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ZAPRASZA NA UROCZYSTE OBCHODY

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE CZARNA – JAK FUNKCJONUJE?

ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Od lipca br. w gminie Czarna, podobnie jak na terenie całego kraju, funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami. Odpowiedzialność
za odbiór i gospodarowanie odpadami spadła na gminy i one też stały się właścicielami produkowanych przez mieszkańców odpadów. Nowy system wprowadzono, aby uregulować gospodarkę odpadami w Polsce i zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu. Zobowiązania te wynikają z dyrektyw UE, m.in. tzw. dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE oraz dyrektywy Rady
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa). Obecnie Polska zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem ilości odzyskiwanych odpadów komunalnych. Prawie 90 proc. polskich
śmieci wciąż trafia na składowiska.

N

W KOŚCIELE PW. NAWIEDZENIA
NMP W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
O GODZ. 9.00

owy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny
za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również
odpowiedzialny za odebranie i właściwe
zagospodarowanie odpadów. Obecnie
gmina ma wpływ na każdy z elementów
systemu gospodarki odpadami i dzięki temu
może kształtować sposób gospodarowania
odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Czarna zapraszają na

III Spacer Niepodległościowy
Start pod Pomnikiem Millenijnym w Czarnej
11 listopada 2013 r. o godz. 14.00

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
W GMINIE CZARNA

„Rodacy Rodakom”
Koncert we Lwowie

Fot. Artur Buk

W dniach 26–27 listopada br. Gmina Czarna była organizatorem koncertów pt. Rodacy Rodakom, które odbyły
się we Lwowie. W koncertach udział wzięły dwa zespoły
z Krzemienicy: Chór Świętego Jakuba i Zespół Regionalny
„Wesele Krzemienickie”.

PATRONAT NAD KONCERTAMI OBJĘLI:
Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Konsul Generalny RP
we Lwowie Jarosław Drozd, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Proboszcz Bazyliki Metropolitarnej pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie ks. Jan Nikiel,
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie, Brzuchowicach o. Piotr Brzeski
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Gmina Czarna wywiązała się z terminów narzuconych ustawą i od 1 lipca
br. odbiorem odpadów od mieszkańców
zajmuje się wyłoniona na drodze przetargu firma Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Dla części mieszkańców jest to więc ta
sama firma, z którą mieli podpisane
umowy już wcześniej. Jednak dla pozostałych nastąpiła zmiana odbiorcy.
W pierwszym miesiącu funkcjonowania
systemu zgłaszane były pewne problemy
z odbiorem odpadów z niektórych nieruchomości, które wynikały z nieznajomości terenu. Zostały one niezwłocznie
rozwiązane przy współpracy z sołtysami
i obecnie system funkcjonuje sprawnie.
Pewne kontrowersje budzi wybrany
przez gminę sposób naliczania opłaty,
czyli jednakowy od każdego gospodarstwa
domowego, niezależnie od ilości zamieszkujących tam osób. Niestety ze wszystkich
możliwości wyboru sposobu naliczania
opłaty dostarczonych przez ustawodawcę,
każda będzie w jakiś sposób kwestionowana. Starano się przyjąć najkorzystniejszą dla większości, szczególnie mając na
uwadze rodziny. Przyjęta stawka (przy
założeniu, że w gospodarstwie są segregowane odpady jest to 17,50 zł miesięcznie)
jest stosunkowo niska. Opłata jest taka
sama niezależnie od ilości oddawanych
odpadów, ponieważ w poprzednim syswww.gminaczarna.pl

temie zauważono problem z nielegalnym
składowaniem czy spalaniem śmieci.
Teraz już nie opłaca się tego robić – i tak
zapłacimy tyle samo.
ZAOSZCZĘDZISZ NA OPALE
– STRACISZ NA ZDROWIU…
O ile problem dzikich wysypisk może
zostać przez nowy system rozwiązany, o tyle
kwestia spalania np. tworzyw sztucznych
w przydomowych piecach, czy jeszcze
gorzej – ogniskach, zależy w dużej mierze
od każdego z nas. Spalanie w niskich temperaturach (paleniska domowe) odpadów
takich jak tworzywa PCV (plastik „twardy”,
np. wiadra, rury) czy PET (butelki) prowadzi do powstania m.in. furanów i dioksyn,
które są najbardziej trującymi związkami
znanymi człowiekowi. Powstające podczas
spalania plastików dioksyny są związkami
chemicznymi, które nawet w śladowych
ilościach są niebezpieczne – są one 10 tys.
razy bardziej trujące od cyjanku potasu jak
np. TCDD – najsilniejsza z dioksyn. Związki
te są rakotwórcze, działają mutagennie,
naruszają strukturę kodu genetycznego,
obniżają odporność immunologiczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia
neurologiczne i hormonalne, powodują
poronienia i wysypki alergiczne. Ponadto
akumulują się w organizmie w trakcie życia
człowieka. Próbując więc oszczędzać na
opale, nie oszczędzamy zdecydowanie na
zdrowiu naszym i naszych najbliższych oraz
na stanie środowiska.
STARE RADIO
I PRZETERMINOWANY SYROP…
Poza odpadami, które możemy wrzucać
do odpowiedniego koloru worków, gmina
organizuje także okresowo odbiór pozostałych, np. zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych czy zużytych opon. Informacje

o terminach takich zbiórek podawane są
z wyprzedzeniem na stronie internetowej
Urzędu Gminy oraz w poszczególnych
sołectwach. Ponadto inne odpady nadające
się do ponownego wykorzystania można
oddawać w PSZOK (Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych). Tymczasowo znajduje się on w Giedlarowej,
natomiast po zakończeniu przebudowy
gminnej oczyszczalni ścieków, PSZOK służący mieszkańcom naszej gminy zostanie
zlokalizowany na jej terenie.
Selektywnie zbieramy też przeterminowane lekarstwa, które można oddawać
do aptek w Czarnej, Krzemienicy, Dąbrówkach i Medyni Głogowskiej. Bardzo
ważne jest, aby nie trafiały one (szczególnie antybiotyki) do zwykłych odpadów
(np. zmieszanych) czy ścieków. Oddane
do apteki zostaną poddane utylizacji, nie
zatruwając środowiska. Również zużyte
baterie są odpadami, których selektywna
zbiórka i recykling są bardzo ważne. Ze
względu na zawartość metali ciężkich,
jak ołów, kadm czy rtęć są zaliczane do
odpadów niebezpiecznych. Wyrzucamy
je do pojemników znajdujących się m.in.
w szkołach czy sklepach.
Zobowiązania Polski wynikające z implementacji dyrektyw UE dotyczących
odpadów zakładają utworzenie sprawnie
funkcjonującego systemu umożliwiającego selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym co najmniej papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła – jako
podstawowego warunku zapewnienia
wysokiej jakości recyklingu najpóźniej
do 2015 roku. Do 2020 r. Polska będzie
musiała wykazać się co najmniej 50 proc.
poziomem odzysku i recyklingu co najmniej 4 wcześniej wymienionych frakcji
odpadów z gospodarstw domowych. To,
czy się uda, zależy od każdego z nas. 
Aleksandra Cisek, GOKiR w Czarnej
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SESJA NR XXVIII
4 KWIETNIA 2013 ROKU
W obradach uczestniczyło 15 radnych.
Podjęto 10 uchwał.

SESJA NR XXIX
30 KWIETNIA 2013 ROKU
W obradach uczestniczyło 13 radnych.
W trakcie obrad podjęto 4 uchwały.

Uchwała nr XXVIII/280/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości
położonych w miejscowości Krzemienica.
Uchwała nr XXVIII/281/2013 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Gminy w czarnej nr
XXVI/237/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna położonej w miejscowości
Dąbrówki oraz uchylenia uchwały Rady
Gminy w Czarnej nr XVI/130/2011 z dnia
28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w miejscowości
Dąbrówki oraz w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Dąbrówki.
Uchwała nr XXVIII/282/2013 w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Czarna w 2013 roku.
Uchwała nr XXVIII/283/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego”.
Uchwała nr XXVIII/284/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/278/2013
Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 lutego
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała nr XXVIII/285/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Łańcuckiego.
Uchwała nr XXVIII/286/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Czarna.
Uchwała nr XXVIII/287/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
nr 10 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo
Podkarpackie.
Uchwała nr XXVIII/288/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna.
Uchwała nr XXVIII/289/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czarna na rok 2013.

Uchwała nr XXIX/290/2013 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany nr
11 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo
Podkarpackie.
Uchwała nr XXIX/291/2013 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
pod rozbudowę ujęć wody dla Miasta Łańcut w miejscowościach Dąbrówki i Czarna,
Gmina Czarna.
Uchwała nr XXIX/292/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
Uchwała nr XXIX/293/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czarna na rok 2013.
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SESJA NR XXX
14 CZERWCA 2013 ROKU
Rada obradowała w składzie 13 radnych.
W trakcie obrad podjęto 17 uchwał.
Uchwała nr XXX/294/2013 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy za rok 2012 wraz z sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2012.
Uchwała nr XXX/295/2013 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Radni jednogłośnie dzielili absolutorium
wójtowi gminy za 2012r. po zapoznaniu
się z:
1. Pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłużonym przez
Wójta Gminy Czarna sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2. Uchwałą nr IV/11/2013 z dnia 27
maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Czarnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czarna
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 r.
3. Pozytywnym stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Czarnej wyrażonym w uchwale nr 1/2013 z 16 maja
2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czarna z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
Uchwała nr XXX/296/2013 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Czarnej za rok 2012.
Uchwała nr XXX/297/2013 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnej za rok 2012.
Uchwała nr XXX/298/2013 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna
nr XXIII/226/2012 z dnia 16 października
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Medynia Głogowska oraz
na ustanowienie służebności gruntowej.
Uchwała nr XXX/299/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
wmiejscowości Czarna.
Uchwała nr XXX/300/2013 w upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2014–2015.
Uchwała nr XXX/301/2013 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
i przebudowa istniejących obiektów oraz
budowa obiektów zaplecza technicznego
w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni
ścieków w Czarnej”.
Uchwała nr XXX/302/2013 w sprawie
włączenia Gminnego Przedszkola Gminy
Czarna Oddział Przedszkolny w Woli Małej
do Zespołu Szkół w Woli Małej.
Uchwała nr XXX/303/2013 sprawie
zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr
XLIV/464/2010 z dnia 29 października
2010 r.
Uchwała nr XXX/304/2013 w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Opracowanie dokumentów
strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego”.
Uchwała nr XXX/305/2013 w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/274/2009 z dnia
29 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w zespołach szkół i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Czarna.
Uchwała nr XXX/306/2013 w sprawie
zmiany uchwały nr XXIX/256/2009 z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokości stawek i szcze-
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gółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy jak również
szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godzinny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.
Uchwała nr XXX/307/2013 w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
zadania pn. „Opracowanie Programu Działań
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Uchwała nr XXX/308/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie na mienie
komunalne Gminy Czarna nieruchomości
oznaczonych jako działki nr ewid. 1077,
1090/1 oraz 1090/2 położone w miejscowości Medynia Głogowska.
Uchwała nr XXX/309/2013 w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego na rok 2014.
Uchwała nr XXX/310/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czarna na rok 2013.
Uchwała nr XXX/311/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
SESJA NR XXXI
31 LIPCA 2013 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 6 uchwał.
Uchwała nr XXXI/312/2013 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna
na lata 2013–2020.
Uchwała nr XXXI/313/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z Gminą Leżajsk dotyczącego powierzenia zadania publicznego
polegającego na tworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Uchwała nr XXXI/314/2013 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna nr
XXVII/274/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia na rok 2013 dopłat
do 1 m3 ścieków odprowadzanych z miejscowości Gminy do gminnej oczyszczalni
ścieków w Czarnej.
Uchwała nr XXXI/315/2013 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
Uchwała nr XXX/316/2013 w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego.
Uchwała nr XXXI/317/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czarna na rok 2013.
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SESJA NR XXXII
26 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Rada obradowała w składzie 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 16 uchwał.
Uchwała nr XXXII/318/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna położonej w miejscowości Medynia
Uchwała nr XXXII/319/2013 w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pt. ,,Równy
start przedszkolaka” dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: podziałania 9.1.1
„Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej”,
działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała nr XXXII/320/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej
w miejscowości Czarna.
Uchwała nr XXXII/321/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów.
Uchwała nr XXXII/322/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne Gminy
Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów.
Uchwała nr XXXII/323/2013 w sprawie
ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała nr XXXII/324/2013 w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Czarna.
Uchwała nr XXXII/325/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata
2014–2015.
Uchwała nr XXXII/326/2013 w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/307/2013 Rady
Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego”.
Uchwała nr XXXII/327/2013 w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXXII/328/2013 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXX/304/2013 Rady
Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.
Uchwała nr XXXII/329/2013 w sprawie
zmiany uchwały nr XXX/309/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia
zobowiązania finansowego na 2014 r.
Uchwała nr XXXII/330/2013 . w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji
Projektu (Measure Authorising Officer
– MAO), dla zadania pn. „Uregulowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy Czarna – etap II”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I,
Działanie 1.1, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności.
Uchwała nr XXXII/331/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych
w miejscowości Pogwizdów .
Uchwała nr XXXII/332/2013 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Uchwała nr XXXII/333/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Czarna na rok 2013.
NADZWYCZAJNA SESJA NR XXXIII
11 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
Rada obradowała w składzie 12 radnych.
W trakcie obrad podjęto 4 uchwały.
Uchwała nr XXXIII/334/2013 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2013 roku.
Uchwała nr XXXIII/335/2013 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Czarna – etap II”.
Uchwała nr XXXIII/336/2013 w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej.
Uchwała nr XXXIII/337/2013 w sprawie
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarna.
Wszystkich zainteresowanych dostępem
do pełnego tekstu przytoczonych uchwał
odsyłam na stronę internetową gminy: www.
gminaczarna.pl oraz www.gminaczarna.
biuletyn.pl . 

Beata Kuszaj, Obsługa Rady Gminy

NASZA GMINA LISTOPAD

2013

5

BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO W CZARNEJ

ZAKOŃCZONA!

