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JUBILEUSZ 10-LECIA GMINNEJ ORKIESTRY
DĘTEJ W CZARNEJ
BŁONIA W CZARNEJ, CZERWIEC 2011

Wójt Gminy Czarna
zaprasza mieszkańców gminy Czarna na uroczyste obchody

93. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
w piątek, 11 listopada 2011 r. w Krzemienicy.

W programie Msza święta w Kościele MB Pocieszenia w Krzemienicy, Apel poległych i część
artystyczna przed pomnikiem 650 lecia Krzemienicy. Uroczystości towarzyszyć będzie
wystawa „Nasze drogi do niepodległości” w Ośrodku Kultury w Krzemienicy.

Wieńcowiny w Woli Małej
Stanisław Panek – kapelmistrz, Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna,
Małgorzata Wisz – Dyrektor GOKiR Czarna, Maria Kiwała-Barnat – Sołtys Wsi Czarna

Co roku, w przeddzień święta Wniebowzięcia NMP, społeczność Woli Małej uczestniczy w pięknej
uroczystości zwanej Wieńcowinami. W jej organizację włączają się poza instytucjami gminnymi – Zespół i kapela „Wolanie”, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sołtys Woli Małej. Podczas uroczystości tak,
jak podczas dożynek, rolnicy, sadownicy ogrodnicy dziękowali Panu Bogu za zbiory. Symbolem tegorocznych plonów był misternie wykonany wieniec, który przyniesiony został do kaplicy Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Woli Małej, gdzie poświęcony został przez księdza Zbigniewa Rolskiego.
We Mszy Świętej uczestniczyli Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Wójt Gminy Czarna Edward
Dobrzański, przedstawiciele Rady Gminy Czarna oraz mieszkańcy Woli Małej. Tradycją stało się, że
po uroczystości wszyscy mieszkańcy zapraszani są do Ośrodka Kultury na poczęstunek, którego największym przysmakiem są znane już powszechnie woleńskie pierogi, gotowane według pilnie strzeżonej receptury przez panie z KGW. Do tańca i wspólnego śpiewu przygrywała kapela Leszka Inglota oraz zespół Wolanie.

Magdalena Pawlak

Monika Gwizdak i Renata Kątnik

KONCERT MARYJNY W DĄBRÓWKACH
21 sierpnia, w pogodne niedzielne popołudnie, podczas uroczystości odpustowych w Dąbrówkach, odbył się Koncert Pieśni Maryjnych ku czci Matki Bożej Królowej Serc Naszych,
z udziałem zespołów śpiewaczych z powiatu łańcuckiego. Inicjatorem przedsięwzięcia, które
odbyło się tutaj już po raz kolejny, jest ks. proboszcz Czesław Prucnal a organizatorem, przy
wsparciu finansowym gminy Czarna, jest zespół Dąbrówczanki. Koncert prowadziła pani Renata
Kątnik, która przybliżyła zebranym wiele interesujących informacji na temat historii świątyni.
W przepięknych wnętrzach kościoła przejmująco brzmiały dźwięki pieśni smutnych i radosnych, dawnych i tych całkiem nowych, niezwykle też prezentowały się barwne stroje grup
śpiewaczych na tle odnowionej polichromii. W koncercie udział wzięły zespoły: „Dąbrówczanki”, „Czarniacy”, „Wolanie”, „Zagrody” z Woli Dalszej, „Budzianie” z Bud Łańcuckich,
„Brzeziny” z Rakszawy, „Zielanki” z Korniaktowa oraz Schola z Czarnej. Późnym wieczorem
odbył się także koncert chóru Świętego Jakuba z Krzemienicy.
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INFORMACJA Z OBRAD
SESJA VI

Z DNIA 29 KWIETNIA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych.
Uchwałą Nr VI/56/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pogwizdów stanowiącej własność Gminy
Czarna oznaczonej jako działka nr 1351/64
o powierzchni 0,0168 ha.
Uchwałą Nr VI/57/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna oznaczonej jako
działka nr 1598/1 o powierzchni 0,14 ha.
Podejmując Uchwałę Nr VI/58/2011 Rada
Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna
oznaczonej jako działka nr 310/2 o powierzchni 0,30 ha.
Uchwałą Nr VI/59/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oznaczonej jako działka nr 375 o powierzchni 0,05 ha.
Uchwałą Nr VI/60/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Głogowska stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonej jako
działka nr 3311/1 o powierzchni 0,0216 ha.
Podjęto Uchwałę Nr VI/61/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie włączenia Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu do Zespołu
Szkół w Zalesiu.
Podjęto Uchwałę Nr VI/62/2011 Rady
Gminy w sprawie włączenia Przedszkola Filialnego w Medyni Łańcuckiego do Zespołu
Szkół w Medyni Łańcuckiej.
Podejmując Uchwałę Nr VI/63/2011 Rada
Gminy przystąpiła do sporządzenia zmiany
Nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna dotyczącą obszaru położonego w miejscowości Krzemienica.
Podejmując Uchwałę Nr VI/64/2011 Rada
Gminy przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego „Medynia
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Łańcucka – Czarna”, w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina
Czarna.
Uchwałą Nr VI/65/2011 Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna.
Uchwałą Nr VI/66/2011 Rada Gminy
wprowadziła zmiany w budżecie Gminy Czarna na 2011 rok.
Uchwałą Nr VI/67/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica stanowiącej własność Gminy Czarna oznaczonej jako działka nr 824/33
o powierzchni 0,016 ha.
Podejmując Uchwałę Nr VI/68/2011 Rada
Gminy zmieniła nazwę Gminnemu Ośrodku
Kultury w Czarnej na Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej.

SESJA VII

Z DNIA 7 CZERWCA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych.

cowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania publicznego pn.
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 1382 R w Czarnej”.
Uchwałą Nr VII/74/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne przejęcie na
mienie komunalne nieruchomości położonej
w miejscowości Krzemienica.
Podjęto Uchwałę Nr VII/75/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania
finansowego na rok 2012.
Uchwałą Nr VII/76/2011 Rada Gminy
wprowadziła zmiany w budżecie Gminy Czarna na 2011 rok.

SESJA VIII

Z DNIA 7 LIPCA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych.
Podjęto Uchwałą Nr VIII/77/2011
Rada Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVI/164/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia
29 lipca 2004 roku oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki.

RADY GMINY CZARNA
Uchwałą Nr VIII/84/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pompowni ścieków”.
Podjęto Uchwałę Nr VIII/85/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności na terenie
gminy Czarna – etap II”.
Uchwałą Nr VIII/86/2011 Rada Gminy
wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w formie
opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej na wykonanie chodnika dla pieszych
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów
Małopolski – Żurawica w miejscowościach:
Czarna, Krzemienica, Medynia Głogowska
i Medynia Łańcucka.
Podejmując Uchwałę Nr VIII/87/2011
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez
Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówki na
okres powyżej 3 lat.

Uchwałą Nr X/92/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Medynia Głogowska oznaczonej jako działki nr 81/7, 81/8, 81/11, 81/12.

Podjęto Uchwałę Nr XI/102/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

Podejmując Uchwałę Nr X/94/2011 Rada
Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Czarna umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w miejscowości Wola Mała na okres
powyżej 3 lat.

Uchwałą Nr XI/103/2011 Rada Gminy
udzieliła pełnomocnictwa Skarbnikowi Gminy
do reprezentowania Gminy Czarna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wisłok” w zastępstwie za Wójta Gminy Czarna.

Uchwałą Nr X/95/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych
w miejscowości Medynia Głogowska oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 1077, 1090/1, 1090/2.

Uchwałą Nr XI/104/2011 Rada Gminy
wprowadziła zmiany w budżecie Gminy Czarna na 2011 rok.

Podjęto Uchwałę Nr X/96/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwałą Nr VIII/78/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na odpłatne przejęcie na
mienie komunalne nieruchomości położonej
w miejscowości Medynia Łańcucka.

Uchwałą Nr X/97/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonej jako działka nr
1121/16 o powierzchni 0,0278 ha.

Uchwałą Nr VII/70/2011 Rada Gminy
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za rok
2010.

Uchwałą Nr VIII/80/2011 Rada Gminy
uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013.

Uchwałą Nr VIII/89/2011 Rada Gminy
udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.

Uchwałą Nr VII/71/2011 Rada Gminy
wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Wola Mała na okres powyżej
trzech lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu jej zawarcia.

Podjęto Uchwałę Nr VIII/81/2011 Rady
gminy w Czarnej w sprawie trybu i sposobu
powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwałą Nr VIII/90/2011 Rada Gminy
wprowadziła zmiany w budżecie Gminy Czarna na 2011 rok.

Uchwałą Nr X/98/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej
dla Województwa Podkarpackiego w formie
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica
w miejscowości Medynia Głogowska.

Uchwałą Nr VIII/82/2011 Rada Gminy
powołała zespół dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Z DNIA 27 LIPCA 2011 ROKU

Podejmując Uchwałę Nr VI/72/2011 Rada
Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont
8 pompowni ścieków”.
Uchwałą Nr VII/73/2011 Rada Gminy
wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu w formie opra-

Podjęto Uchwałę Nr VIII/83/2011
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 czerwca 2011
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki wodnej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont 8 pompowni ścieków”.

SESJA NADZW. IX

Rada obradowała w składzie 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX/91/2011 Rada
Gminy w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

SESJA X

Z DNIA 5 SIERPNIA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych.

Uchwałą Nr XI/101/2011 Rada Gminy
uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów
w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna.

Uchwałą Nr X/93/2011 Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oznaczonej jako działki nr 1419/20,
1419/21,1419/23.

Uchwałą Nr VIII/88/2011 Rada Gminy
wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Medynia Głogowska na okres
powyżej trzech lat.

Podejmując Uchwałę Nr VII/69/2011
Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy Czarna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniami z wykonywania budżetu za rok
2010.

gospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.

Podejmując Uchwałę Nr X/99/2011 Rada
Gminy ustaliła opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Czarna.

