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Realizacja budżetu gminy

ZAPRASZA NA GMINNE OBCHODY

97. ROCZNICY ODZYSKANIA

na dzień 30.06.2015 r.

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2015 wynosi
21 441 166 zł, z rozróżnieniem na:
● dochody bieżące: 18 293 474 zł (56,1%)
● dochody majątkowe: 3 147 692 zł (68,5%)

W KOŚCIELE PW. NAWIEDZENIA
NMP W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
O GODZ. 8.00

Ważniejszymi źródłami dochodów są:
● I. dochody własne: 7 764 846 zł (54,5%), w tym:
– dochody majątkowe – 604 022 zł (sprzedaż składników
majątkowych)
● II. subwencja ogólna z budżetu państwa:
8 363 990 zł (58,2%), w tym:
● III. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
2 602 257 zł (58,6%), w tym:
● IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:
2 710 074 zł (65%), w tym:
– środki na zadania inwestycyjne 2 543 669 zł (64%)

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2015 wynosi 18 984 981 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące na łączna kwotę: 16 290 462 zł
(52,9%), z czego ważniejszymi kierunkami
wydatkowania będą:
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● Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
– 1 350 745 zł (49,3%)
● Remonty i utrzymanie dróg gminnych
– 214 745 zł (53,7%)
● Bieżące utrzymanie budynków komunalnych
– 367 729 zł (65,9%)
● Administracja publiczna – 1 412 768 (53,6%)
● Ochotnicze Straże Pożarne – 82 614 zł (43,5%)
● Oświata (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola)
– 8 221 258 zł (51,2%)
● Pomoc społeczna (w tym świadczenia rodzinne,
zasiłki z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze)
– 2 557 223 zł (57,7%)
● Gospodarka odpadami (wywóz śmieci)
– 310 561 zł (50%)
● Oświetlenie drogowe – 196 040zł (72%)
● Dotacja dla Samorządowych Instytucji Kultury
– 804 260 zł (58,2%)
● Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych)
– 129 397 zł (48,5%)

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 694 519 zł
(35,7%), w tym na następujące zadania inwestycyjne:
W okresie I półrocza środki majątkowe wydatkowano
przede wszystkim na realizację końcowego etapu
kilkuletniego projektu pn. „Uregulowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie gminy Czarna, etap II”,
którego całkowita wartość wynosi 15 mln zł.
W roku 2015 w ramach tego projektu wykonano
modernizację stacji uzdatniania wody w Czarnej,
wybudowano nową stację uzdatniania wody w Krzemienicy,
wykonano sieć wodociągową z Zalesia do Pogwizdowa.
Dotychczasowe wydatki w tym roku na te cele wyniosły
2 651 853 zł (53,4%).

*procentowe wartości w nawiasach oznaczają stopień realizacji
planu dochodów i wydatków wg. stanu na dzień 30.06.2015 r.

Janusz Kuźniar, Skarbnik Gminy Czarna

www.gminaczarna.pl
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Reorganizacja w placówkach oświatowych
W dniu 14 maja 2015r. Rada Gminy Czarna podjęła uchwały w sprawie
przekształcenia i włączenia do istniejących zespołów szkół – przedszkoli w Czarnej i w Medyni Głogowskiej. Podjęcie w/w uchwał poprzedzone
było konsultacjami Wójta Gminy z dyrektorem istniejącego przedszkola,
dyrektorami zespołów szkół oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji
ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czarna. O zamiarze przekształceń został wcześniej poinformowany Kurator Oświaty w Rzeszowie
oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Podjęte działania przyczyniły się
do obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych poprzez
zorganizowanie wspólnej obsługi, zapewnienia jednolitego kierownictwa oraz bardziej optymalnego wykorzystania kadry pedagogicznej. Przy
funkcjonowaniu placówek w jednym
zespole istnieje możliwość monitorowania psychofizycznego rozwoju
dziecka, jego umiejętności i kompetencji we wszystkich cyklach kształcenia. Dla najmłodszych dzieci za-

pewniona jest opieka pedagoga zatrudnionego w szkole. Pracownicy dotychczasowych przedszkoli stali się na
podstawie Kodeksu Pracy pracownikami zespołów szkół.
Dokonanie obecnych przekształceń jest ostatnim etapem działań mających na celu ujednolicenie zarządzania placówkami oświatowymi na
terenie Gminy Czarna.
W roku bieżącym zostały również złożone do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie wnio-

ski o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na 2015 rok. Efektem tych starań było pozyskanie kwoty 49.000 zł. na wyposażenie stołówek
działających w szkołach oraz 27.432 zł
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Wójt Gminy podpisał również umowę z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na realizację Rządowego programu wspierania w 2015r.
organów prowadzących szkoły. Przystąpienie do programu pozwoli pozyskać dotację celową w kwocie 9.370 zł.
na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz rozwijać zainteresowania
uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Elżbieta Paczocha, Kierownik
Zespółu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli Gminy Czarna.

„Energetyczne tornistry”
dla pierwszoklasistów
PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych
to akcja wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny
Tornister”.

Jednym z kluczowych celów PGE
Dystrybucja S.A. w ramach CSR są
działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W tym roku po raz pierwszy akcja „Energetyczny Tornister” została przeprowadzona w Gminie Czarna, gdzie tornistry wyposażone w wyprawki szkolne podarowano dzieciom
z najbardziej potrzebujących rodzin.
Akcja prowadzona była we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej; do pomocy, zgodnie z założeniem Organizatora wytypowano 20 dzieci rozpoczyna-
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jących w bieżącym roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znalazły zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki
z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.
Spotkanie z dziećmi i ich rodzicami
odbyło się na sali narad Urzędu Gminy
Czarna tuż przed rozpoczęciem roku
szkolnego tj. 27 sierpnia 2015r.
Na spotkanie przybył Dyrektor Rejonu Energetycznego Leżajsk Kazimierz Balawender, Przewodniczący
Rady Gminy Czarna -Zdzisław Jaromi,

Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański ,Kierownik GOPS w Czarnej Ewa
Moskwa.
Wręczając dzieciom tornistry
wszyscy obecni życzyli dobrych wyników w nauce oraz wspaniałych koleżanek i kolegów oraz mnóstwa pozytywnej energii.
Rodzice dzieci wyrazili zaś
wdzięczność podkreślając, że jest to
duża pomoc zwłaszcza dla rodzin
o niskich dochodach, wielodzietnych
czy borykających się z innymi problemami.
Ewa Moskwa, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

www.gminaczarna.pl

FUNDUSZ SOŁECKI
NA ROK

2016

Fundusz sołecki – to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)

Aby sołectwo mogło otrzymać
środki finansowe do dyspozycji, Rada
Gminy musiała podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do
31 marca roku poprzedzającego rok,
w którym wydatkowane zostaną środki. O tym na co zostaną przeznaczone
środki w konkretnym sołectwie, decydują mieszkańcy, głosując w trakcie
Zebrania Wiejskiego.
Aby przedsięwzięcie mogło być
zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
● służyć poprawie życia mieszkańców,
● należeć do zadań własnych gminy,
● być zgodne ze strategią rozwoju
gminy.
Wniosek
o
dofinansowanie
z funduszu sołeckiego powinien zawierać:
● wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
● oszacowanie kosztów realizacji
planowanych przedsięwzięć (koszty
przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla
danego sołectwa);
● uzasadnienie, w którym należy
przede wszystkim wskazać, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia
przyczyni się do poprawy warunków
życia mieszkańców danego sołectwa.
W terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, Sołtys przekazuje Wójtowi Uchwałę Zebrania
Wiejskiego wraz z wnioskiem, celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Wyżej opisane warunki i terminy zostały spełnione przez wszystkie Sołectwa z terenu gminy Czarna.
www.gminaczarna.pl

Nazwa sołectwa

Zaplanowane przedsięwzięcia
w ramach funduszu sołeckiego

Czarna

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
541/2.

Dąbrówki

Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej
(działka 1326/38) od bloków w kierunku leśniczówki.

Krzemienica

Wykonanie remontu drogi o numerach:
1500/2;1500/3;1528;1611od „zielonego krzyża”
oraz kontynuacja remontu drogi nr1139/2.

Medynia Głogowska

Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego
wykonanie zatoczki przystankowej przy Zespole Szkół
w Medyni Głogowskiej.

Medynia Łańcucka

Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
o nr 814 i na działce nr 786/4.

Pogwizdów

Modernizacja dróg gminnych na działkach nr 318/27
oraz 1688/38.

Wola Mała

Przebudowa drogi gminnej – nr działki 813 o długości
170 m szerokość 2,5 m

Zalesie

Wydzielenie drogi gminnej z działki nr 212
w Zalesiu oraz opracowania dokumentacji
budowy tej drogi i jej urządzenie.

Powyższa tabela przedstawia planowane zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok
2016 wskazane w czasie zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach.
Wysokość środków finansowych
przypadających na dane sołectwo obliczona wg. ustawy o funduszu sołeckim, na rok 2016 przedstawia się następująco:
● Czarna – 28 011,22 zł
● Dąbrówki – 28 011,22 zł
● Krzemienica – 28 011,22 zł
● Medynia Głogowska – 28 011,22 zł
● Medynia Łańcucka – 25 882,37 zł

● Pogwizdów – 28 011,22 zł
● Wola Mała – 28 011,22 zł
● Zalesie – 26 022,43 zł
Aktualnie w Urzędzie Gminy odbywa się weryfikacja wniosków pod kątem zgodności z ustawą o funduszu
sołeckim, następnie zostaną opracowane kosztorysy przedsięwzięć zawartych we wnioskach.
W 2016 r. odbędą się przetargi na
zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego do wysokości środków
wyliczonych zgodnie z ustawą. 
Janusz Kuźniar,
Skarbnik Gminy Czarna
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DROGI GMINNE − FAKTY I MITY
W ostatnim okresie sporym zainteresowaniem mieszkańców niektórych sołectw gminy Czarna cieszy się temat dróg gminnych, szczególnie w kontekście regulowania ich stanu prawnego. Przykładem tego zainteresowania jest m.in. uchwała Nr 2/09/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówki
podjęta 20 września br. w sprawie wniosku o opracowanie planu uregulowania stanu prawnego dróg
SI (samoistne posiadanie).

Wokół tematu dróg zdążyło już narosnąć wiele mitów. Stąd może na początku wyjaśnijmy podstawowe pojęcia. Gmina Czarna zgodnie z prawem
może nabyć działkę, drogę na trzy sposoby poprzez: komunalizację, zasiedzenie, nabycie w formie aktu notarialnego (zakup).
1. KOMUNALIZACJA
W przypadku dróg publicznych
nabycie własności następuje na podstawie przepisów ustaw: z 1985 r.
o drogach publicznych oraz z 1998 r.
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
W tej procedurze składamy wniosek
do Wojewody podkarpackiego z kompletem dokumentów, a po otrzymaniu
ostatecznej decyzji Wojewody składamy wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej. W razie niezgodności
oznaczeń nieruchomości w ewidencji
i księdze wieczystej, koniecznym jest
zlecenie wykonania mapy synchronizacyjnej o średnim koszcie 500 zł od
jednej działki ( przy czym na 1 drogę
może się składać kilka lub nawet kilkanaście działek).
Drogi wewnętrzne (czyli drogi niezaliczone do dróg publicznych, takie jak
m.in. drogi dojazdowe do gruntów rol-
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nych i leśnych, do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, pętle autobusowe itp.) nabywane są na podstawie przepisów ustawy z 1990 r. − przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w procedurze
takiej samej jak w przypadku dróg publicznych.
W procedurze komunalizacyjnej
ważne jest, aby te nieruchomości były
własnością Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostwo Powiatowe. Jako dowód własności w większości przypadków przedstawiamy odpis z dawnych ksiąg wieczystych, gdzie
jako właściciel wpisane są przedwojenne gminy katastralne, a na mocy innych
ustaw Skarb Państwa (Starosta) stał się
właścicielem tych nieruchomości lub
wpisana jest wprost własność Skarbu
Państwa.
W ostatnich dwóch latach współpracujemy owocnie w tym zakresie ze
Starostwem Powiatowym w Łańcucie,
które jako zarządca mienia Skarbu Państwa nabywa własność na Skarb Państwa, a gmina występuje do wojewody
o komunalizację. Oszczędzamy wówczas na kosztach przygotowania niezbędnych map synchronizacyjnych.
W ten sposób nabyliśmy na własność
11 działek w latach 2014-2015.

