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Rada Gminy VI kadencji

iepłych, pełnych miłości i nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
radosnych, rodzinnych spotkań
przy wielkanocnym stole
oraz błogosławieństwa
Chrystusa Zmartwychwstałego
życzą

Zdzisław Jaromi,
Przewodniczący Rady
Gminy Czarna

Edward Dobrzański,
Wójt Gminy Czarna

,,W zmartwychwstałym Chrystusie wszelkie życie powstaje z martwych"
(fragm. prefacji wielkanocnej)

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał, niosąc nadzieję na życie wieczne.
Niech ta radosna nowina towarzyszy przeżywaniu Świąt Wielkiej Nocy,
a Zmartwychwstały Chrystus niech wlewa w nasze serca radość,
wiarę i miłość, obdarzając wszelkimi łaskami.
życzy

Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP
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W

dniu 30 Listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Gminy w Czarnej poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw.
Imienia NMP w Czarnej. Przed przystąpieniem do wykonania
mandatu każdy z radnych złożył ślubowanie. Powołując się na
wierność Konstytucji i prawo Rzeczypospolitej Polskiej, przyrzekli sprawować swoje obowiązki „godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców”. Każdy
z radnych zakończył rotę słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.
Podczas inauguracyjnej sesji wybrano także Przewodniczącego Rady Gminy, którym ponownie został Pan Zdzisław Jaromi
oraz jego zastępcę, którego funkcję pełnić będzie Pan Sławomir
Chudzik. Ustalono też skład stałych Komisji Rady oraz ich przewodniczących, którymi zostali Pani Jadwiga Balawender – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pan Zbigniew Jurek – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych, Pan Wiesław
Gwizdak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska, Pan Eugeniusz Głowiak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług. Radni nowej kadencji obradowali na pięciu posiedzeniach Rady Gminy, podczas których łącznie podjęli 55 uchwał.
Nowy skład Rady Gminy
Balawender Jadwiga – Wola Mała
Budzyń Tadeusz – Medynia Głogowska
Buk Zenon – Krzemienica
Całka Piotr – Medynia Łańcucka
Chmiel Teresa – Pogwizdów
Chudzik Sławomir – Czarna
Dziedzic Tomasz – Krzemienica
Głowiak Eugeniusz – Medynia Głogowska
Gwizdak Wiesław – Dąbrówki
Jaromi Zdzisław – Dąbrówki
Jurek Zbigniew – Zalesie
Kulka Dariusz – Czarna
Lepianka Grzegorz – Pogwizdów
Pasierb Piotr – Krzemienica
Rejman Mieczysław – Krzemienica

Wybory sołtysów
i rad sołeckich 2011

O

d najdawniejszych czasów wsią zarządzał sołtys. Instytucja sołtysa sięga przełomu XII i XIII w. i jest piękną
kartą historii państwa polskiego. Nazwa „sołtysa” pochodzi z j. niemieckiego i oznacza najniższego urzędnika administracyjnego. Dawniej sołtys był założycielem wsi i reprezentował społeczność wiejską. Sylwetka historyczna sołtysa jako reprezentanta społeczności wiejskiej do dzisiaj jest trwale utrzymywana i przez większość mieszkańców wsi powszechnie szanowana.
Na początku roku 2011 w Gminie Czarna odbyły się wybory
sołtysów oraz rad sołeckich – samorządów wiejskich. Na terenie
gminy Czarna, która zajmuje powierzchnię 78,15 km2, na koniec
roku 2010 mieszkało 11 129 osób. W wyborach na sołtysów, które odbyły się 20 lutego, na nową kadencję wybrano 8 sołtysów,
w tym dwie kobiety.
Czterech sołtysów objęło swoje stanowiska w drodze Obwieszczenia Wójta Gminy Czarna, z powodu braku kontrkandydatów.
Wybory sołtysów i rad sołeckich przebiegały bardzo sprawnie, towarzyszyło im duże zainteresowanie i frekwencja.
Przez najbliższe 4 lata funkcje sołtysów będą sprawowali:
Maria Kiwała-Barnat – Czarna
Roman Pudło – Dąbrówki
Zenon Buk – Krzemienica
Tadeusz Kowal – Medynia Głogowska
Jan Bojda – Medynia Łańcucka
Agnieszka Guzek – Pogwizdów
Edward Guz – Wola Mała
Julian Krauz – Zalesie
Wszystkim sołtysom i członkom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, kreatywności i wsparcia ze
strony mieszkańców w pokonywaniu wszelkich trudności.
Natalia Małecka
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy UG

Natalia Małecka,
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

ROZWÓJ GMINY CZARNA POPRZEZ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ I USŁUGOWĄ

M

arzysz o własnym domku jednorodzinnym w urokliwym miejscu, ale niezbyt daleko od Rzeszowa przy
dogodnych szlakach komunikacyjnych? Rozważasz założenie własnej firmy lub prowadzenie działalności usługowej na
własnym terenie? Jeśli tak, zapraszamy do Gminy Czarna.
Oferujemy do sprzedaży kilkadziesiąt atrakcyjnych działek budowlanych, położonych na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Głogowska i Krzemienica. Sprzedaż odbywa się w drodze
przetargów ustnych nieograniczonych.
W Krzemienicy oferujemy 6 atrakcyjnych, dużych powierzchniowo działek z przeznaczeniem na działalność usługowo-komercyjną. Działki zlokalizowane są w pobliżu drogi krajowej nr 4, ich
powierzchnia wynosi od 0,99 ha do około 2 hektarów ha. Ceny
wywoławcze, ustalone zostały na podstawie wyceny rzeczoznawcy i średnio wynoszą około 3500 złotych za 1 ar. złotych. Zachętą i dodatkowym atutem dla potencjalnych nabywców i inwestorów jest zlokalizowanie w pobliżu tych terenów innych zakładów
usługowych i produkcyjnych.

Duża ilość działek (około 30) z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne czeka na nabywców w miejscowości Pogwizdów oraz Medynia Głogowska. Działki mają powierzchnię od 10 do 18 arów, a ich ceny wywoławcze kształtują
się na poziomie około 3 tysięcy złotych za 1 ar.
Ceny wywoławcze działek są zróżnicowane w zależności od
położenia danego terenu, jego wielkości, funkcji oraz dostępności do infrastruktury technicznej.
Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi wielkości i cen poszczególnych oferowanych przez
Gminę działek, kontaktując się osobiście lub telefonicznie z Urzędem Gminy (codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30) tel. 17 22
62 324 w. 134.
Pełne informacje dostępne są także na stronie internetowej gminy www.gminaczarna.pl
Renata Cisek
Referat Gospodarki Nieruchomościami I Rolnictwa
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Sprawdź termin ważności

dowodu osobistego

AZBEST

W NASZYCH GOSPODARSTWACH

Co to jest „azbest”

J

eśli twój dowód osobisty został wydany w 2001 roku, to koniecznie sprawdź, czy nadal jest ważny. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji przypomina, że dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli na okres 5 lat).
Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres
10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania.
Termin ważności dokumentu można sprawdzić samemu. Data, do
kiedy pozostaje ważny – jest określona na dowodzie osobistym
(pod informacją o numerze).
Należy zawsze pamiętać o konieczności sprawdzenia terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek o jego wymianę trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego
ważności!
Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie. Do wniosku o jego wydanie należy dołączyć następujące dokumenty:
– odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie
zawarły małżeństwa;
– odpis skrócony aktu małżeństwa;
– dwie wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego
półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Uwaga: Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpis aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji
dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie
potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach
z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie, czy na poczcie w kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego.
Przypominamy także, że książeczkowe dowody osobiste (stare,
zielone książeczki) definitywnie straciły już swoją ważność. Można się było nimi posługiwać tylko do 31 marca 2008 roku.
Jolanta Jaźwa,
Urząd Stanu Cywilnego
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Azbest to włókna minerałów, cechujących się dużą
wytrzymałością na działanie
czynników chemicznych i fizycznych. Dzięki tym właściwościom jest praktycznie niezniszczalny, gdyż nie ulega naturalnemu rozkładowi
w środowisku.
Niezniszczony, nieuszkodzony i właściwie zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, w związku z tym rządowy program usuwania azbestu przewiduje jego likwidację do 2032 r.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż większość wyrobów zawierających azbest nie spełnia powyższych wymogów.

Azbest wokół nas
Świetne właściwości azbestu, takie jak odporność na mróz
i wysokie temperatury, działanie substancji żrących, rozciąganie
i zgniatanie wpłynęły na popularność wykorzystywania go jako
materiału, głównie budowlanego.
W Polsce wyroby zawierające azbest wykorzystywane były
jako: pokrycia dachowe (eternit, papa dachowa, płyty faliste azbestowo- cementowe), płyty balkonowe i elewacyjne, przewody kominowe oraz wentylacyjne.

Obowiązki właściciela
Należy pamiętać, że to właściciel każdego gospodarstwa jest
zobowiązany do skontrolowania czy na jego terenie znajdują się
wyroby azbestowe oraz dokonania inwentaryzacji tych wyrobów.
Takie informacje powinny być przekazywane corocznie, do
dnia 31 stycznia, wójtowi gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Akcja „AZBEST” w Gminie Czarna
W 2011 r. Urząd Gminy Czarna rozpoczął akcję mającą na celu
podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie oraz zmobilizowanie właścicieli do wykonywania nałożonych na nich, przez prawo, obowiązków.
Inicjatywa podjęta przez Urząd Gminy nie przyniosła spodziewanych rezultatów, ze względu na nikłe zainteresowanie mieszkańców.
W związku z powyższym przypomina się, iż tylko zaangażowanie społeczne oraz mobilizacja właścicieli działek do wypełniania przez nich powinności stworzy możliwość Gminie Czarna do
ubiegania się o środki unijne i rządowe, pozwalające na sfinansowanie, w dużym stopniu, akcji usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu naszej Gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące usuwania wyrobów azbestowych można znaleźć na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl. oraz www.gminaczarna.pl.
Jacek Szubart
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

