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Drodzy Mieszkańcy 

Mam wielką przyjemność oddać dzisiaj w Państwa ręce kolejny 35. wiosenny numer, kolo-
rowej i pachnącej drukarską farbą gazety „Nasza Gmina − pismo samorządu terytorial-
nego”. Tematem przewodnim tego wydania gazety, oprócz wydarzeń i  codziennych 
spraw naszej gminy, są obchody jubileuszowego roku 100-lecia odzyskania przez nas 

tego co najcenniejsze: wolności oraz własnej, niezależnej i suwerennej OJCZYZNY – POLSKI. 

W całym kraju organizowane są sukcesywnie różnego rodzaju uroczystości dla upamiętnienia tego do-
niosłego wydarzenia. Nasza gmina również włącza się do ogólnopolskiego świętowania. 

Z tej okazji planujemy cykl gminnych imprez w tym m.in.: warsztaty wykonywania symboli patriotycz-
nych, akcję wysyłania pocztówek do rodaków i znajomych za granicą pt. „Niepodległa – pozdrowie-
nia z Polski”, wspólne śpiewanie i granie utworów patriotycznych i niepodległościowych „O Polsce 
śpiewamy”, wieczernice harcerskie, wspomnienia z okresu II wojny światowej pn. „Zakazane pio-
senki – zapomniane melodie” oraz tradycyjny już Spacer Niepodległości w Czarnej.

Niezależnie od imprez o zasięgu gminnym w każdym z siedmiu Zespołów Szkół zaplanowano 
sporą ilość szkolnych wydarzeń upamiętniających jubileusz. Uwieńczeniem tych wszystkich 
wydarzeń będą Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę po-
łączone ze świętowaniem 660 rocznicy powstania Krzemienicy. 

Serdecznie zachęcamy Was drodzy Mieszkańcy począwszy od dzieci i młodzieży aż do senio-
rów włącznie do włączenia się do wspólnego upamiętnienia tej jubileuszowej rocznicy. Szcze-
gółowy program wszelkich wydarzeń zarówno gminnych jak i szkolnych znajduje się w dal-
szej części numeru.

Życzę Państwu miłej i owocnej lektury!

Wójt Gminy Czarna, 
Edward Dobrzański

Proboszcz Parafii Medynia Głogowska 

oraz Wójt Gminy Czarna 

zapraszają na 

Święto w Parku 

Matki Bożej jaGodnej

niedziela, 1 lipca 2018 r., godz. 15.00

NASZA GMINA – Pismo Samorządu Terytorialnego
Nr 35, maj 2018

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej. 37-125 Czarna 260c, tel./fax: 17 226 23 23
email: biuro@gok-czarna.pl, www.gok-czarna.pl
Skład: Artur Buk

Nakład: 2000 egz.
ISSN 1733-411X

Wójt Gminy Czarna oraz Ksiądz Kapelan 
wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek w Woli Małej

serdecznie zapraszają 
na Gminne Obchody 

227 Rocznicy 
Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości:
godz. 11.00 – Msza Święta w Kaplicy 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Woli 
Małej z udziałem pocztów sztandarowych,

godz. 12.00 – złożenie kwiatów przy 
kapliczce oraz koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej i zespołu Wolanie.
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Wydarzenia Gminne:

1. Uroczyste Gminne Obchody Rocznicy Ustanowienia  
Konstytucji 3 Maja.
Msza Święta w kaplicy sióstr Służebniczek w Woli Małej, – 3 maja, 
godz. 11.00. Organizator: Gmina Czarna, GOKiR w Czarnej.

2. Warsztaty wykonywania symboli patriotycznych.
Kokardy patriotyczne, bransoletki biało-czerwone i inne – Pra-
cownia ZPT w Woli Małej, Pracownia Garaż Dizajn w Medy-
ni Głogowskiej – kwiecień–październik. Organizator: GOKiR 
w Czarnej.

3. „Zakazane piosenki – zapomniane historie”.
Przypomnienie sylwetki wybitnej polskiej artystki – Danu-
ty Szaflarskiej oraz wspomnienie o zapomnianych historiach 
z okresu II wojny światowej – dziejących się w Krzemieni-
cy – sierpień, Stowarzyszenie Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej, 
Krzemienica.