2. ZASIEDZENIE
Wniosek o zasiedzenie składany jest
do sądu cywilnego przez samoistnego posiadacza nieruchomości − czyli osobę, bądź podmiot, która nieruchomością faktycznie włada jak właściciel,
ale nie posiada dokumentu na potwierdzenie tego faktu.
Ten sposób uregulowania stanu
prawnego nieruchomości jest przydatny szczególnie wtedy , gdy stan prawny gruntów zajętych pod drogi jest nieuregulowany. Takie przypadki występują np. gdy księga wieczysta zaginęła, nigdy nie została założona, bądź też
istnieje, ale wpisu dokonano w bardzo
odległym czasie i nie można ustalić następców prawnych właścicieli nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej.
Jest to tryb nabycia szczególnie
kosztowny, gdyż należy się liczyć z wydatkami rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wniosek
o zasiedzenie należy na wstępie opłacić
kwotą 2000zł, niestety nie zawsze jest
to jedyny koszt prowadzenia tej procedury. Należy brać również pod uwagę koszty dodatkowych biegłych powołanych przez sąd, ustanowienia kuratora, ogłoszeń i ewentualnej apelacji (2000 zł).

www.gminaczarna.pl

Posiadanie nieruchomości dokumentujemy poprzez przedkładanie
wypisów z ewidencji gruntów, dowodów ponoszenia nakładów na nieruchomości (remont, naprawę nawierzchni drogi, odśnieżanie) oraz
zeznania świadków. Należy pamiętać,
że posiadanie nieruchomości musi
trwać nieprzerwanie przez okres 20
lat w przypadku posiadania w dobrej
wierze i 30 lat w przypadku złej wiary. W praktyce sądy stosują dla gmin
okres 30 lat zakładając, że gmina powinna posiadać wyższą świadomość
prawną i powinna wiedzieć, że nie
jest właścicielem nieruchomości. Samorząd gminny istnieje dopiero od 25
lat i dziwi fakt żądania przez sąd udokumentowania 30 lat zasiedzenia. Sąd
po rozpoznaniu sprawy stwierdza, czy
nastąpiło zasiedzenie nieruchomości
czy nie. Od postanowienia sądu przysługuje odwołanie.
Istotne jest, że w przypadku dróg,
do których własności roszczą sobie

www.gminaczarna.pl

prawo również inne osoby, trudno jest
udowodnić posiadanie przez co najmniej 30 lat.
Zwykle prace związane z remontem,
modernizacją i budową tych dróg wykonywane były w latach 90 ub. wieku
i późniejszych. Poprzedni okres władania opiera się w głównej mierze na
zeznaniach świadków, jeśli gmina nie
posiada potwierdzenia w postaci dowodów materialnych.
Nie zawsze gmina może zasiedzieć
działkę lub drogę czego przykładem jest
próba zasiedzenia drogi nr ewid. 636/1
w Dąbrówkach, gdzie mimo poniesienia znacznych kosztów w kwocie
około 7 000 zł, do nabycia własności na rzecz gminy nie doszło, m.in.
z powodu niekorzystnych dla gminy
zeznań świadków, powołanych spośród mieszkańców sołectwa Dąbrówki.
Gmina we wszystkich miejscowościach
czyni starania, aby działki stanowiące
samoistne posiadanie (SI), użytkowane jako drogi, stały się jej własno-

ścią bez szkody dla dotychczasowych
właścicieli.
W większości przypadków, badając
Księgi wieczyste (hipotekę) okazuje
się, że są w niej wpisane osoby fizyczne jako właściciele, co nie jest zgodne z ewidencją gruntów prowadzoną
przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Uwłaszczenie się na takiej drodze
skutkuje pozbawieniem własności dotychczasowego właściciela bez finansowego zadośćuczynienia.
3. NABYCIE WŁASNOŚCI
W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO
Kolejną formą jest nabycie drogi
w formie kupna, darowizny, wymiany
z osobami fizycznymi lub instytucjami.
Działka nabywana w tym trybie musi
mieć uregulowany stan prawny (właściciela), dokonaną wycenę przez uprawnionego rzeczoznawcę, no i oczywiście
musi być zgoda obu stron. ►
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W latach 1990-2002 uregulowano decyzjami komunalizacyjnymi stan
prawny 111 działek będących drogami na 573 istniejących działek drogowych w tym 545 SI w całej gminie w tym:
1. 39 działek w Czarnej na 122
istniejące,
2. 1 działka w Dąbrówkach na 65
istniejących,
3. 20 działek w Krzemienicy na 116
istniejących
4. 0 działek w Pogwizdowie na 73
istniejące,
5. 11 działek w Medyni Łańcuckiej
na 32 istniejące,
6. 15 działek w Woli Małej na 32
istniejące,
7. 19 działek w Medyni
Głogowskiej na 121 istniejących,
8. 6 działek w Zalesiu na 12
istniejących.
W latach 2009-2015 na terenie
całej gminy uregulowano stan prawny 75 działek będących drogami:
1. w drodze komunalizacji
41 działek w tym:
● 7 działek w Czarnej,
● 11 działek w Krzemienicy,
● 16 działek w Dąbrówkach,
● 5 działek w Pogwizdowie
● 1 działka w Medyni Głogowskiej,
● 1 działka w Woli Małej,
2. w drodze zasiedzenia 6 działek
w Woli Małej,
3. w drodze nabycia od osób fizycznych, Nadleśnictwa Leżajsk i Agencji
Nieruchomości Rolnych 28 działek
w tym:
● 7 działek w Czarnej,
● 9 działek w Krzemienicy,
● 4 działki w Dąbrówkach,
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● 5 działek w Medyni Głogowskiej,
● 2 działki w Pogwizdowie,
● 1 działka w Medyni Łańcuckiej.
W 2015 r. gmina Czarna wystąpiła do Starosty Łańcuckiego z wnioskiem o uregulowanie na Skarb Państwa 17 działek stanowiących drogi wewnętrzne: 6 działek w Dąbrówkach, 4 działki w Czarnej, po 3 działki
w Medyni Głogowskiej i Krzemienicy
oraz po 1 działce w Woli Małej i Medyni Łańcuckiej. Uregulowanie stanu własności tych działek przez Starostwo da
gminie podstawę do ich skomunalizowania.
Należy podkreślić, że Gmina nie
zawsze może zachowywać się w stosunku do dróg wykazanych w ewidencji gruntów jako SI jak właściciel. W dużej części te drogi powstały z gruntów prywatnych i to
tym prywatnym osobom przysługuje prawo własności, nie jest ono
jednak ujawnione ze względu na
zaniedbania w czasie uwłaszczeń
w latach 70-tych ub. wieku. Część
tych dróg to drogi polne używane
przez pojedyncze osoby i nabycie
ich przez gminę skutkowałoby koniecznością ich późniejszego utrzymywania.
Warto wiedzieć, że osoby fizyczne także mogą uwłaszczyć się na tych
działkach, nawet teraz, składając stosowny wniosek do sądu.
Gmina Czarna w ramach środków budżetowych przeznaczonych na
utrzymanie dróg prowadzi utrzymanie
zarówno letnie jak i zimowe wszystkich dróg gminnych (publicznych) oraz
dróg wewnętrznych ogólnodostępnych,
z których korzystają mieszkańcy, bez
względu na to, czy dana droga jest
własnością gminy czy w samoistnym
posiadaniu.

Modernizacje, remonty dróg
gminnych będących własnością
gminy jak i drogi SI wykonywane
były i są nadal zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Czarnej, Rad Sołeckich poszczególnych
sołectw lub w odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez grupy mieszkańców gminy.
W ostatnich sześciu latach, począwszy od 2010r. do końca III kwartału br
gmina wydatkowała na remonty, modernizacje dróg w oraz letnie i zimowe ich utrzymanie środki finansowe
w łącznej wysokości 10 899 409, 21 zł.
Szczegółowe kwoty w latach 2010
do 2015 w rozbiciu na wydatki ponoszone na utrzymanie dróg, inwestycje
drogowe oraz udział finansowy gminy
w remontach i modernizacjach dróg
powiatowych i wojewódzkich obrazuje poniższa tabela.
W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowane zadania w zakresie modernizacji, remontów i napraw dróg gminnych w poszczególnych sołectwach zostały zrealizowane w całości, w niektórych nawet doszły roboty dodatkowe.
Gmina finansuje z własnego budżetu zadania nalężące do samorządu powiatu czy województwa w zakresie budowy i projektowania chodników.
Obecnie realizowane są prace projektowe dotyczące budowy oraz modernizacji chodnika i drogi powiatowej od Czarnej w kierunku Woli Małej oraz wykonano odcinek chodnika
w Zalesiu.
Gmina zabezpieczyła także środki
na dofinansowanie budowy odcinków
chodników w Medyni Łańcuckiej, Dąbrówkach, Krzemienicy i Medyni Głogowskiej, lecz te inwestycje nie zostały na razie ujęte w budżecie województwa na ten rok.
www.gminaczarna.pl

Nakłady finansowe
Lp.

Nazwa zadania

1.

III kw.
2015

Razem

204 830

2 723 946

643 897

275 744

2 802 527

20 000

463 528

200 000

3 527 194

0

227 463

569 803

295 568

1 845 740

1 873 384

862 487

1 794 153

976 142

10 899 409

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Utrzymanie dróg
letnie i zimowe

1 429 057

317 141

496 882

159 110

2.

Inwestycje drogowe

882 724

74 461

469 785

455 914

3.

Pomoc dla powiatu

1 888 091

48 858

906 716

4.

Pomoc dla
województwa

280 000

472 906

OGÓŁEM

4 479 872

913 368

2014 r.
116 925

Jednocześnie pragnę nadmienić, że w budżecie Gminy na rok 2015 r. zabezpieczona została pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 830 tys. złotych na budowę chodników w miejscowościach: Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka i Medynia Głogowska-Pogwizdów, z czego Zarząd Województwa przyznał dotacje tylko na chodnik
w Medyni Łańcuckiej w wysokości 200 tys. zł, zaś na pozostałe chodniki deklaruje w późniejszym okresie . 
Barbara Sowa, Kierownik ReferatuInfrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Renata Cisek, Kierownik ReferatuGospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

NAKŁADY FINANSOWE NA UTRZYMANIE
DRÓG GMINNYCH W 2015 R.
W roku bieżącym na zadania inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano
już łącznie kwotę 492 tys. złotych.
Zadania inwestycyjne to przede
wszystkim przebudowa dróg gminnych związana ze wzmocnieniem
podbudowy i wykonaniem nawierzchni bitumicznej. Środki na te zadania
pochodziły z funduszy sołeckich i Budżetu Gminy. Nową nawierzchnię bitumiczną wykonano na 6-ciu odcinkach dróg w miejscowościach Czarna, Dąbrówki, Krzemienica i Medynia
Głogowska (łącznie 1,25 km) oraz dojazd do szkoły i ośrodka zdrowia w Dąbrówkach (295 m2) za łączną kwotę
235,5 tys. złotych.
Przebudową objęte zostały również
3 odcinki dróg wewnętrznych – dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej
www.gminaczarna.pl

długości 725 mb w miejscowościach
Dąbrówki, Medynia Głogowska i Pogwizdów, za kwotę 55,0 tys. złotych.
Środki na ten cel pochodziły z dotacji
z FOGR oraz Budżetu Gminy.
Remonty i bieżące utrzymanie
dróg finansowane są w całości z Budżetu Gminy. W ramach tych środków
wykonano przede wszystkim naprawę nawierzchni asfaltowych (tzw. „łatanie dziur”) oraz nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych publicznych
i wewnętrznych. Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych na terenie
Gminy, najwięcej w miejscowościach
Krzemienica i Pogwizdów obejmował
naprawę wyboi o łącznej powierzch-

ni 350 m2. Natomiast na poprawę przejezdności dróg o nawierzchni tłuczniowej dostarczono i wbudowano łącznie
250 ton tłucznia i 450 ton klińca.
Ponadto ze środków na bieżące
utrzymanie dróg finansowane jest koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie, remont i konserwacja odwodnienia pasów drogowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie wiat przystankowych, barier mostowych, ubezpieczenie dróg. 
Barbara Sowa, Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

V Sesja Rady Gminy Czarna
30 marca 2015 r.
Rada obradowała w składzie
14 radnych. W trakcie obrad
podjęto 4 uchwały.
Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Czarna w 2015 roku.
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na 2016 rok.
Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oznaczonej nr ew.:
1735/62 o powierzchni 0,1084 ha oraz
zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej
Nr XXXVI/347/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości m.in. wyżej wymienionej stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Pogwizdów.
Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Czarna na rok 2015.

VI Absolutoryjna Sesja Rady
Gminy Czarna 14 maja 2015 r.
Rada obradowała w składzie
15 radnych. W trakcie obrad podjęto
21 uchwał.
Uchwała Nr VI/47/2015 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za rok 2014.
Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2014.
Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna za rok
2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.. Sprawoz-
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danie finansowe za 2014 rok zawierało: bilans z wykonania budżetu Gminy Czarna, zbiorczy bilans jednostek
budżetowych Gminy Czarna łącznie
z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.
Uchwała Nr VI/51/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Uchwała Nr VI/52/2015 w sprawie
wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie
przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna w Czarnej i Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Oddział nr 1 w Czarnej w Publiczne Przedszkole w Czarnej i włączenia do Zespołu Szkół w Czarnej.
Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie
przekształcenia Przedszkola Publicznego Gminy Czarna Przedszkole Filialne w Medyni Głogowskiej w Publiczne Przedszkole w Medyni Głogowskiej
włączenia do Zespołu Szkół w Medyni
Głogowskiej.
Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Krzemienica oznaczonych nr
ew. 3457/7 o powierzchni 0,0347 ha
i 3457/8 o powierzchni 0,0863 ha.
Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w miejscowości Pogwizdów
oznaczonej nr ew.1351/41 o powierzchni 0,01 ha.
Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem w trybie
bezprzetargowym lokalu użytkowego
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usytuowanego w budynku nr 210 posadowionym na działce nr ewid. 627/1
znajdującym się w miejscowości Dąbrówki stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat z przeznaczeniem na cele
związane z prowadzeniem działalności
medycznej w postaci gabinetu stomatologicznego.

kach z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej .

Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 210 posadowionym na działce nr ewid. 627/1 znajdującym się w miejscowości Dąbrówki
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
z przeznaczeniem na cele związane
z prowadzeniem działalności medycznej
w postaci gabinetu fizjoterapii.

Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 210 posadowionym na działce nr ewid. 627/1 znajdującym się w miejscowości Dąbrówki
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
z przeznaczeniem na cele związane
z prowadzeniem działalności medycznej w postaci gabinetu lekarskiego.

Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 210 posadowionym na działce nr ewid. 627/1 znajdującym się w miejscowości Dąbrówki
stanowiącego mienie komunalne Gminy Czarna na okres powyżej trzech lat
z przeznaczeniem na cele związane
z prowadzeniem działalności medycznej – pokój pielęgniarki środowiskowej.

Uchwała Nr VI/64/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości Czarna oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.
1707/21, 1711/47 stanowiące mienie
komunalne Gminy Czarna położone
w miejscowości Czarna na okres powyżej trzech lat.

Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr ewid. 3352/29,
3352/30, 3352/31, 3352/32, 3352/33 położone w miejscowości Krzemienica na
okres powyżej trzech lat.
Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 277/3 o pow. 0,11 ha; 277/5
o pow. 0,0021 ha; 278/7 o pow. 0,47 ha,
1301 o pow. 0,35 ha, 151 o pow. 0,49
ha, 1302/1 o pow. 0,59 ha stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna
wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny
nieruchomości. Będzie ona sprzedawana na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. NMP Królowej Polski w Dąbrów-
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Uchwała Nr VI/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oznaczonej nr ew:
890/4 o powierzchni 0,24 ha.