SESJA XI

Z DNIA 20 SIERPNIA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XI/100/2011 Rady
Gminy w Czarnej w sprawie zmiany Nr 4 części A Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-

SESJA XII

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych.
Uchwałą Nr XI/105/2011 Rada Gminy
wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej
Gminy Czarna na 2011 rok.
Ponadto Rada Gminy w Czarnej pracowała nad projektami uchwał, które nie zostały
podjęte lub zdjęte z porządku obrad Wysokiej
Rady. Do tych projektów uchwał należą m.in.:
– projekt w sprawie zmiany Nr 4 część B Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
– projekt w sprawie uchwalenia zmiany
Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna,
Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
– projekt w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki-Las w miejscowości Dąbrówki,
Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
– projekt w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Dąbrówki – Las II w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
Natalia Małecka
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
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KOLEJNE OBCIĄŻENIA DLA GMINY
Zmiany w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie ze stanowiskiem Ustawodawcy reforma gospodarki odpadami komunalnymi, przekazująca kompleksowe zarządzanie odpadami gminom, zakłada możliwość oddania wszystkich rodzajów odpadów i konkurencyjność na rynku dzięki przetargom. Dzięki zmianom w ustawie mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady.
Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług.
Nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., (która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.) wprowadza nowe ogólne zasady i wymagania związane z gospodarką odpadami, w tym także dotyczące postępowania z niektórymi specyficznymi odpadami i specyficznymi
dla nich procesami zagospodarowania.
Jej przepisy nakładają na samorządy nowe określone obowiązki,
których sens sprowadza się m. in. do:
● objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na ich terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
● nadzorowania działań podmiotów, którym zlecono odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
● zorganizowania i monitorowania na terenie gminy stałego selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących, co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalów, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
● utworzenia dogodnej dla mieszkańców ogólnodostępnej sieci punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym ze wskazaniem miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
● stworzenia warunków, które zapewnią osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania odpadów do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
● prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odnoszącego się do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● upubliczniania informacji ułatwiających mieszkańcom orientację o:
podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, lokalizacji zbiornic odpadów komunalnych (w tym także zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania), informacji statystycznych o uzyskiwanych w danym roku kalendarzowym poziomach recyklingu odpadów komunalnych osiągniętych przez gminę oraz te podmioty je odbierające,
które nie zostały wybrane do takich działań w drodze przetargu, wykazie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (z oznaczeniem danych identyfikujących firmy, bądź osoby je
nadzorujące, ich adresów wraz ze wskazaniem godzin pracy),
● prowadzenia corocznych analiz, statystyk i finansów dotyczących
stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w ich zagospodarowaniu (z uwzględnieniem ich rodzajów i możliwości przetwarzania), w tym także wskazywania potrzeb inwestycyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, informacji o kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji podmiotów pozbywających się z terenu nieruchomo-
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ści nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych, którzy niedopełniają obowiązku podpisania umów na ich odbiór,
● obowiązku utrzymania czystości ulic, placów i terenów otwartych
wyłączonych z gestii ich zarządców oraz przystanków komunikacyjnych stanowiących własność gminy i usytuowanych na jej obszarze,
● określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,
● podejmowania działań na rzecz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, utylizacji padłych zwierząt oraz znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt.
Ustawodawca zakłada, że realizacja wymienionych celów
odbywać się będzie m. in. poprzez przekazanie części obowiązków
na właścicieli nieruchomości.
Największe kontrowersje budzi fakt, iż:
● gminy skupią pełnię praw i władzę uchwałodawczą w trybie skarbowym i administracyjnym,
● ulegną wygaśnięciu zezwolenia przedsiębiorców działających w tej
branży, które wydawane są na okres 10 lat,
● unieważnieniu ulegną miliony umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami, a właścicielami nieruchomości,
● zmiany dotkną rynek o wartości ok. 5 mld zł,
● konieczne będzie profesjonalne przygotowanie przetargu, aby do minimum zniwelować problemy związane z realizacją umowy,
● monopol zmniejszy konkurencję, efektywność i podwyższy cenę
funkcjonowania systemu,
● do obsługi systemu konieczne będzie uruchomienie nowych miejsc
pracy (wzrost zatrudnienia w administracji samorządowej).
Ustawodawca stając w opozycji przedstawia pozytywne
aspekty zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wskazując, że:
● przedsiębiorca będzie miał zagwarantowany w umowie odbiór odpadów,
● firmy będą obsługiwały jednego kontrahenta – gminę,
● nierzetelni przedsiębiorcy zostaną wyeliminowani z rynku,
● ograniczony zostanie wywóz odpadów na nielegalne wysypiska
śmieci,
● w zakresie ochrony środowiska polskie prawo zostanie dostosowane
do wymogów i standardów Unii Europejskiej.
Rada Gminy jest zobowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie sześciu miesięcy
od dnia uchwalenia tego planu. Regulamin czystości i porządku pozostaje aktem ogólnym, który określa obowiązki wszystkich – obejmuje samą gminę i jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz podmioty świadczące usługi.
Ponadto, Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej
z określonych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Stawki opłat będą określane przez gminę na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów i wyliczane za osobę lub
w powiązaniu z powierzchnią lokali, bądź ilością zużywanej wody.
Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ustaloną przez
gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacić za odbiór wszystkich komunalnych odpadów – śmieci, jakie wyprodukuje.
Właściciele nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zawarte z przedsiębiorcą umowy na odbieranie od-

padów komunalnych pozostaną zwolnieni z uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie obowiązywania
tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2013 r. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia takich umów przed upływem terminu, właściciele nieruchomości będą zobowiązani poinformować o tym gminę.
System, w którym samorząd lokalny zarządza odpadami obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.
Wejście w życie zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach to 1 stycznia 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.
Obecnie w Polsce udaje się utylizować zaledwie 12 procent odpadów. Ustawodawca twierdzi, że gospodarka odpadami, wsparta nowymi przepisami, pozwoli uniknąć kosztownych unijnych sankcji.
Wszystko na to wskazuje, że w znacznej kwocie wzrosną obciążenia właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku. Ponadto gmina będzie musiała z własnego budżetu przeznaczyć dodatkowe środki na realizację zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy.
Anna Bochenek-Pięta, Marcin Gwizdak
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZARNA
z dnia 7 października 2011r.
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy w Czarnej
Nr XIII/107/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia
zasad i trybu przeprowadzenia w sołectwie Dąbrówki konsultacji w sprawie zlokalizowania na terenie tego sołectwa kopalni
piasku podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu w sołectwie Dąbrówki konsultacji w trybie głosowania w sprawie lokalizacji kopalni piasku na terenie Lasu Dąbrowskiego położonego w sołectwie Dąbrówki.
Pisemne konsultacje w trybie głosowania mieszkańców sołectwa Dąbrówki odbędą się
w niedzielę 16 października 2011r.
w godzinach od 800 do 1800
w Ośrodku Kultury Dąbrówki 196
Pytanie skierowane do mieszkańców brzmi:
Czy jest Pan/Pani za lokalizacją kopalni piasku na terenie Lasu Dąbrowskiego położonego w sołectwie Dąbrówki?
Mieszkańcy oddadzą głos poprzez postawienie znaku X przy
odpowiedzi twierdzącej TAK lub odpowiedzi negatywnej NIE
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale
zamieszkujące na terenie sołectwa Dąbrówki , które najpóźniej
w dniu przeprowadzenia konsultacji uzyskają pełnoletność.
Głosować można osobiście za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
WÓJT GMINY CZARNA
Edward Dobrzański

O CZYM NIE ZAPOMNIEĆ
PRZY NAWOŻENIU ZIEMI
NA NIERUCHOMOŚCI
Na terenie naszej Gminy nie sposób nie zauważyć, że wielu mieszkańców, wykorzystując dostępność do dużych i tanich pokładów ziemi, uwolnionych na wskutek realizacji inwestycji drogowej w naszym
regionie, jaką jest budowa autostrady A4, nawozi ziemię na własne nieruchomości.
Nawiezienie ziemi i wykonanie podwyższenia poziomu gruntu
– jeśli nie jest związane z prowadzoną przez inwestora budową lub innymi robotami budowlanymi – jest poza zakresem kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
Opisane działania mogą jednak naruszać przepisy Prawa wodnego. Artykuł 29 tej ustawy zakazuje właścicielom gruntów zmiany
stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a zwłaszcza zmiany kierunku odpływu wody opadowej znajdującej się na
gruncie lub zmiany kierunku odpływu ze źródeł.
W przypadku, kiedy podjęte działania zmieniają ukształtowany
w terenie system zasobów wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
właściwy organ administracji publicznej może w drodze decyzji nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie
urządzeń zapobiegających szkodom.
Należy jednak pamiętać, że podjęcie działań administracyjnych
w zakresie zmiany stanu wody na gruncie jest uzasadnione tylko wówczas, gdy zmiana stanu wody na określonym gruncie szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie. Istotne jest, aby zachodził związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy faktem zmiany stosunków wodnych na gruncie, a szkodą powstałą na gruncie sąsiednim.
Artykuł 144 Kodeksu cywilnego mówi z kolei, iż właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Właściciel sąsiedniej nieruchomości, którego własność została naruszona, ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń.
Interpretacja, czy podniesienie poziomu terenu w określonym
przypadku naruszyło zasadę art. 144, należy do sądu powszechnego.
Jeśli podniesienie poziomu terenu spowodowało na sąsiedniej działce
szkody (na przykład zawilgocenie ścian budynku, zalanie upraw), na
podstawie artykułu 363 Kodeksu cywilnego poszkodowany może dodatkowo zażądać naprawienia szkody – bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odszkodowania w postaci odpowiedniej kwoty.
Prace polegające na nawożeniu ziemi wiążą się również często z zasypywaniem funkcjonujących w terenie wodnic. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych,
a także drenowań jako urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wynika wprost z artykułu 77 ustawy Prawo wodne i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia
się znajdują. W żadnym razie jednak niedopuszczalna jest likwidacja tychże urządzeń.
Uwzględniając powyższe, apeluje się do mieszkańców Gminy
o rozsądek przy pracach polegających na nawożeniu ziemi na własne nieruchomości.
Należy pamiętać, że zabezpieczając własną nieruchomość
przed podtopieniem nie można doprowadzić do zalania działek sąsiednich, a tym samym do poważnych szkód na działkach stanowiących własność osób trzecich, co z kolei będzie się wiązać z niepotrzebnymi konfliktami i roszczeniami o odszkodowanie.
Marcin Gwizdak
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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„ORLIK”

NOWOCZESNA KOTŁOWNIA GAZOWA
W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH

na Dzień Dziecka
Społeczność gminy Czarna wzbogaciła się o cenną
inwestycję - nowy obiekt sportowy. Projekt „Moje Boisko
– Orlik 2012” powstał w ramach III edycji programu budowy
obiektów sportowych. Inwestycja wyniosła ponad 1 315 tys.
zł z czego po 333 tys. zł przekazało Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Pozostała
kwota w wysokości 649 tys. zł sfinansowana została z budżetu
Gminy Czarna. W imieniu Wójta Gminy Czarna zarządcą
i administratorem obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Czarnej. Jest to pierwszy „Orlik” wybudowany
w gminie wiejskiej Powiatu Łańcuckiego.
Otwarcie boisk nieprzypadkowo zaplanowane zostało na 1 czerwca, bowiem obiekt ten
wybudowany został przede wszystkim z myślą
o wspieraniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna.
Imprezę otworzył Wójt Gminy Czarna – pan Edward Dobrzański. Przywitał przybyłych gości i podziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tej ważnej inwestycji. Uroczystego przecięcia wstęgi wraz
z gospodarzem gminy dokonali: Poseł na Sejm
RP pan Kazimierz Gołojuch, Sekretarz Województwa Podkarpackiego pan Bogusław Ulijasz, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – pan
Rafał Kumek, Starosta Łańcucki pan Adam
Krzysztoń, Sołtys Wsi Czarna pani Maria Kiwała Barnat oraz przedstawiciel młodego pokolenia, Konrad Kłosowski – uczeń Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Czarnej. Następnie

Gmina Czarna to stosunkowo niewielka gmina wiejska, dla której wydatki ponoszone
na zapewnienie energii cieplnej do podstawowych budynków użyteczności publicznej
stanowią w preliminarzu wydatków budżetowych znaczącą pozycję.