BUDŻET GMINY CZARNA NA ROK 2011
Rada Gminy w Czarnej w dniu 11 lutego 2011 r. uchwaliła
budżet gminy na rok 2011 (uchwała nr IV/46/2011) .
Tegoroczny plan dochodów został ustalony w wysokości
29 282 691 zł., w tym:
• dochody bieżące – 25 133 373 zł.
• dochody majątkowe
(w tym udział budżetu Unii Europejskiej) – 4 149 318 zł.
Ważniejszymi źródłami dochodów są:
• subwencja z budżetu państwa – 14 227 457 zł,
• dotacje celowe – 3 795 134 zł.
• środki na inwestycje, pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej – 2 044 308 zł.
• podatki i opłaty lokalne – 2 976 800 zł.
• udziały w podatkach od osób fizycznych
i prawnych – 3 094 936 zł.
• dochody z majątku gminy – 2 127 100 zł.
Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 30 282 447 zł.
Ponad połowę budżetu gminy stanowią wydatki związane
z oświatą , na które składają się: bieżące utrzymanie Szkół
Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli w wysokości
13 922 233 zł., a także inwestycje w placówkach oświatowych
w kwocie 1 422 401 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE ROKU 2011 OBEJMUJĄ:
1. Wydatki bieżące na łączną kwotę – 24 966 885 zł., z czego
ważniejszymi kierunkami wydatkowania w 2011 roku będą:
• Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola)
– 13 922 233 zł.
• Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne, zasiłki
z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze) – 4 198 487 zł.
• Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 849 311 zł.
• Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych – 811 611 zł
(dopłata do wody i ścieków).
• Administracja publiczna – 2 257 218 zł.
• Ochotnicze Straże pożarne – 140 500 zł.
• Oświetlenie drogowe – 294 000 zł.
• Dotacja dla Biblioteki – 308 422 zł.
• Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych) – 174 000 zł.
• Remonty i utrzymanie dróg gminnych – 370 400 zł.
• Remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych
– 352 500 zł.
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę – 5 315 562 zł.,
ważniejsze zadanie inwestycyjne to:
• Modernizacja (wykonanie) wodociągu w miejscowości
Wola Mała – 340.000 zł.
• Inwestycje komunikacyjne przy drogach wojewódzkich
na terenie gminy – pomoc finansowa dla Samorządu
Województwa na wykonanie chodników przy drogach
wojewódzkich – 430.000 zł.
• Inwestycje komunikacyjne przy drogach powiatowych na
terenie gminy – pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego
na wykonanie modernizacji drogi Krzemienica-Strażów
i wykonanie projektów budowy odcinków chodników
przy drogach powiatowych – 1.150.000 zł.
• Modernizacja ośmiu przepompowni ścieków – 731.000 zł.
• Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie
w Zalesiu – 393.000 zł.
• Przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka
zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach – 450.000 zł.

3. Wydakti majątkowe na oświatę:
• Budowa parkingu przy budynkach oświatowych
w Dąbrówkach – 22.600 zł.
• Termomodernizacja (wymiana instalacji c.o. i kotłowni)
• Zespołu Szkół w Dąbrówkach – 1.022.351 zł.
• Termomodernizacja (wymiana instalacji c.o.)
Zespołu Szkół w Krzemienicy – 375.050 zł.
• Odnowienie elewacji budynku szkolnego
w Zalesiu – 20.800 zł.
4. Inne:
• Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi
gminnej w Medyni Głogowskiej – 22.600 zł.
• Modernizacja odcinka drogi gminnej
w Medyni Łańcuckiej – 20.500 zł.
• Zakup motopompy dla jednostki OSP – 30.000 zł.
• Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym
w Krzemienicy – 22.600 zł.
• Wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych
w Woli Małej – 22.600 zł.
• Projekt oświetlenia odcinka drogi gminnej
w Dąbrówkach – 18.200 zł.
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany
deficyt budżetu w wysokości 999 756 zł., który zostanie pokryty
przychodami zwrotnymi.
W zamierzeniach inwestycyjnych
na rok 2011 planowane są następujące inwestycje:
• Wykonanie dachu w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej
• Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej
w Pogwizdowie
• Remont przepompowni ścieków w ramach usuwania skutków powodziowych przy udziale środków MSWiA.
• Wykonanie projektów chodników przy drogach
wojewódzkich.
• Wykonanie projektów chodników przy drogach
powiatowych.
• Remonty gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach.
Zamierzenia te będą możliwe do zrealizowania w ramach
wygospodarowanych środków w ciągu roku budżetowego.
W 2011 roku będą realizowane także zadania które
nie zostały zakończone w 2010 i przeszły na rok bieżący:
• Budowa dachu na istniejącym budynku Urzędu Gminy
w Czarnej – 406 000 zł
• Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko
– Orlik 2012 w Czarnej 198 000 zł
• Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.
„Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz
budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach
kompleksu Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Czarnej 207 272 zł.
Edward Dobrzański
Wójt Gminy Czarna
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Informacja

z obrad Rady Gminy w Czarnej
SESJA I
Z DNIA 30 LISTOPADA 2010 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 8 uchwał.
Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Czarna.
Uchwałą Nr I/1/2010 Rada Gminy w Czarnej wybrała z pośród siebie Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan
Zdzisław Jaromi.
Uchwałą Nr I/2/2010 Rada Gminy w Czarnej wybrała z pośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym został
Pan Sławomir Chudzik.
Uchwałą Nr I/3/2010 Rada Gminy w Czarnej wybrała z pośród
siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym została Pani
Jadwiga Balawender.
Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr I/4/2010 wybrała z pośród
siebie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług, którym został
Pan Eugeniusz Głowiak.
Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr I/5/2010 wybrała z pośród siebie Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych, którym został Pan Zbigniew Jurek
Uchwałą Nr I/6/2010 Rada Gminy w Czarnej wybrała z pośród
siebie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska, którym został Pan Wiesław Gwizdak.
Uchwałą Nr I/7/2010 Rada Gminy w Czarnej wybrała z pośród
siebie członków do stałych Komisji Rady Gminy.
Uchwałą Nr I/8/2010 Rada Gminy w Czarnej ustaliła wysokość diet radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
SESJA II
Z DNIA 6 GRUDNIA 2010 ROKU
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Czarna.
Rada obradowała w składzie 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 1 uchwałę.
Uchwałą Nr II/9/2010 Rada Gminy wprowadziła zmiany
w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010, zwiększone
zostały wydatki oświatowe w szkołach podstawowych w miejscowościach Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej i Zalesiu oraz zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej Nr 109809 R w Pogwizdowie i jej przedłużenie w Medyni Łańcuckiej. Rada podjęła
3 wnioski dotyczące gminy.
SESJA III
Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych. W trakcie obrad podjęto 22 uchwały.
Podejmując Uchwałę Nr III/10/2010 Rada Gminy w Czarnej
zatwierdziła wystąpienie Gminy Czarna ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
Uchwałą Nr III/11/2010 Rada Gminy w Czarnej ustaliła wysokość diet radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Traci moc uchwała Nr I/8/2010 Rady
Gminy w Czarnej z dnia 30 listopada 2010 r.
Rada Gminy w Czarnej podejmując Uchwałę Nr III/12/2010
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zarządziła przeprowadzenie wybory sołtysów Sołectw: Czarna,
Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka,
Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie oraz ustaliła kalendarz wyborczy.
Podejmując Uchwałę Nr III/13/2010 Rada Gminy zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Czarna oraz zleciła ogłoszenie tekstu
jednolitego tego statutu.
Podejmując Uchwałę Nr III/14/2010 Rada Gminy zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Dąbrówki oraz zleciła ogłoszenie tekstu jednolitego tego statutu.
Uchwałą Nr III/15/2010 Rada Gminy w Czarnej zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Krzemienica oraz zleciła ogłoszenie
tekstu jednolitego tego statutu.
Podejmując Uchwałę Nr III/16/2010 Rada Gminy zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Medynia Głogowska oraz zleciła ogłoszenie tekstu jednolitego tego statutu.
Rada Gminy podejmując Uchwałę Nr III/17/2010 zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Medynia Łańcucka oraz zleciła ogłoszenie tekstu jednolitego tego statutu.
Uchwała Nr III/18/2010 Rada Gminy w Czarnej zatwierdziła zmiany w statucie Sołectwa Pogwizdów oraz zleciła ogłoszenie
tekstu jednolitego tego statutu.
Podejmując Uchwałę Nr III/19/2010 Rada Gminy zatwierdziła zmiany w statucie Sołectwa Wola Mała oraz zleciła ogłoszenie
tekstu jednolitego tego statutu.
Uchwałą Nr III/20/2010 Rada Gminy w Czarnej zatwierdziła
zmiany w statucie Sołectwa Zalesie oraz zleciła ogłoszenie tekstu
jednolitego tego statutu
Uchwałą Nr III/21/2010 Rada Gminy w Czarnej uchwaliła
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr III/22/2010 uchwaliła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Podejmując Uchwałę Nr III/23/2010 Rada Gminy powierzyła
Gminie Miastu Rzeszów realizację zadań w zakresie obsługi osób
nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna.
Podejmując Uchwałę Nr III/24/2010 Rada Gminy w Czarnej
ustaliła wynagrodzenie dla Wójta Gminy.
Uchwałą Nr III/25/2010 Rada Gminy ustaliła wzory deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) oraz wzoru informacji
o nieruchomościach(IN-1).
Uchwałą Nr III/26/2010 zmieniono Uchwałę Rady Gminy
w Czarnej Nr XLIX/456/2010 z dnia 29 października 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2011 rok.
Podejmując Uchwałę Nr III/27/2010 Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok
2011 oraz zawierania aneksów do umów z wykonawcami zdań
obejmujących okres 2010- 2011.
Uchwałą Nr III/28/2010 Rada Gminy wprowadziła zmiany
w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2010.
Uchwałą Nr III/29/2010 zmieniono Uchwałę Rady Gminy
w Czarnej Nr XLIV/427/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29
czerwca 2010 w sprawie: określenia szczegółowych zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną.
Podejmując Uchwałą Nr III/30/2010 Rada Gminy udzieliła po-

mocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji
celowej na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Krzemienica”.
Uchwałą Nr III/31/2010 Rada Gminy w Czarnej ustaliła wykaz wydatków budżetu gminy Czarna, które 2010 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
SESJA IV
Z DNIA 11 LUTEGO 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych. W trakcie obrad podjęto 16 uchwał.
Uchwałą Nr IV/32/2011 wprowadzono zmianę w uchwale
Rady Gminy w Czarnej Nr I/7/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy poprzez
dodanie do składu osobowego Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Radnego Gminy Czarna Pana Mieczysława Rejmana.
Rada Gminy podejmując Uchwały Nr IV/33/2011, IV/34/2011
wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących
mienie komunalne Gminy Czarna, oznaczonych jako działki: nr
1369/2 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Pogwizdów
oraz działki nr 437/15 o pow. 0,0769 ha położonej w miejscowości Dąbrówki.
Uchwałą Nr IV/35/2011 Rada Gminy określiła warunki i tryb
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna.
Podejmując Uchwały Nr IV/36/2011 i Nr IV/37/2011
Rada Gminy w Czarnej wprowadziła zmiany w uchwale Nr
XXXIII/310/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 10 lipca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzemienica na lata 2008 – 2015 oraz w uchwale Nr XXXIII/315/09 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie na lata 2008 – 2015 dodając w treści załączników nr 1 w/w wspomnianych uchwał podrozdział dotyczący opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne.
Uchwałą Nr IV/39/2011 wybrano przedstawiciela Rady Gminy
Czarna do Zgromadzenia Związku Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w osobie Pana Eugeniusza Głowiak.
Uchwałą Nr IV/40/2011 wybrano przedstawiciela Rady Gminy Czarna Pana Grzegorza Lepianka do Zgromadzenia Związku
Komunalnego „WISŁOK”.
Mając na uwadze budowę chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach Czarna, Krzemienica,
Wola Mała, Zalesie Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/41/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w 2011 roku.
Uchwałą Nr IV/42/2011 Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2011 roku
w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Czarna”.
Uchwałą Nr IV/43/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czarna, położonej w miejscowości Czarna,
oznaczonej jako działka nr ewid. 918/4 o pow. 0,22 ha.
Uchwałą Nr IV/44/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 3430/1 o pow. 0,60 ha, 3430/2
o pow. 0,08 ha położonych w miejscowości Krzemienica, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IV/45/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.
Uchwałą Nr IV/45/2011 Rada Gminy w Czarnej uchwaliła budżet Gminy Czarna na rok 2011.

Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr IV/47/2011 dokonała
zmian w Uchwale Nr III/30/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica
w miejscowości Krzemienica”
Po rozpatrzeniu skargi Pana Tadeusza Chmiel oraz Pani Marzeny Chmiel na działalność Wójta Gminy Czarna, Rada Gminy w Czarnej po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją
podjęła Uchwałę Nr IV/48/2011 uznając skargę za bezzasadną.
SESJA V
Z DNIA 7 MARCA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych. W trakcie obrad podjęto 6 uchwał.
Rada Gminy w Czarnej Uchwałą Nr V/49/2011 uchyliła Uchwałę Nr XXXVI/348/2009 z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wyraziła zgody na odpłatne ustanowienie służebności
gruntowej prawa przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę
nr 80/8 położoną w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącą mienie komunalne Gminy Czarna, wpisaną do KW nr 41428
- na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 68 położonej w miejscowości Medynia Głogowska. Z uwagi na fakt iż ustanowienie służebności gruntowej nie
rozwiązałoby kwestii dostępu do drogi dla działki nr 68 położonej w miejscowości Medynia Głogowska, wnioskodawczyni wystąpiła z ponownym wnioskiem o zakup działki nr 80/8 położonej w miejscowości Medynia Głogowska. Po uzyskaniu: pozytywnej opinii Zebrania Wiejskiego oraz zgody Rady Gminy w Czarnej - przeznaczono w/w działkę do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli działek przyległych.
W związku z podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości do
sprzedaży zasadnym jest uchylenie uchwały Nr XXXVI/348/2009
Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 października 2009 w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna miejscowości Medynia Głogowska ograniczonym prawem rzeczowym- służebnością.
Uchwałą Nr V/50/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna, oznaczonej jako działka nr 80/3
o pow. 0,03 ha, położonej w miejscowości Medynia Głogowska.
Rada Gminy Uchwałą Nr V/51/2011 wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna, oznaczonej jako działka nr 893/2 o pow. 0,01 ha położonej
w miejscowości Pogwizdów.
Podejmując Uchwałę Nr V/52/2011 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Rada Gminy podejmując Uchwałę Nr V/53/2011 w sprawie
poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ustaliła następujące osoby będące inkasentami podatków lokalnych w poszczególnych sołectwach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pani Maria Kiwała-Barnat na terenie sołectwa Czarna
Pan Artur Buk na terenie sołectwa Krzemienica
Pan Roman Pudło na terenie sołectwa Dąbrówki
Pan Tadeusz Kowal na terenie sołectwa Medynia Głogowska
Pan Jan Bojda na terenie sołectwa Medynia Łańcucka
Pani Agnieszka Guzek na terenie sołectwa Pogwizdów
Pan Edward Guz na terenie sołectwa Wola Mała
Pan Julian Krauz na terenie sołectwa Zalesie

Uchwałą Nr V/55/2011 Rada Gminy wprowadziła zmiany
w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011.
Dorota Kowal i Natalia Małecka
Referat Promocji I Pozyskiwania Funduszy
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Rusza kolejny sezon sportowy

„POMYSZKUJ W BIBLIOTECE
Wirtualna Poradnia Zdrowia”

Przedszkolaki recytują
wiersze polskich poetów

K

ażdy kolejny rok przynosi realizację nowych projektów,
które mają na celu rozwój bazy sportowej w gminie; budowę nowych obiektów sportowych lub modernizację
już istniejących.
Zupełnie nową inwestycją w gminie Czarna będzie kompleks
sportowo- rekreacyjny wybudowany w ramach ogólnopolskiego projektu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”, położony
w centrum gminy, w miejscowości Czarna niedaleko Urzędu

Płyta boiska na stadionie w Krzemienicy po modernizacji.

Budynek sanitarno-szatniowy „Orlika” w Czarnej.
Gminy. W skład „orlika” wchodzą dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne; do piłki siatkowej i koszykówki) oraz budynek sanitarno- szatniowy. Dobiegają już końca prace związane z ostatecznym odbiorem obiektu. Po uzyskaniu akceptacji i pozwoleń
wszystkich odpowiednich organów boisko zostanie oddane do
użytkowania przez wszystkich mieszkańców gminy Czarna.
Trwają także prace związane z budową bazy sportowo- rekreacyjnej w Zalesiu. Projekt zakłada budowę budynku- zaplecza
sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku spor-

wę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedsięwzięcia. Koszt całkowity realizacji operacji wynosi ok. 810 000 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 500 000 zł., a pozostałą kwotę, tj. 310 000 zł sfinansuje Gmina ze środków własnych.
Projekt realizowany jest w dwóch etapach- zakończenie pierwszego zaplanowane jest na koniec czerwca , a zakończenie całego
projektu przewidywane jest na koniec roku.
W ramach tego samego działania został również wykonany
drenaż i instalacja nawadniająca na płycie boiska na stadionie w Krzemienicy, co ma poprawić jakość murawy i pomóc
w jej utrzymaniu.
Nowej profesjonalnej trybuny doczekał się też stadion w Pogwizdowie. Instalacja posiada stalową konstrukcję i siedziska wykonane z tworzywa PCV, przygotowane dla 360 osób.
Monika Nizioł
Referat Promocji I Pozyskiwania Funduszy

D

zięki działaniom MKiDN i Instytutu Książki oraz fundacji Społeczeństwa Informacyjnego nasze biblioteki uzyskały refundację z programu ,,Akademia Orange dla bibliotek” na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu, popularyzację i zwiększenie wykorzystywania Internetu przez
pracowników i użytkowników. Dzięki nowoczesnemu narzędziu
komunikacyjnemu mamy możliwość kontaktu ze światem.
W ramach współpracy z Fundacją Orange Gminna Biblioteka
w Czarnej przystąpiła do międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2011”, mającej zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z Internetu. Wybraliśmy spotkania p h. „Poradnia zdrowia”. Plakaty informujące ukazały się na terenie naszej miejscowości. Przy współpracy z Panią z apteki została wykonana wystawka z ziół i czasopism o zdrowiu. Zorganizowaliśmy szkolenie dla osób starszych (50+) 3 marca 2011 r. Udział w szkoleniu
wzięło 7 osób. Seniorzy bardzo chętnie zapoznali się z obsługą
komputera i korzystaniem ze stron internetowych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zarejestrowali swój udział
w internetowym liczniku akcji
Zapraszamy wszystkich Seniorów do odwiedzania naszych placówek i miłego spędzania czasu w zacisznych bibliotekach oraz
korzystania z naszych usług. Oferujemy pomoc w obcowaniu
z nowinkami technicznymi. Będziemy się wzajemnie uczyć, korzystać z doświadczeń i mądrości życiowych.

W

dniu 2 marca 2011 r. w Sali Narad Urzędu Gminy
w Czarnej odbył się zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną Konkurs Recytatorski Przedszkolaków pod hasłem „Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”.
Głównym celem konkursu było upowszechnianie poezji, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich najmłodszych. Komisja Konkursowa po burzliwych obradach (wszystkie dzieci zaprezentowały bardzo wysoki poziom)
wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi: Patrycja Wilczak – I Nagroda,
Daria Przybyła – II Nagroda, Sławomir Jurek – III Nagroda. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książek.
Krystyna Teichman,
Gminna Biblioteka Publiczna

Krystyna Teichman
Gminna Biblioteka Publiczna
Trybuny na stadionie w Pogwizdowie.

Budynek sportowy w Zalesiu.
towym. Na parterze znajdować się będzie część socjalna dla zawodników i uczestników rozgrywek sportowych, a poddasze zostanie przeznaczone do celów gospodarczych. Z nowo wybudowanego budynku korzystać będą grupy sportowców użytkujących teren boiska. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach
działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W kwietniu 2011 roku
Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umo-
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Boiska „Orlika” w Czarnej.
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100-lecie
tradycji chóralnych
w Krzemienicy

15

stycznia 2011 roku w ramach obchodów 100-lecia
tradycji chóralnych w Krzemienicy w Kościele pw.
Matki Bożej Pocieszenia odprawiona została Msza
Święta w języku łacińskim. Uroczystej Koncelebrze przewodniczył ks. prałat Bolesław Pilek, okolicznościową homilię wygłosił
ks dr prałat Jerzy Rojek. Modlitwy i odpowiedzi wiernych po łacinie prowadził Chór Świętego Jakuba, wszyscy zgromadzeni w kościele otrzymali też tekst Mszy Świętej w tym języku. Następnie
odbył się wzruszający i podniosły koncert jubileuszowy w wykonaniu Chóru Świętego Jakuba oraz gościnnie występującego chóru Fraza z Kosiny.
Na koniec na ręce prezesa chóru wręczone zostały gratulacje
i podziękowania za pełną oddania kontynuację tak chlubnych
tradycji Krzemienicy. Chór otrzymał także Honorową Odznakę”
Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, wręczoną mu przez
pana Bogdana Ulijasza a także Medal i Złotą Odznakę Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr. Odznaki i dyplomy Związku PZChiO
otrzymali również indywidualnie najbardziej zasłużeni w działalności chóru członkowie zespołu. Kwiaty pamiątki i statuetki wręczyli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gołojuch, Wójt Gminy
Czarna Pan Edward Dobrzański, (który ufundował także nagrodę
finansową), przedstawiciel Starosty Łańcuckiego – sekretarz Robert Kochman, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pan Józef Frączek, Dyrektor Rejonu Energetycznego w Leżajsku – Pan Kazimierz Balawender, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut Pan Andrzej Łobaza, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej, Pani Małgorzata Wisz
oraz przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych i zespołów artystycznych działających w Krzemienicy. Muzyczne życzenia „odegrali” muzycy z miejscowej orkiestry „Kremenetz Band”.
Dla wszystkich chórzystów oraz ich gości cukiernia Kazimierza
i Radosława Raka z Rzeszowa ufundowała ogromny piętrowy jubileuszowy tort.

