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Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zdzis³aw Jaromi

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zdzis³aw Jaromi

Jest taka noc, 
na któr¹ ka¿dy cz³owiek czeka i za któr¹ têskni,

Jest taki wyj¹tkowi wieczór w roku,
Gdy wszyscy obecni gromadz¹ siê przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasn¹ spory, znika nienawiœæ…
Wieczór, gdy ³amiemy op³atek, sk³adamy ¿yczenia…

To noc wyj¹tkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... 
Noc Bo¿ego Narodzenia…

Niech radoœæ, mi³oœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
bêdzie obecna w Nas Wszystkich 

przez ca³y Nowy 2018 Rok,
Niech ten rok bêdzie dla Wszystkich 

czasem pomyœlnoœci i pokoju, wykorzystanych szans, 
szczêœliwie prze¿ytych dni i wielu sukcesów, 
w którym nikogo z Nas nie opuœci zdrowie, 

nadzieja i optymizm.

Jest taka noc, 
na któr¹ ka¿dy cz³owiek czeka i za któr¹ têskni,

Jest taki wyj¹tkowi wieczór w roku,
Gdy wszyscy obecni gromadz¹ siê przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy gasn¹ spory, znika nienawiœæ…
Wieczór, gdy ³amiemy op³atek, sk³adamy ¿yczenia…

To noc wyj¹tkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... 
Noc Bo¿ego Narodzenia…

Niech radoœæ, mi³oœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
bêdzie obecna w Nas Wszystkich 

przez ca³y Nowy 2018 Rok,
Niech ten rok bêdzie dla Wszystkich 

czasem pomyœlnoœci i pokoju, wykorzystanych szans, 
szczêœliwie prze¿ytych dni i wielu sukcesów, 
w którym nikogo z Nas nie opuœci zdrowie, 

nadzieja i optymizm.

Bo¿e Narodzenie 2017

Uroczyste obchody 
Œwiêta Niepodleg³oœci 

w Zespole Szkó³ 
im. Miko³aja Kopernika w Czarnej

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
¿yczê obfitoœci ³ask p³yn¹cych z Betlejemskiej Szopki. 

Niech Nowonarodzone Dzieciê umacnia w sercach 
wiarê, nadziejê i mi³oœæ. 

Obdarza zdrowiem, radoœci¹ i pokojem 
w nadchodz¹cym Nowym 2018 Roku.

Kazimierz Go³ojuch
Pose³ na Sejm RP

Z Serdecznymi ¯yczeniami Z Serdecznymi ¯yczeniami 
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Wprzeddzieñ 99-tej 
rocznicy odzyska-

nia przez Polskê niepo-
dleg³oœci w bibliotece 
w Czarnej zorganizowana 
zosta³a lekcja patriotycz-
na, pod has³em „Symbole 
narodowe”. 

Wsobotê 11 listopada w Czarnej odby³ siê VII Spacer 
Niepodleg³oœciowy w Czarnej.

Na wstêpie w krótkiej czêœci historycznej przy Pomniku 
Milenijnym uczniowie Szko³y Podstawowej zaprezentowali 
wiersze patriotyczne. Nastêpnie Ksi¹dz Proboszcz Zbigniew 
Góra podkreœli³ wartoœci, o których nie wolno zapominaæ chc¹c 
utrzymaæ niepodleg³oœæ odzyskan¹ przed 99 laty, a przedsta-
wiciele z³o¿yli kwiaty pod Pomnikiem i po wspólnym odœpiewa-
niu hymnu grupa ruszy³a dwiema trasami: piesz¹ i rowerow¹ 
w stronê lasu. Na zakoñczenie tradycyjnie ju¿ przy przygotowa-
nym przez Stra¿aków ognisku mo¿na by³o siê rozgrzaæ kaw¹, 
herbat¹, zjeœæ gor¹c¹ kie³basê i razem poœpiewaæ piosenki 
u³añskie. Podczas spotkania wszyscy otrzymali ró¿ne elementy 
odblaskowe, które Rada So³ecka wrêcza co roku w ramach akcji 
„B¹dŸ widoczny na drodze”.
W zorganizowaniu VII Spaceru Niepodleg³oœciowego pomogli: 
Rada So³ecka, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Stowarzyszenie WiR-
Kopernik, harcerze. Za wsparcie podziêkowania nale¿¹ siê 
równie¿ pani Wies³awie G³owiak, pani Krystynie Welc, panu 
Leszkowi Dziubkowi i panu Piotrowi Jeziorkowi.

Gminne obchody 99 rocznicy Odzyskania przez 
Polskê Niepodleg³oœci odby³y siê w D¹brówkach.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele pw. 
NMP Królowej Polski, w której uczestniczyli mieszkañcy, 
zaproszeni goœcie oraz poczty sztandarowe ze wszystkich 
szkó³ gminy Czarna, jednostek OSP oraz samorz¹du 
gminnego. Przy pomniku Krzy¿u w centrum miejscowoœci 
z³o¿ono symboliczne wi¹zanki kwiatów. Zgromadzeni 
uczestniczyli tak¿e w krótkim koncercie pieœni patrio-
tycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dêtej.

listopada w Izbie Pamiêci Kobiety Wiejskiej w Krze-
mienicy odby³o siê spotkanie podczas którego 

œwiêtowano 99 rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez 
Polskê. Spotkanie zorganizowane zosta³o przez Ko³o Gospodyñ 
Wiejskich w Krzemienicy w ramach ministerialnego projektu 
„Niepodleg³a Polska – Stulecie Odzyskania Niepodleg³oœci”.
Wydarzeniu towarzyszy³a prezentacja o Boles³awie Ignacym 
Florianie Wieniawa-D³ugoszewskim – pierwszym u³anie II Rzeczy-
pospolitej oraz wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych.  

Obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskê Obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskê 

Niepodleg³oœci w Gminie Czarnaw Gminie Czarna
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

XXVII Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sesji uczestniczy³o 14 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

8 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie wyra¿enia zgody na najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu 
u¿ytkowego usytuowanego w budynku 
nr 262 posadowionych na dzia³ce nr 
1702/2 w miejscowoœci Czarna stano-
wi¹cego mienie komunalne Gminy 
Czarna na okres powy¿ej trzech lat.
w sprawie wyra¿enia zgody na najem 
w trybie bezprzetargowytm lokali u¿yt-
kowych usytuowanych w budynku nr 557 
posadowionych na dzia³ce nr 1674/1 
w miejscowoœci Medynia G³ogowska 
stanowi¹cym mienie komunalne Gmi-
ny Czarna na okres powy¿ej trzech lat.
w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie 
oraz zwolnienie z obowi¹zku zbycia 
w drodze przetargu nieruchomoœci ozna-
czonych jako dzia³ki nr ew. 3316/3 
o pow. 0,05 ha i 1459/1 o pow. 0,02 ha 
po³o¿onych we wsi Medynia G³ogow-
ska oraz wyra¿enia zgody na ustano-
wienie s³u¿ebnoœci gruntowej na 
nieruchomoœci o nr ew. 3316/2.
w sprawie przyst¹pienia Gminy Czarna 
do realizacji Projektu pn. „Zwiêkszenie 
udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych 
na terenie ROF” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020; Oœ Priorytetowa III Czysta 
energia, Dzia³anie 3.4 Rozwój OZE – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
w sprawie przyst¹pienia Gminy Czarna 
do realizacji Projektu pn. „Wsparcie 
rozwoju OZE na terenie ROF – projekt 
parasolowy” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-
2020; Oœ Priorytetowa III Czysta 
energia, Dzia³anie 3.4 Rozwój OZE – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Bud¿etowej Gminy Czarna 
na rok 2017.
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy 
Czarna do zaci¹gniêcia zobowi¹zania 
na lata 2018-2019.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Czarna.

u

u

u

u

u

u

u

u

4. Informacje Wójta z dzia³alnoœci 
Gminy w okresie miêdzysesyjnym.

5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej 
sesji .

6.  Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy ró¿ne.
8.  Zakoñczenie sesji.

W sesji uczestniczy³o 14 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

4 uchwa³y. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2.  Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie wprowadzenia zmian w uch-
wale bud¿etowej na rok 2017.
w sprawie zmian w wieloletniej prog-
nozie finansowej.
w sprawie okreœlenia wysokoœci sumy 
do której Wójt gminy mo¿e samodziel-
nie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania.
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Podkarpackiemu.

4. Sprawy ró¿ne.
5. Zakoñczenie sesji

W sesji uczestniczy³o 14 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

16 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 
2016.
w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnego 
Oœrodka Kultury i Rekreacji Czarnej za 
rok 2016.
w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Gminy Czarna za 
rok 2016 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania bud¿etu za rok 2016. 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z wykonania bud-
¿etu Gminy Czarna za rok 2016.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Czar-
na stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y 

XXVIII Nadzwyczajna 
Sesja Rady Gminy Czarna 

z dnia 18 maja 2017 r.

XXIX Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 20 czerwca 2017 r.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

w³asnej Nr XLIV/464/2010 z dnia 
29 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ w trybie bezprzetargowym nieru-
chomoœci po³o¿onych w miejscowoœci 
Pogwizdów oznaczonych jako dzia³ki 
nr 1351/40 o pow. 0,0179 ha, 1351/76 
o pow. 0,0183 ha. 
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci stanowi¹cej mienie 
komunalne Gminy Czarna po³o¿onej 
w miejscowoœci Medynia £añcucka 
oznaczonej nr ewid. 605 o pow. 0,13 ha.
w sprawie wyra¿enia zgody na obci¹-
¿enie nieruchomoœci stanowi¹cej w³as-
noœæ Gminy Czarna po³o¿onej w miej-
scowoœci Wola Ma³a oznaczonej nr 
ewid. 499 ograniczonym prawem rze-
czowym – s³u¿ebnoœci¹.
w sprawie wyra¿enia zgody na wy-
dzier¿awienie w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomoœci stanowi¹cej mie-
nie komunalne Gminy Czarna, oznaczo-
nej jako dzia³ka nr ewid. 1419/74.
w sprawie okreœlenia rodzaju œwiad-
czeñ oraz warunków i sposobu udzie-
lania pomocy zdrowotnej dla nauczy-
cieli szkó³ i placówek oœwiatowych dla 
których organem prowadz¹cym jest 
Gmina Czarna.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXVI 
/254/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 
21 marca 2017 r. oraz zwiêkszenia 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej udzielanej Województwu Pod-
karpackiemu na realizacjê zadañ 
publicznych w 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Podkarpackiemu na 
realizacjê zdania w 2017 roku. 
w sprawie wprowadzenia zmian w uch-
wale bud¿etowej na rok 2017.
w sprawie zmian w wieloletniej prog-
nozie finansowej.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ w trybie bezprzetargowym nieru-
chomoœci po³o¿onej w miejscowoœci 
Krzemienica, oznaczonej nr ewid. 
1307/2 o pow. 0,02 ha.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr XIII 
/149/2016 Rady Gminy w Czarnej 
w sprawie ustalenia diet, zasad wy-
p³aty oraz kosztów podró¿y s³u¿bowej 
dla so³tysów.

4. Informacje Wójta z dzia³alnoœci 
Gminy w okresie miêdzysesyjnym.

5. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich 
sesji .

6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy ró¿ne.
8. Zakoñczenie sesji.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY W CZARNEJ

XXX Sesja 
Rady Gminy Czarna z dnia 26 

lipca 2017 r.

XXXI Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W sesji uczestniczy³o 13 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

9 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie przyjêcia do realizacji Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 
2016 r. 
w sprawie przyjêcia Programu Och-
rony Œrodowiska dla Gminy Czarna na 
lata 2016-2019 z perspektyw¹ do 2023 
roku.
w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody dêbu szypu³kowego rosn¹-
cego w obrêbie ewidencyjnym D¹b-
rówki wraz z nadaniem mu nazwy.
w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody dêbu szypu³kowego rosn¹ce-
go w obrêbie ewidencyjnym Zalesie 
wraz z nadaniem mu nazwy.
w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody buka zwyczajnego rosn¹cego 
w obrêbie ewidencyjnym Zalesie wraz 
z nadaniem mu nazwy.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych.
w sprawie wyra¿enia zgody na obci¹-
¿enie nieruchomoœci stanowi¹cej w³as-
noœæ Gminy Czarna oznaczonej nr ewid. 
499 po³o¿onej w miejscowoœci Wola 
Ma³a ograniczonym prawem rzeczo-
wym – s³u¿ebnoœci¹.
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy 
do zaci¹gniêcia zobowi¹zania finanso-
wego na rok 2019.
w sprawie wprowadzenia zmian w uch-
wale bud¿etowej na rok 2017.

4. Informacje Wójta z dzia³alnoœci 
Gminy w okresie miêdzysesyjnym.

5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej 
sesji .

6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy ró¿ne.
8. Zakoñczenie sesji.

W sesji uczestniczy³o 14 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

7 uchwa³. 

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci stanowi¹cej mienie 
komunalne Gminy Czarna po³o¿onej 
w miejscowoœci Pogwizdów.
w sprawie przyjêcia Lokalnego Prog-
ramu Rewitalizacji dla Gminy Czarna 
na lata 2017-2022.
w sprawie ustalenia op³at za œwiad-
czenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminê 
Czarna. 
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXVI 
/254/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 
21 marca 2017 r. oraz zmniejszenia 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej udzielonej Województwu Pod-
karpackiemu na realizacjê zadañ pub-
licznych w 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud-
¿ecie Gminy Czarna na rok 2017.
w sprawie zmian w wieloletniej prog-
nozie finansowej.
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu banko-
wego.

4. Informacje Wójta z dzia³alnoœci 
Gminy w okresie miêdzysesyjnym.

5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej 
sesji .

6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy ró¿ne.
8. Zakoñczenie sesji.

