z  nich tzw. Centrów Promocji Dzie-
dzictwa Kulturowego. Poza Krzemieni-
cą takie centra powstaną: w Niechobrzu, 
Chmielniku, Głogowie Młp., Krasnem, 
Lubenii, Soninie, Łańcucie, Rzeszowie, 
Trzcianie i Tyczynie. Program nie prze-
widuje finansowania budowy nowych 
obiektów a jedynie remont i moderniza-
cję już istniejących. 

Na obecnym etapie za realizację pro-
jektu odpowiedzialne jest biuro stowa-
rzyszenia ROF z siedzibą w Rzeszowie.

Mamy nadzieję że duża determina-
cja gminy spowoduje pozyskanie środ-
ków oraz jak najszybsze sfinalizowanie 
zadania. 

Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

Do jesieni 2018 roku mają zakończyć się prace związane z przebudową i modernizacją Ośrodka Kultury w Krzemieni-
cy. Choć w samym budynku nadal odbywają się codzienne spotkania i zajęcia zespołów a zaplanowane do końca roku 
wydarzenia odbędą się zgodnie z planem, to wszelkie niezbędne dokumentacje i uzgodnienia budowlane są już w fa-
zie finałowej. 

CeNTruM prOMOCJI dZIedZICTwA 
KulTurOweGO w KrZeMIeNICy 

jeSIeń 2018
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W czwartek, 12 maja w GOKiR w Czarnej odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski „WIER-
SZE DLA DZIECI – JAN BRZECHWA. „Entli-
czek – pentliczek, czerwony stoliczek”. 

Organizatorami tego przedsięwzięcia 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej oraz Publicz-
ne Przedszkole w Czarnej (nr 1). Celem spotkania było pro-
pagowanie wierszy wyżej wymienionego autora, uwrażliwie-
nie dzieci na piękno poezji. Wyzwalanie naturalnej sponta-
niczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami eks-
presji: słowem, mimiką, barwą, dźwiękiem, a także wyszuki-
waniem talentów recytatorskich. Dzieci z przedszkoli miesz-
czących się w Gminie Czarna przebyły na konkurs. Występo-
wały w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: dzieci trzylet-
nie  i czteroletnie, II grupa: dzieci pięcioletnie i sześcioletnie. 
Przedszkolaki przygotowane prze Panie nauczycielki, pięk-
nie recytowały wiersze: Skarżypyta, Kaczka Dziwaczka, Kwo-
ka, Przyjście lata, Kłamczucha, Żaba, Samochwała, Ryby, Żaby 
i raki, Chory muł, Żuk. 

Jury w osobach: Urszula Stępień; Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Czarnej, Maria Kiwała  Barnat; Soł-
tys wsi Czarna, Anna Pałkowska; Nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej, z trudem wyłoniło zwycięzców:

3 września 2016 r. na placu przy 
budynku biblioteki w Czarnej 
odbyła się akcja publicznego 
czytania „Quo vadis” Henry-
ka Sienkiewicza, którą zorga-

nizowano w ramach v. ogólnopolskiej 
edycji „Narodowego Czytania”. Tego-
roczną imprezę pod patronatem hono-
rowym Pary Prezydenckiej oraz Wójta 
Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskie-
go przygotowała Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Czarnej. Partnerami byli: Te-
atr Mimesis 2, Sołtys wsi Czarna. Na-

Biblioteki to instytucje, w któ-
rych   promuje się kulturę 
słowa pisanego  w szczegól-
ności przez czytelnictwo, ale 
nie tylko. Biblioteka to miej-

sce na spotkania, komunikację społecz-
ną, dostęp do wiedzy, informacji, kul-
tury, edukacji; to miejsce dla każde-
go. Dlatego właśnie po raz kolejny 13 
maja w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Czarnej  odbyła się   „Noc Biblio-
tek”. Jest to zupełnie inna forma ofer-

