GMINA CZARNA

NASZA GMINA

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ISSN 1733-411X
Nr 28, październik 2014
Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie

 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2010–2014

AKTUALNOŚCI
 Trąba powietrzna w gminie Czarna		
 Z działalności placówek oświatowych
 Uroczystości jubileuszowe

 Sukcesy gminnych jednostek OSP
 Wydarzenia kulturalne

ZAPOWIEDZI
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Nasza Mała
Ojczyzna

Szanowni Mieszkańcy
gminy Czarna

Zdzisław Jaromi, przewodniczący
Rady Gminy Czarna, na
zakończenie kadencji dokonuje
podsumowania pracy dla
dobra wspólnego oraz dziękuje
mieszkańcom i wszystkim
współpracownikom.

Czas umyka tak niepostrzeżenie. Nawet nie obejrzeliśmy się, jak minęły
kolejne 4 lata i dobiega końca VI kadencja samorządu terytorialnego przypadająca
na lata 2010–2014. Jak każdy zamknięty okres, tak i koniec kadencji skłania
do podsumowań, zrobienia swego rodzaju bilansu dokonań i osiągnięć.

●

RADA SOŁECKA WSI CZARNA
I WÓJT GMINY CZARNA ZAPRASZAJĄ NA
RODZINNY SPACER
NIEPODLEGŁOŚCIOWY
START PRZED POMNIKIEM
MILLENIJNYM W CZARNEJ
11 LISTOPADA 2014 R. O GODZ. 14.00

●
WÓJT GMINY CZARNA, GMINNY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
W CZARNEJ I KGW W WOLI MAŁEJ
ZAPRASZAJĄ 20 GRUDNIA DO OŚRODKA
KULTURY W WOLI MAŁEJ NA
POWIATOWY KONKURS KULINARNY
„PRZY WIGILIJNYM STOLE”
DANIEM KONKURSOWYM
BĘDZIE KASZA WIGILIJNA

●
GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
W CZARNEJ, OD STYCZNIA ZAPRASZA NA
WARSZTATY AKTORSKIE
POPRZEDZONE CASTINGIEM
ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE
PRZEZ DAMIANA JANUSZA

Szanowni Mieszkańcy gminy Czarna!

W

raz z nieubłaganym upływem czasu nadchodzi koniec szóstej już kadencji władz samorządowych gminy Czarna. Jest
to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale i ogromna satysfakcja, że
mogłem przez kolejne cztery lata przewodzić tak szacownemu gronu.
Okres ten był czasem intensywnych zmian, trudnych decyzji, często
burzliwych obrad. Wielokrotne spotkania, posiedzenia i rozmowy doprowadziły do realizacji wielu projektów, które miały na celu podniesienie jakości życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, a także zapewnienie stabilnego oraz zrównoważonego rozwoju całej gminy. Powyższe dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności radnych, zaangażowania pracowników samorządowych oraz bardzo
dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy, jak również kooperacji
z instytucjami różnych szczebli. Mimo występujących niekiedy w czasie trwania kadencji różnic zdań myślę, że w najpoważniejszych sprawach udawało się osiągnąć porozumienie. Najwięcej emocji wzbudzała zawsze kondycja finansowa gminy, jednak podejmując bardzo trudne decyzje w tym zakresie, zawsze starano się uchronić gminę przed
stagnacją i zacofaniem. Inwestowaliśmy w szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, ochronę środowiska naturalnego, remonty dróg, chodniki,
kolejne punkty oświetlenia drogowego, bezpieczeństwo, sport, ochronę dziedzictwa kulturowego.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, wójtowi oraz
pracownikom Urzędu Gminy, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą współpracę. Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować Wam,
drodzy mieszkańcy, bo to dzięki Waszej aktywności Rada Gminy działa
w konkretnym celu, Wy nadajecie jej kierunek działania, motywujecie,
kreujecie procesy zmian, jak również nadajecie priorytety określonym
działaniom. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że kolejne lata będą
okresem wspólnych działań i również będą owocowały dalszym umacnianiem pozycji naszej gminy.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy Czarna Zdzisław Jaromi
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B

yły to lata kontynuacji rozpoczętych już inwestycji i realizacji nowych zamierzeń
inwestycyjnych, okres pozyskiwania
wielu środków pomocowych ze źródeł
krajowych i unijnych. Środki te przeznaczone były na infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, drogową,
inwestycje i modernizacje placówek
oświaty, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji. Przybyły nam kolejne kilometry chodników i oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Została też rozbudowana
i zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków. Większość obiektów (budynków), zmodernizowano i wykonano termomodernizację, co przełoży się
na znaczne oszczędności energii.
Skutkowało to dalszym rozwojem
gminy, co zostało zauważone w ogólnopolskim rankingu samorządów,
w którym gmina Czarna zajęła 50
miejsce na 2479 gmin, której udało się
najwięcej zrobić w minionej kadencji
(lata 2010–2014). Zainteresowanych
zachęcam do lektury artykułów.
Te wszystkie dokonania i osiągnięcia naszej gminy nie byłyby możliwe bez bardzo dobrej współpracy
z Radą Gminy na czele z przewodniczącym, dużego zaangażowania radnych i sołtysów poszczególnych sołectw, którzy niejednokrotnie podejmowali trudne, choć niezbędne,
a wręcz konieczne decyzje, i za to
chciałbym im wszystkim przy tej okazji serdecznie podziękować.
Gorące podziękowania chciałbym skierować do księży proboszczów wszystkich parafii w naszej gminie za pomoc w postaci modlitwy
i duchowego wsparcia, a także za stałe i żywotne zainteresowanie sprawami gminy. Słowa podziękowania kie-

www.gminaczarna.pl

ruję do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Kazimierza Gołojucha za zainteresowanie i udzielanie
pomocy w wielu sprawach dotyczących dalszego rozwoju gminy. Dziękuję także panu Bogusławowi Ulijaszowi wiceministrowi Ministerstwa Sportu i Turystyki za wspieranie inicjatyw
i przedsięwzięć gminnych.
Podziękowania za zaangażowanie należą się także mieszkańcom naszej gminy, którzy biorąc aktywny
udział w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rad Sołeckich we wszystkich miejscowościach gminy, poruszali sprawy ważne dla poszczególnych
lokalnych społeczności, co pozwoliło pracownikom administracji gmin-

nej – którym przy tej okazji dziękuję
– lepiej i skuteczniej załatwiać istotne
sprawy i rozwiązywać problemy nurtujące społeczeństwo.
Kończąc, chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim za dobrą
i konstruktywną współpracę, zaangażowanie przy rozwiązywaniu problemów oraz wspólne dążenie do poprawy warunków życia nas wszystkich,
zapewnienie bezpieczeństwa, umożliwianie dostępu do szeroko rozumianej kultury, sportu i wypoczynku
w naszej gminie.
Wierzę, że nadchodzące lata, w następnej VII już kadencji samorządu
gminnego, będą równie owocne i udane dla naszej Małej Ojczyzny. 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański

Gmina Czarna w gronie najbardziej
rozwijających się gmin w Polsce

GMINA CZARNA

Mieszkańcy gminy Czarna mogą mieć satysfakcję, że mieszkają w gminie, która według
ogólnopolskiego rankingu samorządów, przeprowadzonego przez Firmę Curulis, zajęła 50 miejsce
na 2479 gmin, której udało się najwięcej zrobić w minionej kadencji (lata 2010–2014).
W kryteriach brano pod uwagę nie tylko zamożność gminy, posiadaną infrastrukturę, ale aktywne
działania samorządu w sferze gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej i finansowej.
W pierwszej setce jest ponad 10 gmin z Podkarpacia, m.in. z powiatów lubaczowskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i jako jedyna z powiatu łańcuckiego – nasza gmina Czarna.
Gminę Czarna na Podkarpaciu w rankingu wyprzedzają tylko gminy: Oleszyce, Jarosław, Orły,
Fredropol i Przemyśl.
Jak piszą autorzy raportu, nie mieli zamiaru w tym opracowaniu umniejszać osiągnięć włodarzy
bogatych jednostek, ale ocenić je obiektywnie i pokazać te, które – niezależnie od okoliczności –
wykazały się pozytywnym wpływem na swoim terenie.
Ranking skupiał się na zmianach, jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014, i najważniejszym było
ustalenie, w jakim stopniu udało się tę gminę przez cztery lata zmienić. 
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Realizacja budżetu gminy na przestrzeni lat 2011–2014

Wydatki na
dziedzictwo
i kulturę
Pomoc społeczna

Dochody (w zł)		

					
		
		
		
		

Rok 2011		
Rok 2012		
Rok 2013		
Rok 2014 		

28 236 416		
32 585 191		
35 216 680		
39 498 234		
(według planu na 31.08.2014 r.)
		

Wydatki (w zł)

8%

16%

Wydatki związane
z infrastrukturą komunalną

2011

2012

2013

2014

Ogółem

Oświata (szkoły podstawowe,
gimnazja, przedszkola)
w tym inwestycje i remonty

15 480 415

14 429 793

15 368 220

15 777 163

61 055 591

49%

Wydatki związane z infrastrukturą
komunalną:

4 359 960

5 285 784

8 856 434

13 094 200

31 596 378

25%

– infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

1 993 915

1 788 163

6 529 377

8 905 306

19 216 761

Realizacja budżetu gminy Czarna
w latach 2011–2014

– bieżące utrzymanie dróg

Zadłużenie na przestrzeni lat 2010–2014 przedstawia się następująco:
na 31.12.2010 – wynosi 39% dochodów budżetu gminy
na 31.12.2011 – wynosi 40% dochodów budżetu gminy
na 31.12.2012 – wynosi 35% dochodów budżetu gminy
na 31.12.2013 – wynosi 37% dochodów budżetu gminy
stan obecny – październik 2014 – 12 026 651 co stanowi 31% planu dochodów budżetu gminy

1 276 502

2 210 465

1 206 932

2 367 150

7 061 049

– bieżące utrzymanie budynków komunalnych

673 100

697 252

454 046

609 144

2 433 542

– wydatki na oświetlenie

351 709

454 246

357 788

521 724

1 685 467

– gospodarka odpadami
i ochrona środowiska

64 734

135 658

308 291

690 876

1 199 559

Pomoc Społeczna

4 690 785

4 878 192

5 008 401

5 186 373

19 763 751

16%

Wydatki na dziedzictwo i kulturę:

1 978 582

2 745 855

3 491 200

1 655 647

9 871 284

8%

– GOKiR i biblioteki

1 225 233

1 938 856

1 245 090

1 336 000

5 745 179

– kluby sportowe

753 349

806 999

2 246 110

319 647

4 126 105

Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną zdrowia:

769 888

491 152

432 771

345 830

2 039 641

– jednostki OSP

189 530

312 343

320 833

235 830

1 058 536

2013

– ochrona zdrowia

580 358

178 809

111 938

11 000

981 105

2014

Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty zaciągnięte na zrealizowane w poprzednich latach inwestycje
jako udział własny gminy i spłacone będą w sposób bezpieczny dla gminy w latach kolejnych.

Liczba podatników na przestrzeni ostatnich czterech lat kształtowała się następująco:
Lata
2011

2%

2012

2010–2014

NASZA GMINA PAŹDZIERNIK

Oświata (szkoły
podstawowe, gimnazja,
przedszkola) w tym
inwestycje i remonty

49%

25%

4

2%

30 737 183
31 059 805
36 828 480
40 071 137

Różnice między wydatkami a dochodami w poszczególnych
latach są pokrywane nadwyżkami z lat ubiegłych
oraz pożyczkami i kredytami bankowymi.

 INWESTYCJE

Wydatki związane
z ochroną ppoż.
i ochroną zdrowia

Stan na 31 grudnia

stan na październik

Ogółem

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6958

6890

68

6829

6747

82

7032

6951

81

6888

6808

80
 INWESTYCJE

2014
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Pomoc społeczna w latach 2011–2014
Wpływy podatkowe od Osób Fizycznych
z podatku rolnego, leśnego, podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków
transportu w latach 2011–2014

2011

2012

2013

2014

Ogółem

Program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania:

256 870

255 825

257 533

107 858

878 086

34%

– pomoc w formie gorącego posiłku

105 177

103 477

108 526

57 140

127 284

132 443

139 036

50 718

24 409

19 905

9971

–

Zasiłki celowe i w naturze

192 413

181 362

193 451

83 438

650 664

25%

Zasiłki stałe

146 464

148 113

164 544

87 349

546 470

21%

Odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej

60 914

88 029

52 293

27 784

229 020

9%

Usługi opiekuńcze

45 016

37 282

41 162

21 594

145 054

6%

Zasiłki okresowe

34 959

27 244

19 976

7528

89 707

3%

6615

6596

9392

5306

40 959

2%

– zasiłek celowy na zakup posiłku
– doposażenie /zakup sprzętu/stołówek
i kuchni szkolnych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz schronienie

Zasiłki okresowe 3%
Usługi opiekuńcze 6%

Wpływy podatkowe od Osób Prawnych
z podatku rolnego, leśnego, podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków
transportu w latach 2011–2014

Odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej

Specjalistyczne
usługi opiekuńcze

2%

Program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

34%

9%

Zasiłki stałe 21%
Rodzaj
zobowiązania

2011
stan na
31 grudnia

2012
stan na
31 grudnia

2013
stan na
31 grudnia

Plan w budżecie
na 2014
Zasiłki celowe
i w naturze

Osoby fizyczne
Podatek rolny

425 376

514 551

589 436

638 667

Podatek leśny

6518

8382

9214

8789

Podatek
od nieruchomości

544 125

715 827

801 703

891 926

Podatek od środków
transportu

151 816

190 512

199 069

187 523

25%

 INWESTYCJE

2010–2014

Osoby prawne
Podatek rolny

10 113

12 325

12 845

13 834

Podatek leśny

32 819

38 988

39 770

36 618

1 472 101

1 907 364

2 086 991

2 220 061

11 351

18 604

20 979

22 120

Podatek
od nieruchomości
Podatek od środków
transportu
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Działalność Referatu Usług Komunalnych

Projekty
zrealizowane przez
gminę Czarna bądź
będące w trakcie
realizacji w latach
2011–2014 z udziałem
pozyskanych
środków krajowych
i z budżetu Unii
Europejskiej

w latach 2011 – październik 2014

Ilość wydanych
warunków
przyłączenia do sieci
oraz przeprowadzonych
odbiorów końcowych
przyłączy wod.-kan.

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez ZEASiP
w okresie od 2011 r. do października 2014 r.
Ilość sprzedanej wody
oraz ilość przyjęcia
ścieków (w m3)
przez oczyszczalnie
ścieków w latach 2011
– październik 2014

Cena i dopłata
do m3 wody i ścieków
w latach 2011
– październik 2014
 INWESTYCJE

2010–2014

Dochody własne i wydatki Referatu Usług Komunalnych przedstawiają się następująco:

8
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Rok 2013

Październik 2014

Dochody własne
Wydatki		

1 821 658 zł
2 147 969 zł

1 196 966 zł
1 615 351 zł

2014
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Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu
Cywilnego w Czarnej za lata 2011–2014

Liczba uczniów w zespołach szkół na terenie
gminy Czarna w latach 2011–2014

Dane statystyczne przedstawiają się następująco:
2011

2012

2013

2014



Urodzenia

121

134

132

95



Małżeństwa

96

83

93

110



Zgony

93

115

94

100

R

ocznie w USC wydaje się około 70 zaświadczeń do „ślubów
konkordatowych”, 500 odpisów z akt stanu cywilnego i kilkadziesiąt decyzji dotyczących transkrypcji
zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełniania i prostowania aktów,
zmiany imienia lub nazwiska.
Organizowane są uroczystości
związane z wręczeniem medali „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”.
W 2011 r. medalami odznaczono 23
pary, w 2012 r. – 20 par, w 2013 r.
– 19 par, natomiast w 2014 r. oczeku-

jemy na przyznanie medali dla 40 par
małżeńskich.
W latach 2011–2014 obchodziliśmy jubileusze 100-lecia urodzin: pani
Anastazji Rogalskiej z Woli Małej,
która obecnie ma 102 lata, pani Honoraty Boryło z Medyni Głogowskiej,
której urodziny przypadły w lutym br.
Referat Spraw obywatelskich realizuje m.in. zadania z zakresu przeprowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej, współpracując w tym zakresie
z Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie. Kwalifikacji wojskowej podlegało:

● 2011 – 82 mężczyzn i 2 kobiety
● 2012 – 102 mężczyzn i 2 kobiety
● 2013 – 79 mężczyzn i 9 kobiet
● 2014 – 85 mężczyzn i 3 kobiety
Referat obsługuje również mieszkańców w zakresie dowodów osobistych. Od 2011 roku do chwili obecnej
wydano 3015 dowodów osobistych.
Dzięki skutecznym staraniom
i współpracy wójta gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniono w poszczególnych latach:
● 2011 – 36 osób, w tym 18 kobiet
● 2012 – 52 osoby, w tym 26 kobiet
● 2013 – 37 osób, w tym 18 kobiet
● 2014 – 35 osób, w tym 12 kobiet

Dane demograficzne gminy Czarna na dzień 1 października 2014 r. przedstawiają się następująco:
Miejscowość

Liczba ludności
ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Urodzenia

Zgony

Czarna

1785

911

874

10

11

Dąbrówki

1630

806

824

13

11

Krzemienica

2897

1435

1462

19

21

Medynia Głogowska

1601

730

871

6

9

Medynia Łańcucka

710

331

379

6

5

Pogwizdów

1196

584

612

9

4

Wola Mała

877

410

467

10

3

Zalesie

717

335

382

7

6

Ogółem

11 413

5542

5871

80

70

 INWESTYCJE

Liczba uczniów
w szkole podstawowej

Liczba przedszkolaków
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Liczba uczniów
w gimnazjum

2010–2014

Liczba uczniów ogółem

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl
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PODSUMOWANIE KADENCJI 2010–2014

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010–2014

Likwidacja dzikich wysypisk
oraz utylizacja odpadów
Zapobieganie
bezdomności zwierząt

8%

Wydatki
9%
na ochronę
Usuwanie wyrobów
azbestowych
środowiska
13%
w latach 2011
– październik 2014

Edukacja ekologiczna
oraz Program
Ochrony Środowiska

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej

1%

Nowy system
gospodarki odpadami

69%

Wydatki ogółem w latach
2011 – październik 2014 (w zł)

Udział procentowy

Nowy system gospodarki odpadami

659 534

69%



Usuwanie wyrobów azbestowych

125 416

13%



Zapobieganie bezdomności zwierząt

82 473

9%



Likwidacja dzikich wysypisk oraz utylizacja odpadów

74 868

8%





Edukacja Ekologiczna oraz Program Ochrony Środowiska

13 707

1%

Razem

955 998

100%

43%

Pomoc finansowa
na inwestycje drogowe
dla województwa
i powiatu

57%

2011 r.