W sesji uczestniczy³o 14 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

7 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Samorz¹du Województwa Pod-
karpackiego.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci stanowi¹cej w³as-
noœæ Gminy Czarna po³o¿onej w miej-
scowoœci D¹brówki oznaczonej nume-
rem ewid.: 414/11 o powierzchni 
0,1546 ha.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ w trybie bezprzetargowym nieru-
chomoœci po³o¿onej w miejscowoœci 
Pogwizdów oznaczonej numerem ewi-

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

XXXII Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 29 wrzeœnia 2017 r.

dencyjnym: 1351/40 o powierzchni 
0,0179 ha.
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie 
na mienie komunalne Gminy Czarna 
nieruchomoœci oznaczonej jako dzia³ka 
nr ewid. 455/1 o pow. 0,0090 ha po³o-
¿onej w miejscowoœci Medynia G³o-
gowska.
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie 
na mienie komunalne Gminy Czarna 
nieruchomoœci po³o¿onych w miejsco-
woœci D¹brówki oznaczone w ewiden-
cji gruntów jako dzia³ki: nr ewid. 
278/10 o pow. 0,0026 ha, nr ewid. 
1341/2 o pow. 0,0980 ha, nr ewid. 
1303/4 o pow. 0,0792 ha.
w sprawie wyra¿enia zgody na sprze-
da¿ nieruchomoœci oznaczonych nu-
merem ewidencyjnym: 1707/22 o po-
wierzchni 0,23 ha, 1707/23 o powierz-
chni 0,1012 ha, 1708/4 o powierzchni 
0,0463 ha stanowi¹cych minie komu-
nalne Gminy Czarna po³o¿onych w miej-
scowoœci Czarna.
Rada dokona³a bie¿¹cych zmian w uch-
wale bud¿etowej na rok 2017

4. Informacje Wójta z dzia³alnoœci 
Gminy w okresie miêdzysesyjnym.

5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej 
sesji .

6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy ró¿ne.
8. Zakoñczenie sesji.

W sesji uczestniczy³o 15 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

5 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Podkarpackiemu na 
realizacjê zadania w 2017 i 2018 roku.
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy 
Czarna do zaci¹gniêcia zobowi¹zania 
finansowego na rok 2018.
w sprawie upowa¿nienia Wójta Gminy 
Czarna do zaci¹gniêcia zobowi¹zania 
finansowego na rok 2018.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uch-
wale Bud¿etowej Gminy Czarna na rok 
2017.
w sprawie zmiany w wieloletniej prog-
nozie finansowej Gminy Czarna.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

XXXIII Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 24 paŸdziernika 2017 r.

ci¹g dalszy na str. 6



Natalia Ma³ecka 
Obs³uga Rady Gminy w Czarnej

Wszystkich zainteresowanych 
dostêpem do pe³nego tekstu 

przytoczonych uchwa³ 
odsy³am na 

stronê internetow¹ gminy: 
www.gminaczarna.pl oraz 

www.gminaczarna.biuletyn.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej og³osi³a niedawno wyniki 
rankingu Gmin Podkarpacia 2016. 

Tegorocznym laureatem rankingu zosta³a 
Gmina Ostrów. Drugie miejsce zajê³a 
Gmina Dêbica, a trzecie Gmina Miejska 
Mielec. Gmina Czarna znalaz³a siê 
w pierwszej dziesi¹tce z poœród 154 gmin 
Podkarpacia.

Poni¿ej przedstawiamy listê pierw-
szych dwudziestu gmin: 
1. Gmina Ostrów
2. Gmina Dêbica
3. Miasto Mielec
4. Gmina Solina
5. Gmina Cisna
6. Gmina Majdan Królewski
7. Miasto i Gmina Nisko
8. Gmina Krasne
9. Miasto Jas³o
10.Gmina Czarna (³añcucka)
11. Gmina Trzebownisko
12. Gmina Bojanów
13. Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
14. Gmina Niebylec
15. Gmina Pysznica
16. Gmina Bia³obrzegi
17. Gmina Brzyska
18. Gmina Jedlicze
19. Gmina Chorkówka
20. Miasto Lubaczów

 

Gmina Czarna 
w pierwszej dziesi¹tce gmin Podkarpacia 

Ide¹ Rankingu Gmin Podkarpacia jest 
wy³onienie i promowanie gmin wyró¿nia-
j¹cych siê pod wzglêdem rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego na terenie woj. 
podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte 
zosta³y o dane statystyki publicznej za rok 
2016, zebrane i przeanalizowane przez 
Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie.

Metod¹ oceny poziomu rozwoju gmi-
ny jest syntetyczny wskaŸnik rankingowy 
wyliczony w oparciu o 11 wskaŸników 
mierz¹cych m.in.:
– dochody w³asne na 1 mieszkañca,
– wydatki maj¹tkowe inwestycyjne na 

1 mieszkañca,
– wydatki na administracjê publiczn¹ na 

1 mieszkañca,
– bud¿ety œrodków europejskich na 

1 mieszkañca,
– podmioty gospodarcze zarejestrowa-

ne w rejestrze REGON na 1 tys. miesz-
kañców,

– udzia³ ludnoœci w wieku produkcyj-
nym w ludnoœci ogó³em,

– saldo migracji na 1 tys. mieszkañców,
– wydatki maj¹tkowe inwestycyjne na 

gospodarkê komunaln¹ i ochronê 
œrodowiska na 1 mieszkañca,

– czytelnicy bibliotek publicznych na 
1 tys. mieszkañców,

– przyrost naturalny na 1 tys. mieszkañ-
ców,

– zad³u¿enie gmin na dochód ogó³em.

Ocenie poddawane s¹ wszystkie gminy 
województwa podkarpackiego z wy³¹cze-
niem miast na prawach powiatu: Rzeszo-
wa, Przemyœla, Tarnobrzega i Krosna.

Dorota Kowal
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

4. Zapytania i wolne wnioski radnych.
5. Zakoñczenie sesji

W sesji uczestniczy³o 15 radnych. 
Podczas obrad zosta³o podjêtych 

11 uchwa³. 

Porz¹dek obrad obejmowa³:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³:

w sprawie stwierdzenia przekszta³ce-
nia dotychczasowych szeœcioletnich 
szkó³ podstawowych w oœmioletnie 
szko³y podstawowe, dla których orga-
nem prowadz¹cym jest Gmina Czarna. 
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXII/ 
221/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 
14 listopada 2016 roku w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powia-

XXXIV Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Czarna 

z dnia 20 listopada 2017 r.

u

u

towi £añcuckiemu na realizacjê zada-
nia publicznego w 2017 roku zmie-
nionej uchwa³¹ nr XXXI/300/2017 
Rady Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 
2017 roku w sprawie zmiany uchwa³y 
nr XXII/221/2016 Rady Gminy Czarna 
z dnia 14 listopada 2016 roku oraz 
zwiêkszenia pomocy rzeczowej Powia-
towi £añcuckiemu na realizacjê zada-
nia w 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa³y nr III/21/ 
2015 Rady Gminy Czarna z dnia 28 
stycznia 2015 roku w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
£añcuckiemu na realizacjê zadania.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uch-
wale Bud¿etowej Gminy Czarna na rok 
2017
w sprawie uchwalenia rocznego prog-
ramu wspó³pracy z organizacjami po-
zarz¹dowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie na 2018 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Podkarpackiemu.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Województwu Podkarpackiemu na 
realizacjê zadania w 2018 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi £añcuckiemu.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi £añcuckiemu na reali-
zacjê zadania 2018 roku.
w sprawie na zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbio-
rowego od 2018 rok.
w sprawie dop³at dla wybranych ta-
ryfowych grup odbiorców us³ug.

4. Zapytania i wolne wnioski radnych.
5. Zakoñczenie sesji

ci¹g dalszy ze str. 5
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Rzeka Wis³ok, fot. Monika Baran
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wrzeœniu br. zakoñczy³y siê prace termomoder-
nizacyjne przy budynku Oœrodka Kultury 
w Woli Ma³ej. Dziêki wsparciu œrodków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oœ 
priorytetowa III Czysta energia, Dzia³anie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków Gmina Czarna zrealizowa³a projekt 
pn. „Modernizacja energetyczna budynku Oœrodka Kultury 
w Woli Ma³ej”. W ramach projektu m.in. wymieniono pokrycie 
dachowe oraz stolarkê i œlusarkê okienn¹ i drzwiow¹, wyko-
nano docieplenie, przebudowano schody zewnêtrzne i balu-
strady, a tak¿e za³o¿ono instalacje uziemiaj¹c¹ i odgromow¹. 
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi³a 668 181,14 z³ w tym 
dofinansowanie z RPO WP 447 400,36 z³.

becnie trwaj¹ prace zwi¹zane 
z wymian¹ pokrycia dachowe-Ogo Oœrodka Kultury w Czarnej. 

Odnowiona zostanie równie¿ elewacja 
budynku, która wzbogaci siê o elegan-
cji klinkier w g³ównej fasadzie obiektu.

We
abieraj¹ tak¿e tempa prace zwi¹zane z przebudow¹ 
Oœrodka Kultury w Krzemienicy. Jeszcze przed koñ-Ncem roku wykonawca firma Solkan. Sp.z o.o. planuje 

wykonaæ stan surowy otwarty czêœci nowo projektowanej, kon-
strukcji stropu nad istniej¹c¹ sal¹ widowiskow¹, rozebranie 
starych i wykonanie nowych dachów nad ca³oœci¹ budynku 
(konstrukcje plus pokrycie), monta¿ stolarki okiennej na ca³ym 
obiekcie oraz wykonanie wszystkich elementów konstrukcyj-
nych w czêœci istniej¹cej. Do koñca roku og³oszony te¿ zosta-
nie przetarg na dostawy nag³oœnienia, oœwietlenia i techno-
logii sceny. 
Zadanie realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 z osi priorytetowej IV: Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

INWESTYCJE
infrastruktura 
oœrodków 
kultury

 miesi¹cu czerwcu zakoñczo-
no prace zwi¹zane z wykona-Wniem nowej elewacji budynku 

Oœrodka Kultury w Medyni £añcuckiej 
i Pogwizdowie, przy którym dzia³a 
równie¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna oraz 
Biblioteka. Elewacja dodatkowo zosta³a 
ozdobiona pn¹czami zielonych roœlin, 
które oplataj¹ rozpiête wzd³u¿ budynku 
stalowe linki. Zadaniem roœlin jest 
prze³amanie du¿ych p³aszczyzn elewacji 
i wtopienie ich w krajobraz Parku.

Monika Nizio³ 
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy



Wmiesi¹cu lipcu 2017 roku zos-
ta³a zakoñczona przebudowa 
drogi gminnej Nr 109801 R 

w msc. Medynia £añcucka i Pogwizdów. 
W ramach tego zadania poszerzona 
zosta³a jezdnia do jednolitej szero-
koœci 4,5 m wraz z poszerzeniami na 
³ukach, utwardzone pobocza, przebu-
dowane przepusty i zjazdy do nieru-
chomoœci oraz wykonana renowacja 
systemu odwodnienia (rowy przydro¿-
ne). Wykonawc¹ robót by³a firma STRA-
BAG Sp. z o.o. Inwestycja ta o wartoœci 
2,4 mln. z³otych zrealizowana zosta³a 
przy dofinansowaniu œrodków unijnych 
w ramach PROW w wysokoœci 63,63%.

Kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ drogow¹, 
której realizacja rozpoczê³a siê we wrzeœ-
niu br. jest przebudowa drogi wewnêt-

Inwestycje drogowe

rznej w Krzemienicy – od Oœrodka Kul-
tury k/starego cmentarza w kierunku 
Stra¿owa (tzw. „Szeroka”), d³ugoœci 2,57 km. 
Jej zakoñczenie planowane jest na sier-
pieñ 2018 roku. Inwestycja ta realizo-
wana jest w ramach projektu „Rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa 
mobilnoœci mieszkañców poprzez uspraw-
nienie zrównowa¿onego transportu 
publicznego na terenie ROF”. Wykonawc¹ 
robót, wy³onionym w ramach przetargu 
jest Konsorcjum firm: Przedsiêbiorstwo 
MOLTER Sp. z o.o. i MOLTER Zak³ad Us³ug 
Transportowo-Sprzêtowych Sp. z o.o., 
Rudna Ma³a 47 b, 36-060 G³ogów 
Ma³opolski za cenê 2,812 mln z³otych.

W ramach przebudowy tej drogi 
wykonana zostanie na ca³ej d³ugoœci 
nowa podbudowa i nawierzchnia 

jezdni z betonu asfaltowego szerokoœci 
5,0 m, szeœæ zatok autobusowych wraz 
z peronami, wiatami przystankowym 
oraz miejscami postojowymi na 
rowery. Ponadto utwardzone zostan¹ 
pobocza i przebudowane odwodnienie 
drogi oraz zjazdy do nieruchomoœci 
w granicach pasa drogowego.

Inwestycja ta jest jednym z trzech 
zadañ przyjêtych do realizacji w ramach 
projektu „Rozwój gospodarki niskoemi-
syjnej oraz poprawa mobilnoœci miesz-
kañców poprzez usprawnienie zrówno-
wa¿onego transportu publicznego na 
terenie ROF”, na które Gmina Czarna 
otrzyma³a dofinansowanie ze œrodków 
unijnych. Pozosta³e dwa zadania, tj.:
1) Budowa odcinka chodnika przy drodze 

wojewódzkiej Nr 881 w Medyni G³o-
gowskiej w km 6+127,22 – 7+003,02 
oraz budowa zatoki autobusowej w km 
9+300 przy Zespole Szkó³ w Medyni 
G³ogowskiej,

2) Budowa ci¹gu pieszo-rowerowego 
wraz z budow¹ czterech zatok autobu-
sowych przy drodze powiatowej Nr 
1382 R Rzeszów – Trzebownisko – 
Czarna w msc. Czarna (odcinek od 
obiektów ORLIK w kierunku £ukawca),

zaplanowane s¹ do realizacji w roku 2018.
£¹czna wartoœæ ca³ego projektu to kwota 
ok. 5,0 mln. z³otych.
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Poza tymi du¿ymi inwestycjami dro-
gowymi, maj¹cymi znaczenie ponad-
lokalne, zrealizowanych zosta³o szereg 
innych zadañ drogowych na drogach 
gminnych w miejscowoœciach Krze-
mienica (odcinek drogi k/Zielonego 
Krzy¿a), Czarna (odcinek drogi od 
drogi wojewódzkiej do drogi na 
cmentarz) i Pogwizdów (odcinek drogi 
³¹cz¹cej nowo przebudowan¹ drogê 
gminn¹ Nr 109801 R z drog¹ powiato-
w¹ do Jasionki). Zadania te polegaj¹ce na 
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 
zosta³y wskazane do realizacji przez miesz-
kañców w ramach œrodków funduszu 
so³eckiego. Wykonawc¹ robót by³o Przed-
siêbiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dê-
bicy. Wartoœæ tych trzech zadañ inwesty-
cyjnych to kwota prawie 290 tys. z³otych.

