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Wójt Gminy Czarna
Proboszcz Parafii Medynia Głogowska

serdecznie zapraszają

na Uroczyste Gminne Obchody 

226 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

które odbędą się 3 maja 2017 roku 
w Medyni Głogowskiej

 godz. 11.00 Msza św. w Kościele 
pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej

 godz. 12.00 Przejście pod Pomnik, 
złożenie kwiatów oraz koncert

 Gminnej Orkiestry Dętej

ŚWIĘTO 
NARODOWE 

3 MAJA

Z okazji świąt Wielkiej Nocy, 

niosących z sobą wiarę, nadzieję i miłość,

życzymy Państwu, aby ten czas 

był dla wszystkich źródłem radości, szczęścia, 

pokoju i wzajemnej życzliwości.

Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca 

otuchą i nadzieją,

pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności

 i upłynie w zdrowiu, ciepłej,  

rodzinnej atmosferze podczas spotkań

przy wspólnym stole.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Przewodniczący Rady Gminy Czarna
Zdzisław Jaromi

4 maja obchodzimy święto kilku 
ważnych grup zawodowych. Dla naszej 
społeczności najważniejsi w tym dniu są 
jednak Strażacy i... Garncarze, bowiem i oni 
będą wtedy obchodzić swoje święto.

Msza święta za wszystkich członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy 
odprawiona zostanie przy okazji uroczystości 
z okazji 3 Maja w Medyni Głogowskiej. 

Druhowie strażacy będą również obecni wraz 
z pocztami sztandarowymi podczas Mszy 
świętych odprawianych w dniu 4 maja.

4 maja w Medyni Głogowskiej odprawiona 
też zostanie uroczysta Msza Święta za 
zdrowie i pomyślność garncarzy i ich rodziny. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
uczestnictwa całą społeczność garncarską 
z naszej gminy oraz wszystkich, którzy 
pragną przyłączyć się do wspólnej modlitwy 
za tę szczególną grupę – rzemieślników, 
twórców, i strażaków. 

Wybrane zbliżające się 
wydarzenia:

 21 kwietnia
„Cudowna terapia” – spektakl Teatru Mimesis 2 
w Ośrodku Kultury w Czarnej

 3 maja
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 maja 
w Medyni Głogowskiej

 4 maja
Święto strażaków i garncarzy

 20 maja
Rajd Rowerowy Garncarskim Szlakiem  
i Doliną Wisłoka

 4 czerwca
Piknik Rodzinny przy Zespole Szkół w Krzemienicy

 11 czerwca
Piknik Parafialny w Czarnej

 25 czerwca
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
w Krzemienicy

 2 lipca
Święto Matki Bożej Jagodnej połączone z obchodami 
100-lecia OSP w Medyni Łańcuckiej, festyn rodzinny

 9 lipca
XXII Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej 
– połączony z prezentacjami garncarskimi 
i kulinarnymi Polski Wschodniej, województwa: 
podkarpackie, lubelskie i podlaskie

śWięto strażakóW
i garncarzy

Wójt Gminy Czarna zaprasza mieszkańców
na spotkanie związane z rozpoczęciem opracowania

LOkaLneGO PrOGraMu reWitaLizaCji dLa GMiny Czarna

18 kwietnia 2017 r. w Ośrodku kultury w Medyni Głogowskiej

Program spotkania:

godz. 17.00 – seminarium wprowadzające, godz. 18.00 – warsztaty

dokument będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne na działania realizowane na wyznaczonym  
w dokumencie obszarze
 
Spotkanie poprowadzi Lucyna krupa-Szado – specjalista ds. rozwoju regionalnego

4 
m

aj
a
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

XXI SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 18 PAźDZIERNIKA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 10 uchwał. 

1. Rada Gminy rozpatrzyła skargę na 
działalność Kierownika GOPS-u w Czarnej, 
jednogłośnie uznając ją za bezzasadną.

2. Rada uchwaliła roczny progra-
mu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami  wymieniony-
mi  w  art.  3  ust. 3  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i  o  wolontariacie na 
2017 rok.

3. Podjęta została uchwała w sprawie 
warunków i trybu przyznawania Nagród 
Wójta Gminy Czarna za osiągnięcia w dzie-
dzinie społeczno-gospodarczej, sporto-
wej, turystycznej, rekreacyjnej i działań na 
rzecz ekologii i ochrony środowiska natu-
ralnego.

4. Rada wyraziła zgodę na dokona-
nie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Czarna w miejscowości 
Krzemienica oznaczonych nr ewid. 2325/5 
o pow. 0,0032 ha i 2296 o pow. 0,04 ha.

5. Przyjęto uchwałę w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad, sposobu i  try-
bu udzielania ulg w spłacie należności pie-
niężnych, mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Czarna lub 
jej jednostkom podległym.

6. Rada dokonała bieżących zmian 
w  uchwale budżetowej na rok 2016 oraz 
wieloletniej prognozie finansowej.

7. Zagłosowano za zaciągnięciem kre-
dytu bankowego.

8. Rada wyraziła zgodę na wydzierża-
wienie w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Czarna położonej w miejscowo-
ści Czarna nr ewid. 1345 na okres powyżej 
trzech lat.

9. Rada wyraziła zgodę na zawarcie po-
rozumienia międzygminnego z Gmina Le-
żajsk.

10. Następnie Rada zapoznała się z in-
formacją wójta o działalności międzysesyj-
nej oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy.

XXII SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 14 LISTOPADA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 9 uchwał. 

1. Podjęto uchwałę w sprawie przystą-
pienia Gminy Czarna do realizacji Projektu 
pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go oraz wsparcie instytucji kultury na tere-
nie ROF” w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020.

2. Rada gminy określiła wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2017 
rok.

3. Podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Czarna.

4. Rada zatwierdziła taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na rok 2017.

5. Ustalono wysokość dopłat za ście-
ki dla wskazanych grup taryfowych od-
biorców.

6. Rada dokonała bieżących zmian 
w  uchwale budżetowej na rok 2016 oraz 
wieloletniej prognozie finansowej.

7. Została udzielona pomoc rzeczowa 
Powiatowi Łańcuckiemu na realizację za-
dania publicznego w 2017 roku w  posta-
ci odcinka chodnika przy drodze powiato-
wej nr 1275 R Czarna – Białobrzegi – Lasz-
czyny w miejscowości Dąbrówki oraz od-
cinka chodnika przy drodze powiatowej nr 
1513 R Medynia Głogowska-Zalasie-Czar-
na w miejscowości Zalesie.

8. Rada zagłosowała za udzieleniem 
pomocy finansowej Województwu Podkar-
packiemu na realizację zadania publiczne-
go w 2017 roku w formie dotacji celowej 
na budowę chodników przy drogach woje-
wódzkich w miejscowości Dąbrówki, Krze-
mienica oraz Medynia Głogowska.

9. Następnie Rada zapoznała się z  in-
formacją wójta o działalności międzysesyj-
nej oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy.

XXIII SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Podczas obrad zostały podjęte 4 uchwały. 

1. Podjęta została uchwała w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Czar-
na położonej w miejscowości Krzemienica 
ograniczonym prawem rzeczowym – słu-
żebnością.

2. Rada uchwaliła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok.

3. Rada dokonała bieżących zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2016.

4. Została wyrażona zgoda na przy-
stąpienie do opracowania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 
2016-2022.

5. Następnie Rada zapoznała się z  in-
formacją wójta o działalności międzysesyj-
nej oraz realizacji uchwał i wniosków Rady 
Gminy

XXIV SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 6 uchwał. 

1. Rada przyjęła „Gminny program 
opieki nad zabytkami Gminy Czarna na 
lata 2017-2020”.

2. Dokonano bieżących zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2016.

3. Rada gminy jednogłośnie uchwa-
liła budżet Gminy Czarna na 2017 rok 
oraz wieloletnią prognoza finansowa 
Gminy Czarna.

4. Rada wyraziła zgodę na przystąpie-
nie Gminy Czarna do realizacji Projektu pn. 
„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez 
usprawnienie zrównoważonego transportu 
publicznego na terenie ROF” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5. Uchwalono zmianę uchwały nr 
XXXII/324/2013 w sprawie ustalenia opłat 
za świadczenia udzielane przez przed-
szkola publiczne prowadzone przez Gmi-
nę Czarna. 

6. Rada zapoznała się z informacją wój-
ta o działalności międzysesyjnej oraz reali-
zacji uchwał i wniosków Rady Gminy.

Obrady sesji odbyły się w Domu 
Kultury w Czarnej.

XXV SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 2 LUTEGO 2017 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 10 uchwał. 

1. Rada dokonała zmiany uchwały nr 
XXIII/224/2016 z dnia 14 grudnia 2016  r. 
dotyczącej uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2017 rok.

2. Została wyrażona zgoda na sprze-
daż nieruchomości stanowiących mie-
nie komunalne Gminy Czarna położonych 
w miejscowości Krzemienica oznaczonych 
jako działki nr  ew.  1196 o pow. 0,59 oraz 
1190/2 o pow. 0,526 ha. 

3. Podjęto uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie na mienie komunalne 
Gminy Czarna nieruchomości położonych 
w miejscowości Pogwizdów oznaczonej 
jako działka nr ew.2299/5 o pow. 0,0136 ha.

4. Rada podjęła uchwałę w sprawie pro-
jektu dostosowania sieci przedszkoli, szkól 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego Gminy Czarna.

5. Została wyrażona zgoda na przejęcie 
od Województwa Podkarpackiego zadania 

publicznego związanego z  zarządzaniem 
drogą wojewódzką nr 881 Sokołów – Łań-
cut – Żurawica.

6. Rada wyraziła zgodę na przejęcie od 
Powiatu Łańcuckiego zadania publiczne-
go polegającego na przebudowie drogi po-
wiatowej nr 1382 R Rzeszów – Trzebowni-
sko – Czarna.

7. Udzielono pomocy rzeczowej Woje-
wództwu Podkarpackiemu w formie utrzy-
mania części pasa drogowego przy drogach 
wojewódzkich nr 881 Sokołów- Łańcut – 
Żurawica i nr 877 Naklik – Leżajsk – Łań-
cut – Szklary.

8. Rada dokonała bieżących zmian 
w uchwale budżetowej na rok 2017.

9. Została wyrażona zgoda na nabycie 
na mienie komunalne Gminy Czarna nie-
ruchomości położonych w  miejscowości 
Krzemienica pod tzw. „Drogę Szeroką”.

10. Rada uchwaliła Statut Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej.

11. Następnie zapoznała się z informa-
cją wójta o działalności międzysesyjnej oraz 
realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy

XXVI SESjA RADY GMINY CZARNA 
Z DNIA 21 MARCA 2017 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 16 uchwał. 

1. Podjęto uchwałę w sprawie składa-
nia wniosków o przyjęcie do publicznych 
przedszkoli oraz szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Czarna.

2. Rada przyjęła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Czarna w 2017 roku.

3. Została wyrażona zgoda na przyję-
cie na rzecz Gminy Czarna darowizny nie-
ruchomości oznaczonych jako działka nr 
ewid. 1707/1 o pow. 0,10 ha stanowią-
cej własność Skarbu Państwa położonej 
w miejscowości Czarna.

4. Rada wyraziła zgodę na wydzierża-
wienie w trybie bezprzetargowym nieru-
chomości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna oznaczonych nr ewid. 3768, 
3774, 3776 położonych w  miejscowości 
Stobierna na okres kolejnych lat.

5. Podjęto uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne Gminy Czarna 
położonej w miejscowości Medynia Gło-
gowska oznaczonej numerem ewid. 1562/3 
o pow. 0,0985 ha.

6. Rada wyraziła zgody na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonych w miejscowości 
Pogwizdów oznaczonych nr ewid.: 1735/90 
o pow. 0,0643 ha,1735/91 o  pow. 0,0535 

ha,1735/92 o  pow. 0,0495 ha,1735/93 
o  pow. 0,0265 ha,1735/94 o pow. 0,0232 
ha, 1735/95 o pow. 0,0325 ha, 1735/96 
o pow. 0,0254 ha, 1735/97 o pow. 0,0466 
ha, 1735/98 o  pow. 0,0570 ha, 1735/99 
o pow. 0,0614 ha, 1735/100 o pow. 0,0403 
ha, 1735/101 o pow. 0,0748 ha.

7. Rada gminy wyraziła zgodę na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiących mienie komu-
nalne Gminy Czarna położonych w miej-
scowości: Krzemienica dz. nr ewid. 1022/1 
o pow. 3m2 ,Czarna dz. nr ewid. 1702 o pow. 
3m2, Medynia Głogowska dz. nr ewid. 
1499/2 o pow. 3m2 na okres kolejnych lat.

8. Uchwalono „Studium rozwoju trans-
portu publicznego Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.

9. Dokonano zmiany nr 13 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Czarna, Po-
wiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie 
dotyczącego miejscowości Wola Mała.

10. Rada podjęła uchwałę w sprawie za-
twierdzenia do realizacji projektu pn. „Po-
prawa jakości kształcenia w Gminie Czarna”.

11. Rada dokonała zmiany uchwały nr 
XXII/222/2016 Rady Gminy w Czarnej z dnia 
14 listopada 2016r. oraz zmniejszenia po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej 
udzielonej Województwu Podkarpackiemu 
na realizację zadań publicznych w 2017 r.

12. Rada gminy udzieliła pomocy finan-
sowej Województwu Podkarpackiemu na 
realizację zadania publicznego w  2017r. na 
dofinansowanie zadania publicznego pn. 
„Przebudowa odcinków drogi wojewódz-
kiej nr 881 Sokołów Małoposki- Żurawica”. 

13. Rada dokonała bieżących zmian 
w  uchwale budżetowej na rok 2017 oraz 
wieloletniej prognozie finansowej.

14. Podjęto uchwałę w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego.

15. Dokonano zmiany uchwały 
nr  XXV/237/2017 Rady Gminy w Czarnej 
z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie przejęcia 
od Województwa Podkarpackiego zadania 
publicznego związanego z  zarządzaniem 
drogą wojewódzką nr 881 Sokołów- Łań-
cut- Żurawica.

16. Rada zapoznała się z  informacją 
wójta o działalności międzysesyjnej oraz 
realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy.