Uchwała Nr VI/65/2015 w sprawie
zmiany uchwały nr XX/177/2012 Rady
Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
na mienie komunalne nieruchomości
o nr ewid. 917/2 o pow. 0,0265 ha, nr
ewid. 918/2 o pow. 0,0073 ha, nr ewid.
919/5 o pow. 0,0168 ha, nr ewid. 984/1
o pow. 0,0168 ha położonych w miejscowości Krzemienica.
Uchwała Nr VI/66/2015 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015.
Uchwała Nr VI/67/2015 w sprawie
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

VII Sesja Rady Gminy Czarna
30 czerwca 2015 r.
Rada obradowała w składzie 15
radnych. W trakcie obrad podjęto
6 uchwał.

www.gminaczarna.pl

Uchwała Nr VII/68/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nr ew. 2682/1 o powierzchni 0,71 ha w miejscowości Medynia
Głogowska za nieruchomość nr ew.
2662/1 o powierzchni 0,28 ha położną również w miejscowości Medynia
Głogowska.
Uchwała Nr VII/69/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty nie większej niż 30% od ceny nieruchomości nr ew. 417/12 o powierzchni 0,0197 ha położonej w miejscowości Dąbrówki.
Uchwała Nr VII/70/2015 w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
rok 2016 i zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego
w okresie 2015-2016.
Uchwała Nr VII/71/2015 w sprawie
powołania zespołu dla wyrażenia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników. Do składu Komisji zostali wybrani: P. Zdzisław Jaromi, P. Teresa Chmiel
oraz P. Marek Wilczek.
Uchwała Nr VII/72/2015 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2015.
Uchwała Nr VII/73/2015 w sprawie
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.

VIII Sesja Rady Gminy Czarna
13 sierpnia 2015 r.
Rada obradowała w składzie
14 radnych. W trakcie obrad
podjęto 15 uchwał.
Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 1419/36 położonej w miejsco-

wości Pogwizdów na okres powyżej
trzech lat.
Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku znajdującym się na działce 1702 położonej
w miejscowości Czarna stanowiącego
mienie komunalne Gminy Czarna na
okres powyżej trzech lat.
Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie określenia rodzaju świadczeń
oraz warunków i sposobu udzielenia
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Czarna.
Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna oznaczonej jako działka nr 1711/45.
Uchwała Nr VIII/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych
w miejscowości Pogwizdów oznaczonych numerem ewidencyjnym:
1351/96 o pow. 0,1518 ha; 1351/97
o pow. 0,1065 ha; 1351/98 o pow.
0,1065 ha; 1351/99 o pow. 0,1506 ha;
1351/100 o pow. 0,1593 ha; 1351/101
o pow. 0,1117 ha; 1351/102 o pow.
0,1121 ha; 1351/103 o pow. 0,1450 ha;
1351/104 o pow. 0,1692 ha; 1351/105
o pow. 0,1203 ha; 1351/106 o pow.
0,1148 ha; 1351/107 o pow. 0,1155 ha;
1351/108 o pow. 0,1564 ha; 1351/109
o pow. 0,1148 ha; 1351/110 o pow.
0,1272 ha; 1351/111 o pow. 0,1503 ha;
1351/112 o pow. 0,0985 ha; 1351/113
o pow. 0,1387 ha; 1351/114 o pow.
0,1165 ha; 1351/115 o pow. 0,1104 ha;
1351/141 o pow. 0,1728 ha; 1351/142
o pow. 0,0696 ha; 1351/143 o pow.
0,1754 ha; 1351/144 o pow. 0,0831 ha;
1351/145 o pow./ 0,0485 ha; 1351/148
o pow. 0,0958 ha; 1351/149 o pow.
0,0719 ha; 1351/152 o pow. 0,0668 ha;
1351/157 o pow. 0,0115 ha; 1351/158
o pow. 0,0259 ha; 1351/159 o pow.
0,0927 ha. ►
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Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych działkę w miejscowości Dąbrówki o nr działki 429 o długości
1,65 km oraz działki w miejscowości Czarna o nr ewidencyjnym 1711/3;
1711/27; 1711/44; cz.dz. 1265; 1319/10
o długości 0,90 km.
Uchwała Nr VIII/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości nr ew. 151, położonej w miejscowości Dąbrówki, stanowiącej własność Gminy Czarna ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością na rzecz właścicieli nieruchomości władnących oznaczonych nr
ewidencyjnymi: 152, 153, 154, 155/1,
156/1, 156/2, 157.
Uchwała Nr VIII/82/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz
Powiatem Łańcuckim porozumienia
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu
ziemnego.
Uchwała Nr VIII/83/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod rozbudowę
Ujęć Wody w miejscowości Czarna,
Gmina Czarna.
Uchwała Nr VIII/84/2015 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Nr XXVIII/280/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica oraz
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości gruntowych oznaczonych
nr ewidencyjnym 842/24 o pow. 0,21 ha,
842/71 o pow. 0,24 ha, 842/107 o pow.
0,09 ha położonych w miejscowości
Krzemienica.
Uchwała Nr VIII/85/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia
Głogowska oznaczonej nr ewidencyjnym 123 pow. 0,10 ha.
Uchwała Nr VIII/86/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Medy-
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nia Głogowska oznaczonych nr ewidencyjnym 358 o pow. 0,13 ha, 362/1
o pow. 0,13 ha, 375 o pow. 0,74 ha, 443
o pow. 0,28 ha, 467 o pow. 0,14 ha stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna.
Uchwała Nr VIII/87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok
2015.
Uchwała Nr VIII/88/2015 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Czarna.

IX Sesja Rady Gminy Czarna
30 września 2015 r.
Rada obradowała w składzie
15 radnych. W trakcie obrad podjęto
12 uchwał.
Uchwała Nr IX/89/2015 w sprawie
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w
Łańcucie na kadencję 2016-2019.
Uchwała Nr IX/90/2015 w sprawie
zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej
nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.
Uchwała Nr IX/91/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na
mienie komunalne nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
w miejscowości Zalesie oznaczonych
numerem ewidencyjnym: 219/3 o powierzchni 0,0482 ha, i 215/1 o powierzchni 0,0448 ha w miejscowości Zalesie.
Uchwała Nr IX/92/2015 w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody ożywionej drzewo gatunku dąb szypułkowy
(Quercus robur) rosnący na działce numer ewidencyjny 823/10 w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna, powiat
łańcucki, województwo podkarpackie.
Uchwała Nr IX/93/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czarna Pastwiska II w Miejscowości Czarna, Gmina

Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
Uchwała Nr IX/94/2015 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu usługowo-produkcyjnego, położonego w miejscowości Pogwizdów, Gmina Czarna.
Uchwała Nr IX/95/2015 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 IX/96/2015 w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego.
Uchwała Nr IX/97/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
na mienie komunalne nieruchomości
położonej w miejscowości Krzemienica oraz odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz działki władnącej nr ew. 842/172 położonej w miejscowości Krzemienica, pasem szerokości 5,00 m przez działkę 842/118 położoną w miejscowości
Krzemienica.
Uchwała Nr IX/98/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Czarna oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1688/54 położonej
w miejscowości Pogwizdów ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.
Uchwała Nr IX/99/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w miejscowości Pogwizdów
oznaczonej numerem ewidencyjnym:
1419/8 o powierzchni 0,02 ha.
Uchwała uchwały Nr IX/100/ 2015
w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na
rok 2015. 

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
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„ŹRÓDŁO”. RZĄDOWA APLIKACJA DO OBSŁUGI
SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH
Z dniem 01.03.2015 r. uruchomiony został System Rejestrów Państwowych (tzw. SRP) integrujący trzy rejestry:
Bazę Usług Stanu Cywilnego, Rejestr Dowodów Osobistych i PESEL prowadzony przy pomocy jednej wspólnej
dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji „Źródło”. Aplikacja ta została opracowana , zbudowana i wprowadzona
na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bez wpływu administracji samorządowej.

PRAWO O AKTACH STANU
CYWILNEGO

go będzie można szybko wydać odpis
i to w każdym USC na terenie Polski.

Od dnia 01.03.2015 r., rejestracja stanu cywilnego prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, to znaczy, że
nowe akty stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa i zgonu – tworzone są
w centralnym rejestrze stanu cywilnego jako akty elektroniczne. Akty papierowe, które przechowywane są w archiwum urzędu stanu cywilnego sukcesywnie przepisywane są do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą aplikacji „Źródło”. Reforma wprowadzona
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przewiduje masowej migracji aktów z lokalnych elektronicznych
systemów, które przez lata zostały tam
zgromadzone, do nowego centralnego
systemu, który jest pusty. W praktyce
oznacza to wydłużenie się czasu sporządzania poszczególnych aktów, wydawania zaświadczeń czy odpisów aktów z archiwum urzędu stanu cywilnego.
Odpis aktu stanu cywilnego otrzymywany dotychczas „od ręki” obecnie
wydawany jest według następujących
zasad zgodnie z ustawą Prawo o aktach
stanu cywilnego:

USTAWA O DOWODACH
OSOBISTYCH

1. W dniu złożenia wniosku, jeżeli
akt znajduje się w Bazie Usług Stanu
Cywilnego.
2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w USC Czarna
i wymaga przeniesienia do Bazy Usług
Stanu Cywilnego.
3. W ciągu 10 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym
urzędzie stanu cywilnego i nie znajduje się w Bazie Usług Stanu Cywilnego.
Zaletą nowego rozwiązania jest fakt,
iż z aktu stanu cywilnego raz przeniesionego do Bazy Usług Stanu Cywilne-
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Od dnia 01.03.2015 r., weszła również w życie nowelizacja ustawy o dowodach osobistych, która zmienia zarówno wygląd dowodu osobistego jak
i zasady jego otrzymywania. Nowy wzór
dowodu osobistego nie ma informacji o
adresie zameldowania oraz graficznego
odwzorowania podpisu, wydawany jest
na okres 10 lat (nie wydaje się już dowodów z nieoznaczony terminem ważności dla osób po 65 roku życia). Dzieciom poniżej 5 roku życia dowody wydawane są na okres 5 lat. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka złożyć może jeden z rodziców (niewymagana jest zgoda drugiego z rodziców).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
można złożyć w organie dowolnej gminy na terenie całego kraju (nie decyduje
już o tym adres zameldowania na pobyt
stały). Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
USTAWA O EWIDENCJI
LUDNOŚCI
Ustawa o ewidencji ludności tak jak
ustawa o dowodach osobistych i ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,
została znowelizowana i weszła w życie z dniem 01.03.2015 r.
Zameldować się na pobyt stały można z jednoczesnym wymeldowaniem
z dotychczasowego miejsca pobytu. Zameldowania dokonuje się na podstawie
formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal do zameldowana wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela

lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do niego. Przy dokonywaniu
tych czynności niezbędny jest do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport,
a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno – prawna,
wypis z księgi wieczystej).
Zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.
Z urzędu wydawane są jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie
ważne jest do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania
stałego) zaświadczenie wydawane jest
na indywidualny wniosek mieszkańca.
Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy
o opłacie skarbowej, pobierana opłata
skarbowa w wysokości 17 zł.
Licząc na wyrozumiałość ze strony
mieszkańców odwiedzających Referat
Administracji i Spraw Społecznych (stanowisko ewidencji ludności i dowodów
osobistych) oraz Urząd Stanu Cywilnego
zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podołać nowym zadaniom. Przypominamy jednocześnie, że nowy informatyczny System Rejestrów Państwowych (SRP) wprowadzony został przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który zastąpił dotychczasowe rejestry prowadzone przez urząd gminy i urząd stanu cywilnego. System Rejestrów Państwowych docelowo ma usprawnić działanie urzędu oraz zlikwidować nadmierną biurokrację, pod warunkiem, że osiągnie pełną funkcjonalność i stosowną
sprawność działania, zgodną z oczekiwaniami władz państwowych, administracji samorządowej i mieszkańców. 
Jolanta Piekarz,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY

budowie z kamienia łamanego oraz
utwardzenie części działki kostką betonową a także budowę drogi wewnętrznej, technologicznej do studni
wierconej S-1 zlokalizowanej na terenie SUW. Przedmiotem projektu była
także budowa przepompowni ścieków
i kanalizacji sanitarnej.

Gmina Czarna kończy realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna – etap II”. Na jego realizację pozyskano dotację z Unii Europejskiej w wysokości ok. 10,5 mln
złotych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 15 mln zł.
Projekt rozpoczął się w lutym 2013
roku i trwał będzie do grudnia 2015
roku. Zakres rzeczowy projektu, jak
sama nazwa wskazuje, obejmuje roboty związane z wodą i ściekami, a w tym
między innymi:

ki temu mamy możliwość przyłączenia do niej wszystkich mieszkańców
z terenu gminy. Dzięki realizacji projektu zakupiono również regały i zestaw urządzeń do monitoringu oczyszczalni ścieków.

1. Rozbudowę i modernizację
Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

2. Przebudowę i rozbudowę
Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Krzemienicy.

Po rozbudowie Gminna oczyszczalnia ścieków w Czarnej została dostosowana do Dyrektywy Unijnej w zakresie oczyszczania ścieków. Ponadto
zwiększyła swoją średniodobową przepustowość z 610 m3 do 1602 m3 i dzię-
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3. Remont/modernizację Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) w Czarnej,
budowę przepompowni ścieków
i sieci kanalizacyjnej przy SUW
w Czarnej.