4. Akcja wysyłania pocztówek mieszkańców gminy Czarna 
do znajomych za granicą pt. „Niepodległa – pozdrowienia 
z Polski” – październik. Organizator: GOKiR w Czarnej.

5. O Polsce śpiewamy – wspólne śpiewanie i granie utworów 
związanych z dążeniami Polaków do odzyskania wolności w róż-
nych okresach historycznych – Ośrodek Kultury w Dąbrówkach, 
9 listopada. Organizator: Zespół Szkół w Dąbrówkach, Ośrodek 
Kultury w Dąbrówkach.

6. Wieczornica harcerska poświęcona Oldze i Andrzejowi 
Małkowskim – twórcom harcerstwa, a zarazem inspiracja lo-

wybranych inicjatyw 

i wydarzeń patriotycznych
Rok 2018 W GmInIe CzaRna szCzeGólnIe obfItUje W InICjatyWy, któRyCh Wspólnym 
mIanoWnIkIem jest patRIotyzm, ten lokalny zWIązany z małą ojCzyzną, mIejsCoWośCIą I GmIną, 
I ten szeRoko pojęty, dotyCząCy Całej polskI. planoWane są zatem RóżnoRodne akCje 
I WydaRzenIa oRGanIzoWane pRzez InstytUCje, szkoły, stoWaRzyszenIa, oRGanIzaCje Czy Rady 
sołeCkIe. ponIżej pRezentUjemy zapoWIedzI WybRanyCh WydaRzeń:

kalnego środowiska harcerskiego do działania – listopad, Sto-
warzyszenie Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej.

7. Uroczyste Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę – Ośrodek Kultury w Krze-
mienicy, 10 listopada, 

 660 rocznica istnienia wsi Krzemienica,
 Akademia patriotyczna z udziałem Teatru Dramatycz-

nego, Chóru św. Jakuba i Kremenez Band w Krzemienicy.  
Organizator: Gmina Czarna oraz Komitet ds. obchodów rocz-
nicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

8. Rodzinny Spacer Niepodległości w Czarnej – 11 listopa-
da, start przy Pomniku Millenijnym w Czarnej. Organizator: 
Rada Sołecka wsi Czarna.

Zespoły oświatowe zaplanowały szereg przedsięwzięć, które 
będą realizowane podczas zajęć szkolnych ale także w for-
mie dodatkowych wydarzeń. Oto niektóre z propozycji:

Wydarzenia W Szkołach:

1. zespół Szkół w krzemienicy:

 Konkurs krasomówczy - kwiecień 2018.
  Patriotyczny Piknik Rodzinny „Kochamy Cię Polsko” 
– 27 maja 2018 r.
 „Wspomnienia przytarte czasem” – spotkania, pogadanki 
z działaczami, bohaterami lokalnymi, wspomnienia o dawnej 
Polsce starszych osób – kwiecień 2018 – grudzień 2018.

 „Marsz, marsz  z Duchem minionym, w korowodzie biało-
czerwonym” – Marsz Niepodległości przedszkolaków oraz spo-
łeczności szkolnej z biało-czerwonymi chorągiewkami w stro-
jach postaci historycznych walczących o niepodległość naszej 
Ojczyzny lub w strojach biało – czerwonych. Odśpiewanie Roty 
pod pomnikiem - maj i listopad.
 „Niepodległość wczoraj i dziś” - wieczornica (poezja, pol-
skie legendy, czytanie fragmentów dotyczących niewoli i odzy-
skania niepodległości z pamiętnika śp. Julii Turzyńskiej – by-
łej krzemienieckiej nauczycielki, wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych) – listopad 2018.
 Biało – czerwony dzień w przedszkolu i szkole – konkursy 
historyczne, konkursy ortograficzne, polskie zwyczaje, trady-
cje, serwowanie polskich potraw – listopad 2018.
 „Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, na grobach je 
składamy” – listopad 2018.
 Konkurs klasowy „5 minut dla klasy” – małe formy teatralne 
(scenki o Polsce, z historii Polski, sławni Polacy).
 Konkursy plastyczne, muzyczne – karaoke – pieśni patrio-
tyczne, konkurs fotograficzny „Selfie z niepodległą”.