Chodniki
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Oprócz zadañ realizowanych na 
drogach gminnych, Gmina wspó³-
finansuje równie¿ przebudowê 

dróg wojewódzkich i powiatowych, prze-
biegaj¹cych przez teren Gminy, w tym 
g³ównie budowê chodników.

W roku bie¿¹cym, zrealizowany zosta³ 
odcinek chodnika przy drodze woje-
wódzkiej Nr 877 Naklik – Le¿ajsk – 
Szklary w msc. D¹brówki na odcinku 
od drogi gminnej do Oœrodka Kultury, 
d³ugoœci 346 mb.

Na realizacjê przedmiotowego chod-
nika Gmina przekaza³a œrodki bud¿etowe 
w ramach pomocy finansowej w wyso-
koœci 165 tys. z³otych. Wczeœniej Gmina 
wykona³a i sfinansowa³a w ca³oœci z w³as-
nych œrodków dokumentacjê projektow¹, 
przekazuj¹c j¹ nieodp³atnie do Podkar-
packiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie.

Drugim zadaniem w zakresie poprawy 
bezpieczeñstwa przy drogach wojewódz-
kich jest budowa chodnika wraz z prze-
budow¹ jezdni przy drodze woje-
wódzkiej Nr 881 Soko³ów Ma³opolski – 
£añcut – Kañczuga – ¯urawica w msc. 
Krzemienica na odcinku od granicy 
z miastem £añcut do mostu przed 
skrzy¿owaniem k/szko³y. Wykonawc¹ 
robót jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, a wartoœæ 
zadania to kwota ok. 2,6 mln. z³otych. 
Gmina z w³asnego bud¿etu zabezpieczy³a 
na to zadania kwotê 920 tys. z³otych. 
Zadanie to obejmuje rozbudowê drogi 
wojewódzkiej poprzez: budowê chod-
nika szerokoœci 2,00 m, poszerzenie 
jezdni drogi wojewódzkiej, budowê 
i przebudowê zjazdów, przebudowê 
odwodnienia oraz przebudowê kolidu-
j¹cych urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej i ma byæ zrealizowane jeszcze 

przy drogach wojewódzkich i powiatowych
w tym roku. Chodnik usytuowany bêdzie 
po prawej stronie drogi przy jezdni.

Oprócz wspó³finansowania budowy 
chodników Gmina Czarna przekaza³a 
równie¿ œrodki finansowe z bud¿etu 
gminy w wysokoœci 118,5 tys. z³otych na 
wykonanie nowej nak³adki asfaltowej na 
drodze wojewódzkiej Nr 881 w msc. Me-
dynia G³ogowska w km 10+140 – 11+100.
Natomiast przy drogach powiatowych 
realizowane s¹ dwa odcinki chodników:
1) chodnik przy drodze powiatowej Nr 

1513 R Medynia G³ogowska – Zalesie 
– Czarna w msc. Zalesie od km 3+853 
do km 4+033, obejmuj¹cy: budowê 
chodnika szer. 1,5 m na rowie krytym 
przy lewej krawêdzi jezdni poszerza-
nej o 0,50 m, przebudowê zjazdów 
w granicach pasa drogowego, wykona-
nie podbudowy i nawierzchni na po-
szerzeniu jezdni;

2) chodnik w ci¹gu drogi powiatowej 
Nr 1275R Czarna – Bia³obrzegi – 
Laszczyny w msc. D¹brówki (od 
skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ Nr 
109964R – odcinek 280 mb), obejmu-

j¹cy: budowê chodnika szer. 1,5 m poza 
rowem, przebudowa zjazdów w grani-
cach pasa drogowego wraz z przepus-
tami, przebudowê istniej¹cego syste-
mu odwodnienia (odmulenie rowów), 
roboty wykoñczeniowe zwi¹zane z umoc-
nieniem skarp elementami betonowy-
mi oraz humusowaniem i obsianiem 
traw¹.
Gmina zrealizowa³a budowê przed-

miotowych chodników ze œrodków bud-
¿etowych w ramach pomocy rzeczowej 
w wysokoœci 315 tys. z³otych. Wczeœniej 
Gmina wykona³a i sfinansowa³a w ca³oœci 
z w³asnych œrodków dokumentacjê pro-
jektow¹, przekazuj¹c j¹ nieodp³atnie do 
Zarz¹du Dróg Powiatowych w £añcucie.

Mimo, ¿e chodniki zlokalizowane 
w pasach dróg wojewódzkich i powia-
towych winny byæ zrealizowane w ca³oœci 
ze œrodków zarz¹dcy drogi, to bez finan-
sowania z bud¿etu Gminy zadania te do tej 
pory nie by³yby wykonane. 

Barbara Sowa 
Referat Infrastruktury 

Komunalnej i Inwestycji



Wroku 2017 wybudowano kolejne przyszkolne boiska 
wielofunkcyjne: przy Zespole Szkó³ w Medyni 
G³ogowskiej, Zalesiu i D¹brówkach. Przeprowadzony 

zosta³ równie¿ kompletny remont dwóch sal gimnastycz-
nych w Krzemienicy. 
W ramach projektu w 2018 r. powstanie kolejne boisko 
wielofunkcyjne w Czarnej, bie¿nia 3-torowa ze skoczni¹ do skoku 
w dal w Medyni £añcuckiej oraz bie¿nia 3-torowa przy ZS w Me-
dyni G³ogowskiej. Projekt realizowany jest ze œrodków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej 
na stadionie sportowym w D¹brówkach

W lipcu 2017 r. zosta³y zakoñczone prace przy roz-
budowie infrastruktury sportowej i technicznej w D¹b-
rówkach. W ramach projektu wykonano zadania 

zwi¹zane z: przebudow¹ p³yty boiska pi³karskiego o nawierz-
chni z trawy naturalnej, budow¹ dwóch pik³ochwytów. W celu 
zapewnienia utrzymania obiektu w nale¿ytym stanie zapro-
jektowano automatyczny system nawadniania pola do gry 
poprzez zraszacze.

Wykonano oœwietlenie boiska pi³karskiego i treningowego, 
przebudowano boisko do siatkówki oraz odnowiono elewacjê 
budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego. 
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Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych
w miejscowoœciach D¹brówki, Medynia G³ogowska, Zalesie 

Zakoñczono roboty budowlane przy 
przebudowie Zespo³u Szkó³ w Me-
dyni G³ogowskiej, obejmuj¹ce kapi-

talny remont sali gimnastycznej i budowê 
nowego przedszkola.

Modernizacja sali gimnastycznej
i budowa nowego przedszkola

 w Medyni G³ogowskiej

Ca³kowita wartoœæ zadania to 434 217 z³ z czego 217 108 z³ to do-
finansowanie ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Dorota Kowal
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy
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imieniu Gminy Czarna umo-
wê podpisywa³ wójt gminy WPan Edward Dobrzañski 

przy kontrasygnacie Skarbnika Pana 
Janusza KuŸniara. Samorz¹d woje-
wództwa reprezentowali: cz³onek Za-
rz¹du Pan Lucjan KuŸniar i Wicemar-
sza³ek pan Bogdan Romaniuk.

Projekt bêdzie realizowany w la-
tach 2018-2019. Jego ca³kowita kwota 
wynosi 3 105 382,94 z³, przyznane 
dofinansowanie w ramach wynosi 
1 722 257 z³, z bud¿etu Gminy Czarna 
1 383 125,94 z³ 

Uzbrojenie czterech studni g³êbi-
nowych wraz z kolektorami t³ocznymi 
do stacji uzdatniania wody w miej-
scowoœci Krzemienica oraz budowê 
przepompowni wody strefowej w oko-
licy osiedla domów jednorodzinnych 
w miejscowoœci Krzemienica. (w termi-
nie do 15.09.2018 r.)

Wykonanie sieci wodoci¹gowej do 
budynków na „Chodakówce” w miej-
scowoœci Krzemienica oraz sieci wodo-
ci¹gowej „Podlas” w miejscowoœci Za-
lesie (w terminie do 28.02.2019 r.)

Wykonanie modernizacji SUW (sta-
cja uzdatniania wody) w miejscowoœci 
Pogwizdów, a tak¿e wykonanie prze-
pompowni œcieków sanitarnych i sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
z przy³¹czami oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej t³ocznej w miejscowoœci Pog-
wizdów (w terminie do 30.06.2019 r.).

Monika Nizio³
Referat Promocji 

i Pozyskiwania Funduszy

Zakres rzeczowy obejmuje:

W dniu 28 wrzeœnia br. w Urzêdzie Mar-

sza³kowskim Województwa Podkarpac-

kiego w Rzeszowie zosta³a podpisana umo-

wa o przyznaniu pomocy finansowej Gminie 

Czarna w ramach projektu „Uregulowanie 

gospodarki wodno-œciekowej na terenie 

Gminy Czarna – etap III” – Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

 Woda i œcieki

Kolejne inwestycjeBudowa obiektu lekkoatletycznego
przy kompleksie sportowym ORLIK w Czarnej

Dziêki wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej w 2018 r. rozpoczête zostan¹ prace dotycz¹ce 
budowy obiektu lekkoatletycznego wraz z drog¹ dojazdow¹ przy kompleksie 
sportowym ORLIK w Czarnej.

Wramach inwestycji powstanie 
4-torowa bie¿nia okrê¿na i 4-to-
rowa bie¿nia prosta o nawierz-

chni sztucznej z poliuretanu.
Wybudowane zostanie boisko do pi³ki no¿nej 
o wymiarach 45x30 m, pi³kochwyty oraz 
skocznia do skoku w dal i trójskoku. Po-
nadto powstanie rzutnia do pchniêcia kul¹, 
instalacja drena¿owa i studnia ch³onna. 
Zadanie obejmuje równie¿ budowê ogro-

Kto powinien sprz¹taæ chodniki 
z b³ota, œniegu i lodu oraz œmieci?

Obowi¹zek odœnie¿ania i oczyszcza-
nia z lodu chodników przylegaj¹cych do 
nieruchomoœci nale¿y do: 
1. w³aœcicieli, 
2. wspó³w³aœcicieli, 
3. u¿ytkowników wieczystych,
4. podmiotów zarz¹dzaj¹cych nieru-

chomoœci¹ lub j¹ u¿ytkuj¹cych.
Chodnik przed posesjami powinien byæ 
bezpieczny dla przechodniów. Oprócz 
odgarniêcia œniegu i odlodzenia chod-
ników nale¿y równie¿ usun¹æ zwisaj¹ce 
z dachów sople i nawisy œniegu zagra-

¿aj¹ce bezpieczeñstwu osób przecho-
dz¹cych. 
Z chodników œnieg powinien byæ 
zgarniêty na ich krawêdzie, tak ¿eby nie 
przeszkadza³ przechodz¹cym ludziom. 

Za skutki spowodowane nieuprz¹t-
niêtym chodnikiem lub spadaj¹cymi 
soplami odpowiada w³aœciciel posesji 
przyleg³ej do chodnika. Osoba poszko-
dowana mo¿e oprócz odszkodowania 
dochodziæ zwrotu kosztów leczenia.

Wies³aw Piek³o
Referat Infrastruktury

Komunalnej i Inwestycji

Kto odpowiada za skutki wypadku?

Zimowe utrzymanie chodników 

dzenia, ci¹gu pieszego oraz drogi dojaz-
dowej do obiektu.

Ca³kowita wartoœæ zadania to kwota 
ok. 1 149 800 z³ z tego 400 000 z³ dofinanso-
wanie ze œrodków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej, pozosta-
³a kwota tj. 749 800 z³ ze œrodków bud¿etu 
gminy. Referat Promocji 

i Pozyskiwania Funduszy
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W okresie od lipca do wrzeœnia firma 
zebra³a z gminnych posesji 49,71 Mg 
szkodliwych dla œrodowiska materia³ów. 
34,335 Mg stanowi³y materia³y zdemon-
towane (g³ównie z dachów budynków 
mieszkalnych oraz gospodarczych), nato-
miast 15,375 Mg stanowi³y materia³y, 
które zalega³y w zagrodach i na podwó-
rzach. £¹czny koszt zbiórki azbestu to 
23688,45 z³. 

Chorobotwórcze dzia³anie azbestu 
wystêpuje w wyniku wdychania w³ókien 
zawieszonych w powietrzu. Azbest mo¿e 
byæ tak¿e obecny w wodzie, napojach 
i pokarmach, sk¹d przenika do organizmu 
cz³owieka. Naturalne Ÿród³a emisji w³ókien 
azbestowych w praktyce maj¹ mniejsze 

znaczenie ni¿ Ÿród³a zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ cz³owieka. Obecnie po zaprzesta-
niu produkcji wyrobów zawieraj¹cych 
azbest, tymi Ÿród³ami s¹: niew³aœciwie 
sk³adowane odpady azbestowe, w tym 
tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w la-
sach i odkrytych wyrobiskach; u¿ytkowa-
nie wyrobów azbestowych co w konsek-
wencji prowadzi do zanieczyszczenia 
powietrza py³em azbestowym w wyniku: 
korozji i mechanicznych uszkodzeñ p³yt 
azbestowo-cementowych, œcierania tarcz 
sprzêg³owych i hamulcowych, niew³aœci-
wego usuwania z dachów i elewacji wyro-
bów zawieraj¹cych azbest. 

Ponadto urz¹dzenia grzewcze, wenty-
lacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawiera-
j¹ce azbest s¹ Ÿród³em zanieczyszczenia 
py³em wystêpuj¹ce wewn¹trz pomiesz-
czeñ. Stosowanie wyrobów azbestowych, 
a w konsekwencji mo¿liwoœæ uwalniania 
w³ókien azbestu do œrodowiska, spowo-
dowa³o wzrost zainteresowania zdrowot-
nymi skutkami œrodowiskowej ekspozycji 
na azbest. Wielkoœæ zagro¿enia dla zdro-
wia zale¿na jest od rodzaju azbestu, wiel-
koœci w³ókien i ich stê¿enia w powietrzu 
oraz czasu nara¿enia. Najwiêksze zagro-
¿enie stanowi¹ w³ókna respirabilne, tzn. 
wystêpuj¹ce w trwa³ej postaci w powiet-
rzu i mog¹ce przedostawaæ siê z wdycha-
nym powietrzem do pêcherzyków p³uc-
nych. Maj¹ one œrednicê mniejsz¹ od 3 µm 

– o akcji usuwania szkodliwych materia³ów 
   na terenie gminy Czarna

Azbest!Azbest!