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

Opracowanie Natalia Małecka, 
Obsługa Rady Gminy w Czarnej

W dniach od 14–17.03. 2017 r. 
i 29.03.2017 r. na terenie na-
szej gminy po raz kolejny od-
była się zbiórka odpadóW zu-
żytych opon, odpadóW Wiel-
kogabarytoWych i zużytego 
sprzętu rtV, agd i kompute-
róW. akcja ta, jak co roku zo-
stała poprzedzona stosoW-
nymi ogłoszeniami na stronie 
internetoWej ug czarna, ta-
blicach ogłoszeń jak i W miej-
scoWych parafiach. 

W ramach zbiórki sześć spe-
cjalistycznych samochodów od-
bierało odpady z wyznaczonych 
punktów Gminy Czarna. 

Do punktów zbiórki miesz-
kańcy przekazywali zużyte opo-
ny, stare meble, zużyty sprzęt 
elektroniczny oraz zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego i kom-
putery.

Zbiórka spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, 
widoczny jest większy niż w la-
tach ubiegłych tonaż oddanego 
odpadu.

Efekt ekologiczny zbiórek przed-
stawia się następująco:

 zużyte opony: odebrano 24,54 
tony,

 odpady wielkogabarytowe: 
odebrano 37,26 tony,

 zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny: odebrano 
12,24 tony.

Organizatorem akcji był Urząd 
Gminy Czarna wraz z firmą zaj-
mującą się odbiorem odpadów 
z terenu Gminy Czarna tj. – Sta-
re Miasto Park Sp. z o. o.

Zbiórka dla mieszkańców 
gminy była bezpłatna. Całkowity 
jej koszt został pokryty ze środ-
ków budżetu gminy. Następna 
tego typu zbiórka odbędzie się 
w miesiącach jesiennych bieżą-
cego roku.

Dziękujemy za liczny udział 
w zbiórce i jednocześnie zachę-
camy wszystkich mieszkańców 
do udziału w tego typu przedsię-
wzięciach, które to sprawiają że 
żyjemy w coraz to czystszym oto-
czeniu.

ekologia
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DOChODY bUDżETU GMINY W 2016 ROKU ZOSTAłY WYKONANE W KWOCIE 46 779 418 zł, 
co stanowi 100,2% planu rocznego, z tego dochody bieżące wyniosły 43 197 636 zł, 
natomiast dochody majątkowe – 3 581 782 zł. 

Ważniejsze źródła dochodów:
I . Dochody własne: 16 355 136 zł (34,9%), w tym:
 dochody majątkowe – 1 512 790 zł (sprzedaż składników majątkowych)
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 15 182 541 zł (32,5%)
III. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: 
13 876 749 zł (29,7%) 
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (na zadania inwestycyjne): 1 364 992 zł (2,9%) 

informacja z Wykonania budżetu gminy za 2016 rok

WYDATKI bUDżETU GMINY W 2016 ROKU ZOSTAłY WYKONANE W KWOCIE 44 783 544 Zł 

Wydatki bieżące wyniosły 39 525 942 zł, z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania były:

 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 104 828 zł 
 Remonty i utrzymanie dróg gminnych, transport lokalny – 601 361 zł 
 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych – 370 461 zł 
 Administracja publiczna – 2 945 268 zł 
 Ochotnicze Straże Pożarne – 175 825 zł 
 Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola) – 15 886 509 zł 
 Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, zasiłki z pomocy społecznej, 

usługi opiekuńcze) – 13 026 999 zł 
 Gospodarka odpadami (wywóz śmieci) – 648 993 zł 
 Oświetlenie drogowe – 314 313 zł 
 Dotacja dla Samorządowych Instytucji Kultury (GOKiR, GBP) – 1 392 580 zł 
 Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych) – 258 963 zł 
 Pozostałe (m.in. Izby rolnicze, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu 

publicznego, ochrona zdrowia, stypendia, ochrona zabytków) – 799 842 zł 

WYDATKI MAjĄTKOWE W łĄCZNEj KWOCIE 5 257 602 Zł, WYDATKOWANO M.IN. NA NASTęPUjĄCE  
ZADANIA INWESTYCYjNE:

 modernizacja ujęć wody w Czarnej i Krzemienicy – 147 708 zł 
 budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Czarna, Dąbrówki – 109 607 zł 
 dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników i zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej – 40 529 zł
 budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach i Pogwizdowie – 470 000 zł 
 budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu – dotacja – 100 000 zł 
 dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy – 80 565 zł
 przebudowa dróg gminnych – 1 856 235 zł
 przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 61 997 zł
 utwardzenie działki pod miejsca parkingowe w Krzemienicy (obok kościoła) – 106 706 zł
 zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne – 31 008 zł
 modernizacja – rozbudowa urzędu – 127 946 zł
 utwardzenie gruntu na działce przy obiekcie szkolnym w Dąbrówkach – 19 973 zł 
 budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Medyni Łańcuckiej – 270 303 zł 
 nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem 

na przedszkole publiczne – 343 247 zł 
 przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym – 415 255 zł
 budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówkach – 84 465 zł 
 opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oświetlenia dróg gminnych – 16 928 zł 
 modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej (dokumentacja) – 26 551 zł
 przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy (dokumentacja) – 38 800 zł 
 rozbudowa obiektu Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej (dokumentacja) – 33 972 zł 
 Rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach – 266 961 zł
 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy – 344 330 zł 
 montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy obiekcie ORLIK w Czarnej – 115 666 zł 
 Zakupy środków trwałych – 148 850 zł 

*procentowe wartości oznaczają stopień realizacji planu dochodów 
i wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Procentowy rozkład dochodów Gminy Czarna w 2016 roku

Procentowy rozkład 
wydatków Gminy Czarna 
w 2016 roku



8 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2017 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ  2017www.gminaczarna.pl 9

Zaprezentowaliśmy:

 talenty taneczne – „Taniec z parasolkami” w wykonaniu 
uczennic z klasy 3 SP,
 talenty muzyczne – gra na ksylofonie w wykonaniu 
Maksymiliana Bieniasza z klasy 3 SP,
 talenty wokalne – piosenka „Leć muzyczko” w wyko-
naniu Nikoli Kramarz z klasy 3 gimnazjum.

Na zakończenie części artystycznej CAŁA SZKOŁA 
zatańczyła układ taneczny przygotowany przez Szkol-
ne Koło Caritas do hymnu ŚDM „Błogosławieni miło-

sierni”. 
Spotkanie miało charakter miłej i serdecznej rozmowy Księdza Bisku-

pa z uczniami, wspólny dialog rozweselił wszystkich. Ksiądz Biskup pod-
kreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie mło-
dego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości do Ojczyzny i drugiego czło-

wieka. Wyraził również radość z zamiłowania uczniów naszej szkoły do śpiewu, tań-
ca i chęci do rozwijania talentów. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego 
błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej. Księdzu Biskupowi bardzo spodo-
bał się wspólny taniec i na zakończenie zaproponował jego powtórzenie, do czego 
z radością się przyłączył.

W dalszej części wizyty Ksiądz Biskup udał się do naszego przedszkola. Przed-
szkolaki również uroczyście przywitały Jego Ekscelencję oraz wysłuchały słów 
skierowanych do najmłodszych.

Następnie Ksiądz Biskup  spotkał się z gronem pedagogicznym. Podzię-
kował wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud oraz poświęcenie, ja-
kie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Zebrani nauczyciele i wycho-
wawcy dzielili się z Księdzem Biskupem radościami i bolączkami związanymi 
z pracą w polskiej oświacie. 

Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej placówki, któ-
re pozwoliło  zauważyć, że to co jest najważniejsze w wychowaniu, nie pole-
ga na przekazywaniu wiedzy, lecz przede wszystkim na pomaganiu drugiemu, 
aby wzrastał jako osoba i rozwijał wszystkie swoje możliwości, które są darem 
otrzymanym od Boga. 

jacek Lalicki, Dyrektor ZS w Krzemienicy

W dniu 3 listopada 2016 r. zespół Szkół w krzemienicy odwiedził ksiądz 
Biskup Stanisław jamrozek, do grona gości dołączył również Wójt 
Gminy Czarna Pan edward dobrzański. na powitanie odśpiewaliśmy 
„Bądź pozdrowiony Gościu nasz”, następnie Szanownych Gości przywitał 
Pan dyrektor jacek Lalicki oraz Samorząd uczniowski. nasi uczniowie 
zaprezentowali liczne talenty przywołując słowa Świętego jana Pawła 
ii: „Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je 
z Bożą pomocą. [...] niech owocują w waszych rodzinach, szkołach 
i środowiskach.”

Wizyta księdza biskupa 
stanisłaWa jamrozka

W miesiącu kwietniu br. plano-
wane jest ogłoszenie przetargu 
na wyłonienie wykonawcy aby 

prace rozpocząć jeszcze w tym roku i za-
kończyć do jesieni 2018 roku, gdyż takie 
są warunki programu, z którego współfi-
nansowana będzie inwestycja.

Wcześniej Gmina złożyła wniosek 
o wstępną ocenę, która była pozytywna 
i  dawała podstawę do tego, aby otrzy-
mać dofinansowanie, gdyż projekt wpi-
sywał się w kryteria i warunki, jakie na-
leżało spełnić (brak możliwości rozbiór-
ki starego i wybudowanie nowego, mimo 
że koszt byłby mniejszy).

Zatem od jesieni 2018 roku w Krze-
mienicy zacznie funkcjonować instytu-
cja pod nazwą Centrum Promocji Dzie-
dzictwa Kulturowego. Oferta kulturalna, 
jaka będzie realizowana w tym Ośrod-
ku, będzie musiała być na tyle atrakcyj-
na i różnorodna, aby mogła przyciągnąć 
wszystkie grupy wiekowe mieszkańców. 
Musi promować i chronić tradycję, ale 
także sięgać do nowych trendów w sztu-
ce, teatrze czy muzyce.

Najważniejszym, bezpośrednim ce-
lem przebudowy ośrodka jest dostoso-
wanie go do współcześnie obowiązują-
cych w architekturze standardów doty-
czących obiektów użyteczności publicz-
nej, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa 
czy korzystania z niego przez osoby nie-
pełnosprawne. Pilną potrzebą jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków do dzia-
łalności wszystkich pracujących tu grup 
oraz pozyskanie nowych przestrzeni do 
prowadzenia specjalistycznych zajęć. 

Planowany remont zakłada m.in. mo-
dernizację sali widowiskowej wraz z no-
woczesną technologią sceny i widowni, 
stworzenie dodatkowych sal przezna-
czonych na zajęcia taneczne i muzycz-
ne, pracowni plastycznej i sali ekspozy-
cyjnej, studia nagrań, garderób i kostiu-
merii teatralnych, magazynów, holu z re-
cepcją i szatnią, zaplecza socjalnego i sa-
nitarnego 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 znajdują-
cy się bezpośrednio przy nim nie speł-
nia odpowiednich wymogów do organi-
zacji imprez plenerowych. Cały budynek 
zostanie wyposażony w nowe instalacje. 
Stworzenie dodatkowych pomieszczeń 
wymagało od projektantów dokonania 
zmian w wyglądzie całej bryły obiektu, 
dachu oraz elewacji. 

Projektowanie w istniejącym, nie no-
wym budynku, który w dodatku składa się 
z dobudowywanych w różnych okresach 
obiektów, narzuca pewne ograniczenia, 
których przejście wymagało znacznego 
nadłożenia kosztów, czasem niewspół-
miernych z oczekiwanym efektem. Trud-
no np. byłoby powiększyć salę widowisko-
wą bez wyburzenia większości pomiesz-
czeń na parterze i wzmocnienia funda-
mentów. Zamiast tego istniejący balkon 
zostanie otwarty i przystosowany dla pu-
bliczności. W bezpośredniej bliskości sali 

W ostatnich dniach miesiąca grudnia 2016 roku stoWarzyszenie rzeszoWskiego obszaru funkcjonalnego 
(rof) W imieniu gminy czarna złożyło do urzędu marszałkoWskiego projekt (kompletny Wniosek) na 
rozbudoWę, przebudoWę i nadbudoWę istniejącego ośrodka kultury W krzemienicy.

przebudoWa ośrodka kultury W krzemienicy

widowiskowej (obecna scena letnia) znaj-
dzie się też sala kameralna o powierzch-
ni ok. 100 m2, która będzie mogła pełnić 
funkcje pomocnicze dla organizowanych 
imprez lub – z racji znajdowania się na 
półpiętrze – będzie mogła stanowić nie-
zależne miejsce organizowania odrębnej 
imprezy o innym charakterze. 

Jak już kilkakrotnie informowali-
śmy lokalną społeczność, użytkowników 
ośrodka kultury i działaczy- nie było moż-
liwości pozyskania środków na budowa-
nie od podstaw nowego obiektu kultural-
nego. Pojawiające się od czasu do czasu 
pomysy na budowę hali sportowo-kul-
turalnej, nie wpisywały się w żadne pro-
gramy unijne, z których można byłoby 
skorzystać. 

Natomiast przystąpienie Gminy Czar-
na wraz z kilkoma innymi gminami do 
Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funk-
cjonalny (ROF) – otworzyło inne możli-
wości finansowania kultury. 

Odtąd przebudowa Ośrodka Kultury 
w  Krzemienicy stanowi jeden z priory-
tetowych projektów Gminy Czarna w za-
kresie inwestycji w obiekty kulturalne.

Zadanie to wchodzi w zakres innego, 
większego projektu obejmującego 11 gmin 
z całego obszaru ROF i będzie finansowa-
ne z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014- 2020 z osi priorytetowej IV: 
Zachowanie, ochrona, promowanie i roz-
wój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

GOKiR Czarna

Wizualizacje wnętrz krzemienickiego ośrodka po przebudowie – inż.  arch. Wojciech Orłowski
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Nowo projektowane wejście główne 
od strony zachodniej

dąBróWki
W obecnym roku zaplanowany został także remont Ośrodka 
Kultury w Dąbrówkach. Dzięki przebudowie uda się 
wygospodarować miejsce na dodatkową salę wielofunkcyjną 
i dostosować sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, 
co wymaga przeniesienia ich w inne miejsce. Przeniesione 
zostanie też główne wejście do budynku na stronę zachodnią, 
co będzie znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze dla 
użytkowników Ośrodka.

Remont dofinansowany będzie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z działania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program realizowany 
będzie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Eurogalicja.

GOKiR Czarna

remonty W obiektach społeczno-kulturalnych

Czarna 

Ośrodek Kultury w Czarnej  otrzyma niebawem nowy wygląd. Zaplanowany remont zakłada wzmocnienie i odnowienie starej 
elewacji oraz naprawę i malowanie dachu. 
W ramach remontu zostanie także  wzmocniona  konstrukcja stropu nad małą salą – galerią  w budynku poprzez 
wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcji dachu,  do których zostanie podwieszony strop. 