2012 r.

2013 r.

październik
2014 r.

Ogółem

,,Książki to są najlepsi Twoi przyjaciele.
Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”. ~ Jan Rak

KSIĘGOZBIORY

Infrastruktura drogowa
(w tym transport
publiczny)

Wydatki związane
z komunikacją
publiczną oraz
z infrastrukturą
drogową w latach 2011
– październik 2014

Na terenie gminy Czarna funkcjonuje 6 bibliotek publicznych,
w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska,
Medynia Łańcucka, Zalesie.

Na koniec czerwca 2014 roku księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnej wynosił 52 573 książek oraz
54 tytułów czasopism. W latach 2011–
– 2014 (do czerwca) biblioteki wzbogaciły się o 4040 książek w tym: 3027 zakupione ze środków organizatora, 854
z dotacji Biblioteki Narodowej „Promocja Czytelnictwa”, 100 otrzymano
w darze.
CZYTELNICY
W omawianym okresie z bibliotek
publicznych korzystało 44 243 osoby.
Zarejestrowano 6777 czytelników.



Pomoc finansowa
dla województwa i powiatu
na inwestycje drogowe

521 765

906 717

247 463

1 034 028

2 709 973

57%

WYPOŻYCZENIA



Infrastruktura drogowa
(w tym transport publiczny)

625 840

655 609

461 391

331 805

2 074 645

43%

W latach 2011–2014 (I półrocze)
biblioteki wypożyczyły 87 757 książek w tym: 42 089 literatury pięknej
dla dorosłych, 37 529 literatury pięknej dla dzieci, 8139 literatury popularno-naukowej. Prenumerowaną prasę udostępniono na zewnątrz w ilości
6336 egzemplarzy.

 INWESTYCJE

2010–2014

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
NA MIEJSCU
W kącikach czytelniczych udostępniono 9557 materiałów bibliotecznych,
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udzielono 1776 informacji. Internet
udostępniono 2812 razy. Ogółem korzystało 8270 użytkowników.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
KULTURALNO-OŚWIATOWE
W TYM OKRESIE:
1. Spotkania autorskie i promocja
książek:
● Paweł Beręsewicz – promocja wydanych książek,
● Nina Opic – spotkania z najmłodszymi, promocja książki „Niebieski koralik”,
● Zygmunt Kluz – „Cykl spotkań
z autorem książek o Krzemienicy panem Zygmuntem Kluzem sposobem na
kultywowanie miejscowych tradycji”,
● Zbigniew Trześniowski – wieczór
wspomnień o Romanie Turku Palaczu
z Hrabiowskiej Likierni,
● Renata Piątkowska – z książką na
walizkach, VI podkarpackie spotkania pisarzy z młodszymi czytelnikami
„W co się bawić”,
● Janina Haładyj-Różak, Michał
Okrzeszowski, Edward Rejman – promocja książki „Okupowana młodość
– o zwyczajnym życiu w niezwyczajnych czasach wojny i okupacji”
● Beata Krawiec – spotkanie ze Smokiem Novusiem,
● Małgorzata Hadław – promocja
książki „Wierszowane rozmaitości dla
dzieci, rodziców i nauczycieli”,

● Wiesław Drabik o swoich utworach,
● Kazimierz Szymeczko – „W pogoni
za Czarną Hondą”
● Joanna Jagiełło – z książką na walizkach, VIII podkarpackie spotkania pisarzy z młodszymi czytelnikami „Następcy Makuszyńskiego dzieciom”.
2. Konkursy:
● Najaktywniejszy czytelnik roku
– wiersze Brzechwy i Tuwima
● Tu mieszkam „Park Matki Boskiej Jagodnej”,
● Biblioteka w grze,
● Szukam wiosny z mamą i tatą,
● Moje wymarzone wakacje,
● Mój ulubiony utwór,
● Pocztówka z wakacji,
● Najciekawsza zakładka do książki,
● Kartka świąteczna,
● Do utworów zaproszonych pisarzy
na spotkania autorskie, Udział bibliotekarki z Medyni Głogowskiej w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”
organizowanym przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich na stworzenie
prezentacji multimedialnej.
3. Lekcje biblioteczne, wycieczki:
● Klasa II i kl. O w Filii w Dąbrówkach,
● Pasowanie na czytelnika w Czarnej z zajęciami biblioterapeutycznymi
– rozładowanie agresji,
● klasa I w Filii w Zalesiu,
● Harcerze ze światełkiem betlejemskim w Filii w Krzemienicy,
● Gimnazjaliści z Zalesia w Czarnej,
● Harcerze z Wólki Podleśnej w Filii
w Medyni Łańcuckiej,
● Przedszkolaki z Paniami najczęściej
odwiedzają nasze biblioteki.
4. „Cała Polska czyta dzieciom”:
Wszystkie biblioteki organizują spotkania z grupami przedszkolnymi wraz
z czytaniem bajek np.: „Kolorowa jesień”, „Bomby witaminowe”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień
Babci i Dziadzia”, „Zwierzęta domowe”, „Święto Niepodległości”, święta
i in. Najczęściej dzieciom czytają bibliotekarze, niekiedy zaproszeni goście. W ostatnich latach czytali:
● Ewa Panek, sekretarz gminy Czarna,
● Maria Kiwała-Barnat, sołtys wsi
Czarna, ►
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● Dariusz Kulka, radny gminy Czarna,
● Jolanta Superson, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji,
● Maria Tabaka, członek Akcji Katolickiej,
● Nina Opic, psychoterapeutka – autor,
● Beata Krawiec, przedstawiciel Księgarni Nova,
● Małgorzata Hadław, nauczyciel
– autor.
5. Inne formy promocji książek
i biblioteki:
● Noc Bibliotek,
● Spotkanie świetlicowe – wystawa dokumentów i zdjęć zgromadzonych z życia naszej miejscowości, prezentacja
rękodzieła artystycznego pani Heleny
Peszek (inicjatywa Klubu Czytelnika),
● Spotkania rolnicze – prowadzący:
Małgorzata Rymanowska, Andrzej
Surmacz, Stanisław Winiarski z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
● Spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki,
● Prelekcja Barbary Nycek, (hirudoterapeutki, refleksjologa, specjalistki
do spraw profilaktyki zdrowia) „Zdrowe bicie serca”,

● Tydzień z Internetem,
● Narodowe czytanie,
● Nocne czytanie (współorganizatorzy).
6. Uzyskane wsparcie:
Refundacja Internetu z Fundacji
Orange dla 3 bibliotek. Coroczne dofinansowanie Biblioteki Narodowej programu „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek”. Udział w akcji „Czytam
sobie” i otrzymanie w darze 21 książeczek do nauki czytania od wydawnictwa
Egmont Polska. Celem akcji jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być przyjemnością. Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy
grę edukacyjną Znaj Znak (symboliczne dla polskiej historii znaki, postacie, miejsca…), płyty, puzzle, komiks.
Książki w darze od czytelników do gromadzonych zbiorów lub do Bookcrossing – wymień książkę w bibliotece.
7. Inwestycje:
Biblioteki Publiczne z dotacji organizatora zakupiły: 3 zestawy komputerowe, 2 laptopy, projektor z ekranem. Tworzymy gminny katalog on-line w bibliotecznym programie Sowa.

Bibliotekarze uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. Tworzymy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej,
w którym umieszczane są fotografie.
Biblioteki są nie tylko ważnym
miejscem promocji kultury i dostępu do
książek. Stają się potrzebnym, zwłaszcza w małych społecznościach, miejscem spotkań – przyjaznym otwartym
dla wszystkich dlatego spotkajmy się
w bibliotece na:

W

14

NASZA GMINA PAŹDZIERNIK

2014

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele: Alicja Kołodziej, Rafał Rybak, Karolina Wojtan-Wiśniewska, oraz uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, I i II
gimnazjum z Zespołu Szkół w Czarnej,
niektórzy wykonali piękne ilustracje do
utworów pisarki, która z zainteresowaniem je oglądała i fotografowała.
Autorka podała swoją stronę
www.kawazkardamonem. Podczas
spotkania panowała miła atmosfera, dzieci wcześniej poznały niektóre utwory, odpowiadały na zadawa-

I śmieją się, śmieją, się śmieją”...

N

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej

Z książką na walizkach
ramach akcji „Z książką na walizkach” – VIII
podkarpackie spotkania
pisarzy z młodymi czytelnikami organizowanymi przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie
w 2014 r. pod hasłem: „Następcy Makuszyńskiego dzieciom” w dniu 12
czerwca 2014 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej przybyła
autorka Joanna Jagiełło, mieszkająca w Warszawie, oraz instruktor Małgorzata Sierżęga.

„A planety
szaleją, szaleją

ne pytania i same pytały. Chciały dowiedzieć się, np. jak długo autorka pisze książki, skąd czerpie pomysły. Po
odpowiedziach na zadawane pytania
czytelnicy ustawili się w kolejce, aby
uzyskać dedykację wraz z autografem.
Mamy nadzieję, że spotkanie zaprocentuje większą liczbą zadowolonych
młodych użytkowników, którzy chętnie będą czytać książki i odwiedzać bibliotekę. 
www.gminaczarna.pl

asza społeczność Zespołu
Szkół w Czarnej także się
uśmiecha, ale już nie tylko
do marzeń, lecz do realnej perspektywy oglądania nieba.
Oficjalna ceremonia otwarcia
szkolnego planetarium miała miejsce
1 września 2014 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Jest nam bardzo miło, że gminni włodarze, a także inne osobistości
przyjęły od nas zaproszenie i uświetniły tę uroczystość.
Należy podkreślić, że obserwatorium jest częścią większej inwestycji, tj. nadbudowy szkoły, w wyniku
której pozyskaliśmy także dwie klasopracownie, dwa pomieszczenia administracyjne a także węzeł sanitarny. W wyniku realizacji tej inwestycji
warunki do nauki zdecydowanie się
poprawiły.
Teraz już nowa perspektywa, w której wyraźnie rysują się wyzwania i zadania bezpośrednio związane z wykorzystaniem obserwatorium, które przecież stanowi dopiero potencjał.
Otwarcie planetarium to nie tylko oficjalne „odebranie obiektu”, ale
przede wszystkim opracowanie szeregu harmonogramów, regulaminów
i procedur, które pozwolą na optymalne wykorzystanie sprzętu.
W tym celu został powołany Szkolny Zespół Koordynatorów, któremu
przewodzi pani Iwona Międlar. Zespół stanowią nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
To przede wszystkim na tych zajęciach
obserwatorium będzie wykorzystywane jako wiodący środek dydaktyczny.
www.gminaczarna.pl

Nie zamierzamy jednak tylko na
tym poprzestać. Jako ciągle doskonalący się nauczyciele, zamierzamy także
korzystać z możliwości, jakie daje planetarium do rozwijania innych aktywności twórczych naszych uczniów, np.
jako inspirację do twórczości literackiej, plastycznej, technicznej, a także
informatycznej. Możliwości będziemy
poszukiwać wraz z uczniami.
Nie jest to odkrywcze, że żyjemy
w czasach, w których wszystko dzieje się bardzo szybko i nie nadążamy
z interpretacją i oceną poszczególnych
zjawisk i procesów. Z tą samą prędkością zmieniają się preferencje edukacyjne. Jeszcze niedawno nauki humanistyczne były na pierwszym miejscu
popularności wśród uczniów i studentów, a dziś jest dokładnie odwrotnie. To
właśnie nauki matematyczno-przyrodnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ ich studiowanie gwarantuje lepsze wykształcenie, tym samym lepszą pozycję na rynku pracy. To
z kolei jest najważniejsze dla młodego
człowieka, znaleźć dobrą pracę.
W tych kilku zdaniach wszystko
wydaje się bardzo proste, jednak przecież uczyć trzeba KOGOŚ. To uczeń
jest podmiotem wszystkich działań
edukacyjnych, to od niego zależy, w jakim stopniu skorzysta z oferty przedstawionej przez szkołę. Zadaniem
ucznia jest po prostu się uczyć i nauczyć. Jednak, aby dziecko dobrze motywowało się do nauki, niezbędna jest
pomoc rodziców. To przede wszystkim
stosunek rodziców do szkoły decyduje
o tym, czy dziecko będzie chciało się
uczyć czy nie. Nawet najlepsze warun-

ki do nauki nie wystarczą, aby dziecko samodzielnie zmotywowało się do
pracy. Zatem bez pracy rodziców sukces edukacyjny nie jest możliwy.
Już dziś możemy się pochwalić, że
wśród naszych uczniów jest pionier,
pasjonat astronomii. To Grzegorz Panek, który posiada imponującą wiedzę
nie tylko w tej dziedzinie. Dowiedzieliśmy się także, że tę pasję podziela
jego tata (który testował już nasze lunety). Ponadto nasz absolwent, Piotr
Bielecki, zaoferował nam swoją pomoc i współpracę, z której zamierzamy skorzystać. Trzeba zobaczyć twarz
Piotra, kiedy opowiada o swoich zainteresowaniach planetami. On naprawdę „orbituje”.
Jak widać, ten wirus ma szanse się
rozprzestrzenić i pragniemy, aby stał
się nieuleczalny...
Wszystkich zainteresowanych
mieszkańców gminy Czarna zapraszamy do odwiedzenia szkolnego planetarium.
Zasady korzystania z obiektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: zsczarna@o2.pl.
Szczegółowe informacje można
również uzyskać telefonicznie pod
numerem: 17 226 22 18.
A ja życzę wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie tego cennego dla edukacji obiektu, aby podczas jego użytkowania odnaleźli swoją
szczęśliwą gwiazdę. 
Urszula Stępień,
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ
XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna
8 maja 2014 r.
Rada obradowała w składzie
15 radnych. W trakcie obrad
podjęto 19 uchwał.
Uchwała Nr XXXVII/379/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok 2013 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.
Uchwała Nr XXXVII/380/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za rok 2013.
Uchwała Nr XXXVII/381/2014 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarna
na lata 2014–2030.
Uchwała Nr XXXVII/382/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
oznaczonej nr. ew. 417/12 położonej
w miejscowości Dąbrówki.
Uchwała Nr XXXVII/383/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości oznaczonej nr. ew. 823/11 o pow.
0,66 ha położonej w miejscowości Krzemienica.
Uchwała Nr XXXVII/384/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nr ew. 414/15, położonej
w miejscowości Dąbrówki, stanowiącej własność Gminy Czarna ograniczonym prawem rzeczowym-służebnością.
Uchwała Nr XXXVII/385/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czarna w 2014 roku.
Uchwała Nr XXXVII/386/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXXVI/368/2014 z dnia
14 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadania
publicznego.
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Uchwała Nr XXXVII/387/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.
Uchwała Nr XXXVII/388/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna powiat łańcucki”.
Uchwała Nr XXXVII/389/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Uchwała Nr XXXVII/390/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Łańcuckiego.
Uchwała Nr XXXVII/391/2014 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego dotyczącego budowy
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w km
38+119 – 38+571.
Uchwała Nr XXXVII/392/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – dróg nr ew. 21/10 o powierzchni 1,12 ha za nieruchomości nr. ew. 1323/2 o pow. 0,0257 ha,
1323/3 o pow. 0,0454 ha, 1326/38 o pow.
0,6921 ha, 1332/8 o pow. 0,0970 ha położonych w miejscowości Dąbrówki.
Uchwała N r X X X V I I / 3 9 3 / 2 0 1 4
w sprawie uchylenia uchwały Nr.
XXXV/362/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w 2014 roku.
Uchwała Nr XXXVII/394/2014 w sprawie wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży w Gminie Czarna.
Uchwała Nr XXXVII/395/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za
rok 2013.
Uchwała N r X X X V I I / 3 9 6 / 2 0 1 4
w sprawie wprowadzenia zmian

w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXVII/397/2014 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna
25 czerwca 2014 r.
W Sesji uczestniczyło 12 radnych.
Rada podjęła 8 uchwał.
Uchwała Nr XXXVIII/398/2014
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za
rok 2013.
Uchwała Nr XXXVIII/399/2014 w sprawie zmiany Nr 9 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat
Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
Uchwała Nr XXXVIII/400/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr. ew. 1351/43 położonej
w miejscowości Pogwizdów.
Uchwała Nr XXXVIII/401/2014
w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się w miejscowości Pogwizdów dz. ew. nr. 1418/1 stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na
okres powyżej trzech lat.
Uchwała Nr XXXVIII/402/2014 w sprawie określenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXVIII/403/2014
w sprawie zmiany uchwały własnej nr
III/24/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
Uchwała Nr XXXVIII/404/2014
w sprawie zmiany uchwały
Nr. XXXVII/392/2014 z dnia 8 maja
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości – dróg położonych w miejscowości Dąbrówki.
www.gminaczarna.pl