Wójt Gminy Czarna informuje, ¿e we wrzeœniu 2017 r. zakoñczono akcjê usuwania 
oraz demonta¿u materia³ów i wyrobów zawieraj¹cych azbest, 

zaplanowan¹ w obecnym roku kalendarzowym.
Wykonawc¹ prac by³a firma Œrodowisko i Innowacje Sp. z o.o., 

Doborów 8, 28-142 Tuczêpy.

i s¹ d³u¿sze ni¿ 5 µm, przy czym najbar-
dziej szkodliwe s¹ w³ókna o d³ugoœci ok. 
20 µm. Nara¿enie zawodowe na py³ az-
bestu mo¿e byæ przyczyn¹ chorób uk³adu 
oddechowego, tj.: pylicy azbestowej (az-
bestozy), ³agodnych zmian op³ucnowych, 
raka p³uc oraz miêdzyb³oniaków op³ucnej 
i otrzewnej (nowotworów o wysokiej 
z³oœliwoœci). Doniesienia kliniczne i epi-
demiologiczne sugeruj¹, ¿e z azbestem 
mo¿e byæ równie¿ zwi¹zane wystêpowa-
nie innych nowotworów: krtani, ¿o³¹dka 
i jelit, trzustki, jajników oraz ch³oniaków. 
Jednak zwiêkszenie ryzyka w tych gru-
pach nowotworów nale¿y postrzegaæ 
jedynie jako prawdopodobne. Miêdzy 
pierwszym nara¿eniem a pojawieniem siê 
patologii (zw³aszcza nowotworów) wys-
têpuj¹ d³ugie okresy. Aktualnie wykrywa-
ne skutki odnosz¹ siê do warunków pracy, 
jakie istnia³y 20-40 lat temu.

Wójt Gminy Czarna serdecznie dziê-
kuje wszystkim mieszkañcom, którzy 
w tym roku pozbyli siê szkodliwych i nie-
bezpiecznych dla zdrowia materia³ów 
z terenów w³asnych posesji oraz przypo-
mina, ¿e w latach nastêpnych zbiórka 
azbestu bêdzie kontynuowana.

Zadanie zrealizowane 
zosta³o ze œrodków 

Urzêdu Gminy Czarna 
i œrodków 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie zrealizowane 
zosta³o ze œrodków 

Urzêdu Gminy Czarna 
i œrodków 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie zrealizowane 
zosta³o ze œrodków 

Urzêdu Gminy Czarna 
i œrodków 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie zrealizowane 
zosta³o ze œrodków 

Urzêdu Gminy Czarna 
i œrodków 

Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 

Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Marcin Œwi¹tek 
Referat Infrastruktury Komunalnej 

i Inwestycji
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Wnaszej gminie w tym roku jubi-
leuszu wspólnych 50 lat ¿ycia 
doczeka³o a¿ 23 pary. Dla Jubi-

latów, tradycyjnie, jak co roku Urz¹d Gminy 
zorganizowa³ uroczystoœæ wrêczenia me-
dali „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. 

Œwiêtowanie Jubileuszu rozpoczê³o 
siê msz¹ œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym 
Im. Najœwiêtszej Maryi Panny w Czarnej, 
celebrowan¹ w intencji Jubilatów przez 
ksiêdza Zbigniewa Górê proboszcza 
parafii. W homilii ks. proboszcz Góra 
podkreœli³, jak wielkim skarbem jest 
prze¿yæ 50 lat w ma³¿eñstwie, wrzucaj¹c 
do skarbony ¿ycia to co mamy najlep-
szego. Wspania³ym przyk³adem jest tyle 
lat trwania w mi³oœci, dodawanie odwagi 
i budzenie nadziei w sercach innych. Po 
homilii ma³¿onkowie odnowili przysiêgê 
ma³¿eñsk¹, a ksi¹dz proboszcz udzieli³ 
b³ogos³awieñstwa z ¿yczeniami wielu 
³ask Bo¿ych na dalsze wspólne lata.

Dalsza czêœæ jubileuszu odby³a siê 
w Oœrodku Kultury w Czarnej. Pan Ed-
ward Dobrzañski Wójt Gminy przywita³ 
szanownych Jubilatów i goœci obecnych na 
uroczystoœci. Jubilatom przypomnia³ 
o chwili, kiedy 50 lat temu po³¹czyli swój 
los, kiedy z mi³oœci¹ i nadziej¹ powiedzieli 
sobie „tak”, kiedy przyrzekali dzieliæ 
dobre i z³e chwile, wspomagaæ siê wza-
jemnie i cieszyæ wspólnie radoœciami, 
dzieliæ smutkami. Ma³¿onkowie dali z sie-
bie wiele rodzinie i spo³eczeñstwu. 
W³o¿yli wiele trudu w rozwój duchowy 
i fizyczny swoich dzieci i wnuków, dla któ-
rych s¹ autorytetem, moralnym wspar-
ciem i pomoc¹. 

Pan Wójt podkreœli³, ¿e prze¿ycie 
wspólnie tylu lat to symbol wiernoœci 
i mi³oœci ma³¿eñskiej, to dowód wzajem-
nego zrozumienia istoty zwi¹zku ma³¿eñ-

Jubileusz Z³otych GodówJubileusz Z³otych Godów
Piêædziesi¹t lat ma³¿eñstwa to bardzo d³ugi okres czasu. Szczególnie 
obecnie, kiedy pary o wiele chêtniej siê rozstaj¹, ni¿ decyduj¹ na 
wspóln¹ drogê ¿ycia. Prze¿ycie ze sob¹ ¿ycia pocz¹wszy od m³odoœci 
przez wiek dojrza³y, a¿ po z³ot¹ jesieñ ¿ycia, wychowanie wspólnego 
potomstwa, a niejednokrotnie i wnuków to du¿e wyzwanie. 

skiego, to wzór i piêkny przyk³ad dla 
m³odych ludzi wstêpuj¹cych w zwi¹zek 
ma³¿eñski.

Chc¹c wyraziæ uznanie ca³ej spo³ecz-
noœci Pan Wójt wyst¹pi³ do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie 
Jubilatów medalami „Za D³ugoletnie Po-
¿ycie Ma³¿eñskie”.

Aktu dekoracji medalami dokonali 
wspólnie P. Barbara Pilawa-Kraus Wice-
starosta Powiatu £añcuckiego oraz P. Ed-
ward Dobrzañski Wójt Gminy. Do gratu-
lacji i ¿yczeñ przy³¹czyli siê P. Bernardeta 

Woœ asystentka Pana Kazimierza Go³oju-
cha pos³a na Sejm RP, radni oraz so³tysi 
poszczególnych miejscowoœci. 

Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, 
pami¹tkowymi dyplomami i upominkami. 
Przy dŸwiêkach muzyki wzniesiono toast 
za pomyœlnoœæ i dalsze wspólne lata oraz 
zrobiono pami¹tkowe zdjêcia. 

Wszystkim jubilatom i zaproszonym 
goœciom, którzy zaszczycili nas swoj¹ 
obecnoœci¹ serdecznie dziêkujemy.

Urz¹d Stanu Cywilnego Czarna
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– nowy kierunek w edukacji 
   gminnych szkó³

Twórczo, kreatywnie, 
krytycznie 

G³ównym celem przedsiêwziêcia 
jest podwy¿szenie jakoœci i efek-
tywnoœci kszta³cenia w 5 szko³ach. 

Osi¹gniêcie zamierzonego celu nast¹pi 
poprzez rozwijanie kompetencji nauczy-
cieli i uczniów tym w zakresie stosowania 
narzêdzi TIK w procesie edukacyjnym 
oraz zmianê modelu nauczania w kierun-
ku rozwijania kreatywnoœci, innowacyj-
noœci, umiejêtnoœci kooperacji oraz kry-
tycznego myœlenia, w tym wyszukiwania, 
oceny i twórczego wykorzystania dostêp-
nych Ÿróde³ wiedzy oraz rozwijanie kom-
petencji nauczycieli. Projekt ma za zada-
nie z jednej strony przygotowanie szkó³ 
(nauczycieli) do pracy z uczniami, a z dru-
giej strony rozbudzanie zainteresowañ 
uczniów, zwiêkszenie motywacji poprzez 
podniesienie atrakcyjnoœci zajêæ dziêki 
wykorzystaniu nowych technologii, 
zwiêkszenie mo¿liwoœci indywidualizacji 
nauczania poprzez uzyskanie dodatko-
wych uprawnieñ przez nauczycieli.

W lutym br. gmina Czarna rozpoczê³a realizacjê projektu „Poprawa jakoœci 
kszta³cenia w Gminie Czarna”. Projekt uzyska³ dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oœ priorytetowa IX Jakoœæ edukacji i kompetencji w regionie, 
dzia³anie 9.2 poprawa jakoœci kszta³cenia ogólnego. Ca³kowita wartoœæ projektu 
to 694 978,75 z³ dofinansowanie 659 050,75 z³. Okres realizacji projektu 
1.02.2017 r. do 30.06.2018 r.

W ramach realizowanych dzia³añ 
w miesi¹cu czerwcu w 5 szko³ach prze-
prowadzona zosta³a rekrutacja nauczy-
cieli, a we wrzeœniu przeprowadzono re-
krutacjê uczniów do w/w projektu.

 Nauczyciele zostali przeszkoleni pod 
k¹tem prowadzenia nauki metod¹ eks-
perymentów. Wyposa¿ono szko³y w pomo-
ce dydaktyczno-naukowe oraz nowoczes-
ny sprzêt. Dziêki otrzymanemu wsparciu 
pracownie m.in. przyrodnicze, fizyczne, 
chemiczne, biologiczne i geograficzne 
wzbogac¹ siê o nowoczesny sprzêt. Nauczy-
ciele i uczniowie otrzymali komputery 
przenoœne wraz z systemami operacyj-
nymi, pakietem biurowym i oprogramo-
waniem antywirusowym.

Zaplanowane w ramach realizacji pro-
jektu dzia³ania przyczyni¹ siê do podwy¿-
szenia jakoœci i efektywnoœci dzia³ania 
w szko³ach.

Dorota Kowal
Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy



Dla Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II 
w Medyni G³ogowskiej:

ko³o z jêzyka angielskiego – dla ucz. klas od II do IV,
ko³o przyrodnicze – dla ucz. klas IV,
ko³o programistyczne – dla ucz. klas od IV do VI.

Dla Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Pigonia 
w Medyni £añcuckiej – Szko³a Podstawowa:

„Ma³y wielki mówca – logo zabawy” – dla ucz. klas od I do III i IV,
zajêcia rewalidacyjno-wyrównawcze – dla ucz. klas od IV-VII,
kó³ko przyrodnicze – „Badamy, doœwiadczamy, poznajemy 
œwiat” – dla ucz. z klas od IV do VII,
zajêcia „B¹dŸ mistrzem kreatywnoœci” – dla ucz. klas od I do III,
zajêcia wyrównawcze „Potrafiê wiêcej” – dla ucz. klas od I do III, 
zajêcia „Zobacz to” – wizualizacja treœci zadañ matematycz-
nych – dla ucz. klas od IV-VII,
zajêcia „Drukujemy u³amki”– wykorzystanie druku 3D do 
tworzenia pomocy – dla ucz. klas od IV-VII,
„Moje www” – tworzenie dokumentów w oparciu o jêzyk 
html – dla ucz. klas od IV-VII,
zajêcia „Odkrywamy sekrety matematyki” – dla ucz. klas od IV-VII,
zajêcia „Blisko nas” – dla ucz. klas od I do III,
zajêcia „Rozwin¹æ skrzyd³a” – dla ucz. klas od I do III,
zajêcia przyrodnicze „Rozwiñ swój talent” – dla ucz. klas od I do III,
zajêcia rozwijaj¹ce z j. angielskiego – I etap edukacyjny – dla 
ucz. klas od I do III,

u
u
u

u
u
u

u
u
u

u

u

u
u
u
u
u

W ramach omawianego projektu 
rozpoczêto prowadzenie zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych 

oraz kó³ zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y w piêciu szko³ach:
u

u

u
u

u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u

– dla ucz. klas od IV-VII.

Dla Zespo³u Szkó³ im. Œw. Jana Kantego 
w Zalesiu – Szko³a Podstawowa:

zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe z zakresu mate-
matyki – dla ucz. klas od II-VII,
kó³ko informatyczne – dla ucz. klas od IV do VII,
kó³ko przyrodnicze – dla ucz. klas od IV do VII.

Dla Zespo³u Szkó³ im. Kornela Makuszyñskiego 
w Woli Ma³ej – Szko³a Podstawowa:

zajêcia logopedyczne – dla ucz. klas od I do III,
kó³ko przyrodnicze – dla ucz. klas od IV do VI,
kó³ko informatyczne – dla ucz. klas od IV do VI,
zajêcia korekcyjno-kompensacyjne – dla ucz. klas od II do III,
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla ucz. klas od IV do VI.

Dla Publicznego Gimnazjum im. Obroñców Westerplatte 
w D¹brówkach:

ko³o chemiczne – dla ucz. klasy VII i III,
ko³o fizyczne – dla ucz. klas III,
zajêcia biologiczno-ekologiczne – dla ucz. klas III,
ko³o matematyczne – dla ucz. klas od II do VII,
ko³o geograficzne – dla ucz. klas od II do III,
ko³o informatyczne dla ucz. klas od II do III.

zajêcia rozwijaj¹ce z jêzyka angielskiego – II etap edukacyjny 
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Zakup nowoœci wydawniczychZakup nowoœci wydawniczych
do bibliotek publicznych 2017 r.do bibliotek publicznych 2017 r.

minna Biblioteka Pub-
liczna w Czarnej ot-Grzyma³a w 2017 r. 

dofinansowanie w kwocie 
7000 z³ na zakup nowoœci 
wydawniczych. Dofinanso-
wanie obejmuje zadanie 
w ramach Programu Wielo-
letniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytel-
nictwa” Priorytet 1 – Zakup 
nowoœci wydawniczych do 
bibliotek publicznych.
Projekt „Zrealizowano ze 
œrodków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”. 
Za otrzymane œrodki zaku-
piono 297 ksi¹¿ek do biblio-
teki g³ównej i filii oraz 
32 ksi¹¿ki mówione do 
biblioteki w Czarnej.
Serdecznie zapraszamy do 
korzystania ze zbiorów 
bibliotek publicznych.

egoroczny Miko³aj dla podo-
piecznych Gminnego Oœrodka TPomocy Spo³ecznej w Czarnej 

by³ szczególnie szczodry.
W zwi¹zku z podpisan¹ umow¹ 

na przekazywanie ¿ywnoœci z Pod-
karpackim Oddzia³em Okrêgowego 
Czerwonego Krzy¿a w Rzeszowie 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020 
wspó³finansowanego z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebuj¹cym Oœrodek w³aœnie na 
dzieñ 6 grudnia sprowadzi³ kolejny 
transport ¿ywnoœci dla 440 osób. 
Paczki ¿ywnoœciowe zawiera³y pro-
dukty spo¿ywcze w 11 asortymen-
tach, m.in. mleko, konserwy miêsne, 
konserwy rybne, makarony, kasze, 
sery, warzywa w puszkach, herbatniki.