Od prawej: Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm
RP, Ks. Zbigniew Góra – Proboszcz Parafii Czarna, Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Edward Dobrzański – Wójt
Gminy Czarna, Maria Kiwała-Barnat – Sołtys Wsi Czarna, Bogusław Ulijasz – Sekretarz
Województwa Podkarpackiego, Konrad Kłosowski – uczeń ZS w Czarnej.

obiekt został poświęcony przez Proboszcza Parafii w Czarnej – księdza Zbigniewa Górę. Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania
zwiedzając budynek i boiska.
Imprezę uświetnił występ Zespołu Tanecznego „Fleks” z Czarnej, który na płycie boiska
przedstawił marszowy, zagrzewający do sportowej rywalizacji układ. Symboliczny strzał do
bramki dokonany przez Wójta Gminy Czarna,
a następnie przez zaproszonych gości – ostatecznie potwierdził otwarcie obiektu. Na „przetestowanym” boisku mógł więc rozpocząć się
Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej „O Puchar
Wójta Gminy Czarna”.
W rozgrywkach udział wzięli uczniowie z zespołów szkół z terenu gminy Czarna; Zalesia, Dąbrówek, Krzemienicy, Medyni
Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej oraz Czarnej. Mistrzostwo Gminy i Puchar Wójta zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej z Medyni
Łańcuckiej, która w kronice „Orlika” zapisze

się jako pierwszy zwycięzca na nowym boisku. Po uroczystym wręczeniu pucharu i dyplomów dzieci zaproszone zostały przez Wójta Gminy na słodki poczęstunek. W nowym
obiekcie rozpoczęło pracę dwoje instruktorów – trener piłki nożnej Damian Stec i trenerka siatkówki Ewa Mroziak, którzy w dniu
inauguracji przygotowali dla dzieci liczne zabawy i konkursy sprawnościowe z nagrodami.
Impreza przebiegała w bardzo radosnej i sportowej atmosferze. Mamy nadzieję, że nowo
otwarty obiekt będzie dobrze służyć całej społeczności Gminy Czarna, a przede wszystkim
dzieciom i młodzieży, którzy są jej najważniejszymi adresatami. Niech stanie się miejscem
zabawy, sukcesów sportowych, oraz wszechstronnego rozwoju, który procentować będzie
w dorosłym życiu.
Ewa Mroziak,
boisko „Orlik” w Czarnej

Z uwagi na te wydatki każdy projekt przyczyniający się do usprawnienia systemu energetyczno-cieplnego jest istotny z punktu widzenia
poprawy sytuacji finansowej:

„Orlik” w liczbach
Od 1 stycznia 2011 roku, tj. od otwarcia boiska ,,Orlik” w Czarnej do połowy miesiąca października z kompleksu skorzystało łącznie ok.
6750 dzieci, młodzieży i dorosłych.
W sekcjach piłki nożnej i piłki siatkowej
w miesiącach letnich uczestniczyło łącznie ok.
250 osób.
Dużym zainteresowaniem cieszą się indywidualne lekcje tenisa jak i rezerwacje kortu do
tenisa ziemnego. W okresie 4 miesięcy odbyło się tu 65 lekcji.
Średnio z boisk do piłki nożnej, siatkówki
plażowej oraz boiska wielofunkcyjnego korzysta ok. 50 osób dziennie.
Damian Stec,
boisko „Orlik” w Czarnej

PRZYPOMNIENIE

ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH W CZARNEJ
W związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie wielu przypadków wprowadzania do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych i wód drenarskich Zakład Usług Komunalnych
w Czarnej przypomina, że takie działanie
są całkowicie zabronione.
W przypadku stwierdzenia przez pracowników ZUK w Czarnej lub inne organy administracji samorządowej tego typu
przypadków, właściciel posesji będzie
ukarany karą grzywny w wysokości do
10 000 zł. zgodnie z zapisami zawartymi
w art. 9 ust. 1 i w powiązaniu z art.28 ust.
4 i 4a. ustawy, z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (tekst
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późniejszymi zmianami.)
Kierownik Zakładu Usług
Komunalnych w Czarnej
Zbigniew Bojda
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● problem wysokich nakładów budżetowych
na gospodarkę cieplną w gminie,
● problem zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.
Podstawowym założeniem projektu była
kompleksowa przebudowa przestarzałej kotłowni węglowej na nowoczesną kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół w Dąbrówkach. Do zakresu projektu włączono także wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji
gazowej oraz wykonano instalację solarną. Inwestycja ta to kolejny etap programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Czarna mająca na celu:
● zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną
● redukcję kosztów utrzymania budynków
związanych z ogrzewaniem,
● poprawę stanu środowiska poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza
● poprawę konkurencyjności i wizerunku
Gminy Czarna na szczeblu wojewódzkim
i krajowym.
W Zespole Szkół w Dąbrówkach budynki ogrzewane były za pomocą lokalnej kotłowni węglowej, gdzie zamontowane były trzy kotły wodne stalowe z 1992 r. firmy BUT-KOT
o łącznej mocy 480 KW, które zasilały zład instalacji wraz z grzejnikami żeliwnymi kolumnowymi bez regulacji. Ciepła woda użytkowa

przygotowywana była w pojemnościowych
ogrzewaczach elektrycznych.
W pomieszczeniu zmodernizowanej kotłowni zainstalowano dwa kotły kondensacyjne
BUDERUS GB 162 o mocy 80 KW każdy, które zasilały będą instalację w budynkach szkoły
wyposażoną w grzejniki panelowe firmy BUDERUS z zaworami termostatycznymi. Ogrzewanie regulowane jest pełną automatyką. Ciepła woda użytkowa produkowana będzie za pomocą instalacji solarnej i w uzupełnieniu z kotłów gazowych, która wyposażona jest w dwa
podgrzewacze o poj. po 500 L każdy i 12 płaskich kolektorów słonecznych o łącznej mocy
20,88 KW. Planuje się również w następnej kolejności zasilić ciepłą wodą użytkową budynek
przedszkola z powyższej instalacji.
Jak widać Gmina Czarna rozumie potrzebę zmian wyposażenia obiektów w urządzenia i materiały o wysokim standardzie efektywności energetycznej. W 2010 r. prowadzono roboty termo-modernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
poprzez przenikanie przez przegrody budowlane w szczególności: docieplenie stropodachów wełną mineralną granulowaną, wymiana stolarki okiennnej i drzwiowej drewnianej
na PCV, docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu i wykonaniem elewacji.
W wyniku modernizacji źródła ciepła
zmniejszy się emisję zanieczyszczeń do powietrza: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Spodziewamy się również,
że wykonana termomodernizacja doprowadzi
do obniżenia kosztów zużycia energii do 30%
rocznie.
Opracowali: Małgorzata Dobrzańska,
Daniel Wawrzkiewicz

Kotłownia w Dąbrówkach przed i po modernizacji.

Październik 2011 NASZA GMINA

9

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CZARNA

Powiatowy

Bibliotekarza

Dzień

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków realizację budowy przyłączy do sieci i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba
ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Ustawa nie zabrania, aby budowa przyłączy realizowana była
w ramach inwestycji prowadzonej przez gminę, trzeba jednak pamiętać, że koszt budowy przyłączy nie może być ponoszony przez
gminę, gdyż został on przeniesiony przez ustawodawcę na osobę
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Mieszkańcy, którzy nie podłączyli swych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji prowadzonej przez gminę, muszą to uczynić wg indywidualnego trybu, tj. uzyskać warunki techniczne z Zakładu Usług Komunalnych, opracować projekt i wykonać przyłącza we własnym zakresie.

W takim przypadku gmina może być dla właścicieli nieruchomości przyłączanych do sieci inwestorem zastępczym, jak to miało miejsce przy realizacji inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Czarna.

Ponadto brak przyłącza kanalizacyjnego nie zwalnia właściciela nieruchomości z gromadzenia i usuwania nieczystości płynnych
z własnej posesji w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W stosunku do mieszkańców, którzy wyrazili taką chęć i zawarli
z Gminą stosowne umowy w sprawie zastępstwa inwestycyjnego, Gmina
przejęła za nich ustawowy obowiązek w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci. Koszty te zostały skalkulowane na kwotę 2300,- zł
i obejmują:
● wykonanie mapy do celów projektowych
przez uprawnionego geodetę,
● opracowanie projektu budowlanego
ze wszystkimi uzgodnieniami,
● roboty budowlane związane z fizycznym wykonaniem przyłącza
z materiałów własnych,
● zapewnienie kierownika budowy,
● opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
● uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Każdy, kto nie wykona obowiązku przyłączenia nieruchomości do
sieci, musi gromadzić nieczystości płynne w szczelnym szambie oraz
oddawać je do oczyszczalni ścieków poprzez firmę posiadającą stosowne zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie Gminy Czarna lub mieć wykonaną indywidualną, własną oczyszczalnię.
Właściciele nieruchomości, którzy zostali przyłączeni do sieci, ponoszą opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych według określonych w taryfach cen i stawek opłat stosownie do ilości odprowadzonych ścieków.
Corocznie z budżetu Gminy Czarna udzielana jest dotacja do odprowadzanych ścieków, która w roku 2011 wynosi 3,27 zł do 1 m3
(łącznie około 800 000 zł ).

INFORMACJA O ZASADACH UISZCZANIA OPŁATY ADIACENCKIEJ
PO WYBUDOWANIU KANALIZACJI LUB INNYCH URZĄDZEŃ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Jeżeli na działce wybudowano urządzenie infrastruktury
technicznej, właściciel lub użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz gminy tzw. opłaty adiacenckiej. Opłatę tę uiszcza się w przypadku wzrostu wartości działki spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Pokrywa
ona koszty budowy drogi, a także wybudowania pod ziemią, na ziemi lub nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

określoną przez Radę Gminy w stosownej uchwale, która może wynosić nawet 50% różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość, przed wybudowaniem urządzeń, a wartością jaką nieruchomość
posiada po ich wybudowaniu. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu
wysokości opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia opłaty na raty, obowiązek ten dotyczy wpłacenia I raty. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie należnej gminie opłaty stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 143 – 148 opłata adiacencka naliczana jest wówczas,
jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane
z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Sąsiednie Rady Gmin podjęły uchwały określające wysokość
stawek procentowych, zgodnie z którymi naliczana jest opłata zasilająca budżety gmin i umożliwiająca realizowanie wiele inwestycji na rzecz mieszkańców danej gminy. W naszej gminie obecnie
nie pobieramy opłat adiacenckich.