D

obiegły końca ostatnie w tym
etapie prace na nowym boisku
sportowym w Czarnej. Inwestycja
realizowana była w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Całkowity koszt budowy wyniósł ok.
520 tys. zł, w tym kwota z programu to
315 tys. zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki
dofinansowało budowę w kwocie 150 tys.
zł, pozostałe wydatki sfinansowano z budżetu gminy Czarna.
CO POWSTAŁO…
Mieszkańcy gminy Czarna będą mogli
korzystać z boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach pola gry 6 m x 100 m,
zaopatrzonego w sterowany automatycznie

system nawadniający. Pod płytą boiska
zainstalowany został drenaż odwadniający
i system kanalizacji deszczowej. Zamontowano także stalowe trybuny systemowe na
312 osób oraz dwie wiaty dla zawodników
rezerwowych. W ramach zadania wykonane
zostały także chodniki z kostki betonowej
a całość otoczona ogrodzeniem z dwiema
stalowymi furtkami i przesuwną bramą.
CO DALEJ…
Nowy stadion usytuowany jest w doskonałym miejscu, obok rozwijającego się
kompleksu boisk „Orlik”. W przyszłości,
w ramach uruchamianych środków unijnych z nowego okresu finansowania gmina
planuje stworzyć tu miejsce, gdzie będzie
można prowadzić aktywność sportową

w różnorodnych dyscyplinach. Głównym
celem działalności obiektu ma być kształcenie młodych sportowców z terenu całej
gminy poprzez stworzenie warunków do
funkcjonowania drużyn piłkarskich i lig
lekkoatletycznych oraz ścisła współpraca
ze szkołami i klubami sportowymi. 
Pracownicy Referatu Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

D

obiegają końca prace przy termomodernizacji zespołu obiektów: przedszkolnych, szkolnych i budynków Urzędu Gminy w Czarnej. Inwestycja otrzymała
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowych II – Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007–2013.
Prace obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu w części
nad sektorem B całego zespołu. W ramach projektu została także zamontowana instalacja solarna.
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej oraz
zwiększenie jej efektywności. Realizacja projektu doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz zwiększenia poziomu wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych. W konsekwencji poza wpływem na poprawę środowiska naturalnego poprawi się także jakość infrastruktury społecznej. 

2013

Z końcem października zostanie zakończona budowa obiektów mających
w perspektywie kluczowe znaczenie dla wzrostu wydajności instalacji.
Cały projekt noszący nazwę „Rozbudowa i przebudowa
istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza
technicznego w ramach kompleksu gminnej
oczyszczalni ścieków” będzie trwał
do 30 sierpnia 2014 roku.

gminie Czarna znajduje się
jedna gminna oczyszczalnia
ścieków, wyznaczona w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który przygotowuje
Polskę do spełnienia wytycznych dyrektywy ściekowej (dyrektywa Rady 91/271/
EWG z dnia 21 maja 1991 roku), do czego
zobowiązał się nasz kraj, przystępując do
Unii Europejskiej. Wytyczne te mają zostać
wdrożone najpóźniej do końca 2015 roku.
W ramach wspomnianego dokumentu została wyznaczona „aglomeracja Czarna”,
obejmująca swoim zasięgiem 7 miejscowości gminy Czarna (Czarna, Dąbrówki,
Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Zalesie). Ścieki
z miejscowości Wola Mała odprowadzane
są do łańcuckiej oczyszczalni ścieków,
zlokalizowanej w Woli Dalszej.
KROK PO KROKU
Oddana do użytku w 1997 roku
oczyszczalnia miała możliwość przyjęcia 610m 3/dobę. Zważywszy na to, że
w pierwszych latach funkcjonowania
oczyszczalni sieć kanalizacyjna w gminie dopiero była tworzona, a kolejne
miejscowości miały być przyłączane
w dłuższej perspektywie, nie było zasadnym budowanie wszystkich obiektów oczyszczalni w jednym czasie. Po
zakończeniu pierwszego etapu budowy
było możliwe przyjęcie ścieków w ilości
610 m3 /dobę. Rozbudowa i przyłączanie
do sieci kanalizacyjnej miało miejsce cały
czas na przestrzeni lat od początku funkcjonowania oczyszczalni, dzięki czemu

Pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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praktycznie cała gmina Czarna jest na
dzień dzisiejszy skanalizowana.
NIEZBĘDNA
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Aktualna wydajność oczyszczalni
przestała być wystarczająca ze względu
na postępującą w gminie urbanizację, dlatego konieczne było podjęcie decyzji o jej
rozbudowie. W ramach projektu powstała
już dokumentacja techniczna inwestycji,
którą wykonała firma wyłoniona na drodze
przetargu. W oparciu o tą dokumentację
uzyskano pozwolenie na inwestycję. Maksymalna wydajność nowej oczyszczalni
będzie wynosiła 1602 m3/dobę.
Projekt zakłada w pierwszej kolejności
budowę obiektów, które mają wpływ na
zwiększenie wydajności oczyszczalni.
Rozbudowana oczyszczalnia będzie musiała spełniać wymogi dotyczące usuwania
pierwiastków biogennych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz
wspomnianą dyrektywą Rady z 21 maja
1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych. Spełnienie tego wymogu
było konieczne, ponieważ gmina ubiegała
się o dotację w ramach gospodarki ściekowej. Wychwytywanie ze ścieków azotu
i fosforu jest niezmiernie ważne z uwagi
na konsekwencje ich podwyższonej zawartości w wodach powierzchniowych.
Zwiększająca się zawartość azotu i fosforu
w wodach powierzchniowych jest przyczyną coraz bardziej postępującej eutrofizacji,
czyli wzbogacenia wód w fosfor i azot,
co skutkuje nadmiernym rozwojem fitoplanktonu. Fitoplankton ten w widoczny

sposób możemy obserwować jako zakwity.
Rozwijające się mikroorganizmy mogą być
toksyczne, ale głównym problemem jest to,
że zużywają one cały dostępny w wodzie
tlen, powodując zamieranie innych organizmów. Główne źródła zanieczyszczeń
miogenami pochodzą z pól uprawnych
(azot i fosfor z nawozów spłukiwanych
przez deszcz) oraz ścieków komunalnych
(większość środków czystości, np. proszki
do prania zawierają fosforany). Jakość
wody odprowadzanej po oczyszczeniu jest
zbliżona do jakości wody w rzece Wisłok.
Wskaźniki fizyko-chemiczne są na bieżąco
monitorowane w dwóch punktach na rzece:
przed i za wylotem z oczyszczalni, dzięki
czemu wiadomo, że parametry oczyszczonych ścieków, odprowadzanych do rzeki
nie pogarszają stanu wody w Wisłoku,
a jeśli chodzi o wskaźniki bakteriologiczne,
mogą być nawet lepsze.
Do końca bieżącego roku planowane
jest zakończenie budowy obiektów mających wpływ na wydajność hydrauliczną
oczyszczalni. Obiekty będą wymagały
jeszcze podłączenia do pracującej instalacji,
dlatego zaczną funkcjonować nieco później.
Na dalsze miesiące planowana jest m.in.
modernizacja dotychczasowych obiektów
oczyszczalni (bioreaktor cyrkulacyjny,
osadnik wtórny) oraz budowa budynku
garażowo-magazynowego na sprzęt użytkowany na terenie oczyszczalni a także dróg
i podjazdów, umożliwiających bezpieczne
poruszanie się po całości obiektu. 
Zbigniew Bojda, ZUK w Czarnej
Aleksandra Cisek, GOKiR w Czarnej
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W Zespole Szkół w Czarnej wkrótce powstanie Obserwatorium Kopernikowskie

DOZWOLONE DO LAT 12-tu!

Przez szkołę

Place zbaw – nasza wspólna sprawa

DO GWIAZD

T

o prawda, są utrudnienia, jest bałagan, ale jest to taki rodzaj bałaganu, który cieszy, intryguje a nawet
ciekawi. Co więcej, taki bałagan stanowi
potwierdzenie troski o atrakcyjną edukację
w gminie. Z pewnością niektórzy zewnętrzni obserwatorzy zadają sobie pytanie: „Co
się tam dzieje”?, „Co tam będzie”?
Otóż: w Zespole Szkół w Czarnej powstaje Obserwatorium Kopernikowskie!
Sama nazwa zapewne podsuwa gotowe
odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.
Powstająca inwestycja to na dzień dzisiejszy co najmniej dwa punkty widzenia.
Ten pierwszy, widziany okiem projektanta
i ekip budowlanych, to po prostu „nadbudowa”, „rozbudowa”, „adaptacja”, „remont”. Dla nas, beneficjentów, to „szkoła
XXI wieku”, „nowe wyzwanie dla edukacji”, „wyrównywanie szans”.
Obecnie przyjmujemy punkt widzenia
tych pierwszych i staramy się przezwy-

ciężać niedogodności, mobilizujemy się
każdego dnia, żeby trwająca rozbudowa
nie odebrała nam marzeń. Wiemy, że czas
upływa i nadejdzie chwila, kiedy obserwatorium stanie się użytkową częścią
szkoły i będziemy mogli realizować cele
edukacyjne zawarte w projekcie.
Obserwatorium, to nowe klasopracownie, w których odbywać się będą zajęcia
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. To także kopuła umieszczona
na dachu, która otworzy nieboskłon do
obserwacji. Nietrudno chyba wyobrazić
sobie atrakcyjność zajęć przy wykorzystaniu kawałka rozgwieżdżonego nieba...
Należy podkreślić, że obserwatorium
jest obiektem dostępnym dla wszystkich
mieszkańców naszej gminy. Stanowi zatem
doskonałą okazję do integracji całego środowiska. Jest to więc „nasze obserwatorium”.
Podkreślenia wymaga też fakt, że całe
przedsięwzięcie jest przykładem dobrej

„Małpa w kąpieli” i inne utwory Aleksandra Fredry dla przedszkolaków

OGÓLNOPOLSKA AKCJA:
„NARODOWE CZYTANIE 2013”

G

Z tej okazji w piątek 6 września do
biblioteki w Czarnej przybyły przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Czarnej wraz
z paniami przedszkolankami. W spotkaniu
uczestniczyła Sekretarz Urzędu Gminy
w Czarnej, pani Ewa Panek, która przeczytała jeden z utworów.
Na wstępie najmłodszym przybliżono
biografię i twórczość Aleksandra Fredry.
Przeczytano wiersze ,,Paweł i Gaweł” oraz

Urszula Stępień,
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej

,,Małpa w kąpieli”. Dzieci kolorowały
obrazki dotyczące tych utworów, odbijały
pieczątki i puszczały bańki. Spotkanie
przebiegło w radosnej atmosferze a na pożegnanie przedszkolaki otrzymały słodką
niespodziankę. W Dąbrówkach podobną
akcję zorganizowano w przedszkolu. Pani
bibliotekarka z tamtejszej filii bibliotecznej
przyniosła bajki i wiersze Fredry, które wraz
z wychowawczynią czytały maluchom.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
czytania bajek podczas kolejnych edycji
tego przedsięwzięcia w przyszłym roku. 

M

imo że początek jesieni kojarzy
się dzieciom z pożegnaniem
beztroskiego lata, to w gminie
Czarna będzie on wspominany w tym roku
bardzo radośnie. W wielu miejscowościach
bowiem zostały wtedy otwarte place zabaw
i integracji, w których, w zależności od
miejsca lokalizacji, zaprojektowano różne
urządzenia zabawowe i sprzęt sprawnościowy. Są to m.in.: karuzele, linearia,
huśtawki, zestawy wspinaczkowe, zjazdy
linowe. Wszystkie obiekty posiadają też
ścieżki asfaltowe do jazdy na rolkach
i małych rowerkach, a także bezpieczne
piaszczyste podłoża.
Urządzenia posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, jednak
to nie oznacza, że dzieci mogą zostać tam
pozostawione bez opieki osób dorosłych.
Ponadto apelujemy do wszystkich miesz-
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kańców korzystających z obiektów o zapoznanie się z regulaminami ich użytkowania.
Lekceważenie jego podstawowych zasad,
spowodowało tylko w pierwszym miesiącu konieczność napraw poszczególnych
elementów, a czasem interwencji policji.
Głównym powodem zniszczeń było korzystanie z urządzeń osób, dla których nie
są one przeznaczone, a więc przez starszą
młodzież a nawet osoby dorosłe.
Czujmy się wszyscy odpowiedzialni za
coś, co ma służyć naszym dzieciom czy
młodszemu rodzeństwu. Jeżeli trzeba, nie
obawiajmy się upominać ani maluchów, ani
dorosłych, tylko wtedy place zabaw będą
rzeczywiście kojarzyć się z dobrą zabawą
i radością. 
Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnej
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
ok. 830 tysięcy złotych, projekt
współfinansowano z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013, w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” (500 tys. zł)
oraz z budżetu Gminy Czarna.

Fot. Monika Baran

minna Biblioteka Publiczna
w Czarnej oraz jej filie wzięły
udział w ogólnopolskiej akcji
,,Narodowe Czytanie 2013”, zainicjowanej
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W tym roku czytano dzieła Aleksandra
Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od
którego narodzin mija 220 lat.

współpracy zarówno władz gminy, jak
również pojedynczych osób. Jest to dowód współpracy „ponad podziałami”,
o którą dzisiaj jest coraz trudniej.
Mamy zatem nadzieję, że obserwatorium stanie się miejscem edukacji na
właściwym poziomie, uwzględniającym
współpracę i zaangażowanie wszystkich
beneficjentów programu.
Całkowity koszt projektu wynosi ok.
1 mln 200 tys. zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 780 tys., pozostałe
środki pochodzą z budżetu gminy Czarna.
W ramach projektu wyremontowana zostanie także mała sala gimnastyczna w Zespole Szkół i sale w Przedszkolu nr 2. 

Fot. Monika Baran

Marzenia czasem się spełniają... Tak chciałoby się powiedzieć,
kiedy patrzy się na plac budowy przy Zespole Szkół w Czarnej.
Ktoś może zapytać: jak można marzyć o takim bałaganie?

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl
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Kolejny wniosek o pozyskanie środków
na budowę i modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w Krzemienicy i w Czarnej

W

związku ze zwiększonym zużyciem wody w ostatnich latach
(głównie ze względu na małą
ilość opadów i budowę nowych domów)
w okresie letnim dał się odczuć problem
z jej dostawami.
Wójt, Radni i pracownicy Urzędu Gminy wychodząc naprzeciw problemowi
podjęli decyzję opracowania dokumantacji technicznej na budowę nowej stacji
uzdatniania wody w Krzemienicy, rozbudowę i modernizację w Czarnej oraz remont przepompowni w Zalesiu.
W trakcie opracowywania dokumentacji pojawiła się możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko poprzez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. Po analizie
kryteriów i uwarunkowań projektu dotyczących pozyskania środków z POIiŚ
w październiku wójt wraz ze skarbnikiem
podpisali stosowną preumowę w siedzibie NFOŚiGW.
W listopadzie br. gmina Czarna złoży wniosek o środki na realizację tego
zadania wraz z dofinansowaniem trwającej obecnie modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków.
Łączny koszt całego przedsięwzięcia
to kwota ponad 14 mln złotych. Jest to
obecnie priorytetowa inwestycja w gminie
Czarna. 