Uchwała Nr XXXVIII/405/2014
w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna
27 sierpnia 2014 r.
Rada obradowała w składzie
11 radnych. W trakcie obrad
podjęto 12 uchwał.
Uchwała Nr XXXIX/406/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Czarna na lata 2014–2020.
Uchwała Nr XXXIX/407/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości nr ew. 1691/4 o pow.
0,09 ha stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna.
Uchwała Nr XXXIX/408/2014 w sprawie zmiany Nr. 11 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat
Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
Uchwała Nr XXXIX/409/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
Uchwała Nr XXXIX/410/2014 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod
poszerzenie cmentarza oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich w miejscowości Czarna, Gmina Czarna.
Uchwała Nr XXXIX/411/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 213/2 o pow.
0,08 ha, 214 o pow. 0,16 ha, 216 o pow.
0,04 ha, 217/1 o pow. 0,05 ha, 229/1
o pow. 0,32 ha, 2687/1 o pow. 0,77 ha
oraz 2685 o pow. 0,04 ha stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Medynia Głogowska.
Uchwała Nr XXXIX/412/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Podkarpackiego.
www.gminaczarna.pl

Uchwała Nr XXXIX/413/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXV/361/2013
Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego w roku 2014.
Uchwała Nr XXXIX/414/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIX/415/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Czarna.
Uchwała Nr XXXIX/416/2014 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”, współfinansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Uchwała Nr XXXIX/417/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
XL Nadzwyczajna Sesja
Rady Gminy Czarna
17 września 2014 r.
Rada obradowała w składzie
14 radnych. W trakcie obrad
podjęto 5 uchwał.
Uchwała Nr XL/418/2014 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu.
Uchwała Nr XL/419/2014 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIX/416/2014
Rady Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia
2014 r. 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”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

zmiany uchwały Nr XXXIX/414/2014
Rady Gminy Czarna z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna
na 2014 rok.
Uchwała Nr XL/421/2014 w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na 2014 rok.
Uchwała Nr XL/421/2014 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. 
Natalia Małecka,
obsługa Rady Gminy w Czarnej

Sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Czarna
w latach 2010–2014

R

ada Gminy Czarna podczas czteroletniej kadencji odbyła 39 sesji,
w tym 36 sesji zwyczajnych oraz
3 sesje nadzwyczajne, na których podjęto 417 uchwał. W sesjach uczestniczyli zaproszeni
goście, reprezentujący różne instytucje i zajmowane stanowiska, jak również sołtysi, których
frekwencja była zadawalająca
i wynosiła 66%.
W okresie sprawozdawczym
w obradach uczestniczyło średnio 14 radnych na ustawowy
skład Rady Gminy Czarna, który
wynosi 15 osób, tj. 91,2% ogólnej frekwencji. 
Beata Kuszaj, Referat Administracji
i Spraw Społecznych

Uchwała Nr XL/420/2014 w sprawie
NASZA GMINA KWIECIEŃ 2014

17

JEDNOMANDATOWE WYBORY SAMORZĄDOWE
16 listopada 2014 r.
Wybory samorządowe zarządzone na 16 listopada br. będą pierwszymi wyborami
jednomandatowymi tzn. w każdym okręgu wyborczym będziemy wybierać tylko jednego radnego
z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

Z

godnie z obowiązkiem zapisanym w nowym prawie wyborczym, tj. ustawie
z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XXII/203/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. po konsultacjach z sołtysami i radami sołeckimi poszczególnych
sołectw i obowiązkowemu uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym w Rzeszowie, dokonała podziału gminy na
okręgi wyborcze, ustaliła ich numery
i granice oraz określiła liczbę radnych
wybieranych w tych okręgach.
Ponadto z uwagi na wymóg
ustawowy Rada Gminy w uchwale
nr XXIII/214/2012 z dnia 16 października 2014 r. dokonała także podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery i granice oraz
siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Na ten temat pisaliśmy szczegółowo w poprzednim numerze gazety przy okazji wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Ponieważ ustawowo określona
liczba radnych wybieranych w gminie Czarna wynosi 15, to zgodnie
z tym podziałem w gminie mamy
obecnie 15 jednomandatowych
okręgów wyborczych, czyli w każdym z tych okręgów wybieramy tylko po 1 radnym.
Oznacza to, że mieszkańcy sołectw, które obejmują dwa lub więcej
okręgów wyborczych, nie będą wybierać wszystkich radnych dla całego sołectwa. Każdy okręg wyborczy będzie
miał odrębnych kandydatów i mieszkańcy danego okręgu wyborczego
będą mogli wybierać radnego spośród kandydatów zgłoszonych tylko
do tego okręgu.
W sołectwie Czarna wybieramy
2 radnych po jednym z dwóch okręgów wyborczych przypadających na to
sołectwo.
Oznacza to, że mieszkańcy zamieszkali w budynkach o nr. od 2 do nr. 401
będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych w okręgu wy-
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borczym nr 1 obejmującym właśnie te
numery domów. Natomiast mieszkańcy sołectwa Czarna zamieszkali w budynkach od nr 402 do nr 854 włącznie będą wybierać 1 radnego spośród
kandydatów zgłoszonych dla okręgu
wyborczego nr 2 obejmującego podane numery domów.
W sołectwie Krzemienica wybieramy 4 radnych po jednym z czterech
okręgów wyborczych przypadających
na to sołectwo. Oznacza to, że:
1) mieszkańcy sołectwa Krzemienica zamieszkali w budynkach o nr od
2 do nr 88 oraz od nr 850 do końca
będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym właśnie
te numery domów,
2) mieszkańcy sołectwa Krzemienica zamieszkali w budynkach od nr 93
do nr 162 oraz od nr 657 do nr 847
włącznie będą wybierać 1 radnego
spośród kandydatów zgłoszonych dla
okręgu wyborczego nr 6 obejmującego podane numery domów,
3) mieszkańcy sołectwa Krzemienica zamieszkali w budynkach o nr od
163 do nr 263 oraz od nr 479 do 656
będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 7 obejmującym właśnie te
numery domów,
4) mieszkańcy sołectwa Krzemienica zamieszkali w budynkach od
nr 269 do nr 478 włącznie będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów
zgłoszonych w okręgu wyborczym
nr 8 obejmującym właśnie te numery domów.
W sołectwie Medynia Głogowska wybieramy 2 radnych po jednym
z dwóch okręgów wyborczych przypadających na to sołectwo.
Oznacza to, że mieszkańcy sołectwa Medynia Głogowska zamieszkali w budynkach od nr 1 do nr 541
będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym właśnie
te numery domów. Natomiast miesz-

kańcy sołectwa Medynia Głogowska
zamieszkali w budynkach od nr 544
do końca będą wybierać 1 radnego
spośród kandydatów zgłoszonych dla
okręgu wyborczego nr 10 obejmującego podane numery domów.
W sołectwie Pogwizdów wybieramy 2 radnych po jednym z dwóch
okręgów wyborczych przypadających
na to sołectwo.
Oznacza to, że mieszkańcy sołectwa Pogwizdów zamieszkali w budynkach od nr 1 do nr 307 będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów
zgłoszonych w okręgu wyborczym
nr 12 obejmującym właśnie te numery domów. Lokal wyborczy dla okręgu
nr 12 znajduje się w Zespole Szkół
w Medyni Głogowskiej. Natomiast
mieszkańcy sołectwa Pogwizdów zamieszkali w budynkach od nr 311 do
końca będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych dla
okręgu wyborczego nr 13 obejmującego podane numery domów. Lokal
wyborczy dla okręgu nr 13 znajduje
się w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej.
W sołectwie Dąbrówki wybieramy 2 radnych po jednym z dwóch
okręgu wyborczych przypadających
na to sołectwo.
Oznacza to, że mieszkańcy sołectwa Dąbrówki zamieszkali w budynkach od nr od 1 do nr 218 oraz od
nr 423 do końca będą wybierać 1 radnego spośród kandydatów zgłoszonych
w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym właśnie te numery domów. Natomiast mieszkańcy sołectwa Dąbrówki zamieszkali w budynkach od nr 219
do nr 421 będą wybierać 1 radnego
spośród kandydatów zgłoszonych dla
okręgu wyborczego nr 4 obejmującego podane numery domów.
Szczegółowy podział gminy na
okręgi wyborcze z podaniem ich numerów, granic i przypisanych do nich
numerom i siedzibom właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych (lokali
wyborczych) zawiera tabela.
www.gminaczarna.pl

Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.
Numer
okręgu
Wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Granice okręgu
Część sołectwa Czarna, budynki od nr. 2
do nr. 401 oraz od nr. 855 do końca
Część sołectwa Czarna, budynki od nr. 402
do nr. 854
Część sołectwa Dąbrówki, budynki od nr. 1
do nr. 218 oraz od nr. 423 do końca
Część sołectwa Dąbrówki, budynki
od nr. 219 do nr. 421
Część sołectwa Krzemienica, budynki
od nr. 2 do nr. 88 oraz od nr. 850 do końca
Część sołectwa Krzemienica, budynki
od nr. 93 do nr. 162 oraz od nr. 657 do nr. 847
Część sołectwa Krzemienica, budynki
od nr. 163 do nr. 263 oraz od nr. 479 do nr. 656
Część sołectwa Krzemienica, budynki
od nr. 269 do nr. 478
Część sołectwa Medynia Głogowska,
budynki od nr. 1 do nr. 541
Część sołectwa Medynia Głogowska,
budynki od nr. 544 do końca
Sołectwo Medynia Łańcucka
Część sołectwa Pogwizdów,
budynki od nr. 1 do nr. 307
Część sołectwa Pogwizdów,
budynki od nr. 311 do końca

Liczba
wybieranych
radnych

Nr obwodu
głosowania

1

1

1

1

1

3

1

3

1

4

1

4

1

8

1

8

1

5

1

5

1

6

1

5

1

6

14

Sołectwo Wola Mała

1

2

15

Sołectwo Zalesie

1

7

Liczba obwodów głosowania nie
zmieniła się, jest ich nadal 8 , ale za
to zmianie uległy ich granice i niektóre siedziby. Dla przypomnienia podajemy, że pierwsza znacząca
zmiana w lokalizacji siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych to likwidacja obwodu głosowania w Nr. 8 w Pogwizdowie z uwagi na brak spełnienia podstawowych wymogów dot. infrastruktury teleinformatycznej i podział Pogwizdowa, na 2 części, z których okręg wyborczy nr 12 obejmujący cześć sołectwa Pogwizdów
nr. domów od 1 do 307 został przyłączony do obwodu głosowania nr 5
z siedzibą w Zespole Szkół w Medyni
Głogowskiej, a okręg wyborczy nr 13
obejmujący cześć sołectwa Pogwizdów o nr domów od 310 do końca,
został przyłączony do obwodu głosowania nr. 6 z siedzibą w Zespole Szkół
w Medyni Łańcuckiej.
Takie rozwiązanie wcale nie jest
nowością – wracamy do sprawdzonego jak się okazuje podziału obowiązującego w latach 1993–1997, realiwww.gminaczarna.pl

zując wnioski wielu mieszkańców Pogwizdowa. Druga zmiana poprawia
komfort głosowania dla mieszkańców
Krzemienicy i dotyczy podziału obwodu głosowania nr. 4 w Krzemienicy
z największą liczbą wyborców i obejmującego aż 4 okręgi, na dwa odrębne obwody głosowania tj. obwód głosowania nr 4 obejmujący okręgi wyborcze nr 5 i 6 oraz obwód głosowania nr. 8 obejmujący okręgi wyborcze nr 7 i 8 – oba z siedzibą w Zespole
Szkół w Krzemienicy.
Warto wiedzieć, że w listopadowych wyborach samorządowych
każdy wyborca otrzyma 4 karty do
głosowania, gdyż oprócz radnych
do Rady Gminy w Czarnej i wójta
gminy Czarna, będziemy także wybierać radnych do powiatu łańcuckiego oraz radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Kalendarz wyborczy i wszelkie informacje dotyczące wyborów, uchwały, wytyczne i informacje Państwowej
Komisji Wyborczej, w tym dotyczące
udziału w głosowaniu osób niepełno-

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Czarnej, 37-125 Czarna 795
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Czarnej, 37-125 Czarna 795
Zespół Szkół w Dąbrówkach
Dąbrówki 211, 37-100 Łańcut
Zespół Szkół w Dąbrówkach
Dąbrówki 211, 37-100 Łańcut
Zespół Szkół w Krzemienicy
37-127 Krzemienica 631
Zespół Szkół w Krzemienicy
37-127 Krzemienica 631
Zespół Szkół w Krzemienicy
37-127 Krzemienica 631
Zespół Szkół w Krzemienicy
37-127 Krzemienica 631
Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej
37-126 Medynia Głogowska 426
Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej
37-126 Medynia Głogowska 426
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej
37-126 Medynia Łańcucka 105
Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej
37-126 Medynia Głogowska 426
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej
37-126 Medynia Łańcucka 105
Zespół Szkół w Woli Małej
Wola Mała 160, 37-100 Łańcut
Zespół Szkół w Zalesiu
37-126 Zalesie 123

sprawnych, wzory druków i formularzy oraz zarządzenia i obwieszczenia
Wójta Gminy Czarna dostępne są na
stronie internetowej gminy pod adresem www.gminaczarna.pl w zakładce Wybory samorządowe 2014. Oprócz
tego zarządzenia i obwieszczenia wójta gminy dotyczące wyborów są zgodnie z terminami zawartymi w kalendarzu wyborczym umieszczane sukcesywnie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach gminy.
Korzystając z okazji, informujemy, że lokale wyborcze będą czynne w niedzielę 16 listopada 2014 r.
w godzinach od 7:00 do 21:00.
Wszystkim Wyborcom przypominamy o obowiązku zabrania ze
sobą dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem, gdyż bez przedstawienia tego dokumentu wyborca nie
otrzyma kart do głosowania. 
Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna
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Sukcesy naszych strażaków
w zawodach pożarniczych

Tabela wyników:
MDP Chłopcy
Czas
Drużyna

Ćwiczenie
bojowe

Sztafeta

OSP Racławówka
– Rzeszów

43,50 s
956,50

64,75 s
1065,25

OSP Medynia
Głogowska –
Łańcut – Mistrz
2012

43,50 s
956,50

65,76 s
1064,74

OSP Jabłonica
Polska – Brzozów

41,10 s
958,90

70,74 s
1062,16

W

Marcin Golec, Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Zajęte
miejsce

Drużyna

Ćwiczenie
bojowe

Sztafeta

OSP Racławówka
– Rzeszów

49,00 s
941,00

73,15 s
100,85

2.

OSP Medynia
Głogowska
– Łańcut

51,00 s
939,00

76,58 s
97,42

3.

OSP Bajdy
– Krosno

52,00 s
938,00

80,46 s
96,54

1.

V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze (grupy A i C)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miejsce

Składy drużyn przedstawiały się następująco:
VIII Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze (grupa CTIF)
OSP Medynia Głogowska
– chłopcy
Opiekun: dh Artur Bojda
1.

dh Piersiak Adrian

1.

dh Bojda Gabriela

dh Bieniek Wojciech

2.

dh Kuźniar Michalina

3.

dh Kuźniar Paweł

3.

dh Litwin Natalia

4.

dh Horzępa Dominik

4.

dh Chmiel Anna

5.

dh Lech Konrad

5.

dh Piela Paulina

6.

dh Walicki Bartłomiej

6.

dh Michno Sabina

7.

dh Kotula Paweł

7.

dh Litwin Magdalena

8.

dh Głowiak Jakub

8.

dh Bojda Anna

9.

dh Walicki Kamil

9.

dh Szurlej Gabriela

R. 10.

dh Lech Kamil

R. 10.

dh Wilczak Gabriela

www.gminaczarna.pl

Tabela wyników:
Grupa C
Drużyna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSP Medynia Łańcucka i Pogwizdów
Opiekun: dh Grzegorz Sala
dh Bartłomiej Witek – Dowódca
dh Mateusz Solak
dh Mateusz Burek
dh Mateusz Witek
dh Mateusz Witek
dh Sławomir Malinowski
dh Daniel Kot
dh Damian Lech
dh Konrad Solak

Czas

Miejsce

1.

OSP Bystrowice
(pow. jarosławski)

32,74

1.

2.

OSP Jabłonica Polska
(pow. brzozowski) – Mistrz 2010

34,16

3.

OSP Medynia Łańcucka
i Pogwizdów (pow. łańcucki)

37,57

5.

OSP Medynia Głogowska
– dziewczyny
Opiekun: dh Michał Głowiak

2.

OSP Czarna
Opiekun: dh Marcin Tabaka
dh Agnieszka Śliwa – Dowódca
dh Katarzyna Lęcznar
dh Marta Kluz
dh Monika Kępa
dh Anna Golenia
dh Joanna Siwy
dh Klaudia Król
dh Magdalena Wrona
dh Irena Gargała

…

roku 2014 dwukrotnie odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze na
szczeblu wojewódzkim z udziałem naszych strażaków z jednostek OSP
z Medyni Głogowskiej (grupa CTIF, chłopców
i dziewcząt), Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa (grupa A) oraz z OSP Czarna (grupa C).
W dniu 22 czerwca br. w Bratkowicach
(pow. rzeszowski) odbyły się VIII Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze grupy CTIF z udziałem MDP chłopców i dziewcząt z jednostki OSP Medynia
Głogowska. Udział w zawodach wzięło po 17
drużyn z MDP chłopców i dziewczyn. Podczas
zawodów rozegrane zostały dwie konkurencje: ćwiczenie bojowe i bieg sztafetowy. Drużyna chłopców zajęła II miejsce z wynikiem
końcowym 1064,74 pkt oraz drużyna dziewczyn, która również zajęła II miejsce z wynikiem 1036,42 pkt.
W dniu 24 sierpnia na stadionie miejskim
w Lubaczowie odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP
(grupa A i C). W zawodach wzięło udział: 24
drużyny z grupy A mężczyzn oraz 22 drużyny z grupy C kobiet. Nasz powiat reprezentowali: druhny z OSP w Czarnej oraz druhowie
z OSP Medynia Łańcucka i Pogwizdów. Drużyna męska z OSP Medynia Łańcucka i Pogwizdów zajęła wysokie III miejsce, uzyskując czas
37,57 s, a drużyna żeńska z OSP Czarna zajęła
V miejsce z czasem 55,04 s. ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe odbyły się tylko ćwiczenie bojowe w obu grupach. 