Opłatę ustala w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz
lub prezydent, każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia
nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Do ustalenia przedmiotowej opłaty przyjmuje się stawkę procentową
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PS. Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym tematem odsyłamy do artykułu Pani Małgorzaty Piaseckiej pt. „Właściciel zapłaci
gminie, gdy wzrośnie wartość jego działki” zamieszczonego w Gazecie Prawnej z dnia 04.10.2011 r.
Barbara Sowa
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek ph.
„Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – WCHODZĘ” został
zainaugurowany 8 maja 2011 r. Dniem
Bibliotekarza w Medyni Głogowskiej.
W spotkaniu zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej uczestniczyli bibliotekarze powiatu łańcuckiego oraz
zaproszeni goście. Gospodarzami uroczystości byli: dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czarnej Pani Krystyna Teichman, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie – Pani Małgorzata Sońska,
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej Pani Małgorzata Wisz. Spotkanie rozpoczęła dyrektor MBP, następnie Wójt Edward
Dobrzański scharakteryzował gminę, tradycje garncarskie w Medyni,
odniósł się również do sytuacji bibliotek: „Biblioteki mają swoją rangę i wydaje mi się, że Powiat Łańcucki jest tym powiatem, w którym naprawdę biblioteki są rozumiane, gdzie korzysta z nich młodzież, korzystają też starsi i przedszkolaki. I to jest najważniejsze, bo słowo czytane
jest o wiele bogatsze niż obraz z komputera czy telewizji”.
Z zaproszonych gości głos zabrał Poseł Pan Kazimierz Gołojuch,
były wójt gminy Czarna, który mówił m.in.: ,,Był taki moment w gminie Czarna, że rozmawialiśmy o tym, jak zorganizować biblioteki. Doszliśmy do wniosku, że nie wolno bibliotek likwidować. Książek i tych
placówek powinno przybywać”- słowa te otrzymały gorące oklaski od
bibliotekarzy. Zacytował też słowa Marcusa Tulliusa Cycero: ,,Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia
w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.
List gratulacyjny od Pana Stanisława Turka, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie ( zmarł w sierpniu),
odczytała Pani Lucyna Kloczkowska- kierownik działu instrukcyjno-metodycznego.
Po wystąpieniach zebrani zobaczyli prezentację multimedialną:
,,Biblioteki Publiczne w Gminie Czarna” przygotowaną przez pra-

cowników biblioteki. Spotkanie to było też okazją do podsumowania
konkursu ,,Ziemia Łańcucka Dzisiaj. Kategoria Sport”. Najlepszym
wręczono nagrody:
I miejsce Pan:
Stanisław Bartman – ,,Sport w Kraczkowej”
Stanisław Kisała – ,,Rozwój działalności sportowej na Ziemi Łańcuckiej z uwzględnieniem Gminy Łańcut”
II miejsce Pani
Justyna Szmuc – ,,Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ – Wysoka”
Po przerwie odbył się wykład Pani dr Bożeny Jaskowskiej – ,,Jak
złapać użytkownika w sieć? Elementy marketingu 2.0 w promowaniu usług bibliotecznych”, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna.
Interesującym elementem spotkania było zwiedzanie Zagrody Garncarskiej oraz Muzeum Rzeźby w Glinie Pani Władysławy Prucnal, po
którym oprowadzała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej
Pani Małgorzata Wisz.
Biblioteki powiatu łańcuckiego starają się zmieniać swoje oblicze.
Dzięki nowym technologiom współpraca z innymi bibliotekami stała
się prostsza i pozwala na osiąganie lepszych efektów działania każdemu bibliotekarzowi w swoim środowisku.
Krystyna Teichman, Natalia Dobrzańska
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej

,,Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH”
W dniu 10.06.2011 r. w ramach akcji ,,Z książką na walizkach. V Podkarpackie Spotkania Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami” do Biblioteki Publicznej w Czarnej przybył znany i lubiany twórca literatury dla dzieci Paweł Beręsewicz. Autor wielu publikacji prozy dziecięcej, literatury popularnonaukowej dla najmłodszych został wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Gminy Pani Ewa Panek, Sołtys wsi Czarna Pani Maria Kiwała-Barnat, uczniowie kl. III i V Zespołu Szkół w czarnej wraz z wychowawcami. Dzieci przygotowały ilustracje związane z twórczością autora. Młodzi czytelnicy dzięki staraniom swoich nauczycieli poznali wcześniej kilka książek Pawła Beręsewicza, dlatego z wielką niecierpliwością czekali na
bezpośrednie spotkanie z bajkopisarzem.
Pisarz chętnie i w zabawny sposób opowiadał o ścieżkach swojego życia, twórczości, przygodach
bohaterów swoich książek. Swobodnie rozmawiał z dziećmi, które śmiało udzielały odpowiedzi na
zadawane pytania ze znajomości bajek i językoznawstwa. Niektórzy wzięli udział w zabawach ,,przy
herbatce” i dyskusji o twórczości autora. Na zakończenie chętni uczestnicy otrzymali autograf od pisarza oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
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Jarmark
Garncarski 2011

Medyńskie święto

ceramiki

Organizacja Jarmarków Garncarskich w Medyni Głogowskiej ma długą tradycję, obecnie impreza odbyła się już po raz XVI. Jej celem jest promocja garncarstwa, które rozwinęło się na tych
terenach w połowie XIX wieku i nadal jest żywą tradycją. Każdego roku na początku lipca Zagrodę Garncarską odwiedzają tłumy miłośników tradycji garncarskich, ludowego rękodzieła, regionalnej kuchni i dobrej muzyki. Jarmark Garncarski jest najlepszą okazją do bliskiego spotkania
z garncarstwem. Pod okiem mistrzów garncarskich można było uczyć się toczenia na kole naczyń
i ulepić gwizdające koguciki. Podczas trwania imprezy nastąpiło również otwarcie tradycyjnego
pieca garncarskiego i wyjęcie wypalonej ceramiki.

Garncarzyk Janek z Medyni

Wśród gości, którzy odwiedzili Medynię, znaleźli się: Benjamin Ousley Naseman – Konsul ds. Prasy i Kultury z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Andrzej Reguła – Wicewojewoda Podkarpacki, Adam Krzysztoń – Starosta Powiatu Łańcuckiego, Andrzej
Ożóg – Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, Roman Poterek – Komendant Powiatowy PSP
w Łańcucie, Halina Dudek i Halina Golec – przedstawicielki Rady Powiatu Łańcuckiego.
Organizatorami Jarmarku byli: Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Małgorzata Wisz i Impresariat Radia Rzeszów.
Dla najmłodszych zorganizowane zostały tematyczne konkursy i zajęcia. Do wspólnej zabawy zapraszała postać młodego rzemieślnika – „Garncarzyka Jasia z Medyni”. Poszukujący tradycyjnej i nowoczesnej ceramiki mogli podziwiać prezentowane na stoiskach wyroby garncarzy – wysokie dzbany,
ozdobne misy, dwojaki, garnki, w których piecze się ziemniaki. Obok garncarzy prezentowali się inni
twórcy ludowi i artyści. Zorganizowane zostały ponadto warsztaty tradycyjnego rzemiosła. W ramach
ogólnopolskiego projektu „Szlak Tradycyjnego Rzemiosła” można było poznać pracę wikliniarza, kowala, przyglądnąć się, jak powstają prace z drewna. Dodatkowo zorganizowana została wystawa prac
uczestników Szkoły Ceramiki Współczesnej, której zajęcia odbywały się w Medyni Głogowskiej w 2010
roku. Wspomnieć należy, że obecnie trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów. Informacje na ten temat można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.
Podczas Jarmarku można było także zwiedzić Galerię Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal znajdującą sie niedaleko Zagrody Garncarskiej i wnętrze kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej, które zdobi mozaika ceramiczna.
Jarmark Garncarski to także koncerty i występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się między innymi: Zespół Pieśni i Tańca „Łańcut”, Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie”, Zespół „Karczmarze”, Gminna Orkiestra Dęta z Czarnej, Zespół „Wolanie” oraz młodzi artyści z dziecięcych zespołów
tanecznych z Medyni Głogowskiej i Zalesia.
Dla osób, które cenią smaki wiejskiej kuchni, lokalne stowarzyszenia przygotowały różnorodne regionalne przysmaki: proziaki, jagodzianki, serniczki, ziemniaki pieczone w glinianym garnku na ognisku
i wiele innych smakołyków. Najmłodsi uczestnicy Jarmarku bawili się doskonale, korzystając z atrakcji Miasteczka Zabaw.

Jarmark
Garncarski

z Polskim Radiem Rzeszów

Od lewej: Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna,
Małgorzata Wisz – Dyrektor GOKiR Czarna, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Andrzej Reguła
– Wicewojewoda Podkarpacki, Benjamin Ousley Naseman – Konsul ds. Prasy i Kultury z Konsulatu
USA w Krakowie, Andrzej Ożóg – Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, Halina Golec –
przedstawicielki Rady Powiatu Łańcuckiego.

Jarmark i nie tylko

W tym roku Jarmark połączony był z Podkarpacką Biesiadą z Radiem Rzeszów. Program Jarmarku
wzbogacony został o różnorodne konkursy i zabawy, między innymi odbyły się prawybory do konkursu Miss Polonia. Wieczorem zaprezentowana została na żywo lista przebojów Radia Rzeszów „Przebojowa 60-tka”, po której do wspólnej zabawy zaprosił DJ.
Dzień po Jarmarku w Zagrodzie Garncarskiej rozpoczęły sie trzydniowe Letnie Warsztaty Garncarskie.
Jest to oferta dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedze z zakresu toczenia naczyń na kole i rzeźby
w glinie. Grupa uczestników, w skład której wchodzili zarówno dorośli jak i dzieci, poznała wszystkie etapy pracy garncarza – od przygotowania materiału, poprzez wykonywanie i zdobienie, aż po wypał w piecu.
Nauczycielami byli mistrzowie garncarstwa. Warsztaty kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
Oferta Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej oprócz wspomnianych Letnich Warsztatów Garncarskich obejmuje także lekcje garncarskie dla grup zorganizowanych, warsztaty indywidualne i propozycje spędzenia w Zagrodzie popołudnia w gronie rodziny lub przyjaciół. Jest to także baza wypadowa
na trasie Ścieżki Rowerowej „Garncarski Szlak” prowadzącej przez miejsca związane z garncarstwem:
warsztaty garncarzy i artystów, zabytki, galerie oraz punkty widokowe i miejsca piękne przyrodniczo.
Jest to więc oferta zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, osób lubiących ciekawie i aktywnie spędzać
czas wolny, odpoczywając i zdobywając nowe umiejętności.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
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Dożynki Gminne
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Medyni
Głogowskiej i stadion sportowy w Pogwizdowie

Julian Krauz – Soltys Zalesia

Grupa wieńcowa z Medyni Głogowskiej

Grupa wieńcowa
z Medyni Łańcuckiej

Grupa wieńcowa
z Zalesia

Grupa wieńcowa z Krzemienicy

Edward Dobrzański – Gospodarz Dożynek, Barbara i Piotr
Jeziorkowie – Starostowie, Agnieszka Guzek – Sołtys Pogwizdowa,
Wiesław Reguła – Prezes KS Astra, Małgorzata Wisz – Dyrektor
GOKiR Czarna.