W roku szkolnym 2013/2014 Przedszkole Publiczne w Woli Małej zmieniło swoją
siedzibę. Przeniesione zostało do Zespołu Szkół w Woli Małej. Zmienił się również
dyrektor, obecnie funkcję tę sprawuje mgr Czesława Węglowska — Dyrektor Zespołu
Szkół w Woli Małej. Nauczyciele pracujący w przedszkolu pozostali bez zmian — mgr
Halina Dul oraz mgr Magdalena Hanus.

P
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MODERNIZACJĘ
I ROZBUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ W MEDYNI
GŁOGWSKIEJ I POGWIZDOWIE

SUKCESY JEDNOSTEK OSP
W ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH

W

miejscowości Medynia Głogowska i Pogwizdów została
zmodernizowana i rozbudowana sieć wodociągowa o łącznej długości 17 km. Modernizacja objęła także
178 istniejących przyłączy i budowę 30
nowych. Wykonany został także remont
zbiornika wody przy Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Pogwizdów. Całkowita wartość projektu wyniosła 1,6
mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 920 tys. zł.
Pozostałe środki pochodziły z budżetu
gminy Czarna. 

Pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Przedszkole w Woli Małej zmieniło siedzibę

rzedszkole, podobnie jak w poprzednich latach, jest jednooddziałowe. W tym roku uczęszcza do
niego 25 dzieci, w tym 14 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz 11 dzieci młodszych. Praca dydaktyczno-wychowawcza
odbywa się na dwóch poziomach, w oparciu o nową podstawę programową.

ZAKOŃCZONO

Dzieci szybko przyzwyczaiły się do
nowego otoczenia oraz zmian organizacyjnych w życiu przedszkola, szczególną
atrakcją jest dla nich nowy dobrze wyposażony plac zabaw.
W związku ze zmianami dokonano wielu modernizacji placówki w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci przedszkol-

nych. Dwie sale lekcyjne zaadaptowano
dla przedszkolaków. Ponadto wygospodarowano pomieszczenie przeznaczone na
szatnie dla dzieci. W czasie wakacji przeprowadzono również remont łazienek, aby
spełniały wymagania zgodne z potrzebami
maluchów. Powiększono parking na terenie szkoły, tak by rodzice mogli bezpiecznie prowadzić i odbierać swoje dzieci. pani
Dyrektor zadbała również o plac zabaw,
który został przewieziony z poprzedniej
placówki i obecnie jest instalowany na terenie szkoły. Do tego czasu dzieci przedszkolne mogą korzystać z gminnego placu
zabaw oddalonego od szkoły o ok. 100 m.
Dużym wyzwaniem była modernizacja
kuchni. W okresie wakacyjnym przebudowano kuchnię na terenie Zespołu Szkół tak,
aby spełniała wszelkie wymogi Sanepidu
oraz wyposażono ją w nowoczesny sprzęt.
Dostosowano też stołówkę do potrzeb
dzieci. Obecnie kuchnia służy nie tylko
przedszkolakom, ale też uczniom Zespołu
Szkół. Aktualnie stołuje się tu 50 uczniów.
Każda nowa sytuacja wymaga czasu,
aby się do niej przyzwyczaić, wdrożyć pomysły, polepszyć funkcjonalność. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i wierzymy, że przedszkolaki będą mieć z nowego
miejsca wiele frajdy, a nauczycielki pewność, że ich wychowankowie bezpiecznie
mogą się i uczyć i bawić. 

W niedzielę 25 sierpnia o godzinie 14.00 na stadionie sportowym przy remizie
OSP Czarna odbyły się kolejne już Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które
zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz OSP Czarna przy wsparciu
wójta dh Edwarda Dobrzańskiego. Celem rozgrywanych zawodów jest mobilizowanie
do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu
jednostek, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz przygotowanie do startu w konkursie
wyższego szczebla. Jest to również okazja do systematycznej aktywności fizycznej,
nauka współpracy zespołowej, a także pozytywna alternatywa spędzania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży.

W

tegorocznej edycji zawodów,
które organizowane są co 2 lata,
wzięło udział 12 drużyn – 5
męskich (OSP Czarna, OSP Krzemienica,
OSP Medynia Głogowska, OSP Medynia
Łańcucka, OSP Zalesie), 1 kobieca (z OSP
Zalesie) i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewczęta – z OSP Medynia

Głogowska, OSP Zalesie, chłopcy – z OSP
Czarna, OSP Medynia Głogowska, OSP
Medynia Łańcucka, mieszana – z OSP Me
dynia Łańcucka). W sumie w konkursie
wystartowało 114 zawodników.
Gminne zawody w Czarnej rozpoczęła
zbiórka i uroczysty przemarsz wszystkich
drużyn, które poprowadził Komendant

Gminny druh Marek Kępa. Następnie
oficjalnego otwarcia sportowej rywalizacji
dokonał druh Edward Dobrzański – wójt
Gminy Czarna, który życzył wszystkim
udanych startów w poszczególnych zadaniach oraz radości z uzyskanych wyników.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie brygadiera Romana Poterka z sędzią głównym – młodszym brygadierem Bogusławem Golenią.
Zgodnie z Regulaminem Zawodów drużyny „seniorów” rywalizowały w dwóch
konkurencjach – sztafeta pożarnicza 7 x
50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.
Również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze startujące zgodnie z regulaminem ►

Magdalena Hanus, ZS w Woli Małej

www.gminaczarna.pl
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CTIF miały do wykonania dwa zadania
– sztafetę, w której biegło 9 zawodników
i ćwiczenie bojowe. Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie to czas, koncentracja i precyzja. Doskonałe wyniki
można tu uzyskać tylko poprzez staranne,
systematyczne ćwiczenia, za organizację
których w każdej jednostce odpowiedzialny jest wiceprezes naczelnik.
KOLEJNOŚĆ UZYSKANYCH MIEJSC
W GMINNYCH ZAWODACH
SPORTOWO-POŻARNICZYCH:
 I. CTiF DZIEWCZĘTA:
I miejsce – MDP przy OSP
Medynia Głogowska (1017,40 pkt),
II miejsce – MDP przy OSP
Zalesie (1008,50 pkt)
 II. CTiF CHŁOPCY:
I miejsce – MDP przy OSP
Medynia Głogowska (1030,20 pkt),
II miejsce – MDP przy OSP
Medynia Łańcucka (1004,20 pkt)
III miejsce – MDP przy OSP
Czarna (989,20 pkt)
IV miejsce – MDP przy OSP
Medynia Łańcucka
(drużyna mieszana) (965,30 pkt)

W podsumowaniu zawodów miała
miejsce ceremonia wręczenia odznak i medali dla zasłużonych druhów i druhen oraz
przekazanie zawodnikom nagród ufundowanych z budżetu Gminy Czarna. Puchary, statuetki, dyplomy i medale – członkowie MDP oraz dowódcy drużyn odebrali
z rąk Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie – dh Mieczysława Kota,
prezesa ZOP ZOSP RP w Łańcucie – dh
Tadeusza Świątoniowskiego, prezesa
ZOG ZOSP RP w Czarnej – dh Zbigniewa
Jurka, wójta Gminy Czarna – dh Edwarda
Dobrzańskiego.
Kończąc zawody prezes Zarządu Oddziału Gminnego podziękował m.in.:
wszystkim młodszym oraz starszym druhnom i druhom za wysiłek włożony w przygotowanie do zawodów, organizatorom
tego sportowego spotkania za wkład pracy w odpowiednie zabezpieczenie techniczne miejsca
zawodów oraz za
obsługę i nadzór

nad sprawnym przebiegiem rywalizacji,
komisji sędziowskiej za przeprowadzenie
poszczególnych konkurencji oraz trudne
zadanie oceny startów poszczególnych zawodników i całych drużyn.
Zgodnie z Regulaminem Zawodów odnoszącym się do sposobu kwalifikowania
zespołów do startów – w zawodach gminnych do udziału dopuszcza się po jednej
drużynie (w danej grupie) z jednostki
działającej na tym terenie. Do zawodów
powiatowych kwalifikują się: zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych,
zwycięzcy zawodów gminnych. Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się: zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich, zwycięzcy zawodów powiatowych.
W związku z powyższym nasze drużyny,
które zajęły I miejsca, wzięły udział w VII
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Łańcucie
w dniu 22 września. Dodatkowo w tym
konkursie wystartowała drużyna chłopców
z MDP Medynia Łańcucka, która zajęła
drugie miejsce – ponieważ MDP Medynia
Głogowska była zwycięzcą z 2011 r. oraz
reaktywowana we wrześniu drużyna kobieca z OSP Czarna, która również wtedy
zajęła I miejsce.
Na stadion ŁKS Łańcut w pochmurną,
chłodną niedzielę przybyło 21 drużyn
reprezentujących jednostki OSP powiatu

łańcuckiego. Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00 – po części oficjalnej odbyły
się starty według wylosowanej kolejności
– najpierw Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, później drużyny kobiece, a na końcu
męskie. Nad prawidłowym przebiegiem
poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, której tym razem przewodniczył sędzia główny – młodszy brygadier Zenon Kuca.
Zawody obserwowali m.in.: Poseł na
Sejm RP dh Kazimierz Gołojuch, Dyrektor
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie – dh
Mieczysław Kot, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Łańcucie – dh Tadeusz Świątoniowski, Starosta
Łańcucki Adam Krzysztoń, Komendant
Powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Roman
Poterek, wójtowie gmin z powiatu łańcuckiego oraz strażacy, mieszkańcy Łańcuta
i rodziny zawodników.
KOLEJNOŚĆ UZYSKANYCH MIEJSC
W POWIATOWYCH ZAWODACH
SPORTOWO-POŻARNICZYCH:
 I. CTiF DZIEWCZĘTA:
I miejsce – MDP przy OSP Rakszawa A
(1044,23 pkt)

II miejsce – MDP przy OSP Medynia
Głogowska (1040,75 pkt),
III miejsce – MDP przy OSP Markowa
(1026,30 pkt)
IV miejsce – MDP przy OSP Rakszawa B
(996,75 pkt)

III miejsce – OSP Budy Łańcuckie Lewe
(121, 33 pkt),
IV miejsce – OSP Rakszawa (126,57 pkt),
V miejsce – OSP Wysoka (132,68 pkt),
VI miejsce – OSP Głuchów (133, 68 pkt),
VII miejsce – OSP Żołynia (139, 90 pkt).

 II. CTiF CHŁOPCY:
I miejsce – MDP przy OSP Rakszawa
(1060,40 pkt)
II miejsce – MDP przy OSP Medynia
Głogowska (1056,60 pkt),
III miejsce – MDP przy OSP Medynia
Łańcucka (1032,21 pkt)
IV miejsce – MDP przy OSP Markowa
(996,97 pkt)
V miejsce – MDP przy OSP Wysoka
(966,18 pkt)

Organizatorzy zawodów – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Łańcucie
– przygotowali dla zawodników nagrody,
dyplomy i medale, które wręczyli zaproszeni na uroczystość goście honorowi, zaś
Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański
dla zwycięskich drużyn z gminy Czarna
ufundował pamiątkowe grawertony.
Wyniki osiągnięte przez drużyny z jednostek Gminy Czarna dają uczucie satysfakcji i zadowolenia. Gratulujemy wszystkim zawodnikom, jednocześnie cieszymy
się, że aż cztery nasze drużyny uzyskały
prawo startu w zawodach wojewódzkich,
które odbędą się w 2014 r.
Laury dla zwycięzców, nadzieja dla
pokonanych – następne gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze już za
dwa lata. 

 III. GRUPA „C” – KOBIECE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
I miejsce – OSP Czarna (135,05 pkt),
II miejsce – OSP Markowa (145,68 pkt),
III miejsce – OSP Zalesie (157,17 pkt),
IV miejsce – OSP Głuchów (171,64 pkt).
 III. GRUPA „A” – MĘSKIE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
I miejsce – OSP Medynia Łańcucka
(97,13 pkt),
II miejsce – OSP Markowa (106,55 pkt),

dh Zbigniew Jurek,
Prezes ZOG ZOSP RP w Czarnej

Fot. Mirosław Mac

 III. GRUPA „C” – KOBIECE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
I miejsce – OSP Zalesie (157,40 pkt),

 III. GRUPA „A” – MĘSKIE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
I miejsce – OSP Medynia
Łańcucka (108,60 pkt),
II miejsce – OSP Medynia
Głogowska (113,90 pkt),
III miejsce – OSP Czarna (126, 90 pkt),
IV miejsce – OSP Zalesie (133,60 pkt),
V miejsce – OSP Krzemienica (271 pkt).
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PROJEKTY DLA OŚWIATY
Projekt realizowany w Zespole
Szkół w Krzemienicy

O

d września 2013 r. Zespół Szkół
w Krzemienicy realizuje w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego projekt „Równy start przedszkolaka”. Powodem starań o pozyskanie
środków unijnych było zwiększenie ilości
dzieci chętnych to korzystania z opieki
przedszkolnej w naszej placówce. W latach
poprzednich przedszkole w Krzemienicy
funkcjonowało w trzech oddziałach dziecięcych. Od września 2013 r. grup przedszkolnych mamy cztery, a liczba dzieci
korzystających z opieki przedszkolnej
przekracza 100. Optymistyczny pod wieloma względami jest fakt, że analizując
liczbę urodzeń w naszej miejscowości
w kolejnych latach, ilość dzieci która może
zostać objęta opieką przedszkolną (dzieci
w wieku 2,5–5) ciągle przekracza liczbę
100. Dodatkowe znaczenie ma fakt, iż
Krzemienica jest wioską, w której osiedlają
się nowe rodziny, co również zwiększa
zainteresowanie naszą placówką zarówno
w zakresie przedszkola jak i szkoły.
Te warunki pozwoliły nam starać się
o realizację projektu „Równy start przedszkolaka”. Dzięki jego wdrożeniu zostanie
doposażona sala przedszkolna, uzupełniona
szatnia. Mamy nadzieję, że najbardziej
efektownym okaże się wewnętrzny plac
zabaw, którego usytuowanie planowane
jest w holu nad stołówką szkolną, a termin realizacji planowany jest na grudzień
2013 r. Chcemy, aby poprzez podejmowane
przez nas inicjatywy, dzieci w naszej placówce czuły się jak najlepiej, a ich szczery
uśmiech, który ma wartość bezcenną,
udzielał się wszystkim dokoła. 
Jacek Lalicki, Dyrektor ZS w Krzemienicy