Ośrodek Kultury w Czarnej, elewacja zachodnia – koncepcja mgr inż. arch. Natalia KubickaOśrodek Kultury w Czarnej, elewacja południowa  
– koncepcja mgr inż. arch. Natalia Kubicka 

Elewacja wschodnia – koncepcja mgr inż. arch. Natalia Kubicka Elewacja południowa – koncepcja mgr inż. arch. Natalia Kubicka

Koncepcja adaptacji pomieszczenia po byłym 
sklepie – mgr. inż. Andrzej Lenkiewicz

Medynia łańCuCka-POGWizdóW
Nową elewację otrzyma też budynek znajdujący się w Parku MB Jagodnej – na granicy Medyni Łańcuckiej 
i Pogwizdowa. W budynku działają Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Kultury i Biblioteka. Przetarg ogłoszony 
zostanie jeszcze w kwietniu br. 

Budynek Ośrodka Kultury w Woli Ma-
łej powstał i rozbudowywany był 
sukcesywnie pod koniec ubiegłego 

wieku. W  trakcie użytkowania poddawa-
ny był kilkakrotnie przebudowie i rozbu-
dowie, w tym nadbudowie dachów. Obec-
nie obiekt składa się z kilku połączonych 
ze sobą segmentów tworzących rozbudo-
waną nieregularną bryłę o różnych wyso-
kościach i kształtach dachów.

Ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych i nieustanne podmakanie bu-
dynku wszystkie piwnice pod obiektem zo-
stały w ostatnim czasie wypełnione kilku-
dziesięciocentymetrową warstwą betonu, 
wobec czego zmniejszona została wysokość 
użytkowa piwnic. Obecnie nie są to piwni-
ce użytkowe.

Poza częścią budowlaną projekt prze-
widuje również zakup wyposażenia 
ICT do sal matematycznych i przy-

rodniczych, w tym: 4 tablice multimedial-
ne, 4 rzutniki, 4 laptopy z oprogramowa-
niem, zakup programów matematycznych 
i  przyrodniczych oraz zakup 27 laptopów 
wraz z oprogramowaniem (na wyposaże-
nie klasopracowni).

Projekt zostanie zakończony w grud-
niu 2017 r. Całkowita wartość projektu to 
kwota ok 720 tys. zł, z czego 538 tys. zł to 
dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. 

Kolejny projekt, który jest zrealizo-
wany dzięki wsparciu środków z Unii Eu-
ropejskiej to rozbudowa Zespołu Szkół 
w Medyni Głogowskiej. Głównym założe-
niem projektu jest poprawa dostępności 
infrastruktury edukacyjnej dla mieszkań-
ców. Istniejące przedszkole, które mieści 
się w Ośrodku Kultury, nie spełnia aktual-
nych standardów jakościowo-lokalowych, 
dlatego koniecznym było podjęcie decy-
zji o zmianie lokalizacji oddziału przed-
szkolnego. 

Realizacja projektu wpłynie na upo-
wszechnienie wychowania przedszkolne-
go i zapewnienie dobrego startu szkolnego 

dzieciom. Dzięki realizacji zadania zosta-
nie zwiększony dostęp do edukacji dla osób 
niepełnosprawnych poprzez montaż windy. 

Ponadto zostanie wydzielona część 
budynku Zespołu Szkół na potrzeby przed-
szkola publicznego, w skład którego wcho-
dzić będą: na parterze wiatrołap, klat-
ka schodowa, szatnia dzieci, na piętrze: 
2 sale zabaw, 2 łazienki dla dzieci, toaleta 
dla personelu, pomieszczenie porządkowe, 
magazyn na leżaki, szatnia personelu, roz-
dzielnia posiłków, zmywalnia naczyń. Pro-
jekt swym zakresem obejmuje dostoso-
wanie instalacji elektrycznej i  sanitarnej. 
Ponadto w ramach projektu przewidzia-
ny jest również zakup wyposażenia i me-
bli stanowiących standardowe wyposaże-
nie przedszkola. 

Zakończenie projektu jest przewidzia-
ne na grudzień 2017 r. 

Całkowita wartość projektu to kwota ok. 
895 tys. zł, z czego 684 tys. zł to dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego.  

Dorota Kowal, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

modernizacja ośrodka kultury W Woli małej

remont W zs W medyni głogoWskiej
W raMaCh reGiOnaLneGO PrOGraMu OPeraCyjneGO WOjeWództWa POdkar-
PaCkieGO na Lata 2014-2020 GMina reaLizuje PrOjekt zWiązany z MOderniza-
Cją SaLi GiMnaStyCznej Wraz zaPLeCzeM SzatniOWO-SanitarnyM W zeSPOLe 
Szkół W Medyni GłOGOWSkiej. W raMaCh PrOjektu zOStała WyMieniOna StO-
Larka OkiennO-drzWiOWa Oraz POdłOGa Wraz z dOCiePLenieM. dOCiePLO-
nO też ŚCiany zaPLeCza. zakOńCzOnO PraCe Przy inStaLaCjaCh: WOdnO-ka-
naLizaCyjnej, CiePła teChnOLOGiCzneGO, CentraLneGO OGrzeWania, Wenty-
LaCji MeChaniCznej, teLeteChniCznej, eLektryCznej. trWają PraCe zWiąza-
ne z dOCiePLenieM ŚCian daChu SaLi GiMnaStyCznej, ŚCian i daChu łąCznika 
Wraz z WyMianą POkryCia daChOWeGO.

Z uwagi na duże straty ciepła, a co za 
tym idzie wysokie koszty ogrzewania bu-
dynku, podjęto decyzję o  jego docieple-
niu. Dzięki wsparciu środków z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020 w  kwiet-
niu br. rozpoczną się prace polegające na 
dociepleniu ścian, stropu i fundamentów, 
zostaną także wymienione drzwi i  okna 
oraz dach.

Całkowita wartość projektu wyno-
si 668  181,14 zł, w tym dofinansowanie 
z RPO WP 447 400,36 zł. 

Monika Nizioł, Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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W chwili obecnej trwa kontynuacja 
prac rozpoczętych w roku 2016 
związanych z przebudową drogi 

gminnej Nr 109801 R w msc. Medynia Łań-
cucka i Pogwizdów – odcinek pomiędzy 
drogą powiatową Nr 1376 R relacji Jasion-
ka –Medynia Łańcucka a drogą powiatową 
Nr 1375 R relacji Stobierna – Medynia Gło-
gowska. W ramach tego zadania poszerzo-
na została jezdnia do jednolitej szeroko-
ści 4,5 m wraz z poszerzeniami na łukach, 
utwardzone zostaną pobocza, przebudo-
wane przepusty oraz wykonana renowa-
cja systemu odwodnienia (rowy przydroż-
ne). Zakończenie prac planowane jest na 
koniec lipca 2017 roku.

Inwestycja ta o wartości 2,4 mln. zło-
tych realizowana jest przy dofinansowa-
niu środków unijnych w ramach PROW 
w wysokości 63,63%.

Kolejne inwestycje planowane są do 
realizacji w latach 2017 – 2018 w ramach 
projektu „Rozwój gospodarki niskoemi-
syjnej oraz poprawa mobilności miesz-
kańców poprzez usprawnienie zrównowa-
żonego transportu publicznego na tere-
nie ROF”.

Zakres rzeczowy tego projektu obej-
muje następujące zadania:

rok 2017 będzie kolejnym rokiem dużych inWestycji drogoWych, mających na celu popraWę WarunkóW 
i bezpieczeństWa ruchu drogoWego dla mieszkańcóW i Wszystkich użytkoWnikóW dróg.

Inwestycje drOGOWe

Część obszaru Gminy Czarna, w szczególności miejsco-
wości Czarna, Dąbrówki i Wola Mała zlokalizowane są 
w granicach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 
40 i art. 88l ustawy Prawo wodne, zabrania się wykonywania ro-
bót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym wykonywania 
urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 
a także zmiany ukształtowania terenu i gromadzenia ścieków.

W przypadku planów Inwestora związanych z lokalizacją in-
westycji na terenach szczególnego zagrożenia powodzią należy 
wiedzieć, że jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powo-
dziowym, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
może, w drodze decyzji, na obszarze szczególnego zagroże-
nia powodzią zwolnić od ww. zakazów, określając warunki 
niezbędne dla ochrony przed powodzią.

Dla terenów położonych w granicach administracyjnych na-
szej gminy właściwym w powyższej materii jest Dyrektor Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą pod 
adresem: 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22. Z wnio-
skiem o decyzję zwalniającą występuje do Dyrektora RGZW bez-
pośrednio Inwestor i dotyczy on konkretnej inwestycji na precy-
zyjnie wyznaczonym obszarze. 

W przypadku uzyskania takiego zwolnienia, należy również 
wiedzieć, że wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno - praw-
nego, co wiąże się z koniecznością opracowania operatu wod-
no-prawnego i przeprowadzeniem stosownego postępowania 
administracyjnego.

Wszystkie powyższe procedury dodatkowo wydłużają sam pro-
ces pozyskiwania pozwoleń umożliwiających faktyczne rozpoczę-
cie inwestycji w terenie. 

Uwzględniając powyższe, w procesie inwestycyjnym należy 
dodatkowo przewidzieć okres czasu związany z koniecznością 
uzyskania stosownych zezwoleń dla obszarów zlokalizowanych 
w terenach szczególnego zagrożenia powodzią.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodzio-
wego w wersji kartograficznej w formacie pdf są ogólnodo-
stępne na hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.
isok.gov.pl. 

Marcin Gwizdak, Referat 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

1. Przebudowę drogi wewnętrznej w Krze-
mienicy – od Ośrodka Kultury k/starego 
cmentarza w kierunku Strażowa, długo-
ści 2,57 km,

2. Budowę odcinka chodnika przy drodze 
wojewódzkiej Nr 881 w Medyni Gło-
gowskiej w km 6+127,22 – 7+003,02 
oraz budowę zatoki autobusowej w km 
9+300 przy Zespole Szkół w Medyni 
Głogowskiej,

3. Budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz 
z budową czterech zatok autobusowych 
przy drodze powiatowej Nr 1382 R Rze-
szów – Trzebownisko – Czarna w msc. 
Czarna (odcinek od obiektów ORLIK 
w kierunku Łukawca).
Łączna wartość całego projektu to 

kwota prawie 4,7 mln. złotych.
W ramach przebudowy drogi wewnętrz-

nej w Krzemienicy wykonana zosta-
nie na całej długości nowa podbudowa 
i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowe-
go szerokości 5,0 m , sześć zatok autobu-
sowych wraz z chodnikiem, wiatami przy-
stankowym oraz miejscami postojowymi na 
rowery. Ponadto utwardzone zostaną pobo-
cza i przebudowane odwodnienie drogi.

Kolejnym zadaniem będzie budowa 
chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 
w Medyni Głogowskiej. Początek zapro-

jektowanego chodnika w km 6+127,22 
w odległości 56 m za granicą administra-
cyjną msc. Trzeboś, zaś koniec planowa-
nej realizacji w km 7+003,02 znajduje się 
przed skrzyżowaniem z droga powiatową 
do Zalesia. Rozwiązania projektowe zakła-
dają budowę chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej szerokości 1,50 m poza 
rowem, z lewej strony drogi. Natomiast 
na dalszym odcinku drogi wojewódzkiej 
Nr 881 w rejonie Zespołu Szkół wykona-
na zostanie zatoka autobusowa oraz odci-
nek chodnika od zatoki w kierunku szkoły 
i przeniesiona wiata przystankowa.

Trzecim zadaniem realizowanym 
w  ramach projektu „Rozwój gospodar-
ki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilno-
ści mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego 
na terenie ROF” będzie budowa ciągu pie-
szo-rowerowego wraz z budową czterech 
zatok autobusowych w ciągu drogi powia-
towej Nr 1382 R Rzeszów – Trzebownisko – 
Czarna na odcinku od obiektów boisk wie-
lofunkcyjnych ORLIK w kierunku Łukawca. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budo-
wę ciągu pieszo-rowerowego długości 770 
mb poza rowem, budowę czterech zatok 
autobusowych z wiatami przystankowymi 
i stojakami na rowery. W celu zapewnie-
nia bezpiecznego korzystania i dojścia do 
przystanków autobusowych zaprojektowa-
no w rejonie zatok autobusowych przejścia 
dla pieszych przez jezdnię.

Poza tymi znacznymi inwestycjami 
drogowymi, planowane są również nowe 
nawierzchnie asfaltowe na drogach gmin-
nych w miejscowościach Krzemienica, 
Czarna i Pogwizdów, wskazanych do reali-
zacji przez mieszkańców w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego. 

barbara Sowa, Referat Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

inWeStyCje na terenaCh 
szczególnego zagrożenia poWodzią

mapy zagrożenia poWodzioWego i mapy ryzyka poWodzioWego zostały opracoWane przez prezesa 
krajoWego zarządu gospodarki Wodnej W ramach projektu „informatyczny system osłony kraju przed 
nadzWyczajnymi zagrożeniami” (isok) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanoWią podstaWę do 
podejmoWania działań zWiązanych z planoWaniem przestrzennym i zarządzeniem kryzysoWym.

OGŁOSZENIE BIURA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZARNEJ

Informuje się rolników, że można skorzystać 
z fachowej pomocy w wypełnianiu wniosków 

o płatności bezpośrednie – płatności do upraw 
rolnych, płatności do zwierząt. Z pomocy w biurze 

można skorzystać w dni pracujące: 
wtorki, środy, piątki w godzinach od 8.00-15.00

Siedziba Biura Doradztwa Rolniczego 
w Czarnej naprzeciwko Urzędu Gminy

tel. 609 811 385

Główny Specjalista Doradztwa Rolniczego, 
andrzej Surmacz
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Ścieżka zdrowia utworzona zosta-
ła z 8 elementów kształtujących 
zwinność, siłę oraz równowagę. 

Będą na niej systematycznie odbywa-
ły się zajęcia dla przedszkolaków. Jed-
nak przez cały czas będzie ona dostęp-
na dla każdego dziecka chcącego się 
powspinać, powisieć do góry nogami, 
bądź przejść po ruchomych elementach. 