Po po³udniu zawita³ do siedziby 
oœrodka pomocy spo³ecznej kolejny Miko³aj – tym razem to 
m³odzie¿ ze Stowarzyszenia Kibiców Klubu ASTRA z Medyni 
G³ogowskiej – przywieŸli prezenty, które uda³o im siê zebraæ 
podczas akcji pn. Bia³o-Niebieski Miko³aj.

Z przekazanych s³odyczy i zabawek pracownicy GOPS 
w Czarnej przygotowali i rozwieŸli paczki dzieciom z ubogich 
rodzin, chorym i niepe³nosprawnym z terenu Gminy Czarna 
zgodnie z ¿yczeniem „ Miko³aja z Astry”.

Miko³ajki 20
17

ci¹g dalszy ze str. 14

Ewa Moskwa 
GOPS w Czarnej

Krystyna Teichman 
Gminna Bibiloteka Publiczna 

w Czarnej



egoroczny Jarmark Garncarski sta³ siê miejscem spotkania 
trzech województw Polski Wschodniej na p³aszczyŸnie 
kulturowej, turystycznej, kulinarnej, a tak¿e gospodarczej.

Marsza³kowie trzech województw: 

Podlasia, Podkarpacia i Lubelskiego 

oraz wójt gminy Czarna zaprosili bo-

wiem Polskê do Medyni G³ogowskiej 

na prezentacje pod has³em „Na kuli-

narnym Szlaku Wschodniej Polski”. 

Podczas imprezy zaprezentowali siê 

tak¿e garncarze z trzech wa¿nych w Pol-

sce centrów garncarskich – z Urzêdowa 

(lubelskie) i Czarnej Wsi Koœcielnej 

(podlaskie) i oczywiœcie z Medyni 

(podkarpackie), bowiem niezale¿nie od 

tego jakie atrakcje przygotuj¹ or-

ganizatorzy – to ceramika i rzemios³o 

zawsze bêdzie podczas tej imprezy 

pe³niæ rolê nadrzêdn¹.

Jak co roku w centrum Medyni mia³y 

miejsce kiermasze i pokazy wytwarzania 

rzemios³a. Impreza rozpoczê³a siê ot-

warciem du¿ego tradycyjnego pieca 

garncarskiego z wypalon¹ ceramik¹, a tu-

ryœci mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia z prze-

wodnikiem najwa¿niejszych miejsc znaj-

duj¹cych siê na „Garncarskim Szlaku”.

Co roku tak¿e przygotowane s¹ pro-

jekcje filmów archiwalnych nagranych na 

terenie oœrodka garncarskiego w 1947 

roku przez ³ódzk¹ filmówkê i w latach 80-

tych przez Muzeum Etnograficzne z Rze-

szowa.

Od kilku lat w Zagrodzie Garncarskiej 

promuje siê gotowanie lokalnych potraw 

w glinianych naczyniach. Podczas im-

prezy odby³y siê zatem rodzinne kursy 

pieczenia bu³ek w glinianych miskach 

i w chlebowym piecu które zorganizow-

a³y miejscowe gospodynie.

Nie zabrak³o pieczonych na ognisku 

ziemniaków w glinianych kocio³kach czy 

proziaków pieczonych na kuchennej 

blasze w drewnianej chacie Zagrody 

Garncarskiej. 

Na scenie wyst¹pi³y zespo³y œpiewa-

cze, kapele ludowe i folkowe: Krzemieñ-

czanki, Wolanie, Karczmarze a tak¿e The 

Freeborn Brothers oraz DE MONO. 

GOKiR w Czarnej

Jarmark 
garncarski
T
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Piknik Rodzinny Piknik Rodzinny 

W czêœci oficjalnej imprezy zosta³a 
zatem przybli¿ona historia miejscowoœci 
zaprezentowana przez pani¹ so³tys Mariê 
Kiwa³a Barnat, a tak¿e uroczyste odczy-
tanie aktu lokacyjnego przez ksiêdza 
proboszcza Zbigniewa Górê. W dalszej 
czêœci ksi¹dz proboszcz dokona³ tak¿e 
poœwiêcenia nowych urz¹dzeñ si³owni 
zewnêtrznej, œcie¿ki zdrowia oraz placu 
zabaw, które zosta³y uroczyœcie otwarte 
przez wójta gminy Czarna, pana Edwarda 
Dobrzañskiego.

Na scenie tu¿ po koncercie Gminnej 
Orkiestry Dêtej wyst¹pi³y zespo³y artys-
tyczne i taneczne: Fleks, Duo, Jakubki oraz 
Zespó³ Szkó³ w Czarnej. Publicznoœæ da³a 
siê porwaæ dzia³aj¹cej w gminie grupie 
tanecznej Zumba, która z ka¿dym rokiem 
poszerza grono swoich cz³onków. Du¿¹ 
atrakcj¹ by³y przygotowane przez odzia³ 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Czarnej 
widowiskowe pokazy stra¿ackie.

Organizatorzy przygotowali równie¿ 
gry, zabawy i rozgrywki sportowe m.in. 
konkurs o Puchar So³tysa w Scrabble, Mega 
Chiñczyk na trawie oraz konkurs wiedzy 
o wsi Czarna – pt. „Przedwczoraj w Czarnej”.

Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „DOC.”, 
natomiast po œwietnym koncercie zabawê 
do póŸnych godzin zapewni³ zespó³ „Selenit”.

Kamil Panek
GOKiR w Czarnej

w Czarnej
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niedzielê 11 czerwca na terenie kompleksu sportowego „Orlik” w Czarnej mia³ miejsce Piknik 
Rodzinny. Wspólne spotkanie mieszkañców sta³o siê doskona³¹ okazj¹ do przypomnienia 455 rocz-
nicy powstania wsi Czarna, a tak¿e do otwarcia kolejnych obiektów rekreacyjnych przy Orliku.WW
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 100-lecia istnienia jednostki 

Œ
wiêto rozpoczê³o siê uroczyst¹ Msz¹ 
Œw. koncelebrowan¹ przez Ks. Dzie-
kana Jana Krzywiñskiego i Ks. Krzysz-

tofa Stawarza. W uroczystoœci uczestni-
czyli zaproszeni goœcie w tym m.in.: wójt 
Gminy Czarna – Edward Dobrzañski, po-
s³owie na Sejm RP – Kazimierz Go³ojuch 
i Mieczys³aw Miazga, pose³ PE – Stanis³aw 
O¿óg, ksiê¿a z parafii w Medyni G³ogow-
skiej – oprócz wczeœniej wspomnianych 
Ks. Józef Kot, przedstawiciele KP PSP w £a-
ñcucie – st. bryg. Roman Poterek, bryg. 
Jacek Rejman, bryg. Bogus³aw Golenia, 
przedstawiciele Gminy Czarna, Starostwa 
Powiatowego W £añcucie, organizacji, z któ-
rymi wspó³pracuje OSP Medynia £añ-
cucka, lokalni przedsiêbiorcy wspieraj¹cy 
jednostkê, Gminna Orkiestra Dêta z Czar-
nej oraz reprezentanci zaprzyjaŸnionych 
OSP – OSP Medynia G³ogowska, OSP Czar-
na, OSP Zalesie, OSP Krzemienica, OSP 
Wêgliska, OSP Wólka Podleœna.

Dowódc¹ uroczystoœci by³ druh Mar-
cin Welc, który sk³ada³ raport o gotowoœci 
do rozpoczêcia uroczystoœci Cz³onkowi 
Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Rzeszowie druhowi 
Mieczys³awowi Kotowi. Podczas uroczys-
toœci nadano odznaczenia: Z³oty Znak 
Zwi¹zku dla OSP Medynia £añcucka za 
wieloletni¹ ofiarn¹ dzia³alnoœæ w ochro-
nie przeciwpo¿arowej, dla dobra spo³e-
czeñstwa i Rzeczypospolitej Polskiej; 
Z³oty Znak Zwi¹zku dla druha Marka Kê-
py; Z³oty Medal za zas³ugi dla po¿arnictwa 
druhowi Czes³awowi K³onickiemu, dru-
howi Januszowi Lechowi; Srebrny Medal 
za zas³ugi dla po¿arnictwa druhom: Wie-
s³awowi Dudkowi, Jaros³awowi Pietrasz-
kowi; Br¹zowy Medal za zas³ugi dla 
po¿arnictwa druhom: Bartoszowi Golco-
wi, Stanis³awowi Kotuli, S³awomirowi 
Malinowskiemu, Ryszardowi Siwcowi, 

Mateuszowi Witkowi; Odznakê Stra¿ak 
Wzorowy druhom: Mateuszowi Witkowi 
i Bart³omiejowi Witkowi.

Statuetk¹ Œwiêtego Floriana za szcze-
gólny wk³ad w rozwój jednostki uhonoro-
wano – dh. Marka Kêpê, dh. Andrzeja 
Techmana i dh. W³adys³awa Pietraszka. 
Okolicznoœciowe statuetki wrêczono rów-
nie¿ goœciom, którzy czynnie wspieraj¹ 
i wspó³pracuj¹ z jednostk¹. Podczas uro-
czystoœci ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê, 
a proboszcz parafii Medynia G³ogowska 
Ks. Jan Krzywiñski dokona³ uroczystego 
jej poœwiêcenia. Po czêœci oficjalnej ze-
brani goœcie, druhny i druhowie udali siê 
na poczêstunek przygotowany przez Sto-
warzyszenie Klub Kobiet z Medyni £añ-
cuckiej 

Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy za-
proszeni zostali na wspóln¹ zabawê i festyn.

W Parku ³¹cz¹cym dwie miejscowoœci: Medyniê £añcuck¹ oraz Pogwizdów mia³o miejsce coroczne wydarzenie pt.

Œwiêto w Parku Matki Boskiej Jagodnej
W tym roku po³¹czone ono zosta³o z obchodami Jubileuszu

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Medyni £añcuckiej
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Grzegorz Sala
Komendant Gminny OSP
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Zespo³y Polonijne 
w Krzemienicy

Mieliœmy zaszczyt goœciæ zespo³y 
z Ukrainy – Korale oraz z Kanady 
– Tatry. Oba zespo³y maj¹ wie-

loletni¹ tradycjê, podró¿uj¹ i wystêpuj¹ na 
ca³ym Œwiecie. Podczas imprezy wyst¹pi³ 
równie¿ lokalny Zespó³ Wesele Krzemie-
nickie i Zespó³ Œpiewaczy z Krzemienicy. 
Nasze widowisko odbywa³o siê w niez-
wyk³ej scenerii ogrodu Pana Józefa Pelca, 
gdzie w centralnym miejscu ustawiliœmy 
scenê. T³em by³a otworzona na t¹ okazjê 
stara kuŸnia, w której pracowa³ Mistrz 
Kowalstwa i Metaloplastyki Krzysztof Pa-
nas.

22 lipca 2017 roku w Krzemienicy odby³ siê niecodzienny koncert. Zostaliœmy 
zaproszeni do wspó³pracy w ramach XVII Œwiatowego Festiwalu Polonijnych 
Zespo³ów Folklorystycznych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Nasi goœcie wystêpowali na przemian 
wraz z miejscowymi zespo³ami. Zmienia-
³y siê tañce i piêkne, kolorowe stroje. Wszys-
cy tancerze zaprezentowali wysoki po-
ziom i profesjonalizm.

Nasz koncert, ju¿ po zmroku w œwietle 
lampionów zakoñczy³ piêkny dŸwiêk tr¹b-
ki – Pana Boles³awa Brodziaka. Po koncer-
cie zaczê³a siê dyskoteka, która rozpoczê³a 
siê pokazem Zumby. Mieszkañcy chêtnie 
do³¹czyli siê do Moniki Œwider, która swoj¹ 
energi¹ zachêci³a wszystkich do zabawy.

Magdalena Chorzempa
GOKiR w Czarnej
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Trasa na odcinku gminy Czarna 
wiod³a przez doliny i pagórki, 
z przystankami w zaplanowanych 

wczeœniej miejscach; by³ to min. kompleks 
boisk „Orlik” w Czarnej, zabytkowa leœ-
niczówka w Czarnej, ¿eremia bobrów 
w zaleskim lesie, piec i warsztat garncarski 
w Zalesiu, koœció³ w Medyni G³ogowskiej 
z zabytkow¹ ceramiczn¹ mozaik¹, Zagro-
da Garncarska i Park MB Jagodnej w Me-
dyni £añcuckiej. Na ka¿dym postoju Wójt 
Gminy Czarna, wspomagany przez prze-
wodniczkê Lucynê Solak przybli¿a³ goœ-
ciom historiê danego miejsca. Opowieœci 
te dodatkowo wzbogaci³ Leœniczy Nadleœ-
nictwa Le¿ajsk Pan Edward Dziadosz, 
który wyczerpuj¹co omówi³ wystêpuj¹ce 
w lesie gatunki flory i fauny.

W Zagrodzie Garncarskiej ka¿dy z uczest-
ników mia³ okazjê porozmawiaæ z garn-
carzem i podziwiaæ fascynuj¹cy proces 
powstawania naczyñ na garncarskim kole. 

Na postojach jak co roku lokalne 
gospodynie serwowa³y smakowite prze-
k¹ski – by³y to niezapomniane serowe 
oponki Stowarzyszenia Jode³ka z Zalesia 
i s³ynne ju¿ proziaki pani Krystyny Grze-
sik z Medyni. W³asne pysznoœci przywieŸli 
tak¿e goœcie z Gminy Trzebownisko, któ-
rzy równie¿ dzielili siê nimi z wszystkimi 
rowerzystami.