ANGIELSKI
„PRZED ODLOTEM…”
Program intensywnej nauki języka
angielskiego w trzecich klasach
gimnazjów w gminie Czarna

W

roku szkolnym 2013/2014 pięć
szkół z terenu naszej gminy zakwalifikowało się do udziału
w Programie Youngster Plus, który jest
skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjów. Program jest realizowany przez
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Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Partnerami Programu są Wydawnictwo Macmillan i Nidzicka Fundacja
Rozwoju „NIDA”. Szkoły biorące udział
w zajęciach to gimnazja w Dąbrówkach,
Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Woli Małej i Zalesiu.
Celem programu jest wyrównanie
szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim
chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka
angielskiego. Zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie
programu nauczania języka angielskiego
w gimnazjum w ramach obowiązującej
podstawy programowej.
W ramach programu YOUNGSTER
uczniowie poddawani są wstępnym testom
plasującym, a następnie organizowani
w małe grupy, co daje i uczącym się, i nauczycielom duży komfort pracy. Co więcej,
uczestnicy zostają wyposażeni w komplety
nowoczesnych materiałów do nauki j. angielskiego, dostosowanych do ich poziomu
kompetencji językowej i tempa nauki.
Istotą metodologii jest pozbawienie nauczyciela standardowych metod i form koercji, w tym przede wszystkim eliminacja
ocen, prac domowych i kartkówek. Tym
samym zarówno uczeń jak i nauczyciel zostają uwolnieni od tradycyjnego podziału
ról na kontrolującego i kontrolowanego.
Nie ma więc sensu np. unikanie zabierania
głosu w dyskusji z obawy przed niepomyślną oceną ze strony nauczyciela. Generalnie
program opiera się na pobudzaniu motywacji wewnętrznej ucznia, akcentując
nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny
wybór, swoistą szansę edukacyjną, z której
uczeń może, lecz nie musi skorzystać.
Dla uzyskania zamierzonych efektów
i celów Programu zajęcia są prowadzone
w podziale na grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego (na podstawie odpowiedniego testu),
w wymiarze 90 godz. dydaktycznych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup. Wydawnictwo Macmillan zapewnia dla każdej
grupy podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły uzyskują dodatkowe wyposażenie (słowniki, readersy, płyty
CD i DVD, resorurce packi, itp.) do kwoty
300 zł brutto w każdym roku szkolnym. Po
ukończeniu dwóch semestrów zajęć pozalekcyjnych w ramach programu uczniowie
otrzymają stosowne certyfikaty, wystawione
przez Wydawnictwo Macmillan.

Zakładając, że zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli fachowo i z oddaniem, uczniowie mają szansę znacząco
poprawić swoje perspektywy edukacyjne
w kolejnym etapie kształcenia (w szkołach ponadgimnazjalnych), nie mówiąc
o szansie na docelowo – lepszą pracę.
Życzymy wszystkim powodzenia! 

KURSY KOMPUTEROWE 50+ W GMINIE CZARNA

Elżbieta Paczocha, Kierownik ZEASiP

CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ,
TO JAN MUSI UZUPEŁNIĆ

KOLEJNE SZKOŁY
Z GMINY CZARNA
WEZMĄ UDZIAŁ W
PROJEKCIE UNIJNYM

Pod takim tytułem 26 września 2013 r. w Ośrodku Kultury w Czarnej rozpoczęły się
równolegle dwa szkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania komputera i Internetu,
które objęły łącznie 30 osób.

T

N

rzy Zespoły Szkół z terenu gminy
Czarna tj. Zespół Szkół w Czarnej,
Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej zostały
zgłoszone do udziału w projekcie unijnym w ramach Kapitału Ludzkiego EFS
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
do realizacji w latach 2014−2015.
Program ten ma pomóc uczniom zarówno szkół podstawowych (klasy IV–VI)
oraz gimnazjów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, jak również w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Program
obejmujący łącznie 321 uczniów z tych
trzech zespołów zakłada wzbogacenie
tradycyjnych lekcji, podniesienie jakości
kształcenia, umożliwienie uczniom samodzielnego poszukiwania wiedzy, tworzenie
kreatywnych postaw i rozwijanie pasji.
Oprócz planowanych zajęć wyrównawczych m.in. z języka polskiego, języka
angielskiego, matematyki, fizyki, chemii,
historii, biologii i utworzenia szkolnych
kół zainteresowań projekt zakłada również wdrożenie dziennika elektronicznego,
utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery
oraz zwiększenie zaplecza techniczno – dydaktycznego poprzez zakup sprzętu specjalistycznego i materiałów dydaktycznych. 

ie jest łatwo w wieku 50+ rozpocząć
naukę w dziedzinie tak specyficznej jak obsługa komputera, gdzie
dominuje język angielski znany jedynie
nielicznym w tej grupie – ze szkoły ledwo
pamiętamy rosyjski. Słyszymy też często:
„kliknij dwa razy”, a zgrabiałe palce klikają raz… przerwa… raz… i… nic. Znowu
próba podwójnego kliknięcia i … znowu
nic, wreszcie się udało. Szkoleniowcy
„nasi” – czarnieńscy, pani Ania i pan Piotr,
cierpliwie każdemu tłumaczą, gdzie kliknąć, by otworzyło się okienko, w którym
znajdziemy „widok”, a tam… Cóż, całe
życie uczymy się, by rozumieć swoje dzieci,
wnuki, nowoczesny świat, by czuć się niezależnym, ale też potrzebnym i pomocnym
otoczeniu, a przede wszystkim sobie. Nie
trzeba zrażać się nieudanymi próbami. Nie
od razu Kraków zbudowano, a trudności są
po to, by je pokonywać.

www.gminaczarna.pl

JESZCZE MOŻNA
SIĘ ZAPISAĆ!
Zachęcam innych do skorzystania z takich
kursów. Same atuty: szkolenia bezpłatne,
umiejętności dowartościowujące, atmosfera
prawie rodzinna, a podczas przerwy zawsze

Maria Kiwała-Barnat,
Sołtys Sołectwa Czarna

cykliczna jesienna akcja Rady Sołeckiej w Czarnej

Z

mierzch zapada coraz wcześniej, a nasze ciemne płaszcze i kurtki
niewiele odbijają światła. Gdy idziemy poboczem po zmierzchu
kierowca może zobaczyć nas dopiero z odległości 20 metrów. Gdy
nosimy w odpowiedni sposób elementy odblaskowe, ta odległość zwiększy
się do 150 metrów! Rada Sołecka zakupiła i rozdała w 2012 roku 200 opasek
odblaskowych, a w obecnym do tej pory rozdaliśmy ponad 300 sztuk.

Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna
Powyższe projekty powstały dzięki
inicjatywie Wójta Gminy, operatywności pracowników Urzędu Gminy (szczególnie Refaratu Promocji i zaangażowaniu dyrektorów poszczególnych Zespołów Szkół.

Teraz, gdy tak trudno o pracę szczególnie dla 50+, pracodawcy wyżej cenią tych
ze znajomością komputera. Gdy mamy
rodzinę za granicą, a stało się to normą,
komputer ułatwia porozumiewanie się. Gdy
szukamy informacji np. o lekarstwach, o sanatoriach, o pracy w pobliżu, gdy potrzebny
jest rozkład jazdy pociągów, gdy chcemy
poznać ceny odkurzaczy, samochodów,
czy po prostu odpocząć grając w literaki
na kurniku.pl, włączamy komputer i wchodzimy w świat Internetu. Już nie jest obcy.
Przecież za nami parę tygodni nauki.

czeka coś pysznego przygotowanego przez
niezawodną panią Beatkę. Nie do przecenienia jest również nieformalny, wręcz
towarzyski wymiar spotkań. Rozmowy,
wymiana spostrzeżeń, wzajemna pomoc,
żarty przesyłane również mailami zacieśniają
więzi między nami, ale też otwierają nas na
nowe znajomości, czasem przyjaźnie.
Projekt trwa do lipca 2014 roku.
Istnieje jeszcze możliwość utworzenia
kolejnych grup w dowolnej miejscowości
gminy Czarna. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.
Informacji na temat kursów udzielają:
Maria Kiwała Barnat Sołtys wsi Czarna tel. 509 957 747 oraz biuro GOKiR
w Czarnej 17/2262323
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Opera
cyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się
dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższa
nie kompetencji osób dorosłych w zakresie
ICT i znajomości języków obcych (zwany
dalej „Projektem”). 

Bądź widoczny na drodze

GDZIE I KOMU?
Opaski otrzymali uczestnicy jesiennego Zebrania Wiejskiego, Spaceru
Niepodległościowego, dzieci w szkole, dzieci tańczące w zespole FLEKS,
uczestnicy Kursów Komputerowych 50+. 

Fot. Maria Kiwała-Barnat

RÓWNY START
PRZEDSZKOLAKA

Maria Kiwała-Barnat, Sołtys Sołectwa Czarna
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Fot. Małgorzata Wisz

Ludzi dobrej woli

jest więcej…

Ś

„ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”

więtowanie Jubileuszu 50-lecia małżeństwa rozpoczęło się mszą świętą
w Kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej, celebrowaną w intencji
Jubilatów przez ks. dziekana Jana Krzywińskiego, ks. kapelana Zbigniewa Rol-

skiego z Woli Małej oraz ks. seniora Józefa
Kota. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Rolski. Dla Jubilatów obecnych na mszy św.
celebranci przekazali życzenia wielu błogosławieństw na dalsze wspólne lata.
Druga część Jubileuszu odbyła się
w „Karczmie u Garncarzy” w Medyni
Głogowskiej. Wójt Gminy pan Edward
Dobrzański przywitał szanownych Jubilatów, ich rodziny i wszystkich gości obec-

O

peracja musiała odbyć się w Niemczech
i była ostatnią z kilkuetapowego procesu leczenia dziecka. Malec przeszedł
już ich kilka zanim skończył
roczek. Niedorozwój komory
serca utrudniał z kolei rehabilitację dziecka związaną z porażeniem mózgowym, które
również dotknęło Kacperka,
a które objawia się niedowładem prawostronnym ciała.
– Do czasu wykonania operacji Kacper nie mógł korzystać ze wszystkich zabiegów
rehabilitacyjnych, ponieważ nie mógł
się forsować ze względu na serduszko –
opowiada mama Jolanta Szyja – każdy niewielki wysiłek powodował, że synek cały
siniał. Jego paluszki i cała skóra ciągle miały taki odcień. Codziennie żyliśmy w lęku,
czy się obudzi. Wiedzieliśmy, że czasu jest
coraz mniej, a na operację potrzebna była
ogromna kwota – 150 tysięcy złotych.
Zanim jednak okazało się, że konieczna będzie tak kosztowna operacja, o Kacperku zrobiło się w Czarnej
głośno, kiedy podczas jednej z plenerowych imprez Gminnego Ośrodka
Kultury w Czarnej przeprowadzono
licytację obrazów z przeznaczeniem
na rehabilitację Kacperka i jego
brata Daniela. O tej akcji pisaliśmy
już w poprzednich numerach gazety
„Nasza Gmina”. Jej inicjatorkami były
pani Małgorzata Motor, dziennikarka
Nowin i malarka Grażyna Sordyl.
Obrazy przekazane m.in. przez panią

Grażynę a także przez pana Zenona Majczaka zostały wylicytowane na łączną kwotę
5 tys. złotych. Poza obrazami licytowano
też m.in. fotel Wójta Gminy Czarna, płyty
z autografami zespołów i autorską biżuterię,
a Stowarzyszenie „SZABA” sprzedawało
upieczone przez siebie mufinki.

Na ratunek dziecku

Kiedy w czerwcu br. rodzice Kacperka
zrozumieli, że jedynym ratunkiem dla ich
dziecka jest zebranie ogromnej kwoty na
pobyt i operację syna w niemieckiej klinice,
zaczęli rozpaczliwie szukać pomocy w fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor
infantis oraz mediach. Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Czarnej rozpoczął
przygotowania do przeprowadzenia kolejnych aukcji charytatywnych podczas
imprez plenerowych. Po apelu w mediach
do biura GOKiR zaczęto przysyłać i przywozić obrazy, rękodzieło i wiele innych
przedmiotów z przeznaczeniem na licytację
podczas Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej i Pikniku Rodzinnego

Fot. Monika Baran

Pięćdziesiąt lat małżeństwa to bardzo długo. Tym bardziej dzisiaj, kiedy ludzie o wiele chętniej
się rozwodzą, niż decydują na wspólną drogę życia. Przeżycie ze sobą młodości, dorosłego
życia, wychowanie wspólnego potomstwa to duże wyzwanie i wyjątkowy dar. W sposób szczególnie pełny dar małżeństwa wykorzystało 19 par zamieszkałych na terenie Gminy Czarna. Dla
Jubilatów, tradycyjnie, jak co roku, zorganizowano uroczystość wręczenia medali.

nych na uroczystości. Jubilatom przypomniał o chwili, kiedy 50 lat temu połączyli
swój los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieli sobie „tak”, kiedy przyrzekali dzielić
dobre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie i cieszyć wspólnie radościami, a dzielić
smutkami. Małżonkowie dali z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu. Włożyli wiele
trudu w rozwój duchowy i fizyczny swoich
dzieci i wnuków, dla których są autorytetem, moralnym wsparciem i pomocą.
Pan Wójt podkreślił, że przeżycie
wspólnie tylu lat to symbol wierności i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego
zrozumienia istoty związku małżeńskiego,
to wzór i piękny przykład dla młodych ludzi wstępujących w związek małżeński.
By wyrazić uznanie całej społeczności,
pan Wójt Gminy wystąpił do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie
Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Aktu dekoracji dokonał Poseł na Sejm
RP pan Kazimierz Gołojuch. Wójt Gminy
Czarna pan Edward Dobrzański, Przewodniczący Rady Gminy pan Zdzisław Jaromi,
sołtysi i Kierownictwo USC pani Jolanta
Jaźwa i pani Jolanta Piekarz wręczyli jubilatom listy gratulacyjne oraz upominki od
samorządu Gminy. Do gratulacji dołączyli
się pan Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, w imieniu którego oraz własnym przekazały życzenia panie Halina Dudek i Halina Golec, Radne Powiatu Łańcuckiego.
Odznaczeni zostali mieszkańcy Czarnej, Zalesia, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Woli Małej i Pogwizdowa.
Wszystkim „Złotym Parom” życzymy dalszych lat
w zdrowiu i harmonii oraz kolejnych dostojnych jubileuszy.
Wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili swoją obecnością i włączyli się w zorganizowanie uroczystości serdecznie dziękujemy. 