MDP Dziewczyny
Czas

www.gminaczarna.pl

Grupa A
Drużyna

Czas

OSP Grodzisko Dolne
(pow. leżajski)

41,32

OSP Czarna
(pow. łańcucki)

55,04
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O c h o t n i c z a S t r a ż Po ż a r n a w g m i n i e C z a r n a
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – hasło to nie jest sloganem, ale pełnym wartości wyznacznikiem życia wielu
ludzi, którzy nie patrząc na dobro własne, niosą pomoc innym i są podporą społeczności lokalnych. Słowa te widnieją
na sztandarach przewodzących zastępom Rycerzy Floriana. Strażacy to różni pod każdym względem ludzie: mężczyźni
i kobiety, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, ubożsi i zamożniejsi, o rozbieżnych poglądach. Jednak połączeni potrzebą działania, systemem wartości, w którym na szczycie jest Bóg i Ojczyzna, dobro drugiego człowieka, kultura i wiele
innych ideałów, dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój czas, energię, a nierzadko także własne zdrowie i mienie. Rzesze tych ludzi zjednoczonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych wraz z Państwową Strażą Pożarną stanowią
dziś najliczniejszą organizację społeczną, a dzięki staraniom pokoleń strażaków, historii zapisanej licznymi przykładami męstwa, bohaterstwa i oddania również cieszącą się najwyższym zaufaniem społecznym.

M

ieszkańcy gminy Czarna
mogą czuć się bezpieczni i spokojni, gdyż na jej
terenie prężnie działa pięć jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, a każda
z nich jest dobrze wyposażona, profesjonalnie koordynowana, skupiająca odpowiednio wyszkolonych strażaków-ratowników. Dwie z nich, w Krzemienicy i Medyni Głogowskiej, są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Pożarniczego.
Sprzęt w naszych jednostkach
jest na bardzo wysokim poziomie
pod względem jakościowym, możliwości zastosowania, zgodny z zapotrzebowaniem występującym na terenie gminy. Ciągły rozwój technologii,
zmiany w charakterze występujących
zagrożeń, rosnący poziom zasad bezpieczeństwa i wiele innych czynników
wymagają aktualizowania i modernizowania wyposażenia strażnic.
Każda z jednostek posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, służący do działań w terenie, przy zagrożeniach lokalnych, takich jak: zawalone
drzewa, pożary traw, powodzie, wichury, poszukiwania zaginionych osób, jak
też przy zdarzeniach drogowych. Stanowią one również wsparcie w działaniach wymagających większych pojaz-
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dów wyposażonych w zbiorniki wodne, silne pompy i agregaty, jako środek transportu ludzi i sprzętu. Cztery
jednostki w gminie posiadają na stanie samochody marki Ford Transit zakupione w latach 2003–2005 ze środków gminy i dzięki dotacjom. W ostatnim czasie w samochód marki Renault
Master została wyposażona jednostka
OSP w Medyni Łańcuckiej.
Każda jednostka na terenie gminy posiada na swoim stanie większe
pojazdy, z których cztery są w klasie średniej, a najnowszy, zakupiony w tym roku dla OSP Czarna, jest
w klasie ciężkiej. Dzięki temu jednostki z terenu gminy mogą skutecznie
działać przy każdego rodzaju zagrożeniach, również tych największych, jak:
pożary zakładów i domostw, a rozmieszczenie strażnic pozwala na szybkie dotarcie w każde miejsce w gminie. Wspomnieć należy także o pozostałym sprzęcie mającym znaczenie w działaniu. Zakupione w ostatnich latach przez gminę oraz z dotacji urządzenia specjalistyczne, takie jak pompy wody, pompy szlamowe wraz z przekazaną w ostatnim czasie do OSP Czarna pompa wysoko wydajnościową, agregaty prądotwórcze,
pilarki spalinowe, turbowentylatory,

zestawy ratownictwa technicznego
(nożyce, rozpieraki itd.) i inne, dzięki opiece strażaków konserwatorów są
gotowe do użycia w każdej chwili.
Uzupełnieniem tego wyposażenia
jest sprzęt medyczny, sprzęt ochrony dróg oddechowych, drobny sprzęt,
środki ochrony osobistej, w tym
umundurowanie bojowe. Zakup ich
jest realizowany sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wspomniane wyposażenie nie znaczyłoby nic bez ludzi, którzy go używają. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czarna stanowią silny i zgrany zespół, osób dobrze wyszkolonych, doświadczonych
i przygotowanych do działań. Ochotnicy w Jednostkach Operacyjno-Technicznych przechodzą szereg szkoleń,
z zakresu: pożarnictwa, ratownictwa
medycznego, technicznego, obsługi
sprzętu, dowodzenia i inne. Choć wymaga to od nich poświęcenia znacznej
ilości czasu, ciągłej nauki i ćwiczeń, to
chętnych w gminie nie brakuje.
Opisana działalność ratowniczopożarnicza to tylko jedna z dziedzin,
w których OSP funkcjonuje. Strażaków
można zobaczyć na większości uroczystości zarówno religijnych, państwowych, jak i lokalnych. Są obecni w życiu parafii, tworząc straż grobową, uświetniając galowymi mundurami i pocztem sztandarowym święta, pomagając w pracach przy kościołach. Uczestniczą w życiu kulturalnym
swoich miejscowości i gminy, gdzie
zazwyczaj w roli współorganizatorów
wkładają pracę w przygotowania, pomoc w przeprowadzeniu, czy też zabezpieczają imprezy odbywające się
na terenie gminy, takie jak: pikniki,
festyny, rocznice itd. Strażacy zawsze
dbali o tradycje i zwyczaje zarówno
te strażackie, jak też społeczne.
Straż nie trwałaby przez pokolenia, gdyby nie działalność wychowawcza i praca z młodzieżą. Przy każdej
jednostce w gminie działa Młodzieżowww.gminaczarna.pl

wa Drużyna Pożarnicza, a w Czarnej
także Harcerska Drużyna Pożarnicza.
Opiekę nad nimi sprawują członkowie zarządów jednostek i inni druhowie, przekazując dzieciom i młodzieży
swoją wiedzę i umiejętności. Strażacy
odwiedzają przedszkola i szkoły, prezentując sprzęt, opowiadając o działalności OSP i PSP, a przy tym ucząc
wielu przydatnych umiejętności, takich jak: pierwsza pomoc, czy zasady
zachowania w przypadku pożaru lub
wypadku na drodze.
Nacisk stawiany na pracę wychowawczą przynosi efekty w postaci wysokich miejsc, jakie zajmują nasi młodzi reprezentanci. Wśród sukcesów
należy wymienić laureatów ogólnopolskich w Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom” we wszystkich kategoriach, laureatów powiatowych i wojewódzkich w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
gdzie już od wielu lat młodzież z naszej gminy reprezentuje powiat na
szczeblu województwa, a druh Michał
Kępa z OSP Czarna dotarł do etapu
ogólnopolskiego.
Oprócz edukacji i profilaktyki
w pracy z młodzieżą stale prowadzone
są również zajęcia sportowe, przygotowujące zespoły do Zawodów Sportowo Pożarniczych. O wysokim poziomie świadczą osiągnięcia, a tych
nie brakuje. W tegorocznych zawodach zarówno drużyna chłopięca, jak
i dziewczęca z OSP Medynia Głogowska, zajęły drugie miejsca na eliminacjach wojewódzkich w grupie CTIF,
a w poprzednich drużyna chłopięca
wygrywając eliminacje wojewódzkie
dotarła do etapu ogólnopolskiego.
Nie tylko młodzież, ale też dorośli
z naszych jednostek regularnie sprawdzają swoja sprawność na Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, rywalizując
na szczeblu gminnym i powiatowym,
a nawet wojewódzkim, gdzie drużyna
męska z OSP Medynia Łańcucka zajęła trzecie miejsce, a kobieca z OSP

www.gminaczarna.pl

Czarna piąte. Kolejnym polem, na którym odnoszone są sukcesy, jest Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP. Kronika z jednostki w Zalesiu trzykrotnie
została wyróżniona najwyższą oceną,
zdobywając tytuł „Kroniki Wzorowej”.
Na docenienie zasługuje też działalność Honorowego Klubu Krwiodawstwa „Strażacki Dar”, który nie
tylko promuje wśród mieszkańców
gminy ideę krwiodawstwa, ale też organizuje akcję poboru krwi w gminie.
Klub działa przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP w Czarnej, jednak
prym wiodą druhowie z Krzemienicy
stanowiąc jego trzon.
O działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czarna można
rozpisywać się wiele, wymieniając zasługi i pozytywne aspekty ich funkcjonowania. Do OSP może należeć każdy.
Wystarczy chcieć działać i pomagać.
Każda jednostka to też grono przyjaciół, ludzi zgranych ze sobą, mogących
na siebie nawzajem liczyć nie tylko na
akcjach.
Na koniec należy wspomnieć, że
Ochotnicze Straże Pożarne działające na podstawie Statutu, podlegają
„Ustawie o ochronie przeciwpożarowej”, a co za tym idzie, są finansowane
ze środków gminnych. To dzięki przychylności wójta gminy Czarna pana
Edwarda Dobrzańskiego i jego poprzednika, a obecnego posła na Sejm
RP pana Kazimierza Gołojucha oraz
Rady Gminy, nasze jednostki osiągnęły tak wysoki poziom pod względem
wyposażenia, wyszkolenia, a także
mogą działać w opisanych wyżej dziedzinach. Ostatnie lata to czas dużego
rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie pięć jednostek działających na terenie gminy Czarna wysoko klasyfikują się na tle powiatu, a nawet województwa podkarpackiego. 
Andrzej Barnat, Wiceprezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP w Czarnej

ZAKUP
WYPOSAŻENIA
I UZBROJENIA
DLA NASZYCH
STRAŻAKÓW

W

ostatnich latach na terenie naszej gminy i powiatu występowały licznie pożary związane
z wypalaniem traw oraz zagrażające niebezpieczeństwu naszych mieszkańców jak
i również dochodziło do licznych podtopień
gospodarstw domowych wywołanych intensywnymi opadami deszczu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzili nam strażacy z jednostek OSP z terenu naszej gminy.
Z roku na rok wyposażenie naszych
strażaków w wyniku udziału w akcjach rotowniczo – gaśniczych ulega znacznym zużyciu, dlatego zaistniała potrzeba zakupu
nowego sprzętu oraz wyposażenia. W 2014
roku pojawiła się możliwość pozyskania
odpowiednich środków na zakup nowego
sprzętu.
W marcu zostały złożone przez gminę
Czarna wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dotację na zakup sprzętu
i uzbrojenia osobistego dla strażaków z jednostek OSP z terenu naszej gminy. W sierpniu zakupiono sprzęt o łącznej wartości
72 724 zł. w tym kwota dofinansowania
z WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 58 179 zł,
pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Czarna.
W ramach zadania zakupione zostały
m.in. nowe hełmy, ubrania bojowe, buty,
rękawice, latarki, butle tlenowe, narzędzia
oraz sprzęt niezbędny przy przeprowadzaniu akcji ratowniczych. 
Marcin Golec, Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Obchody 120. rocznicy

urodzin Józefa Kluza „Wizera”
8 czerwca 2014 roku w Krzemienicy miała miejsce uroczystość, która była podsumowaniem obchodów 120. rocznicy urodzin Józefa Kluza „Wizera”, krzemieńczanina, patrioty, społecznika i animatora kultury ludowej. Powołany specjalnie w tym celu, z inicjatywy Rady Sołeckiej w Krzemienicy, komitet przygotował program wydarzeń mających na celu m.in: przypomnienie postaci tego
wielkiego działacza, prezentację jego twórczości literackiej, wykonanie nowego pomnika na cmentarzu, gdzie spoczywa wraz z żoną, wykonanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Ośrodka Kultury.

W

realizację tych zamierzeń
włączył się Teatr Dramatyczny w Krzemienicy, który dochód ze sprzedaży biletów na spektakle „Świerszcz za kominem” i „Błogosławiona wina” przekazał na tablicę pamiątkową, mieszkańcy
Krzemienicy, którzy przekazali „wolne
datki” podczas koncertu świątecznego
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej, który sfinansował druk
publikacji informacyjnych. Pomnik sfinansowany został w całości ze środków
pochodzących z budżetu gminy Czarna.
Podczas czerwcowych uroczystości
nowy pomnik na cmentarzu krzemienickim poświęcił ks. Bogusław Folusiewicz, zaś mowy okolicznościowe podnoszące rolę działalności Józefa Kluza
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dla ówczesnych i przyszłych pokoleń
wygłosili: poseł na Sejm RP pan Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki pan
Adam Krzysztoń, wójt gminy Czarna
pan Edward Dobrzański oraz członko-

wie komitetu obchodów: pan Zygmunt
Kluz, przewodniczący oraz pan Kazimierz Balawender. Powagi uroczystości nadało odczytanie Apelu Poległych,
po którym zebrani goście i delegacje re-

prezentujące miejscowe organizacje
i zespoły złożyły wieńce na pomniku.
Msza święta, która odbyła się bezpośrednio po tej uroczystości, celebrowana była przez księdza dr. Jerzego
Rojka. Oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru św. Jakuba oraz orkiestry
Kremenetz Bend uświetniła zarówno
mszę świętą w kościele, jak i spotkanie na cmentarzu.
Ostatnia część uroczystości odbyła się przed budynkiem Ośrodka Kultury, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi
Kluzowi, a następnie w sali widowiskowej, w której przygotowany został
program okolicznościowy prezentujący twórczość literacką Wizera.
Wszystkich, którzy chcą zapoznać
się z działalnością i twórczością Józefa Kluza, odsyłamy do opracowanej przez Komitet Obchodów prezentacji multimedialnej znajdującej
się na stronie internetowej Zespołu Szkół w Krzemienicy www.szkola.krzemienica.pl
Na tytułowej stronie prezentacji widnieje napis: Józef Kluz
(23.08.1893–10.02.1996) Życie
i twórczość żołnierza, poety ludowego, twórcy widowiska „Wesele Krzemienickie”, człowieka zaangażowanego sercem i czynem
w życie kulturalne i społeczne wsi
oraz w walkę o wolną i niepodległą Polskę. 
GOKiR w Czarnej

Pierwsze

NAGRODY WÓJTA WRĘCZONE
Rada Gminy w Czarnej, przychylając się do wniosku wójta gminy Czarna,
8 maja 2014 r. przyjęła w drodze uchwały Nr XXXVII/394/2014 Program
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Czarna.

C

elem programu jest przede wszystkim udzielanie pomocy finansowej dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich szczególnych zdolności i umiejętności w nauce, kulturze i sporcie oraz zachęcanie
ich w ten sposób do zwiększania wysiłków w dążeniu do powiększania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności i zainteresowań.
Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej, zarówno indywidualnie dla wyróżniających się uczniów, jak i zbiorowo dla grup, zespołów oraz
drużyn działających przy szkołach i gminnych instytucjach kultury.
Przyznaje je wójt raz w roku na wniosek dyrektorów szkół oraz osób reprezentujących gminne instytucje kultury, stowarzyszenia i organizacje
działające na terenie gminy Czarna.
Szczegółowy regulamin przyznawania nagród został określony w zarządzeniu wójta nr 37/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. , a jego treść jest dostępna na stronie internetowej gminy www.gminaczarna.pl w zakładce Zarządzenia Wójta.
Po raz pierwszy przyznane nagrody pieniężne wraz z okolicznościowymi
dyplomami gratulacyjnymi zostały wręczone nominowanym uczniom przez
wójta gminy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2013/2014
w poszczególnych Zespołach Szkół naszej gminy.
NAGRODY WÓJTA OTRZYMALI: ● Dawid Cisło, klasa III, Gimnazjum
Publiczne w Czarnej, ● Justyna Gołojuch, klasa III, Gimnazjum Publiczne
w Zalesiu, ● Maja Kaszyca, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Krzemienicy, ●
Weronika Kot, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Medyni Łańcuckiej, ● Alicja
Kotarba, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Medyni Łańcuckiej, ● Krzysztof
Lalicki, klasa II, Szkoła Podstawowa w Krzemienicy, ● Anna Magryś, klasa
III, Gimnazjum Publiczne w Woli Małej, ● Mirosław Pasierb, klasa II,
Gimnazjum Publiczne w Dąbrówkach ● Kamil Walicki, klasa III, Gimnazjum
Publiczne w Medyni Głogowskiej
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Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy im bardzo dobrych wyników w nauce oraz dalszych sukcesów i rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.
Mamy nadzieję, że ten program będzie zachętą dla dzieci i młodzieży
ze szkół naszej gminy do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji do ubiegania się o nominacje do nagrody wójta gminy Czarna w roku szkolnym 2014/2015. 
Ewa Panek, Sekretarz Gminy Czarna
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Sierpniowa
Pani
„Królowa Serc Naszych”
w Dąbrówkach
Jak co roku w Sanktuariom w Dąbrówkach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci NMP Królowej Serc Naszych
w Jej cudownym obrazie. W tym roku trwały one przez cztery dni. Wiele ludzi gromadziło się przed cudownym obrazem
w czasie nabożeństw w kościele, a także w ogrodzie maryjnym na nabożeństwach „Dróżek Różańcowych” w każdy wieczór.