4. Dostosowanie przepompowni wody w Zalesiu do przesyłania
wody budowanym wodociągiem do
Medyni Głogowskiej.
Zastosowanie w SUW-ach w Czarnej
i Krzemienicy nowoczesnej technologii uzdatniania wody umożliwi zwiększenie wydajności oraz dostarczenie
mieszkańcom wody pitnej spełniającej normatywne parametry obowiązujące dla wody pitnej.
Zakres rzeczowy projektu objął
również przebudowę odcinka drogi
technologicznej do SUW w Czarnej
z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
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5. Remont i modernizacja 5 przepompowni ścieków w Krzemienicy,
Stan techniczny przepompowni
ścieków był niezadowalający, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu z uwagi na postępujące zużycie pomp, orurowania, oprzyrządowania jak i układu
sterująco -sygnalizacyjnego.
W ramach remontu, modernizacji
5 przepompowni wykonano renowację
betonowych studni i wymianę armatury
hydraulicznej. Zastosowano nowe pompy ściekowe oraz dokonano wymiany instalacji sterująco sygnalizacyjnej oraz
zamianę układów zasilanych w energię
elektryczną. Ponadto dwie przepompownie ścieków zostały ogrodzone.
6. Budowa wodociągu tranzytowego Pogwizdów – Medynia Głogowska
– Zalesie,
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Realizacja inwestycji miała na celu
uzupełnianie niedoborów wody pitnej w wodociągu Pogwizdów - Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka,
zaopatrywanego do tej pory w wodę
z ujęcia w Pogwizdowie, w skład którego wchodzą 2 studnie o łącznej zatwierdzonej wydajności 40 m3/godzinę.
Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na wodę w miejscowościach
Pogwizdów, Medynia Głogowska,
Medynia Łańcucka oraz w związku z ograniczoną wydajnością ujęcia
w Pogwizdowie wody (brak możliwości rozbudowy ujęcia), zaszła pilna potrzeba uzupełnienia ilości wody wtłaczanej do tego wodociągu z ujęcia wody
w Czarnej, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej w szczytowych
okresach rozbioru wody – latem ze
szczególnym uwzględnieniem perspektywy najbliższych lat. Podczas realizacji inwestycji została zniszczona nawierzchnia drogi gminnej, w której położono kolektor wodociągowy przesyłowy. Po zasypaniu wykopu wykonawca był zobowiązany przywrócić drogę do stanu sprzed realizacji inwestycji, w związku z tym został nawieziony „kliniec”.

Budowa rurociągu tranzytowego
była jednym z koniecznych do realizacji elementów kompleksowego uregulowania gospodarki wodnej (zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną) na terenie Gminy Czarna
7. Zakup ciągnika wraz z osprzętem
na potrzeby rozbudowanej oczyszczalni ścieków.
Dzięki realizacji projektu zakupiono ciągnij JOHN DEERE 5100M wraz ze
specjalistycznym osprzętem;
● urządzenie wysokociśnieniowe do
czyszczenia kanalizacji,
● ładowacz ciągnikowy TUR z łyżką
i widłami do załadunku palet,
● przyczepa ciągnikowa 6-tonowa samowyładowcza,
● kosiarka bijakowa z wysięgnikiem,
● pług ciągnikowy do odśnieżania,
● urządzenie do posypywania nawierzchni placów i dróg DEXWAL. 
Monika Nizioł, Kierownik Referatu Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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UROCZYSTE PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI GMINNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW PO MODERNIZACJI, 14 MAJA 2015 ROKU.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
WYCINKI DRZEW
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmian
w Ustawie o ochronie przyrody. Nowelizację ustawy wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca ub. roku dotyczący zbyt wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia.
Przy okazji nowelizacji tej ustawy
zmienione zostały między innymi:

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ NOWE WYSOKOŚCI ZASIŁKU RODZINNEGO
ORAZ DODATKÓW DO TEGO ZASIŁKU NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238) od dnia 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, które wynosi – 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
– 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Od dnia 1 listopada 2015r. do
dnia 31 października 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi
miesięcznie:
● 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
● 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5.
roku życia do ukończenia 18. roku życia;
● 129 zł na dziecko w wieku powyżej
18. roku życia do ukończenia 24. roku
życia
Od dnia 1 listopada 2015r. do
dnia 31 października 2016r. wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
● 185 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka jednak nie więcej niż
370,00 zł na wszystkie dzieci;
● 90 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na trzecie
i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
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● 80 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 roku życia;
● 100 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
● 105 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
● 63 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Nie ulegają zmianie pozostałe
świadczenia, takie jak:
● wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
– 1000 zł;
● wysokość dodatku do zasiłku rodzin-

nego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie;
● wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego – 100 zł jednorazowo na
dziecko;
● wysokość jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1000 zł jednorazowo na jedno
dziecko;
● wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
– 153 zł miesięcznie;
● wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł miesięcznie;
● wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów – 520 zł miesięcznie.
Nie ulega zmianie również kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
które wynosi 1 922 zł na osobę w rodzinie.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres
2015/2016 należy składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej codziennie w godzinach od 7.30 do
15.30.
Ewa Moskwa, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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● obniżeniu uległa wysokość opłat za
usunięcie drzew lub krzewów oraz kar
administracyjnych z tym związanych,
● zróżnicowano wysokość kar w zależności od okoliczności sprawy,
● uregulowano kwestię usuwania drzew
w stanie wyższej konieczności,
● usprawnione zostały procedury związane z wydawaniem zezwoleń na
usunięcie drzew,
● zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie:
– powalonych lub złamanych przez
wiatr drzew, które będą mogły być
usunięte przez właściwe służby (tj.
jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy
do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
– krzewów z ogrodów przydomowych,

P

onadto ustawodawca ułatwił
kwalifikację drzew, które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. W dotychczasowym brzmieniu przepisu art.
83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku uzyskania
zezwolenia zwolnione były drzewa lub
krzewy, których wiek nie przekraczał 10
lat. W obecnie obowiązujących przepisach określono wielkości obwodów pni
drzew, których przekroczenie obliguje do uzyskania pozwolenia na ich wycinkę. I tak stosownie do treści znowelizowanego przepisu z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza:
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a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Powyższe wykazy obwodów są pomocne przy określaniu, czy dane drzewo podlega wydaniu pozwolenia na
jego wycinkę.
la ułatwienia procedury
związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew
zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono obowiązek
dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym
władania nieruchomością pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W naszej gminie oświadczenie takie znajduje się
w punkcie 6 na druku wniosku o wycinkę drzew.
Rozwiązano również zagadnienia
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie
powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara
wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może być
obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowio-

D

nych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.
półdzielnie mieszkaniowe
i wspólnoty mieszkaniowe,
w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) nie
będą musiały uzyskać zgody od wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie
drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe
i zarządy wspólnot mieszkaniowych do
poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do
urzędu wniosku w tej sprawie. Zarząd
Spółdzielni, czy Wspólnoty do wniosku
dołącza oświadczenie, że wyżej opisany wymóg został spełniony.
Druki wniosku o wycięcie drzewa
można pobrać ze strony: www.gminaczarna.pl zakładka Wzory druków i formularzy do pobrania/Nieruchomości
i rolnictwo/Wzór wniosku na wycinkę
drzew/, lub osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Wnioskodawca składając wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę wpisuje tak, jak do tej pory obwód
pnia drzewa na wysokości 130cm od
powierzchni gruntu. Zwracam uwagę na to, aby we wniosku składanym
w Urzędzie Gminy nie mylić obwodu
drzewa z jego średnicą – błąd taki jest
bardzo często popełniany przez Wnioskodawców.
Niniejszy artykuł stanowi skrót najważniejszych informacji dotyczących
osób fizycznych, oraz wspólnot mieszkaniowych w tej jakże ważnej sprawie
dla mieszkańców naszej gminy.
Szczegółowych informacji w sprawach wątpliwych dot. wycinki drzew
udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Tel 17-226-2324 w. 134.

S

Leszek Fidor, Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
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PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ (OD 23.08 DO 30.08 BR.) NA PODKARPACIU PRZEBYWAŁA
30-OSOBOWA GRUPA DZIECI O RODOWODZIE POLSKIM, Z REJONU WALK
Z SEPARATYSTAMI Z UKRAINY. DO POLSKI DZIECI PRZYJECHAŁY NA ZAPROSZENIE
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ.
Rodzice dzieci to ukraińscy pogranicznicy. Dzieci przyjechały, aby choć
na chwilę zapomnieć o traumatycznych przeżyciach związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dla
wielu z nich był to również pierwszy
wyjazd poza granice swojego kraju.
Podczas tygodniowego pobytu na
Podkarpaciu dzieci były zakwaterowane w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez Siostry Służebnice NMP
w Przemyślu.
Program wizyty był bardzo napięty. Były spotkania m.in. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Urzędzie Miasta Przemyśla, nie zabrakło zwiedzania województwa podkarpackiego, m.in zam-

ku w Łańcucie, skansenu w Sanoku,
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
i Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.
Do Medyni Głogowskiej dzieci
przyjechały 29 sierpnia w godzinach
rannych.
W programie zwiedzania znalazła
się Galeria Rzeźby Ceramicznej Pani
Władysławy Prucnal ,zwiedzanie Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej, a także pobyt w Zagrodzie Garncarskiej i wspólny posiłek.
Dzieci były zachwycone możliwością samodzielnego wykonania prac
na kole garncarskim pod okiem garncarza Pana Andrzeja Plizgi; wykonane przez nich prace zostały starannie

zapakowane i zabrane przez dzieci na
Ukrainę.
W spotkaniu z dziećmi i ich opiekunami udział wzięli: poseł na Sejm
RP Kazimierz Gołojuch, Komendant
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk dr Piotr Patla, gospodarz
gminy – Edward Dobrzański.
Wójt Gminy Czarna wręczył dzieciom plecaki wraz z upominkami
oraz „kogutki” wykonane z gliny ,aby
przypominały o pobycie w Zagrodzie
Garncarskiej.
Dzieci przyjechały do Polski
z dwójką ukraińskich opiekunów
– Andrijem Mełehem (funkcjonariuszem Państwowej Ukraińskiej Służby
Granicznej) oraz Mirosławą Hawan

(pracownikiem cywilnym Komendy Lwowskiego Oddziału Państwowej
Ukraińskiej Straży Granicznej).
Ze strony polskiej opiekę nad
dziećmi sprawowali funkcjonariusze, pracownicy oraz kapelani z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Honorowy patronat nad całym
przedsięwzięciem objął Komendant

Główny Straży Granicznej gen. dyw.
SG Dominik Tracz.
Organizatorami przyjazdu dzieci do Polski byli: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy Straży Granicznej
przy Bieszczadzkim OSG, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Re-

gion Bieszczadzki, IPA Region Przemyśl, a ze strony Gminy Czarna – Wójt
Gminy Czarna oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej. 
Ewa Moskwa, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bolesław Prus „Lalka”

IV Narodowe Czytanie w Czarnej

5

września 2015 r. na skwerze przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej odbyło się IV Ogólnopolskie „Narodowe Czytanie”. Tegoroczna impreza była przygotowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji, Sołtysem wsi, Ochotniczą Strażą Pożarną. Do akcji włączył się również niezawodny nauczyciel języka polskiego Pan Grzegorz Gaweł. Tym razem
czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa. Do wspólnego czytania adaptacji „Lalki” autorstwa Bronisława Maja, zaprosiła Krystyna Teichman Dyrektor GBP w Czarnej.
Kolejne fragmenty „Lalki” zostały przeczytane z wielkim zaangażowaniem przez
dorosłych i młodzież. Głos czytania z głośnika rozlegał się dookoła, docierał do
ludzi przebywających na pobliskim targu, do przechodniów którzy przystawali. Jadące samochody zwalniały i uchylały okna, by posłuchać czytanych słów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w czytaniu, jak również współorganizatorom. Zapraszamy na następne czytanie. 
Urszula Wisz, Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
DRUŻYN OSP Z TERENU GMINY CZARNA
DĄBRÓWKI 2015

W dniu 16 sierpnia 2015 r. na stadionie sportowym w Dąbrówkach przy
pięknej słonecznej pogodzie odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Czarna. W zawodach
wystartowało łącznie 12 drużyn reprezentujących wszystkie jednostki OSP
z terenu Gminy Czarna, w tym:
● 5 drużyn startujących wg regulaminu CTIF: dziewczęta (OSP Medynia Głogowska i OSP Zalesie), chłopcy (OSP Medynia Łańcucka, OSP Czarna i OSP Medynia Głogowska)

20

NASZA GMINA LISTOPAD

2015

● 2 drużyny kobiece startujące
w konkurencji ćwiczenie bojowe
i sztafeta pożarnicza: OSP Czarna
i OSP Zalesie
● 5 drużyn męskie startujących
w konkurencji ćwiczenie bojowe
i sztafeta pożarnicza: OSP Krzemienica, OSP Czarna, OSP Zalesie, OSP
Medynia Łańcucka, OSP Medynia Głogowska.
Punktualnie o godz. 14.00 Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh Marek Kępa przeprowadził zbiórkę drużyn startujących w za-

wodach i złożył meldunek Wójtowi
Gminy Czarna druhowi Edwardowi
Dobrzańskiemu o gotowości drużyn
do startu w zawodach.
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu powitał wszystkich uczestników
zawodów, zaproszonych gości oraz
mieszkańców Gminy Czarna przybyłych na stadion w Dąbrówkach i zachęcił by kibicowali swoim drużynom.
Wójt wyraził zadowolenie, że gminne
zawody sportowo-pożarnicze odbywają się po raz pierwszy od wielu lat
właśnie w Dąbrówkach i dlatego miejscowa społeczność będzie miała możliwość obserwować rywalizację sportową drużyn pożarniczych, jak również zobaczyć sprzęt pożarniczy, którym dysponują jednostki OSP z terenu
Gminy Czarna.
Życząc startującym w zawodach
samych sukcesów, dokonał uroczystego otwarcia zawodów.
Przebieg
zawodów
komentował Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej druh Zbigniew Jurek, a sportową rywalizację
drużyn oceniała Komisja Sędziowska,
którą powołał Komendant Powiatowy
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Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, zaś Sędzią Głównym zawodów był
mł.bryg. Henryk Rydzik.
Rywalizacja drużyn zakończyła się
około godziny 17.00, a osiągnięte wyniki i kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się
następująco:
I. GRUPA CTIF DZIEWCZĄT:
● 1 miejsce OSP Medynia Głogowska
(1009 pkt.)
● 2 miejsce OSP Zalesie (1003 pkt.)
II. GRUPA CTIF CHŁOPCÓW:
● 1 miejsce OSP Czarna (993 pkt.)
● 2 miejsce OSP Medynia Głogowska
(983 pkt.)
● 3 miejsce Medynia Łańcucka
(976 pkt.)
III. GRUPA „C” – KOBIECE
Drużyny Pożarnicze:
● 1 miejsce OSP Czarna (141 pkt.)
● 2 miejsce OSP Zalesie (176 pkt.)
IV. GRUPA „A” – MĘSKIE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
● 1 miejsce OSP Medynia Łańcucka
(100 pkt.)
● 2 miejsce OSP Medynia Głogowska
(108 pkt.)
● 3 miejsce OSP Czarna (129 pkt.)
● 4 miejsce OSP Zalesie (129 pkt.)
● 5 miejsce OSP Krzemienica (133 pkt.)
Należy wspomnieć, że o kolejności
miejsc przy takiej samej liczbie punk-
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tów decydował wynik z ćwiczenia bojowego.
Drużyny, które zajęły 1 miejsca
w poszczególnych grupach uzyskały
prawo reprezentowania naszych strażaków w zawodach powiatowych.
Dodatkowo w zawodach powiatowych startować będzie Męska Drużyna Pożarnicza z OSP Medynia Głogowska (II miejsce), ponieważ zgodnie
z regulaminem zawodów Męska Drużyna z OSP Medynia Łańcucka (I miejsce) miała już zapewniony start w zawodach powiatowych jako mistrz powiatu łańcuckiego z poprzednich zawodów powiatowych.
Wszystkie startujące w zawodach
drużyny, które zajęły miejsca od I-III
otrzymały ufundowane przez Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego pamiątkowe puchary
i dyplomy a członkowie drużyn CTIF
dodatkowo pamiątkowe medale. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Ponadto Poseł na Sejm RP Pan
Kazimierz
Gołojuch
ufundował
i osobiście wręczył okazałe puchary najmłodszemu i najstarszemu
uczestnikowi zawodów. Jak się okazało, najmłodszym uczestnikiem zawodów był Kacper Piersiak z MDP
przy OSP Medynia Łańcucka a najstarszym druh Stanisław Michno
z OSP Czarna.
Zmagania strażaków oglądało liczne grono zaproszonych dostojnych
gości, wśród nich m.in.: Poseł na Sejm