T

radycje chóralne w Krzemienicy związane są z powstaniem Drużyny Bartoszowej w 1910 roku. Zachowane
zapisy kronikarskie
pochodzące z 1913 roku mówią o 4-głosowym chórze,
prowadzonym przez Jana
Wojaczyńskiego. Od 1926 do
wybuchu II Wojny Światowej chór prowadzi Julia Turzyńska. Pomagają jej Antoni Baran i Klara Baranowa.
26 lipca 1927 roku w czytelni młodzieży męskiej ks. wikariusz Józef Miezin tworzy
chór kościelny męski, który po jego odejściu z parafii
zostaje włączony w chór Julii Turzyńskiej. Mimo trudnego okresu okupacji niemieckiej w marcu 1940 roku działalność chóru wznawia nowy
organista Jan Augustyn. Chór
pod jego dyrekcją występu-

10

NASZA GMINA Kwiecień 2011

je na uroczystościach kościelnych, zaś w czasie
uroczystości świeckich
chórem dyryguje Antoni
Baran. Jan Augustyn prowadzi chór do roku 1984.
Od 1984 do 1988 roku
dyrygentem chóru był
Tomasz Bielecki, który
odmładza chór, komponuje wiele utworów, które wykonuje w Przeglądzie Chórów w katedrze
w Rzeszowie w 1986
roku. Od 1988 do 1989
roku chór prowadzi proboszcz parafii ks. Bolesław Pilek wraz z organistą Andrzejem Zającem.
W czerwcu 1989 roku
działalność zostaje zawieszona, lecz tradycja śpiewu nie upada,
prężnie działa schola. W 1996 z inicjatywy Marii Brodziak i Henryka Jabłońskiego chór wznawia działalność, dyrygentem zostaje
Jacek Lalicki, a prezesem Wacław Kuźniar. Chór przyjmuje nazwę
Gaudeamus. W tym czasie chór wytstąpił m.in. w senacie RP na
zaproszenie ówczesnego senatora Pana Józefa Frączka. Od czerwca 2001 roku do września 2002 roku dyrygentem jest instruktor
OK w Krzemienicy Agnieszka Polak. Od tego czasu w kościele
św. Jakuba organizowane są cykliczne koncerty muzyki. Od 2000
roku instruktorem chóru zostaje Lucyna Kozioł z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Łańcucie. Od tego momentu z woli chórzystów i akceptacją dyr. GOK chór zostaje chórem gminnym z siedzibą w krzemienickim OK. Wzrasta poziom artystyczny wzbogacony o nowy repertuar.
Do ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć wyjazd do Rzymu
do grobu Ojca Św. Jana Pawła II i spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, koncert na Placu Św. Piotra oraz w polskim kościele
w Rzymie, a także na cmentarzu na Monte Cassino.
W 2006 roku prezesem chóru jest Wojciech Parys, a funkcję
skarbnika pełni Małgorzata Nycz. Od czerwca 2008 roku do chwili obecnej chórem dyryguje Małgorzata Dzień.
Od tego czasu chór nawiązał ścisłą współpracę z chórem Fraza
z Kosiny, dając wspólne koncerty. Organizował warsztaty muzyczne w Bieszczadach, koncertował na Słowacji. Wiosną 2009 roku
zmienił nazwę na Chór Św. Jakuba. We wrześniu 2009 roku wziął
udział w uroczystościach 650-lecia Krzemienicy. W roku jubileuszowym 2010 koncertował m.in. w Pradze w kościele św. Ludmiły.

Garncarski Szlak
na Targach w Zabrzu

W

dniach 14-16 kwietnia
2011 r. podczas Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki
Podziemnej w Zabrzu Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej będzie zachęcał turystów do odwiedzenia Garncarskiego Szlaku. Zaproszenie na targi wystosował Prezydent Zabrza, który jest organizatorem trzeciej edycji tej
ogromnej imprezy turystycznej. Znajdą się tam również przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego z Polski, Europy i całego świata, kopalń udostępnionych do zwiedzania przez turystów, szlaków turystyki poprzemysłowej, browarów otwartych dla ruchu turystycznego, winnic i winiarni, szlaków rękodzieła artystycznego, fabryk czekolady
i słodyczy otwartych dla turystów, palarni kawy, producentów biżuterii, zakładów jubilerskich udostępnionych dla ruchu turystycznego, producentów perfum, jak również jaskiń otwartych dla turystyki, podziemnych szlaków turystycznych, fortyfikacji itp.

Zenon Buk
Ośrodek Kultury w Krzemienicy

Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej to pomysł Zabrza, który już przynosi sukcesy – Związek Miast Polskich uhonorował miasto podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów wyróżnieniem specjalnym „Za pomysł i organizację I Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej”. Targi otrzymały patronat Światowej Organizacji Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystycznej, UNESCO Polska i wielu innych instytucji.
Katarzyna Gargała
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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10 lat Gminnej

Przeciwpożarowa edukacja przez sztukę

Orkiestry Dętej
w Czarnej

O

T

ak jak niezbędny w każdym mieście i każdej gminie jest
herb czy sztandar tak konieczne jest również istnienie orkiestry dętej. Bez niej żadna większa uroczystość nie będzie dość uroczysta i żadne podniosłe wydarzenie nie będzie dość
podniosłe. Jesteśmy więc szczęściarzami, że mamy Gminną Orkiestrę Dętą już od 10 lat. Jej pomysłodawcą był Stanisław Rybak
z Czarnej. Początkowy skład orkiestry tworzyli muzycy z okolicy grający z nut i ze słuchu. Próby rozpoczęły się w październiku 2000 roku. Poprowadził je Stanisław Panek – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie puzonu i wieloletni muzyk Filharmonii Rzeszowskiej, obecnie na emeryturze. Pierwszy
występ nastąpił już podczas uroczystości obchodów 3 maja 2001
roku w Czarnej i data ta jest przyjmowana za początek działania
orkiestry.

Szkoła dla młodych
ochotników
Po tej inauguracji szeregi orkiestry zaczęli zasilać młodzi ochotnicy. Chcieli grać w orkiestrze, ale nie posiadali jeszcze wystarczających umiejętności. To dla nich właśnie zorganizowano szkołę,
która istnieje do dziś. Każdego roku niestety odchodzi kilka osób
(wyjeżdżają na studia, odchodzą do innych orkiestr), ale na szczęście zgłaszają się nowi uczniowie. Po kilku pierwszych zajęciach
pozostają najbardziej wytrwali, bo nauka gry na instrumentach to
naprawdę ciężka praca. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu,
do tego dochodzą ćwiczenia w pełnym składzie. Obecnie najmłodsi uczniowie są w wieku 9-10 lat. Powoli są wprowadzani do
orkiestry, grają repertuar, który opanowali. Specjalnie dla nich Stanisław Panek – kapelmistrz orkiestry, przygotował część programu
zwaną „debiuty”. W końcu nic tak nie zachęca do dalszej pracy jak
już widoczne efekty i uznanie publiczności. Cieszy fakt, że w składzie orkiestry często są rodzeństwa a nawet rodziny. Od początku
działania orkiestry grają w niej również werblistki, do których ja-

kiś czas temu dołączyły czirliderki. Każdy nowy ochotnik to odnowienie nadziei, że miłość do muzyki wygra z wszystkimi przeciwnościami, jakich pełno w dzisiejszym świecie, kuszącym tyloma innymi „wypełniaczami” czasu.

Wciąż od nowa
Z powodu dużej rotacji praca w szkole prowadzona jest więc
niejako wciąż od podstaw. Zajęcia to oprócz satysfakcji z efektów – ciężka praca. Kapelmistrz musi poświęcić mnóstwo czasu
na przygotowanie nut, ułożenie repertuaru, dostosowanie programu do umiejętności uczniów, czy dokonanie „przekładu” tak, by
muzyka nic nie straciła, ale była łatwiejsza do wygrania (można to
porównać do tłumaczenia wyszukanych dawnych zwrotów językowych na zrozumiały, współczesny język). Czasem dochodzi do
tego także naprawa uszkodzonych elementów instrumentów muzycznych. Wobec pracy włożonej w stworzenie pełnego składu
orkiestry, każde odejście wykształconego muzyka to duża strata.
Bycie dobrym nauczycielem to także patrzenie na każdego
ucznia indywidualnie, dostrzeganie ich możliwości i kierowanie
zdolnych na dalsze etapy edukacji do szkół muzycznych. Szkoła
działająca przy Gminnej Orkiestrze Dętej w Czarnej jest więc dla
wielu młodych muzyków trampoliną, pierwszym etapem na drodze artystycznej. Skład orkiestry to w większości młodzi ludzie.
Dorosłych jest zaledwie czworo. Jest to więc stale młoda orkiestra
z 10 letnim stażem.
5 czerwca 2011 roku na błoniach obok urzędu gminy w Czarnej
odbędzie się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych pod hasłem:
„Impreza z wielkim zadęciem”. Wtedy też Gminna Orkiestra Dęta
w Czarnej obchodzić będzie uroczyście swój jubileusz.
Jolanta Ożóg
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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gólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy
pożarom” to cykliczne przedsięwzięcie, które na etapie gminnym organizowane jest przez Zarząd Oddziału
Gminnego OSP w Czarnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i nauczycielami z miejscowych placówek oświatowych.
W ramach eliminacji gminnych, które są pierwszym etapem konkursu, komisja oceniła 76 prac przedszkolaków oraz uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Nagrodzeni i wyróżnieni młodzi twórcy
zaproszeni zostali wraz
z rodzicami i nauczycielami na uroczystą galę,
podczas której z rąk
Wójta Gminy Edwarda
Praca Ilony Kowal.
Dobrzańskiego odebrali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Gala zorganizowana została w Ośrodku Kultury w Czarnej, gdzie można było
podziwiać wszystkie nadesłane na konkurs prace. O ich wysokim poziomie świadczą wyniki etapu powiatowego, który odbył
się 19.11.2010 r., w którym na dwunastu laureatów siedmiu – to
uczniowie z gminy Czarna. Furorę zrobiły zwłaszcza prace naszych najmłodszych artystów – Jakuba Machowskiego z przedszkola w Dąbrówkach, Gabrieli
Lis z przedszkola w Krzemienicy
i Aleksandry Golec z przedszkola w Medyni Głogowskiej, którzy
zdobyli kolejno
I, II i III Nagrodę.
W starszych grupach wiekowych
nagrodzone zostaPraca Jakuba Machowskiego.
ły: Karolina Lech

Praca Karoliny Lech.