Nieustannie czytamy i słyszymy o znieczulicy społecznej, zamykaniu się ludzi na krzywdę
sąsiadów i postawie: „to nie moja sprawa”. O tym, że jednak nie zawsze tak jest przekonali się rodzice Kacperka Szyi z Czarnej, którzy doświadczyli pomocy i niezwykłej troski
ze strony najbliższych sąsiadów, mieszkańców wsi , artystów, instytucji, fundacji
i mediów. Wspólnymi siłami udało się doprowadzić do szczęśliwego przeprowadzenia skomplikowanej operacji u czteroletniego Kacpra, który urodził
się z jedną komorą serca.
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Fot. Monika Baran

Jolanta Jaźwa,
Urząd Stanu Cywilnego

„Latawce” w Czarnej. Podczas imprez
zorganizowane zostały także zbiórki do
puszek dostarczonych przez fundację
Cor infantis. Solidarność mieszkańców
Czarnej i okolic z potrzebującą rodziną w sposób szczególny ujawniła się

Kacperek Szyja po powrocie z kliniki.

podczas imprezy „Latawce”. Jedni zorganizowali atrakcyjne przejażdżki bryczką,
kolorową ciuchcią czy zabytkowymi
motorami, z czego dochód zasilił konto
fundacji, inni ofiarnie przez kilka godzin
zaplatali warkoczyki lub sprzedawali ciasta
i pierogi. Wolontariusze z puszkami byli
oblegani przez całą imprezę, a do licytacji
obrazów nie trzeba było nikogo namawiać.
Sprzedano nawet latawiec, który w konkursie zdobył I miejsce. W organizację imprezy
z zaangażowaniem włączyły się czarnieńskie organizacje: Sołtys i Rada Sołecka,
OSP, harcerze, Stowarzyszenie „SZABA”
i Akcja Katolicka. Łącznie zebrano wtedy
kwotę blisko 9 tys. złotych. Na konto fundacji wpływały środki z całego kraju, w tym
dużą część przekazała Fundacja Radia Zet.

Witaj w domu

Równolegle przez kilka tygodni trwały
zbiórki organizowane przez najbliższych
sąsiadów państwa Szyja, a zwłaszcza
przez trzy sąsiadki: Bogusławę Rutę, Zofię
Balawender i Annę Wałczyk. Panie postarały się o pozwolenia ustawienia
w swoich firmach skarbon fundacji,
zorganizowały zbiórkę w przysiółku
Kołki, a także w swoich rodzinnych
miejscowościach. To dzięki ich
zabiegom rodzina Kacperka mogła
towarzyszyć mu w podróży i w czasie jego pobytu za granicą, bo kwota
jaka znalazła się na koncie fundacji
nie obejmowała tych tak istotnych
kosztów. Po powrocie 4-lataka z kliniki sąsiadki przywitały go tortem,
tak jak się wita długo oczekiwanego
członka rodziny…
Niemożliwe jest wymienienie
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
wsparli akcję pomocy Kacperkowi. Każda
z tych osób, pomagając na tyle ile mogła –
uratowała życie drugiemu człowiekowi. 
Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej
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Króluje w Dąbrówkach i nad całą okolicą
W Dąbrówkach k/Łańcuta, w niedużym ale przeuroczym kościele ukryty jest skarb, który odkrywa coraz więcej ludzi i stara się Go
zawładnąć sercem. Skarbem tym jest cudowny obraz NMP Pani Dąbrowskiej nazywany przez wiernych „Królową Serc Naszych”.

D

zień w dzień do Matki Bożej, czuwającej w bocznej kaplicy kościoła, przychodzą ludzie, by się modlić
i prosić o pomoc w rozwiązywaniu problemów, które nurtują ich serca, bo wiedzą,
że Matka, która chce królować w ich sercach, chce także zaradzać ich trudnościom,
a przede wszystkim czynić serca ludzkie
godnym mieszkaniem dla Boga i ludzi.
Ulubionym i ważnym dniem takich
spotkań jest pierwsza środa każdego miesiąca, kiedy to odbywa się niezwykłe spotkanie człowieka z Bogiem za pośrednictwem Królowej ludzkich serc. W tym dniu
kościół wypełnia się ludźmi, by mogło się
dopełnić spotkanie człowieka poszukującego Boga, a Maryja szczególnie otwiera
swoje matczyne serce, by przyjąć ludzkie
prośby.
Najpierw rozpoczyna się czuwanie
przed cudownym obrazem, które prowadzi wyznaczona róża różańcowa. Po godzinnym trwaniu na modlitwie, sprawowana jest Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa. Po Mszy św. wyrusza procesja do
kaplicy Matki Bożej, by tam przedstawić
Jej prośby złożone przez wiernych na karteczkach. Tych próśb jest dużo, bo i problemów jest dużo. Ludzie proszą o różne
łaski i pomoc, np: „Najukochańsza Mat-
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ko nasza, Królowo Serc Naszych, gorąco
proszę Cię o rozwiązanie problemów mojej córki i łaskę Ducha św, aby pokierował
jej wyborami i za Twoją przyczyną doznała uzdrowienia duszy i ciała.”
Zawsze też ludzie składają podziękowania za otrzymane łaski, np: „Matko
Boża Pani Dąbrowska, Królowo Serc Naszych, gorąco dziękuję Ci za szczęśliwą
operację i powrót do zdrowia, o które tak

bardzo Cię prosiłem. Ja wiem, że Ty zawsze wysłuchujesz.”
Piszą do Matki Bożej rodzice, prosząc
o opiekę dla swoich dzieci, ludzie starsi
polecają swoje cierpienia i młodzież, która też ma swoje problemy i chce je mądrze
rozwiązać, np: „Maryja Królowo Serc Naszych, dziękuję za wszystkie łaski, które
od Ciebie otrzymuję. Zwracam się dziś do
Ciebie o pomoc i światło Ducha świętego
podczas trwania ważnego egzaminu życiowego....”
Głębokimi, w przeżyciach duchowych,
są spotkania z Matką Bożą w czasie trwania wielkiego odpustu, który przypada
w sierpniu. Matka Boża Królowa Serc Naszych, jak się potocznie mówi, obchodzi
soje imieniny. W tym roku uroczstości odpustowe przypadły na: 19, 20, 21 i 22 sierpnia. W czasie trwania uroczystości odpustowych Matka Boża zgromadziła rzesze
ludzi, którzy z wiarą wpatrywali się w oblicze Maryi w Jej cudownym wizerunku
i składali ufność i modlitwę do Boga przez
wstawiennictwo Królowej Serc Naszych.
Wierni uwielbiali Boga przez uczestnictwo w Mszach św., przez modlitwę różańcową w ogrodzie maryjnym, odprawiąjąc
Dróżki Różańcowe, przez uroczste apele
przed cudownym obrazem oraz indywi-
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dualną adorację i osobistą modlitwę. Były
też imprezy kulturalne. Dwa koncerty dał
zespół Ala-Pagos, uwielbiając Boga piosenką religijną. Wystąpiło także jedenaście
zespołów śpiewaczych, które śpiewając
Matce Bożej pokazały piękno kultury regionu „Doliny Wisłoka”, bo przecież „nad
Wisłokiem między lasem” Maryja wybrała
to miejsce i tę kulturę. W czasie sumy odpustowej ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii
Czarna i Dąbrówki. Młodzież ta czynnie
włączyła się w uroczystości odpustowe,
między innymi prowadziła nabożeństwa
Dróżek Różańcowych.

Do sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówkach przybywa wielu pielgrzymów
z bliska i z daleka. Ludzie przyjeżdżają
uczcić Maryję w Jej cudownym obrazie
i przedstawić swoje sprawy. Przyjeżdżają indywidualnie i w zorganizowanych
grupach i pielgrzymkach. W tym roku gościliśmy m.in. pielgrzymkę z Surochowa
k/ Jarosławia wraz z duszpasterzem, autokarową pielgrzymkę z Gorlic z księdzem
opiekunem, z Rzeszowa oraz z Głuchowa.
Uczestniczka pielgrzymki z Rzeszowa
dała takie świadectwo:

www.gminaczarna.pl

„Przyjechałam podziękować Matce Bożej w tym
sanktuarium, bo kiedy byłam tu dwa lata temu, tak
bardzo Ją prosiłam, aby
pomogła mojemu mężowi
wyjść z pijaństwa. Był na
dnie, a my byliśmy u kresu
sił i wytrzymałości. Zamówiłam Mszę św. i od dnia
kiedy odprawiła się Msza
św., przed cudownym obrazem, tu w tym kościele, mąż
nie wziął do ust ani jednego
kieliszka. Z początku nie mogłam uwierzyć, ale teraz to już
dwa lata nasze życie jest pod Jej
opieką.”
Skarb to niezwykły, który
daje Bóg ludziom, ale troszkę
ukryty, bo w kaplicy zawieszony i trzeba Go odnaleźć, aby
Go zawładąć sercem. A Ona,
cóż?: Jest „Królową Naszych
Serc”. 
Ks. Czesław Prucnal,
Proboszcz Parafii w Dąbrówkach
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Fotografia Tadeusz Poźniak

Otwarcie izby pamięci pana Jana Kota w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej

PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI
STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI...
20 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej świętowaliśmy kolejną
rocznicę urodzin naszego Patrona – Jana Pawła II. Jednak tegoroczna uroczystość
różniła się od poprzednich. Jej szczególny charakter polegał na tym, że w tym dniu
w naszej szkole została otwarta Izba Pamięci pana Jana Kota – miejscowego garncarza
i artysty, który przez znaczną część życia był związany z naszą placówką. Tutaj
pracował zarówno jako konserwator, jak i opiekun Koła plastycznego ceramiki ludowej
zrzeszającego dzieci i młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum.

N

a uroczystość licznie przybyła
rodzina pana Kota, jego współpracownicy związani z Zagrodą
Garncarską oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej szkoły papieskiej z Goździa
Lipińskiego, a także uczniowie oraz ich
rodzice. Swoją obecnością zaszczycili nas
również Wójt Gminy Czarna pan Edward
Dobrzański oraz Dyrektor GOKiR-u –
pani Małgorzata Wisz. Wszystkich zebranych w sali gimnastycznej powitała pomysłodawczyni i inicjatorka utworzenia
w naszej szkole Izby Pamięci pana Jana
Kota – dyrektor szkoły pani Halina Dudek.
Następnie głos zabrali pan Edward Dobrzański i pani Małgorzata Wisz, którzy
w okolicznościowych przemówieniach
przybliżyli zebranym postać i twórczość
znakomitego garncarza. Goście obejrzeli przedstawienie teatralne tematycznie
związane z rocznicą urodzin Jana Pawła II
przygotowane przez naszych uczniów pod
kierunkiem pani Moniki Kowalczyk i siostry Doroty Białowąs. Dzieci szczególnie
ucieszyły słodkie upominki z załączonymi
karteczkami, na których widniały myśli
Jana Pawła II.
Następnie wszyscy udali się do pomieszczenia, w którym pan Jan Kot przez
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lata uczył młodzież niełatwej sztuki lepienia z gliny. Wyraźnie wzruszona żona nieżyjącego już garncarza – pani Janina Kot
dokonała otwarcia Izby. Teraz już wszyscy
mogli przekroczyć próg pomieszczenia,
w którym „Nasz Pan Jan” przez lata pochylał się nad garncarskim kołem, spokojnie
i cierpliwie odkrywając tajniki garncarskiej
sztuki przed kolejnym pokoleniem pasjonatów sztuki ludowej. Córka artysty – pani
Kazimiera Kot – serdecznie podziękowała
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do powstania tego szczególnego miejsca, w  którym na zawsze pozostała „cząstka ich ojca, dziadka...”
Zapraszając gości do obejrzenia ekspozycji zgromadzonej w Izbie, pani Halina
Dudek powiedziała: „Bardzo zależało mi
na tym, by w naszej szkole powstało miej
sce, w którym tkwią nasze korzenie, nasza
historia i sposób na życie kilku wcześniej
szych pokoleń. Dzisiaj to pragnienie udało
się zrealizować.”
Izba Pamięci pana Jana Kota to miejsce
szczególne, prawie magiczne. Wszystko
pozostało tu w takim stanie, jak za życia
artysty – stoły, ława, na których powstawały gliniane naczynia, figurki, gwizdki.
W rogu regał z półkami, na których stoją

dzą tutaj uczniowie ze swoimi nauczycielami,
by poznawać tajniki garncarskiej sztuki i wspominać pana Jana Kota. Odwiedzają je również
grupy młodzieży i dorosłych, którzy przyjeżdżają na warsztaty do pobliskiej Zagrody Garncarskiej.
Wisława Szymborska pisała w jednym z utworów: Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pa
mięcią się im płaci. Rolą naszej Izby Pamięci
Jana Kota jest zachowanie na zawsze wspomnienia o garncarzu, artyście i niezwykłym człowieku, który z pasją realizował swoje marzenia oraz
na trwałe wpisał się w historię naszej szkoły. 
wytwory pracy naszych uczniów – jedne już gotowe, wypalone, inne dopiero
co ulepione z gliny, tylko wysuszone. No
i serce pracowni – piec, do którego pan
Kot wkładał te „uczniowskie arcydzieła”
i wypalał je, by na dłużej cieszyły oczy samych autorów, ale też przypadkowych obserwatorów. Koło garncarskie wydaje się
tylko czekać, by noga garncarza wprawiła
je w ruch, a wtedy zostanie wyczarowane
kolejne piękne naczynie „na mleko, wodę,
na maliny” (jak w jednym z wierszy pisała
inna znakomita medyńska artystka – pani
Władysława Prucnal). Kiedy na chwilę się
zatrzymamy i wzniesiemy oczy ku górze,
na ścianach dostrzeżemy oprawione zdjęcia medyńskich garncarzy, a wśród nich
pan Jan Kot – taki, jakiego znaliśmy i na
zawsze zapamiętamy – spokojny, opanowany i zawsze uśmiechnięty, pochylony
nad bryłą tłustej gliny i otoczony gromadką
zachwyconych dzieci, które z podziwem
wpatrują się w jego zręczne ręce i czekają, aż wyczaruje z gliny kolejne arcydzieło,
a może, ku uciesze zgromadzonych, zwykły dzbanuszek lub gwizdek.
Spełniło się marzenie pani Haliny Dudek – w szkole powstało miejsce szczególne, w którym nie tylko zgromadzono
pamiątki po artyście – świadectwo jego
talentu, pasji i zaangażowania, ale także
miejsce żyjące własnym życiem. Przycho-
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Alina Woś, ZS w Medyni Głogowskiej

DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
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października br. Zespół Szkół
w Medyni Głogowskiej po raz
kolejny obchodził uroczystości
związane z Dniem Patrona Jana Pawła II
w 35 rocznicę wyboru księdza Kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wśród
zaproszonych gości obecny był Wójt Gminy Czarna pan Edward Dobrzański, który
towarzyszy nam na co dzień, ale też pamięta o nas w tak szczególny dla nas dzień,
jak Dzień Patrona. W swoim wystąpieniu
złożył gratulacje i życzył sukcesów w pracy pedagogicznej, a na ręce pani Dyrektor
Haliny Dudek przekazał List Gratulacyjny
oraz życzenia z okazji potrójnych obchodów: Dnia Papieskiego, kolejnego jubileuszu szkoły nazwanej imieniem błogosławionego Jana Pawła II oraz z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Życzył naśladownictwa postawy, mądrości, pokory, szacunku
i miłości dla drugiego człowieka na wzór
wielkiego Patrona.
Do grona zaproszonych gości dołączyli kapłani: Ks. Proboszcz Jan Krzywiński
i Ks. senior Józef Kot, Siostry Służebniczki,
wśród których była Jubilatka, Siostra Bernadeta, nauczyciele emeryci oraz rodzice.
www.gminaczarna.pl

Uroczystościom towarzyszyło pasowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz ślubowanie klasy pierwszej
gimnazjum. Pan Wójt wręczył też nagrody
z okazji święta KEN dyrektorkom: pani
Halinie Dudek i pani Lucynie Pajęckiej
oraz siostrze Dorocie Białowąs, pani Alinie
Woś i panu Eugeniuszowi Głowiakowi.
Nauka Jana Pawła II Wspaniałego
Człowieka, Wielkiego Kapłana i Papieża
jest dla całej naszej wspólnoty szkolnej
drogowskazem na codziennych drogach
i pomaga nam, nauczycielom, w ciągłym
pochylaniu się nad najbardziej potrzebującymi. O tym traktowała też część arty-

styczna, w której poruszono problemy
współczesnego, zmaterializowanego świata, próbującego wyrugować z życia społecznego osoby chore, niepełnosprawne
i starsze. Niepopularne słowa Jana Pawła
II w świecie dominacji pieniądza i władzy,
są sensem i wsparciem, dla tych, którzy
właśnie pokorą, miłością i cierpieniem są
najbliżej nauki Jana Pawła II. 
Zdzisława Liebchen,
ZS w Medyni Głogowskiej
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Fot. Wiesław Wawrzaszek

ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO
I KAPELI „WOLANIE”

NIE TYLKO HOBBY…

Wydaje się, że nie dalej jak wczoraj odbywały się Gminne Dożynki w Krzemienicy, na
których po raz pierwszy wystąpił zespół Wolanie, wtedy jeszcze jako grupa wieńcowa
z Woli Małej. Było to w 2003 roku, każdy z sołtysów poproszony został przez wójta
gminy Czarna, o zorganizowanie delegacji z wieńcem dożynkowym.

I

nicjatywa ta, podjęta przez sołtysa
wsi pana Edwarda Guza oraz byłego
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Romana Stysia, dała początek
tej wspaniałej instytucji – bo tak można
określić zespół Wolanie – instytucji, która
nieprzerwanie działa do tej pory.
„NA BOŻĄ CHWAŁĘ,
KU UCIESZE LUDZI…”
Minęło dziesięć lat artystycznej pracy, pracy bez wytchnienia. A my z jednej
strony dziwimy się, kiedy tak szybko minęła dekada, z drugiej zaś zastanawiamy
się, w jaki sposób, w tak krótkim czasie,
zespół zdołał tyle dokonać. Przygotowując prezentację fotograficzną i multimedialną, dokumentującą działalność
zespołu, uświadomiliśmy sobie, jak ważną odgrywa on rolę w życiu społecznym
i kulturalnym naszej społeczności. Jest
organizatorem większości przedsięwzięć
organizowanych w swojej rodzinnej miejscowości, takich jak: Wieńcowiny czyli
woleńskie dożynki, powiatowy konkurs
kulinarny „Przy wigilijnym stole”, dni
seniora, tradycyjne majówki przy kapliczkach. Od lat kojarzony jest także miejsco-
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wym z pomysłowymi bramami weselnymi, zwanymi w Woli Małej „szlabanami”.
Wolanie uczestniczyli w niezliczonej
ilości imprez gminnych i powiatowych:
Jarmarku Garncarskim w Medyni Głogowskiej, koncercie zimowym „Bliżej
Nieba”, koncercie na łodziach w Parku
MB Jagodnej, Dniach Powiatu Łańcuckiego. Grupa z sukcesami brała udział
w przeglądach i konkursach ludowych
zespołów śpiewaczych, organizowanych
w całym województwie. Niezwykle ważnymi wydarzeniami dla zespołu był koncert dla Marii i Lecha Kaczyńskich, podczas ich pobytu w Łańcucie oraz wyjazd
do Sejmu RP na zaproszenie Posła RP Kazimierza Gołojucha. W 2012 roku zespól
został zaproszony przez Starostę Powiatu

Fot. Wiesław Wawrzaszek

GRATULACJE,
KWIATY I NAGRODY…
Był szampan i wspaniały urodzinowy
tort. Z życzeniami i podziękowaniami
dla artystów pospieszyli przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych,
wśród nich Poseł na Sejm RP Kazimierz
Gołojuch, Wójt Gminy Czarna, pan Edward
Dobrzański, Przewodniczący Rady Gminy
w Czarnej, pan Zdzisław Jaromi, Radna
Gminy Czarna, pani Jadwiga Balawender,
Dyrektor ZS w Woli Małej, pani Czesława

Fot. Wiesław Wawrzaszek

Zespół „Wolanie” z Romanem Stysiem
i Edwardem Guzem – z założycielami zespołu

Jubileusz zespołu, który zorganizowany
został 5 października, był szczególnym
wydarzeniem dla jubilatów i wielką
niespodzianką dla zaproszonych gości.
A to za sprawą koncertu, jaki został
zaprezentowany na scenie woleńskiego
ośrodka kultury. Zupełnie nowe utwory
jakie przygotował zespół wzbogacone
zostały o tańce, co okazało się strzałem
w dziesiątkę! Kierowniczka grupy, pani
Agnieszka Inglot, poprosiła o podpowiedź w tym temacie znaną rzeszowską
choreografkę, panią Halinę Fijałkowską
i mimo że znaczna część zespołu to ludzie
aktywni zawodowo, udało się zorganizować z nią kilka krótkich prób. Efekt okazał
się rewelacyjny! Owacjom publiczności
nie było końca. Wcześniej wszyscy mieli
okazję zapoznać się z kronika działalności
zespołu, przygotowaną przez Annę Turosz
w formie wystawy fotograficznej oraz
filmu autorstwa Wiesława Wawrzaszka
– dokumentalisty zespołu. Podczas Mszy
Świętej, która odprawiona została w intencji jubilatów oraz zmarłych członków
zespołu ksiądz kapelan Zbigniew Rolski
skierował do zespołu ważne przesłanie,
w którym podkreślił, że ich działalność to
„nie tylko hobby, ale to przede wszystkim
powołanie”.

Fot. Wiesław Wawrzaszek

10 lat

Łańcuckiego do towarzyszenia delegacji
łańcuckiej podczas wizyty w mieście partnerskim Jászapáti na Węgrzech. W 2010
r. ukazała się płyta zespołu wydana przez
studio nagraniowe SPAART w Boguchwale. Jadwiga Szatała, do której nie
raz zwraca się zespół po teksty do okazyjnych przyśpiewek, tak pisze w swoim
wierszu, napisanym specjalnie na jubileusz: „..Spontanicznie zebrana Grupa
Dożynkowa, I któżby z nas przypuszczał,
że do dziś się zachowa/ Fajni Woleńscy
Panowie i Super Dziewczyny/ wpisali się
na trwałe w muzyczny krajobraz gminy/
Zespół tworzą małżeństwa i pojedyncze
osoby/ Prawdziwe są to regionu naszego
ozdoby/ Śpiewają na Bożą chwałę i ku
uciesze ludzi/ A wiele się musza przy tym
też natrudzić…”

www.gminaczarna.pl

Węglowska, kierownik GOPS w Czarnej,
pani Ewa Moskwa i inni. Śpiewająco gratulowały jubilatom zaprzyjaźnione zespoły
z Dąbrówek i Czarnej.
Tydzień wcześniej z rewizytą do
Ośrodka Kultury w Woli Małej przybyła delegacja Węgier, której towarzyszyli:
wicestarosta Powiatu Łańcuckiego, pan
Józef Rzepka oraz pani Halina Dudek,
przedstawicielka zarządu Rady Powiatu
Łańcuckiego. W wigilię jubileuszu 10-lecia zespołu obie strony, polska i węgierska, deklarowały współpracę, co zostało
przypieczętowane wspólnymi tańcami,
śpiewami i toastem.
Lista osób, którym kierownik grupy
Agnieszka Inglot dziękowała za wsparcie
i współpracę jest bardzo długa. Wszyscy
oni zostali skrupulatnie wyczytani i zapisali się złotymi zgłoskami w kronikach
zespołu. 
Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA ART-OBELISKU
UPAMIĘTNIAJĄCEGO WYDARZENIA 1863 ROKU
Uroczystość odbyła się 7 września 2013 r. w Krzemienicy.
Obelisk jest darem wotywnym Członków NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność”.
www.gminaczarna.pl
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W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

W

WYDARZENIA

Fot. Przemysław Biliński

lepienie z gliny i szkliwienie. Warsztaty zakończyły się otwartym dla szerokiej publiczności pokazem wypału w tradycyjnym piecu
garncarskim pod nazwą „Nocne Wypalanie
Ceramiki Siwej”. Pokazowi towarzyszył
koncert zespołu Karczmarze.
PROJEKTY
Zarówno ceramika z Medyni, jak i tworzący ją ludzie, wychodzą też do większego
grona odbiorców. Pokazy garncarskie
można było zobaczyć na stoisku ośrodka
z Medyni podczas Targów Produktów
Tradycyjnych Alpejsko-Karpackiego
Forum Współpracy, które odbyły się
w dniach 7-8 września w rzeszowskiej
Hali Podpromie. Cieszy szczególnie to, że
ceramika z Medyni jest już coraz bardziej
rozpoznawalną marką. Z pewnością przyczyniają się do tego takie projekty, jak zakończony niedawno „Promocja produktu

Fot. Tadeusz Poźniak

lokalnego z Ośrodka Garncarskiego
w Medyni” . Dzięki niemu w takich
miejscach jak Maneż w Łańcucie czy
Trasa Podziemna w Rzeszowie zostały
ustawione gabloty prezentujące przekrój ceramiki z Medyni.
W Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, powstała Nowoczesna Pracownia Ceramiczna, wyposażona w profesjonalny elektryczny piec
do wypału ceramiki, komplet mebli oraz
materiały typu: szkliwa, angoby i farby. Od
września funkcjonuje tu kółko ceramiczne,
reaktywowane po śmierci nieodżałowanego
nauczyciela pana Jana Kota. Kontynuacji
jego dzieła podjęła się młoda twórczyni,
Karolina Plizga, która wychowała się
w miejscowej tradycji, później zdobywając
formalne wykształcenie w tym kierunku.
Teraz przekazuje je dzieciom, będąc żywym
świadectwem tego, że trzeba być dumnym
ze swojego dziedzictwa.
Kolejnym z projektów związanych
z promocją lokalnych tradycji będzie oznakowanie dojazdu do Ośrodka Garncar-

skiego z dróg krajowych i wojewódzkich.
Brązowo – białe charakterystyczne znaki
typu E22b i E22c staną m.in. przy drogach
krajowych nr 9, 19 i 4 oraz przy wojewódzkiej drodze nr 881, a także w okolicznych
miastach. Tablice wykonane zostaną ze
środków Województwa Podkarpackiego
w ramach zadania publicznego w zakresie
turystyki i krajoznawstwa. 
Aleksandra Cisek, GOKiR w Czarnej
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Od lewej: Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP; Zbigniew Chmielowiec, Poseł
na Sejm RP, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Tomasz
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Poręba,
Europoseł;
Teresa Kubas-Hul,
Radna
Województwa Podkarpackiego.
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iosna i lato w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej
minęły pod znakiem lekcji garncarskich dla grup szkolnych, warsztatów
wakacyjnych, rajdów rowerowych i imprez, z których niewątpliwie największą
był XVIII Jarmark Garncarski. Impreza
tradycyjnie już ściągnęła wielu wystawców
rozmaitego rękodzieła i regionalnej kuchni.
Publiczność, która zjechała z całej Polski,
uczestniczyła w uroczystym otwarciu pieca
z wypaloną ceramiką, warsztatach garncarskich i zwiedzaniu atrakcji Garncarskiego
Szlaku. Tegoroczny Jarmark uświetnił
konkurs kulinarny „Misa z ceramiki, a w
niej smakołyki”, którego założeniem była
prezentacja tradycyjnych potraw w glinianych naczyniach. W konkursie wzięły udział
restauracje, stowarzyszenia i koła gospodyń

wiejskich. Po burzliwych naradach jury
wybrało laureatów, którymi zostali „Karczma U Garncarzy” z Medyni Głogowskiej
i Stowarzyszenie „Jodełka” z Zalesia.
Nie brakowało występów artystycznych,
na scenie zaprezentowały się regionalne
zespoły: Jakubki, Wolanie, Orkiestra Dęta,
Krzemyki, Fuks, Spontan, Mini Spontan
i Mini Retro. Swój debiut sceniczny miała
Grupa Jarmark, która pod kierownictwem p. Jarka Babuli zaintrygowała nowymi interpretacjami znanych szerokiej
publiczności utworów. W skład grupy
wchodzą muzycy zawodowi i amatorzy
wywodzący się z różnych środowisk muzycznych, jej założeniem jest przybliżanie
muzyki ludowej młodzieży i otwieranie ich
na muzyczne eksperymenty.
O dobre humory zadbał Kabaret EWG
z Dobruchowa oraz Zespół RAMOLSI.
Wieczór należał do gwiazd. Sporą gratką

Fot. Przemysław Biliński

OŚRODEK GARNCARSKI

dla młodszej części publiczności był koncert Goorala, który zainspirowany muzyka
ludową łączy w swojej twórczości elementy
electro, dubstep i drumm’n’bass z góralszczyzną.
W Zagrodzie miały również miejsce
coroczne Wakacyjne Warsztaty Garncarskie, które w tym roku odbyły się w dniach
29-31 sierpnia. Podczas tych kilku dni adepci mieli okazję poznać tajniki pracy z gliną,
począwszy od pozyskania i przygotowania
materiału do pracy, poprzez toczenie na kole,

Fot. Przemysław Biliński
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Od lewej: Jan Jurek, garncarz; Roman Owsiak, redaktor PR Rzeszów;
Edward Dobrzański, Wójt Gminy Czarna, Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP,
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
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WAKACJE z GOKiR-em

Dzieci radośnie witały wakacje i w takim samym nastroju bawiły się na imprezie żegnającej lato… W czasie wakacji maluchy i trochę
starsi chętnie uczestniczyły w organizowanych dla nich zajęciach: warsztatach, wycieczkach, rajdach i zabawach.

pracę na rzecz społeczności lokalnej,
w kraju innym, niż kraj stałego zamieszkania.
STARE, A JEDNAK NOWE!