RP – Pan Kazimierz Gołojuch, Wicestarosta Łańcucki – Pani Barbara Pilawa Kraus, Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie – kom. Andrzej Żygadło, Powiatowy Lekarz Weterynarii
– lek. wet. Leszek Bar, Przewodniczący Rady Gminy Czarna – Pan Zdzisław
Jaromi, Sekretarz Urzędu Gminy Czarna – Pani Ewa Panek, Druh Mieczysław Kot, Przedstawiciel PZU O/Łańcut – Pan Dariusz Michna.
Podczas trwania zawodów, na
obiektach towarzyszących stadionu
sportowego w Dąbrówkach odbywał
się piknik rodzinny, w czasie którego
zainteresowane osoby mogły między
innymi sprawdzić swoje praktyczne
umiejętności i wiedzę z zakresu prawa
o ruchu drogowym w miasteczku ruchu drogowego udostępnionym przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Bardziej odważni mogli sprawdzić, co dzieje się z kierowcą dachującego pojazdu na symulatorze dachowania udostępnionym przez
PZU Rzeszów.
Na zakończenie zawodów Wójt
Gminy Czarna podziękował wszystkim uczestnikom, kibicom i organizatorom zawodów za udział i przygotowanie zawodów. Zwycięskim drużynom i ich opiekunom pogratulował
osiągniętych wyników i poziomu wyszkolenia, życząc podobnych sukcesów w zbliżających się zawodach powiatowych. 
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VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP

Spotkanie autorskie
z Pawłem Wakułą

W dniu 20 września o godz. 10.00 na stadionie ŁKS w Łańcucie rozpoczęły się
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.
● 2. miejsce OSP Medynia Głogowska
(1037,29 pkt.)
● 3. miejsce OSP Rakszawa „A”
(1033,12 pkt.)
● 4. miejsce OSP Markowa
(1031,47 pkt.)
● 5. miejsce OSP Rogóżno
(1009,56 pkt.)
II. DRUZYNA MDP CHŁOPCÓW:
● 1. miejsce OSP Wysoka
(1033,32 pkt.)
● 2. miejsce OSP Markowa
(1021,88 pkt.)
● 3. miejsce OSP Czarna (1019,42 pkt.)
● 4. miejsce OSP Rakszawa
(1005,11 pkt.)
W zawodach wzięło udział 20 drużyn sportowych, reprezentujących
jednostki OSP powiatu łańcuckiego. Zgodnie z regulaminem zawodów,
wszystkie startujące drużyny to zwycięzcy gminnych zawodów sportowopożarniczych w swoich gminach, jak
również obrońcy tytułów z ostatnich
powiatowych zawodów.
Gminę Czarna reprezentowały
drużyny:
● Drużyna CTIF Dziewcząt przy OSP
Medynia Głogowska Drużyna CTIF
Chłopców przy OSP Czarna
● Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP
Czarna (Gr. „C” – Kobiece Drużyny
Pożarnicze)
● Męska Drużyna Pożarnicza z OSP
Medynia Łańcucka (Gr. „A” – Męskie

Drużyny Pożarnicze) – mistrz powiatu z poprzednich zawodów
● Męska Drużyna Pożarnicza z OSP
Medynia Medynia Głogowska (Gr.
„A” – Męskie Drużyny Pożarnicze)
Komendantem zawodów był mł.
bryg. Mariusz Kluz z KP PSP Łańcut.
Sędzia Główny Zawodów – mł. bryg.
Jacek Nita z KM PSP Rzeszów.
Zawody zostały rozegrane w czterech kategoriach – w dwóch konkurencjach, tj. sztafeta 7 x 50 i ćwiczenie
bojowe. Kolejność uzyskanych miejsc
przedstawiała się następująco:
I. DRUŻYNA MDP DZIEWCZĄT:
● 1. miejsce OSP Rakszawa ,,B”
(1038,50 pkt.)

III. GRUPA „C” – KOBIECE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
1. miejsce OSP Czarna (141,74, pkt.)
2. miejsce OSP Głuchów (141,98 pkt.)
3. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewe
(142,21pkt.)
4. miejsce OSP Markowa (146,53 pkt.)
IV. GRUPA „A” – MĘSKIE
DRUŻYNY POŻARNICZE:
1. miejsce OSP Medynia Łańcucka
(103,84 pkt.)
2. miejsce OSP Budy Łańcuckie Lewe
(109,42 pkt.)
3. miejsce OSP Rakszawa (112,05 pkt.)
4. miejsce OSP Medynia Głogowska
(112,30 pkt.)
5. miejsce OSP Markowa (113,72 pkt.)
6. miejsce OSP Głuchów (140,56 pkt.)
7. miejsce OSP Żołynia (147,59 pkt.)

Gratulujemy Kobiecej Drużynie z OSP Czarna i Męskiej
Drużynie z OSP Medynia Łańcucka zwycięstw w swoich grupach i życzymy podobnych wyników w zawodach wojewódzkich. Warto przypomnieć, że Męska Drużyna z OSP Medynia
Łańcucka już drugi raz z rzędu jest zwycięzcą zawodów powiatowych.
Gratulacje i podziękowania należą się także pozostałym
drużynom reprezentującym Gminę Czarna, bo przecież drugie miejsce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP
Medynia Głogowska to też wielki sukces, zaś Męska Drużyna Pożarnicza z OSP Medynia Głogowska do końca zawodów legitymowała się bardzo dobrym czasem, jednak o końcowym wyniku tej drużyny przesądził mały popełniony błąd
techniczny.
Warto więc podkreślić, że wszystkie drużyny pożarnicze
reprezentujące Gminę Czarna wykazały bardzo dobre przygotowanie i wysoki poziom wyszkolenia.
Wszystkie drużyny, które zajęły miejsca od I-III otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Najmłodszym uczestnikiem zawodów była Kamila Kukla
– z MDP przy OSP Rakszawa. Kamila otrzymała piękny puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha. Puchar wręczyła Pani Katarzyna Świętoniowska – dyrektor biura Posła w Łańcucie.
Zakończenia zawodów dokonał Starosta Łańcucki – Pan
Adam Krzysztoń dziękując wszystkim gościom i kibicom
za przybycie, organizatorom za trud przygotowania i przeprowadzenia zawodów a wszystkim uczestnikom za udział
w zawodach. 

W ramach organizowanej przez Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie wspólnie z Wydawnictwem Literatura imprezy czytelniczej:
„Z książką na walizkach” (IX podkarpackie spotkania
pisarzy z młodymi czytelnikami), w dniu 18 czerwca
2015 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnej odwiedził rysownik, literat, autor książek dla dzieci Paweł
Wakuła (autor: Jagiełło pod… prysznicem, Mój tata jest
olbrzymem, Kajtek i Yetik oraz wiele innych).
Spotkaniu towarzyszył kiermasz książek Wydawnictwa Literatura. Sama redaktor naczelna wydawnictwa pani Wiesława Jędrzejczyk zaszczyciła nas swoją obecnością. Uczestniczył w nim również pan Janusz
Kuźnar, który reprezentował pana Wójta. Na spotkanie przybyli uczniowie z Zespołu Szkół w Czarnej
i Krzemienicy (kl. IV-VI), nauczyciele oraz bibliotekarze. Autor w ciekawy sposób opowiedział o swoich
książkach zachęcił do twórczości plastycznej i literackiej. Swoje wystąpienie wzbogacił rysunkami, które szybko powstawały, wzbudzając ogólny entuzjazm.
Na zakończenie spotkania podsumowano konkursy:
„Na tropie tajemnic mojego regionu” i „Ilustracja do
przeczytanej książki Pawła Wakuły”. Nagrodzono 10
uczestników książkami autora z dedykacją, autografem i rysunkiem. Praca Patrycji Dubiel z Krzemienicy podczas finału akcji w Łańcucie w dniu 20.06.2015
r. zdobyła I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Wydawnictwo Literatura. Gratulujemy! 
Krystyna Teichman, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czarnej
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W sobotę 5 września w Krzemienicy odbyła się niecodzienna uroczystość.
Poświęcona była wybitnym osobowościom: rodzeństwu Julii i Walentemu
Turzyńskim. Oboje spoczywają na cmentarzu w Krzemienicy. Kim byli Julia i Walenty? Ona była skromną wiejską nauczycielką, wychowawczynią
wielu pokoleń. On był księdzem, majorem, kapelanem Wojska Polskiego,
więźniem niemieckich obozów zagłady. Dzisiaj w ten wrześniowy dzień
oddajemy im hołd i honor.
Julia Turzyńska była nie tylko nauczycielką. Bardzo mocno angażowała się w pracę społeczną we wszystkich
organizacjach, które powstawały wtedy
na wsiach: teatr dramatyczny, straż pożarna, chór, harcerstwo. Praca z ludźmi
sprawiała jej ogromną radość i zadowolenie. Z wielka ochotą służyła radą i po-
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mocą. I również nie odmówiła pomocy
wiejskim kobietom. Pomogła im założyć
Koło Gospodyń Wiejskich, a potem inspirowała do działania, szczególnie na
rzecz szeroko pojętej kultury.
My współczesne kobiety zrzeszone
w KGW poczułyśmy się szczególnie odpowiedzialne za jej dorobek, jak rów-

nież za miejsce jej pochówku. Wszyscy
widzieliśmy, że nagrobek wymaga renowacji. Pomysłem, żeby go odnowić
podzieliła się z nami Maria Brodziak.
Na początku wydawało nam się, że jest
to zadanie niewykonalne. Ale wsparł
nas nasz duszpasterz ks. Jerzy Rojek,
który w kościele ogłosił kwestę mającą się odbyć 1 listopada 2014 r.
Wtedy to dzięki hojności mieszkańców Krzemienicy zebrałyśmy pierwsze
pieniądze. To nas zachęciło do dalszej
pracy. Panie wzięły się ostro do działania, robiły świąteczne stroiki, palmy, piekły ciasta. To wszystko sprzedawały, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczały na fundusz budowy pomnika. Do współpracy zaprosiłyśmy pana Zygmunta Kluza, który zobowiązał się napisać monografię. Również
pan Kluz z aktorami Teatru Dramatycznego wystawili dwie sztuki i uzyskane
datki przekazali na pomnik. Były to dwa
spektakle: Jeden to ,,Opowieść Wigilijna”, drugi ,,Imieniny pana dyrektora”.
Wsparł nas również Pan Wójt Edward
Dobrzański, przekazując środki finansowe na wydanie monografii.
Również Towarzystwo Opieki nad
Cmentarzami nie odmówiło nam pomocy i wsparło nas finansowo. Gdy już
miałyśmy zgromadzone środki finansowe, przyszedł czas na pomnik, który nawiązywałby do misji nauczycielki
i księdza. Pomysł, projekt, nadzór arty-
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styczny oraz współpraca z wykonawcami należała do Ewy Frączek. Nagrobek
ma kształt rozłożonej księgi. Zachowana została treść i czcionka z oryginalnego pomnika. Tym samym została zachowana ciągłość historyczna, co
też było naszym zamiarem. Pomnik wykonali pan Adam Malicki i Piotr Lęcznar, którzy włożyli w tę pracę wiele serca i ogrom pracy. Gdy już była wydana
monografia i wystawiony pomnik, zaprosiłyśmy wtedy mieszkańców na jego
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie.
Uroczystość, jak już wcześniej
wspomniałam, odbyła się w piękne,
słoneczne popołudnie w dniu 5 września 2015 r. Młodzież szkolna na czele
z panem dyrektorem Jackiem Lalickim,
harcerze, druhowie strażacy, mieszkańcy Krzemienicy, zaproszeni goście,
wśród których było jej wielu uczniów
przybyło do Kościółka Św. Jakuba na
Mszę Św. w intencji Julii i Walentego.
W trakcie Mszy Św. ks. Jerzy Rojek przybliżył tragiczną drogę życiową Ks. Walentego Turzyńskiego, majora, kapelana WP. Przypomniał zmagania z najeźdźcą niemieckim, a następnie pobyt
w obozach jenieckich. W Kościele wystąpiła też przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Helena Wełnic, która przybliżyła krótko historię projektu
„By pokolenia pamiętały”.
Po Mszy Św. udaliśmy się w stronę
cmentarza. Orszak otwierały poczty
sztandarowe z Zespołu Szkół w Krzemienicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Na cmentarzu słowo wprowadzające wygłosiła prezeska naszego koła
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Krystyna Guzek. Modlitwę za zmarłych i poświęcenia pomnika zainicjował ksiądz proboszcz Jerzy Rojek. Z kolei Ewa Frączek, przedstawicielka KGW
a zarazem nauczycielka, przekazała
znicz na ręce dyrektora szkoły pana
Jacka Lalickiego jako symbol ciągłości
oświaty w Krzemienicy. Równocześnie
zwróciła się z prośbą o opiekę nad nagrobkiem do nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Poszczególne delegacje
mieszkańców Krzemienicy oraz przybyłych gości złożyły kwiaty i znicze na
nagrobku.
Doniosłość tej chwili zaakcentowali
werbliści: Marek Dec i Piotr Wawrzkiewicz. Na pożegnanie nasz kolega Bolesław Brodziak odegrał na trąbce piękną pieśń „Łzy matki”. Następnie przeszliśmy do Domu Kultury, gdzie Teatr
Dramatyczny oraz chór kobiet w krótkim spektaklu słowno-muzycznym
przypomniał dokonania Julii Turzyńskiej. Podczas programu pan Zygmunt
Kluz czytał fragmenty monografii „Julii
Turzyńskiej – w hołdzie”. Tę monogra-