W

yśpiewano wiele koncertów ku czci Królowej Serc.
Wystąpił chór z Rakszawy
„Raxavia” z pięknym repertuarem maryjnych pieśni pod batutą Anny Pliś.
Wystąpiło dwanaście zespołów
śpiewaczych z regionu, uwielbiając Maryję pieśnią maryjną. Wystąpił chór męski z Republiki Czeskiej,
który przyjechał wraz z pielgrzymką
do Matki Bożej do Dąbrówek, jak i do
całej gminy Czarna. Pielgrzymka czeska przywiozła ze sobą figurę św. Wojciecha na znak, że św. Wojciech przybył z Pragi, z Czech, aby głosić Chrystusową Ewangelię na ziemiach polskich. W ten sposób zaznaczona została 1050. rocznica Chrztu Polski.
W uroczystej procesji delegacja czeska przyniosła figurę świętego do ołtarza na główną uroczystość – sumę odpustową, którą celebrował J.E. ks. bp
Stanisław Jamrozek wraz z delegatem
czeskiego biskupa, księdzem wikariuszem generalnym Józefem Żakiem. Po
mszy św. procesja udała się z figurą
św. Wojciecha do specjalnie wybudowanej kaplicy. Tam figurę ustawiono
i poświęcono.
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Bardzo głęboko wierni przeżywali te
uroczystości, co przejawiało się w żarliwej modlitwie, licznym uczestnictwie,
jak również w innych formach, jak np.
poprzez wpisy do księgi „wpisów pamiątkowych”. Tu ludzie zostawili swoje głębokie uczucia i wiarę. Niektóre
wpisy są w formie poetyckiej. Oto jeden z nich:
I. Z Warszawy do Ciebie przychodzę
Maryjo Serc Naszych Królowo
By spojrzeć na Twe oczy cudowne
I skłonić do stóp swoją głowę.
II. Mogę powierzyć Ci wszystko
Me troski, smutki, zmartwienia
Gdy padnę tu na kolana
W modlitwie doznaję pocieszenia.
III. Ty dajesz mi wielką wiarę
W ramiona swe bierzesz bezpieczne
Gdy w Twym cudownym obrazie
zamieszkasz w Dąbrówkach wiecznie.
IV. Na zawsze mnie weź w opiekę
Wspieraj rodzinę mą całą
Otwieraj dla nas swe serce
I pozostań na zawsze wspaniałą.

Pielgrzymi ze Strażowa Czeskiego przybyli na uroczystości odpustowe również na zaproszenie wójta gminy Czarna pana Edwarda Dobrzańskiego. Dzięki zaangażowaniu pana wójta mieli oni okazję zwiedzić całą naszą
gminę i okoliczne atrakcje. Grupie gości z Czech przewodniczył starosta gminy Strażow, pan Jozef Rousek, dla którego ten przyjazd i spotkanie z gospodarzem naszej gminy było bardzo ważnym
wydarzeniem. Pan Edward Dobrzański
sprawdził się doskonale w roli przewodnika, prezentując gościom nie tylko najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne
naszej gminy, ale także budynki publiczne, obiekty sportowe czy rekreacyjne.
Grupa zwiedziła także Muzeum-Zamek
w Łańcucie i Bazylikę oo. Bernardynów
w Leżajsku, gdzie wysłuchali koncertu
organowego, a w Zagrodzie Garncarskiej
w Medyni Głogowskiej mieli możliwość
pracy na kole garncarskim i degustacji
regionalnych potraw. Pobyt grupy w części turystycznej sfinansowany został ze
środków gminy Czarna. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
„Musicie być silni miłością, która
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma, tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie”
~ Jan Paweł II

T

radycją stało się, iż corocznie w gminie Czarna organizowana jest ceremonia wręczenia medali parom, które ponad 50
lat temu rozpoczynały wspólne życie,
a teraz są „Ambasadorami miłości małżeńskiej”. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto obchodzone po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 8 października 2014 r. wzruszające chwile z okazji swojego jubileuszu przeżywało 40 par obchodzących
swoje święto.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w intencji jubilatów odprawioną w kościele parafialnym pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Czarnej przez proboszcza parafii Dąbrówki
ks. Czesława Prucnala, którą koncelebrowali ks. dziekan Jan Krzywiński pro-

boszcz parafii w Medyni Głogowskiej
i ks. Zbigniew Góra proboszcz parafii
w Czarnej. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Góra.
Druga część uroczystości odbyła się
w Ośrodku Kultury w Czarnej, podczas
której poseł na Sejm RP pan Kazimierz
Gołojuch uhonorował dostojnych jubilatów medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie. Aktu tego dokonał w asyście wójta gminy Czarna pana Edwarda Dobrzańskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy pana Zdzisława Jaromiego, a także w obecności kierownika USC pani Jolanty Jaźwy i zastępcy
kierownika USC pani Jolanty Piekarz.
Pan wójt w swoim wystąpieniu
podkreślił, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, będąca fundamentem życia społecznego. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to skarbnica czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego oraz wzór i piękny przykład dla ludzi młodych, którzy decy-

dują się zawrzeć związek małżeński
i założyć rodzinę.
Kończąc swoje wystąpienie, pan
Edward Dobrzański życzył wszystkim
„Złotym Parom” kolejnych lat w zdrowiu i harmonii, radości i satysfakcji
z tego, co przez pół wieku budowali, trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem „w zdrowiu i w chorobie,
w smutku i w radości, w bogactwie
i w biedzie”.
Uroczystość odbyła się w podniosłej
i serdecznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, kwiaty i pamiątkowe dyplomy, a także upominek dla zacnych
jubilatów.
Przy dźwiękach muzyki i lampce
szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje.
Wszystkim jubilatom oraz zaproszonym gościom, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością, serdecznie dziękujemy. 
Jolanta Piekarz, Urząd Stanu Cywilnego

Ks. Czesław Prucnal,
Proboszcz parafii w Dąbrówkach

www.gminaczarna.pl
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Jubileusz 80-lecia

Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy
18 października 2014 roku w Krzemienicy odbył się jubileusz 80-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy. Uroczystość
zgromadziła wszystkie członkinie koła, w tym najradośniej witane seniorki oraz władze samorządowe. Obecny był wójt gminy
Czarna pan Edward Dobrzański z żoną Anną, sekretarz gminy pani Ewa Panek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Czarnej pani Małgorzata Wisz, sołtys Krzemienicy pan Zenon Buk oraz nasi radni w gminie i w powiecie. Były
przedstawicielki wojewódzkich i powiatowych władz KGW, prezesi organizacji rolniczych oraz reprezentantki KGW z całego
powiatu łańcuckiego.

K

oło Gospodyń Wiejskich
w Krzemienicy wesoło witało przybyłych gości piosenką,
specjalnie na tę okazję napisaną przez
Józefa Pelca i wykonaną przy jego
akompaniamencie przez zespół śpiewających członkiń koła. Przybyłych
przywitała przewodnicząca Krystyna
Guzek, po czym oddano głos Zdzisławie Liebchen, która zaprosiła zebranych w historyczną podróż, dzięki prezentacji multimedialnej, w której wykorzystała archiwalne zdjęcia od czasów zaborów, okresu międzywojennego aż do dnia dzisiejszego. Prezentacja,
a w tym zamieszczone zdjęcia, zwróciły
uwagę na fakt, iż impulsem pracy społecznej krzemienickich kobiet była aktywność mężczyzn, którym wiernie towarzyszyły w codziennym i społecznym wymiarze życia. Założenie Kółka
Rolniczego w 1889 roku otworzyło dro-
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gę do powstania kobiecej organizacji
w 1934 roku.
Kobiety w okresie międzywojennym wyjeżdżają do Szkoły Gospodarstwa w Wieliczce, by uczyć się prowadzenia domu, gospodarstwa, szydełkowania, szycia, gotowania. Wśród nich
są Maria Bieniasz i Maria Baran. Biorą udział w działalności gospodarczej
Kółka Rolniczego. 21 kwietnia 1934
roku na zebranie kółka mężczyźni zaprosili krzemienickie kobiety i instruktorkę z Albigowej, by założyć tutaj kobiecą organizację. Przewodniczącą została Aniela z Barnatów Baranowa. Od tego momentu rozpoczyna
się oficjalna działalność KGW i to ta
data wyznaczyła jubileusz 80-lecia.
Przez wszystkie lata działalność
KGW, uwarunkowana politycznie,
miała charakter kulturalny i społeczny, podejmowano działania charyta-

tywne, edukacyjne z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Po
zawierusze II wojny światowej, nim
do lokalnej świadomości dotarła idea
komunistycznych dyrektyw, koło początkowo bardzo prężnie działało pod
kierunkiem Zofii Kuźniarowej. Niestety, odżegnywanie władz PRL od
tradycji i myśli politycznej II Rzeczpospolitej przerwało oficjalną działalność KGW w Krzemienicy. Dopiero rok 1958, związany z obchodami
600-lecia istnienia Krzemienicy, był
czasem kolejnego zrywu, który poruszył ogromne pokłady aktywności
mieszkańców miejscowości. Wówczas
podjęto wiele inicjatyw społecznych,
gospodarczych i kulturalnych, a na
prośbę Antoniego Frączka przyjechała
do Krzemienicy pani Maria Lorenc,
która w jego domu, w obecności kilkunastu kobiet, reaktywowała organizawww.gminaczarna.pl

cję, powierzając funkcję prezeski KGW
w Krzemienicy pani Jadwidze Frączek. Ta data w czasie komunistycznego ustroju wyznaczała kolejne jubileusze KGW w Krzemienicy. My jednak
swoimi obchodami zaznaczamy łączność krzemienickiej kobiety – członkini koła – z tradycjami przedwojennymi, stąd obchodzony jubileusz 80-lecia organizacji. Wszystkie lata pracy
społecznej były ostoją kultywowania
tradycji, pielęgnowania więzi rodzinnych oraz podtrzymywania życia religijnego w społeczności. Stąd też częsty wkład członkiń w przygotowania
wielu uroczystości i imprez innych organizacji, organizowanie wieńców dożynkowych, a przede wszystkim włączanie się w wydarzenia religijne.
Wszystkie wystąpienia podkreślały
ewolucję życia społecznego Krzemienicy, jednak najmocniej niezmienność
pragnień i działań organizacji, które
dążyły do umacniania więzi rodzinnych, do kultywowania tradycji, zwyczajów i obrzędów, które są naszymi,
mocnymi korzeniami oraz do nauki
szacunku i miłości wobec ziemi ojczystej, Polski.
Łączność z tradycją podkreślały stroje ludowe, w które ubrany był
występujący zespół wokalny, swoim śpiewem ubarwiający prezentację.
Ten strój przez wszystkie lata towarzyszy występom kobiet KGW na scenie, podczas dożynek czy na różnych
konkursach, w których członkinie
biorą udział. Na scenie wystąpiła też
trupa aktorów działająca od lat przy
KGW w Krzemienicy oraz pani Zofia
Sierżęga z okolicznościowym wierszem, który humorystycznie i wiernie oddał pracę członkiń koła w obecnych czasach.
Uroczystości uświetniła pięknym
śpiewem uczennica Nikola Kramarz
przy akompaniamencie dyrektora
szkoły pana Jacka Lalickiego. Wystąpił także muzyczny zespół „Pętelki”,
www.gminaczarna.pl

który swoje pierwsze sceniczne kroki
stawiał wiele lat temu przy wsparciu
KGW w Krzemienicy.
Jubileusz był okazją do odznaczeń za ciężką pracę rolnika na ziemi, a także za zaangażowanie społeczne wielu kobiet. Członkinie KGW
w Krzemienicy: Zofia Sierżęga, Janina Krauz i Helena Wełnic otrzymały Order Serca Matki Wsi, które wręczyła przewodnicząca Wojewódzkiej
Rady KGW – pani Janina Kuźniar
w obecności prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie pana
Mieczysława Bochenka.
Odznakę Zasłużony dla Kółek
Rolniczych z rąk wiceprezesa WZR
oraz KiOR pani Stefanii Michałek
i wójta gminy Czarna pana Edwarda Dobrzańskiego otrzymały: Helena Kontek, Anna Nowak i Maria
Pondel.
Odznaki im. św. Izydora Oracza
z rąk prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale pana Stanisława
Bartmana i gospodarza gminy pana
Edwarda Dobrzańskiego otrzymali: Zofia Welc, Barbara Walawender
oraz Bożena Cwynar, Wojciech Szubart, Jan Buk i Janusz Cisek.

Odznaczono panie, które w przeszłości pełniły funkcję przewodniczącej KGW w Krzemienicy. Są to: Helena Kruczek, Maria Szczęch, Alicja
Gwizdak, Anna Drabicka, Elżbieta Paczocha, Maria Brodziak i Zofia Cisek. Odznaczono też obecną
przewodniczącą koła Krystynę Guzek, doceniając jej pracę. Dla nas najcenniejsza jest jej osobowość pełna
dobra, tworząca miłą atmosferę, potrzebną do wzajemnej współpracy.
Wyróżniono też Teresę Dziedzic za
bardzo szczegółowe i rzetelne dokumentowanie w kronikach działalności
społecznej KGW w Krzemienicy.
Jubileusz był okazją składania życzeń od wszystkich lokalnych organizacji społecznych, władz, radnych
oraz od przedstawicielek KGW z całego powiatu łańcuckiego. Płynęły życzenia przepełnione ciepłem i życzliwością.
Dziękujemy za możliwość dzielenia się dobrem, radością i zgromadzonym dorobkiem. 

Tekst Zdzisława Liebchen,
fotografie Józef Buk
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Wielopłaszczyznowa działalność
w Zespole Szkół w Zalesiu
Ubiegły rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół w Zalesiu obfitował
w wiele wydarzeń. Stanowiły one integralną część podejmowanych
przez szkołę wszechstronnych działań.

N

auczyciele prowadzili wytężoną pracę dydaktyczną. Na bieżąco realizowali
treści programowe. Podejmowali wiele działań mających na celu dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Indywidualizowali pracę
z uczniami.
Wspomagali rozwijanie zainteresowań naszych dzieci i proces poszerzania przez nich wiedzy w różnorodnych dziedzinach. Szczególnie widoczne to było w organizowanych konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz przygotowywaniu uczniów do
udziału w konkursach pozaszkolnych.
Przypomnę niektóre z nich: Powiato-
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wy Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP,
IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego
w słuchaniu, IV Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Gminny Konkurs Wiedzy o Sejmie RP, Gminny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych – Irlandia, Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Annie Jenke, Konkurs „Zapobiegajmy pożarom” (na poszczególnych
etapach samorządowych).
Szkoła w Zalesiu włączała się
w działalność wspierającą zachowania prozdrowotne i służącą ochronie
środowiska. W ubiegłym roku szkolnym odbyło się kilka wycieczek, w tym
także trasą ekologiczną Łańcut – rezerwat Husówka. Uczniowie starszych

klas szkoły podstawowej i gimnazjaliści uczestniczyli w realizacji VIII edycji Programu edukacyjnego „Trzymaj
formę! Bądź aktywny!” oraz Programu
Profilaktyki Palenia Tytoniu „Znajdź
właściwe rozwiązanie”. Przypominano zasady dbania o środowisko w czasie Dnia Ziemi. Dzieci z Zalesia brały
udział w wielu zawodach sportowych
na szczeblu gminnym i powiatowym.
Nauczyciele troszczyli się o rozwój kultury wysokiej w społeczności szkolnej. Świadczą o tym organizowane dla uczniów wyjazdy na spektakle do teatru, czy na filmy do rzeszowskich kin. Grupa uczestników Gminnego Konkursu Wiedzy o Sejmie RP była
na wycieczce w Warszawie, gdzie zwiedziła m.in. Sejm RP, Centrum Nauki Kopernik i muzea. Uczniowie brali udział
w szkolnych inscenizacjach. Wzbogacali uroczystości szkolne ciągle nowymi piosenkami oraz deklamowanymi
utworami poetyckimi.
W Zespole Szkół w Zalesiu wiele
dzieci, rodziców i nauczycieli włączało się w działalność charytatywną.
Działało Szkolne Koło Caritas. Z okazji świąt czy Parafialnego Dnia Chorego
młodzi ludzie odwiedzali osoby chore
i samotne w naszej miejscowości. Składali im życzenia świąteczne, przekazywali upominki i służyli pomocą.
Kontynuowana była akcja zbierania nakrętek plastikowych pt. „Nakręć
się na pomaganie”. W akcję włączyli się
rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i nasi uczniowie. Zebrane nakrętki przekazano na rzecz podopiecznych
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla
Dzieci w Rzeszowie – za pomoc szkoła
otrzymała oficjalne podziękowanie od
Zespołu Podkarpackiego Hospicjum.
Dzięki tym działaniom uczymy
się wrażliwości, ofiarności, tolerancji, poszanowania osób starszych
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i chorych oraz otwarcia się na drugiego człowieka.
W toku pracy dydaktycznej i wychowawczej staraliśmy się nadal kształtować u dzieci postawy patriotyczne
oraz dawać wzorce do naśladowania (autorytety).
Służyły temu rocznicowe akademie,
a także udział uczniów wraz z pocztem sztandarowym w wielu uroczystościach, świętach państwowych i parafialnych. Wzorem do naśladowania jest patron szkoły święty Jan Kanty i św. Jan Paweł II. Uczniom przybliżaliśmy te osoby w czasie akademii
szkolnych i konkursów. Przygotowano
o nich prezentacje multimedialne i gazetki ścienne.
Społeczność szkolna Zalesia starała się zawsze integrować lokalne środowisko. Świętem łączącym ze
sobą pokolenia starszych i młodszych
mieszkańców naszej wioski jest Dzień
Seniora oraz Dzień Babci i Dziadka.
W ubiegłym roku szkolnym odbyły się
IX Warsztaty Garncarskie i IV Piknik
Rodzinny. Obchodziliśmy też tradycyjnie święto patrona szkoły. W organizacji tych i wielu innych uroczystości szkolnych mieliśmy wsparcie rodziców i mieszkańców Zalesia.
Byliśmy zawsze otwarci na współpracę z organizacjami i instytucjami,
które wspomagały pracę szkoły.
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Integracji zespołów klasowych,
rodzin i społeczności naszej wsi pomaga realizacja wielu projektów gimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/14
uczniowie kl. II Publicznego Gimnazjum w Zalesiu wzięli udział w Projekcie Gimnazjalnym na temat: „Jak
przygotować się do pełnienia ról społecznych? Poznajemy urzędy i instytucje w naszym regionie”. W kolejnych
etapach zdobywali wiedzę na temat
urzędów, instytucji i osób, bez których
nie mogłyby one funkcjonować. Poznawali kolejne szczeble samorządowe od gminy, powiatu do województwa oraz ich łączność z centralnymi
instytucjami i urzędami – a przy tym
uczyli się zasad samorządności. Spotkali się z osobami pełniącymi ważne
funkcje społeczne:
● z panem Edwardem Dobrzańskim
– wójtem i panią Ewą Panek – sekretarz
gminy Czarna,
● z panem Adamem Krzysztoniem
–starostą Powiatu Łańcuckiego oraz
panem Robertem Kochmanem – sekretarzem Starostwa Powiatowego
w Łańcucie,
● z panem Kazimierzem Gołojuchem
posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Biurze Poselskim w Łańcucie,
● z panem Władysławem Ortylem
marszałkiem województwa podkarpackiego.