„Wakacyjne party”
„Wakacyjne party”

„Pożegnanie lata” (warsztaty
malowania na koszulkach)

Dużym powodzeniem w całej gminie
cieszyły się również warsztaty découpage, prowadzone przez panią Annę Turosz
z Woli Małej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wyczarowywały piękne dekoracje
na mało atrakcyjnych wcześniej przedmiotach. Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszyło malowanie specjalnymi farbami
koszulek.

JAK ZAGRAĆ NA KUBKU
PO JOGURCIE?

N

a zaproszenie GOKiR-u Czarna,
Krzemienicę odwiedzili wolontariusze Stowarzyszenia „EKOSKOP” z Rzeszowa: Sabrina z Włoch,
Anthony z Francji i Roberto z Hiszpanii.
Zaprezentowali naszym najmłodszym nietypowe pomysły na odpady: jak z rzeczy,
które zwykle wyrzucamy, wykonać proste,
lecz działające instrumenty muzyczne.

Pojawiające się na początku trudności
w komunikacji, bardzo szybko można było
rozwiązać, używając gestów i wyuczonych
w szkole podstaw języka angielskiego.
Takie spotkania pokazują, że warto uczyć
się języków!
Wolontariusze pracują w Stowarzyszeniu „EKOSKOP” w ramach programu UE
„Młodzież w Działaniu”, który stwarza
szansę poznania codziennego życia w nowej kulturze, nauki języka oraz zawarcia
międzynarodowych kontaktów poprzez

Warsztaty taneczne

WAKACYJNY
ŚMIGUS-DYNGUS
Już od kilku lat jest nie lada atrakcją dla
wszystkich dzieci, spragnionych wodnych
kąpieli w upalne dni.
Zabawom tanecznym zawsze towarzyszyły nadmuchiwane zjeżdżalnie
i malowanie buzi, bez czego maluchy nie
wyobrażają sobie prawdziwej wakacyjnej
imprezy. 

Sabrina z Włoch prowadzi warsztaty konstruowania
instrumentów grających z materiałów z recyklingu

Aleksandra Cisek, GOKiR w Czarnej

„Pożegnanie lata”
Wakacyjny „śmigus-dyngus”

Wakacyjny „śmigus-dyngus”
Nocowanie w Ośrodku Kultury
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Wycieczka rowerowa

www.gminaczarna.pl

Wodna ślizgawka

www.gminaczarna.pl

Anthony z Francji i Roberto z Hiszpanii prowadzą
NASZA
LISTOPAD
2013
warsztaty GMINA
konstruowania
instrumentów
grających
z materiałów z recyklingu
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MAMO, TATO
CHCĘ BYĆ
SPORTOWCEM!
Na sztucznej nawierzchni, trawie i plażowym piasku…

W dniach 20-21 lipca br. roku, na boisku Orlik w Czarnej już po raz trzeci zorganizowany
został Wakacyjny Turniej z Piłką. Dzieci, młodzież i dorośli – każdy mógł sprawdzić swoje
sportowe umiejętności. Piłka nożna tradycyjnie została rozegrana w trzech kategoriach
wiekowych. Pierwsi na boisku pojawili się młodzi piłkarze z zaprzyjaźnionych orlików
w Krasnem, Palikówce oraz nasza dziecięca drużyna piłkarska. Tuż po nich swoje mecze
rozgrywała młodzież z okolicznych wiosek. A następnie do późna można było oglądać
zmagania dorosłych.

W

pierwszy dzień turnieju równocześnie z meczami piłki
nożnej odbywały się mecze
w badmintona, siatkówkę plażową i tenisa
ziemnego. Ta ostatnia kategoria ze względu na dużą ilość uczestników zakończyła
się bardzo późnym wieczorem. Jednak
wysoki poziom oraz zacięte pojedynki
sprawiły, że finał mimo wszystko obejrzało sporo kibiców.
Drugi dzień turnieju to pojedynki drużyn
siatkarskich. Tym razem nie na piasku, a na
sztucznej nawierzchni walczyła gminna
młodzież. W finale spotkały się ekipy z Dąbrówek oraz Krzemienicy. Dzień wcześniej
obie drużyny rywalizowały ze sobą, grając
w plażówę – zwyciężyły Dąbrówki. Jednak
jak wiadomo sport bywa nieprzewidywalny
i w niedzielne przedpołudnie lepsi okazali
się siatkarze z Krzemienicy.
Cała impreza cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Wiele zawodników i drużyn próbowało swoich sił już po raz trzeci
na boiskach Orlika w Czarnej, ale pojawiali
się również nowi uczestnicy. Organizatorzy
zgodnie z tradycją przygotowali dla uczestników szereg nagród. Do wygrania były
puchary, medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe: piłki, rakiety do tenisa, zestaw
badmintona, ochraniacze, bidony.
Sędziowie w składzie: Piotr Welc, Paulina Barańska, Ewa Mroziak czuwali, aby
turniej był rozgrywany wg zasad fair play
oraz zgodnie przepisami gry.
Bardzo duża frekwencja na zawodach
potwierdza, że tego typu imprezy są niezbędne i z pewnością będą organizowane
w kolejnych latach.
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W maju i czerwcu br. boisko do piłki
nożnej na Orliku w Czarnej stało się
miejscem zmagań młodzieży z naszej
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 DZIECIĘCY SPORT
W GMINIE CZARNA
Każdy sportowiec o tym wie, że aby być
dobrym zawodnikiem w wieku seniorskim
już od najmłodszych lat trzeba szkolić
się pod okiem dobrze przygotowanych
trenerów, w odpowiednich warunkach
oraz z jak najlepszym sprzętem. Dlatego
właśnie nasza gmina wychodzi naprzeciw
tym oczekiwaniom. W związku z tym już
w listopadzie we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie instruktorzy
Orlika Maciej Grad i Ewa Mroziak zorganizują lekcje pokazowe dla uczniów klas
I i II (piłka nożna) oraz IV i V (siatkówka).
 DZIECIĘCA AKADEMIA
PIŁKI NOŻNEJ „CZARNA”

gminy. Po raz pierwszy zorganizowana
została Amatorska Liga Piłki Nożnej dla
chłopców do 18 roku życia. W każdą środę
rozgrywany był jeden mecz sędziowany
przez Grzegorza Wierciocha – zawodnika
KS Wisłok Czarna. Zawodnicy dawali
z siebie wszystko w każdym meczu. Nie
walczyli bowiem tylko o zwycięstwo
zespołu w końcowej klasyfikacji, ale
także o statuetkę najlepszego strzelca ligi.
Ostatecznie trzy pierwsze miejsca zajęły
następujące zespoły: I miejsce: drużyna
„Czarna”, II miejsce: drużyna „Jawor
Krzemienica”, III miejsce: drużyna
„Krzemienica”. Najlepszym strzelcem
okazał się zawodnik Jaworu Krzemienicy – Dominik Pelc. Zwycięzcy otrzymali
medale oraz ochraniacze piłkarskie.
Amatorska Liga Piłki Nożnej okazała się
bardzo dobrym pomysłem i na pewno będzie organizowana w kolejnych sezonach.
Liczymy na jeszcze większą frekwencję
oraz na coraz wyższy poziom sportowy
uczestników, a być może okaże się, że
dla młodych piłkarzy będzie to okazja do
pokazania się oraz otrzymania szansy gry
w profesjonalnych klubach piłkarskich
w naszej gminie. 
Ewa Mroziak, GOKiR w Czarnej

Głównymi atutami naszej Akademii jest
to, że poprzez ciekawe zajęcia oraz dobrą
organizację chce zachęcić dzieci do trenowania piłki nożnej oraz stale podnosić
poziom sportowy dziecięcej piłki nożnej
w Polsce. Ponadto będzie kłaść nacisk na
naukę techniki poprzez zabawę, naukę
zasad „fair play” na boisku i poza nim,
wprowadzać dzieci w olbrzymi, fantastyczny świat piłki nożnej.
Podział na grupy:
Grupa L. Messi (7 lat) – I klasa SP,
Grupa C.Ronaldo (8 lat) – II klasa SP
Zajęcia organizowane będą dwa razy
w tygodniu dla każdej grupy: w okresie
kwiecień – październik (Orlik w Czarnej),
w okresie październik – kwiecień (wybrane
szkoły w gminie Czarna)
 GMINNA SEKCJA SIATKAREK
Siatkarskie zajęcia mają za zadanie zachęcić dziewczęta z naszej gminy do
trenowania piłki siatkowej, przygotować
do uczestnictwa w ligowych rozgrywkach
siatkarskich. Podstawą będzie wyszkolenie
techniczne zawodniczek – praca od podstaw oraz nauka współpracy w drużynie.

Siatkówka plażowa
w Krzemienicy
Pod koniec lipca br. mieszkańców Krzemienicy zaskoczyło jedno z ogłoszeń parafialnych.
Brzmiało ono następująco: „Zapraszamy na plażę nad Mikośką”. Zagadkowe ogłoszenie
okazało się zaproszeniem na uroczyste poświęcenie i otwarcie boiska do siatkówki plażowej, które odbyło się 21 VII 2013 r.

O

biekt zlokalizowany na ogrodzie
za wikarówką, nieopodal rzeki
Mikośka, powstał dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, którzy
nie szczędzili sił i dołożyli wiele starań,
aby młodzież miała gdzie spędzać wolny
czas i rozwijać się sportowo.
W dniu 21 sierpnia swą obecnością
zaszczyciło nas wiele osób. Uroczystego
otwarcia obiektu dokonali Wójt Gminy
Czarna Edward Dobrzański i Sołtys Krzemienicy Zenon Buk. Pan Wójt rozegrał
pierwszą piłkę i ciepłym słowem zachęcił
młodzież do uprawiania siatkówki plażowej.
Na pierwszy amatorski turniej nie
trzeba było długo czekać. Z inicjatywy
druhów OSP Krzemienica w dniach 8–10
sierpnia rozegrany został I Amatorski
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Komendanta OSP Krzemienica, do którego
zgłosiło się 11 drużyn z Krzemienicy.

Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce
do finału zakwalifikowały się cztery najlepsze drużyny: AKS Krzemienica (Roland Kiedrowski i Konrad Kluz), Jakub
i Marek (Marek Mazur i Jakub Mac), Powyłamywani (Krzysztof Kędzior i Jakub
Balawender) oraz Hodor (Piotr Skrobacz
i Dawid Lęcznar). Zdobywcą pucharu została drużyna AKS Krzemienica.
Kolejny turniej, zainicjowany przez pana
Wójta, przy współpracy Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzemienicy odbył się w dniach
6-8 września. W Amatorskim Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy
Czarna wzięło udział 11 drużyn z terenu
Gminy Czarna. Zawodnicy rozgrywali
turniej w systemie „każdy z każdym”. Po
dwóch dniach bojów wyłoniono cztery
drużyny, które w niedzielne, słoneczne popołudnie rozegrały mecze finałowe. W finale
podziwialiśmy grę: Piaskowych Wilków

(Krzysztof Skrobacz i Ewa Mroziak), Volleyball Team Zalesie (Grzegorz Jurek i Rafał
Reizer), Rezerwowych (Jakub Balawejder
i Bartek Wilczek), oraz AKS Krzemienica
(Roland Kiedrowski i Konrad Kluz). Po
zaciętej i wyrównanej walce oraz dużym
dopingu kibiców zwyciężyła ekipa AKS
Krzemienica. Wszystkie drużyny otrzymały
ufundowane przez Wójta Gminy Czarna
nagrody, a najlepsze z nich medale i puchary.
Wszystkim, którzy zaangażowali się
w powstanie boiska, a także organizację
i przebieg turniejów, składam serdeczne
podziękowania. Osoby, którym leży na
sercu dobro młodzieży zapraszam do
zaangażowania w organizację turniejów
w przyszłym sezonie wiosenno – letnim. 
Ks. Bogusław Folusiewicz

Fotografie Bartosz Buk, Piotr Skrobacz, ks. Bogusław Folusiewicz

III Wakacyjny Turniej z Piłką

Zajęcia organizowane będą 2 razy w tygo
dniu dla każdej grupy: w okresie kwiecień
– październik (Orlik w Czarnej), w okresie
październik – kwiecień (wybrane szkoły
w Gminie Czarna) 
Ewa Mroziak, GOKiR w Czarnej

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl

NASZA GMINA LISTOPAD

2013

29

PIĄTY PIKNIK RODZINNY W DĄBRÓWKACH

5 Piknik Rodzinny ,,Radosne chwile
razem” niewątpliwie zakończył się sukcesem. Mimo kapryśnej w tym dniu pogody
w imprezie wzięło udział wielu mieszkańców Dąbrówek i sąsiednich miejscowości.
Żegnając się z uczestnikami pikniku, pani
Renata Karp dyrektor ZS w Dąbrówkach,
podziękowała wszystkim, dzięki którym
już po raz piąty udało się zorganizować
to przedsięwzięcie. Nie sposób wymienić
każdego z osobna, ale słowa wdzięczności należą się każdemu, kto choćby
w najmniejszym stopniu przyczynił się
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nad zawodnikami i uczestnikami pikniku
pełniła pani Teresa Makówka.
O to, aby nikomu nie zabrakło sił
i dobrego humoru, zadbała Rada Rodziców ZS w Dąbrówkach. Przy stoiskach
kulinarnych ustawiały się kolejki po
pyszne ciasta, kawę, herbatę, napoje
i ciepłe przekąski. Tuż obok można było
znaleźć coś dla ducha, np. rozwikłać
matematyczną łamigłówkę w turnieju
prowadzonym przez panią Barbarę Szubart czy spotkać się z autorką książki
pt. ,,Polska potrzebuje pamięci” panią
Anną Styrnik.