Obok ścieżki zamontowanych zo-
stało kilka nowych urządzeń siłowni 
zewnętrznej. Już dziś zachęcamy każ-
dego do skorzystania z możliwości za-
dbania o własne ciało i samopoczu-
cie na nowych, specjalnie dobranych 
sprzętach.

Tuż za siłownią znajduje się strefa za-
bawy dla dzieci. Będzie ona w przyszłości  
z pewnością jeszcze rozbudowana. 

Obecnie cały obiekt jest tak dosto-
sowany, aby każdy bez względu na płeć, 
wiek oraz poziom wytrenowania mógł 
w sposób aktywny spędzić wolny czas 
na świeżym powietrzu. Nie bójmy się 
korzystać z tego co nowe. 

Ewa Mroziak, Orlik w Czarnej

noWe 
strefy 
rekreacji 
na ORlIKU 
W CZaRneJ
gdyby tak W naszej gminie poWstało idealne miejsce do spędzania 
Wolnego czasu? mamy dla Wszystkich dobrą Wiadomość – to 
już się Wydarzyło. orlik W czarnej dzięki realizacji projektu 
poWiększył się, tWorząc tym samym noWoczesny obiekt sportoWo 
– rekreacyjny. oprócz istniejących do tej pory boisk do piłki 
nożnej, koszykóWki, siatkóWki, siatkóWki plażoWej oraz kortu do 
tenisa poWstała ścieżka zdroWia dla dzieci i młodzieży, siłoWnia 
pleneroWa dla każdego oraz plac zabaW. 

Nasz kompleks sportowy powięk-
szył się o ścieżkę zdrowia, plac 
zabaw oraz siłownię plenerową 

i  to właśnie dzięki temu możemy wyjść 
z nową ciekawą ofertą. Nowością będą za-
jęcia dla osób starszych. Dlatego: jeśli je-

steś na emeryturze, bądź masz dużo wol-
nego czasu, to zapraszamy już dziś. Spo-
tkania będą bazować na ćwiczeniach na 
siłowni zewnętrznej. Jeśli myślisz, że to 
tylko dla młodych, to błąd! Takie urzą-
dzenia to od dawna podstawowe wypo-

sażenie przy sanatoriach, w parkach. Ko-
rzysta z nich wiele osób starszych. Głów-
ną zaletą jest to, że nie ma na nich dodat-
kowego obciążenia. Podczas ćwiczeń mu-
simy wyłącznie pokonać ciężar własne-
go ciała. Urządzenia są łatwe w obsłu-
dze. Dodatkowo zapewniamy naszego in-
struktora, który pokaże, jak korzystać ze 
sprzętów, na jakie partie mięśni każdy  
z nich wpływa. Zajęcia są bezpłatne. Dlate-
go już dziś zapraszamy od kwietnia w każ-
dy wtorek i czwartek na godzinę 10:00. 

A może jesteś pełnoetatową babcią 
lub dziadkiem ? Tym lepiej. Weź ze sobą 
swoją pociechę i pokaż jej, że aktywność 
to fajna zabawa i idealny pomysł na spę-
dzenie wolnego czasu. My zapewniamy, 
że nie będą się z Wami nudzić. Strefa dla 
dzieci obejmuje plac zabaw oraz ścieżkę 
zdrowa, która jest tuż obok siłowni. Dla-
tego i Wasze pociechy czeka świetna za-
bawa, gwarantująca zdrowie oraz kształ-
tująca dobre nawyki. 

Nasz pomysł na Orlik w nowym wy-
daniu jest następujący: chcemy aby było 
to miejsce aktywności całych rodzin. Co 
więcej – jest to możliwe, ponieważ na-
sza sportowa infrastruktura na to po-
zwala w 100 %.

„Ruch może zastąpić każde lekarstwo, 
ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie 
zastąpią ruchu”. 

Ewa Mroziak, Orlik w Czarnej

ruszyła Wiosna a Wraz z nią startuje orlik W czarnej. 
co noWego mamy do zaoferoWania?

od przedszkola do seniora

Już w tym sezonie można będzie korzystać z nowo oddanego boiska wielofunkcyjnego, które powstało przy Zespole Szkół 
w Medyni Łańcuckiej. Wkrótce obok boiska powstanie też bieżnia 3-torowa o długości 60 m ze skocznią do skoku w dal. Projekt 
zrealizowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach tego samego projektu w 2017 roku powstaną kolejne przyszkolne boiska wielofunkcyjne w Dąbrówkach, Pogwiz-
dowie (Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej) oraz w Zalesiu. Przeprowadzony też zostanie kompletny remont dwóch sal gim-
nastycznych w Krzemienicy. 

Monika Nizioł, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

nOWe BOiSkO Przy zS W Medyni łańCuCkiej
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Wydarzenie odbyło się z inicja-
tywy Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Włady-

sława Ortyla. W spotkaniu wzięli rów-
nież udział Pani Premier Beata Szydło, 
Pan Markku Markkula – Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Regionów oraz 
członkowie polskiej delegacji do Komi-
tetu Regionów. Obecni także byli par-
lamentarzyści, europosłowie, przedsta-
wiciele ministerstw, marszałkowie wo-
jewództw, samorządowcy z kraju i pod-

Celem projektu jest wzrost kompe-
tencji kluczowych uczniów w za-
kresie Technologii Informacyj-

no Komunikacyjnych, nauk matema-
tyczno-przyrodniczych, języków obcych, 
kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz rozwijanie indywidu-
alnego podejścia do ucznia, szczegól-
nie ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Drugim celem jest wzrost kom-
petencji nauczycieli kształcenia ogólne-
go tych szkół, w szczególności w zakre-

Mieszcząca się w Krzemienicy 
Firma Bimex-Böllhoff otrzy-
mała tytuł Dostawcy roku 

2015 dla koncernu Kirchhoff w kate-
gorii „bought-in parts”.

To bardzo duże wyróżnienie, po-
twierdzające kompetencje i profesjo-
nalizm firmy w obsłudze tak wymaga-

W SOBOtę 4 LuteGO SkarBnik GMiny Czarna Pan januSz kuźniar W iMieniu 
Wójta GMiny Czarna, Wziął udział W OGóLnOPOLSkiM SPOtkaniu 
SaMOrządóW W CentruM WyStaWienniCzO-kOnGreSOWyM W jaSiOnCe.

OGóLnOPOLSkie SPOtkanie SaMOrządóW

karpacia oraz reprezentanci: Związku 
Województw RP, Związku Powiatów Pol-
skich, Unii Miasteczek Polskich, Związ-
ku Miast Polskich, Unii Metropolii Pol-
skich, Związku Gmin Wiejskich RP.

Podczas spotkania zaprezento-
wany został ranking zrównoważo-
nego rozwoju podkarpackich samo-
rządów. W kategorii gmin wiejskich 
za 2015 rok Gmina Czarna znalazła 
się w pierwszej 10-tce z pośród 109 
gmin.

Opracowany pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wy-
działu Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej Ran-
king Jednostek Samorządu Terytorial-
nego Zrównoważonego Rozwoju ma na 
celu monitorowanie zrównoważone-
go rozwoju społeczno-ekonomicznego 
gmin i  regionów jako jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz promocję roz-
woju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking, uwzględniający wszyst-
kie polskie miasta i gminy, opraco-
wywany jest na podstawie 15 wskaź-
ników. Pod uwagę brane są m.in. wydat-
ki na projekty inwestycyjne na miesz-
kańca, liczba osób pracujących na 1000 
mieszkańców, liczba podmiotów gospo-
darczych na 1000 mieszkańców, saldo 
migracji, liczba absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych na 1000 mieszkań-
ców oraz odsetek mieszkańców korzy-
stających z oczyszczalni ścieków.

Z dużą ciekawością możemy oczeki-
wać kolejnej edycji rankingu Zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego. W 2017 roku zosta-
nie oceniony rok 2016. 

Monika Nizioł, Referat 
Promocji i Pozyskiwania Funduszy

jącego klienta jakim jest Kirchhoff Au-
tomotive.

Uroczystość wręczenia nagrody od-
była się 8 czerwca 2016 roku w jednej 
z fabryk Kirchhoff w Ovar w Portugalii.

Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. powsta-
ła w 1994 roku w Łańcucie jako wspól-
ne przedsięwzięcie istniejącej od 1989 

Ważne Wyróżnienie dla firmy bimex-böllhoff

roku polskiej firmy rodzinnej Bimex Sp. 
z o.o. oraz znanego niemieckiego kon-
cernu Böllhoff GmbH. W ciągu ponad 24 
lat działalności, dzięki solidnej pracy, 
inwestycjom i dobrym wynikom firma, 
będąca początkowo biurem handlowym 
zatrudniającym kilka osób, rozrosła się 
do obecnej postaci. W chwili obecnej za-
trudnia 56 osób oraz dysponuje własną 
siedzibą, w skład której wchodzi budy-
nek biurowy i magazyn o powierzchni 
4000 m2. 

projekt pt. „popraWa jakości kształcenia 
W gminie czarna”
Pięć Szkół z GMiny Czarna dzięki StaraniOM Wójta GMiny Pana 
edWarda dOBrzańSkieGO Od 1 kWietnia Będzie reaLizOWać PrOjekt 
„POPraWa jakOŚCi kSztałCenia W GMinie Czarna” W raMaCh PrOGraMu 
OPeraCyjneGO WOjeWództWa POdkarPaCkieGO na Lata 2014-2020 nuMer 
9.2 nazWa działania „POPraWa jakOŚCi kSztałCenia OGóLneGO”. 

sie wykorzystania Technologii Informa-
cyjno Komunikacyjnych w nauczaniu. 
W programie będą uczestniczyć: Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II w Me-
dyni Głogowskiej, Szkoła Podstawowa 
w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia 
w Medyni Łańcuckiej, Szkoła Podstawo-
wa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli 
Małej, Szkoła Podstawowa w Zespo-
le Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu, 
i Publiczne Gimnazjum im. Obrońców 
Westerplatte w Dąbrówkach. W ramach 

projektu szkoły zostaną doposażone 
w sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyj-
nych min. laptopy, drukarki, wizualizery, 
zestawy interaktywne, aparaty fotogra-
ficzne. Ogółem na pomoce zostało prze-
znaczonych około 247000 zł. Nauczycie-
le zostaną przeszkoleni do prowadzenia 
zajęć z wykorzystaniem tych pomocy dy-
daktycznych. Uczniowie będą mogli roz-
wijać swoje zainteresowania i podnosić 
kompetencje uczestnicząc w wielu inte-
resujących zajęciach dodatkowych min. 
logopedycznych, z języka angielskiego, 
przyrodniczych, matematycznych, infor-
matycznych, zajęć rewalidacyjno-wyrów-
nawczych i innych. Całkowity budżet pro-
jektu to 694 978zł. 

joanna Lalicka, Zespół Szkół w Woli Małej

gmina czarna Wśród 
najlepszych gmin złotej 
setki podkarpacia oraz W 
pierWszej piątce W rankingu 
gmin podkarpacia za 2015 r.

Ponadto Gmina Czarna zajęła bardzo wysokie 4 miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia za 2015 rok spośród 160 gmin miejskich, 
miejsko-wiejskich i wiejskich całego Podkarpacia (z rankingu wyłączone zostały miasta na prawach powiatu tj. Rzeszów, 
Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg).

Wyniki Rankingu ustalono na podstawie danych statystycznych za rok 2015 zebranych i przeanalizowanych przez Urząd 
Statystyczny w Rzeszowie w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze 
społecznej i gospodarczej określane przez m.in.:

 majątkowe wydatki inwestycyjne i na administrację publiczną na jednego mieszkańca,
 wydatki inwestycyjne majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca,
 wysokość pozyskanych funduszy europejskich, 
 ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. Mieszkańców,
 przyrost naturalny na tysiąc mieszkańców,
 wyników sprawdzianów i testów końcowych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Wójt Gminy Czarna

GMina Czarna PO raz kOLejny zOStała OCeniOna i uzySkała BardzO WySOkie 4 MiejSCe W rankinGu złOta Setka GMin 
POdkarPaCia SPOŚród 109 GMin WiejSkiCh WOjeWództWa POdkarPaCkieGO. tak WySOka LOkata W złOtej SetCe GMin 
WiejSkiCh SPraWia, że GMina Czarna jeSt najLePiej OCeniOną GMiną z POWiatu łańCuCkieGO.



12 listopada 2016 r. odbył się w Krzemienicy wieczór autor-
ski Józefa Pelca zatytułowany „Muzyka prosto z Jawornika”, któ-
ry zgromadził liczne grono przyjaciół, przedstawicieli władz lokal-
nych oraz fanów artysty.

Spotkanie z twórczością krzemienickiego muzyka, pieśniarza, 
wrażliwego poety i patrioty – zbiegło się z czasem świętowania 

niepodległości przez Polaków. Nie po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć słowa piosenek, 
które, choć napisane dawno temu – ciągle są aktualne: „Musimy bronić ojczyznę, Rozwagą, od-
wagą i patriotyzmem… albo „ Żyjmy w przyjaźni i zawsze w zgodzie, Z myślą o naszej ojczy-
stej zagrodzie”. To niemalże hymny, które doskonale zna jego publiczność .

Tych hymnów było zresztą więcej. Piosenek, które stały się przebojami, nuconymi przez fa-
nów artysty, nie tylko tych z Krzemienicy. Józef Pelc w swoich pieśniach nie raz zadawał pyta-
nia o to, co potem – kierując je bezpośrednio do samego Boga albo do wszechświata: Wciąż so-
bie myślę w swoim umyśle patrząc na drogi mleczne. Która to gwiazda jest mi przyjazna – na 
której będę wiecznie..” – słyszeliśmy w jednej z jego piosenek. Czy nie nasuwa nam się skoja-
rzenie z wielkim bardem Leonardem Cohenem, który odszedł od nas w ten właśnie weekend?

Józef Pelc urodził się w latach pięćdziesiątych, dzieciństwo, młodość i większą część życia spę-
dził w Krzemienicy. Tutaj pasał i doił krowy – pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. 
Tu oswajał zwierzęta, tu nauczył się szacunku do przyrody i natury. Tu poznawał ludowe pieśni 
i obyczaje oraz naszą, rodzimą tradycję. Tu przeżywał swoje pierwsze uniesienia i zawody miłosne.

Od najmłodszych lat związany był z zespołem ludowym „Wesele Krzemienickie”.W Krze-
mienicy rozpoczynał swoje muzykowanie w zespołach wokalno-muzycznych „Albatros” i „Pę-
telki”. Z zespołem „Wesele Krzemienickie” i „Pętelki” pracuje do dzisiaj.