Grupa wieńcowa z Dąbrówek

Grupa wieńcowa z Woli Małej
Jury konkursu, od lewej:
Zofia Kasperek, Małgorzata
Rymanowska, Kazimierz
Gołojuch, Józef Frączek
Grupa wieńcowa z Węglisk
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Grupa wieńcowa z Pogwizdowa.
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Grupa wieńcowa z Czarnej

Grupa wieńcowa z Medyni Głogowskiej – Zadwór
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KONCERT MARYJNY W DĄBRÓWKACH

święto plonów

Zespół Dąbrówczanki
Ks. Czesław Prucnal

Zespół Czarniacy

DO—YNKI GMINNE

Pogwizdëw, 4 wrze˙nia 2011

Zespół Wolanie

Renata Kątnik

LATAWCE 2011 W CZARNEJ

Schola z Czarnej

Tegoroczne Dożynki Gminne - największe w roku święto rolników – zorganizowane zostały w Pogwizdowie. Pierwsza niedziela września
przywitała wszystkich słońcem i ciepłem, jakich nie powstydziłyby się miesiące wakacyjne. Na parkingu przed kościołem pw. Nawiedzenia
NMP w Medyni Głogowskiej powoli gromadziły się grupy wieńcowe i mieszkańcy pragnący podczas Mszy Świętej dożynkowej podziękować
za zebrane plony. Przedstawiciele każdej miejscowości w gminie Czarna, wraz z grupą z Węglisk należących do Parafii w Medyni
Głogowskiej, ubrani w piękne stroje ludowe, przywieźli bogato zdobione wieńce i dary ołtarza.

Mszę Świętą koncelebrował ks. Dziekan Jan Krzywiński z Medyni Głogowskiej, ks. Zbigniew Góra z Czarnej oraz ks. Czesław Prucnal
z Dąbrówek. W liturgię włączyli się wszyscy sołtysi z Gminy Czarna,
oraz starostowie dożynek: Barbara i Piotr Jeziorkowie.
Po uroczystej dziękczynnej Mszy Świętej korowód z wieńcami
przejechał na stadion sportowy Klubu Sportowego „Astra” w Pogwizdowie – współorganizatora imprezy. Po wspólnym odśpiewaniu pieśni:
„Otwórzcie nam tu bramy” grupy wieńcowe zostały zaproszone przez
Sołtys wsi Pogwizdów – Agnieszkę Guzek i gospodarza obiektu – Prezesa KS Astra – Wiesława Regułę. Wszystkich zgromadzonych gości
i mieszkańców przywitał Gospodarz Dożynek – Wójt Gminy Edward
Dobrzański, który podkreślił doniosłość tradycji w rolnictwie i wyraził
swoją wdzięczność za obecność grup wieńcowych na uroczystości. Wartość pracy rolnika podnieśli w swoich przemówieniach także Poseł na
Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Starosta Powiatu Łańcuckiego – Adam
Krzysztoń. Następnie przyszedł czas na część obrzędową. Bochen chleba przekazany przez Starościnę Dożynek na ręce Wójta Gminy Czarna
został pokrojony i rozczęstowany wśród zgromadzonych gości. Piękne wieńce przyniesione przez grupy zostały zaprezentowane na scenie
ze śpiewem i recytacjami. Po prezentacji nastąpiły koncerty zespołów
„Wolanie”, „Czarniacy” i „Dąbrówczanki”.

ZþOTA
€Zalesianka•

Podczas Dożynek Gminnych zorganizowany został konkurs „Na
najlepszą nalewkę”, w którym wzięły udział wszystkie sołectwa gminy. Nalewki prezentowane były na bogato ozdobionych stoiskach sołectw, na których zgromadzone zostały płody rolne i różne smakowite
potrawy. Komisja konkursowa obradowała w składzie: Małgorzata Rymanowska – (delegat Powiatowej Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej,
doradca Powiatowego Zespołu Doradców PODR w Boguchwale, członek Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”), Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Zofia Kasperek (kierownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości
w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego). O zwycięstwie decydował
oczywiście smak nalewki, ale brano pod uwagę również jej barwę, zapach, ciekawą nazwę i estetykę opakowania. Tytuł Złotej Nalewki zdo-
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była nalewka „Zalesianka” z Zalesia, która zachwyciła degustatorów
wyjątkowym smakiem. Na uznanie zasługiwało także opakowanie – nalewka ukryta była w pniu drzewa. Przewodnicząca Komisji – Zofia Kasperek – podkreśliła wysoką jakość wszystkich zaprezentowanych produktów. Zaproponowała także osobom które je przygotowały rozpoczęcie procedury zalegalizowania nalewek jako produktów regionalnych.

Problem

NA MIARü SOþTYSA
Po wręczeniu certyfikatów i nagród zwycięzcom i uczestnikom konkursu, rozpoczęły się konkurencje dla sołtysów. Pierwsza z nich była
sprawdzianem umiejętności rozwiązywania problemów i pomocy w różnorodnych sprawach z jakimi często mieszkańcy zgłaszają się do swoich przedstawicieli. Spontanicznie zawiązana grupa kabaretowa (nienazwana jeszcze) z Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa odgrywała scenki, w których przedstawione były różnorodne, nieco przerysowane problemy, jednak często nieodbiegające wiele od rzeczywistości – i domagała się rozstrzygnięcia sprawy. Trzeba przyznać, że sołtysi stanęli na
wysokości zadania. Z humorem i pomysłowością wybrnęli z trudnych
sytuacji i znaleźli rozwiązania dla spraw wręcz beznadziejnych. Udowodniono w ten sposób, że optymizm i poczucie humoru pomagą rozwiązać nawet najbardziej zaognione spory.
Druga konkurencja nie wymagała już zdolności mediatorskich. Była
sprawdzianem sprawności fizycznej. W rzucie kalarepą na odległość najlepszy okazał się sołtys Medyni Głogowskiej i on też otrzymał nagrodę – wyrzeźbiony w kłodzie drewna stołek sołtysa.
Po konkurencjach sołtysów zagrał dobrze już znany zespół „Karczmarze”. Po godzinnym koncercie oddał scenę zespołowi Ilynois, który
bawił publiczność do długich godzin nocnych.
Dożynki Gminne zgromadziły licznie przybyłą publiczność. Podziwiano misternie wykonane wieńce, częstowano się chlebem, kibicowano sołtysom, oklaskiwano występy kabaretu. Najmłodsi dokazywali w przygotowanym dla nich miasteczku zabaw. Wymarzona słoneczna pogoda podkreślała urok dożynkowego święta.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych – Zalesie 2011

W piękny słoneczny dzień – niedzielę 28 sierpnia 2011 r. na stadionie Klubu Sportowego „LAS” w Zalesiu
odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach
udział wzięło 12 drużyn reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czarna. Były to: 2 drużyny
młodzieżowe dziewcząt (z OSP Medynia Głogowska i OSP Zalesie), 3 drużyny młodzieżowe chłopców (z OSP
Medynia Łańcucka, OSP Medynia Głogowska i OSP Czarna), 2 drużyny kobiece w grupie „C” (z OSP Czarna
i OSP Zalesie) oraz 5 drużyn męskich w grupie „A” (po jednej z każdej OSP).

Zgodnie z Regulaminem Zawodów zatwierdzonym przez Zarząd
Główny ZOSP RP w Warszawie, każda z drużyn miała do wykonania ćwiczenie bojowe oraz do pokonania sztafetę pożarniczą z przeszkodami.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska powołana na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Czarnej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Łańcucie rozkazem Nr 28/2011. Sędzią głównym zawodów został st. kap. Piotr Glac, natomiast członkami Komisji zostali:
● mł. bryg. Bogusław Golenia,
● asp. sztab. Bogusław Potęga,
● mł. asp. Radosław Cyprys,
● sekc. Henryk Sidor
● obsługa sekretariatu – stażysta Grzegorz Pokrzywa.
Sportową rywalizację drużyn obserwowali zaproszeni goście:
● Poseł na Sejm RP –Pan Kazimierz Gołojuch,
● Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie – druh Mieczysław Kot,
● Wójt Gminy Czarna – Pan Edward Dobrzański,
● Sekretarz Gminy Czarna - Pani Ewa Panek.
Rolę spikera zawodów pełnił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej - druh Zbigniew Jurek, który w sposób profesjonalny na bieżąco omawiał poczynania poszczególnych zawodników, dzięki temu zebrani na stadionie widzowie mogli zapoznać
się ze złożonością zadań realizowanych przez biorące udział w zawodach drużyny.

Dekoracji drużyn dokonali: Poseł na Sejm RP – Pan Kazimierz
Gołojuch, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie – druh Mieczysław Kot, Wójt Gminy Czarna – Pan
Edward Dobrzański, Sekretarz Urzędu Gminy w Czarnej – Pani Ewa
Panek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej – druh
Zbigniew Jurek oraz Sędzia Główny zawodów – st. kap. Piotr Glac.
Na zakończenie zawodów głos zabrali zaproszeni goście oraz Wójt
Gminy Czarna, który pogratulował zwycięskim drużynom wysokiego
poziomu wyszkolenia, podziękował wszystkim uczestnikom za miłą,
sportową rywalizację, a Prezesom OSP i opiekunom drużyn za ich zaangażowanie w przygotowanie drużyn do zawodów.
Następnie Wójt Gminy dokonał oficjalnego zamknięcia zawodów.
Inspektor UG Czarna, Zbigniew Bojda,
fotografie: Krystyna Jurek

Klasyfikacja końcowa drużyn
w poszczególnych konkurencjach zawodów:

Młodzieżowe Drużyny Sportowo-Pożarnicze Dziewcząt
I miejsce OSP Medynia Głogowska – 1014 pkt
II miejsce OSP Zalesie – 979 pkt
Młodzieżowe Drużyny Sportowo-Pożarnicze chłopców
I miejsce OSP Medynia Łańcucka – 1020 pkt
II miejsce OSP Medynia Głogowska – 1004 pkt
III miejsce OSP Czarna – 981 pkt
Kobiece Drużyny Pożarnicze – grupa „C”
I miejsce OSP Czarna – 132 pkt
II miejsce OSP Zalesie – 149 pkt
Męskie Drużyny Pożarnicze – grupa „A”
I miejsce OSP Medynia Łańcucka – 119 pkt
II miejsce OSP Zalesie – 136 pkt
III miejsce OSP Krzemienica – 144 pkt
IV miejsce OSP Medynia Głogowska – 183 pkt
V miejsce OSP Czarna – 185 pkt
Drużyny, które zajęły miejsca od 1 – 3 otrzymały dyplomy,
pamiątkowe medale oraz okazałe puchary ufundowane
przez Wójta Gminy Czarna.
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Ludzie z pasją
Kalendarz