fię po zakończeniu uroczystości można było zakupić wraz z podpisem autora Zygmunta Kluza.
Po zakończeniu części artystycznej
panie z KGW oraz autor monografii
spotkali się na krótkim zebraniu podsumowującym ich prawie roczny wysiłek
związany z przygotowaniem tej uroczystości. Zgodnie wszyscy stwierdzili, że
warto było podjąć ten trud, a takie wzory, których przykładem była pani Julia
warto naśladować i upowszechniać. Takie działania dają poczucie wspólnoty,
bardzo dużą satysfakcję i nadają sens
całemu życiu.
PS. Nie sposób w tak krótkim opracowaniu przedstawić życie i działalność
pani Julii Turzyńskiej. Tych, których historia tej wiejskiej, skromnej nauczycielki zainteresowała, zachęcam do zakupu opracowania napisanego przez
pana Zygmunta Kluza,, Julii Turzyńskiej – w hołdzie”. 
Ewa Frączek, KGW w Krzemienicy
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REWIZYTA U PRZYJACIÓŁ W CZECHACH
– ZAWARCIE UMOWY PARTNERSTWA O WSPÓŁPRACY
MIĘDZY GMINĄ CZARNA A GMINĄ STRÁŽOV

Zaczęło się tak niewinnie od małej kawy. Kiedy odwiedziłem na wakacjach w 2013 roku księdza Ryszarda Potęgę, naszego rodaka, pracującego w Czeskiej Republice wpadła nam na myśl, aby zaprosić Czechów do Polski na
nasze uroczystości odpustowe Matki Bożej Królowej Serc Naszych w Dąbrowskim Sanktuarium. Ks. Ryszard Potęga zadzwonił do Starosty w Radnicy Strážovskiej. Pan Starosta nas zaprosił na kawę i tam przedstawiliśmy mu
nasz pomysł. Pan Josef Rousek – Starosta pomysł przyjął i bardzo się ucieszył.

Uzgodniliśmy, że może zawiążemy współpracę na płaszczyźnie Parafia-Parafia, Gmina-Gmina. Moim zadaniem było porozmawiać i przekonać
Pana Wójta naszej Gminy. Po przyjeździe udałem się na spotkanie z Panem
Edwardem Dobrzańskim w Urzędzie
Gminy. Okazało się, że nie trzeba było
dużo przekonywać. Pan Wójt uznał, że
jest to dobry pomysł i powiedział, że
całym sercem popiera taką współpracę. I tak to się zaczęło.
Wspólnie wystosowaliśmy zaproszenie do Czech na uroczystości odpu-
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stowe w Dąbrówkach w sierpniu 2014
roku. Zaproszenie zostało przyjęte i na
czele Pana Starosty i księdza przyjechała pielgrzymka z Czech autokarem, 42
osoby. Z racji zbliżającego się jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski, Czesi przywieźli w darze Figurę św. Wojciecha, którą uroczyście poświęcił ks.
bp. Stanisław Jamrozek a ofiarodawcy wstawili ją do wcześniej przygotowanej kaplicy w Ogrodzie Maryjnym
przy Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówkach. Pielgrzymi z Czech przyjęci zostali przez rodziny, po 2, 3 oso-

by w domu. Zawiązały się znajomości
i przyjaźnie. Pożegnanie było ze łzami
w oczach i z obopólnym zaproszeniem.
Wiosną 2015 roku otrzymaliśmy
zaproszenie do odwiedzenia Strážova w Bawarii Czeskiej i zawarcia umowy partnerstwa. Po przyjęciu zaproszenia zaczęliśmy przygotowania do
pielgrzymki na Uroczystości Odpustowe Imienia Maryi we wrześniu
2015 roku. Przygotowań było dużo,
ale we współpracy z Wójtem Dobrzańskim wszystko udało się na czas załatwić. Wzięliśmy ze sobą prezenty:
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relikwie św. Jana Pawła II, ornat, welon i i wyruszyliśmy autostradami w
stronę czeskiej granicy i dalej aż pod
niemiecką granicę do Strážova. Tam
spotkaliśmy się z wielką gościnnością.
Czterodniowy pobyt był wypełniony
różnymi programami, zwiedzeniem
i prezentacją. Główne uroczystości
odbyły się w niedzielę, 13 września.
Procesja z relikwiami św. Jana Pawła II wyruszyła z Radnicy tj. z Urzędu
Gminy w stronę kościoła.
W centrum miasta dokonałem błogosławieństwa św. relikwiami miasta
i okolic. W kościele dokonało się przekazanie relikwii i certyfikatu, po czym
odprawiona została uroczysta suma
odpustowa. Po sumie zaproszono nas
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do domu strażaka na dalszy ciąg uroczystości tj. podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Czarna w Polsce a Gminą
Strážov w Czechach i uroczysty obiad.
W imieniu Gminy Czarna umowę partnerską podpisał Wójt Gminy Edward Dobrzański zaś w imieniu
Gminy Strážov Starosta Josef Rousek.
Umowa przewiduje współpracę pomiędzy tymi gminami w zakresie: wymiany wartości kulturalnych i kulturowych,
wymiany grup młodzieży i przedstawicieli lokalnych społeczności, turystyki i rekreacji oraz rozbudowy infrastruktury, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, współpracy gospodarczej instytucji, stowarzyszeń, orga-

nizacji oraz przedsiębiorstw, wzajemnego uczestnictwa w realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych. Po podpisaniu i w trakcie
przekazania dokumentów rozległy się
brawa oraz śpiew po polsku i po czesku.
W wyjeździe udział wzięli samorządowcy Gminy Czarna, Przewodniczący
Rady Gminy, Wójt Gminy Czarna, Sołtysi, członkowie stowarzyszeń i mieszkańcy Gminy Czarna.
Tak spontanicznie zawiązana przyjaźń i współpraca rozrasta się na wielką sprawę i łączy ludzi w radości
i wierze.
ks. Czesław Prucnal,
Proboszcz Parafii Dąbrówki
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W kolejne trzy weekendy drugiej połowy sierpnia miało miejsce ciekawe
wydarzenie kulturalne. Oto z inicjatywy rodziny artysty malarza Franciszka Frączka „Słońcesława z Żołyni” zostało zaprezentowane przedstawienie plenerowe, którego głównym tematem były życie i twórczość
„Słońcesława”.

Występ przygotował Teatr Jaruga z
Rzeszowa, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Województwa Podkarpackiego w ramach
projektu „Wyprawy w świat teatru”.
Przedstawienia odbyły się kolejno
w Krzemienicy, Żołyni i Siedliskach.
Organizatorzy oceniają, że uczestniczyło w nich łącznie około 800 widzów, którzy mieli wyjątkową możliwość przypomnienia życia i twórczości Franciszka Frączka, który urodzo-
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ny w Żołyni, przez wiele lat mieszkał
w Krzemienicy.
Ci z widzów, którzy mieli okazję widzieć wszystkie trzy przedstawienia, podkreślali różnorodność ich
aranżacji, dostosowanie form wyrazu
i dekoracji scenicznych do otoczenia
i zaangażowania odbiorców. W Krzemienicy spektakl teatralny w naturalny sposób uzupełnił występ ubranych w stroje ludowe członkiń chóru KGW, które przypomniały ulubione

piosenki ludowe „Słońcesława”; w Żołyni przedstawienie połączono z puszczaniem wianków na wodach zalewu
na rzece Płytnica; w Siedliskach widowisko uzupełnił rewelacyjny występ
miejscowego artysty ludowego przy
żywym udziale zgromadzonej publiczności.
Twórczość malarska Franciszka Frączka została przypomniana nie
tylko poprzez treści samego widowiska plenerowego, ale także dzięki materiałom archiwalnym, zaprezentowanym przez członków rodziny Artysty w czasie spektaklu, a także przed
i bezpośrednio po spektaklu.
Szczególne wrażenie na widzach
wywarła oryginalna aranżacja przestawienia, wykorzystująca wiele elementów płonących „żywym ogniem”,
w tym symbol „Rogatego Serca”. Niezapomnianych przeżyć dostarczył także taniec Kupały w wykonaniu bosonogich aktorek, wirujących wokół palącego się ogniska. Taniec ten, jak też
wiele innych elementów przedstawienia, były przypomnieniem i ożywieniem tradycji słowiańskich, jakim
Franciszek Frączek pozostawał wierny
w całej swojej twórczości.
Na koniec przedstawienia w Krzemienicy, grający Słońcesława aktor,
ubrany w oryginalną płótniankę z wyhaftowanym znakiem „Rogatego Ser-
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ca”, wygłosił tradycyjną formułę podziału chleba i przy udziale Gospodarza Gminy podzielił i rozdał wśród widzów obrzędowy kołacz, przygotowany przez rodzinę „Słońcesława”.
Warto podkreślić, że Krzemienica
nie dysponuje terenem, przygotowanym do tego rodzaju występów plenerowych. Zorganizowanie przedstawienia wymagało w związku z tym
znacznego wysiłku organizacyjnego,
przy czym inicjatorzy uzyskali istotne wsparcie ze strony Urzędu Gminy w Czarnej. Jego wyrazem był także osobisty udział w spektaklu Wójta Gminy, od którego pomysłodawcy,
realizatorzy i liczna widownia usłyszeli wiele ciepłych słów. Główny pomysłodawca spektaklu i jednocześnie jeden z grających w nim aktorów, założyciel Teatru Jaruga Andrzej
Piecuch, wśród gorących braw odebrał wiązankę kwiatów od Dyrektor
GOKiR w Czarnej.
Uczestnicy przedstawień otrzymali foldery, zawierające przypomnienie
twórczości artysty malarza Franciszka
Frączka i działalności Teatru Jaruga
z Rzeszowa. Całość tego wyjątkowego zdarzenia kulturalnego to ukazanie młodym mieszkańcom wsi dwóch
chłopskich synów jako wzorców osobowości: artysty malarza Franciszka Frączka – „Słońcesława” z Żołyni
i aktora i reżysera Andrzeja Piecucha
z Siedlisk. 
Maria Suchy z d. Frączek
Fot. Monika Baran

www.gminaczarna.pl

NASZA GMINA LISTOPAD

2015

29

XX Jarmark Garncarski, 5 lipca 2015 r.

„Garncarzowe i garncarki. W cieniu mistrza”
Wystawa towarzysząca imprezie.
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Przygotowanie pierwszych próbek śligu
przez garncarzy: Jana Jurka, Andrzeja Plizgę
i Stanisława Chmiela

Jan Jurek z Olgą Milczyńską

Andrzej Plizga

Ceramika siwa – nowe życie

Wykonywane od XIX wieku w Medyni i Zalesiu naczynia siwe od lat nie
budzą u mieszkańców tych miejscowości szczególnego zainteresowania.
Ot, zwykłe siwaki, które przydają się jedynie w listopadzie do ustawiania
w nich sztucznych kwiatów na cmentarzu, a i to już coraz rzadziej.
I chociaż starsi pytani o dawne funkcje użytkowe tych naczyń, twierdzą
z przekonaniem, że w żadnym innym
garnku tak dobrze nie przechowuje się
zsiadłego mleka, powideł czy zapieczonej kapusty – to i tak jakoś trudno do
tych „zgrzebnych” naczyń jest im się na
nowo przekonać.
O wiele łatwiej przychodzi to ludziom, którzy z ceramiką siwą po raz
pierwszy zetknęli się niedawno. Może to
kwestia nowego trendu, który począwszy od dużych miast zatacza w Polsce

coraz szersze kręgi, a z którym utożsamiają się osoby chcące żyć świadomie
i w zgodzie z naturą, a może pięknych,
czystych form, jakie dla siwaków zaprojektowała Olga Milczyńska ze School of
Form w Poznaniu. Z pewnością jedno
i drugie. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że pojawiły się w Medyni osoby, które
odważyły się w siwakach gotować i wypiekać. Z dużym powodzeniem.
Ale aby mogło się to wydarzyć, konieczna była współpraca różnych środowisk, wiadomo bowiem, że na całym