Fot. Marek Gibała

C

ność sprawiła, że każdy z pewnością znalazł coś dla siebie.
Największy aplauz kibiców wzbudziły nieco nietypowe zawody skierowane do rodziców, jak rzut wałkiem do
ciasta czy kaloszem. Równie gorąco
kibicowano swoim faworytom podczas
meczu reprezentacji gimnazjów z Czarnej i Dąbrówek. Panie Ewa Lekowska
i Ewa Mroziak skrupulatnie notowały
wyniki poszczególnych zawodników, by
pod koniec imprezy zaprosić zwycięzców na podium i wręczyć dyplomy, puchary oraz nagrody. Opiekę medyczną

CZEMPION
Z CZARNEJ

W dniu 5 października 2013 roku w Zabajce koło Głogowa Młp. odbyła się XIII Międzywojewódzka Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych. Na wystawie zaprezentowano
łącznie 17 ogierów z dwóch województw. Ogiery przedstawione do kwalifikacji hodowlanej
prezentowały bardzo dobry typ, były odpowiednio przygotowane, wypielęgnowane oraz
bardzo dobrze pokazane w ruchu.
www.gminaczarna.pl

Monika Dźwierzyńska, Wicedyrektor
Zespołu Szkół w Dąbrówkach

P

,,Radosne chwile razem” – pod takim hasłem upłynął piąty już Piknik Rodzinny w Dąbrówkach. Dotychczas odbywał się on na
terenie Zespołu Szkół. W bieżącym roku na miejsce tej integracyjnej imprezy wybrano miejscowy stadion sportowy. Organizatorzy
przedsięwzięcia: pan Edward Dobrzański, Wójt Gminy Czarna, Dyrekcja, Nauczyciele i Rada Rodziców ZS w Dąbrówkach, GOKiR
w Czarnej, Podkarpackie Zrzeszenie LSZ w Rzeszowie oraz Klub Sportowy w Dąbrówkach dołożyli wszelkich starań, aby niedzielne
popołudnie 15 września 2013 roku przebiegło, jak zapowiadało tegoroczne hasło, w rodzinnej i wesołej atmosferze.
entrum wydarzeń imprezy stanowiła scena, na której prezentowali się uczniowie Zespołu Szkół
w Dąbrówkach zapowiadani przez prowadzącą, panią Renatę Kątnik. Kolejno
byli to: dzieci z przedszkola, uczniowie
szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści,
którzy wraz ze swoimi wychowawcami
od pierwszych dni września przygotowywali wiersze, piosenki, skecze i przedstawienia, aby wypaść jak najlepiej. Licznie
zebrana publiczność gorąco oklaskiwała
młodych artystów i do późnych godzin
popołudniowych z zainteresowaniem śledziła program estradowy. Ponadto piknik
uświetniły gościnne występy lokalnych
zespołów: grupy ,,Jarmark” pod kierunkiem pana Jarosława Babuli oraz grupy tanecznej ,,Vivo” prowadzonej przez panią
Barbarę Leńczyk, a także pokazy gaśnicze
w wykonaniu strażaków z OSP w Czarnej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
rodzinne, grupowe i indywidualne konkurencje rozgrywane na sąsiadującym ze
sceną boisku sportowym. Ich różnorod-

do sukcesu tegorocznej imprezy: rodzicom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży,
mieszkańcom Dąbrówek i innym osobom
wspierającym organizatorów. Wierzymy,
że satysfakcja płynąca ze społecznej, bezinteresownej pracy i ciepłe wspomnienia
będą nam towarzyszyć do przyszłego roku,
a wtedy znów się spotkamy… na kolejnym
pikniku w Dąbrówkach. 

Fotografie Piotr Kuźniar

„RADOSNE CHWILE RAZEM”

Należy podkreślić, że celami pikniku
były nie tylko dobra zabawa i integracja
lokalnego środowiska, ale także zgromadzenie środków na dofinansowanie szkolnych wycieczek. W związku z tym organizatorów niezmiernie cieszyło duże zainteresowanie zakupem cegiełek z upominkami na stoisku przygotowanym przez panie
Małgorzatę Ziaję i Danutę Świątoniowską
oraz licytacją wyrobów ceramicznych
prowadzoną przez pana Pawła Tamę.
Wśród osób, które zakupiły cegiełki rozlosowano cenne nagrody, m.in. tablet.

www.gminaczarna.pl

odczas tegorocznej wystawy nie mogło zabraknąć właściciela stadniny,
hodowcy oraz miłośnika koni, pana
Andrzeja Pelca z Czarnej wraz ze wspaniałym ogierem ILENEM.
Ogólnopolska Komisja Kwalifikacyjna
po ocenie wszystkich koni zadecydowała,
że czempionem wystawy wybrany został
właśnie ogier ILEN (ROLEN-IBENA)
– pana Andrzeja Pelca, który uzyskał 83
pkt. bonitacyjne.
Na podsumowaniu wręczono nagrody
ufundowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie i Okręgowy
Związek Hodowców Koni w Rzeszowie
na czele z panem Dyrektorem Markiem
Gibałą, który był głównym organizatorem
wystawy.
Gratulacje panu Andrzejowi Pelcowi,
właścicielowi czempiona złożył obecny
na wystawie Wójt Gminy Czarna Edward
Dobrzański.
Polski koń zimnokrwisty to mały lub
średniej miary koń zimnokrwisty zbliżony
genetycznie do konia ardeńskiego. Rasa
wyhodowana została w XIX wieku. Większość tych koni jest spokojna i opanowana,
a jak sama nazwa mówi – wykazuje „zimną
krew”. 
Kamil Panek, GOKiR w Czarnej
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W POWIETRZU
I NA WODZIE.

Piknik parafialny w Czarnej

Najpiękniejsze latawce
i najciekawsze statki.

To dwa konkursy, które po raz kolejny
odbyły się w gminie Czarna podczas
tegorocznych wakacji. Piknik sąsiedzki
„Latawce” w Czarnej i Lato w Parku MB
Jagodnej w Medyni Łańcuckiej to dwie
cykliczne imprezy, w które co roku
angażują się wszystkie lokalne instytucje
i organizacje w obu miejscowościach.

Zdobywca I miejsca
w konkursie „Latawce 2013”

„Młody Duch” z Górna
Zespół wokalny „Jakubki” z Krzemienicy

Ks. Czesław śpiewa...
Zaangażowani w organizację pikniku
przedstawiciele: Akcji Katolickiej,
Rady Sołeckiej i OSP Czarna

Rada parafialna angażowała się
w pieczenie kiełbasek
Bryczka pana Andrzeja Pelca
Akcja Katolicka

I miejsce w konkursie kulinarnym
„Owocowe Lato”

Ustanawianie rekordu przepłynięcia
stawu w Medyni Łańcuckiej
(„Pływanie na byle czym”)

Demnostracja gaszenia pożaru
przez OSP w Czarnej

Zwycięzcy meczu „Synowie – Ojcowie”
(„Latawce 2013”)

Kolejka po pieczonego dzika

Zespół śpiewaczy „Czarnianki”

Laureaci I miejsca w konkursie
„Pływanie na byle czym”

Coroczne Święto w parku
MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej

Sprzedaż obrazów
na rzecz Kacperka Szyji
„Furmanka” - zdobywca I miejsca
w konkursie „Pływanie na byle czym”
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Mirosław Szczudło,
www.gminaczarna.pl
mistrz Polski w kajakarstwie.

www.gminaczarna.pl
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KONKURS WIEDZY O SEJMIE

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha oraz Biura Korespondencji
i Informacji Kancelarii Sejmu w dniu 16 października 2013 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej przeprowadzono konkurs, w którym wzięło udział
56 uczniów z gimnazjów w: Czarnej, Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej,
Medyni Łańcuckiej, Woli Małej, Zalesiu i Rakszawie.

C

elem konkursu było kształtowanie
postaw obywatelskich i popularyzowanie wiedzy na temat polskiego
parlamentu. W związku z konkursem do
szkoły w Medyni Łańcuckiej przybył poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz
pracownicy Wszechnicy Sejmowej z Warszawy: pani Maria Napiontek, pani Monika
Srzednicka-Raczkowska oraz pan Ireneusz

Nowak, którzy wygłosili prelekcję na temat
architektury Sejmowej i trybu ustawodawczego, a następnie przeprowadzili test konkursowy.
W Wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Dyrektor
Szkoły pani Halina Golec oraz nauczyciele
z gminy Czarna. Młodzież uczestnicząca
w konkursie mogła także zapoznać się z wy-

stawą dotyczącą kart dziejów historii Sejmu
RP, którą przywieźli ze sobą pracownicy
Wszechnicy. Finaliści i uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Marszałek Sejmu Ewę Kopacz
oraz Posła Kazimierza Gołojucha. 

„Karczma u Garncarzy” i Zagroda Garncarska
W Medyni Głogowskiej zapraszają na

KIERMASZ
PRZEDŚWIĄTECZNY

Halina Golec, Dyrektor ZS
w Medyni Głogowskiej

15 grudnia (niedziela)

ceramiczne aniołki, szopki i stroiki,
wigilijne przysmaki
Istnieje możliwość zamówienia potraw
na wigilię, tel. 17 77 26 830

LAUREACI KONKURSU:
 I miejsce: Mirosław Pasierb, PG w Dąbrówkach,
 II miejsce: Justyna Świątoniowska, PG w Krzemienicy,
 III miejsce: Gabriela Muł, PG w Krzemienicy.
WYRÓŻNIENIA:
 Dawid Cisło, PG w Czarnej,
 Karol Saj, PG w Dąbrówkach.

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
KGW KRZEMIENICA
SERDECZNIE ZAPRASZA NA

Wieczór Autorski
ZOFII SIERŻĘGI i JÓZEFA PELCA
10 LISTOPADA 2013 r.
W OŚRODKU KULTURY W KRZEMIENICY
O GODZ. 16.00

Parafialny piknik w Medyni Głogowskiej

P

2013

 Turniej Tenisa Stołowego
OK w Woli Małej
7.11.2013 r. (czwartek) godz: 16.00
 Turniej Bilardowy
OK w Krzemienicy
20.11.2013 r. (środa) godz: 17.00

III NAGRODA DLA
WESELA KRZEMIENICKIEGO!
W finałowym koncercie laureatów
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu
Tradycyjnego Tańca Ludowego,
który odbył się 20 października 2013 r.
na scenie rzeszowskiego WDK-u,
zatańczył zespół z Krzemienicy
w kategorii: grupa, oraz małżeństwo
państwa Buków, w kategorii: para taneczna.

Fot. Krystyna Baranowska

Ryszard Gołojuch, parafialny oddział Akcji Katolickiej w Medyni Głogowskiej

NASZA GMINA LISTOPAD

Jak co roku serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież do udziału
w Gminnych Turniejach:

MARTA I ZENON BUKOWIE
NAJLEPSZĄ PARĄ TANECZNA
W POLSCE!

arafialny Zespół Caritas oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Medynia Głogowska, już od kilku lat organizuje dla dzieci i młodzieży Parafialny Dzień Dziecka. W tym roku
impreza miała miejsce 9 czerwca. I jak co roku dopisała pogoda oraz
frekwencja naszych „milusińskich” oraz rodziców. Parafialny Dzień
Dziecka gromadzi całe rodziny, a szczególnie dzieci, które mogą uczestniczyć w wielu zabawach i atrakcjach specjalnie przygotowanych dla
nich w tym dniu. Dzieci uczestniczące w Dniu Dziecka otrzymują różne
nagrody i upominki dzięki życzliwości sponsorów. W tym roku nagrody
ufundowali Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański i ksiądz proboszcz
Jan Krzywiński. Ponadto wszyscy mogli zajadać się pysznymi goframi
oraz lodami, dzięki życzliwości pani dyrektor Halinie Golec. 
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Listopadowe turnieje
w Ośrodkach Kultury

W konkursie udział wzięło 16 zespołów regionalnych i 17 par tanecznych z całej Polski.

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl
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DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE I USŁUGOWE

W GMINIE CZARNA, POWIAT ŁAŃCUT
GMINA CZARNA OFERUJE DO SPRZEDAŻY KILKADZIESIĄT ATRAKCYJNYCH DZIAŁEK
OBJĘTYCH MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWO-JEDNORODZINNE,
MIESZKANIOWO-USŁUGOWE I USŁUGOWE

LOKALE
DO WYNAJĘCIA
w WOLI MAŁEJ

(Budynek Ośrodka Kultury,
pomieszczenia po przedszkolu)

w MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
(Gabinet w Ośrodku Zdrowia)

Kontakt: Urząd Gminy w Czarnej
tel. 17 22 62 324 w. 134,
biuro GOKiR Czarna 17 22 62 323

Działki położone są w niedalekiej odległości od Łańcuta, Rzeszowa w miejscowościach:
Pogwizdów, Czarna, Medynia Głogowska, Dąbrówki i Krzemienicy.
Nieruchomości usytuowane są przy dogodnych szlakach komunikacyjnych:
drodze krajowej E-4 relacji Łańcut – Rzeszów,
drodze wojewódzkiej relacji Sokołów Małopolski – Łańcut,
drodze powiatowej relacji Dąbrówki – Smolarzyny
oraz drodze powiatowej relacji Jasionka – Medynia Łańcucka.
Działki są uzbrojone lub z możliwością podłączenia do mediów.

Pełne informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy w Czarnej – Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa, telefonicznie 17 226 23 24 w 134, a także na stronie
NASZA GMINAwww.gminaczarna.pl
LISTOPAD 2013
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