Gminy Czarna na 2012 r.
Wkrótce ukaże się, wydany przez gminę Czarna, nowy kalendarz
na 2012 rok. Poprzednie wydania zawierały fotografie, które
przedstawiały ciekawe miejsca znajdujące się na terenie gminy,
obiekty architektury, sztukę i rękodzieło, regionalne potrawy.
Tym razem na temat przewodni wybrano ludzi z pasją. Poznamy
więc osoby, które kochają szybować pod niebem z paralotnią,
obserwować i badać życie motyli, hodować gołębie czy grać
na cytrze. Dla jednych z nich pasją jest taniec, dla innych konie
albo górskie wspinaczki. Wszystkich ich łączy jedno – są młodzi
duchem, otwarci i pozytywnie nastawieni do życia. No i mieszkają
w gminie Czarna.
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Dar nadziei

WAŻNA data
Kasia Babiarz

Daniel Szyja

Jubileusz

10-lecia Gminnej Orkiestry Dętej w Czarnej

Kacperek Szyja

W 2001 roku, podczas uroczystości z okazji Święta Trzeciego Maja organizowanej w Gminie Czarna, po raz pierwszy zagrała Gminna
Orkiestra Dęta z Czarnej. Od tego czasu, przez dziesięć lat orkiestra towarzyszyła nam w chwilach podniosłych, radosnych i smutnych.
Tworzą ją pasjonaci muzyki – dorośli, młodzież i dzieci prowadzeni od początku przez kapelmistrza – pana Stanisława Panka z Czarnej.
Ten piękny jubileusz 10-lecia istnienia Gminna Orkiestra Dęta uczciła podczas „Imprezy z Wielkim Zadęciem” dnia 5 czerwca 2011 roku
na błoniach w Czarnej. Jubileusz połączony został z XI Przeglądem Orkiestr Dętych Powiatu Łańcuckiego, którego celem była między innymi prezentacja dorobku kulturalnego orkiestr dętych powiatu łańcuckiego i wymiana doświadczeń kapelmistrzów, muzyków i animatorów
kultury. Na „urodzinową” imprezę przybyły więc zaprzyjaźnione orkiestry dęte z terenu Powiatu Łańcuckiego.
Teren błoni przy Urzędzie Gminy w Czarnej zapełnił się muzykami w galowych mundurach. Imprezę rozpoczął koncert jubilatów a następnie prezentowały swój program orkiestry: Reprezentacyjna Orkiestra Dęta z Łańcuta, Orkiestra Dęta z Białobrzeg, Młodzieżowa Orkiestra
z Kraczkowej, Zespół Orkiestry Dętej z Markowej, Orkiestra Dęta „Zgoda” z Rakszawy, Orkiestra Dęta z Wysokiej i Orkiestra Dęta OSP Husów.
Jubilaci w tym wyjątkowym dniu przyjmowali życzenia i wyrazy
wdzięczności za wieloletnią pracę. Wójt Gminy Czarna oraz dyrektor
GOKiR przekazali nagrodę pieniężną, dzięki której instrumentarium
okriestry wzbogaciło się o dwa nowe saksofony. W pełnych uznania

słowach wypowiadali się wręczając kwiaty i dyplomy: Poseł na Sejm
RP Kazimierz Gołojuch, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń i Sołtys Sołectwa Czarna Maria Kiwała Barnat wraz z Radą Sołecką. Także kapelmistrzowie z zaprzyjaźnionych orkiestr dołączyli się do
życzeń wielu sukcesów muzycznych i kolejnych jubileuszy.
Podczas finału wszystkie orkiestry przemaszerowały przed publicznością w pełnej gali, grając wspólnie utwór „Happy Marching Band”.
„Impreza z Wielkim Zadęciem” miała charakter rodzinnego plenerowego pikniku. Oprócz prezentacji muzycznych zorganizowane były
rozgrywki sportowe na boisku Orlik, prezentacje artystyczne zespołów tanecznych gminy Czarna oraz zabawy z animatorami i atrakcje
w Miasteczku Zabaw dla najmłodszych. Ważnym punktem wydarzenia
była także aukcja przeprowadzona pod hasłem „Serca Sercom”, z której dochód przeznaczony został na rzecz rodzeństwa z Czarnej – Daniela i Kacpra, którzy urodzili się z ciężkimi wadami serca.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

W obrazie i słowie

Wystawa malarstwa i wieczór poetycki
19 sierpnia w Ośrodku Kultury w Medyni Łańcuckiej odbyła się wystawa malarstwa
trzech młodych artystek – mieszkanek gminy Czarna – Magdaleny Wilk Bojda, Agnieszki
Ożóg i Karoliny Plizgi. Tytuł wystawy „Trzy kobiety” nawiązywał jednocześnie do autorek, oraz do tematyki prac, którą w dużej mierze stanowiły kobiece akty. Podkreślić trzeba, że dla każdej z dziewczyn była to pierwsza publiczna ekspozycja prac. Magdalena Wilk
Bojda jest absolwentką Liceum Plastycznego w Rzeszowie a Agnieszka Ożóg i Karolina Plizga ukończyły pierwsze trzy lata Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krasnem
na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i nadal kontynuują naukę.
Wernisaż wystawy połączony był z wieczorkiem poetyckim Przemka Szluza z Pogwizdowa. Była to okazja do promocji tomiku poezji wydanego w formie tryptyku: „Autopsja
Urojeń” I, II i III, oraz pierwszej twórczości poety zawartej w tomiku „Szepty drzewa”. Przemek Szluz dał się poznać bliżej w rozmowie z Małgorzatą Wisz – Dyrektor GOKiR w Czarnej. Przedstawił swoją twórczość, przybliżając jej symbolikę,
opowiedział czym jest dla niego poezja i jak postrzega otaczający świat.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Przemysław Szluz
podpisujący swoje tomiki
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Kasia z rodziną i organizatorzy akcji

O swojej poezji Przemek Szluz opowiada w rozmowie
z Jolantą Superson na stronie www.gok-czarna.pl
Organizatorem wystawy był
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej.

Aukcję prowadziła Katarzyna Gargała

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:
ona daje życie.
Henryk Sienkiewicz
Podczas dwóch imprez plenerowych w gminie Czarna zorganizowane były aukcje na rzecz chorych dzieci. Pierwsza przeprowadzona została podczas „Imprezy z Wielkim Zadęciem”, która odbyła się 5 czerwca
na czarnieńskich błoniach. Przeprowadzaliśmy wyprzedaż przedmiotów
przekazanych przez ofiarodawców. Celem tej akcji było zebranie funduszy na leczenie dwóch chłopców z Czarnej w wieku 4 i 2 lata – Daniela i Kacperka Szyja. Licytowaliśmy obrazy ofiarowane przez panią
Grażynę Sordyl – malarkę z Łańcuta i pana Zenona Majczaka – malarza i organizatora słynnych Łańcuckich Plenerów Malarskich. Ponadto można było kupić fotel biurowy ofiarowany przez Wójta Gminy Czarna – pana Edwarda Dobrzańskiego oraz srebrną broszkę przekazaną przez pana Macieja Żeligowskiego (autorstwa Jana Suchodolskiego). Licytowano również płytę zespołu „Pectus” z podpisami artystów. Łącznie ze sprzedaży ofiarowanych przedmiotów uzyskano 4700
zł. Stowarzyszenie Inicjatywy Czarnieńskiej Szaba, przekazało 300 zł

ze sprzedaży ciasteczek – mufinek. Ostateczna kwota to 5 000 zł. Przekazano ją 7 czerwca w biurze GOKiR w Czarnej na ręce mamy chłopców – pani Jolanty Szyja. Bracia otrzymali ponadto drobne upominki
i dużą maskotkę, która od razu przypadła im do gustu i na pewno będzie towarzyszem wielu zabaw.
Kolejna aukcja zorganizowana została podczas imprezy „Lato w Parku Jagodowym” 21 sierpnia w Medyni Łańcuckiej. Zbiórka przeprowadzona została na rzecz Kasi Babiarz z Dąbrówek chorej na schorzenie zwane „Zespołem Retta”. Oprócz pieniędzy zbieranych do puszek
(w wysokości 1335,64 zł), zorganizowana została również aukcja obrazów. Dwa obrazy na aukcje ofiarował pan Jan Zenon Majczak – organizator Łańcuckich Plenerów Malarskich, pozostałe trzy przekazane
zostały przez artystki prezentujące swoje prace na wystawie malarstwa
pt. „Trzy kobiety” w sali Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej: Magdalenę Wilk Bojdę, Agnieszkę Ożóg i Karolinę Plizgę. Licytowane były
również dwie płyty ofiarowane przez zespół „Morże być”, który koncertował podczas imprezy. Z aukcji ofiarowanych przedmiotów, dzięki
wielkiej ofiarności kupujących, udało się zebrać sumę 4020 zł co w połączeniu ze zbiórką do puszek dało kwotę 5355,64 zł. W dzień imprezy wypadały 12 urodziny Kasi, dlatego oprócz całości zebranych funduszy na ręce rodziców przekazany został urodzinowy tort. Organizatorem aukcji był Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z Czarnej na podstawie decyzji nr SA.5311.2.2011 wydanej przez Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 sierpnia 2011. Przeprowadzona zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami. Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę
nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.
Kasi, Danielowi i Kacperkowi życzymy powrotu do pełnego zdrowia i wielu radości z dzieciństwa, a wszystkim którzy wsparli akcje
składamy serdeczne podziękowania. Powodzenie aukcji potwierdziło,
że nie brak ludzi szczodrych i wrażliwych, ludzi którzy wiedzą, że dobro okazane innym wraca do nas zwielokrotnione.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
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Pożegnanie Lata

w Zespole Szkół w Dąbrówkach

Lato w Parku 2011

21 sierpnia na terenie Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie przy pięknej słonecznej pogodzie
odbyła się wyjątkowa rodzinna impreza. Jej organizatorami byli: Gmina Czarna, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej,
Stowarzyszenie „Klub Kobiet” z Medyni Łańcuckiej, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie,
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z Czarnej i Impresariat Rzeszów.

W tym roku wrzesień rekompensuje piękną
pogodą kapryśny lipiec. Początek złotej polskiej
jesieni pozwolił bez obawy o sprzyjającą aurę
zorganizować w niedzielę 25 września Piknik
Rodzinny w Dąbrówkach. Do udziału w imprezie
społeczność miejscowości i okolicy zaprosili
Pani Dyrektor Renata Karp, nauczyciele,
Rada Rodziców, uczniowie Zespołu Szkół
w Dąbrówkach oraz Przedszkole Filialne
w Dąbrówkach.