Spotkania i wywiady zaowocowały
zrealizowaniem zamierzonych celów.
Na podstawie wymienionych doświadczeń uczniowie zrozumieli, że
aby można było zrealizować ważne dla
mieszkańców przedsięwzięcia – to konieczna jest dobra współpraca między poszczególnymi urzędami, osobami pełniącymi odpowiedzialne funkcje
społeczne oraz społecznością lokalną.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
w Zalesiu dziękują wszystkim osobom
i instytucjom za życzliwość, wsparcie i wszelką pomoc w realizacji wymienionych działań w roku szkolnym
2013/2014. 
Danuta Gołojuch,
nauczyciel w Zespole Szkół w Zalesiu
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Z życia szkoły w Woli Małej

W

życiu uczniów Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego od kwietnia do
czerwca 2014 r. miało miejsce wiele
wydarzeń i imprez okolicznościowych.
W dniach 23–25 kwietnia 2014 r.
nasi gimnazjaliści pisali pierwszy najważniejszy egzamin w swoim życiu,
który zadecyduje o tym, jaką szkołę
średnią wybiorą. W trakcie egzaminu
gimnazjalnego atmosfera była podniosła, a w powietrzu czuło się wiedzę,
którą w trakcie nauki w gimnazjum
posiedli uczniowie.
15 maja 2014 r. uczniowie ZS
w Woli Małej wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Krakowa. Pogoda wprawdzie nie dopisywała, ale i tak
wszyscy świetnie się bawili. Zwiedzaliśmy katedrę na Wawelu, kościół Mariacki, Sukiennice, Fabrykę Cukierków.
Odwiedziliśmy smoka w jego smoczej
jamie.
Corocznie w naszej szkole obchodzony jest Dzień Dziecka i Dzień Sportu. W tym roku przypadł on 2 czerwca 2014 r. Uczniowie mieli okazję wykazać się w czasie gier i zabaw sportowych, brali udział w konkursach

sprawnościowych i zręcznościowych.
Rada Rodziców, jak co roku, przygotowała dla nich ognisko, na którym
upieczono kiełbaski.
3 czerwca 2014 r. do naszej szkoły przyjechali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej swoim nowym wozem bojowym. Zachwycone dzieci wzięły udział w lekcji ze
strażakami, którzy w ciekawy sposób
opowiadali o swojej pracy. Prezentowali różne części samochodu, sprzęt
strażacki, ubrania ochronne. Uczniowie mogli założyć specjalne spodnie
i hełmy, wziąć do ręki sprzęt gaśniczy,
a nawet trzymać węża, z którego leciała woda. Okazało się, że to wcale nie
takie proste i trzeba sporo siły, żeby
temu podołać.
Tego samego dnia uczniowie klas
I–II gimnazjum w ramach projektu „Muzeum za złotówkę” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiedzieli Muzeum – Zamek w Łańcucie. Razem
z przewodnikiem zobaczyli Salę Balową, komnaty hrabiny Izabeli Czartoryskiej, poznali ciekawostki z życia
właścicieli zamku, zwiedzali Oranżerię. To była ciekawa i nietypowa lekcja.

Życie w naszym przedszkolu toczy
się spokojnie, ale dostarcza naszym pociechom wiele atrakcji. Dbamy o to, by
ustabilizowany rytm dnia przeplatać
wieloma wydarzeniami, które uczą naszych najmłodszych milusińskich kreatywności, rozwijają ich pasje i talenty, stają się pierwszą lekcją patriotyzmu,
a zawsze dostarczają mnóstwo frajdy.
28 maja 2014 r. przedszkolaki
z Woli Małej i uczniowie klas I–III wybrali się na wycieczkę do Skansenu
w Kolbuszowej. Dzieci miały możliwość poznać pejzaż lasowiackiej i rzeszowskiej wsi. Pani przewodnik pokazała im dawne zabudowania, wnętrze
chałup, ich wyposażenie oraz obejście.
Dzieci obejrzały dawne ule wydrążone w pniu, poznały studnię – żurawia,
zobaczyły ziemiankę, wiatraki, młyn
wodny i kuźnię. Później udaliśmy się
do najciekawszego miejsca – Muzeum
Dawnych Zabawek, gdzie przygotowano dla dzieci niespodziankę. Miały one
możliwość wspólnej zabawy dawnymi
zabawkami wykonanymi z drewna, co
sprawiło im wiele radości.
Drugim ciekawym wydarzeniem
była wycieczka do Kinderplanety w galerii Nowy Świat w Rzeszowie.

Przedszkolaki miały okazję skorzystać z wielu atrakcji w sali
zabaw – dwóch trampolin, wielu zjeżdżalni, basenów z piłeczkami, karuzeli, pojazdów, gier
i innych. Po zabawach ruchowych przeszliśmy do klubu Kula.
Przedszkolaki po krótkim szkoleniu mogły pograć w prawdziwe kręgle. Było to dużym wyzwaniem, gdyż wielu z nich było
w takim miejscu po raz pierwszy.
Kolejnym etapem naszej wycieczki było kino 6D. Tam obejrzeliśmy film Epoka Lodowcowa. Dzieci pierwszy raz doznały takich wrażeń. Oprócz obrazu
trójwymiarowego w kinie trzęsły się fotele, padał śnieg, wiał
silny wiatr, pojawiał się dym,
pryskała woda, mróz szczypał
w nogi. Ważnym wydarzeniem
w życiu przedszkola był Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Mamy
i Taty, który odbył się 11 czerwca 2014 r. Dzieci przygotowały na tę okazję program artystyczny. Były wiersze, piosenki,
życzenia. Uczniowie Szkolnego
Kółka Teatralnego zaprezentowali sztukę „Cudnalińscy” , która w humorystyczny sposób pokazała problemy, z jakimi boryka się współczesna rodzina oraz
sposób ich pokonania. Uczniowie klas I–III wystąpili z programem poświęconym ojcom i matkom. Po skończonej części artystycznej rozpoczął się kiermasz
przygotowany przez Radę Rodziców. Można było kupić ciasto „domowej roboty”, gofry,
lody i wiele innych smakołyków.
Była też loteria fantowa, zabawy
i atrakcje dla dzieci. Dużą popularnością cieszyło się malowanie twarzy i zabawa przy muzyce, przygotowane przez uczennice kl. III gimnazjum.
Wszystkie atrakcje przygotowane dla dzieci na pewno przypadły im do gustu i będą miłymi wspomnieniami z lat dziecinnych. Udana zabawa z pewnością przyczyni się do podtrzymania tego zwyczaju. 

Piknik parafialny w Czarnej

Monika Orzechowska, Anna Noga,
Magdalena Hanus, Halina Dul
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ
W KRZEMIENICY OD KWIETNIA 2014

W

kwietniu 2014 roku nasze
przedszkole było organizatorem gminnego konkursu „Rozśpiewane przedszkole”. Mogliśmy podziwiać dzieci z naszej gminy, które z entuzjazmem prezentowały swoje talenty wokalne.
Na początku maja przedszkolaki z Krzemienicy tradycyjnie z okazji
Święta Flagi wyruszyły na spacer po
Krzemienicy z własnoręcznie wykonanymi biało-czerwonymi flagami.
W naszej szkole dużą rolę odgrywa
edukacja regionalna. W maju odbył się
konkurs plastyczny pt. „Legendy naszej
miejscowości” – „Dziedzic z Krzemieni-
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cy”, „Świńskie Ryło”, „Diabeł w cegielni”, „Kapliczka na wyspie”, „Żmijowisko” – to seria obrazów nawiązujących
do znanych legend o naszej miejscowości. Wszystkie zostały namalowane
techniką akrylową na płóciennym podobraziu i są efektem pracy uczniów
uczęszczających na zajęcia kółka plastycznego. Obrazy można podziwiać
na szkolnych korytarzach.
Corocznie w naszej szkole odbywa się konkurs „Mam talent”, który
cieszy się bardzo dużą popularnością.
Uczniowie mają okazję zaprezentowania siebie „z innej strony”, pokazania
swoich, czasem niezwykłych umiejęt-

ności i talentów. W tym roku królował
taniec, akrobatyka, śpiew, malarstwo
i recytacja.
W czerwcu nasza szkoła włączyła
się w ogólnopolską akcję „Lekcja wolności 1989–2014”. Symboliczna data
4 czerwca 1989 roku stała się szczególnym pretekstem, by porozmawiać
o tym, czym jest życie w wolnym kraju.
Uczniowie mieli przygotować kilkuminutową prezentację ustną na temat życia w rzeczywistości PRL-u. Kluczowymi postaciami w tej inicjatywie byli rodzice i dziadkowie, którzy opowiedzieli uczniom o tych paradoksach i absurdach tamtych czasów.
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W okresie wiosennym braliśmy już
tradycyjnie udział w XXVII Powiatowym Rajdzie Rowerowym. Wzięło w
nim udział ok. 250 uczestników. Trasa
rajdu wiodła m.in. przez: Kraczkową,
Markową, Gać i Białobrzegi. Uczniowie naszej szkoły musieli dojechać na
miejsce startu i wrócić do Krzemienicy,
więc łącznie pokonali 57 km.
8 czerwca 2014 roku poczty sztandarowe naszej szkoły oraz społeczność
szkolna brała udział w uroczystości
120. rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka Józefa Kluza pseudonim „Wizer”. Uczniowie wzięli udział we mszy
świętej, w dalszej części odbył się przemarsz do Domu Kultury, odsłonięcie
tablicy pamiątkowej i część artystyczna, w której również wystąpili uczniowie naszej szkoły.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego nasza placówka wzbogaciła się
o nowy, wewnętrzny plac zabaw. Służy nie tylko przedszkolakom i uczniom
naszej szkoły, ale korzystają z niego
również dzieci młodsze pod opieką rodziców. Cały kompleks powstał w ramach realizacji projektu „Równy start
przedszkolaka”. Choć inwestycja wymagała wysiłku, radość dzieci z nadmiarem go rekompensuje.
Tradycyjnie w czerwcu organizujemy piknik rodzinny. W tym roku odbywał się pod hasłem: „Rodzina zawsze
razem się trzyma”. Na pikniku prezentowały się przedszkolaki oraz uczniowie szkoły. Były konkursy, zawody, loteria fantowa, stoiska z żywnością, dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje. Chociaż pogoda w tym roku nie dopisała,
wszyscy cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu.
W dniach 13–14 października 2014
roku obchodziliśmy w naszej szkole jubileusz 125-lecia szkolnictwa
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w Krzemienicy. W związku z tym już
przez cały rok szkolny 2013/2014 odbywały się w szkole różne wydarzenia
i konkursy związane z tą uroczystością,
np. „Wspomnienia o szkole” – spotkania z emerytowanymi nauczycielami,
zasłużonymi mieszkańcami Krzemienicy: z panią Cecylią Baran – jedną z najstarszych mieszkanek naszej wsi (ma
90 lat) oraz z jej córką – panią Lucyną
Brodziak – emerytowaną nauczycielką;
z panem Zygmuntem Kluzem – emerytowanym nauczycielem, byłym dyrektorem naszej szkoły oraz z sołtysem
Krzemienicy – panem Zenonem Bu-

kiem. Goście wspominali swoje szkolne lata, przekazali nam dużo ciekawych
wiadomości o tym, jak wyglądała nauka
w starej szkole – od lat przedwojennych po lata 70. XX wieku. Odbyły się
konkursy z okazji jubileuszu, np. konkurs literacki „Szkoła, do której chodzili nasi rodzice i dziadkowie”, „Wiersze
i fraszki o szkole”, konkurs fotograficzny „Moja szkoła w obiektywie, literacko-plastyczny „Szkoła moich marzeń”
i wiele innych. 
Katarzyna Wróbel,
Zespół Szkół w Krzemienicy
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RÓŻNE DZIAŁANIA

jeden cel

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej
– szkoła przyjazna uczniowi

W

dzisiejszych czasach wymaga się od szkoły, aby
nie tylko uczyła i wychowywała, ale także dawała uczniowi
poczucie bezpieczeństwa i pozwalała odnieść sukces w różnych dziedzinach. Nasza szkoła od lat podejmuje szereg działań, by sprostać tym wymaganiom.
Oferujemy naszym uczniom bogatą
ofertę zajęć pozalekcyjnych – zarówno
kół zainteresowań, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów
z problemami w nauce. W szkole dzia-

36

NASZA GMINA PAŹDZIERNIK

2014

łają: chór, który uświetnia swoimi
występami akademie i uroczystości
szkolne, gazetka „Szkolny Bzik”, która dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej oraz Szkolny Klub Europejski, który podejmuje szereg inicjatyw (np.
Dzień Europejski) w celu przybliżenia
uczniom kultury krajów europejskich.
Uczniowie wdrażani są do samorządności, aktywnie działając w Samorządzie Uczniowskim. Szeroko propagowana jest idea wolontariatu dzięki organizacji przez Zarząd SU różnych ak-

cji charytatywnych (np. Góra Grosza,
Pomóż i ty) oraz aktywną pracę członków Szkolnego Koła Caritas.
Każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów w wielu konkursach szkolnych:
wiedzy, ortograficznych, językowych,
recytatorskich, plastycznych i w zawodach sportowych.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę przed lekcjami i po nich w świetlicy szkolnej oraz pomoc pedagoga szkolnego w trudnych sytuacjach
lub po traumatycznych przeżyciach.
Oferujemy wszystkim chętnym gorącą herbatę oraz jednodaniowe obiady
w stołówce szkolnej. Ponadto w placówce rokrocznie realizowane są programy: „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.
Dzięki realizacji programu WOŚP
„Ratujemy i Uczymy Ratować” uczniowie mają możliwość praktycznej nauki
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a wdrożenie „Programu
Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti” pomaga uczniom ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, których
przybywa z roku na rok, systematycznie eliminować trudności w czytaniu
i pisaniu poprzez uczenie się polisensoryczne (wielozmysłowe).
Wychodząc naprzeciw sugestiom
rodziców, w szkole od kilku lat jest realizowany „Projekt na szóstkę”, który
pozwala zakupić podręczniki w atrakcyjnych cenach na terenie placówki.
Na terenie gimnazjum realizowany
był również projekt „Yangster”, w ramach którego uczniowie nieodpłatnie
uczestniczyli w dodatkowych lekcjach
języka angielskiego, podczas których
doskonalili znajomość tego języka.
Dbając o wszechstronny rozwój
uczniów, nasza szkoła systematycznie
realizuje szereg programów profilaktycznych:
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● propagujących zdrowy tryb życia
i odżywiania (Zawsze razem, Radosny
uśmiech – radosna przyszłość, Wiem,
co jem i dlaczego, Trzymaj formę, Akademia dojrzewania, Porcja Pozytywnej
Energii, Moje dziecko idzie do szkoły),
● uczących zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (Odblaskowe pierwszaki, Szkoła bez przemocy),
● uczących asertywności i radzenia
sobie w trudnych sytuacjach (Znajdź
właściwe rozwiązanie).
Nauczyciele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, podejmują szereg działań, by zapewnić możliwość rozwoju uczniom szczególnie
uzdolnionym. Dzięki temu odnoszą
oni sukcesy w konkursach zewnętrznych. Do znaczących osiągnięć w tym
zakresie należy zaliczyć:
● w szkole podstawowej – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
z historii dla Wojciecha Bieńka z kl. VI,
tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu: „Moja miejscowość i region są
piękne” dla Karoliny Kot z kl. V, I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój pierwszy dzień w szkole” dla Julii Bojdy oraz I miejsce w diecezjalnym etapie Konkursu Biblijnego
z Dziejów Apostolskich dla Wojciecha
Bieńka z kl. VI.
Nasi uczniowie zajmowali także
czołowe miejsca w konkursach gminnych (krasomówczym „Perły tradycji
i historii w naszych miejscowościach”
– I i II miejsce; plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” – II miejsce, językowym „Master of English Spelling
4” – III miejsce, Gminnym konkursie
wiedzy o Irlandii - II miejsce).
● w gimnazjum – tytuł finalisty
konkursów przedmiotowych z języka
angielskiego (Szymon Lepianka z kl.
II) oraz geografii (Anna Bojda i Kinga
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Lachtara z kl. III); I miejsce w Powiatowym konkursie języka angielskiego:
„Językomaniak to ja” oraz I miejsce
w Powiatowym Konkursie „Unia Europejska wczoraj i dziś” dla Kamila Walickiego, Huberta Sokoła i Jakuba Bernata z kl. III; I miejsce w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Sejmie dla Kamila
Walickiego z III.
● znaczące osiągnięcia uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum w zawodach sportowych gminnych i powiatowych.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę wyjazdów do
kina, teatru, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz do Teatru MASKA
na lekcje muzealne. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano również wyjazd
uczniów na sesję Parlamentu Młodzieży do Rzeszowa
oraz 4 wycieczki edukacyjne: do Tuchowa (dla kl. II

SP), do Warszawy, do Ziemi Kłodzkiej
(trzydniowa dla uczniów gimnazjum)
oraz wycieczkę: Rabka Zdrój – Zakopane – Ludźmierz – Wieliczka (trzydniowa dla uczniów SP).
W związku ze specyfiką środowiska
i lokalizacją szkoły ściśle współpracujemy z Zagrodą Garncarską, dzięki czemu nasi uczniowie poznają tajniki garncarstwa i podstawy lepienia
w glinie. Sprawujemy również opiekę
nad miejscami martyrologii – pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz grobami ofiar II wojny światowej, a na korytarzach szkolnych prezentujemy sylwetki osób zasłużonych dla regionu.
Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych przez nas działań jest
tworzenie wizerunku szkoły bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Staramy się,
by nasza szkoła stała się dla uczniów
drugim domem, w którym powinni
czuć się bezpiecznie i dobrze oraz wiedzieć, że jest ona dostosowana do ich
potrzeb. 
Opracowała: A. Woś, fot. E. Wandas
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Majówka rodzinna
w Medyni Łańcuckiej
Maj to miesiąc, który z pewnością wszystkim kojarzy się z pełnią wiosny,
słońcem, ciepłem, łąkami pełnymi kwiatów, dlatego nastraja do życia niezwykle
pozytywnie. W takim nastroju 3 maja w Zespole Szkół w Medyni Łańcuckiej
odbyła się Majówka Rodzinna zorganizowana przez Dyrektora i Radę Rodziców.
Nie brakło również sponsorów, którzy wsparli tę inicjatywę, w przygotowania
włączyli się strażacy, Klub Kobiet, nauczyciele i uczniowie. Celem przedsięwzięcia
było zebranie funduszy na zakup nowych szafek do szkolnej szatni. Mimo że
pogoda nie sprzyjała zabawie, przybyło wielu mieszkańców Medyni Łańcuckiej
i Pogwizdowa. Swoją obecnością zaszczycili nas również: poseł na Sejm RP
Kazimierz Gołojuch, wójt gminy Czarna Edward Dobrzański, ks. dziekan Jan
Krzywiński, proboszcz parafii.