W ramach ogólnopolskiego tygodnia „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” biblioteka w Czarnej zorganizowała tydzień głośnego czy-
tania przedszkolakom. W tym roku jest to „Rodzinne   czytanie.
pl”   Najmłodszym czytaliśmy w bibliotece i w przedszkolu. Wy-
brane utwory to: „Moje polskie rymowanki”, „Uśmiechnij się, pie-

sku”, „Krecik mój przyjaciel” „Czerwony Kapturek”, „Dzieci z ulicy Awanturników”. 
Do akcji czytania włączyli się: Ewelina Gleszczyńska – agent ubezpieczeniowy, Ali-
na Napieralska – nauczyciel, Magdalena Wawro – nauczyciel, Edward Dobrzański 
– Wójt Gminy Czarna, Leszek Fidor – podinspektor Referatu Gospodarki Nierucho-
mości i Rolnictwa. Bardzo serdecznie dziękujemy czytającym, opiekunom  i dzie-
ciom za udział w tak pięknej akcji. 

Krystyna Teichman, GBP w Czarnej

gMiNNa BiBLioteKa PUBLiczNa w czarNej

Noc BiBLioteK
ty kulturalnej. Spotkanie rozpoczęło 
się o godzinie 19.00 przywitaniem ze-
branych mieszkańców gminy. Gościem 
wieczoru była poetka  – Pani Helena 
Fus, która opowiedziała o swojej twór-
czości i recytowała napisane przez sie-
bie wiersze. Wszyscy zebrani słuchali 
z  zainteresowaniem.

Z okazji 35 rocznicy zamachu na Pa-
pieża Jana Pawła II przypadającej 13 
maja, został wyświetlony film przedsta-
wiający życie i nauczanie Ojca Święte-

go aż do śmierci. Poprzez akcję „Noc Bi-
bliotek” chcemy pokazać, że warto czy-
tać i warto bywać w bibliotekach. Chce-
my, by w ten wieczór biblioteki przed-
stawiły swoje zbiory i by pokazały się 
jako miejsca, w których wiele się dzie-
je. Niech tegoroczne hasło XIII Tygo-
dnia Bibliotek  „Biblioteka Inspiruje” za-
chęci wszystkich naszych użytkowników   
do wspólnych działań.   Na zakończenie 
spotkania odbyła się   degustacja wiej-
skiego jadła przygotowanego przez Pa-
nie ze Stowarzyszenia Inicjatywy  Czar-
nieńskiej Szaba. 

bożena Czopkoń, Biblioteka w Krzemienicy

Gminny kONkuRS RECYtAtORSkI

GRuPa i:
I miejsce: Izabela Jakubowska („Samochwała”)
II miejsce: Maciej Parys („Żuk”)
III miejsce: Lena Golenia („Samochwała”)

GRuPa ii:
I miejsce: Szczepan Lepianka(„Kwoka”)
II miejsce: Katarzyna buk („Samochwała”)
III miejsce: Jan Pawelec („Żuk”)

Nagrody wręczyła Pani   Ewa Panek Sekretarz Urzędu 
Gminy. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy. Nauczycielki włożyły dużo pracy w   przygo-
towanie dzieci do konkursu. Dziękujemy za czas poświęco-
ny na przygotowanie dzieci oraz przybycie. W wierszach Jana 
Brzechwy jest nuta żartu, humoru, skłaniają one do zaba-
wy, a jednocześnie wychowują. Powinnyśmy inwestować in-
telektualnie w nasze pociechy, ponieważ są one naszą przy-
szłością. Serdeczne podziękowania składam „Gminnej Spół-
dzielni Handlowo Produkcyjnej w Czarnej (GS) za ufundowa-
nie poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu recy-
tatorskiego. – Pamiętajmy wspierajmy swoich, ponieważ oni 
wspierają nas. 

V Narodowe czytaNie „QUo Vadis”

rodowe czytanie rozpoczęło się o godz. 
10. Do wspólnego czytania fragmen-
tów „Quo vadis” według adaptacji To-
masza Burka zachęciła Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki   Publicznej Krystyna Te-
ichman. W v edycji „Narodowego Czyta-
nia” czynny udział wzięli: Maria Kiwa-
ła Barnat – sołtys, Grzegorz Gaweł – na-
uczyciel oraz uczniowie – Miłosz Cisek, 
Szymon Rejman, Wiktoria Stopyra, Piotr 
Jasiłek, Karolina Rymanowska, Przemy-
sław Frączek, Patryk Lęcznar, Urszula 
Wisz – bibliotekarz. Po imprezie uczest-

nicy obejrzeli wystawkę poświęconą ży-
ciu i twórczości Henryka Sienkiewicza, 
mogli również wypożyczyć książkę oraz 
zabrać ją z regału bookcrossing (uwolnij 
książkę), opieczętować Quo vadis pie-
częcią przygotowaną specjalnie na tę 
okazje przez prezydenta. 