(ZS w Medyni Łańcuckiej)-II Nagroda
i Jagoda Bartman
(ZS w Krzemienic)
– III nagroda w kat.
szkoły podstawowe,
oraz Ilona Kowal
(ZS w Medyni Łańcuckiej) – I Nagroda i Adrianna Liebchen (ZS w KrzePraca Jagody Bartman.
mienicy) – II Nagroda w kat. gimnazjum. Wszystkie nagrodzone prace przesłane zostały do Zarzecza,
gdzie w etapie wojewódzkim największy sukces odniosła Karolina Lech za pracę „Pożar”, która uhonorowana została II nagrodą.
Wśród wyróżnionych znalazły się prace: Jakuba Machowskiego
(”Zapobiegajmy pożarom”), Jagody Bartman („Wypadek samochodowy”) i Ilony Kowal („Klęska ekologiczna”). Młodym twórcom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w edycji ogólnopolskiej.
Małgorzata Wisz
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Zmarÿa najstarsza mieszkanka gminy

W

dniu 12 marca 2011 roku zmarła najstarsza mieszkanka gminy Czarna, Pani Rozalia Woś. Pani Rozalia urodziła się 15 października 1906 roku w Medyni Łańcuckiej. W 2006 roku obchodziła swoje setne urodziny, które zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Prałat Jan Krzywiński, Wójt
Gminy Czarna Pan Edward Dobrzański, Radna z Medyni Łańcuckiej Danuta Stawarz, Kierownik USC Jolanta Jaźwa oraz kierownik GOPS Ewa Moskwa. Goście odwiedzili Jubilatkę także w 104
urodziny, życząc jej zdrowia i kolejnych jubileuszy.
W trakcie uroczystości wszyscy pytali zacną jubilatkę o receptę na tak długie i zdrowe życie (bo Pani Rozalia mimo sędziwego
wieku nigdy poważnie nie chorowała.) Pani Rozalia mówiła wte-

dy o tym, że lubiła podróżować i o tym, że nie dbała specjalnie
o dietę; do wszystkich potraw dodawała cukier – a do herbaty lub
mleka nawet kilka łyżeczek.
Warto też wspomnieć, że Pani Rozalia nigdy nie była zamężna i nie miała dzieci, co pewnie również przyczyniło się do tak
dobrej kondycji. W starszym wieku jej pasją było wykonywanie
kolorowych kwiatów z papieru. Ostatnie lata życia pani Rozalia Woś spędziła w swoim domu pod opieką bratanicy Pani Marii Chmiel.
Ewa Moskwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Nasze spotkania z Janem Pawłem II

1

maja, podczas Beatyfikacji Jana Pawła II, na frontonie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odsłonięty zostanie wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, złożony z setek tysięcy zdjęć Polaków. Ma to być największy na świecie, wykonany wspólnie, portret papieża będący swoistym aktem jedności narodu. Papież zawsze jednoczył Polaków; gdy przyjeżdżał do
Ojczyzny i wówczas, gdy jego rodacy pielgrzymowali do Watykanu.
My zamieszczamy zdjęcia ze spotkań mieszkańców gminy Czarna
z Ojcem Świętym w Polsce i w Rzymie, z Jego pielgrzymek do Rzeszowa i naszych – do Watykanu. Zdjęcia przedstawiające radość
z wizyty u Niego ale i zadumę nad Jego grobem.

21 października 2001 r. Pielgrzymka samorządowców i przedstawicieli
powiatu łańcuckiego, którzy wręczyli Janowi Pawłowi II pierwszą Statuetkę
Michała Archanioła – patrona powiatu. Na zdj. z Ojcem Świętym,
o. Konrad Hejmo – dominikanin, Kazimierz Gołojuch – ówczesny wójt
Gminy Czarna, Krzysztof Wojnar – z-ca komendanta PSP w Łańcucie.

Lipiec 1999. Pielgrzymka pracowników ZS im. Jana Pawła II
w Medyni Głogowskiej. Audiencja generalna.

Maj 2005 r. Pielgrzymka do Rzymu. Chór św. Jakuba z Krzemienicy.

Maj 2005 r. Przedstawiciel chóru św. Jakuba składa kwiaty
na grobie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Małgorzata Wisz

Hołd prostego człowieka
Z Krakowa wyszła iskra
Co ogniem miłości świat rozpaliła
Każdemu Polakowi tak bliska,
Ta iskra to Karol Wojtyła,
Ty byłeś taki dobry
Jak polski chleb powszedni,
Choć taki cichy i skromny,
Tak bardzo młodzieży potrzebny.
Uczyłeś jak postępować,
Uczyłeś nieraz pacierza,
Jak wciąż zaczynać od nowa,
Jak wszystko Matce zawierzać.
Gdy wyjeżdżałeś do Rzymu
To w sercach bliskich był smutek,
Mówiłeś wtedy każdemu:
Wybiorę papieża i wrócę.
Lecz podobało się Bogu,
Byś ty papieżem został,
Ty, syn polskiego narodu,
Byś powołaniu sprostał
I z sercem przepełnionym
Miłością do Świętej Panienki
Z czołem pokornie schylonym
Ster łodzi wziąłeś do ręki
Mając taką obronę
Już nie musiałeś się bać,
Choć w koło kruki i wrony

Tyś wyszedł ziarno siać.
Choć nie nosiłeś zbroi,
To przecież byłeś potężny,
Uczyłeś wszystkich pokoju,
Różaniec był Twoim orężem.
Otwarłeś drzwi Watykanu,
Ruszyłeś w świata strony,
Głosiłeś chwałę Pana
Bez straży i ochrony,
Ty w dusze pełne ciemności
Ziarenka wiary wsiewałeś,
Światu co pogrążony w złości
Miłość jak chleb rozdawałeś (...)
Ty mówiąc „Totus Tuus”
Maryi się oddałeś,
Ty cały i bez reszty
Miłości jej zaufałeś (...)
Dzień trzynastego maja
W pamięci każdego zostanie,
Cały świat się dowiedział
O tragedii na Watykanie.
Wszedłeś między sektory,
By ludzi błogosławić,
Ślad namaszczonej dłoni
Na czołach dzieci zostawić.
Rozległ się świst krótki i cichy
I nic nie widać, nie słychać,
Ty słaniasz się na nogach,
Spoglądasz w niebo i cicho wzdychasz.

2 czerwca 1991 r. Papieska msza św. na rzeszowskich błoniach.
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Wszystko tak nagle się stało,
Tak jak mrugnięcie powieką,
W czyichś ramionach zbolałe ciało,
Jest już karetka i czeka.
W tłum wdarła się panika,
Ktoś płacze, ktoś się modli.
Dlaczego choć taki dobry,
Źli ludzie go przebodli?
Ty, choć tak bardzo cierpiący
Wcale nie myślisz o sobie,
Mówiłeś: Ten lud co tak cierpi
Ja matko zostawiam Tobie.
A sutanna papieska
Co twoją krwią zbroczona
Stała się taka – polska i bliska,
Bo taka biało-czerwona.
W Polsce od Tatr aż do morza
Żałośnie zawodzą dzwony,
Jeden drugiemu powtarza:
Nasz Papież postrzelony.
Dziś już nie darzy się praca,
Wierzący - czy ten co nie wierzy
Ze środka drogi zawraca
I do kościoła bieży
Kapłani i wierni społem

Lipiec 2000 r. Plac św. Piotra w Rzymie.
Pielgrzymka parafian z Czarnej.

do Matki wznoszą ręce
By życie naszego papieża
Powierzyć Świętej Panience (...)
I wysłuchała Panienka
Wiernego ludu błagania
Papież choć jeszcze słaby
wkrótce opuszcza posłanie,
Cieszyła się cała Polska
I cieszył się świat cały
Kiedy papieża w oknie
miliony ludzi ujrzały (…)
Lecz papież wie kto sprawił
By siły mu wracały
To ta, której zaufał
Ta, której oddał się cały.
Pojechał, by podziękować
Za zdrowie, modlitwy, lekarzy
By Matce Bożej z Fatimy
Na nowo oddać się w darze
I jeszcze jedna podróż
Trudna, bo do wiezienia
Ty śpieszysz, by udzielić
Twojego przebaczenia.
A kiedy Ali płacze
Mówiąc, że wstydzi się czynu
Ty się uśmiechasz, przebaczasz,
Tulisz jak ojciec syna.
Czy można dać lepszy przykład
Jak trzeba postępować
Jak nawet największych grzeszników
miłością od piekła ratować?
XX wiek się kończy

Świat szuka sławy, pieniędzy
Nasz papież i matka Teresa
Szukają ludzkiej nędzy.
I razem, choć z dala od siebie
W miłości się prześcigają,
Lecz kiedy zajdzie potrzeba
Modlitwą się wspierają.
Matka - nie szuka sławy,
Choć z Noblem, to stopa jej goła,
Papież gdy z nią rozmawia,
Pochyla przed nią swe czoło, (…)
Choć siły fizyczne słabną.
Ty dalej się nie oszczędzasz,
Ty na modlitwie pod krzyżem
Całą noc nieraz spędzasz.
W codziennym trudzie, mozole,
Choć sił coraz mniej dane,
Ty w III Tysiąclecie
wprowadzasz owczarnię Pana. (…)
Dla biednych, potrzebujących,
Byłeś jak chleb Ojcze Święty,
Ale dla prawdy wiary,
Umiałeś być nieugięty(…)
O życiu, czy o śmierci
Niech pan Bóg decyduje,
W Jego odwieczne prawo,
Człowiek niech nie ingeruje.
Choć jako człowiekowi,
Głos się wyciszał, ustawał
Otwórzcie drzwi Chrystusowi,
Tyś prosić, nie przestawał.
Jesteś już coraz słabszy,

Cierpienie Twe barki gniecie,
Lecz ty się nie poddajesz,
Wciąż pielgrzymujesz po świecie (...)
Lekarze nie pocieszają,
Ich słowa biją na trwogę,
Nasz ojciec wkrótce wejdzie
Na tę ostatnia drogę.
Szczęśliwi, co mogli się dostać
Na Plac Świętego Piotra,
Choć ukochanej twarzy
Już nigdy nie ujrzą z okna,
Stoją ze łzami w oczach,
W zmienną pogodę kwietniową,
Dają Ci to co kochałeś:
-Modlitwę RóżańcowąCały świat wstrzymywał oddech,
Miliony serc się wzrusza,
Bo sternik Piotrowej Łodzi
W ostatni rejs wyrusza,
Ty milcząc mówiłeś do nas:
Nie traćcie zaufania,
Bo w życiu, czy też w śmierci,
Człowiek należy do Pana.
Przekroczyć próg wieczności,
Ty tylko tak potrafiłeś,
Odszedłeś pełen godności,
Tak cicho i skromnie jak żyłeś.
A gdy na widocznym miejscu
Trumna z Twym ciałem stanęła
Wiatru powiewem dłoń niewidzialna
Twą księgę życia zamknęła…
Helena Fus z Dąbrówek
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Spotkania opłatkowe seniorów

ierwsze miesiące nowego roku – styczeń i luty – to tradycyjnie czas spotkań opłatkowych z okazji przypadającego wtedy Dnia
Babci i Dziadka. Chwila rozmowy, możliwość złożenia sobie życzeń na pomyślność w Nowym Roku, występy artystyczne najmłodszych, czasem wspólna zabawa – wszystko to sprawia, że spotkania takie cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem seniorów. W przygotowanie takich spotkań włącza się wiele organizacji m.in. jednostki OSP, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, oddziały Akcji Katolickiej, Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia. Wspólne chwile zawsze
dają wszystkim wiele radości, zarówno uczestnikom jak i organizatorom.

Wola Mała,30 stycznia 2011 r.

Krzemienica, 22 stycznia 2011 r.

Zalesie, 13 stycznia 2011 r.

Medynia Łańcucka i Pogwizdów
23 stycznia 2011 r.

Zalesie, 13 stycznia 2011 r.

Sukcesy zespołów z gminy Czarna
Figielek z Medyni Głogowskiej
i Fleks z Czarnej

Mini Retro z Zalesia
i Mały Unikat w Woli Małej

1 kwietnia 2011 r. trzy zespoły taneczne z gminy Czarna (Mały
i Duży Figielek z Medyni Głogowskiej oraz Fleks z Czarnej) wzięły
udział w VI Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” w Chrzanowie.