ŻEGLUJĄC PO MORZU „JAGODOWYM”

N

a pikniku spotkaliśmy się już po raz trzeci.
Tym razem wybraliśmy hasło: „Szkolny zawrót głowy” i zgodnie z jego przesłaniem
z pewnością udało nam się szkolną atmosferę odtworzyć na estradzie za pośrednictwem
piosenek z elementami ruchu, wierszy Jana Brzechwy – recytowanych i inscenizowanych nie tylko po polsku, scenek z życia szkoły, a także poza estradą przy matematycznych układankach i rywalizacjach sportowych. Występy estradowe dodatkowo uatrakcyjniły bardzo żywiołowe układy choreograficzne i barwne stroje grupy
tanecznej „VIVO” działającej przy Domu Kultury w Dąbrówkach.
Lato nastrojowo pożegnał szkolny zespół wokalny wiązanką piosenek. Ponadto uczestnikom imprezy zaproponowaliśmy wykonanie przepięknych makijaży
oraz skorzystanie z oferty stoisk z ciastami, zapiekankami, frytkami, popcornem,
napojami chłodzącymi, kawą i herbatą. Rodzice naszych uczniów zadbali o niepowtarzalny smak i pierwszorzędną jakość wszystkich cukierniczych i kulinarnych
produktów oraz niezwykle życzliwą obsługę. Atrakcją dla najmłodszych po skończonych występach estradowych była „zabawa pod chmurką”. Wszyscy najwytrwalsi zaś na koniec pikniku mogli jeszcze obejrzeć wóz strażacki, pokaz jego możliwości, a chętni nawet z nadmiaru wrażeń i emocji – schłodzić się w strugach zimnej wody, którą polewali strażacy.
Przy okazji spotkania społeczności szkolnej, wiejskiej, przedstawicieli władz
i instytucji lokalnych, a przede wszystkim rodzin reprezentowanych przez kilka
pokoleń została zorganizowana zbiórka publiczna przeprowadzona na podstawie
decyzji Wójta Gminy Czarna. Sprzedawaliśmy cegiełki z niespodziankami, z których dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie wycieczek krajoznawczych
dla naszych uczniów, i kwestowaliśmy na cele rehabilitacji uczennicy Katarzyny Babiarz.
Niedzielne popołudnie w szkole w Dąbrówkach spędziliśmy niezwykle przyjemnie. Piknik Rodzinny to impreza ciesząca się zainteresowaniem, integrująca
nasze środowisko, zatem z jego organizacji nie możemy zrezygnować. Już dzisiaj
zapraszamy na następny.
Urszula Kiwała
Zespół Szkół w Dąbrówkach

OGŁOSZENIE

Jako że lato jest czasem przygód i ciekawych przedsięwzięć, także „Lato w Parku Jagodowym” oferowało atrakcyjny sposób spędzenia
niedzielnego popołudnia. Gwoździem programu był konkurs „Pływanie
na byle czym – TRATWY 2011”. Rywalizację podjęło 10 grup z terenu
Gminy Czarna. Budowniczy jednostek pływających prześcigiwali się
w pomysłach na najlepszą i najciekawszą tratwę. O godz. 13.30 wszystkie obiekty pływające zostały zwodowane, a ich załogi były w pełnej
gotowości. Nastąpiła prezentacja. Każda jednostka przepływała przez
szerokość stawu, pokazując sie z jak najlepszej strony. Oczywiście nie
obyło się bez przygód. Prototypy urządzeń napędzanych siłą mięśni załogi czasem odmawiały posłuszeństwa, wody były pełne mielizn i niebezpieczeństw, ale każda jednostka powróciła do portu szczęśliwie. Jury
konkursu nie miało łatwego zadania. Każda grupa zadbała o indywidualny image. Wyjątkowe kostiumy, dekoracje, konstrukcja, napęd, a nawet
aktorskie zacięcie stanowiły o indywidualności zasługującej na uznanie. Ostatecznie Jury – jak twierdziło: jednogłośnie – przyznało pierwszą nagrodę załodze Delta Queen z Czarnej (kapitan Konrad Kłosowski,
marynarze: Rafał Kłosowski, Mariusz Buk). Drugie miejsce przyznano tratwie „Sokół” z Pogwizdowa z kapitanem Sylwestrem Dubielem
i jednoosobową załogą reprezentowaną przez Pawła Dubiela. Pierwszą
trójkę zamykała indiańska tratwa z Czarnej o tajemniczej nazwie „IDI”
reprezentowanej przez czerwonoskórych: Andrzeja Sowę w randze kapitana, dwuosobową załogę: Grzegorza Sowę i Łukasza Cyrnka oraz
niezidentyfikowaną rudowłosą białą twarz znajdującą się w poważnych
kłopotach. A oto pozostałe tratwy i ich załogi: „Agro-Bus” z Pogwizdowa (kapitan Hubert Całka, załoga: Artur Całka), „Aqua Straż” z Medyni Łańcuckiej (kapitan: Przemysław Gancarz, załoga: Artur Kot), „Antek” z Czarnej (kapitan: Wojciech Skoczylas, załoga: Michał Kępa, Maciej Skoczylas, Marcin Skoczylas), „Czarne Oczy” z Medyni Łańcuckiej (kapitan: Bartłomiej Dudek, załoga: Michał Dudek), „Biało – Czerwoni” z Czarnej (kapitan: Adrian Walawender, załoga: Kamil Weber,
Kinga Walawender), „Bolit Porażka” z Czarnej (kapitan: Anna Golenia,
załoga: Marta Kluz), „Hawajki” z Czarnej (kapitan: Natalia Buk, załoga: Alicja Kłosowska). Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością i udowodnili, że pływanie na tratwach to dla nich chleb powszedni. Każda załoga, z rąk Wójta Gminy Czarna – Edwarda Dobrzańskiego i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej – Małgorzaty Wisz, odebrała nagrody w formie bonów wartościowych na zakup sprzętu sportowego. Nagrody sfinansowane zostały z budżetu Gminy Czarna i wpłat anonimowych darczyńców. Dzięki tej żeglarskiej imprezie i w nawiązaniu do lokalnych tradycji staw w Parku MB Jagodnej awansował do nazwy „Morze Jagodowe”.
Po skończonych rywalizacjach „na lądzie” czyli wokół sceny, organizowane były liczne konkursy. Dużym męstwem wykazali się łapacze
biorący udział w rywalizacji rzucania jajkami w parach na odległość.
Na wszystkich uczestników tej i innych konkurencji czekały nagrody.
Konkurs „Tratwy 2011” nadał imprezie zdecydowanie żeglarski
charakter. Stąd też na scenie zagrał zespół szantowy z Łańcuta pod na-

zwą „Morże być”. Przy bujających, wpadających w ucho szantach każdy poczuł klimat pływania na „łajbach”, tęsknotę za szerokimi wodami
mórz i oceanów, i ciekawym życiem żeglarzy.
Podczas „Lata w Parku Jagodowym” nikt nie mógł się nudzić. Najmłodszych przyciągało Miasteczko zabaw, animacje z klaunami i szczudlarz, a dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję przejechać się tzw. tyrolką nad głowami widzów. Na scenie wystąpiły dziecięce zespoły taneczne. W uszczuplonym składzie, ze względu na wakacyjne wyjazdy
tancerzy zatańczył „Mały Figielek” z Medyni Głogowskiej i „Pasieka”
z Medyni Łańcuckiej. Po raz pierwszy zaprezentował się nowy zespół
taneczny „Insomnia” powstały przy Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej.
Kto przy wszystkich tych atrakcjach poczuł głód mógł wybrać coś
dobrego dla siebie z bogato zaopatrzonego bufetu przygotowanego przez
Stowarzyszenie „Klub Kobiet z Medyni Łańcuckiej i Jednostkę OSP
z Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa.
DLA DUCHA
Imprezie towarzyszyła wystawa malarstwa pt.: „Trzy kobiety” zorganizowana w sali Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej prezentująca obrazy trzech dziewczyn – mieszkanek naszej Gminy – Magdaleny
Wilk Bojdy, Agnieszki Ożóg i Karoliny Plizgi. Wernisaż wystawy połączony z wieczorkiem poetyckim Przemka Szluza z Pogwizdowa odbył sie w piątek 19 sierpnia.
Podczas imprezy przeprowadzona została dodatkowo akcja zbierania funduszy na pomoc chorej Kasi Babiarz z Dąbrówek. Oprócz pieniędzy zbieranych do puszek zorganizowana została również aukcja obrazów. Dwa obrazy na aukcje ofiarował pan Jan Zenon Majczak – organizator Łańcuckich Plenerów Malarskich, pozostałe trzy przekazane
zostały przez artystki prezentujące swoje prace na wystawie. W dzień
imprezy wypadały 12 urodziny Kasi, dlatego oprócz zebranych funduszy na ręce rodziców przekazany został urodzinowy tort.
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Dąbrówkach ogłasza wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji
Wójta Gminy Czarna podczas Pikniku Rodzinnego w Dąbrówkach dnia 25.09.2011r.
Ze sprzedaży cegiełek uzyskano kwotę 1106 zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów
Zespołu Szkół w Dąbrówkach. W wyniku przeprowadzonej kwesty zebrano kwotę 1000 zł, którą przekazano Rodzicom uczennicy Katarzyny
Babiarz na cele rehabilitacji zdrowotnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli swoim datkiem naszą inicjatywę.
Zarząd Rady Rodziców ZS w Dąbrówkach
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SĄSIEDZKI PIKNIK REKREACYJNY
W CZARNEJ

Promocja „Garncarskiego Szlaku”

Latawce 2011

w podkarpackich miastach

W

Naczelne hasło Pikniku brzmiało: „Zabierz swojego sąsiada, koc
i koszyk z prowiantem”. Chodziło bowiem o wspólne spotkanie
zawiązujące i zacieśniające więzi społeczne, o stworzenie „platformy”
na jakiej mogą się spotkać ludzie o różnych zainteresowaniach, których
łączy to, że mieszkają w tej samej dzielnicy, miejscowości czy gminie,
a więc pewne sprawy są ich wspólnymi sprawami.
Ponadto tym co łączy może być wszystko – od wspólnej drogi dojazdowej, po poglądy, hobby, pomysły na spędzanie wolnego czasu. Nie
wspominając o wspólnym wrogu, jakim może być np. nadwaga. Organizatorzy Sąsiedzkiego Pikniku Rekreacyjnego postawili na sport, kulturę, pasje, dobre jedzenie i dobrą zabawę. Pomysł na spotkanie zrodził
się szybko, a jeszcze szybciej się rozwijał. Początkowo miał mieć charakter bardziej sportowy – biegi przełajowe po lesie połączone z konkursem na najlepszy latawiec. Pomysłodawczynią była pani Małgorzata
Gwizdak z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Czarnej. W miarę jak
przybywało osób i organizacji, które włączały się w jego przygotowanie, program stawał się coraz bogatszy. Każdy mógł znaleźć w nim coś
dla siebie. Impreza odbyła się 18 września przy leśniczówce w Czarnej. Rozpoczęła się od biegów przełajowych. Wzięli w nich udział dorośli, młodzież i dzieci. Piaszczysto-kamieniste leśne drogi były dużym wyzwaniem dla biegaczy. Miejsca na podium w poszczególnych
kategoriach zdobyli:
● w kategorii szkoła podstawowa – dziewczęta: I miejsce Patrycja
Kwiatkowska z Czarnej, II miejsce – Gabriela Jaworska z Czarnej, III
miejsce – Kamila Jurek z Czarnej; chłopcy: I miejsce – Mariusz Buk
z Czarnej, II miejsce – Patryk Lęcznar z Czarnej, III miejsce – Michał
Tarała z Czarnej.
● w kategorii gimnazjum – dziewczęta: I miejsce – Paulina Pelc
z Czarnej, II miejsce – Monika Rejman z Czarnej; chłopcy: I miejsce
– Grzegorz Brożyna z Łukawca, II miejsce – Marcin Wilczak z Czarnej, III miejsce Konrad Kłosowski z Czarnej.
● w kategorii open – kobiety: I miejsce – Lucyna Kłosowska
z Czarnej, mężczyźni: I miejsce – Roman Nicpoń z Żołyni, II miejsce
– Artur Buk z Krzemienicy, III miejsce – Damian Trzyna z Krzemienicy.
Następnie po rozgrzewce i nauce prawidłowego chodzenia z kijkami
do Nordic Walking pod okiem Daniela Sekuły z gabinetu rehabilitacyjnego „Honestus” w Medyni Głogowskiej grupa wyruszyła na leśne trakty.
Do wspólnej zabawy zapraszała również Gminna Orkiestra Dęta
z Czarnej, która przemaszerowała z placu przy Ośrodku Kultury w
Czarnej, grając popularne melodie. Orkiestra wraz z Zespołem Śpiewaczym „Czarnianki” i Grupą „Kameleon” koncertowała dla zgromadzonej publiczności.
Jak to na pikniku, nie mogło zabraknąć dobrego jedzenia. Gastronomię zapewniała firma Wiesławy Głowiak z Czarnej, a dla tych którzy zadali sobie trud własnoręcznego przygotowania przekąsek – zorganizowany został konkurs na „Najlepszy kosz piknikowy”. Nagrodami
były wykonane z ciasta koszyczki pełne słodkości, ufundowane przez
Cukiernię pani Czesławy Nycz z Czarnej.
Dzieci rywalizowały w zabawach sprawnościowych i bawiły się,
łapiąc duże bańki mydlane wyczarowane przy pomocy pomysłowych
prostych przyrządów.