Składamy serdeczne podziękowania 
przybyłym gościom oraz wszystkim za-
angażowanym w organizację akcji. 

Urszula Wisz, GBP w Czarnej

rodziNNe czytaNie



Końcem sierpnia grupa siatkarek z naszej gminy odbyła krótki 
dwudniowy obóz na terenie obiektu Orlik w Czarnej. Było to 
już drugie zgrupowanie naszych siatkarek (Pierwsze – Jaro-
sław 2015 r.). Młode zawodniczki zrealizowały trzy jednostki 
treningowe oraz podsumowujący turniej siatkówki plażowej 

dwójek. Mimo upału dziewczęta dawały z siebie wszystko. Doskonaliły 
swoje zdolności techniczne, taktyczne oraz motoryczne. Dzięki dobrze 
zagospodarowanemu obiektowi sportowemu dziewczęta mogły spę-
dzić noc pod namiotami. Wieczorne ognisko oraz wspólnie spędzony 
czas wpłynął na jeszcze lepszy kontakt na boisku oraz poza nim. Był 
to świetny czas, który rozpoczął nowy rok pracy naszych młodych za-
wodniczek. Od września trenują już systematycznie.

Mimo, ze obóz już za nami, jego efekty widać po poziomie na-
szych siatkarek. A to oznacza, ze było warto. 

Ewa Mroziak, GOKiR w Czarnej

Letni sezon 
na Orliku w Czarnej
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Jesień powoli się zaczyna i jest to idealny czas, aby pod-
sumować letni sezon sportowo-rekreacyjny na Orliku. 
– Przebiegał on pod znakiem wielu inicjatyw sporto-
wych. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka GOKiR w Czar- 

  nej wraz ze Stowarzyszeniem WiR Kopernik zorganizo- 
 wali Podkarpacką Olimpiadę Sportową dla dzieci współ-
finansowaną przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Były 
to zawody skierowane do dziewcząt i chłopców z  klas III 
i  Iv SP. Rywalizowali dzielnie w dziesięciu konkurencjach 
lekkoatletycznych, takich jak: skok w dal, pchnięcie kulą, 
rzut piłeczką palantową, bieg przez płotki, rzut do celu, tor 
przeszkód, bieg na orientację, slalom na piłce, rzut piłką 
lekarską. Na końcu odbyła się ceremonia wręczenia meda-
li zwycięzcom. 

Dodatkową atrakcją tego dnia było Miasteczko Ruchu 
Drogowego przygotowane z myślą o dzieciach i młodzie-
ży. Każdy chętny obok zabawy mógł na specjalnie przygo-
towanym placu przyswoić niezbędną wiedzę z zakresu ruchu dro-
gowego oraz wziąć udział w specjalnych drogowych konkuren-
cjach. 

Drugą sportową inicjatywą wartą uwagi był VI Wakacyjny Tur-
niej z Piłką. Impreza ta ma już swoją małą tradycję i na stałe wpi-
sała się do kalendarza. W turnieju biorą udział nie tylko stali by-
walcy. Z roku na rok powiększa się liczba nowych zawodników, co 
sprawia, ze poziom naszego turnieju rośnie. Tradycyjnie każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie: piłka nożna, siatkówka plażowa, te-
nis ziemny, badminton, uni hokej – wybór konkurencji 
duży. Rywalizowały dzieci, młodzież i dorośli. Dobra zaba-
wa, zacięte pojedynki i walka fair play – tak można w skró-
cie opisać nasz wakacyjny turniej. Na następny zaprasza-
my już za rok.

Oprócz wyżej opisanych imprez sportowych od kwiet-
nia systematycznie prowadzone były zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy w ramach projektu 
„Mamo, tato chcę być sportowcem” tj.: Gminna Akademia 
Piłki Nożnej oraz Gminna Sekcja Siatkarek. 