W dniu 9 kwietnia 2011r
dwa zespoły działające w GOK w Czarnej wzięły udział w V Wojewódzkim
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowym Form Tanecznych
„Pierwsze Kroki” w Głogowie Małopolskim. Są to młodziutkie zespoły działające
w Woli Małej oraz Zalesiu. ZeUnikat
spół z Woli Małej jest podzielony na dwie grupy wiekowe;
młodsza Mały Unikat licząca 11 osób to dzieci do 12 lat, do grupy
starszej Unikat należy 8 dziewcząt z gimnazjum.

Figielek
Krzemienica, 22 stycznia 2011 r.

Czarna, 23 stycznia 2011 r.

Dąbrówki, 29 stycznia 2011 r.

Medynia Łańcucka, 23 stycznia 2011 r.

Czarna, 23 stycznia 2011 r.

Medynia Głogowska,
16 stycznia 2011 r.

Dąbrówki, 29 stycznia 2011 r.

Wśród laureatów
festiwalu znalazł
Fleks
się Figielek – grupa starsza, która za
brawurowo zatańczony układ otrzymała II nagrodę.
Wspaniale zaprezentowały się także nasze dwa pozostałe zespoły, jednak bardzo
duża konkurencja
(49 zespołów) nie pozwoliła om tym razem na zdobycie nagrody.
Wszystkim tancerzom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

Obecnie starszą grupę przejęła instruktorka Barbara Leńczyk
a młodszą grupę prowadzi instruktorka Dominika Mroczka, która jednocześnie prowadzi zespół Mini Retro w Zalesiu, w którego
skład wchodzi 16 dzieci: osiem przedszkolaków i 8 dzieci z pierwszej i drugiej klasy Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Zespół Mini Retro działa od niedawna, bo od listopada 2010roku, a występ na
głogowskim przeglądzie był ich debiutem, trzeba przyznać bardzo
udanym, gdyż dzieci zajęły III miejsce w pierwszej kategorii wiekowej a konkurencja była ogromna. Obecnie dzieci przygotowują się
do majowego konkursu w Krośnie. Życzymy powodzenia!

Małgorzata Wisz, Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Dominika Mroczka, choreograf

Mini Retro

Wyróżnienie
dla Jakubkowych solistek
Wola Mała, 30 stycznia 2011 r.

Zalesie, 13 stycznia 2011 r.
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Medynia Łańcucka i Pogwizdów,
23 stycznia 2011 r.

Gabriela Nizioł i Magdalena Skrobacz z zespołu wokalnego
Jakubki z Krzemienicy otrzymały wyróżnienie w VII Podkarpackim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. „Na skrzydłach muzyki”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2010r.
pod honorowym patronatem prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Dzieci zostały wyróżnione w kat. wiekowych: 7-9 lat Gabriela Nizioł, 10-13 lat Magdalena Skrobacz. Podziękowanie od organizatorów za przygotowanie dzieci otrzymała prowadząca zespół Marta Skrobacz. Zespół Jakubki istnieje od 2003 roku, należą
do niego dzieci w wieku od 5 do 13 lat. W ich repertuarze znajdują się piosenki religijne a także młodzieżowe i rozrywkowe.
Uświetniają swoimi występami liczne imprezy lokalne, są również
coraz częściej zapraszane na koncerty wyjazdowe.

Jakubki
We wszystkich inicjatywach, w jakich bierze udział zespół,
czynnie pomagają rodzice.
Marta Skrobacz, instruktor OK w Krzemienicy.
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Certyfikat CIOFF dla Wesela Krzemienickiego

5

grudnia 2010 r. zespół Wesele Krzemienickie otrzymał niezwykle ważny dokument uprawniający go do reprezentowania Polski na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych na terenie całego świata. Jest to certyfikat Polskiej Sekcji
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej
CIOFF, który przyznawany jest zespołom na okres maksymalnie
5-ciu lat po uprzednim bardzo szczegółowym sprawdzeniu jego
programu artystycznego.
Weryfikacja programu Wesela Krzemienickiego przeprowadzona została
przez ekspertów Stowarzyszenia CIOFF,
w osobach doc. dr Krysztofa Heeringa – muzyka, wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i dr Ryszarda Teperka – eksperta choreografii i etnografii
z Warszawy. W jej wyniku zespół otrzymał rekomendację do otrzymania certyfikatu CIOFF na okres 5 lat. W uwagach ekspertów czytamy m.in: Zespół
prezentował bardzo dobry poziom wykonawczy tańców, śpiewów i muzyki. Niektóre fragmenty były grane, śpiewane i tańczone wręcz
doskonale i z wielką żywiołowością. […] Kapela ośmioosobowa
gra bardzo dobrze, bez żadnych potknięć i nieczystej intonacji. Wszystkie utwory są tak opracowane, że ich wykonanie charakteryzowało się wyrazistością i selektywnością. Godne podkreślenia jest to, że wszystkie osoby grają ze słuchu.[…]Strona wokalna. Wykonania na ogół bardzo dobre, stylowe, szczególnie

udane śpiewy zbiorowe. Dobra intonacja i interpretacja. […]
Ogólne wrażenie artystyczne dotyczące zarówno muzyki jak i tańców – bardzo dobre. Kultywowanie z wielkim zaangażowaniem
tradycji swojej wsi przez członków zespołu i prowadzących zajęcia w zespole, bardzo sprzyjająca atmosfera dla tej działalności w Krzemienicy oraz przychylność władz wsi i gminy pozwala
pozostać w przekonaniu, że Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie” pozostanie nadal ważnym ośrodkiem kształcenia uzupełniającego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowania patriotyzmu i przywiązania do
ziemi ojczystej.
Ubiegły 2010 rok był rokiem szczególnym dla zespołu regionalnego Wesele
Krzemienickie. Złożyło się na to wiele
udanych przedsięwzięć i ważnych wydarzeń. Udana czerwcowa impreza o zasięgu ogólnopolskim, „Trzy wesela Trzy
regiony” z udziałem zespołu kurpiowskiego i góralskiego, wrześniowy występ w V Festynie Bacowskim w Leśnicy-Groń w ramach imprezy „Tatrzańskie
Wici”, promocja albumu „Wesele Krzemienickie”, na której kierownik zespołu Zenon Buk został odznaczony Medalem „Zasłużony dla powiatu Łańcuckiego” a zespół za propagowanie rodzimej kultury okolicznościowym medalem od Prezesa i wiceprezesa KRUS w Warszawie.
Zenon Buk, Ośdodek Kultury w Krzemienicy

Teatr Dramatyczny w Krzemienicy zaprasza

40 lat zespołu Pętelki

„Przez Wolę Małą”
płyta zespołu Wolanie
W grudniu ubiegłego roku ukazała się płyta Zespołu Śpiewaczego i Kapeli „Wolanie” wydana przez Studio Nagraniowe „SPAART”
z Boguchwały. Płyta nosi tytuł „Przez Wolę
Małą” i zawiera 16 utworów- pieśni
obyczajowych i przyśpiewek (towarzyszących zwykle melodiom
tanecznym), które znajdują się
w stałym repertuarze zespołu.
Muzyka jest porywająca i dynamiczna a w wykonaniu instrumentalistów i śpiewających wyczuwa się lekkość i

23

października, promocja albumu o zespole Wesele
Krzemienickie zbiegła się w czasie z jubileuszem 40
lecia istnienia zespołu wok-instr. Pętelki. Z tej okazji
odbył się koncert, który przerodził się w zabawę taneczna jak za
dawnych lat. Zespół otrzymał liczne życzenia oraz gratulacje również od pozostałych zespołów działających w Krzemienicy.

radość wspólnego muzykowania.
Na okładce autorzy zapisali motto
towarzyszące ich
działalności: „Swą
Wywiad do Radia Rzeszów. Na zdjęciu
twórczością rysuod lewej: Bogdan Noga,
jemy dorobek kulJolanta Danak-Gajda, Tadeusz Nowak.
turalny polskiej
wsi” Płyta miała
już swoją promocję w Ośrodku Kultury w Woli Małej i w Krzemienicy oraz w Polskim Radiu Rzeszów. Będzie można ją nabyć
także podczas gminnych plenerowych imprez, a także w Ośrodku Kultury w Woli Małej.

Z

espół Teatru Dramatycznego w Krzemienicy przez trzy wieczory – 5, 6 oraz 13 lutego 2011 Teatr Dramatyczny w Krzemienicy
bawił licznie zgromadzoną publiczność kolejną sztuką tym razem komedią Michała Bałuckiego pt. „Dom otwarty” w reżyserii
Zygmunta Kluza. Sztuka ta przyciągnęła rekordową ilość widzów. Ponownie została też wystawiona, grana w roku ubiegłym,
sztuka pasyjna „Za co go skazali”. Teatr wystawił ją trzykrotnie – w Krzemienicy, Markowej i Mrowli.

Zdjęcia z komedii Michała Bałuckiego pt. „Dom otwarty”. OK w Krzemienicy.

Ośrodek Kultury w Krzemienicy zaprasza na program słowno-muzyczny

„JEGO DROGA DO ŚWIĘTOŚCI”
według scenariusza i w reżyserii Zygmunta Kluza na okoliczność beatyfikacji Jana Pawła II
w środę 27 kwietnia 2011 o godz. 18.00.
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Inicjatorką wydania płyty była pani Agnieszka Inglot, członkini
zespołu, wiele wysiłku w opracowanie materiału do płyty włożył
cały zespół. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, którego udzielił Wójt Gminy Czarna.
Małgorzata Wisz
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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Teatr z Czarnej
ZNÓW NA SCENIE

W

szyscy pamiętają Teatr Obrzędowy „Tkacze” z Czarnej. Powstał w sierpniu 2005 r. w ramach projektu
„Utkane Marzenia” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywy Czarnieńskiej „SZABA”. Jak sama nazwa wskazuje, teatr przedstawiał treści związane z tradycjami, zwyczajami
i obrzędami w Czarnej. Pierwsza sztuka pt. „Tkacze” – opowiadała o bogatych tradycjach tkackich, druga zaś pt. „Szczęśliwe Czasy” – przedstawiała obrzędy Bożego Narodzenia w tej miejscowości. Scenariusze obu sztuk opracowała, oraz całość wyreżysero-

wała Małgorzata Sowa z Czarnej. W role postaci wcielili się mieszkańcy Czarnej. Aktorzy zdobyli uznanie nie tylko wśród rodzimej
publiczności. Teatr Obrzędowy może pochwalić się II nagrodą
zdobytą podczas XVIII Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”
2006 w Tyczynie za widowisko pt. „Siała se Kasia len”. Ponadto
grupa teatralna wystawiła tę sztukę gościnnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni, na Przeglądzie Teatrów w Wierzawicach, na
imprezie folklorystycznej „Ocalić od zapomnienia” w Giedlarowej
oraz kilkakrotnie podczas dożynek gminnych.