2. zespół Szkół w zalesiu: 

 Wykonanie symboli patriotycznych (kotyliony, chorągiew-
ki) klasy I-III i Przedszkole.
 Lekcje patriotyzmu „Jestem Polką i Polakiem” z nauką pio-
senek patriotycznych, hymnu w klasach młodszych oraz wier-
szy patriotycznych. 
 Gazetki patriotyczne: „Historia Polski – podróże w prze-
szłość” oraz „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”.
 Projekt edukacyjny „ Drogi Polaków do niepodległości”. 
 Akademie okolicznościowe wg szkolnego kalendarza uro-
czystości.
 „Koncert pieśni patriotycznej” z częścią artystyczną.

3. zespół Szkół w Medyni Głogowskiej: 

 Gminny Konkurs Papieski (plastyczny, prace o tematyce pa-
triotycznej).
 Gazetka historyczna „Kocham Cię Polsko”.
 Szkolny konkurs na najciekawszą dekorację patriotyczną klasy.
 Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko” – klasy 1-3.
 Bieg: „Dla niepodległej”.
 Konkurs wiedzy „Drogi do niepodległej” dla klas 6-8 i 3 gim-
nazjum.
* Konkurs na projekt literacko-historyczny „Wolna i Niepodle-
gła” dla klas 4-8 i 3 gimnazjum.

4. zespół Szkół w Woli Małej:

 Gra terenowa „Piękna Niepodległa”, w której udział wezmą 
uczniowie z rodzicami.
 Wykonanie przez uczniów gry planszowej „Piękna Nie-
podległa”.
 Przygotowanie prezentacji historycznej:
 100 lecie Niepodległości,
 o ludziach walczących o niepodległość z naszego terenu.

 Konkurs Plastyczny „Droga do Niepodległości” (symbole, 
wydarzenia, postacie ).
 Konkurs recytatorski klasa I-IV – wiersze patriotyczne.
 Akademia okolicznościowa w szkole.

5. zespół Szkół w Medyni łańcuckiej:

 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – akademia upamięt-
niająca żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowe-
go podziemia – marzec 2018 r.
 Spotkania tematyczne: „Łyk historii” z pracownikiem In-
stytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – Symbole narodo-
we (kl. O), Orlęta lwowskie (kl. VI -VII), Od Kościuszki do Pa-
derewskiego (kl. IIIG) – 23 marca 2018 r.
 Szkolne dyktando o Niepodległej - maj 2018 r.
 Szkolny konkurs fotograficzny: „Moja mała Ojczyzna wio-
sną” – kwiecień – maj 2018 r.
 Miting sportowy dla Niepodległej – czerwiec 2018 r.
 Szkolny konkurs historyczno – plastyczny : „Moja Ojczyzna 
– historia symboli narodowych” – wrzesień – październik 2018 r.
 Szkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej : „Ja 
i moja Ojczyzna” – październik – listopad 2018 r.
 Szkolny konkurs literacki: „Jestem współczesnym patrio-
tą” - październik – listopad 2018 r.
 Zajęcia dla uczniów szkoły poświęcone Niepodległej pro-
wadzone przez pracowników Muzeum Okręgowego w Rzeszo-
wie w ramach projektu „Hasło-Polska, odzew – Niepodległa”
Wystawa mobilna: „Niepodległy Rzeszów” – zorganizowana 
w szkole udostępniona przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
w ramach programu „Niepodległa” – wrzesień 2018.
 Gazetki tematyczne: „Droga do Niepodległej” – Cyklicz-
nie – wg kalendarza wydarzeń historycznych.
 Uroczysta akademia upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, połączona z wręczeniem nagród 
za udział w organizowanych konkursach – 12 listopada 2018 r. 