świecie dawne techniki rzemieślnicze,
dzięki współpracy z projektantami stają
się znów doceniane i potrzebne.
W styczniu 2014 r. GOKiR w Czarnej nawiązał współpracę z jedną z najlepszych w Europie szkół wzornictwa – School of Form w Poznaniu , posiadającą wybitną kadrę nauczycieli, kształcącą projektantów m.in. w dziedzinie ceramicznych form użytkowych. Przesłanie
szkoły, że dzięki narzędziom projektowym można w wymierny sposób rozwiązywać problemy społeczności lokalnych
i kształtować rzeczywistość dla pożytku
i rozwoju innych, zdecydowało o zwróceniu się do tej właśnie szkoły z propozycją
realizacji wspólnych projektów. Najpierw
był to projekt „Medynia – właśnie stąd”
skierowany bardziej na wzajemne poznanie się różnych środowisk, projektantów
i studentów wzornictwa z miejscowymi
mistrzami garncarstwa, młodymi twórczyniami z Medyni, a także dziećmi z kółka ceramicznego działającego w Ośrodku
Kultury w Medyni Głogowskiej.
Podczas wspólnych spotkań i dyskusji zrodziła się inicjatywa realizacji kolejnego projektu. Uznano, że należy ocalić istniejącą w Medyni unikalną w skali Europy technologię wykonywania ceramiki siwej, a jednocześnie nadać wyrobom siwionym właściwości, które w cza-

sach Cepelii zniknęły: użytkowość form.
Projekt, któremu nadano tytuł „Ceramika siwa- nowe życie dawnego rzemiosła” rozpoczął się w marcu 2015 roku.
Współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Gminę Czarna, a realizują go wspólnie GOKiR Czarna z twórcami z Ośrodka
Garncarskiego oraz projektantka i studentki SOF z Poznania. [zdj.1, 2, 3]
Poprzeczkę postawiono od razu wysoko bowiem na warsztat wzięto naczynia,
które miałyby być używane we współczesnej kuchni. Trudność dotyczyła przede
wszystkim wypracowania odpowiedniej
mieszanki gliny, z której będą one wykonywane, takiej, która bez pomocy sztucznych dodatków nie pozwoli na przenikanie wody przez ścianki naczynia. Wspólne warsztaty projektowe w Poznaniu,
a potem w Medyni, poszukiwanie najbardziej funkcjonalnych form, tworzenie
pierwszych prototypów, niekończące się
dyskusje i szukanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości, kolejne
próbne wypały – to wszystko wypełniało uczestnikom projektu cały ostatni rok.
[zdj 4, 5, 6,7]
W rezultacie pod koniec września
wypalone zostały zupełnie nowe medyńskie garnki, talerze, salatery, kociołki i kubki. Niektóre z nich od razu, tak jak
wcześniej ich prototypy, trafiły do kuchni
miejscowych gospodyń na „test jakości”.
Okazało się, że sprawdzają się znakomicie. W przeciwieństwie do znanych nam
z importu tzw. „garnków rzymskich” nie

Agnieszka Nawłoka w pracowni Sof w Poznaniu
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Warsztaty plenerowe w Med. Głog. z udziałem dzieci
z kółka ceramicznego - Wiktoria Golec, Eryka Sokół,
Patrycja Ruta

Warsztaty Projektowe w Poznaniu, Weronika
Wojtowicz i Karolina Plizga z Olgą Milczyńską

Olga Milczyńska

Sesja fotograficzna siwaków
wykonana przez Pion Fotografia

muszą być wcześniej namaczane w wodzie, a jednocześnie zatrzymują wilgoć i smak potrawy, mogą być stosowane w zwykłym elektrycznym piekarniku.
[zdj 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Poznańskich wzbudziły ogromne zainteresowanie zwiedzających. Przyciągały pięknym, prostym
kształtem i srebrzystografitową barwą.
Dodatkowo można było od razu sprawdzić jak smakują upieczone w nich potrawy. [zdj 14, 15, 17]
Projekt zakończył się w listopadzie.
Ale mamy nadzieję, że życie ceramiki siwej z Medyni dopiero się zaczyna. Ze-

tknięcie się dwóch tak odległych zdawałoby się środowisk zaowocowało czymś
więcej niż tylko piękną kolekcją naczyń.
Poza wzajemnym poznaniem i nowymi przyjaźniami, zmieniła się świadomość projektowa lokalnej społeczności
garncarskiej i wyzwolona została chęć
poszukiwania nowych rozwiązań tam
gdzie jest to konieczne. Wielką wartością projektu był wzajemny szacunek
uczestników projektu wobec umiejętności i doświadczenia innych, każdy w tym
procesie był niezwykle ważny – wiele
wnosił i równie wiele mógł otrzymać. 
Małgorzata Wisz, Dyrektor GOKiR w Czarnej

Targi w Poznaniu
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„WESELE
KRZEMIENICKIE”
NA FESTIWALU
W RUMINII

UROCZYSTOŚCI SIERPNIOWE W SANKTUARIUM
„KRÓLOWEJ SERC NASZYCH W DĄBRÓWKACH”
Sierpień 2015 roku obfitował w maryjne uroczystości i pielgrzymki do
miejsc znaczących i bogatych w kult maryjny. Jednym z takich miejsc są Dąbrówki, gdzie Matka Boża w Jej cudownym wizerunku przyciąga do siebie wielu ludzi. Okazją do tego są uroczystości odpustowe, które są bogate w wydarzenia religijne i kulturalne. W tym roku nie było pielgrzymki zza granicy, ale
przybyły grupy zorganizowane np. piesza pielgrzymka z Łańcuta oraz autokarowa z Rzeszowa.
Przez cztery dni, bo tyle trwały uroczystości, przewinęło się mnóstwo ludzi, którzy uczestniczyli w nabożeństwach, koncertach i Dróżkach Różańcowych w Ogrodzie Maryjnym. W czasie głównej uroczystości – sumy odpustowej ks. Abp Józef Michalik poświęcił następne kaplice różańcowe, części światła w Ogrodzie Maryjnym. Przeżywanie uroczystości nam, mieszkańcom parafii i Gminy Czarna, przypomniało ubiegłoroczne dni maryjne, w czasie których
gościliśmy pielgrzymów z Czeskiej Republiki, jak również modliliśmy się o dobre przygotowanie i szczęśliwy wyjazd do Czech na zaproszenie z rewizytą.

Zespół regionalny z Krzemienicy został
zaproszony przez Polską sekcję CIOFF
do udziału w międzynarodowym festiwalu
folklorystycznym „Regele Brazilor”
w Prundu Bargaului w Rumunii
w dniach 14-18 sierpnia 2015 r.

ks. Czesław Prucnal, Proboszcz Parafii Dąbrówki

GOLGOTA 2015. KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
28 marca 2015 r. w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy odbył się niezwykły koncert, podczas którego mieliśmy okazję usłyszeć najpiękniejsze i najbardziej przejmujące pieśni pasyjne pochodzące z różnych okresów – od średniowiecza po czasy współczesne.
Dobrze znany większości publiczności repertuar został tutaj przedstawiony w zupełnie nowej muzycznej estetyce, co świadczy o tym, że pieśń pasyjna
jest w społeczeństwie ciągle żywa, że inspiruje twórców, kompozytorów i instrumentalistów, i że przyciąga słuchaczy do uczestnictwa w takich koncertach
jak ten. Inicjatorem , pomysłodawcą ,autorem scenariusza i reżyserem całego
przedsięwzięcia był Łukasz Bieniasz, aranżacje muzyczne do większości utworów były dziełem Łukasza Sierżęgi. Do współpracy przy aranżacjach zaproszono także Jarosława Babulę, który był autorem dwóch kompozycji:” Ogrodzie Oliwny” i „Hymn o Krzyżu”. Wykonawcą koncertu był zespół KREMENEZ
BAND, w składzie: Ewelina Wawrzkiewicz- flet, Bolesław Brodziak- trąbka Gabriela Balawejder- flet, Rafał Lech – trąbka, Anna Socha- klarnet, Marian Pudełko- puzon, Łukasz Sierżęga – saksofon, Krzysztof Rybak- puzon, Marek Rogowski- saksofon, Jarosław Babula – keyboard, Marek Dec- perkusja, Wojciech
Bielecki- gitara, Paweł Wawrzkiewicz- perkusja, Andrzej Sierżęga- bas. Partie
wokalne wykonali: Małgorzata Dzień, Joanna Dec i Łukasz Sierżęga. Fragmenty Nowego Testamentu czytał Piotr Pasierb
Tradycja śpiewania pieśni pasyjnych to element naszego niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, to również przypomnienie o sensie pokuty w naszym
życiu i odwiecznej mądrości, że wszystko w życiu powinno mieć swój czas: zarówno radość jak i smutek.
Koncert był kolejnym z cyklu wydarzeń organizowanych w tym zabytkowym
wnętrzu, mającym otworzyć go nie tylko dla mieszkańców ale także dla turystów przemierzających Szlak Architektury Drewnianej czy podkarpacki odcinek Drogi Świętego Jakuba. 
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X Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem”
– aplikacja mobilna zdała test na piątkę!
W niedzielę 26 kwietnia około godziny 11 z Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej wystartowali uczestnicy XX Rajdu Rowerowego„Garncarskim Szlakiem”. Oprócz atrakcji, które czekały na trasie rajdu, jednym z ważniejszych punktów tego dnia było testowanie nowo powstałej, mobilnej aplikacji Medynia.
Podczas zbiórki w Zagrodzie posiadacze smartfonów instalowali aplikację i dzielili się pierwszymi wrażeniami. Przed wyruszeniem w trasę wszyscy razem
sprawdzili funkcjonalność aplikacji i zrobili pierwsze
kroki w obsłudze. Podczas rajdu, na każdym przystanku czy to z lokalnymi przysmakami, czy atrakcjami turystycznymi uczestnicy sprawdzali informacje o miejscu w którym się właśnie znajdują, czytali opisy, oglądali zdjęcia, testowali audio przewodnik a także mogli sprawdzić odległość do kolejnego miejsca postoju. Miejsca w których zatrzymywali się biorący udział
w rajdzie to oprócz Zagrody Garncarskiej – Zadwór
w Medyni Głogowskiej, Izba Pamięci Jana Kota i piec
w Zalesiu, Leśna Zagroda w Czarnej czy Park MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej.
Tegoroczny, jubileuszowy rajd cieszył się dużym zainteresowaniem, udział
wzięli między innym reprezentanci Przemyskiej Grupy Rowerowej. Nie wątpliwą atrakcją był drewniany rower własnej konstrukcji jednego z uczestników.
Na zakończenie wszystkim, którzy dotarli szczęśliwie do mety za udział podziękował Wójt Gminy Czarna - Pan Edward Dobrzański oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej - Pani Małgorzata Wisz. Uczestni-
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cy otrzymali pamiątkowe gliniane kogutki z Medyni.
Mobilna aplikacja turystyczna Medynia zdała egzamin, czego dowodem
były niejednokrotnie miłe słowa testujących ją w tym dniu osób. Dowodem na
to, że tzw. „apka” cieszy się dużym zainteresowaniem jest stale rosnąca liczba pobrań. Aplikacja będzie stale aktualizowana oraz na bieżąco będą dodawane kolejne informacje o wydarzeniach w Gminie Czarna.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w XX Rajdzie Rowerowym
„Garncarskim Szlakiem” i przetestowali Naszą mobilną aplikację. Zachęcamy
do dalszego korzystania i zapraszamy
na kolejne rajdy.
Kamil Panek, Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Czarnej.
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Lato w Parku MB Jagodnej,
23 sierpnia 2015 r.
Wakacje w Ośrodkach Kultury

Piknik rodzinny na błoniach
w Czarnej, 31 maja 2015 r.
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Akcja „Mamo, tato chcę być sportowcem”
trwa i ma się dobrze…

Wisłok STAL-ROL
Czarna w okręgówce!

Treningi, lekcje pokazowe, nowi młodzi sportowcy w sekcjach – to
wszystko jest potwierdzeniem, że sport dla najmłodszych w naszej
gminie ciągle się rozwija.
Kolejni młodzi chłopcy rozpoczęli swoją przygodę z piłką nożną.
Treningi prowadzone przez Bartosza Stępnia, które finansowane są
przez Wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego, przyciągają zarówno najmłodszych (często przedszkolaków), jak i wytrwałych i konsekwentnych piłkarzy, którzy kolejny rok z rzędu regularnie podnoszą
swoje piłkarskie umiejętności.
Gminna Sekcja Siatkówki działająca w naszej gminie jest ośrodkiem
szkolącym dziewczęta i przygotowującym je do gry w klubach siatkarskich. Obecnie nasza gmina nie posiada takiego klubu, dlatego wyszkolone, najzdolniejsze zawodniczki z naszego regionu mogą grać dzięki
dobrej współpracy trenerów w MKS Łańcut. Liczymy jednak, że to tylko kwestia czasu i wkrótce wszystkie nasze młode siatkarki będą mogły
reprezentować barwy gminy Czarna w rozgrywkach ligowych. Tymczasem serdecznie zapraszamy chłopaków i dziewczęta na treningi.

7 czerwca 2015 roku zawodnicy Wisłoka przyjechali do sąsiadującej z Gminą Czarna Rakszawy. Wielu kibiców zgromadziło się tego dnia, bowiem w tym derbowym meczu miały rozstrzygnąć się losy awansu do klasy okręgowej. W bardziej komfortowej sytuacji byli goście z Czarnej jednak w przypadku zwycięstwa gospodarzy, mieli oni ciągle szanse na awans. Lepszy
w tym pojedynku okazał się Wisłok wygrywając w Włókniarzem
Rakszawa 1:4 i tym samym na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek zapewniając sobie awans. Tydzień później w ostatniej
kolejce zawodnicy z Czarnej przypieczętowali awans wygrywając u siebie aż 8:0 z Iskrą Jawornikiem Polskim.
15 sierpnia 2015 roku miała miejsce inauguracja V ligi gdzie
Wisłok STAL-ROL Czarna podejmował w pierwszym meczu
u siebie spadkowiczów z IV ligi - Strumyk Malawę. Przed rozpoczęciem meczu gratulacje dla Prezesa klubu – Artura Jurka,
trenera - Mateusza Walkowicza, kapitana drużyny – Damiana
Daraża oraz wszystkich zawodników złożyli, Pan Stanisław
Róg - Przewodniczący Komisji Licencyjnej Podokręgu Rzeszów
wręczając pamiątkowy puchar oraz Wójt Gminy Czarna - Pan
Edward Dobrzański wręczając piłki pogratulował i życzył aby
zawsze trafiały do bramki przeciwnika.
Po części oficjalnej zawodnicy klubu z Czarnej z przytupem weszli w wyższy poziom rozgrywek wygrywając w swoim pierwszym meczu w lidze okręgowej aż 6:0 ze spadkowiczem z Malawy.
Gmina Czarna stawia na rozwój sportu a historyczny awans
drużyny z Czarnej jest doskonałym przykładem wzrostu poziomu sportowego.
Pozostaje pogratulować i życzyć dalszych sukcesów a kibicom wspaniałych, sportowych emocji. 