N

a rodziny, które chciały wziąć udział w zabawie
i przyjemnie spędzić świąteczny dzień, czekały liczne atrakcje.
Impreza rozpoczęła się programem
okolicznościowym przygotowanym
przez uczniów. W tym dniu przypadała
kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, dlatego młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny „Witaj Maj, 3 Maj”, którym uczciła to ważne wydarzenie. Ponieważ w maju przypada również święto wszystkich mam,
a w czerwcu tatusiów, najmłodsi, czyli przedszkolacy, przedstawili program
„Wszystkie kwiaty dla Mamy i Taty”,
zaś uczniowie klas I–III „Dla Ciebie

Mamo i Tato”, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Własny projekt
„Brytyjski Dzień Wiosny” zaprezentowała także młodzież gimnazjum, która na chwilę przeniosła wszystkich do
innego kraju – Wielkiej Brytanii, przybliżając elementy kultury i obyczajów
oraz przedstawiając sylwetki znanych
Brytyjczyków. Od 1 września 2013 r. istnieje szkolny zespół gitarowy, którego instruktorem jest pani Dorota Ziajor z Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej. Również ci uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności gry
na gitarze, które zdobyli w ciągu kilku
ostatnich miesięcy. Program artystyczny zakończył się tanecznie, gdyż na sce-

nie wystąpił zespół taneczny Fuks, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Medyni Łańcuckiej.
Wspaniałą zabawę zapewniła również firma Festynowo, organizując gry
i zabawy z klaunem, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i gadżetami, pokaz
kręcenia największej waty cukrowej czy
robienia megabaniek mydlanych. Nie
brakowało też chętnych, którzy skorzystali z możliwości malowania twarzy. Na dzieci czekał też plac zabaw ze
zjeżdżalniami i quady. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa,
gdyż każdy los wygrywał, a na zakończenie została wylosowana słodka nagroda główna, którą była wata cukrowa w rozmiarze XXXL. Zarówno cegiełki na plac zabaw, jak i kupony w loterii rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.
Nie zabrakło również osób, które dbały o zdrowie wszystkich uczestników.
Dzięki Grupie PCK z Nowej Sarzyny
i młodzieży z Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie można było również skorzystać z bezpłatnych porad
zdrowotnych oraz zmierzyć ciśnienie.
Na łasuchów, i nie tylko, czekał obficie zaopatrzony bufet, przygotowany
przez rodziców. Dużym powodzeniem
cieszyły się domowe pierogi, szybko
rozchodziły się zapiekanki, kiełbaski,
gofry, chipsy, nie zabrakło też lodów
i napojów. Z pewnością nikt nie odszedł głodny.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie z OSP w Medyni Łańcuckiej, a chętni mogli zapoznać się z pro-

fesjonalnym wyposażeniem wozu
strażackiego.
Impreza, która trwała do późnego wieczora, zakończyła się rodzinną dyskoteką.
Majówkę z pewnością należy zaliczyć do bardzo udanych. Wspólne działania wielu osób pokazały,
że można przyjemnie i rodzinnie
spędzić czas, docenić wysiłki i pracę dzieci, nauczycieli i rodziców,
którym na sercu leży wspólne dobro – funkcjonowanie naszej szkoły
na wysokim poziomie i zapewnienie
uczniom jak najlepszych warunków
do nauki. Dlatego gorące podziękowania składamy na ręce współorganizatorów i sponsorów, którymi byli: wójt gminy Czarna Edward
Dobrzański, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej, druhowie z OSP z Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa, Klub Kobiet
z Medyni Łańcuckiej, Zakład Eksploatacji Kruszyw i Robót Ziemnych
– Piotr Jeziorek i Leszek Dziubek,
Zakład Robót Ziemno – Regulacyjnych i Eksploatacji Kruszywa – Halina, Andrzej i Marek Lechowie, Zakład Produkcji Przyczep i Nadwozi
„Stim” – Stanisław Małecki, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”, Firma KRYSPOL – Tomasz Litwin, Producent Słodyczy ARGO,
Zakład Tapicerski – Marek Kot, Zakład Stolarski – Alicja i Tadeusz Kubalowie, Cukiernia P. Kazimiery Tomaki, Firma Meblowa Bogfran, której przedstawicielem jest p. Kazimiera Panek, Podkarpacka Spółdzielnia TUCZNIK z Górna.
Dzięki wielkiej ofiarności i pomocy udało się zebrać kwotę ponad 5 tys. zł, którą Rada Rodziców
dofinansowała remont i wyposażenie szatni szkolnej. Od 1 września każdy uczeń posiada indywidualną szafkę na obuwie zmienne
i ubranie. Wygląd i estetyka szatni uległy zdecydowanej poprawie,
co cieszy całą społeczność szkolną.
Liczymy na dalszą owocną współpracę z instytucjami i sponsorami,
aby nasza szkoła stawała się coraz
piękniejsza. 

DZIEŃ DZIECKA
W POGWIZDOWIE

W

dniu 7 czerwca 2014 r.
w godzinach 13.00–17.00
na terenie przy budynku
Rady Sołeckiej w Pogwizdowie odbył
się Dzień Dziecka.
Było wiele darmowych atrakcji
dla naszych pociech: ● Euro-bungee,
● megazjeżdżalnia „PAPUŻKI”, ● zamek „SAFARI” dla najmłodszych,
● trampolina, ● konkursy i zabawy
z klaunem, ● piękny pokaz baniek mydlanych. Można z nich było korzystać
bez ograniczeń, posilając się smacznymi, domowymi rogalikami oraz napojami. W każdym konkursie były do wygrania ciekawe nagrody.

Na zakończenie wszystkie dzieci
otrzymały ogromne paczki ze słodyczami i innymi niespodziankami.
Impreza sfinansowana została
w całości ze środków pochodzących
z budżetu gminy Czarna w ramach
funduszu sołeckiego sołectwa Pogwizdów.
Za pomoc w organizacji Dnia
Dziecka serdecznie dziękuję:
● Państwu Teresie i Januszowi
Chmielom
● Pani Grażynie Szluz
● Pani Zofii Grzesik
● Pani Zofii Dudek
● Pani Katarzynie Bojdzie
● Paulinie i Łukaszowi Chmielom
● innym życzliwym ludziom. 

Agnieszka Guzek, Sołtys Pogwizdowa

Anna Techman, Elżbieta Wojturska,
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej
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To była jednak
trąba powietrzna!
Jak wynika z opracowanej przez Sieć Obserwatorów Burz rekonstrukcji zdarzeń
zamieszczonej na stronie http://obserwatorzy.org/co-sie-stalo-na-wschod-odrzeszowa-noca-1314-sierpnia-2014/, gwałtowna burza, która nocą z 13/14
sierpnia 2014 przeszła między innymi przez Krzemienicę, niosła z sobą trąbę
powietrzną.

B

urza powstała w paśmie Karpat, skąd z prędkością 90–100
km/h dotarła do wschodnich
okolic Rzeszowa. Pierwsze zniszczenia
wystąpiły już w Boguchwale, Matysówce i Zalesiu. Około 60 min od powstania burzy o godz. 2:30 przed miejscowością Malawa zszedł z niej lej. Trąba
powietrzna położyła najpierw lasek tuż
przed Malawą i niszczyła drzewa i budynki w samej miejscowości. Następnie lej przeszedł nad łąkami i dotarł do
Kraczkowej, gdzie wyrządził najwięcej
zniszczeń, powodując wyrywanie nawet ścian szczytowych. Dalej po przejściu fragmentu polnego i przecięciu
Drogi Krajowej nr 4 zahaczyła o Tłoki Kraczkowskie, by od pól uprawnych
uderzyć w końcowej fazie w Krzemienicę. Na polach za miejscowością zjawisko powoli zaczęło zanikać. Zerwane dachy i powalone drzewa odnotowano jeszcze w północnej części Łańcuta.
Ogrom zniszczeń uświadomił wszystkim siłę tego zjawiska, a w wypowiedziach każdy podkreśla, że gdyby trąba przeszła w dzień, mogłaby poważnie
zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańcom.
Z obserwacji świadków z Krzemienicy, których wyładowania atmosferyczne zbudziły ze snu, wynika, że na około
10 min przed uderzeniem trąby tempeDane statystyczne
zjawiska podane przez
Sieć Obserwatorów Burz:
● Max siła: dolne EF-3 (238 km/h)
● Długość szlaku: ok. 7050 m
● Max szerokość: ok. 400 m
● Prędkość ruchu burzy: 90-100 km/h
● Czas trwania trąby ok. 5 min
● Szkody wg danych samorządów
terytorialnych: 180 budynków
(w tym w Krzemienicy 36 mieszkalnych, gospodarczych i innych).
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ratura powietrza wynosiła 29°C! Było
to bardzo dziwne jak na nocną porę.
Burza nadeszła zatrważająco szybko. Towarzyszyły jej bardzo mocne wyładowania, dużo błysków bez ciężkich
grzmotów, duży napór wiatru. Słychać było trzask łamanych i skręcanych drzew, łomot zerwanych z dachów
blach i innych fragmentów pochodzących ze zniszczonych budynków. Najsilniejsze uderzenie trwało około 15
sekund, później jeszcze przez chwilkę
mocno wiało. Wszyscy, którzy znajdowali się w obszarze zejścia trąby, z wielkim przerażeniem oglądali to zjawisko
przez okna swoich domów. Kiedy wyszli na zewnątrz, widok był porażający.
Podobnie opowiadają o tym zdarzeniu
inni świadkowie, którzy nie spali.
Najstarsi mieszkańcy mówią, że bywały groźne burze, jednak takich jak ta
w nocy z 13 na 14 sierpnia 2014, w ich
ponad 90-letnim życiu nie było.
Zaraz po ustaniu burzy, powiadomiony o zjawisku został wójt gminy
Czarna, który niezwłocznie przybył na
miejsce. Po wstępnych oględzinach na-

tychmiast podjął decyzję o rozpoczęciu
działań mających na celu niesienie pomocy poszkodowanym. Bezpośrednio
po ustaniu burzy zjawiła się jednostka
OSP z Krzemienicy, która od wczesnych
godzin porannych przy pomocy specjalistycznego sprzętu usuwała powalone drzewa. Zorganizowano plandeki
do przykrycia zniszczonych dachów,
uruchomiono jednostki OSP z Czarnej,
Zalesia, Medyni Głogowskiej i Łańcuckiej. Dzięki temu już o godzinie 5 rano
została oczyszczona i udrożniona droga powiatowa na odcinku ok. 300 metrów. Powiadomiono również służby
energetyczne, które niezwłocznie zabezpieczyły zerwane linie.
W tym samym dniu rozpoczęły prace dwie powołane przez wójta gminy Czarna komisje, których zadaniem
było oszacowanie skali zniszczeń i sporządzenie dokumentacji. Komisje pracowały w godzinach popołudniowych
w czwartek i piątek (w dzień świąteczny – Wniebowzięcie NMP), aby móc
w poniedziałek przedłożyć całość materiałów (dokumentację fotograficzną,
protokoły szacunkowe, wywiady środowiskowe oraz część opisową) służbom
Wojewody Podkarpackiego. Po dokonaniu wyceny, która była konsultowana i zaakceptowana przez poszkodowanych, sporządzone zostały protokoły, przekazane następnie do Wojewody
Podkarpackiego. Właściwie sporządzona dokumentacja spowodowała szybką
wypłatę odszkodowań. Gmina Czarna
jako jedna z pierwszych otrzymała informację o pozytywnym zweryfikowaniu wniosków oraz o przyznaniu 33 poszkodowanym (odrzucono jeden wniosek dotyczący niezamieszkałego budynku) środków finansowych. Środki przelano we wtorek, zaś wypłaty poszkodowani otrzymali następnego dnia. Szkody budynków gospodarczych oszacowała inna komisja, również powołana
przez wójta gminy Czarna. Protokół prac
tej komisji może posłużyć poszkodowanym mieszkańcom w uzyskaniu kredytu lub umorzeniu zaległych rat podatku.
D o d a t kow ą p o m o c w kwo c i e
30 000 zł pochodziła z Caritas Diecezji
Przemyskiej oraz 7000 zł od parafian
Krzemienicy. Rozdysponowania tych
środków na prośbę księdza proboszcza
dokonali członkowie Akcji Katolickiej.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc poszkodowanym. 

„Mamo, tato, chcę być sportowcem”
Jesienią 2013 r. gmina Czarna wystartowała z projektem „Mamo, tato,
chcę być sportowcem”. Przez rok czasu nasi instruktorzy zachęcili wiele
młodych dziewcząt i chłopców do aktywności fizycznej. Utworzyły się dwie
grupy siatkarek oraz dwa zespoły młodych piłkarzy. W okresie jesienno-zimowym zajęcia odbywały się w szkołach w Krzemienicy, Dąbrówkach, Medyni Łańcuckiej oraz Medyni Głogowskiej, natomiast w okresie letnim
można było zobaczyć wysiłek młodych sportowców na „Orliku” w Czar-

nej, gdzie poza treningami brali udział
także w rozgrywkach sportowych.
Rok pracy pokazał, że w naszej
gminie jest bardzo duże zainteresowanie aktywnością fizyczną u dzieci
i młodzieży, dlatego też nasi instruktorzy – Ewa Mroziak i Maciej Grad
– wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego ruszyli z kolejnymi lekcjami pokazowymi w szkołach.
Obecnie prowadzone są treningi piłki nożnej dla chłopców z klasy I,
II i III SP oraz zajęcia siatkarskie dla
dziewcząt z klas IV, V i VI.

Harmonogram zajęć
w okresie jesienno-zimowym:
Piłka nożna:
Poniedziałki (ZS w Krzemienicy):
15:30–16:30 kl. I i II SP
16:30–17:30 kl. III SP
Piątki (ZS w Medyni Łańcuckiej):
15:30–16:30 kl. I i II SP
16:30–17:30 kl. III SP
Siatkówka:
Wtorki: ZS w Krzemienicy:
16:00–17:30 kl. V i VI SP
Środy: ZS w Krzemienicy:
15:00–16:30 kl. IV SP
16:00–17:30 kl. V i VI SP
Czwartki: ZS w Medyni Głogowskiej:
15:00–16:30 kl. V SP
16:30–18:00 kl. VI SP

Polska biega
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Zenon Buk, Sołtys Krzemienicy
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Narodowe Czytanie „Trylogii” w Czarnej

5

września w Ośrodku Kultury
w Czarnej odbyło się drugie
spotkanie w ramach projektu
Nocne Czytanie. Tym razem organizatorzy dostosowali się do akcji „Narodowe Czytanie” ogłoszonej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
i dlatego czytanym dziełem była „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 osób: od
dzieci po seniorów. Wielu przyszło po
prostu posłuchać i zobaczyć.