6. zespół Szkół w dąbrówkach:

 Przedstawienie teatralne „Płk Leopold Lis-Kula” o życiu 
i śmierci najmłodszego pułkownika w dziejach Rzeczpospoli-
tej – listopad 2018 r.
 Koncert pieśni patriotycznych i publikacja śpiewnika z krót-
kimi informacjami dotyczącymi prezentowanych pieśni – li-
stopad 2018 r.
 Organizacja oddziału orląt we współpracy ze Związkiem 
Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Przy-
gotowanie dzieci do uroczystych obchodów 100-rocznicy śmier-
ci płk. Lisa-Kuli na 7 marca 2019 r. – maj – marzec 2019 r.
 Zgłoszenie szkoły do programu „Wycieczka patriotyczna”. 
W ramach zgłoszenia szkoła przedstawi plan działań na 100 - 
lecie Odzyskania Niepodległości, przewidywane rezultaty oraz 
dotychczasowe osiągnięcia szkoły na rzecz edukacji patriotycz-
nej dzieci i młodzieży – maj 2018 r. 
 Konkursy szkolne: „Kto ty jesteś? Polak mały” – konkurs wie-
dzy o Polsce dla klas I – III SP, „Międzyklasowy konkurs na pla-
kat z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości”, „Ku nie-
podległej” – konkurs wiedzy dla klas IV-VI oraz VII, VIII i 3 gim. 
– wrzesień – listopad 2018 r.

k a l e n d a R z
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Wiadomość o "rewolucji 
polskiej" i "zamachu sta-
nu" z  dnia 3 maja prze-
niknęła szybko drogą li-

stową i dyplomatyczną do opinii pu-
blicznej państw europejskich i wywo-
łała duże wrażenie, a niejednokrot-
nie entuzjazm z powodu niezwykłe-

go przejawu odradzania się upadają-
cego narodu. Podobnie narody Ame-
ryki fakt proklamowania Konstytu-
cji 3 Maja przyjęły z uznaniem i po-
dziwem. Warto zacytować wypowiedź 
duńskiego ministra spraw zagranicz-
nych, który oświadczył, że "ktokolwiek 
bezstronnym spogląda okiem na to, co 

się w Polsce dzieje, może tylko z ukon-
tentowaniem widzieć tak szczęśliwie 
dokonane dzieło konstytucji, wraca-
jącej Rzeczypospolitej dawne znacze-
nie miedzy mocarstwami europejski-
mi i zabezpieczającej jej egzysten-
cję". Minister pruski Herzberg uznał, 
iż Konstytucja polska "warta jest wię-
cej niż angielska" i że dokonana przez 
to rewolucja "jest najważniejszym wy-
padkiem naszego wieku". Tylko rządy 
Państw sąsiednich zachowały rezerwę, 
a nawet wrogość. Tekst Ustawy Rządo-
wej został szybko opublikowany w ję-
zyku francuskim, angielskim, a także 
niemieckim i włoskim.

W kościołach Warszawy po oficjal-
nym zatwierdzeniu i ogłoszeniu Kon-
stytucji, rozpoczęła się seria nabo-
żeństw dziękczynnych. Każdy mógł 
przeczytać treść Ustawy, którą naka-
zano umieścić na drzwiach wszystkich 
kościołów. O  wydarzeniu Nuncjusz 
Apostolski w Warszawie poinformował 
Stolicę Apostolską. W odpowiedzi, pa-
pież Pius VI wystosował do króla swo-
je Breve, zawierające papieskie błogo-
sławieństwo dla Konstytucji, dla Króla 
i całego narodu. Jednocześnie w koście-

le św. Stanisława na Kwirynale w Rzy-
mie rozpoczęły się trzydniowe modli-
twy dziękczynne z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu, w czasie któ-
rych papież osobiście modlił się o po-
myślność i błogosławieństwo dla re-
form w naszej Ojczyźnie. 