Był również związany z łańcuckimi zespołami wokalno-muzycznymi działającymi przy domu 
kultury w Łańcucie – z zespołem „Dysonans” działającym jeszcze w domu strażaka na Podzwie-
rzyńcu na przełomie lat 60-tych i 70-tych. Później w nowo wybudowanym obecnym domu kultury 
z zespołami Praesens” oraz „Big-Band” jak również w reaktywowanym w roku 1997 „Dysonansie”.

Bywał za granicą – gdzie w Chicago był zapraszany kilkukrotnie do występów w polonij-
nym kabarecie „Bocian”, w którym to występowały gościnnie takie sławy jak Kasia Sobczyk, 
Michał Bajor czy Jacek Wójcicki. 

GOKiR Czarna

Vi SPaCer niePOdLeGłOŚCiOWy W Czarnej
(11 listopada 2016 r.)

UROCZySTE GmINNE OBChODy 
98. ROCZNICy ODZySkANIA 

pRZEZ pOLSkę NIEpODLEGŁOśCI 
krzemienica ,11 listopada 2016 r.

„kiedy biorę 
        akordeon... 

...i zaczynam 
na nim grać…”

Ja jestem krzemienicki muzyk
Bardzo często dla was tutaj gram
Potrafię czasem kogoś wkurzyć
Kiedy repertuar kiepski mam

Lecz myślę, że mi wybaczycie
Jeśli czasem zdenerwuję was
Ja śpiewam to co niesie życie
To co czuję to co drzemie w nas

Więc jeśli chcecie mnie posłuchać
To z radością będę dla was grał
Coś ekstra dla waszego ucha
Wszystko to co w sercu będę miał

Muzyka prosto z Jawornika
Przecież każdy z was ją dobrze zna
Niech w wasze uszy dziś przenika
Niechaj każdy z was ją w sercu ma

Pętelki dla was dzisiaj grają
Chyba od 45 lat
I wszystkich was dziś zapraszają
W ten muzycznie kolorowy świat

Muzyka prosto z Jawornika
Przecież każdy z was ją dobrze zna
Niech w wasze uszy dziś przenika
Niechaj każdy z was ją w sercu ma
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fleks zaprasza noWych członkóW do zespołu
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Zespół taneczny Fleks pracuje 
w 2 grupach wiekowych, 
spotyka sie w dwóch miejscowościach: 
Czarnej i Medyni Głogowskiej. 

Wszystkie chętne dzieci od 7 lat  
- miłośników tańca, zapraszamy do zespołu.

Choreograf zespołu, Maja Skoczylak

Podczas uroczystości został poświęcony 
parking przed kościołem. inwestycja sfinansowana 
została z budżetu gminy Czarna



Spotkania opłatkowe w gminie Czarna
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Dąbrówki 
21 stycznia 2017 r.

Woła Mała 
14 stycznia 2017 r.

Zalesie 
10 stycznia 2017 r.
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VIII Powiatowy Konkurs Kulinarny
Fot. Wiesław Wawrzaszek, Jagoda Turosz

Medynia Łańcucka 
22 stycznia 2017 r.
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Z myślą o uczniach obdarzonych ta-
lentem artystycznym, Zarząd OG 
ZOSP RP w Czarnej organizuje od 

wielu lat eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Zapo-
biegajmy Pożarom”. Ma on na celu za-
interesowanie dzieci, młodzieży i twórców 
nieprofesjonalnych ochroną przeciwpoża-
rową, tradycją i życiem strażackich środo-
wisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. 
Tematyka konkursu obejmuje udział jed-
nostek straży pożarnych w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk ży-
wiołowych, czy ekologicznych oraz star-
ty w  zawodach, prowadzenie działalno-
ści prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat 
można również wybrać historię pożarnic-
twa. Przedmiotem konkursu są prace w 
dziedzinie: malarstwa, rysunku, grafiki, 
tkactwa, rzeźby, metaloplastyki czy inne. 

Jest on prowadzony w sześciu grupach 
wiekowych: 1 – Przedszkole, 2 – Klasy I-III 
Szkoły Podstawowej, 3 – Klasy IV-VI Szko-
ły Podstawowej, 4 – Gimnazjum, 5 – Szkoły 
Ponadgimnazjalne, 6 – Dorośli. 

Podsumowanie ostatniego konkursu 
plastycznego na szczeblu gminnym odbyło 
się 2 grudnia 2016 roku. Komisja w skła-
dzie: Małgorzata Wisz – przewodnicząca, 
Gabriela Pasierb – sekretarz oraz członko-
wie – Weronika Wojtowicz, Agnieszka Ożóg 
– Nawłoka, Zbigniew Bojda, Zbigniew Ju-
rek oceniła 30 prac, które wpłynęły z pla-
cówek oświatowych naszej gminy i wybra-
ła po 3 z każdej grupy wiekowej.

  grupa i – przedszkole: I miejsce 
–  Miłosz Kamiński ( ZS w Medyni Gło-
gowskiej) II miejsce – Lena Bieniasz (ZS 
w Krzemienicy) III miejsce – Sabina Kisiel 
(ZS w Dąbrówkach)

 grupa ii – klasy i – iii szkoły podsta-
wowej: I miejsce – Bartosz Dyrda (ZS w Za-
lesiu) II miejsce – Julia Kot (ZS w Medyni 
Łańcuckiej) III miejsce – Jakub Koszuliń-
ski (ZS w Medyni Głogowskiej)

 grupa iii – klasy iV – Vi szkoły pod-
stawowej: I miejsce – Gabriela Lis (ZS 
w Krzemienicy) II miejsce – Martyna Kra-
ska (ZS w Medyni Głogowskiej) III miej-
sce – Monika Tryniecka (ZS w Czarnej)

 grupa iV – gimnazjum: I miejsce 
– Piotr Kępa (ZS w Medyni Łańcuckiej) 
II miejsce – Natalia Nizioł (ZS w Medyni 
Głogowskiej) III miejsce – Patrycja Dubiel 
(ZS w Krzemienicy)

Zwycięskie prace zostały zakwalifiko-
wane do eliminacji powiatowych, które 
odbyły się 16 grudnia 2016 roku w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Łańcucie. Na tym 
szczeblu najlepszych wyłoniono spośród 

edukacja i profilaktyka z zakresu ochrony 
przeciWpożaroWej 

52 prac wykonanych przez dzieci i  mło-
dzież powiatu łańcuckiego. Czteroosobo-
wa komisja wybrała 15 prac (po 3 z 5 grup 
wiekowych), które zostały przesłane na etap 
wojewódzki. Wśród nich znalazły się rów-
nież te, które pochodziły z gminy Czarna. 
W 1 grupie – przedszkola ponownie I miej-
sce uzyskał Miłosz Kamiński (ZS w Medyni 
Głogowskiej), w 2 grupie – I miejsce przy-
znano Bartoszowi Dyrdzie (ZS w Zalesiu), 
w 3 grupie – I miejsce zdobyła Gabriela Lis 
(ZS w Krzemienicy), w 4 grupie – I miej-
sce przypadło Natalii Nizioł (ZS w Medy-
ni Głogowskiej), a  III miejsce – Piotrowi 
Kępie (ZS w Medyni Łańcuckiej). Laureaci 
konkursu plastycznego otrzymali dyplomy 
i nagrody ufundowane ze środków finanso-
wych – w pierwszym etapie Urzędu Gminy 
w Czarnej, w drugim – Starostwa Powiato-
wego w Łańcucie.

Zarząd OG ZOSP RP w Czarnej prze-
prowadził w dniu 23 marca 2017 roku 
w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w 
Medyni Łańcuckiej XI eliminacje gmin-
ne OTWP z udziałem 28 reprezentan-
tów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Czarnej, Dąbrówek, Krzemienicy, Medy-
ni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Woli 
Małej i Zalesia. W grupie pierwszej (szko-

„Potrzebujemy drugiego człowieka, by mu wyświadczać dobro i przez to coraz bardziej stawać się człowiekiem”. (…)
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ły podstawowe klasy IV – VI) rywalizowa-
ło 12 uczniów, w grupie drugiej (gimna-
zjum) – 16. Turniej został przeprowadzo-
ny w formie testu z pytaniami zamknięty-
mi i 3 zadaniami otwartymi wymagający-
mi krótkiej, pisemnej odpowiedzi. Łącznie 
uczniowie z grupy I mogli zdobyć 45 punk-
tów, a z grupy II – 50. Nad prawidłowym 
przebiegiem czuwała komisja w składzie: 
przewodniczący – dh Zbigniew Jurek, se-
kretarz – Krystyna Jurek, członkowie – mł. 
bryg. Mariusz Kluz, Halina Golec, Ewa Ga-
weł, Eugeniusz Głowiak, Andrzej Inglot, 
Rafał Rybak, Ewa Sierżęga, Jolanta Turek.

Po ocenie prac i przeprowadzeniu do-
grywki jury konkursu przedstawiło zwy-
cięzców. 

 Grupa i: I miejsce – Sara Kornak (ZS 
w Zalesiu) II miejsce – Izabela Dołęga (ZS 
w Zalesiu) III miejsce – Kamil Stawarz (ZS 
w Zalesiu)

 Grupa ii: I miejsce – Konrad Kor-
nak (ZS w Medyni Łańcuckiej) II miej-
sce – Przemysław Bieniasz (ZS w Krze-
mienicy) III miejsce – Aleksandra Kępa 
(ZS w Czarnej)

Do eliminacji powiatowych, które 
odbędą się 25 kwietnia 2017 roku w Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Łańcucie za-

kwalifikowali się: w grupie I – Sara Kor-
nak, Izabela Dołęga, w grupie II – Kon-
rad Kornak, Przemysław bieniasz.

W przerwie konkursu związanej z ocze-
kiwaniem na wyniki końcowe uczniowie 
obejrzeli prezentację nt. zagrożeń zwią-
zanych z tlenkiem węgla, przygotowaną 
przez dh Mateusza Witka z OSP Medy-
nia Łańcucka. 

W podsumowaniu XI eliminacji gmin-
nych OTWP głos zabrał dh Edward Do-
brzański – wójt gminy Czarna, mł. bryg. 
Mariusz Kluz – zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy 
Powiatowej PSP w Łańcucie, Pani halina 
Golec – dyrektor ZS w Medyni Łańcuc-
kiej oraz dh Zbigniew jurek – wiceprezes 
ZOP ZOSP RP w Łańcucie. Wszyscy gratu-
lowali uczniom posiadanej profesjonal-
nej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej i uzyskanych wyników, a opieku-
nom przekazywali słowa uznania za przy-
gotowanie i motywację swoich wychowan-
ków. Uczestnicy turnieju otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe ufundowane z bu-
dżetu gminy Czarna. 

Dh Zbigniew jurek
 Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w łańcucie

katego
ria sp kl. iV-Vi

katego
ria gim

n
azjum

I miejsce – Miłosz Kamiński (ZS w Medyni Głogowskiej) I miejsce – Gabriela Lis (ZS w Krzemienicy)

I miejsce – Piotr Kępa (ZS w Medyni Łańcuckiej)I miejsce – bartosz Dyrda (ZS w Zalesiu)

II miejsce – Lena bieniasz (ZS w Krzemienicy) II miejsce – Martyna Kraska (ZS w Medyni Głogowskiej)

II miejsce – Natalia Nizioł (ZS w Medyni Głogowskiej)II miejsce – julia Kot (ZS w Medyni Łańcuckiej)

III miejsce - Sabina Kisiel (ZS w Dąbrówkach) III miejsce – Monika Tryniecka (ZS w Czarnej)

III miejsce – Patrycja Dubiel (ZS w Krzemienicy)III miejsce – jakub Koszuliński (ZS w Medyni Głogowskiej)
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Na terenie Gminy Czarna  funkcjo-
nuje  pięć jednostek OSP, z któ-
rych dwie tj. OSP Medynia Gło-

gowska i OSP Krzemienica włączone już 
są w struktury KSRG.  Dla druhów z OSP 
w Medyni Łańcuckiej uroczystość sta-

nowiła przypieczętowanie wieloletniej 
pracy wielu druhów i druhen, zwieńcze-
nie długiego okresu przygotowań, w któ-
rym należało m.in. przeszkolić strażaków 
oraz uzupełnić braki sprzętowe do sta-
nu wymaganego normatywem. Włącze-

nie jednostki w struktury KSRG było po-
przedzone podpisaniem trójstronnego 
Porozumienia pomiędzy Wójtem Gmi-
ny Czarna, Komendantem Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 
i Prezesem tutejszej OSP. 

Krajowy System Ratowniczo-Ga-
śniczy stanowi fundament ratowni-
czy kraju. Skupia wokół siebie najlepsze 
jednostki ratownicze, służby, inspekcje 
i straże. Wejście w te struktury jest pre-
stiżowe i stanowi pochwałę dla jednostki 
za jej dotychczasowe działania ratowni-
cze. Jednostka taka ma możliwość dalsze-
go rozwoju sprzętowego, szkoleniowego 
i organizacyjnego, stanowi siły pierwsze-
go reagowania w przypadku wystąpie-
nia zagrożenia, nie tylko na terenie gmi-
ny czy powiatu, ale także województwa .

Tego dnia pododdział składający się 
z druhów jednostki OSP Medynia Łań-
cucka, na uroczystą zbiórkę wprowa-

W dniu 21 stycznia 2017 roku przed remizą osp W medyni łańcuckiej  odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 
Włączenia jednostki W struktury krajoWego systemu ratoWniczo-gaśniczego (ksrg). 

Włączenie ochotniczej straży pożarnej W medyni łańcuckiej 
do krajoWego systemu ratoWniczo-gaśniczego

dził –  wraz z pocztem sztandarowym 
– dowódca uroczystości mł. bryg. Ma-
riusz Kluz z Państwowej Straży Pożarnej 
w Łańcucie. Następnie złożył on  meldu-
nek o gotowości do uroczystej zbiórki Za-
stępcy Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzejowi 
Marczeni, po czym została wciągnięta fla-
ga państwowa na maszt i odtworzony zo-
stał hymn państwowy. Wszystkich zebra-
nych powitał prezes OSP Medynia Łań-
cucka druh Grzegorz Sala, który następ-
nie przybliżył funkcjonowanie i proces 
starań o włączenie w struktury KSRG. W 
swoim przemówieniu podkreślił, że dzi-
siejsza uroczystość jest szczególnym, 
historycznym wydarzeniem dla tutej-
szej jednostki , która nieprzerwanie od 
blisko 100 lat działa na rzecz mieszkań-
ców Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa 
oraz gminy Czarna. Zapewnił o dołoże-
niu wszelkich starań, by sprostać stawia-
nym jednostce zadaniom, niosąc pomoc 
ludziom, którzy jej potrzebują. Podzię-
kował wszystkim tym, którzy dotychczas 
angażowali się w pracę na rzecz jednost-
ki i służyli radą, pomocą- zarówno mery-
toryczną jak i finansową. 