Gdy chcemy zagłębić się w czytaniu, odruchowo tworzymy pewną dogodną atmosferę, np.: wybieramy spokojny czas i miejsce, przygotowujemy
jakiś napój, przekąskę, siadamy w wygodnym fotelu, wybieramy bliskie,
miłe oświetlenie itd., każdy po swojemu.Jako pomysłodawca projektu Nocne Czytanie, chciałam, by naszym spotkaniom towarzyszyła atmosfera przytulnego saloniku ułatwiającego czytającym i słuchającym skupienie się
nad treścią. I chyba to się udało. Duża,
widowiskowa sala Ośrodka Kultury
w Czarnej przekształciła się na kilka
godzin w przyjazny salonik.
„Trylogia” Henryka Sienkiewicza
to trzy obszerne powieści o awanturniczo-romansowo-wojennej fabule. W każdej główny wątek splecio-

ny jest z wieloma innymi, a to wszystko osadzone pośród charakterystyki
dramatycznych losów Rzeczypospolitej XVII wieku, opisów przyrody, scen
batalistycznych, drobiazgowej analizy
postaci itd. Nie jesteśmy w stanie ukazać tego wszystkiego podczas kilkugodzinnego spotkania. Możemy jednak próbować przyciągnąć, zaciekawić, zasygnalizować, przybliżyć... Staraliśmy się nadać dynamiczny przebieg
temu kilkugodzinnemu wydarzeniu, by
czytanie wyrwanych fragmentów mało
znanego (niestety) dzieła, na dodatek
pisanego trudnym, staropolskim językiem, nie znużyło, ale pozostawiło zainteresowanie i niedosyt. Spotkanie
składało się z czterech przeplatających się elementów: czytania wybranych fragmentów „Ogniem i mieczem”,
„Potopu”, „Pana Wołodyjowskiego”,

scenek „Próba generalna słuchowiska
– KU POKRZEPIENIU SERC”, fragmentów filmów: „Potop” i „Pan Wołodyjowski” oraz antraktów, podczas których można było porozmawiać, udzielić wywiadu dla TVP Rzeszów, wzmocnić np. słodkościami i napojami, pomyśleć o... itd.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
za udział we wspólnym czytaniu „Trylogii”, a wójtowi gminy Czarna Edwardowi Dobrzańskiemu za wspieranie naszego przedsięwzięcia i za przeczytanie
pierwszego fragmentu.
Dziękuję mediom za nagłośnienie
informacji o naszym przedsięwzięciu.
6 września w przedpołudniowej
audycji Polskiego Radia Rzeszów LUS
– Lekkie Uzupełnienie Soboty na zaproszenie dziennikarki pani Bernadety
Szczypty udział wzięli główni aktorzy
Nocnego Czytania w Czarnej: Maria Kiwała-Barnat, Damian Janusz, Katarzyna Gargała i Andrzej Barnat. Oprócz
rozmowy przedstawione zostały dwie
sceny słuchowiska „KU POKRZEPIENIU SERC” napisanego (wg „Trylogii”)
przez Damiana Janusza.
6 września w wieczornych Aktualnościach TVP Rzeszów wyemitowana została relacja z Narodowego Czytania „Trylogii” nagrana podczas Nocnego Czytania 5 września w Ośrodku Kultury w Czarnej. Wywiady przeprowadzała dziennikarka pani Agata
Ozga-Myc, a kamerował pan Rafał Opaliński. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu w Nocnym Czytania:
● pani Małgorzacie Wisz Dyrektorce
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Czarnej,
● p a n i K r y s t y n i e Te i c h m a n
Dyrektorce Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czarnej,
● Radzie Sołeckiej w Czarnej,
● N a u czyc i e l o m : p a n i A l i c j i
Kołodziej i panu Grzegorzowi Gawłowi
za rozpropagowanie idei tego projektu
w Zespole Szkół oraz przygotowanie
dzieci i młodzieży do udziału w nim,
● pani Czesławie Nycz za pyszną
porcję słodkości,
● Damianowi Januszowi za opracowanie scenariusza, reżyserię i udział
w słuchowisku „Ku pokrzepieniu serc”,
● Katarzynie Gargale, Andrzejowi
Barnatowi i Kamilowi Pankowi za zapał i zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 

Obrazy i spektakl. Niby odległe,
a jak najbardziej bliskie sobie słowa.
Spojone słowem – „plastyka”
13 września w Ośrodku Kultury w Czarnej odbyło się wyjątkowe spotkanie ze sztuką. Wystawiony został spektakl pt. Szajna, po którym miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Wajdy.

S

ztuka mówiąca o Józefie Szajnie została napisana i zagrana przez aktora
mieszkającego w Czarnej – Damiana Janusza. Młody artysta urodził się
w 1993 roku w Płocku. Obecnie związany z Czarną i Rzeszowem. Student
elektrotechniki na Politechnice Rzeszowskiej. Reżyseruje, pisze, gra, prowadzi zajęcia aktorskie w Ośrodku Kultury w Czarnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Tworzy swój rodzaj teatru, poszukuje scenicznych
osobowości, wgłębia się w naturę człowieka i materii. Autor dramatów: Gorzki
aloes, Szajna, Tylko miłość się liczy. Skąd ja mam to wiedzieć!?, Skrzek.
Spektakl Szajna traktuje o wybitnym artyście. Józef Szajna – scenograf, reżyser teatralny, autor scenariuszy, teoretyk teatru, malarz, grafik. Urodził się w
1922 roku w Rzeszowie. Jako młody chłopak trafił do obozu KL Auschwitz, później do Buchenwaldu. Koszmar wojny i przeżycia, których doświadczył w obozie, odcisnęły piętno na jego twórczości, znanej obecnie na całym świecie.
Przejmujący spektakl Damiana Janusza miał charakter czytania performatywnego tzn. takiego, w którym tekst przenika się z aktorską improwizacją, muzyką i obrazem.
Goście mogli wymienić swoje przeżycia na temat spektaklu w rozmowie
z jego autorem, a doskonałą okazją ku temu była wystawa obrazów Agnieszki Wajdy. Artystka, inspirująca się twórczością Józefa Szajny, na czarnieńską
wystawę wybrała te najbardziej nawiązujące formą i wyrazem do przedstawienia Damian Janusza. Pasją Agnieszki Wajdy jest łączenie w malarstwie, rysunku i grafice technik plastycznych i poszukiwanie oryginalnych form przekazu.
Aktualnie pracuje w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jako koordynator wydarzeń artystycznych, gdzie udało się jej spełnić jedno z marzeń: przygotowała projekty kostiumów do sztuk „Przyjazne dusze” i „Szalone nożyczki”. 
GOKiR Czarna

Maria Kiwała-Barnat, Sołtys wsi Czarna
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Wydarzenia kulturalne w Krzemienicy
Jesień obfitowała w Krzemienicy w wydarzenia kulturalne: imprezy plenerowe, spektakle, wystawy i koncerty.
W ramach projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego Krzemienicy”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Czarnej, odbyło się szereg wydarzeń, których celem było zwrócenie uwagi mieszkańców i przyjezdnych
gości na atrakcyjność turystyczną tej miejscowości. Decyduje o niej między innymi istnienie tu zabytkowego
kościoła i związanego z nim dawnego kultu św. Jakuba. Dlatego też Krzemienica stała się ważnym punktem na linii dwóch
szlaków: ogólnopolskiego – Szlaku Architektury Drewnianej i europejskiego – Via Regia-Drogi Świętego Jakuba. Istotne
znaczenie mają również dawne tradycje i zwyczaje weselne przedstawiane w formie widowiska tanecznego przez Zespół
Regionalny „Wesele Krzemienickie”, długoletnie tradycje chóralne i ponad stuletnie tradycje teatralne. Tworzyli tu artyści
wykształceni, z doskonałym warsztatem malarskim, jak miłośnik słowiańszczyzny Franciszek Frączek „Słońcesław”,
którego prace przedstawiają między innymi lokalne legendy, oraz twórcy nieprofesjonalni, tworzący z potrzeby serca,
jak malarka Helena Gwizdak, której prace należą do tzw. „malarstwa naiwnego”.

P

rojekt „Promocja dziedzictwa kulturowego Krzemienicy” zakłada prezentację tego
bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez cykl imprez – imprezy plenerowej, koncertu w zabytkowym kościele i wystawy malarstwa
w budynku dawnej Szkoły Ludowej. Impreza plenerowa zorganizowana została 14 września na placu przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła Starszego, gdzie przygotowano stoiska na wzór
dawnego targu. Pod namiotami dawne rzemiosło zaciekawionej publiczności prezentowali garncarz, łyżkarz

i tkacz. Można było również zasmakować w potrawach tradycyjnej krzemienickiej kuchni, zwłaszcza w starodawnych smakołykach weselnych
przygotowanych przez członkinie Wesela Krzemienickiego i Koła Gospodyń
Wiejskich w Krzemienicy.
Na scenie występowały lokalne zespoły: dziecięce zespoły taneczne:
Krzemyki i Mix Dance, Dziecięcy Zespół Wokalny Jakubki, Regionalny Zespół Wesele Krzemienickie, Zespół Śpiewaczy KGW oraz Big Band Kremenetz
Band. Niezwykłą atrakcją dla licznie
zgromadzonej publiczności była przed-

stawiana w plenerze sztuka „Via Regia
– historie na Szlaku św. Jakuba” w wykonaniu aktorów Teatru Formy z Wrocławia. W widowisko zaangażowali się
także aktorzy Krzemienickiego Teatru
Dramatycznego, a w finałowej scenie
wystąpił Chór św. Jakuba pod kierownictwem Małgorzaty Dzień.
We wnętrzach zabytkowego kościoła przygotowana została wystawa
rzeźby Jana Grabarza przedstawiona
w dwóch cyklach: „Rodzina” i „Przekaz”. Obok starego kościoła w budynku Ośrodka Zdrowia zobaczyć można
było prace Heleny Gwizdak.

Uczestnicy imprezy dowiedzieli się
wiele o tradycjach, zabytkach, historii, legendach i położeniu Krzemienicy na dwu ważnych szlakach. Mogli
również zwiedzić zabytkowe wnętrza
i przejść trasą przebiegającą obok zabytkowych kapliczek pod opieką przewodnika Krzysztofa Liebchena.
W ramach cyklu wydarzeń w zabytkowym krzemienickim kościele odbył się także koncert, w którym wystąpił solista Teatru Muzycznego Capitol
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z Wrocławia pan Marek Szydło. Na niedawno odrestaurowanych organach zagrał brat śpiewaka – znany wszystkim
organista łańcuckiej fary pan Jan Szydło. Koncert uświetnił także chór św.
Jakuba z Krzemienicy.
Po koncercie publiczność zaproszona została na otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Franciszka Frączka, która zorganizowana została w pomieszczeniach dawnej Szkoły Ludowej, znajdującej się obok kościoła. Po mitycz-

nym świecie Słońcesława oprowadził
zgromadzonych znany publicysta pan
Antoni Adamski.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego Krzemienicy w gminie Czarna”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów
objętego PROW 2007–2013. 
GOKiR Czarna, fot. Monika Baran
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„BAW SIĘ ZDROWO I WESOŁO”
VI PIKNIK RODZINNY W DĄBRÓWKACH

Prognozy pogody, na szczęście, nie zawsze sprawdzają się! Tak było i tym
razem w pierwsze jesienne, niedzielne popołudnie, gdy po raz szósty
społeczność wsi i okolicy miała okazję wspólnie spotkać się na Pikniku
Rodzinnym „Baw się zdrowo i wesoło”. Po raz drugi impreza odbyła się
na stadionie sportowym. Coroczna wspólna inicjatywa nauczycieli szkoły,
przedszkola i Rady Rodziców stała się już tradycją.
Cel imprezy to dofinansowanie wycieczek szkolnych i zakup zabawek
do przedszkola, których nigdy za dużo.

P

o smutnej, deszczowej sobocie i niepewnych prognozach, niedziela była bardziej
podobna do lata niż do jesieni. Dzięki
przezorności pana Edwarda Dobrzańskiego, wójta gminy Czarna, przygotowani byliśmy nawet na opady, ale na
szczęście namioty mogły chronić wrażliwych przed promieniami słonecznymi. Nic więc dziwnego, że impreza zgromadziła chyba rekordową liczbę mieszkańców wsi i okolicy, pragnących wspólnie spędzić wolny czas. Nie
zawiedli zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz Czesław
Prucnal, proboszcz parafii, pani Ewa
Panek, sekretarz gminy Czarna, miejscowi radni: panowie Tadeusz Gwizdak, Zdzisław Jaromi, Wiesław Gwizdak
i sołtys Dąbrówek pan Roman Pudło.
Dla uczestników imprezy rodzice naszych dzieci przygotowali mnóstwo atrakcji kulinarnych: zapiekanki, frytki, popcorn, serwowane na bieżąco i cieszące się największym powodzeniem, napoje chłodzące, kawę,
herbatę. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się wykwintne domowe ciasto przygotowane przez ro-
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dziców i nauczycieli. Różnorodność wypieków, większa niż w najlepszej cukierni, zadowoliła najbardziej wymagających smakoszy, nic więc dziwnego, że niektórzy kupowali ciasto „na
wynos”. Nowością kulinarną na pikniku były domowe pierogi przygotowane
przez pracujące w szkole panie kucharki i panią intendentkę oraz zaprzyjaźnione z nimi babcie naszych uczniów.
Dzieci ustawiały się w kolejce do okolicznościowego niepowtarzalnego ma-

kijażu autorstwa pani Elżbiety Pudło,
aby później dumnie paradować i pozować do fotografii wykonywanych przez
panią Izabellę Kuźniar.
Nad sprawną organizacją prezentacji na estradzie, już tradycyjnie, czuwała pani Renata Kątnik, która umiejętnie dodawała odwagi tym, którzy odczuwali tremę przed występem. Piknik
był okazją do promocji talentów scenicznych naszych najmłodszych, kilkuletnich artystów z przedszkola, oraz
tych starszych, którzy dali wspaniały popis swoich umiejętności wokalnych, instrumentalnych, tanecznych
i recytatorskich. Wszyscy gromkimi
brawami nagrodzili najmłodszych artystów za tańce, piosenki i inscenizacje. Z aplauzem przyjęto występ dziewczynek z zespołu „VIVO” działającego
w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach pod
kierownictwem pani Barbary Leńczyk.
Podziwialiśmy pomysłowe stroje podczas pokazu mody owocowo-warzywnej, scenkę promującą zdrowy styl życia, inscenizacje, piosenki i grę na różnych instrumentach. Może nie wszyscy
zdawaliśmy sobie sprawę, jakie duże
talenty drzemią w naszych dzieciach.
Tak jak zwykle bywa na naszych piknikach i tym razem nie zabrakło konkursów i rywalizacji sportowych dla dzieci i rodziców. Dużym powodzeniem cieszyły się nietypowe konkurencje, takie
jak: rzut beretem oraz rzut kaloszem.
Nad wszystkimi atrakcjami sportowy-
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mi czuwała pani Ewa Lekowska, nagradzając uczestników słodyczami. Dla
miłośników łamigłówek matematycznych pani Barbara Szubart przygotowała układanki i zadania, nad którymi
„łamali sobie głowy” nawet nasi absolwenci. Odbyła się licytacja figurek ceramicznych, piłki i słodyczy przeprowadzona przez pana Pawła Tamę.
Nie zawiedli nas strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, którzy w tym roku mieli do ugaszenia
„płonący olej”. Był to oczywiście pokaz możliwości nowego wozu strażackiego, który przyjechał do nas na syrenie. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć go „od środka”. Okazało się, że gasić trzeba było… pragnienie, zwłaszcza po uczestnictwie
w przygotowanym przez strażaków torze przeszkód. Każdy odważny przyszły strażak, który pokonał ów tor,
mógł liczyć na krzepiący batonik lub
wafelek, o który zadbali sponsorzy.
Atrakcją naszych pikników jest zawsze
ostatni punkt programu, losowanie nagród, w tym głównej, szczególnie cennej dla uczniów. W tym roku był to tablet zakupiony przez Radę Rodziców
oraz akcesoria elektroniczne ufundowane przez pana wójta. Aby móc wziąć
udział w losowaniu, należało kupić „cegiełkę z niespodzianką”, a najlepiej kilka, aby zwiększyć swoje szanse. Niespodzianki to słodycze, maskotki, gadżety przyniesione przez dzieci, rodziców, przyjaciół szkoły lub ufundowane przez sponsorów. Nad przygotowaniem cegiełek czuwały panie
Danuta Świątoniowska i Małgorzata Ziaja. Były jak zwykle duże emocje,
a corocznie nagrody wygrywają ci,
którzy mają dużo szczęścia lub kupią dużo cegiełek. Tym razem szczęwww.gminaczarna.pl

ście uśmiechnęło się do Weroniki, gdyż to ona wylosowała tablet.
Tegoroczny piknik należy zaliczyć do
udanych pod każdym względem. Dopisała, mimo dużych obaw, pogoda,
wspaniała publiczność, a dzięki dobrej
organizacji udało się wszystko zaplanować w czasie i sprawnie przeprowadzić.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy
pomogli nam organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo. Przekonaliśmy się,
że wśród społeczności lokalnej są ludzie o wielkim sercu, na których zawsze

możemy liczyć. Dziękujemy serdecznie
panu wójtowi Edwardowi Dobrzańskiemu za pomoc i nagrody oraz pani Małgorzacie Wisz i panu Zdzisławowi Jaromiemu za pomoc w organizacji imprezy. Szczególnie wdzięczni jesteśmy
Radzie Rodziców z przewodniczącą panią Marzeną Mihilewicz na czele, za
duży wkład pracy przed i podczas pikniku. Dziękuję wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkoły, którzy przygotowali występy, cegiełki, dekoracje, konkurencje sportowe, łamigłówki, zaproszenia i przyczynili się do sprawnej organizacji imprezy.
Nie da się wszystkich wymienić
z imienia i nazwiska, niektórzy chcą pozostać anonimowi. Dla nas, społeczności szkolnej, najważniejsze jest wsparcie osób nam życzliwych, chcących pracować dla dobra naszych dzieci. Dziękuję wszystkim za przybycie na piknik
i wspólną zabawę. Życzę, aby satysfakcja i dobre wspomnienia towarzyszyły
Państwu do czasu następnej imprezy
środowiskowej w Dąbrówkach. 
Renata Karp, Dyrektor Zespołu
Szkół w Dąbrówkach
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Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej, 6 lipca 2014 r.
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Warsztaty Garncarskie w Medyni Głogowskiej 24–26 lipca 2014 r.
Lato w Parku Matki Bożej Jagodnej
w Medyni Łańcuckiej
Konkurs „Pływanie na byle czym”
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Ć w i c z e nia służb ratowniczo - gaśnicz y c h

		

Czarna, 22 października 2014 r.