Tak żywy oddźwięk w kraju i na 
całym świecie wynikał z rewo-
lucyjnych i doniosłych treści 
jakie Konstytucja 3 Maja zawie-

rała. Była pierwszą w Europie a drugą 
po konstytucji Stanów Zjednoczonych 
(11 IX 1787) ustawą zasadniczą na świe-
cie, we współczesnym tego słowa zna-
czeniu. Stanowiła szczytowe osiągnię-
cie polskiej myśli politycznej XVIII wie-
ku wieńczącej dzieło reform Wielkiego 
Sejmu Czteroletniego. Jej postanowie-
nia centralizowały państwo, znosząc od-
rębność między Koroną i Litwą i wpro-
wadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. 
Polska stała się monarchią konstytucyj-
ną. Przyjęła trójpodział władzy na: pra-
wodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Władza prawodawcza przypadła sejmo-
wi złożonemu z izby poselskiej i sena-
tu pod przewodnictwem króla. Posłów 
przestały wiązać instrukcje sejmikowe, 

zostały zniesione: „liberum veto” (zasa-
da która umożliwiała jednemu posłowi 
zerwanie sejmu), konfederacje i sejmy 
skonfederowane. Władza wykonawcza 
została powierzona Straży Praw, któ-
rej również przewodniczył król. W jej 
skład wchodzili prymas jako głowa Ko-
ścioła i prezes Komisji Edukacji Naro-
dowej oraz mianowani przez króla na 
dwa lata ministrowie: policji, pieczęci 
(sprawiedliwości), wojny, skarbu, spraw 
zagranicznych, dwóch sekretarzy, któ-
rzy nie mieli głosu decydującego i mar-
szałek sejmowy. Zniesiona została wol-
na elekcja i ustanowiono dziedziczność 
tronu. Zachowano stanowy charakter 
wymiaru sprawiedliwości. Konstytucja 
ustanawiała osobne sądy ziemiańskie 
dla szlachty, osobne dla mieszczan oraz 
sądy referendarskie dla wolnych chło-
pów. Dała początek nowej definicji na-
rodu, według której tworzyła go już nie 
sama szlachta, lecz także mieszczanie 
i chłopi, pozbawieni jeszcze wówczas 
pełnych praw wyborczych. Konstytucja 
pozbawiła szlachtę prawa zwierzchno-
ści nad poddanymi, chłopi zostali wzię-
ci pod opiekę prawa i rządu krajowego. 
Zmian w konstytucji dokonywać miał 
sejm konstytucyjny mający się zbierać 
w tym celu co 25 lat. W całym kraju jako 
język urzędowy wprowadzono język pol-
ski. Religia katolicka została w ustawie 
określona jako panująca, przy jedno-
czesnym zapewnieniu równości i opie-
ki prawnej innym wyznaniom.

Konstytucja 3 Maja miała wiele 
cech zamachu stanu. Uchwalił ją ze-
spół poselski zmniejszony o 2/3 z po-
wodu ferii świątecznych, przygotowa-
ny po części wcześniejszym zaprzysię-
żeniem, okolice Zamku Królewskiego, 
gdzie obradował sejm, pełne były woj-
ska, obradom przysłuchiwało się wielu 
mieszczan, a ulice tłumnie wypełniali 
mieszkańcy Warszawy. Projekt przygo-
towany przez grono wtajemniczonych, 
wniesiono do sejmu w niewłaściwym 
terminie (w tygodniu przeznaczonym 
na rozpatrywanie spraw skarbowych). 
Wcześniej nie wydrukowano go i nie 
rozdano posłom. W czasie uchwalania 
nie przeprowadzono dyskusji w trybie 
przewidzianym prawem, chociaż na 
sesji przeciwników dopuszczono do 
głosu. Projekt nie został poddany pod 
głosowanie, ale przyjęty jakby przez 
aklamację i zaprzysiężony przez kró-
la i marszałków sejmowych. Formal-

ne braki legalności zostały usunięte 
dwa dni później.

Konstytucja 3 Maja była nie-
zwykle znaczącym dla dal-
szych losów narodu, donio-
słym aktem prawno-histo-

rycznym, zachowującym ciągłość i tra-
dycje państwowości państwa polskie-
go. Stanowiła obraz nowoczesnej pol-
skiej myśli politycznej, rodzimego po-
rządku prawnego i własnej koncepcji 
odrodzonego życia zbiorowego w spo-
łeczeństwie. Chociaż Targowica, a na-
stępnie interwencja rosyjska i rozbio-
ry zniweczyły w sensie materialnym 
dzieło obozu reformatorskiego, to jed-
nak w znaczeniu moralnym Konstytu-
cja była i pozostała powodem do dumy 
dla Polaków przez całe rozbiory. 