Turnieje sportowe podczas ferii
Turnieje gry w tenisa stołowego, bilard, szachy i piłkarzyki organizowane przez wszystkie placówki GOK dla wszystkich grup wiekowych to stały element każdych ferii zimowych w gminie Czarna. W tym roku we wszystkich rozgrywkach wzięło udział około 200
osób (dzieci młodzież oraz dorośli). Organizatorzy wręczyli zwycięzcom łącznie 30 pucharów, 90 statuetek i 10 medali dla najmłodszych uczestników.
Katarzyna Gargała
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

ły w poprzednich sztukach. Intensywna praca, jak i wykorzystanie istniejącej scenografii pozwoliło w tak krótkim czasie przedstawić
nową sztukę widzom.
Tradycje wielkopostne i wielkanocne ukazane są w niej poprzez
codzienne życie rodziny (tej samej, którą poznaliśmy w „Tkaczach”).
Widzowie wraz z nimi
uczestniczą w poszczególnych obrzędach, począwszy od środy popielcowej, aż do wielkanocnego śniadania po
rezurekcji. Sztuka rozpoczyna się zwyczajem
zaczerpniętym z „Tkaczy” dotyczącym zapewnienia urodzaju, który miały zagwarantować dziewczęta, skacząc wysoko na ułożone wiązki lnu i konopi. W dialogach nie brak poczucia humoru i zawsze aktualnych życiowych sytuacji, które sprawiają, że postacie stają się widzom bliskie.
Mamy nadzieję, że Teatr Obrzędowy „Tkacze” powróci na „deski” sali w Czarnej na stałe, a my będziemy mogli zobaczyć aktorów także w nowych rolach – współczesnych i komediowych
– o czym sami wspominają, myśląc o przyszłości, czego im i sobie samym życzymy.

Powrót na scenę
Po tych występach teatr zawiesił działalność ze względu na remont Ośrodka Kultury w Czarnej. Na szczęście w tym roku powrócił z nową sztuką pt. „Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne”.
Scenariusz do niej powstał już 4 lata temu. Tak jak poprzednie napisała go pani Małgorzata Sowa. Materiałem źródłowym, na podstawie którego scenariusz powstał, były książki, głównie o Dąbrówkach, oraz wiedza uzyskana podczas warsztatów w Kolbuszowej. Całość konsultowano z mieszkańcami Czarnej, by przekaz był jak najbardziej autentyczny i odzwierciedlał wszystko, tak
jak było konkretnie w tej miejscowości. Dużą pomocą służyły tu
między innymi członkinie zespołu „Czarniacy”, które kiedyś same
przygotowały sztukę dotyczącą tradycji wielkopostnych i wielkanocnych i były skarbnicami informacji, ponieważ te zwyczaje
i obrzędy pamiętały z dzieciństwa.
Próby do nowej sztuki rozpoczęły się w marcu i odbywały
się dwa razy w tygodniu. Aktorzy szybko opanowali swoje role,
zwłaszcza, że w większości były to te same osoby, które gra-
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Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Panią Małgorzatą
Sową, autorką scenariuszy i reżyserem sztuk wystawianych przez
Teatr Obrzędowy „Tkacze” w Czarnej.
Jolanta Ożóg
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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ABYmarzenia

Z Elbląga do Kielc
przez Czarną ROWEREM

realizować

TRZEBA
najpierw je mieć
Spotkanie z podróżnikiem, Tomaszem Moszczakiem

W

listopadzie 2010 roku gmina Czarna przystąpiła do
projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 - „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”. Projekt zakłada budowę spójnej trasy
rowerowej, która umożliwi ponadregionalną turystykę rowerową,
łączącą pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie.
Trasy rowerowe Polski Wschodniej utworzą spójną sieć, która
obejmie atrakcje turystyczne, w tym ścieżki tematyczne, miejsca
cenne przyrodniczo, miejsca noclegowe, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe oraz infrastrukturę dla obsługi ruchu rowerowego (parking, serwis i wypożyczalnie sprzętu).
Projekt składa się
z dwóch komponentów:

W

ramach imprez z cyklu „Świat w twoim zasięgu” w Ośrodku Kultury Medynia Łańcucka- Pogwizdów odbyło się spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Moszczakiem, podczas którego zaprezentowana została relacja z wyprawy na najwyższy wulkan Świata – Ojos del
Salado (6893 m n.p.m.) w Chile w Ameryce Płd.
Tomasz Moszczak (ur. 1971) – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, trener pływania, z zamiłowania podróżnik, alpinista, zajmujący się m. in. wspinaczką wysokogórską oraz rowerzysta – przemierzył rowerem większość krajów Europy- od Grecji, po Francję, od Holandii po Ukrainę. Wśród szczytów górskich jakie zdobył należy wymienić m.in.: najwyższy szczyt Europy (Mont Blanc) i Afryki (Kilimanjaro), najwyższy szczyt Kaukazu (Elbrus), najwyższy czynny wulkan świata – Cotopaxi (Ekwador), najwyższy nieczynny wulkan świata –Ojos del Salado oraz najwyższy wulkan Peru – Coropuna. Z nieodłącznym aparatem fotograficznym penetrował także pustynie, dżunglę amazońską, afrykańskie lasy deszczowe i sawanny.
Relacja z wyprawy na sześciotysięcznik przedstawiona została za pomocą wyświetlonych na dużym ekranie zdjęć, przedstawiających przepiękne i zdumiewające krajobrazy. Każde zdjęcie wywoływało zachwyt wśród zgromadzonych i pytania do autora. Gość
spotkania zaprezentował także ekwipunek, w jaki każdy zamierzający wspinać się na lodowiec musi się zaopatrzyć.
Główną myślą jaka przyświecała organizatorom spotkania było rozbudzenie w dzieciach i młodzieży marzeń o podróżach na
krańce świata a także próba sformułowania podpowiedzi, w jaki sposób takie marzenia można osiągnąć. Spotkanie zorganizowane
zostało przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej z inicjatywy sołtysa wsi Pogwizdów Pani Agnieszki Guzek.
Małgorzata Wisz, Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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W woj. podkarpackim trasa rowerowa obejmie 12 powiatów
i 41 gmin, liczyć będzie ok. 450 km, z tego przez gminę Czarna
przebiegał będzie odcinek o długości ok. 30 km. Trasa na terenie
naszej gminy prowadzić będzie przez 6 miejscowości; począw-

– wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz
budowa i inne roboty budowlane w zakresie dróg
(ścieżek) dla rowerów o
utwardzonej nawierzchni,
które umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z
punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe i autobusowe, parkingi,
atrakcje turystyczne);
- budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, czyli stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych,
itp. oraz innych urządzeń
niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu
po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w
ramach Programu.
Celem projektu jest stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego.
Ważnym aspektem realizacji projektu będzie stworzenie bezpiecznej trasy
umożliwiającej poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja
projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem walorów turystyczno-krajoznawczych Polski Wschodniej,
co przyczyni się do wykreowania aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku, rozbudowy lokalnej bazy turystycznej czy restrukturyzacji zawodowej na wsi. Wytyczenie tras rowerowych przez najbardziej wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie umożliwi rozwój turystyki specjalistycznej oraz pozytyw-
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nie wpłynie na aktywizację lokalnych przedsiębiorstw ze specjalnym uwzględnieniem agroturystyki.
Ponadto wspierane działania w istotny sposób przyczynią się do
ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym
ruchem turystycznym, a także znacząco wpłyną na wygodę i bezpieczeństwo sympatyków ruchu rowerowego. Modernizacja tras
rowerowych o utwardzonej nawierzchni, utworzenie sieci miejsc
postojowych, oznakowanie szlaków rowerowych zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, minimalizując przy tym
prawdopodobieństwo kolizji z pojazdami mechanicznymi.

szy od Zalesia, przez Medynię Głogowską, Pogwizdów, Medynię
Łańcucką, Czarną do Krzemienicy, wskazując wszystkie znajdujące się tu atrakcje. Planowany termin rozpoczęcia prac to 2012 rok.
Monika Nizioł
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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Zostań honorowym krwiodawcą

Z

arząd Klubu HDK PCK „Strażacki dar” przy ZOG ZOSP
RP serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Czarna do wzięcia udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 12 maja 2011r. od godz. 9.00 do
12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej.

Nie wahaj się dłużej. Twoja krew - to dar życia - to najcenniejsze co możesz podarować. Pomyśl tylko, że możesz w ten sposób ocalić życie choremu dziecku, ofierze wypadku lub pacjentowi na stole operacyjnym.
KTO MOŻE BYĆ KRWIODAWCĄ?
Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba w przedziale wiekowym 18-65 lat oraz ważąca m.in. 50kg. Jednorazowa donacja
nie przekracza 450 ml i nie może odbywać się częściej niż raz na
2 miesiące.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach
ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie.
W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży około 5 litrów krwi.
Nie pobiera się nigdy krwi od osób, których stan zdrowia budzi
wątpliwość. Każdego kandydata na dawcę bada lekarz, aby mieć
pewność, że upust krwi będzie dla dawcy bezpieczny.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?
Krwiodawcą nie mogą zostać nosiciele wirusa HIV oraz wirusów zapalenia wątroby typu B i C, a także osoby zakażone chorobami wenerycznymi. Wyklucza się osoby z tzw. grup podwyższonego ryzyka m.in. narkomanów, homoseksualistów oraz ludzi
mających liczne kontakty seksualne z wieloma partnerami, a także
osoby zwolnione z zakładów karnych. Dawcami krwi nie mogą
być chorzy na gruźlicę, choroby krwi, choroby serca i naczyń
krwionośnych, choroby układu nerwowego, choroby gruczołów
wydzielania wewnętrznego, osoby z przewlekłymi chorobami
układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, skóry; chorzy
na choroby tropikalne, a także alkoholicy. Nie kwalifikują się również osoby leczone hormonem wzrostu, po przeszczepie rogówki
lub posiadający w swojej rodzinie chorego na chorobę Creutzfeldta-Jakoba. Nie można oddać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu
operacyjnym oraz w ciągu 12 miesięcy po przetoczeniu krwi lub
po wykonaniu tatuażu, przekłuciu różnych części ciała, akupunkturze. Pamiętaj, aby powiadomić lekarza o wszystkich wątpliwościach dotyczących stanu Twojego zdrowia. Możesz w ten sposób
uchronić zdrowie swoje oraz przyszłego biorcy.

Prezes Klubu HDK PCK „Strażacki dar” – druh Marcin Welc

Konkurs Biblijny
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Poetycka

W ramach nowego cyklu, który rozpoczynamy w naszej gazecie pragniemy zapoznać Państwa z twórczością poetki z Dąbrówek, Pani Heleny Fus.
Na łamach gazety publikujemy dwa z jej wierszy: „Hołd prostego człowieka” (fragment) oraz „Moja modlitwa”.

Helena Fus z domu Baran
Urodzona 27 października 1947 roku, z zamiłowania poetka. Pisanie wierszy to jej sposób na uporanie się ze wszystkimi bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa i okresu młodości, jakie cały czas w sobie nosi. Wszystkie
te doświadczenia spisała w swoim poetyckim pamiętniku, w którym przejawia się gorycz i żal do dorosłych, którzy otaczali ją jako małą dziewczynkę.
W większości wierszy Pani Heleny pojawia się tematyka, która świadczy
o jej głębokiej i gorliwej wierze, całkowitym zaufaniu Bogu i Matce Najświętszej, która dla poetki jest wypełnieniem tęsknoty spowodowanej brakiem
matki ziemskiej. Wątek matki pojawia się zresztą bardzo często w twórczości pani Heleny. Jej wiersze to opowieści o Janie Pawle II, Ojcu Pio, o pielgrzymkach na Jasną Górę , to także rozmyślania o Drodze Krzyżowej czy
Tajemnicach Różańca.
Małgorzata Wisz

Moja mała ojczyzna

Nie zwlekaj. Przyjdź oddać krew. Od tego się nie umiera!