Uczestnicy tradycyjnie ju¿ „dyscypli-
nowani” byli przez dŸwiêk sportowego 
gwizdka, który to obowi¹zek nale¿y od lat 
do gospodarza gminy Czarna. O bez-
pieczeñstwo tak wielkiej grupy dbali 
Komenda Powiatowa Policji w £añcucie, 
a tak¿e OSP w Medyni G³ogowskiej, OSP 
w Trzebownisku oraz Stra¿ Gminna 
z Trzebowniska. Za organizacjê imprezy 
ze strony gminy Czarna odpowiada³ Gmi-
nny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 
wspierany przez czarnieñsk¹ grupê rowe-
row¹ WIR Kopernik.

W sobotê 20 maja do zwiedzenia 
urokliwych zak¹tków kulturowych 
i przyrodniczych zaprosi³ turystów – 
rowerzystów Wójt Gminy Czarna – pan 
Edward Dobrzañski. Znakomita pogo-
da i interesuj¹ca oferta sprawi³y, ¿e na 
zaproszenie odpowiedzia³o prawie 
200 osób. W tym roku do corocznego 
rajdu Garncarskim Szlakiem i Dolin¹ 
Wis³oka do³¹czyli rowerzyœci z Gminy 
Trzebownisko z panem wójtem Les³a-
wem KuŸniarem na czele.

RAJD ROWEROWY

Dolin¹ Wis³oka 
i Garncarskim Szlakiem!
Dolin¹ Wis³oka 
i Garncarskim Szlakiem!
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Udzia³ przedstawicieli Gminy Czarna 
w uroczystoœciach jubileuszowych i do¿ynkowych

W dniach 9-10 wrzeœnia 2017 r. na zaproszenie Starosty Stra¿ovskiego (gminy 
Partnerskiej Gminy Czarna) Ing. Josefa Rousek oraz tamtejszego Proboszcza 
ks. Ryszarda Potêga delegacja z Gminy Czarna po raz kolejny przebywa³a 

w mieœcie partnerskim Strážov na uroczystoœciach jubileuszowych, stra¿ackich 
i do¿ynkowych.  

W sk³ad grupy która bra³a udzia³ 
w uroczystoœciach wchodzili samorz¹-
dowcy Gminy Czarna z Wójtem Gminy 
Czarna Panem Edwardem Dobrzañskim, 
ks. Czes³aw Prucnal Proboszcz Parafii pw. 
NMP Królowej Polski w D¹brówkach, po-
czet sztandarowy ze sztandarem stra¿a-
ków OSP Czarna, Zespó³ Œpiewaczy „D¹-
brówczanki” oraz mieszkañcy Gminy 
Czarna. Wizyta odby³a siê w ramach 
wspó³pracy miêdzy gminami. G³ównym 
punktem wizyty by³ udzia³ w uroczystoœ-
ciach jubileuszowych, œwiêcie Matki Bo¿ej 
Siewnej oraz stra¿y po¿arnej. W niedzielê  
w tamtejszym koœciele odby³a siê uro-
czysta Msza œw. z udzia³em w³adz samo-
rz¹dowych, przedstawicieli duchowieñ-
stwa, przedstawicieli Gminy Czarna oraz 
mieszkañców Strazova.  W czasie mszy œw. 
zosta³ poœwiêcony wieniec do¿ynkowy 
wykonany ze zbó¿, zió³ i kwiatów przez 
Panie z Zespo³u Œpiewaczego „D¹brów-
czanki” przywieziony z Polski jako dar dla 
Matki Bo¿ej Strazowskiej. Po mszy œw. na 
miejskim rynku w obecnoœci zaproszo-
nych goœci odby³y siê uroczystoœci Jubi-

leuszowe w tym poœwiêcenie nowego 
samochodu stra¿ackiego otrzymanego 
jako dar od mieszkañców dla tamtejszych 
stra¿aków z okazji ich Jubileuszu. Wspól-
ny œpiew ludowych piosenek polskich
i czeskich by³ mi³ym zakoñczeniem 
uroczystoœci. Do rewizyty w Gminie Czar-
na oraz w Parafii D¹brówki w 2018 roku 

zaprosili Wójt Gminy Edward Dobrzañski 
oraz ks. Proboszcz Czes³aw Prucnal. 

Tak zawi¹zana przyjaŸñ i wspó³praca 
z roku na rok rozrasta siê i ³¹czy ludzi 
ró¿nych narodów i kultur.
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w partnerskiej Gminie Strážov

Bo¿ena Œlimak, 
Referat Gospodarki 

Nieruchomoœciami i Rolnictwa
 



W niedzielê 20 sierpnia, bezpo-
œrednio po mszy œwiêtej, po raz 
siódmy ju¿ odby³ siê koncert 

pieœni maryjnych w wykonaniu zespo³ów 
œpiewaczy z regionu. Udzia³ wziê³o sie-
dem zespo³ów œpiewaczych i ka¿dy z nich 
zaprezentowa³ po kilka pieœni maryjnych:  
Zespó³ Œpiewaczy „Zagroda” z Woli 
Dalszej, „Budzianie” z Bud £añcuckich, 
„S¹siedzi” z Bia³obrzeg, „Zielanki” z Kor-
niaktowa, Zespó³ Œpiewaczy Klubu Seniora 
dzia³aj¹cy przy Filii MDK Podzwierzyniec, 
„Wolanie” z Woli Ma³ej oraz gospodarze – 
Zespó³ Œpiewaczy „D¹brówczanki”.

W poniedzia³ek natomiast, ku czci 
Maryi koncertowa³ jeszcze jeden zespó³ 
wokalny – „Consolacjone”, dzia³aj¹cy przy 
Oœrodku Kultury w G³uchowie.

w D¹brówkach
Koncert Pieœni Maryjnej Koncert Pieœni Maryjnej 
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z GOKiR-em
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Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje Wakacje 
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dla dzieci i m³odzie¿y 

z udzia³em artysty malarza Jana Zenona Majczaka

dla dzieci i m³odzie¿y 

z udzia³em artysty malarza Jana Zenona Majczaka
Plener 
malarsko-przyrodniczy



rzez dwa dni rywalizacja toczy³a siê wœród dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych. W upale, ale z ogromnym zaanga¿o-Pwaniem  zawodnicy walczyli o medale. Zobaczmy jak te 

zmagania przebiega³y.

Wakacyjny Turniej z Pi³k¹

Aktywny Senior w naszej gminie – dlaczego nie?
œmiech na twarzy, lepsze samo-
poczucie, wiêksza sprawnoœæ Ui zajêcia w mi³ym gronie. Tak 

chwal¹ sobie czas spêdzony na nowej 
si³owni zewnêtrznej seniorzy – nasi 
bliscy i s¹siedzi, którzy od kwietnia, 
dwa razy w tygodniu æwiczyli na no-
wych urz¹dzeniach kompleksu  spor-
towo-rekreacyjnegow Czarnej. Tak 

naprawdê istot¹ tych spotkañ nie by³y 
tylko æwiczenia fizyczne. Podstaw¹ 
by³o postawienie na siebie, na w³asny 
rozwój, na aktywny odpoczynek. Uda³o 
siê to kilku osobom. Po ka¿dych 
zajêciach ich pewnoœæ siebie oraz 
sprawnoœæ sz³a do góry. Mi³o by³o pa-
trzeæ jak wiele siê zmienia w ich 
podejœciu, samopoczuciu zaledwie po 

40 minutach æwiczeñ na œwie¿ym 
powietrzu. W tym sezonie zajêcia 
dobieg³y ju¿ koñca. Zapraszamy od 
kwietnia. Liczymy na to, ¿e grupa siê 
powiêkszy. Dlaczego? Bo warto daæ 
sobie ten czas!
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ju¿ po raz VII za nami

Ewa Mroziak 
Orlik w Czarnej



Ile¿ historii s³yszymy w domach 
garncarzy o tym, co odesz³o, pewnie 
bezpowrotnie... Ludzie opowiadaj¹ 

chêtnie, maj¹ potrzebê bycia wys³ucha-
nymi, oddania niejako swojej historii do 
jakiegoœ archiwum, które j¹ przechowa 
i sk¹d zostanie kiedyœ przekazana dalej. 
Historie s¹ bardzo ró¿ne; przejmuj¹ce, 
tragiczne – rzadziej radosne. Opowiadaj¹ 
raczej o bardzo ciê¿kiej pracy, wyczerpu-
j¹cej, wymagaj¹cej ci¹g³ej uwagi, podpo-
rz¹dkowuj¹cej sobie ca³e ¿ycie cz³owieka 
i jego bliskich.

Ale byæ mo¿e to tylko my s³uchaj¹cy 
odnosimy takie wra¿enie. Przecie¿ po-
miêdzy tymi wspomnieniami przebijaj¹ 
i takie, które cudownie pachn¹ pieczony-
mi w glinianym garnku ziemniakami, 
(podobno nie da siê tego zapachu dziœ od-
tworzyæ) albo dŸwiêcz¹ gwarem s¹siedz-
kim przy „palaczce” we wspólnych 
garncarskich piecach, czy te¿ pogwizduj¹ 
radoœnie jak ceramiczne kogutki na 
le¿ajskim odpuœcie.

Z mroku niepamiêci wydobywamy na 
œwiat³o zapamiêtane przez starszych 
fragmenty dawnego ¿ycia, a wtedy na-
szym oczom ukazuj¹ siê nieistniej¹ce ju¿ 
miejsca i fascynuj¹ce postaci. Takie jak 
Emilia Chmiel, pewnie pierwsza w Medyni 
ceramiczka, artystka samouk, której rzeŸ-
by, nagradzane w konkursach, znajduj¹ 
siê w wielu etnograficznych muzeach Pol-
ski. Ale nie tutaj, nie w jej rodzinnej wios-
ce. Tutaj siê o niej nie pamiêta bo wed³ug 
strzêpów przekazów ¿y³a po swojemu, 
by³a inna, dziwna, nie taka jak wszyscy. 
Pewnie dlatego pewnego dnia pot³uk³a na 
drodze (ze z³oœci¹?, ze ³zami?) wszystkie 
swoje figurki…

S³yszymy te¿ o dworach i dworskich 
stawach, po których p³ywa³y ³ódki, o pro-
wadzonej przez ̄ ydów karczmie i m³ynie, 

W ramach zrealizowanego przez 
GOKiR Czarna projektu doku-
mentuj¹cego dziedzictwo oœrod-

ka garncarskiego – przeprowadzono wy-
wiady z ponad 30 osobami, nagrano kilka-
dziesi¹t godzin rozmów, wykonano kilka-
set zdjêæ, nagrano jeden film.

Efektem projektu jest tak¿e powsta³a 
mapa przedstawiaj¹ca miejsca znajdu-
j¹cych siê tu niegdyœ ponad stu garncar-
skich pieców i obrazuj¹ca skalê tego 
zag³êbia. Zebrane informacje zostan¹ 
wykorzystane do utworzenia sta³ych 
ekspozycji, które bêd¹ stanowiæ treœæ 
zrewitalizowanej Zagrody Garncarskiej. 
Projekt uzyska³ dofinansowanie ze œrod-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu: „Kul-
tura ludowa i tradycyjna”. 

Ma³gorzata Wisz
GOKiR w Czarnej

po których œlad zagin¹³, ogl¹damy to, co 
zosta³o jeszcze po garncarskich war-
sztatach i piecach, czêsto s¹ to ju¿ tylko 
poroœniête traw¹ kopki cegie³ za stodo³¹. 

Jak dobrze, ¿e istniej¹ takie instytucje 
jak muzea etnograficzne, które przecho-
wa³y dla nas to, co my mieszkañcy mo-
glibyœmy zaprzepaœciæ. Tylko nieliczne 
rodziny potrafi³y zadbaæ o dziedzictwo 
swoich przodków. Na szczêœcie bezcenn¹ 
pracê wykonali tu niegdyœ miejscowi 
stra¿acy oraz szko³y, zbieraj¹c pokaŸne 
kolekcje naczyñ i rzeŸb z terenu Medyni, 
Pogwizdowa i Zalesia, a zas³ug pani 
W³adys³awy Prucnal w tym wzglêdzie nie 
sposób wyraziæ s³owami. Na nasz¹ proœbê 
siedem muzeów z ca³ej Polski przeprowa-
dzi³o w swoich archiwach kwerendy doty-
cz¹ce znajduj¹cych siê tam eksponatów 
ceramicznych z naszego terenu. Tylko 
w samym rzeszowskim Muzeum Etnogra-
ficznym im. Franciszka Kotuli znajduje siê 
ich blisko 1800 sztuk, oprócz tego ok. 700 
sztuk prac dzieci z medyñskiego kó³ka 
garncarskiego z lat 80-tych. Muzea dziel¹ 
siê chêtnie swoj¹ wiedz¹, niewykluczone, 
¿e przeka¿¹ nam czêœæ swoich zbiorów, 
Przedtem jednak musimy stworzyæ dla 
nich godne miejsce, na przyk³ad muzeum 
garncarstwa w Medyni G³ogowskiej.

Mapy
 pamiêci
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Mapa rozmieszczenia pieców garncarskich



Najwa¿niejsze – to siê spotkaæ!
20 listopada zakoñczy³a siê realizacja projektu prowadzonego przez Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej pt. 
„Twórczy Ferment w Pustostanach” wspó³finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwsza czeœæ – „Diagnoza 
potrzeb i potencja³u” zakoñczy³a siê w czerwcu og³oszeniem konkursu i wybraniem inicjatyw obywatelskich z³o¿onych 
przez mieszkañców Woli Ma³ej i D¹brówek. W drugiej czêœci projektu zosta³y wybrane i zrealizowane cztery dzia³ania.