Dotychczasowe dokonania nie były-
by możliwe, gdyby nie środki finansowe 
pochodzące głównie z budżetu Gminy 

Czarna, a także dotacje z Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP, Komendy Głów-
nej PSP, firm ubezpieczeniowych, fun-
duszu sołeckiego, sponsorów oraz środ-
ków własnych takich jak m.in.: z prze-
kazania 1% podatku na stowarzyszenie. 
Na szczególną uwagę zasługują sami 
druhowie, którzy sukcesywnie podno-
szą swoje kwalifikacje, a także – na ile 
jest to możliwe – sami wykonują wszel-
kie prace, tj. remonty w budynku remi-
zy i jej obejściu czy też naprawy samo-
chodów i sprzętu będącego na wyposa-
żeniu jednostki.

Kulminacyjnym punktem uroczy-
stości, która odbyła się zgodnie z ce-
remoniałem pożarniczym, było odczy-
tanie i wręczenie decyzji Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
o włączeniu OSP w Medyni łańcuckiej 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Wręczenia aktu dokonali: p. Ka-
zimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, mł. 
bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta PSP w Rzeszo-
wie, st.  bryg. Roman Poterek- Komen-
dant Powiatowy PSP w Łańcucie, p. Adam 
Krzysztoń – Starosta Powiatu Łańcuckie-
go, p. Edward Dobrzański – Wójt Gminy 
Czarna. W okolicznościowym przemówie-
niu zaproszeni goście gratulowali stra-

żakom takiego wyróżnienia, podkreśla-
li duże zaangażowanie druhów w służbę 
pożarniczą. W uroczystości udział wzię-
li także m.in.: dh Tadeusz Świątoniow-
ski – członek Głównego Sądu Honorowego 
w Warszawie, bryg. Jacek Rejman – zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP w Łań-
cucie, bryg. Kazimierz Witek – zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszo-
wie, dh Adam Rajzer – Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie, 
dh Zbigniew Jurek – Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcu-
cie, dh Mieczysław Kot – członek Honoro-
wy OSP w Medyni Łańcuckiej, radni gmin-
ni, sołtysi, przedstawiciele jednostek OSP 
Gminy Czarna, sympatycy i osoby wspie-
rające działalność jednostki. 

Następnie dowódca uroczystości zło-
żył meldunek o zakończeniu zbiórki, od-
prowadzony został sztandar jednostki, 
zaś Prezes OSP Medynia Łańcucka dh 
Grzegorz Sala, zaprosił wszystkich zgro-
madzonych na poczęstunek przygotowa-
ny przez tutejsze Stowarzyszenie „Klub 
Kobiet” oraz na dalszą część uroczysto-
ści, tj. coroczne Zebranie Sprawozdaw-
cze jednostki. 

Izabela Sala, 
fotografie Stanisław Kotula



26 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2017 www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ  2017www.gminaczarna.pl 27

Proces starań o włączenie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Medyni 
Łańcuckiej do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego – można powie-
dzieć – rozpoczął się 100 lat temu od de-
cyzji ówczesnych druhów o powstaniu 
Straży Ogniowej w Medyni Łańcuckiej. 

Dokładna data nie jest znana, ale z re-
lacji starszych druhów wynika, że straż 
ogniowa została założona w tym cza-
sie. Jednym z inicjatorów jej powsta-
nia był druh Jan Łukasz, który po wybo-
rach władz otrzymał funkcję Komendan-
ta. Głównym zadaniem nowej organiza-
cji było gaszenie pożarów w sposób zor-
ganizowany, co dawało miejscowej spo-
łeczności większe poczucie bezpieczeń-
stwa. Sprzęt gaśniczy, którym dyspono-
wali strażacy w tym okresie był bardzo 
skromny – stanowiły go wiadra na wodę 
oraz tłumice. W historii jednostki zano-
towany został rok 1918, w którym po-
wstał pierwszy budynek strażnicy – była 
to szopa zbita z desek, pokryta strzechą. 
Kolejne ważne wydarzenie miało miej-
sce w roku 1926, kiedy to od ówczesne-
go właściciela ziem łańcuckich strażacy 
otrzymali pompę ręczną, którą rok póź-
niej zamontowali na wozie konnym wraz 
z beczką na wodę. W latach trzydziestych 
druhowie wspólnie z mieszkańcami wy-
budowali nowy drewniany budynek remi-
zy, w którym był garaż i dwa pomieszcze-
nia służące przez lata jako sale szkolne. 
W tym czasie przyjęli także nazwę „Sto-
warzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Medyni Łańcuckiej”. 

W latach wojennych nasi straża-
cy walczyli za wolność naszej ojczyzny, 
a po wyzwoleniu włączyli się w odbudo-

wę zniszczonego kraju. Dynamiczny roz-
wój ochotniczego pożarnictwa w naszej 
miejscowości nastąpił w latach sześć-
dziesiątych. Ochotnicza Straż Pożarna 
zakupiła czternaście arów terenu, wy-
konano projekt nowej murowanej straż-
nicy i w czynie społecznym wybudowa-
no budynek. 

W latach osiemdziesiątych roz-
budowano istniejącą strażnicę 
o drugi garaż z przeznaczeniem 

na większy samochód pożarniczy. Obiekt 
ten służy również mieszkańcom Medyni 
Łańcuckiej i Pogwizdowa jako Dom Kul-
tury, w którym odbywają się liczne lo-
kalne uroczystości i święta. Jest on sys-
tematycznie odnawiany i remontowany. 
Przez lata zmieniono również zewnętrz-
ne otoczenie budynku – m.in. wybudo-
wano Kapliczkę Matki Boskiej Jagodniej 
oraz minipark. W całym 100-letnim okre-
sie działalności strażacy zabiegali o wy-
posażenie w coraz bardziej profesjonalny 
sprzęt oraz samochody do działań ratow-
niczych. W roku 1971 tutejsza OSP otrzy-

mała pierwszy samochód pożarniczy Star 
26, który był w tym okresie jednym z nie-
wielu tak nowoczesnych pojazdów gaśni-
czych w powiecie łańcuckim. 

Kolejny samochód pozyskali stra-
żacy w 2006 roku. Ze środków budże-
tu Gminy Czarna zakupiono podwo-
zie Star 266, które druhowie w czynie 
społecznym przygotowali pod wzglę-
dem technicznym, a następnie samo-
chód ten karosowano na pojazd ratow-
niczo-gaśniczy. W tym okresie zrealizo-
wano również kolejną historyczną ini-
cjatywę strażaków – dzięki wsparciu fi-
nansowemu mieszkańców sołectw Me-
dynia Łańcucka oraz Pogwizdów, otrzy-
mali oni sztandar dla swojej jednostki, 
który wraz z nowym samochodem został 
poświęcony podczas uroczystości jubile-
uszowej z okazji 90-lecia w dniu 3 czerw-
ca 2007 roku z udziałem mieszkańców, 
władz związkowych OSP, państwowych, 
samorządowych, gminnych oraz kościel-
nych. Przez kolejne lata doposażano jed-
nostkę w sprzęt podstawowy i specjali-

100 lat ochotniczej straży pożarnej 
W medyni łańcuckiej
ochotniczą straż pożarną W medyni łańcuckiej czeka jeszcze jedno Ważne Wydarzenie W tym roku, 
a mianoWicie obchody 100 lat jej istnienia. uroczystość jubileuszoWa zaplanoWana jest na pierWszą 
niedzielę lipca (2.07.2017r.). rozpocznie się mszą śW. W parku matki bożej jagodnej W medyni łańcuckiej 
i połączona będzie z tutejszym corocznym odpustem ku czci matki bożej jagodnej.

Celem spotkania, było zwrócenie 
uwagi na problemy i  zagrożenia, 
z jakimi spotykają się mieszkańcy 

gminy Czarna. W  debacie wzięli udział 
przedstawiciele lokalnych samorządów, 
dyrektorzy oraz pedagodzy szkół, przed-
stawiciele OSP, Stowarzyszeń, Klubów 
Sportowych działających na terenie gmi-
ny. Wśród zaproszonych gości byli rów-
nież członkowie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Czarnej oraz Zespołu Interdyscyplinar-
nego do Spraw Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemo-
cy w Czarnej.

Debata rozpoczęła się wystąpie-
niem Wójta Gminy Czarna Edwarda Do-
brzańskiego, który przywitał przybyłych 
uczestników. Następnie głos zabrał Ko-
mendant Powiatowy Policji w Łańcucie 
nadkom. Andrzej Żygadło, który omówił 
strukturę organizacyjną Komendy Po-
wiatowej Policji w Łańcucie oraz przed-
stawił Kierownika Rewiru Dzielnicowych 

16 lutego 2017 r. W ośrodku kultury W czarnej odbyła się debata społeczna zorganizoWana przez komendę 
poWiatoWą policji W łańcucie oraz urząd gminy W czarnej. głóWnym jej tematem było bezpieczeństWo 
i porządek publiczny na terenie gminy czarna.

asp. szt. Tomasza Wosia oraz Dzielnico-
wych Gminy Czarna: mł. asp.  Tomasza 
Wojtowicza  i  sierż. szt.  Barbarę Nykle-
wicz. Następnie podziękował za dotych-
czasową współpracę z samorządem gmi-
ny oraz poprosił o zabranie głosu Kierow-
nika Rewiru Dzielnicowych.

Asp. szt. Tomasz Woś omówił stan 
bezpieczeństwa na terenie gminy Czar-
na na podstawie danych statystycznych 
z 2016 r. w zakresie przestępstw, wykro-
czeń oraz zdarzeń drogowych. Przedsta-
wił również priorytety, kierunki działań 
oraz zadania wykonywane przez poli-
cjantów z  Komendy Powiatowej Policji 
w Łańcucie na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Na koniec przekazał 
obecnym informacje o  Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie poprzez 
interaktywną stronę internetową każdy 
ma możliwość anonimowego zgłoszenia 
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Kolejnym punktem debaty były dzia-
łania profilaktyczne podejmowane przez 

debata społeczna na temat bezpieczeństWa

Fot. www.lancut.gada.pl

Komendę Powiatową Policji w Łańcucie. 
Ich istotę oraz rolę prewencyjnego od-
działywania omówiła policjantka Zespołu 
do spraw Profilaktyki Społecznej, Nielet-
nich i Patologii st. sierż. Anna Czarnota.

Przedostatnim punktem debaty była 
dyskusja oraz wnioski. Komendant Po-
wiatowy Policji w Łańcucie odpowiadał na 
pytania oraz odnosił się do uwag zgłasza-
nych przez uczestników debaty. Wszystkie 
uwagi czy propozycje zostaną wykorzysta-
ne przez policjantów w czasie codziennych 
służb, a wnioski przeanalizowane.

Na zakończenie nadkom. Andrzej Ży-
gadło zaproponował termin debaty ewa-
luacyjnej i poprosił o wypełnienie anoni-
mowej ankiety. Jej wyniki pozwolą na lep-
sze organizowanie podobnych przedsię-
wzięć w przyszłości, jednocześnie wskażą 
kierunki i problemy mieszkańców, które 
należy wziąć pod uwagę w realizacji bie-
żących zadań. 

KPP w łańcucie/Red (źródło: www.lancut.gada.pl)

styczny, taki jak agregaty prądotwórcze, 
sprzęt do Ochrony Dróg Oddechowych, 
pompy do wody czystej i zanieczyszczo-
nej, piły łańcuchowe, drabiny, wyposa-
żenie osobiste strażaka. W 2012 roku zo-
stał pozyskany lekki samochód ratow-
niczo-gaśniczy na podwoziu RENAULT 
MASTER. Przekazanie i poświęcenie od-
było się 22 września tego samego roku. 
Kolejne lata to okres dalszego doposaża-
nia w sprzęt a mianowicie w: kompletny 
zestaw PSP R1 (zestaw ratownictwa me-
dycznego), wentylator oddymiający, ze-
staw hydrauliczny, kolejne aparaty po-
wietrzne do Ochrony Dróg Oddecho-
wych i wiele innego sprzętu. 

30 stycznia 2014r. jednostka zosta-
ła wpisana przez Wojewodę Podkarpac-
kiego do rejestru podmiotów współpra-
cujących z Państwowym Ratownictwem 
Medycznym. Decyzją Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
1  grudnia 2016 roku, jednostka została 
włączona do Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Medyni Łańcuckiej zrzesza 100 
członków w tym 3 wspierających, 

4 honorowych oraz jedną Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą. Jednostka posiada 
na wyposażeniu 2 samochody z podsta-
wowym i specjalistycznym sprzętem po-

trzebnym do prawidłowego prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych. Poza dzia-
łaniami statutowymi Zarząd OSP realizuje 
inicjatywy ukierunkowane na młodszych 
odbiorców. Dla dzieci i młodzieży organi-
zowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
turniej wiedzy pożarniczej oraz konkursy 
plastyczne. Strażacy reprezentują jednost-
kę ze sztandarem podczas uroczystości 
państwowych i kościelnych. Druhowie wy-
konują wiele prac społecznie oraz współ-
pracują z miejscowymi stowarzyszenia-
mi w akcjach na rzecz lokalnej ludności. 

Izabela Sala, na podstawie 
Kroniki OSP Medynia łańcucka.
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W spotkaniu uczestniczyli: syn 
i  rodzina artysty, sąsiedzi oraz 
przybyli mieszkańcy na czele 

z panią sołtys Marią Kiwałą-Barnat, a tak-
że zaproszeni goście wspominający arty-
stę. Na początku spotkania przypomnia-
no bogatą biografię Słońcesława z Żoły-
ni, którą odczytała uczennica gimnazjum 
Wiktoria Szpunar, a uczniowie wraz z na-
uczycielem miejscowej szkoły podstawo-
wej przeczytali legendy twórcy. Krzysztof 
Rybak zapewnił oprawę muzyczną i ode-

słońcesłaW z żołyni

Zwielką radością powitaliśmy 
przedszkolaków w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Czarnej w  dniu 

10 listopada. Miło nam było gościć przed-
stawicieli władzy: panią Ewę Panek – se-
kretarz Urzędu Gminy w  Czarnej, oraz 
panią Marię Kiwałę Barnat – sołtysa wsi 
Czarna. Podczas tego spotkania uczcili-
śmy 98 rocznicę odzyskania przez Pań-
stwo Polskie niepodległości. Na wstę-
pie każdemu uczestnikowi przypięto bia-
ło-czerwoną kokardę, wspólnie odśpie-
waliśmy Hymn Polski i Rotę Mari Konop-

Świąteczny czas obfitujuje  w wiele tradycji i zwyczajów. 
To także okres obdarowywania   się prezentami i upo-
minkami. Dużą wartość mają te wykonane własno-

ręcznie. W okresie przedświątecznym biblioteka w  Czarnej 
wspólnie z przewodniczącą Akcji Katolickiej zorganizowała 
warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci z Przedszkola nr 1 
i 2 w Czarnej.