Gminna Dziecięca Akademia Piłki Nożnej:
Zespół Szkół w Krzemienicy. Poniedziałki: 15.45-16.45 - I, II SP, 16.45-17.45 - III, IV SP
Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej. Środy: 15.45-16.45 - I, II SP, 16.45-17.45 - III, IV SP

Kamil Panek, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

Gminna sekcja siatkówki:
Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej. Wtorki: 15.00-16.00 - IV-V SP, 16.00-17.30 - VI SP - I GIM
Zespół Szkół w Krzemienicy. środy: 15.00-16.00 - IV-V SP, 16.00-17.30 - VI SP - I GIM
Ewa Mroziak, Instruktor Orlika w Czarnej
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„IMIENINY
PANA DYRKETORA”
– ILE JESZCZE MOGĘ Z SIEBIE DAĆ?

DZIAŁALNOŚĆ STADNINY KONI ZAŚCIANEK NAD WISŁOKIEM
W stadninie Zaścianek nad Wisłokiem, jeżdżą konno nie tylko osoby dorosłe ale też sporo młodzieży i dzieci zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Jeździeckim Zaścianek nad Wisłokiem. Jazda konna to nie tylko pasja lub
pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu. To również praca wymagająca
systematyczności, wytrwałości i zaangażowania. Ukoronowaniem owej pracy jest start w Sportowych Konnych Rajdach Długodystansowych. Start w zawodach nie jest przysłowiową „bułką z masłem”. Zwykle jest poprzedzony długimi treningami. W trakcie trwania zawodów również bywa różnie; a to koń
zakuleje, a to żar leje się z nieba na konie i zawodników a innym razem znów
burze z piorunami. Niezależnie od okoliczności, trzeba wstać o 4 rano, nakarmić konie a potem przejechać określony dystans – 20,40 lub 80 km. Nikt jednak nie marudzi. Przejechanie trasy daje
ogromną satysfakcje a zajęcie wysokiego miejsca jest powodem do ogromnej

radości. Po każdych zawodach, niezależnie od efektów przejazdu, zostają ciekawe wspomnienia opowiadane przy ogniskach jeszcze kilka lat później.
W tym roku pierwszy raz nasi zawodnicy pojechali na zawody w maju do
Szczutkowa. Martyna Kot na koniu Zofija
zajęła I miejsce a Weronika Kot na koniu
Nemezja zajęła II miejsce. Obie zawodniczki startowały w klasie L na 20 km.
Kolejne zawody odbyły się w lipcu. Tym razem w klasie L na dystansie
20 km Martyna Kot na ArAslanie zajęła I miejsce, Hubert Partyka na Cedurze II miejsce a Weronika Kot na Nelly
III miejsce. W tych zawodach startowała również zawodniczka Maryla Czarnowicz na koniu El Edith w klasie P na dystansie 40 km. Najdłuższy dystans czyli klasa N – 80 km, przejechały nasze zawodniczki Joanna Wierzbińska na Nemezji i Monika Tama na Zofiji.
17 października jedziemy na ostatnie zawody w tym roku. Będą to Mistrzostwa Podkarpacia w których wystartu-

KASZA JAGLANA ZE SZCZYPTĄ WYOBRAŹNI!
Szczypta wyobraźni to podstawowy składnik
każdego dania przyrządzanego z sercem. Jednak
nie zawsze tak było. Kreatywność to słowo aktualnie modne i mówiące o nieskończonych możliwościach ludzkiej wyobraźni, która niegdyś była konieczną cechą gospodarnej matki, żony, babci…
Kucharzy od strony męskiej było wówczas jakoś
mniej – powód nieznany:) Zatem kreatywne poszukiwanie substytutów było normą z prostego powodu – chronicznego braku wszystkiego. Sztuką
było przyrządzić wyszukane danie, gdy ocet był jedynym pewnikiem oryginału, a normą czekolada
bez czekolady, czy kotlet a ‘la mortadela.
Dziś dylemat, czy na śniadanie kupić obiad czy
kolację – to ból istnienia osób żyjących na konstruktywnej diecie, nie jak wówczas żyjących na
kartki. W XXI wieku chcemy odżywiać się według
własnego wyboru, według posiadanej bogatszej
wiedzy, obecności kulinarnej kultury i większej
świadomości własnej egzystencji. Wiele chudych
lat pozwoliło nam nabyć umiejętność kreowania
potraw, wyczarowywania ich i tworzenia według
mistrzowskiej receptury „coś z niczego”. Mówi się,
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że Polacy nauczyli się być wręcz mistrzami substytutów. Dziś czerpiemy ogromną wiedzę z umiejętności naszych babć. Wiedziały one, że w naturze
występuje wszystko, czego człowiekowi potrzeba. Nie zmieniło się to do dziś, a doświadczenie
przeszłości to cenny klucz do teraźniejszości. Ciasto z jaglanej kaszy ze startą marchewką i właściwie z tym, co się komu zamarzy można zaliczyć do
rodzaju kuchni kreatywnej, choć wywodzi się niewątpliwie z kuchni kombinowanej.
200 g kaszy jaglanej należy gotować do wchłonięcia (kilkanaście minut) w około 1,5 szklanki

je 6 – ciu naszych zawodników w kalsie
L-20 km, P - 40 km i N - 80km.
Jesteśmy bardzo dumni z każdego
osiągnięcia naszych zawodników. Bardzo cenimy ich prace, wysiłek i zaangażowanie. Trzymamy mocno kciuki za następne sukcesy. A następne sukcesy planujemy na zorganizowanych u nas zawodach regionalnych w przyszłym roku.
Ze względu na posiadaną infrastrukturę oraz piękne tereny, jesteśmy gotowi
do goszczenia u nas zawodników z całej Polski. Posiadamy miejsca noclegowe, plac zabaw dla dzieci oraz ustronne
miejsce do biesiadowania i zabawy (altana z grillem, drewniana podłoga do tańca, akcesoria do zabawy dla dzieci).
Zapraszamy do Zaścianka nie tylko
na jazdę konną. Organizujemy ciekawe
wycieczki szkolne, szalone urodziny dla
dzieci, spotkania integracyjne dla firm
i wszelkiego rodzaju biesiady z tańcami
do białego rana. 
Brygida Starzak

wody. Po przestudzeniu blendować z 2 jajkami,
łyżeczką sody, wanilią, odrobiną oleju, połową
szklanki mleka wszelkiego rodzaju i ewentualnie odrobiną cukru, który jest potrzebą względną.
Następnie dodać drobno startą marchew (około dwie sztuki, albo według własnego uznania).
Potrawa pyszna w wydaniu z łyżeczką cynamonu,
żurawiną i orzechami, lecz efekt ostateczny może
być inwencją twórczą lub wykorzystaniem metody „czym chata bogata”. Piec w temperaturze 180
stopni, około 40 minut.
Ciasto pozostaje zwarte dzięki użyciu blendera (tu wpływ ma stopień rozdrobnienia) i soczyste
dzięki pieczeniu w glinianym, oddającym wilgoć
naczyniu z Medyni, co można potwierdzić eksperymentem zapieczenia w różnych formach, a obiektywnym kryterium oceny między jednym a drugim
kęsem niech będzie ta właśnie smakowitość soczystości. Tak więc, Bon Appetit Medynia!
Dorota Ożóg, Autorka bloga kulinarnego Bon
Appetit Medynia, na którym m.in. opisuje,
w jaki sposób gotować zdrowe lokalne potrawy
w glinianych naczyniach wypalanych metodą „na
siwo”. Adres: bonappetitmedynia.bloog.pl 
www.gminaczarna.pl

Przychodząc na premierę najnowszej
produkcji – „Imieniny pana dyrektora”
– Teatru Dramatycznego w Krzemienicy, wiedziałem tylko o Józefie Słotwińskim (pionierze Teatru Telewizji), o drugim współautorze Zdzisławie Skowrońśkim i tekście, nic. Można rzec, biała karta z małym prześwitem.
Kurtyna rozsunęła się, sztuka ożywia się. Tekst okazuje się być rozmydlony, miejscami aż za bardzo. Z pewnością nie jest to sztuka, gdzie pauza lub
za długi oddech, stawiają pytanie o kolejne zdanie – i tych właśnie prawidłowo nie było. Największym plusem stricte
warsztatowym jest to, że aktorzy udźwi-

gnęli tę warstwę i wstrzelili się w odpowiednie punkty. Ciężar sytuacji leżał na
tytułowym bohaterze, w którego wcielił się Mirosław Pelc. Biorąc pod uwagę
całość, widać było że miał pomysł na tę
postać. Na szczególną uwagę zasługują również Pan Józef Buk (Andrzej Rachwał, inżynier) oraz Pani Ewa Sierżęga (Maria Puchalska, żona dyrektora) za
role drugoplanowe. Czasem twierdzę, że
teatry są „bardziej amatorskie, niż mogą
być”. A tu było zupełnie inaczej! Wyczuwałem szczerość, intencję gry do widza,
a nie do siebie.
Zygmunt Kluz, reżyser przedstawienia, zaprosił nas do fabryki płyt kom-

JUŻ NIEDŁUGO! PREMIERA
W TEATRZE MIMESIS 2!

paktowych. Uważam, że jest to dobre
wypośrodkowanie między rażącą współczesnością, a latami 60’ XX wieku. Przez
to satyra nabrała trochę w siłę. To było
o nas – żyjących, starszych i młodszych.
Lizusostwo, niezdrowy egoizm i dbanie
o własne interesy… dla pieniędzy, własnej satysfakcji, czy wielkiej kariery? Ile
możemy z siebie wydusić, a ile przygasić aż do uduszenia, by zdobyć coś po
trupach do celu? W żywych kwiatach
wręczanych dyrektorowi, odczuwało się
sztuczność i bałwochwalstwo. Manieryzm szefa również dawał w kość współpracownikom dopóki dopóty nie przyszli inspektorzy. Urzędnicy nie mniej od
pozostałych, poddawali się pokusom…
piękna dziewczyna, pieczeń… Co dalej
i jak kończy się ta sztuka? To poddaję
dla Państwa oceny, bo zachęcam gorąco dyrektora Teatru do reanimacji sztuki i przywrócenia jej na sceniczne deski,
nawet poza siedzibą. Bo warto! 
Damian Janusz

SPEKTAKL – BAJKA PT. „ZAŚNIJ OCZKO”, REŻ. ZYGMUNT KLUZ
TEATR DRAMATYCZNY W KRZEMIENICY

23 maja 2015 r.

Komedia kryminalna, pt.: „Bella Donna” autorstwa
Stefana Vögela, to tekst, który na swój warsztat postanowił wziąć reżyser – Damian Janusz.
Carmen, wabi mężczyzn: swoją urodą, dobrym szampane, klimatyczną muzyką i… kuchnią, na której zna się
najlepiej. Zmienia kochanków, co dwa lata. Wszystko byłoby piękne, gdyby… nie pozbywała się ich trucizną. Kobieta nie boi się niczego i nikogo, potrafi nawet namawiać
córkę do zmiany partnera, którego ojciec później zakochuje się w Carmen. W akcji uczestniczy również Martin – trochę kochanek, trochę detektyw. Metoda pewnej
siebie kucharki, wychodzi na jaw, gdy Bernie (wcześniej
nietrafnie otruty) budzi się, robiąc zmieszanie.
Dyrektor Teatru MIMESIS 2 i reżyser „Bella Donny”
– Damian Janusz – wylicza, że jest to jubileuszowa, dziesiąta sztuka, jaką ma przyjemność realizować oraz druga
w siedzibie MIMESIS 2. Jak zapowiada: oprócz postaci
wpisanych w tekst Vögela, zobaczymy coś spoza ram…
a nawet usłyszymy. Obiecuje porwać Widzów nie tylko
żartem, ale szamańskim rytmem, zapachem, walcem
wiedeńskim i karnawałowym nastrojem. Próby trwają,
plany scenografii i kostiumów są… teraz do dzieła i ciężka
praca przed zespołem, któremu życzymy powodzenia! 
STEFAN VÖGEL BELLA DONNA. REŻYSERIA: DAMIAN JANUSZ. OBSADA: JULIA
HEDZ, BARBARA SYLWANOWICZ, ANDRZEJ BARNAT, DAMIAN JANUSZ, MIROSŁAW
PELC (GOŚCINNIE), ALEKSANDER TABAKA. SCENOGRAFIA: AGNIESZKA WAJDA,
WERONIKA WOJTOWICZ. ARANŻACJE MUZYCZNE: BAND ALLA BREVE.
CHOREOGRAFIA: DAMIAN JANUSZ. SUFLER: KATARZYNA GARGAŁA
PLANOWANA PREMIERA: 16.01.2016 R.
Damian Janusz

www.gminaczarna.pl
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WAKE PARK W CZARNEJ
ATRAKCJA W NASZYM SĄSIEDZTWIE

Upał, orzeźwiająca woda i świetna zabawa – to nie tylko opis mijającego lata.
To tylko przedsmak tego jak można spędzić aktywny dzień w Wake Parku
w naszej gminie. Wakeboard to mieszanka surfingu, kitserfingu i snowboardu.
I mimo, że dla amatora sportów wodnych te nazwy może nie brzmią
zachęcająco, to opanować pływanie według opinii instruktorów można już
w 15 minut. Przekonali się o tym wszyscy, którzy choć raz spróbowali swoich
sił na czarniańskim stawie. „Świetna zabawa, wspaniała opcja spędzania czasu
z rodziną” – takie opinie można usłyszeć z ust tych, którzy spróbowali po raz
pierwszy pływania na desce do wakeboardu.
O tym, że jest to sport dla każdego świadczą także nagrody w postaci
wejściówek sprezentowane przez Wake Zone rodzinom rywalizującym podczas
festynu w Medyni Łańcuckiej. Wake Park w naszej gminie jest nie tylko
dobrym miejscem dla początkujących. Jest także świetnym miejscem treningu
i zabawy dla tych, którzy swoją przygodę z deską zaczęli dawno temu, a to dzięki
zamontowanym przeszkodom zwiększającym poziom trudności. W ofercie Wake
Parku jest wypożyczalnia desek w pełnej rozmiarówce dla dzieci, kobiet
i mężczyzn, a także pianki, kamizelki i kaski.
Jesienne dni to może nie czas na pływanie na otwartych wodach. Ale mając
w planach przyszłoroczne upalne dni warto pamiętać o tym, że w naszym sąsiedztwie
jest świetna opcja aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy. Już dziś zapraszamy.
Ewa Mroziak, Instruktor Orlika w Czarnej