Inicjatywa „Anio³y s¹ wœród nas”
– 
i utworami œwi¹tecznymi. Udzia³ w przedsiêwziêciu wziêli 
cz³onkowie zespo³ów: „D¹brówczanki” i „Wolanie” oraz soliœci 
i muzycy z tych miejscowoœci. Inicjatywa sprzyja³a spotkaniom, 
wzajemnemu poznaniu siê muzycznego œrodowiska obu miej-
scowoœci. Aran¿acje muzyczne przygotowa³ Jaros³aw Ba-

bula, zaœ zajêcia wo-
kalne prowadzi³a Re-
nata K¹tnik a instrum-
entalne £ukasz Szal.
Pierwszy koncert pro-
muj¹cy nagranie pla-
nowany jest na 16 grud-
nia 2017 r. podczas 
Spotkania Przy Wigi-
lijnym Stole w Woli 
Ma³ej. P³yta ukaza³a 
siê 20 listopada.

zak³ada³a wspólne przygotowanie i nagranie p³yty z kolêdami 

.Próba z Reni¹ i dziecmi.Próba z Reni¹ i dziecmi
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Inicjatywa „Twórczy Ferment 
– utworzenie pracowni ZPT” 

– 
sklepu spo¿ywczego w budynku Oœrodka Kultury w Woli Ma³ej. 
Podczas organizowanych tam ró¿nego typu warsztatów uda³o 
siê wspólnymi si³ami stworzyæ niezwykle przyjazne miejsce 
spotkañ. Pracowali nad tym mieszkañcy Woli Ma³ej, pracownicy 
GOKiR i gminy Czarna. Na uczestników projektu czeka³y równie¿ 
niespodzianki. W paŸdzierniku tworzon¹ pracowniê odwiedzili 
motocykliœci z klubu Horda £añcut, który zabrali 20 osób na 
krótk¹ przeja¿d¿kê .

16 listopada Inicjatorzy „Twórczego Fermentu” zaprosili 
mieszkañców Woli Ma³ej na otwarcie Pracowni ZPT. 
Towarzyszy³a mu wczeœniej przygotowana wystawa zdjêæ oraz 
przedmiotów pod has³em „Nasz wolny czas w PRL”. Podczas 
spotkania zosta³y zaprezentowane efekty czteromiesiêcznej 
pracy. Po przemowach i podziêkowaniach wzniesiono toast, 
poczêstowano tortem, który ufundowa³a Cukiernia Wiolinka – 

nale¿¹ca do jednego z miesz-
kañców aktywnie uczestnicz¹-
cego w tworzeniu pracowni.

Grupa „Kulturalni Kulinarni 
zadba³a o odpowiedni dla czasów 
PRL poczêstunek i zastawê sto-
³ow¹. Metalowe koszyczki na 
szklanki, papierowe obrusy, de-
koracje z goŸdzików to niektóre 
elementy wystroju towarzysz¹ce 
otwarciu.

zak³ada³ „zbudowanie” nowej przestrzeni w miejscu dawnego 



Inicjatywa „Kulturalni Kulinarni”
to 
obrzêdowej Ziemi £añcuckiej w tym D¹brówek i Woli Ma³ej. 
W przedsiêwziêciu si³¹ napêdow¹ by³y ko³a gospodyñ z obu 
miejscowoœci. W ramach warsztatów odby³o siê min. spotkanie 
z etnografk¹ dr Izabel¹ Wodziñsk¹ w D¹brówkach, podczas 
którego wspominano dawne potrawy, jakie królowa³y w tych 
zamo¿nych, nale¿¹cych do rodu Lubomirskich miejscowoœciach. 
Odby³ siê tak¿e cykl spotkañ po³¹czonych z nauk¹ gotowania 
smako³yków obrzêdowych i œwi¹tecznych.

warsztaty i spotkania zwi¹zane z poznawaniem kuchni 
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„Mobilny ogród spotkañ” 
– 
Oœrodka Kultury w D¹brówkach zagospodarowana zosta³a 
przestrzeñ zielona na piêkne ukwiecone rabaty oraz meble 
ogrodowe wykonane podczas warsztatów z mieszkañcami. W ra-
mach inicjatywy odby³y siê równie¿ spotkania z projektantk¹, 
która ukierunkowa³a dzia³ania i podzieli³a siê z mieszkañcami 
niekonwencjonalnymi pomys³ami. Prace przy tworzeniu ogrodu 
okaza³y siê doskona³¹ okazj¹ do integracji s¹siedzkiej, spotkañ, 
rozmów i poznania s¹siadów. Wa¿nym elementem tej inicjatywy 
by³o stworzenie wspólnego przyjaznego miejsca spotkañ, gdzie 
mo¿na wzmacniaæ wiêzi i budowaæ lokaln¹ to¿samoœæ.
15 listopada nast¹pi³o oficjalne otwarcie Ogrodu Spotkañ, 
któremu towarzyszy³ wernisa¿ wystawy malarstwa mieszkanki 
Gminy Czarna, pani Gra¿yny Sordyl. Uczestnicy inicjatywy 
Kulturalni Kulinarni przygotowali poczêstunek, który wszyst-
kich zachwyci³ i sprowokowa³ do rozmów i wspomnieñ o sma-
kach z dzieciñstwa.

w D¹brówkach, to inicjatywa mieszkañców D¹brówek. Obok 

Katarzyna Garga³a
GOKiR w Czarnej



ektur¹, która zosta³a wybrana do 
kolejnego Narodowego Czytania Lby³o arcydzie³o Stanis³awa Wys-

piañskiego pt. „Wesele”. Pan Prezydent 
20 czerwca wystosowa³ list do Polaków: 
„Serdecznie zapraszam wszystkich 
Pañstwa do wspólnego czytania „We-
sela”, do lektury, która wydobêdzie 
ró¿norodnoœæ bohaterów, wyj¹tkow¹ 
sceneriê, bogactwo odniesieñ” – napisa³ 
w liœcie inauguruj¹cym akcjê Prezydent 
RP Andrzej Duda. 

Odpowiadaj¹c na ten apel postano-
wi³yœmy w naszym kobiecym gronie za-
anga¿owaæ siê w tê ogólnopolsk¹ inicjaty-
wê. Wspó³dzia³aj¹c z Panem Wójtem, 
Oœrodkiem Kultury oraz Bibliotek¹ Gmin-
n¹ zorganizowa³yœmy spotkanie w naszej 
Izbie Pamiêci, które wzbudzi³o du¿e za-
interesowanie naszej lokalnej spo³ecz-
noœci.

Co zadecydowa³o o tym, ¿e wybra-
³yœmy nasz¹ Regionaln¹ Izbê jako miejsce 
tego niezwyk³ego spotkania?

Izba Pamiêci znajduje siê w dawnej 
Szkole Ludowej za³o¿onej w 1889 roku 
przez Towarzystwo Szko³y Ludowej, na 
czele którego sta³ Adam Asnyk. I to spot-

kanie pozwoli³o nam przypomnieæ sobie 
historiê tego miejsca. Do tego Towa-
rzystwa nale¿a³ autor wybranego dzie³a 
do czytania Stanis³aw Wyspiañski. Rów-
nie¿ g³ówny bohater dramatu, sprawca 
ca³ego zamieszania opisanego w drama-
cie – Lucjan Rydel, cz³owiek starannie 
wykszta³cony, syn rektora Uniwersytetu 
Jagielloñskiego zak³ada³ Szko³y Ludowe. 
Jego zaœlubiny z wiejsk¹ dziewczyn¹ 
Jadwig¹ Miko³ajczykówn¹ stanowi³y t³o 
do wydarzeñ opisanych w „Weselu”.

Akcja „Wesela” toczy siê w Izbie Bro-
nowickiej. I to nasze maleñkie pomiesz-
czenie przypomina nam tê Izbê. Jest tutaj 
autentyczna skrzynia ze strojami, s¹ 
gorseciki, chusteczki, koroneczki, jest 
czapka z pawimi piórami, jest ch³opska 
sukmana, s¹ meble, takie jak w izbie 
opisanej przez mistrza Wyspiañskiego. Na 
œcianach wisz¹ obrazy, wprawdzie nie 
Matejki, ale równie¿ artysty – malarza 
„S³oñces³awa”, który namalowa³ auten-
tyczne wnêtrza chat wiejskich z tego 
okresu.

I wreszcie mamy w Krzemienicy rów-
nie¿ „Wesele”, wprawdzie nie Wys-
piañskie, ale Krzemienickie. Rozs³awia 

KRZEMIENICA – IZBA PAMIÊCI KOBIETY WIEJSKIEJ

dniu 2 wrzeœnia 2017 r. w Izbie 
Pamiêci Kobiety Wiejskiej w Krze-
mienicy mia³o miejsce nieco-

dzienne wydarzenie – „Narodowe Czytanie 
2017". Odby³o siê ono w ca³ym kraju z udzia-
³em Pary Prezydenckiej – Pana Prezydenta 
Andrzeja Dudy i jego ma³¿onki pani Agaty 
Kornhauser-Dudy.

ono nasz¹ wieœ nie tylko w kraju, ale 
równie¿ poza granicami Polski. Przeka-
zuje tradycje i zwyczaje weselne poprzez 
œpiew, muzykê, tañce, stroje i obrzêdy 
weselne. 

 Nasza wieczornica rozpoczê³a siê 
krótkim wprowadzeniem w epokê, w któ-
rej dzieje siê akcja Wesela. Dokona³ tego 
Maciej Wypyski, nauczyciel historii i pa-
sjonat historii. Przedstawi³ równie¿ 
¿yciorys Stanis³awa Wyspiañskiego. Pod-
kreœli³, ¿e ten twórca to czwarty wieszcz 
wœród naszych znamienitych pisarzy i po-
etów. Natomiast Józef Fr¹czek wprowa-
dzi³ nas w treœæ dramatu. Omówi³ posz-
czególne akty i bohaterów. Podkreœli³, ¿e 
akt I to wydarzenia na weselu Lucjana 
Rydla z Jadwig¹ Miko³ajczykówn¹. Tocz¹ 
siê luŸne rozmowy i dialogi miêdzy 
goœæmi, jak to na weselu. Akt II to akt pos-
taci symbolicznych i symboli, z których 
najwa¿niejszy to z³oty róg darowany 
Jaœkowi. Akt III przedstawia zryw nie-

„WESELA” STANIS£AWA WYSPIAÑSKIEGO 
NARODOWE CZYTANIE 
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podleg³oœciowy, który chocia¿ w Weselu 
koñczy siê tragicznie, to widaæ by³o, ¿e 
zbli¿a³ siê pewien historyczny prze³om, 
który ju¿ wszyscy przewidywali. Polska za 
kilkanaœcie lat odzyska³a niepodleg³oœæ.

 Treœæ utworu i jej bohaterów pod-
kreœla³a prezentacja multimedialna, któr¹ 
przedstawi³ pan Micha³ Lêcznar z Biblio-
teki Gminnej w Czarnej. By³y autentyczne 
zdjêcia bohaterów, zdjêcia obrazów Ma-
tejki, fragmenty filmu, zdjêcia obrazów 
Wyspiañskiego.

Po wprowadzeniu przeszliœmy do 
czytania fragmentów utworu z podzia³em 
na role. 

Aktorzy, którzy czytali „Wesele” 
wcielili siê w nastêpuj¹ce postacie: 

Poeta I – sekretarz Gminy Ewa Panek
Poeta II – Paulina Dec 
Poeta III – Maria Barnat
Kacper – so³tys wsi Krzemienica Win-

centy Morycz
Pani M³oda – Karina Guzek-Buk
Pan M³ody – Bart³omiej Buk
Czepiec – Zenon Buk
Stañczyk – Józef Buk
Dziennikarz – Mieczys³aw Rejman
Gospodarz I – Wojciech Lelek
Gospodarz II – Waldemar Buk
Gospodyni – Helena We³nic
Wernychora – Kazimierz Balawender
Jasiek – Miros³aw Pelc
Chocho³ – Leszek Jab³oñski
Rycerz – Marcin Welc
Isia – Karolina Kramarz
Haneczka – Nikola Kramarz

Podczas tej inscenizacji teatralnej 
„Wesela" wyst¹pi³ równie¿ chór Ko³a Gos-
podyñ Wiejskich, który na tê okolicznoœæ 
przygotowa³ pieœni z tego okresu. Akom-
paniowa³ Józek Pelc na harmonii, towa-
rzyszy³a mu Ania Nowak na skrzypcach.

Na zakoñczenie wieczoru wszyscy 
zebrani odœpiewali pieœñ „Jak d³ugo na 
Wawelu”, nastêpnie przewodnicz¹ca KGW 
pani Krystyna Guzek zaprosi³a wszystkich 

Dziêkujê wszystkim za zaanga¿owa-
nie siê w to niezwykle wa¿ne wydarzenie 
dla Polaków jakim by³o „Narodowe Czyta-
nie 2017”, które rozpoczyna obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskê Nie-
podleg³oœci przypadaj¹ce w 2018 roku.

Ewa Fr¹czek  
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Krzemienicy

goœci na tradycyjny ko³acz weselny.
W Izbie Pamiêci Kobiety Wiejskiej jest 

pami¹tkowa pieczêæ przes³ana przez 
Kancelariê Pana Prezydenta, któr¹ mo¿na 
na pami¹tkê odbiæ na egzemplarzach 
„Wesela”.

Myœlê, ¿e to spotkanie dostarczy³o ze-
branym wiele radoœci, a dla nas organi-
zatorów by³o to wielkie prze¿ycie artys-
tyczne i wielka odpowiedzialnoœæ.

NASZA GMINA    2017GRUDZIEÑ 33www.gminaczarna.pl



NASZA GMINA    2017GRUDZIEÑ34 www.gminaczarna.pl

¹ tacy, którzy go nie lubi¹. Ale na-
wet oni przyznaj¹, ¿e JÓZEF REJMAN Sma autorytet i trochê mu go zaz-

droszcz¹. Potrafi tak konkretami odep-
rzeæ zarzuty, ¿e wnosz¹cy je mówi¹ 
„przepraszam”. Uczy m³odszych opano-
wania i rozwagi. Sam nie wie o tym, ¿e 
jest przyk³adem do naœladowania. W ubie-
g³ym roku zosta³ wpisany do „Ksiêgi 
Zas³u¿onych dla Województwa rze-
szowskiego". Sk¹d bior¹ siê zarzuty? 
Jest dzia³aczem spo³ecznym.

Stara szko³a dawno prze¿y³a swoje lata. 
W prawie stuletnim budunku zaczê³y siê 
gi¹æ drewniane stropy, ciasnota by³a coraz 
wiêksza. A przecie¿ Krzemienica rozrasta³a 
siê, co roku przybywa³y nowe murowane 
domy, zamieszkiwa³y w nich m³ode ma³-
¿eñstwa, rodzi³y siê dzieci.