Pani Maria Tabaka opowiedziała o  tradycjach wigilijnych, 
symbolice świątecznych potraw, pierwszej gwiazdce, sianie pod 
obrusem. Zachęciła dzieci do rozmowy o zwyczajach panują-
cych w ich domach. Później wysłuchały utworów ks. Twardow-
skiego „O opłatku” i wierszy „O Narodzeniu Pańskim”, „Świą-
teczna choinka” z  książki – „Zaczarowane Boże Narodzenie”. 
Największą radość sprawiły aniołki upieczone przez naszego 
gościa. Dzieci dekorowały świąteczne aniołki dla swoich bli-
skich. W  tym dniu nie zabrakło też wspólnego kolędowania. 
Wszystkim udzielił się świąteczny klimat i czas radosnego ocze-
kiwania.  

Urszula Wisz, Gminna biblioteka Publiczna w Czarnej

W dniu 4 listopada 2016r. W gminnej bibliotece W czarnej odbyło się 
spotkanie pośWięcone tWórczości franciszka frączka – słońcesłaWa 
z żołyni W 10. rocznicę śmierci artysty. był on postacią nietuzinkoWą. W 1929 
roku podczas studióW na krakoWskiej asp zWiązał się ze szczepem rogate 
serce – grupą artystóW, którzy zbuntoWali się przeciWko WpłyWom sztuki 
francuskiej, a W sWojej tWórczości naWiązyWali do motyWóW ludoWych 
i mitologii słoWiańskiej.

Wspomnienie
Kwitły wtedy lipy-

piękny letni czas
kiedy Słońcesławie

zostawiłeś nas.

My – za Twym konduktem –
okryci żałobą –

pięknym letnim słońcem
żegnalim się z Tobą.

Lecz Ty – nie odszedłeś –
wciąż tu jesteś z nami

w domu swoim mieszkasz –
mówisz obrazami.

Koło domu stoisz –
przyjaciół  zapraszasz-

przed wrogami bronisz –
złe duchy odstraszasz.

10 lat minęło-
w okrągłą rocznicę
przyjaciel otworzył

wspomnień wieczornicę.

I byłeś tam z nami –
i z legend czytanych

i z obrazów Twoich –
przez nas oglądanych
spotkalim się z Tobą.

Dziękuję  dziś wszystkim
co tam wtedy byli

okruchami wspomnień
z nami się dzielili.

Zofia Cisek

mali Patrioci

nickiej. Dzieci z panią sołtys recytowały 
„Katechizm dziecka polskiego Kto ty je-
steś Polak mały” – W. Bełzy, a następnie 
wysłuchały wiersza „Mój dom – moja Oj-
czyzna” Hanny Januszewskiej. Na pod-
stawie publikacji dostępnych w bibliote-
ce Pani Ewa Panek zaprezentowała wie-
dzę o legendarnych początkach państwa 
polskiego i najważniejszych symbolach 
narodowych. Z przywołanych utworów 
dzieci dowiedziały się, czym jest patrio-
tyzm i jak ważna dla każdego obywatela 
naszego kraju powinna być Polska. Dużą 

niespodziankę sprawiła im mapa Polski 
na, której dzieci wskazały naszą „małą 
Ojczyznę” – województwo podkarpackie 
i wioskę Czarna z rzeką Wisłok. Na za-
kończenie przedszkolaki kolorowały go-
dło Polski.

Dziękujemy wszystkim za uczcze-
nie Święta Niepodległości i zaprasza-
my  za rok. 

Krystyna Teichman, 

Gminna biblioteka Publiczna w Czarnej

mAŁy UpOmINEk

grał utwory muzyki poważnej. Następ-
nie artystę wspominał Mieczysław Arka-
diusz Łyp – krytyk literacki, poeta, foto-
graf, od 2015 r. prezes rzeszowskiego Od-
działu Związku Literatów Polskich, któ-
ry współorganizował wystawy malarstwa 
Franciszka Frączka. Po ciekawym wystą-
pieniu głos zabrali przedstawiciele rodzi-
ny oraz mieszkańcy (sąsiedzi) artysty.

Na spotkaniu mogliśmy podziwiać 
również obrazy Słońcesława z  Żołyni, 
które udostępnił wnuk Błażej Burkacki. 

Niepowtarzalna ludowość tego malar-
stwa przypominała wszystkim o obecno-
ści artysty w dzisiejszym świecie. Prowa-
dzący spotkanie zaproponował, aby ktoś 
napisał wiersz, czy wspomnienie o arty-
ście. Wyzwane podjęła sąsiadka, która 
uczestniczyła w pogrzebie. 

Dziękujemy wszystkim współorgani-
zatorom za zaangażowanie i możliwość 
współpracy. 

Krystyna Teichman, 

Gminna biblioteka Publiczna w Czarnej
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W gminie czarna prężnie działają dWie grupy teatralne. podczas spektakli WystaWianych przez teatr 
dramatyczny z krzemienicy i teatr mimesis 2 z czarnej sale Wypełnione są po brzegi, a przedstaWienia 
są często WznaWiane. dużą popularnością cieszą się zWłaszcza komedie. jesienią 2016 krzemienicki teatr 
WystaWił „grube ryby” i „kolację dla głupca”, a W marcu 2017 odbyła się premiera „cudoWnej terapii” 
W Wykonaniu teatru z czarnej. 

bogaty 
repertuar 
komedioWy 
teatróW 
z gminy czarna

Teatr Dramatyczny postawił na różnorodność. Najpierw widzowie 
mieli okazję obejrzeć XIX-wieczną sztukę Michała Bałuckiego, 
a niecałe dwa miesiące później współczesną komedię francuską, 

autorstwa Francisa Vebera. Akcja „Grubych ryb” rozgrywa się w miesz-
kaniu starszych państwa Ciaputkiewiczów (Barbara Szubart i Mieczysław 
Rejman), których niespodziewanie odwiedza wnuczka Wanda (Adrianna 
Ruszel), wraz z przyjaciółką Heleną (Joanna Dec). Dwaj przyjaciele rodziny 
– Wistowski (Krzysztof Skrobacz) i Pagatowicz (Walerian Buk) – zatwar-
dziali starzy kawalerowie podejrzewają, że jest to „spisek”, który ma na 
celu „usidlenie” ich. Mimo początkowego oporu, ulegają jednak urokowi 
dziewcząt i myśl o małżeństwie zaczyna ich coraz bardziej cieszyć. Tym-
czasem dziewczyny mają swoje własne plany wobec starszych panów. 
Bynajmniej nie chodzi o plany matrymonialne… 

Spektakl pokazał, że XIX-wieczna komedia nadal potrafi być zabawna 
dla współczesnego widza. Na sali raz po raz było słychać wybuchy śmiechu. 
Ubiegłoroczne przedstawienie było już trzecią, zaprezentowaną w Krze-
mienicy adaptacją sceniczną sztuki Bałuckiego. Po raz pierwszy poka-
zano ją w 1952. W roku 1998 po ten tekst sięgnął Zygmunt Kluz – zało-
życiel Teatru Dramatycznego. Po osiemnastu latach reżyser postanowił 
wznowić przedstawienie. Zaprezentowano je krzemienickiej publiczno-
ści w częściowo zmienionej obsadzie. Kolejny spektakl Teatru Drama-
tycznego – „Kolacja dla głupca” opowiada o perypetiach bogatego pary-
skiego wydawcy Pierre’a (Józef Buk), który pada ofiarą swojego własnego 
cynizmu. Pierre i jego koledzy co tydzień oddają się specyficznej roz-
rywce – urządzają „Kolację dla głupca”, na którą zapraszają człowieka, 
którego uważają za idiotę. „Głupiec” nawet nie zdaje sobie sprawy, że 
staje się obiektem drwin. Pierre jest przekonany, że i tym razem jego 
znajomych czeka przednia zabawa. – Dziś wieczór mam głupca na 
światową skalę! – mówi z dumą. Bohaterem wieczoru ma być Francois  

(Mirosław Pelc) – urzędnik ministerstwa finansów, który w wolnych chwi-
lach wykonuje z zapałek makiety najsłynniejszych budowli, i potrafi o tym 
opowiadać godzinami. Jednak sprawy komplikują się. Pierre’a dopadają 
problemy zdrowotne, więc musi odwołać kolację. Na jego nieszczęście, 
„idiota” zjawia się w domu wydawcy i na skutek różnych zbiegów oko-
liczności, wywraca życie Pierre’a do góry nogami… Podczas przedstawień, 
publiczność nagradzała spektakl owacjami na stojąco. Z powodu rekordo-
wego zainteresowania, był on wielokrotnie wystawiany w Ośrodku Kul-
tury w Krzemienicy. Komedie to tylko część repertuaru Teatru Dramatycz-
nego. Na swoim koncie grupa ma również sztuki o innej tematyce, m.in. 
historycznej, religijnej, czy kryminalnej. Ostatnio teatr wystawił spektakl 
„Brat naszego Boga” na podstawie dramatu Karola Wojtyły. 

11 i 12 marca w Ośrodku Kultury w Czarnej odbył się „Babski Wie-
czór – spotkania ze sztuką”, w czasie którego tradycyjnie już miała miej-
sce kolejna premiera Teatru Mimesis 2. Tym razem grupa wystawiła 
austriacką sztukę „Cudowna terapia” autorstwa Daniela Glattauera. 
Joanna i Valentin (Barbara Sylwanowicz i Mirosław Pelc) to małżeństwo 
z kilkunastoletnim stażem. Para postanowiła skorzystać z psychotera-
pii, aby uzdrowić swój związek. Podczas spotkania z Terapeutą (Damian 
Janusz) małżonkowie kłócą się o wszystko i wykorzystują każdą okazję, 
by robić sobie na złość. Wydaje się, że dla ich małżeństwa nie ma już 
ratunku. Jednak podczas terapii zdarza się coś, co jest dla Joanny i Valen-
tina kompletnym zaskoczeniem... Przedstawienie w reżyserii Damiana 
Janusza było polską premierą sztuki. Młody, utalentowany reżyser przy-
znaje, że lubi wyzwania. Działalność teratru, który założył jest również 
coraz bardziej doceniana przez lokalną społeczność. Świadczy o tym 
choćby fakt, że bilety na pierwsze przedstawienia rozeszły się bardzo 
szybko. Obecnie Teatr Mimesis 2 gra gościnne spektakle w regionie. 
W Czarnej sztuka zostanie powtórzona w piątek 21 kwietnia.  

Michał Okrzeszowski 

spektakl cudoWna terapia W Wykonaniu teatru mimesis2 z czarnej 
W gminnym ośrodku kultury W żołyni (fot. J. Tomczyk)

fot. Monika Baran

fot. Monika Baran

fot. Monika Baran
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„Brat naszego Boga” to oparta na faktach opowieść o malarzu Adamie Chmie-
lowskim ( w tej roli znakomity Piotr Pasierb), który już jako uznany artysta po-
dejmuje decyzję o zaprzestaniu działalności twórczej i oddaniu się pracy na 
rzecz najbardziej ubogich i bezdomnych ludzi.

 Dramat jest utworem o istnieniu dwóch powołań w jednym człowieku. Głów-
ny bohater odczuwa powołanie do sztuki i do niesienia pomocy potrzebującym, 
co wywołuje w nim wewnętrzne rozdarcie. Ostateczną decyzję podejmuje przed 
obrazem  Ecce homo własnego autorstwa, prowadząc „dyskusje” z przedstawio-
nym tam Chrystusem. W tym wizerunku odnajduje miłosierdzie i odpowiedzial-
ność za ubogich. Adam Chmielowski przemienia się w Brata Alberta i zakłada 
zgromadzenie zakonne – Zgromadzenie Braci Albertynów.

W całym utworze przewija się również problem rewolucji, w powracają-
cych rozmowach Adama i zwolennika rewolucji Nieznajomego ( w tej roli Ar-
kadiusz Magda). W ostatniej scenie Brat Albert podsumowuje dyskusje i roz-
terki związane z rewolucją: Przecież wiecie, że gniew musi wybuchnąć. Zwłasz-
cza jak jest wielki. (...) I potrwa, bo jest słuszny (...) Wiem jednak, że wybra-
łem większą wolność.

W spektaklu zagrało 19 aktorów z samej tylko Krzemienicy. To prawdziwy 
fenomen tego teatru, opierającego się w całości na ludziach stąd- od reżysera 
przez aktorów po scenografów i muzyków. 

Zobaczyliśmy też wyśmienicie zagrane role bezdomnych – wcielili się w nie 
dobrze znani publiczności aktorzy, których nie sposób już nazywać amatorami. 
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Henryk Jabłoński i jego poruszają-
ca pieśń z repertuaru Anny German.

Surowa i naturalistyczna scenografia dająca bardzo dobre tło dla wydarzeń 
sztuki oraz zastosowane nowe dla tego teatru epizody odgrywane poza sceną, 
na widowni – dopełniły całości świetnego spektaklu. 

Małgorzata Wisz, GOKiR Czarna

dramat na podstaWie sztuki karola Wojtyły został WystaWiony 
W dWa przedśWiąteczne Weekendy na deskach teatru 
W krzemienicy. reżyser i dyrektor teatru zygmunt kluz W sWoim 
słoWie Wstępnym WproWadził publiczność W tło historyczne, 
na którym rozgryWa się akcja sztuki. to tradycja tego teatru 
stosoWana przez reżysera od zaWsze, a tym razem szczególnie 
pomocna, zWłaszcza dla WidzóW, którzy postać śWiętego brata 
alberta znają jedynie z ostatniego etapu jego działalności. 

brat naszego boga

Sztuka krzemienickiego teatru wpisuje się w szereg wydarzeń jakie odbywają się w całej Pol-
sce w związku z ogłoszeniem roku 2017 – Rokiem Brata Alberta. Jan Paweł II, który od naj-
młodszych lat widział w Adamie Chmielowskim wzór do naśladowania porównując ich życio-
we wybory – kanonizował Brata Alberta 12 listopada 1989 roku.