Podniebne akrobacje
Dużo działo się także na niebie. Już od popołudnia 22 drużyny sprawdzały lotność latawców, ćwicząc występ przed Jury konkursu „Latawce 2011”. Delikatny wiatr unosił kolorowe, szeleszczące konstrukcje.
Przyciągały wzrok nowoczesną budową i tradycyjnymi, barwnymi ogonami z bibuły, wstążek lub kokardek – jak na dziecięcych rysunkach.
Trzeba przyznać, że nie zawsze słuchały się właścicieli. Po indywidualnych prezentacjach nastąpił wielki finał i niebo zapełniło się lataw-
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cami. Jury konkursu przyznało nagrody – bony wartościowe o wartości 100, 200 i 300 zł zwycięzcom konkursu. I miejsce zajęła Weronika
Jaskuła z Czarnej, II miejsce – Wiktoria Szpunar wspólnie z Aleksandrą Kępa z Czarnej, III miejsce – Patrycja Surowiec i Justyna Jaskuła
z Czarnej. Po wręczeniu nagród przestrzeń powietrzną zarezerwowali
dla siebie uczestnicy Szkoły Latania z Krasnego. Rozpoczęły się walki
powietrzne i loty akrobacyjne modelami RC.

Sukces młodych strażaków
Ważnym punktem programu była prezentacja strażackiego wozu
bojowego z 1894 roku wykonanego w Budapeszcie. Pełną galą, zaprzężony w dwa rącze konie, wioząc strażaków w dawnych strojach
i sołtys wsi – panią Marię Kiwałę Barnat ubraną dla bezpieczeństwa
w strażacki kask – zajechał na teren imprezy. Rozpoczęły się prezentacje gaszenia ognia, które udowodniły, że stary wóz bojowy nadal jest
sprawny i skuteczny. Wprawdzie wymaga od strażaków użycia większej siły fizycznej przy pompowaniu wody, ale to akurat dla reprezentacji strażaków z Czarnej nie stanowiło żadnego problemu. Umiejętności, zwinność i znajomość „rzemiosła” strażackiego posiada także kobieca część Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej. Dziewczęta wróciły z VI Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych OSP
w Łańcucie z pucharem i przedstawiły elementy rywalizacji, wzbudzając głosy uznania wśród zgromadzonej publiczności. Mając taką
silną reprezentację zawsze gotową do pomocy, mieszkańcy Czarnej
mogą spać spokojnie.
Na zakończenie tej integracyjnej imprezy zagrała kapela, zapraszając do tańca oraz rozpalono wspólne ognisko, przy którym pieczono kiełbaski.
Nagrody dla biegaczy w postaci pucharów, medali i dyplomów
oraz bony wartościowe dla zwycięzców konkursu „Latawce 2011”
sfinansowane zostały z budżetu Gminy Czarna. Ponadto wszyscy,
którzy przygotowali latawiec, otrzymali pakiety szkolne ufundowane przez sponsorów.
W przygotowanie całości przedsięwzięcia włączyło się wiele osób
z różnych organizacji, instytucji i grup. Między innymi: Uczniowski
Klub Sportowy „Sokół” z Czarnej, Rada Sołecka w Czarnej z Sołtys Marią Kiwałą Barnat, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej,
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej, 18 Wielopoziomowa Drużyna Harcersko Pożarnicza „Czarne Kruki” z Czarnej,
Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Wiesławy Głowniak z Czarnej, Stowarzyszenie Inicjatywy Czarnieńskiej „Szaba” z Czarnej i Gabinet
Rehabilitacyjny „Honestus” Daniela Sekuły z Medyni Głogowskiej.
Organizatorzy usłyszeli wiele pochwalnych słów. Ci, którzy przyszli pod leśniczówkę, mówili że właśnie na takie imprezy jest zapotrzebowanie – imprezy, które pod różnymi hasłami będą jednoczyć mieszkańców. Czy będzie to rywalizacja sportowa, czy przygotowywanie kosza piknikowego, czy też rodzinne konstruowanie latawca – ważne jest
jedno słowo: „wspólnie”. Pielęgnujmy bycie razem, więzi rodzinne,
sąsiedzkie, narodowe. W zintegrowanym społeczeństwie łatwiej o realizację dobrych pomysłów, konstruktywnych rozwiązań, więzi dające poczucie bezpieczeństwa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Jolanta Superson
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

dniach 9-15 września w Jarosławiu odbywał się organizowany obecnie już trzeci raz Międzynarodowy Festiwal
Kultury Kresowej. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu wspólnie z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu i Miejskim Ośrodkiem Kultury. Przez tydzień, dzięki obecności zespołów i artystów, przedstawiana była niezwykle bogata i żywa kultura
kresów. Program tegorocznej edycji festiwalu obejmował wiele atrakcji, prezentacji i występów artystycznych. W dniach 10 - 11 września
na płycie jarosławskiego rynku zorganizowany został Jarmark. Promowano szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe. Organizatorzy zaprosili do współpracy Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. Impreza stała się okazją do zaprezentowania „Garncarskiego Szlaku” oraz
atrakcji które na jego trasie czekają na turystów. W sobotę przygotowana została wystawa ceramiki tradycyjnej oraz ceramiki współczesnej
powstałej w ramach projektu „Szkoła Ceramiki Współczesnej w Medyni Głogowskiej”. Towarzyszyła im wystawa obrazów malarki Janiny Jurek z Pogwizdowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy
toczenia na kole w wykonaniu garncarza Jana Kota oraz tkania gobelinu przez Katarzynę Jurek z Pogwizdowa. Mieszkańcy i goście odwiedzający rynek w niedzielne popołudnie, obok wystawy ceramiki, mieli okazję posmakować między innymi pysznych pierogów, smażonych
serów, ciast, proziaków oraz nagrodzonej podczas tegorocznych Dożynek Gminnych nalewki o nazwie „Zalesianka”. Wszystkie smakowitości przygotowało Stowarzyszenie Inicjatywy Zaleskiej „Jodełka” z Zalesia. Ponadto na scenie wystąpił Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie”, zjednując sobie publiczność żywiołowością i pięknem tańca,
oryginalnością obrzędów i autentyzmem wykonania.
Kolejną okazją do promocji Garncarskiego Szlaku był Powiatowy
Piknik Rodzinny połączony z pierwszą edycją Jarmarku Świętego Michała, organizowany w ramach Dni Powiatu Łańcuckiego i połączony
z Podkarpacką Biesiadą Radia Rzeszów. Impreza zorganizowana została
25 września na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną za tegoroczne zbiory w kościele farnym w Łańcucie. Mszę koncelebrował ks. bp Adam Szal oraz ks. prałat
Władysław Kenar. Wśród delegacji z darami z terenu Powiatu Łańcuckiego, Gminę Czarna reprezentowała grupa z Zalesia w pięknych strojach ludowych. Następnie wszyscy wspólnie przeszli na teren pikniku.
óżnorodne atrakcje i interesujący program ściągnęły rzesze
mieszkańców powiatu. Na licznych stoiskach prezentowana była kuchnia regionalna i rękodzieło artystyczne. Gmina Czarna prezentowała ścieżkę rowerową „Garncarski Szlak”. Wśród
smakołyków przygotowanych przez Krystynę Grzesik z Medyni Głogowskiej nie mogło zabraknąć tak charakterystycznych pozycji jadłospisu Zagrody Garncarskiej jak ziemniaki pieczone w kociołku czy proziaki. Obok garncarz Andrzej Plizga prezentował toczenie na kole zapraszając zgromadzonych wokół obserwatorów do spróbowania swoich sił w tej sztuce. Zainteresowani mogli nabyć gotowe prace – tak tradycyjne jak i o współczesnych zdobieniach u Barbary Plizgi. Kiermasz
trwał do późnych godzin wieczornych i cieszył się dużym powodzeniem. Ponadto odbywały się pokazy fryzjerstwa, sztuk walki, ratownictwa medycznego. Obok Straży Pożarnej i Policji swoje prezentacje
miały także szkoły ponadgimnazjalne. W tym czasie na scenie wystąpiły zespoły: „Młody Duch”, „Karczmarze”, zespół szantowy „Morże
być” i gwiazda wieczoru - zespół „Siklawa”.
Organizatorem Powiatowego Pikniku Rodzinnego było Starostwo Powiatowe w Łańcucie, „Impresariat” Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.
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WAKACJE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ

Lato w Parku

Matki Bożej Jagodnej

Warsztaty kulinarne
– pieczenie ciastek

Wyjazd do Aqua Parku w Dębicy

Warsztaty plastyczne

Zwiedzanie Zamku w Łańcucie
Wizyta w Polskim Radiu Rzeszów

Wyjazd do parku linowego w Rzeszowie

Warsztaty taneczne
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Kocham śpiewać

konkurs wokalny

Wszystkich utalentowanych wokalnie mieszkańców gminy zapraszamy
do udziału w konkursie „Kocham śpiewać”. Przesłuchania konkursowe
odbędą się 10 grudnia w Ośrodku Kultury w Czarnej.

Nagrodą w konkursie będzie

NAGRANIE W STUDIU POLSKIEGO RADIA RZESZÓW.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie

www.gok-czarna.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału solistów i grupy wokalne.
GMINA CZARNA
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