Ponadto przez całe lato z Orlika indywidualnie korzy-
stały dzieci, młodzież i dorośli systematycznie grając w pił-
kę nożną, tenisa ziemnego oraz siatkówkę plażową. 

PoDKArPAcKA olImPIADA SPortoWA

VI WAKACYJNY TURNIEJ Z PIŁKĄ

SIAtKArSKI oBóz SPortoWy nA orlIKu W czArnej



Zazwyczaj przyczyny tego są prozaiczne: brak 
pieniędzy, nieznajomość języka, brak odpo-
wiedniego towarzysza – a niekiedy ogarnia-
jąca nas niemoc lub lęk przed nieznanym. Po 
jakimś czasie wybijamy sobie z głowy takie 

tęsknoty i w końcu o nich zapominamy. Zaprzęgamy 
się w codzienny kierat, skarżymy się na życie i wszyst-
ko dookoła, stajemy się coraz bardziej leniwi, tyjemy 
i chorujemy.

I nie dostrzegamy, że w naszym najbliższym otoczeniu 
znajduje się lekarstwo na nasze odrętwienie i inne dole-
gliwości. Lekarstwo, które medycy w najbardziej rozwinię-
tych cywilizacjach świata zaczęli przepisywać swoim pa-
cjentom. Mowa tu o witaminie N jak… NATURA. Recepta 
na kontakt z naturą wcale nie jest łatwa do zrealizowania 
gdy się mieszka np. w Nowym Yorku ale nawet my mieszkańcy 
Podkarpacia bardzo często nie potrafimy sobie jej zaaplikować. 

Bo nie chodzi tu o zwykły spacerek do lasu i z powrotem 
w niedzielnej białej koszuli, tą samą od dzieciństwa utartą ścież-
ką. W taki sposób nie oszukamy naszego organizmu, że byliśmy 
na wyprawie – on nawet nie zauważy, że miał kontakt z przyro-
dą. My musimy się zanurzyć w zieleni, zmęczyć się przedziera-
niem przez pola na przełaj, zejść raz na dno wąwozu, który wi-
dzimy zazwyczaj z góry, zejść do rzeki, do samego jej brzegu 
albo nawet się w niej wykąpać. To niesamowite uczucie. Zoba-
czymy te same miejsca z zupełnie innej perspektywy. Wystar-
czy dwie godziny takiego intensywnego spotkania z bliską 
naturą, aby nasz organizm uwolnił endorfiny – hormony 
wywołujące poczucie szczęścia, tłumiące odrętwienie i ból. 

Wąwozy w Krzemienicy i w Zalesiu, urokliwe starorzecza 
pozostałe po dawnym korycie rzeki na granicy Krzemienicy, 
Czarnej i Woli Małej, meandry Wisłoka w Pogwizdowie, Me-
dyni Łańcuckiej, Czarnej i Dąbrówkach, leśne strome pagór-
ki, strumyki i stawy, szerokie przestrzenie z cudnymi wido-
kami w Medyni Głogowskiej i po drugiej stronie doliny Wi-
słoka- to wszystko jest na wyciagnięcie ręki. Pora roku jest 
tu bez znaczenia. Trzeba tylko zrobić pierwszy krok.

Na zachętę i w celu zbadania terenu w gminie Czarna 
odbyła się pierwsza wędrówka pod hasłem bliska Wypra-
wa Szlakiem Rzek i Wąwozów. Jej organizatorzy tj. Gmi-
na Czarna, GOKiR Czarna i Stowarzyszenie vIR Kopernik 
– zapraszali do udziału w niej wszystkich, którzy skoń-
czyli 15 rok życia. Pomimo to największe zainteresowa-
nie wyprawą odnotowano w ...wirtualu, a przecież przez 
ekran komputera witamina N nie działa.

Jestem jednak pewna, że relacja fotogra-
ficzna zachęci wszystkich do udziału w ko-
lejnej edycji. Zacznijmy żyć, czasu mamy 
niewiele. 

Małgorzata Wisz, GOKiR Czarna,
(fot. Monika Baran)

WItAmInA n 
BLISKA WYPRAWA SZLAKIEM RZEK I WĄWOZÓW
Czasem, a nawet często bywa tak, że z różnych 
powodów nie możemy realizować marzeń 
o podróżach czy dalekich wyprawach.