Babski wieczór – spotkania ze sztuką 
11 marca 2017 r. (fot. Monika Baran)
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„Bliżej nieba” – świąteczny koncert na wzgórzu
7 stycznia 2017 r. (fot. Monika Baran)

Kolędnicy z Krzemienicy
15 stycznia 2017 r. (fot. Artur Buk)
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Ta myśl przyświeca także projek-
towi, który od kwietnia br. reali-
zowany jest przez Gminny Ośro-

dek Kultury i Rekreacji w Czarnej na 
terenie Ośrodka Garncarskiego w Me-
dyni Głogowskiej i łańcuckiej, Po-
gwizdowie i Zalesiu. Projekt uzyskał 
dofinansowanie ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu: „Kultura lu-
dowa i tradycyjna”.

Jego głównym celem jest przeprowa-
dzenie badań etnograficznych i zebra-
nie materiałów dokumentujących dzie-

potomni cenić nas będą za to, co dla przyszłych 
pokoleń zachoWamy z kultury przodkóW… 
te słoWa oskara kolberga można znaleźć W księgach pamiątkoWych i na tablicach Wielu instytucji zajmują-
cych się dokumentoWaniem i ochroną dziedzictWa kulturoWego. są one także mottem otWierającym kroni-
kę dokumentującą poWstanie zagrody garncarskiej W medyni głogoWskiej. 

dzictwo kulturowe tego największego 
kiedyś w Polsce zagłębia garncarskiego. 
Zebrane informacje, opisy, zdjęcia, fil-
my, przedmioty zostaną wykorzystane 
do utworzenia stałych ekspozycji, któ-
re będą stanowić treść zrewitalizowa-
nej w niedalekiej przyszłości Zagrody 
Garncarskiej. 

Kolejne zrealizowane w Medyni pro-
jekty przyczyniły się do uświadomie-
nia sobie przez jej mieszkańców war-
tości posiadanego dziedzictwa. Nie-
rzadko było to wynikiem spojrzenia 
na nie oczyma osób z innych środo-

wisk (projektantów, etnologów, arty-
stów, turystów).

Każda rozmowa ze starszymi miesz-
kańcami zagłębia garncarskiego wydo-
bywa nowe tematy wymagające zbada-
nia i  pilnego ich udokumentowania ze 
względu na nieuchronność pewnych pro-
cesów (pamięć opowiadających, zły stan 
zachowanych obiektów czy plany inwe-
stycyjne właścicieli starych pracowni, 
pieców, sprzętów). Ta bezcenna wiedza 
ludzi i przechowywane w pamięci obra-
zy z dawnego życia nie są w Medyni jed-
nak tylko domeną osób starszych. Nale-
ży pamiętać, że ważnym okresem dla Me-
dyni były czasy rozkwitu tutaj rzemiosła 
artystycznego pod patronatem Cepelii, 
które przypadły na lata 60. i 80. XX wie-
ku. Wynikające z tego przemiany gospo-
darcze jakie wtedy nastąpiły w Medyni są 
niezwykle interesującym zjawiskiem wy-
magającym opisania. Wiele osób z obec-
nego średniego pokolenia było wówczas 
angażowanych do pracy przy rodzinnej 
produkcji ceramiki. Badacze będą musieli 
sięgać także do materiałów znajdujących 
się w archiwach muzeów etnograficznych 
czy w regionalnych oddziałach stacji me-
dialnych (TVP Rzeszów, PR Rzeszów).

Do współpracy w projekcie zosta-
ną zaangażowani etnolodzy, etnografo-
wie, garncarze, graficy. Partnerem pro-
jektu jest Muzeum Etnograficzne w Rze-
szowie. 

Małgorzata Wisz, GOKiR Czarna

Rewitalizacja ośrodka garncarskiego – przyszłe muzeum Piec garncarski, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

Fot. arch. MAiE w Łodzi 1948 r.



Projekt olegał będzie na przeprowa-
dzeniu różnorodnych akcji i spo-
tkań, w trakcie których mieszkań-

cy będą mogli wypowiedzieć się na te-
mat tego, co ciekawego znajduje się w ich 
miejscowości, co można wykorzystać 
dla dobra całej wspólnoty, jej integra-
cji i wspólnego spędzania czasu wolnego.

Chcemy zapytać dzieci, młodzież i do-
rosłych o znajomość ich własnego śro-
dowiska, wyjątkowych ludzi, o niezwy-
kłe miejsca i historie, o których warto 
opowiedzieć. 

W tym celu zorganizowane zosta-
ną dwa odrębne spotkania: 20 kwiet-
nia w Ośrodku Kultury w Woli Małej, 
21 kwietnia w Ośrodku Kultury w Dą-
brówkach. W ich trakcie będziemy roz-
mawiać, poszukiwać, wynajdywać, oglą-
dać filmy, malować po starych ścianach 
– słowem: tworzyć! Puste niezagospo-

tWórczy ferment W pustostanach, czyli jak 
czerpać Więcej z tego, co już posiadamy!
taką nazWę otrzymał projekt finansoWany przez ministerstWo kultury 
i dziedzictWa narodoWego, który jest skieroWany do mieszkańcóW 
Woli małej i dąbróWek.

darowane pomieszczenia po sklepach 
i przedszkolu pozwolą nam na twórczą 
wolność. Może powstaną w nich warsz-
taty miłośników majsterkowania, może 
klub młodzieżowy lub salon gier plan-
szowych. Mamy nadzieję, że tego dowie-
my się od osób, które przyjdą na spotka-
nia. Każdy będzie mile widzianym i ocze-
kiwanym gościem. Liczymy na to, że po-
jawi się tam wiele ciekawych pomysłów. 
Najlepsze z nich będzie można zrealizo-
wać w następnym etapie projektu, którym 
będzie ogłoszony w czerwcu Konkurs na 
realizację inicjatywy kulturalnej.

Kwota przeznaczona na realizację 
wszystkich inicjatyw dla mieszkańców to 
22 tys. złotych. Zostanie ona rozdzielo-
na pomiędzy złożone zgodnie z regula-
minem konkursu wnioski, które oceniać 
będzie powołana komisja. Liczba inicja-
tyw może wahać się od 3 do 7 i będą mo-

gli je składać indywidualni mieszkańcy. 
Jaki pomysł będzie mógł otrzymać dota-
cje, wyjaśnimy na spotkaniach.

Podczas dwóch kwietniowych spo-
tkań będziemy losować wypełnio-
ne ankiety (dostępne w gazecie Na-
sza Gmina – do wycięcia lub sksero-
wania oraz na stronie internetowej 
i facebooku – do wydrukowania). An-
kiety należy wrzucić do oznaczonych 
miejsc w szkole i ośrodku kultury oraz 
na spotkaniach. 

Nagrody do wygrania na każdym 
z dwóch spotkań to bony podarunko-
we o wartości 100 zł do sklepu Empik 
oraz bilety do kina.

Serdecznie zapraszamy do twórczej 
zabawy! 

Małgorzata Wisz, GOKiR Czarna

Ferie z GOKiRem

OK w Dąbrówkach
OK w Krzemienicy

OK w Medyni Łańcuckiej

Turniej bilarda 
w klubie Trójkąt

Wyjazd na łyżwy
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OK w Zalesiu

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.



ogólnopolski sejmik teatróW Wsi polskiej W tarnogrodzie (14-16 października)

Wesele Krzemienickie wzięło udział w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Poza przyznaną nagrodą 
zespół otrzymał Dyplom Honorowy w uznaniu za wybitne dokonania artystyczne, a tym samym I nominację do udziału w Festi-
walu Teatrów Wiejskich ZWYKI w Warszawie. Festiwal ten odbywa się co trzy lata w Teatrze Polskim w Warszawie. Do tegorocz-
nego Festiwalu Komisja Artystyczna Ogólnopolskich Sejmików odbywających się w pięciu regionach kraju, pracująca przez trzy 
lata w niezmienionym składzie, wytypowała trzy zespoły ludowe i dwa teatralne. Jednym z nich okazał się Zespół z Krzemienicy.

iii festiWal teatróW Wiejskich – zWyki (Teatr Polski w Warszawie, 26-27 listopada)

Podczas festiwalu w Warszawie publiczność nagrodziła występ Wesela Krzemienickiego owacją na stojąco. W drugim dniu, po-
wodzeniem cieszyły się warsztaty taneczne, przeprowadzone przez członków zespołu.

Zenon buk, Ośrodek Kultury w Krzemienicy

Wesele krzemienickie

jakuBki z krzeMieniCy i duO z zaLeSia 
WSPóLny kOnCert! 

Fot. Krzysztof Buczek

(28 grudnia 2016 r.)
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Tuż po Świętach Bożego Narodze-
nia w Ośrodku Kultury w Krzemie-
nicy odbył się wyjątkowy koncert 

„Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki”. Wyjątko-
wy, gdyż w wykonaniu  dzieci występują-

cych w Zespole wokalno-instru-
mentalnym „Jakubki”, działają-
cym w Ośrodku Kultury w Krze-
mienicy.

Sam pomysł wypłynął od 
prowadzącej „Jakubki” – Pani 
Anny Sochy oraz dzieci z ze-
społu, które bardzo lubią śpie-
wać i  występować. Gościnnie 
w koncercie wystąpili: miejsco-
wy zespół taneczny „Mix Dan-
ce”, zespół fletowy z Zalesia (pro-
wadzony również przez Annę So-
chę) oraz solistki – Justyna Świą-
toniowska, Justyna Strzępek i Kin-
ga Siewierska.

„Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki” 
okazał się wspaniałym wydarzeniem 
dla miejscowej publiczności, o czym 
świadczyła frekwencja na sali widowi-
skowej. Piękne aranżacje w wykonaniu 

uczestników przedłużyły cudowny na-
strój Świąt Bożego Narodzenia.

 Po zakończeniu koncertu odbył się 
poczęstunek i zabawa taneczna dla ma-
łych artystów, która bardzo spodobała 
się dzieciom.

Magdalena Chorzempa
Ośrodek Kultury w Krzemienicy

Konkurs, w którym wystąpiło blisko 60 zespołów, 
odbył się w  stylowym góralskim Domu Ludowym 
w scenerii tradycyjnej podhalańskiej izby. „Kolęd-

nicy z  Krzemienicy” wystąpili w  kategorii szopka lalko-
wa, gdzie przedstawili rodzimy prastary zwyczaj chodze-
nia z szopką po domach. Świadczą o tym choćby pięknie 
wyrzeźbione drewniane niemal stuletnie figurki przedsta-
wiające postacie: pasterzy, anioła, Żyda, heroda, hetmana, 
trzech króli, śmierci i diabła. Występ bardzo spodobał się 
publiczności, a także pięcioosobowemu jury, które posta-
nowiło przyznać grupie III Nagrodę i odznaczyć „Brązową 
Rozetą Góralską” 45 Góralskiego Karnawału.

Zenon buk, Ośrodek Kultury w Krzemienicy

ogólnopolski konkurs 
grup kolędniczych  
W bukoWinie tatrzańskiej
W dniu 10 lutego 2017 8-osoboWa grupa 
kolędnicza z krzemienicy rekomendoWana 
przez mdk W przemyślu, delegoWana przez 
gokir czarna Wzięła udział W 45 ogólnopolskim 
konkursie W bukoWinie tatrzańskiej.
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Widowisko jasełkowe z Soniny – Do Szopy Hej Pasterze
w reżyserii Romana Skomry
29 stycznia 2017 r., Ośrodek Kultury w Czarnej

Skład grupy od lewej: józef Pelc, Zenon buk, bartosz buk, Wiesław Panek, 
Piotr buk, Walerian buk, Krzysztof Parys, henryk jabłoński. 



zajęcia kółka 
ceramicznego odbyWają 
się W ośrodku kultury 
W medyni głogoWskiej 
W piątki. nasza grupa 
liczy 20 osób W przedziale 
WiekoWym 6-15 lat. 

Uczymy się współpra-
cy i cierpliwości, two-
rząc różne formy 

z  gliny. Rozbudowujemy 
wyobraźnię, projektuje-
my, lepimy, uczymy się na 
kole garncarskim, szkliwi-
my i wypalamy. Głównym 
tematem realizowanym na 
zajęciach w  ostatnim cza-
sie była sztuka użytko-
wa. Wykonywaliśmy przed-
mioty codziennego użytku 
i ozdobne. Dla nas glina nie 
ma żadnych ograniczeń. 

Zapraszamy do obejrze-
nia naszych prac na wystawie, 
która odbędzie się 25  kwiet-
nia 2017 roku o godz. 14.00 
w Ośrodku Kultury w Medyni 
Głogowskiej. 

kółko ceramiczne

Nocne czytanie – legendy 
Czarnej i okolic
2 marca 2017 r. (fot. Wiktoria Szpunar)

42 NASZA GMINA  KWIECIEŃ  2017 www.gminaczarna.pl

Fot. Weronika Wojtowicz W dniu 28.02.2017 r. do przedszkoli   nr 1 i nr 2, 
w  Czarnej zawitał   niezwykły gość. Odwiedzi-
ła nas Pani Dorota Kołcz ze swoim psem Ganą, 

pracującym jako terapeuta. Dzieci, pod bacznym okiem in-
struktorki, mogły doświadczyć wspaniałych przeżyć pod-
czas zabawy z dobrze ułożonym psem. Przedszkolaki prze-
łamywały swój strach, lęk, głaskały i  przytulały zwierzę. 
Dowiedziały się, jakie są podstawowe zasady kontaktu ze 
zwierzętami i opieki nad nimi. Zrozumiały, że odpowiednio 
wychowany pies, otoczony miłością i troską odpłaci wier-
nością i oddaniem, będzie najlepszym przyjacielem. Dzie-
ci nauczyły się, jak podchodzić do obcego psa. Każde chęt-
ne dziecko brało udział w zabawach z przeszkodami: przej-
ście przez tunel, przejście po linie, przejście przez mostek, 
tak aby nie wpaść do wody, wziąć smakołyk, który wręczyło 
próźniej psu. Podczas spotkania były czytane bajki.

Urszula Wisz, Gminna biblioteka Publiczna w Czarnej

uśmiechnij się
piesku
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