Dekanalny
W Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej
w dniu 31 marca 2011 r. odbył się Dekanalny Konkurs Biblijny.
Przybyłych uczniów wraz z opiekunami powitali ks. dziekan Jan
Krzywiński oraz p. dyrektor Halina Golec. Po powitaniu przybyłych uczestników Przewodniczący Komisji Konkursowej ks. Andrzej Tokarz zaprosił wszystkich do modlitwy, po czym zapoznał
uczniów z zasadami wypełniania testów konkursu biblijnego.
Konkurs został przygotowany przez Dzieło Biblijne Diecezji
Rzeszowskiej im. Jana Pawła II. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.
W konkursie wzięło udział 23 uczniów wraz z opiekunami ze
Szkół Podstawowych: Kamień, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, Wólka Niedźwiedzka, Zalesie.

R ubryka

Moja modlitwa

Dla uczniów oraz opiekunów został przygotowany przez p. dyrektor Halinę Golec poczęstunek.
W maju odbędzie się ostatni etap konkursu – diecezjalny,
w którym weźmie udział 50 najlepszych uczniów z diecezji rzeszowskiej.
Ryszard Gołojuch
katecheta Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej

Gminny Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Regionie
Już po raz szósty z rzędu w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej odbył się gminny konkurs „Moja mała Ojczyzna”. Wzięło w nim udział 12
gimnazjalistów z czterech szkół: z Czarnej, Dąbrówek, Woli Małej i Medyni Łańcuckiej.
Jego celem było poszerzenie wiedzy o najbliższej okolicy, przybliżenie
twórczości, wydarzeń i kultury materialnej środowiska lokalnego, rozbudzanie zainteresowania regionem i jego walorami. Uczestnicy dzielili sie swoją wiedzą z zakresu znajomości historii miasta Łańcuta i jego
zabytków, legend regionu łańcuckiego, wiosennych obrzędów, określali związki pokrewieństwa na podstwawie drzewa genealogicznego, rozpoznawali na zdjęciach i charakteryzowali gminne kapliczki i przydrożne krzyże.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dąbrówkach: Edyta Figiela, Joanna Mach i Gabriela Kochman. Dzięki hojności
Wójta Gminy Czarna wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe
i poczęstunek.
Koordynatorami konkursu były Anna Techman i Agnieszka Grzesik – nauczyciele historii i języka polskiego. W skład jury wchodziły:
Małgorzata Wisz – dyrektor GOK w Czarnej, Lucyna Solak – przewodnik Muzeum Zamku w Łańcucie, Magdalena Skrobiś – nauczyciel historii w Czarnej.
Agnieszka Grzesik,
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej

Gdy tak klęczę przed Tobą
Gdy patrzę w Twoje oblicze,
Chcę coś powiedzieć, lecz wiem
Jak marne są moje słowa –
Wtedy po prostu milczę
Milczę tak patrząc na Ciebie
A Ty mi w duszę wlewasz Twe tchnienie
Odwagi- nie bój się-Ja znam już
Każde twoje cierpienie.
I nagle w serce ulga, a w duszę wstąpiła otucha
Bo Ty do mnie mówisz
Ja mam po prostu słuchać
– Spoglądasz na moją głowę
Co cierniem uwieńczona?
Więc złóż w tych cierniach jedno swe dziecko
A ja już reszty dokonam.
Ja sprawię, że te ciernie
Co duszę oplatają
Gdy będą z moimi złączone,
W piękny kwiat zakwitają.
Spójrz teraz nieco niżej
Tam znajdziesz ranę przed ludźmi ukrytą
Tak bardzo, bardzo bolała,
Bo nikt się o nią nie pytał.
Więc skłoń na chwilę głowę
Uczcij w milczeniu mą ranę
A później przyprowadź do niej
Drugie swe dziecko kochane.
Ja go w tej ranie ukryję,
By świat go więcej nie krzywdził
Niech spocznie na moim ramieniu
I swoje rany zabliźni.
A teraz spójrz na ręce,
Które na krzyżu rozpięte,
To nic, że nieruchome
One są wyciągnięteBy w każdej chwili przytulić
Każde z twoich dzieci,
Które z dala od domu
Tułają się po świecie.
Ja wiem, że jest wam ciężko
Z dala od siebie na obcej ziemi,
Więc dałem im moją Matkę
Ona tam czuwa nad nimi.
Spójrz teraz w Moje Serce
Które włócznią otwarte,
Czeka na wasze serca
Cierpieniem i bólem rozdarte.
Więc jedno z twoich dzieci
Złóż memu sercu w darze,
Ja go swoimi łaskami i miłosierdziem obdarzę.
A może jeszcze jest coś, co chciałabyś powiedzieć?
A może jeszcze kogoś
Chcesz memu sercu powierzyć?
Może to będzie ktoś bliski,
Może ktoś kogo nie znasz wcale?
Ja wszystkich do serca przytulę,
Ja wszystkich od zguby ocalę,
I tak mi dobrze klęczeć
I patrzeć w Twoje oczy
Tak dobrze słuchać i myśleć,
By czegoś nie przeoczyć.
Bo myśl jak tchnienie ulata
Nie możesz jej dogonić
Więc pomóż mi Twoje słowa
Od zapomnienia ochronić.
I tak spokojnie, tak lekko,
Bo już nie jestem sama
Bo wiem, że każdą mą boleść
Mogę skryć w Twoich ranach.
Kiedy znów klęknę przed Tobą
To pozwól dobry Boże
Że każdą moją troskę
U Twoich świętych stóp złożę.
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Bliżej Nieba 2011
Koncert w Medyni Głogowskiej

J

uż po raz czwarty spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu podczas Koncertu Na Wzgórzu – „Bliżej Nieba” przed
kościołem w Medyni Głogowskiej. Pomimo mrozu i przejmującego wiatru plac przed kościołem zapełnił się miłośnikami kolędowania, wśród których liczną grupę stanowili najmłodsi. Koncert rozpoczął się odczytaniem fragmentu Ewangelii przez
Justynę Polanowską. Po nim nastąpiły występy scholi, zespołów i solistów przeplatane scenami ze Świętą Rodziną, Pasterzami i Królami, prowadzonymi przez gwiazdę - znak narodzenia Zbawiciela. Koncert stał się także okazją do
złożenia świątecznych i noworocznych życzeń. Składali je przybyłym mieszkańcom i gościom: ks. Dziekan Jan Krzywiński, Poseł
na Sejm RP – Kazimierz Gołojuch i Wójt Gminy Czarna – Edward Dobrzański.
Na zakończenie, przy słowach pieśni „Przekażcie sobie znak pokoju”, łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia. Tradycyjnie koncert zakończył się pokazem sztucznych ogni.
Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie przedsięwzięcia: mieszkańcom, którzy wcielili się w role Świętej Rodziny, Pasterzy, Królów i Gwiazdy, konferansjerce, Scholi Parafialnej w Medyni Głogowskiej, zespołowi „Młody Duch” z Górna, Darkowi Kosakowi z zespołem, Magdalenie Pawlak, Renacie Kątnik, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej dbającym o porządek i bezpieczeństwo, paniom ze Stowarzyszenia „Klub Kobiet” z Medyni Łańcuckiej, Stowarzyszenia Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka”, oraz pani
Krystynie Grzesik, które przygotowały gorącą herbatę i barszczyk,
sponsorom, dzięki którym mogliśmy podziwiać efektowny pokaz
sztucznych ogni oraz wszystkim pozostałym osobom, które po-

mogły w organizacji całości tego przedsięwzięcia – składamy serdeczne podziękowania.

Blizej Nieba 2011

Na szczytny cel
Podczas koncertu zbierane były pieniądze na operację nienarodzonego jeszcze chłopca -Michałka, który z powodu wady serca (brak lewej komory i wada zastawki), tuż po urodzeniu musiał byś poddany operacji w klinice w Monachium. Michałek przyszedł na świat 2 lutego. Pierwszy miesiąc spędził na intensywnej terapii, przeszedł kilka operacji. Jest cierpliwym i pogodnym
chłopcem – jak piszą jego rodzice na blogu. Systematycznie zamieszczane są tam aktualne informacje o leczeniu i zdjęcia malucha. Zapraszamy do zaglądnięcia na stronę www.sercemichalka.
pl i życzymy chłopcu i jego rodzicom tego, co – jak często mówi
się w życzeniach – jest najważniejsze – zdrowia!
W imieniu rodziców Michałka składamy podziękowania uczestnikom koncertu „Bliżej Nieba”, którzy pomogli sfinansować kosztowną operację.
Jolanta Ożóg
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej

Babski wieczór w Paryżu
Słowo „Paryż” wywołuje pozytywne skojarzenia – zapach perfum, świat mody, artystów, tętniące życiem, słoneczne uliczki,
pełne kafejek, w których można się zatrzymać na croisanta i, popijając wolno małą kawę, czytać poranną gazetę. Właśnie o stworzenie takiego klimatu, czasu wyciętego z codzienności, i spotkania z kulturą, chodziło podczas organizacji czwartego już „Babskiego Wieczoru”, który odbył się 3 marca w Ośrodku Kultu-

ry w Czarnej. Znalazło
się w nim to wszystko, co kobiet dotyczy
i co je interesuje: zdrowie, kultura, kuchnia,
biżuteria, moda. Rozpoczął go pokaz mody
wieczorowej dwóch
uznanych projektantek
– Sylwii Snoch i Ewy
Kotuli. Profesjonalnie –
choć w większości po raz pierwszy w życiu – zaprezentowały je
dziewczyny z naszej gminy i okolic. Stylizacja modelek – makijaże i fryzury wykonane zostały w Salonie Fryzjersko-Kosmetycznym „Monika” w Czarnej. Głównym punktem programu był fenomenalny recital piosenek Edith Piaf w wykonaniu Ani Sroki z akompaniamentem akordeonu Klaudiusza Barana. Brawom
na stojąco nie było końca. Taki był ten Babski Wieczór – przeniósł nas na chwilę do Paryża. A gdzie spędzimy następny? Kto
wie – Mediolan, Praga, Nowy Jork, Lwów! Wszystko przed nami.

Babski wieczór w Paryżu

Jolanta Ożóg
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej
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Kiermasz
Wielkanocny
w Ośrodku Kultury w Czarnej - 10 kwietnia 2011 r.
W dniach 10 i 17 kwietnia w Ośrodku Kultury w Czarnej i Medyni
Łańcuckiej odbyły się Kiermasze Wielkanocne. Można było zakupić
szydełkowe serwetki, wiklinowe koszyczki, gliniane baranki
i pisanki, świąteczne stroiki oraz degustować wielkanocne potrawy.
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