Pierwszy o nowej szkole zamarzy³ Wa-
lenty Peszko. Mo¿e pomys³ ten narodzi³ 
siê w czasie rozmowy z Tadeuszem Bu-
kiem, bo i Buk, obecny krzemieniecki 
so³tys, od pocz¹tku zapali³ siê do budowy. 
Do³¹czy³ do nich Rejman ze szwagrem, 
Stanis³awem Skrobaczem. W ten sposób 
powsta³ spo³eczny komitet budowy szko³y, 
który wkrótce swoj¹ nazwê mia³ poszerzyæ 
o cz³on ,,i wodoci¹gu”.

Krzemienica nawet zim¹ ma swój dziki 
urok. G³êbokie jary przecinaj¹ ci¹gn¹c¹ siê 
6 km wioskê, po wzgórzach ha³asuje wiatr. 
Zaspy tu usypywane s³yn¹ z wysokoœci na 
okolicê. Jest te¿ zabytkowy, drewniany 
rozsypuj¹cy siê koœció³ek i staw z kapliczk¹ 
na wysepce w œrodku, a pod nim... zatopio-
na karczma. Drugiego takiego krajobrazu 
trudno znaleŸæ w gminie Czarna. Ludzi 
tak¿e.

W Krzemienicy wiêkszoœæ od pokoleñ 
przyzwyczai³a siê do pracy dla gromady. 
Pomys³ budowy szko³y chwyci³. Czwórka 
rozjecha³a siê wiêc do kuratorium, do 
Urzêdu Wojewódzkiego, nawet do Mini-
sterstwa Oœwiaty i Wychowania. Wybrano 
grunt z Pañstwowego Funduszu Ziemi: 
jedno z takich stromych wzgórz, gdzie sta³y 
zabudowania pofolwarczne. Przerobiono 
dokumentacjê. Kompleks mia³ obejmowaæ 
szko³ê, przedszkole, kot³owniê, mieszkania 
dla kadry, zaplecze socjalne.

Wspomnienie o Œp. Józefie Rejmanie
W dniu 6.11.2017 roku zmar³ bardzo zas³u¿ony dla spo³ecznoœci gminy Czarna dzia³acz, spo³ecznik – Pan Józef Rejman z Krzemienicy.

Z tej okazji zamieszczamy wspomnienie o nim w formie artyku³u autorstwa Pani Ireny Plizgi. 
Artyku³ ukaza³ siê w miêdzyzak³adowej gazecie ³añcuckiej „Nasz G³os” w roku 1982.

NIE MAM CZASU, 
jestem NA EMERYTURZE

Po pewnych perypetiach budowa ru-
szy³a. Tylko w ci¹gu 2 miesiêcy, od lipca 
1976 r., zrobili wykopy i po³o¿yli funda-
menty. Wczeœniej utwardzono drogi dojaz-
dowe na wzgórze i zniwelowano teren. 
Przychodzi³y ju¿ materia³y budowlane, 
nale¿a³o je roz³adowywaæ. Rejman nie mó-
wi o sobie. To komitet zaprasza³ i organizo-
wa³. Wszyscy pracowali. Szko³ê obj¹³ 
wreszcie plan wojewódzki, a skoñczy³o 
Rzeszowskie Przedsiêbiorstwo Budownict-
wa Komunalnego.

Józef Rejman jest moim cicerone po 
nowej szkole. Oprowadza jak po w³asnym 
gospodarstwie, z dum¹. Dzieci siê tu ucz¹ 
ju¿ trzeci rok. Jest te¿ i nauczanie pocz¹t-
kowe, a dyrektor mgr Andrzej Pragacz 
myœli o uruchomieniu oddzia³u specjalnego 
dla dzieci opóŸnionych w rozwoju. Niedaw-
no fotografowano pracownie dla potrzeb 
rzeszowskiego serwisu KAW, bo szko³a 
mo¿e byæ prawdziw¹ wzorcow¹ placówk¹. 
Rejmana martwi¹ pêkniêcia œcian wzd³u¿ 
po³¹czeñ p³yt. Zreszt¹ – poka¿e siê jeszcze 
niejedna usterka – odklejaj¹ siê p³ytki PCV, 
krusz¹ tynki. Zaskoczeniem dla mnie by³a 
przy szkole oczyszczalnia œcieków. Tak po-
winno byæ – zgasi³ moje zdziwienie Rejman.

Jeszcze przed oddaniem placówki za-
czê³y siê dla Rejmana nowe gonitwy po 
urzêdach. Wrodzony spokój i umiejêtnoœæ 
rozmowy z decydentami, a tak¿e obycie w 
sprawach inwestycyjnych przynosi³y po-
woli rezultaty. Szko³a bowiem potrzebo-
wa³a wody. Zrobiono odwiert – Ÿród³o oka-
za³o siê ma³o wydajne. Wtedy poszperano 
w archiwach i odnaleziono badania sprzed 
wojny, kiedy to szukano wody dla potrzeb 
hrabiowskiej likierni. Skorzystano z badañ; 
Ÿród³o dawa³o 960 m szeœæ. wody na dobê. 
Inwestor szko³y – Wojewódzka Dyrekcja 
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich zez-
woli³ na korzystanie z jego zasobów 
miejscowej ludnoœci.

W ci¹gu czterech lat zrobiono wodo-
ci¹gi w czynie spo³ecznym. Okreœlenie 
i taka darmowa dzia³alnoœæ nie s¹ dziœ 
modne ani popularne. Nie jestem pewna, 
czy Krzemieniczanie u¿ywaj¹ tego terminu. 
Oni po prostu zrobili dla wioski.

Spo³eczny komitet rozrós³ siê, dwu-
dziestu oœmiu cz³onków podzieli³o obo-

wi¹zki miêdzy siebie. Na Rejmanie spoczê³a 
ich lwia czêœæ. Z tego co zrobili rozliczali siê 
wzajemnie.

Woda jest czysta. Nadaje siê do spo¿ycia 
bez uzdatniania. Na pocz¹tku jednak chêt-
nych gospodarstw do przy³¹czenia by³o 
ma³o, tylko 150. Zaczynali ze strachem, czy 
siê uda. Tkwi³a tu sprzecznoœæ – ogólne 
zebranie plan zaakceptowa³o.

Ludzkie opory znik³y, teraz trzy czwar-
te gospodarstw bêdzie mia³o wodoci¹g. 
Chce tak¿e Czarna.

Zbudowali przepompowniê z lekkich 
elementów, bo teren grz¹ski, koszt w 1981 r. 
– 300 tys. z³ – i hydroforniê. U³o¿yli 33 km 
sieci z przy³¹czeniami. Wystarali siê o rury 
sami, bo naczelnik gminy dostaje przy-
dzia³owe 1000 metrów rocznie, oni zaœ nie 
mieli ochoty budowaæ wodoci¹gu przez 33 
lata. Przy okazji pomogli Czarnej. W Urzê-
dzie Gminy pij¹ krzemienieck¹ wodê.

Rejman, Józef Wiglusz, Stanis³aw 
Wilczek i W³adys³aw Lêcznar (dogra³ 
przejœcie wodoci¹gu pod przejazdem kole-
jowym) byli ³¹cznikami miêdzy mieszkañ-
cami a wykonawc¹ („Eltorem”) i Urzêdem 
Gminy. Zbierali pieni¹dze, decydowali 
o tempie prac, uspokajaj¹c drobne scysje. 
Byli i tacy, co nie chcieli zezwoliæ na 
przekop przez swoje podwórko. Tak¿e i ta-
cy, którzy dopominali siê o bie¿¹c¹ wodê, 
mimo ¿e nie wykopali ani po³owy z obo-
wi¹zkowych 30 metrów. Z nimi rozmawia³ 
Rejman.

Wartoœæ wodoci¹gu – robocizny i ma-
teria³ów – wynosi 39 mln z³. Ich praca jest 
warta 11 mln z³.

W przepompowni stoj¹ nowe pompy. 
JeŸdzili po nie.

Józef Rejman twierdzi, ¿e po oddaniu do 
u¿ytku w czerwcu tego roku wodoci¹gu, na 
pewno zajmie siê domem i wnukami. 
Jednak patrz¹c na kolejn¹ budowê krze-
mienick¹ – dom nauczyciela i wiedz¹c, ¿e 
Rejman i jego komitet jest ni¹ zaintere-
sowany pewna jestem, ¿e tej obietnicy nie 
dotrzyma.

Maj¹ ju¿ nowe pomys³y. Przyda³a by siê 
Krzemienicy lepsza komunikacja, ale jak 
poszerzyæ wiejskie drogi, by mog³y wy-
min¹æ siê dwa autobusy? Zasypaæ jar?! 
Rejman marzy o wiejskiej poczcie. I o kana-
lizacji. Krzemienica by³aby pierwsz¹ skana-
lizowan¹ wiosk¹ w kraju...

Naczelnik gminy nie zgadza siê absolut-
nie na utopijny pomys³ z kanalizacj¹, ale 
wie, ¿e jak ci z komitetu z Rejmanem – prze-
wodnicz¹cym upr¹ siê, to zrobi¹, co zechc¹.

Irena Plizga
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Jesienne spotkanie

Spotkanie, które przebiega³o w sali 
obrad Urzêdu Gminy w Czarnej za-
inicjowa³a Bo¿ena Wierzbiñska 

koordynatorka bibliotek Centrum Kultury 
Gminy £añcut. Organizacj¹ zajê³y siê 
bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Czarnej panie Krystyna Teich-
man i Urszula Wisz. M³odzie¿ przyby³a ze 
swymi opiekunami, nauczycielami El¿bie-
t¹ Podolec i Grzegorzem Gaw³em. Jolanta 
Michna debiutowa³a tomikami Œwi¹-
teczny prezent i Nie ma nic bardziej 
konkretnego jak ¿ycie, wydanymi jako 
cegie³ki wspomagaj¹ce rehabilitacjê cho-
rej na zespó³ aperta dziewczynki Amelki 
Czekañskiej. 

Wiersze Jolanty ukazuj¹ wiele prawdy 
o ¿yciu. Poetka ci¹gle zastanawia siê nad 
samotnoœci¹, brakiem uczuæ, pozorami 
rz¹dz¹cymi ludzkim œwiatem. Czêsto 
siêga po tematykê patriotyczn¹ i religijn¹ 
– co œwiadczy o wartoœciach jakie wy-
nios³a z rodzinnego domu. Uczestnicz¹ca 
w spotkaniu m³odzie¿ zadziwiaj¹co doj-
rzale odebra³a poetyckie teksty i z wielk¹ 
kultur¹ uczestniczy³a w spotkaniu. M³odzi 
ludzie stwierdzili, ¿e nie mieli zbyt wielu 
okazji do obcowania z poezj¹, ale nieza-

 z poezj¹ Jolanty Michny w Czarnej 
Poetka Jolanta Michna z Wysokiej k. £añcuta, cz³onkini 
Grupy Twórczej Inspiratio, autorka 11 tomików wierszy, 
zamieszczaj¹ca swe utwory w wielu antologiach i portalach 
internetowych w dniu 4.10.2017. mia³a mo¿liwoœæ spotkaæ 
siê z uczniami klasy VII szko³y podstawowej oraz II i III klas¹ 
gimnazjalistów Zespo³u Szkó³ im. M. Kopernika w Czarnej.

przeczalnie odbierali jej piêkno i cieszyli 
siê spotkaniem. Wiersze czyta³a sama 
poetka jak i bior¹ca udzia³ w spotkaniu 
opiekunka Grupy Twórczej Inspiratio, 
dzia³aj¹cej przy Centrum Kultury Gminy 
£añcut Urszula Panto³a. By³o nam nie-
zwykle mi³o gdy do czytania poezji Jolanty 
Michny do³¹czyli pani sekretarz Gminy 
Czarna Ewa Panek i nauczyciel Grzegorz 
Gawe³ oraz uczestnicz¹cy w spotkaniu 
uczniowie. Atmosfera imprezy by³a bar-
dzo przyjacielska. Uda³o nam siê nawi¹zaæ 
wzajemny kontakt, pada³y spontaniczne 
pytania, wyra¿ano opinie i oczywiœcie nie 
zabrak³o humoru. Bardzo buduj¹cym 
stwierdzeniem by³o zdanie wypowiedzia-
ne przez jedn¹ z uczennic, ¿e spotkania 
takie s¹ m³odym potrzebne. 

Bardzo cieszy nas fakt, ¿e w Czarnej 
ujawni³y siê m³ode pisz¹ce osoby, o któ-
rych ukrytych talentach nie wiedzieli ani 
koledzy ani nauczyciele. Zaprosiliœmy ich 
ju¿ do Grupy Twórczej Inspiratio i mamy 
nadziejê na przysz³¹ wspó³pracê. Cie-
szymy siê bardzo z wra¿liwoœci m³odych 
ludzi i z tego, ¿e poezja Jolanty Michny 
przyczyni³a siê do prawdziwego otwarcia 
serc s³uchaczy. Bardzo dziêkujemy za 
wspania³¹ organizacjê, goœcinnoœæ i nie-
zwykle mi³e przyjêcie. Wspólnie z w³adzami 
Gminy Czarna i paniami bibliotekarkami 
rozwa¿amy przygotowanie kolejnych ta-
kich spotkañ. Urszula Panto³a

Grupa Twórcza Inspiratio

nadchodz¹cych 
wydarzeñ:

ZAPOWIEDZI

Oœrodek Kultury w Woli Ma³ej 

16 grudnia 2017 r., godz. 14.00

 IX Powiatowy Konkurs Kulinarny
 „Przy wigilijnym stole” 
– Potrawy z grzybami

Koncert 
„PójdŸmy wszyscy 

do stajenki”

Oœrodek Kultury w Zalesiu

14 stycznia 2018 r.

w wykonaniu Zespo³u fletowego 
„Duo” z Zalesia 

oraz Zespo³u „Jakubki” z Krzemienicy

Oœrodek Kultury w Czarnej

30 grudnia 2017 r., godz. 18.00

Przedsylwestrowy Spektakl

„Bella Dona”

z lampk¹ szampana 
w wykonaniu Teatru Mimesis2

(bilety w cenie 20 z³ do nabycia 
w Gminny Oœrodku Kultury i Rekreacji w Czarnej)

Œwi¹teczny Koncert na Wzgórzu

Medynia G³ogowska

6 stycznia 2018 r., godz. 17.00

„Bli¿ej Nieba”



z³oty paŸdziernik,
srebrny listopad,
bia³y grudzieñ