„To wielkie dzieło ten ma zaszczyt, 
najcelniejszy, że zawiera w sobie nasio-
na coraz dalszego ulepszenia (…). Tu 
jest powód powinszowania i święcenia 
tej rocznicy przez wieki” w znamien-
nych słowach stwierdził angielski pu-
blicysta i mówca Edmund Burke. Uro-
czyście obchodzono już pierwszą rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji – w dniu 
3 maja 1792. W  Polsce niepodległej 
Trzeci Maja był świętem narodowym 
i dniem wolnym od pracy. Po drugiej 
wojnie światowej sowieccy okupanci 
zabronili w ogóle wspominać te rocz-
nice, podobnie jak dzień 11 listopada, 
rocznice odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku, czy też świę-
to Wojska Polskiego, obchodzonego 
każdego sierpnia, w rocznicę wielkie-
go zwycięstwa polskiego nad bolsze-
wicką nawałą w roku 1920. 

W roku, w którym świętu-
jemy stulecie odzyska-
nia niepodległości war-
to spojrzeć jeszcze raz na 

doniosłe wydarzenia w historii Pol-
ski, kamienie milowe, które do tej nie-
podległości nas prowadziły. Na każde 
z nich składały się indywidualne hi-
storie ludzkie, zbiorowy wysiłek, he-
roizm i wartości które wyróżniają na-
szą tożsamość narodową na tle innych 
narodów: umiłowanie wolności, so-
lidarność, szacunek dla innych ludzi. 
W  świetle takiego spojrzenia święto-
wanie rocznic narodowych odzyskuje 
właściwe znaczenie.

Jolanta Superson, GOKiR w Czarnej

(...) nIe sposób opIsać objaWóW RadośCI I UnIesIenIa, jakIe WybUChły ze-
Wsząd, WypełnIająC hUCznymI oWaCjamI sale I tRybUnały, tak że żądanIa 
opozyCjI były ledWo słyszalne (...) posłoWIe tłUmnIe opUśCIlI sWe mIejsCa, 
mIeszająC sIę z senatoRamI, otoCzylI kRóla I z Rękoma UnIesIonymI W GóRę 
poWtaRzalI WRaz z nIm tekst pRzysIęGI. okRzykI "nIeCh żyje kRól" słyChać 
było WszędzIe. zGIełk, szaleństWo I UnIesIenIe sIęGały zenItU. kRól poWstał 
z tRonU I dłUGo daWał znak Ręką, aby WysłUChano, Co mIał do poWIedze-
nIa. "teGo, Co UCzynIłem, nIGdy nIe będę żałoWał, ponIeWaż tak nakazyWa-
ło mI moje sUmIenIe I GoRąCe UmIłoWanIe meGo naRodU. W tej ChWIlI Uda-
ję sIę do kośCIoła, aby złożyć boGU dzIękI za natChnIenIe, a CI, któRzy mI-
łUją ten naRód RóWnIe GoRąCo jak ja, nIeChże podążą za mną". tak W depe-
szy z 4 maja 1791 RokU, fRanCUskI poseł aleksandeR bonneaU RelaCjono-
Wał olbRzymI entUzjazm, któRy oGaRnął mIeszkańCóW WaRszaWy W dnIU 
UChWalenIa konstytUCjI 3 maja.

O przełomowej konstytucji 
w dziejach rzeczpospolitej
W roku 100-lecia obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę

Uchwalenie Konstytucji 3 maja – obraz Jana Matejki, 1891
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Wydatki budżetu gminy w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 53 178 213 zł. , z czego 

I. Wydatki bieżące wyniosły 44 829 180 zł., z tym na :

 Oświatę (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola) – 16 931 404 zł. 
 Pomoc społeczną (w tym świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+ , zasiłki z pomocy społecznej, 
usługi opiekuńcze) –16 084 044 zł. 
 Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 2 974 924 zł. 
 Administrację publiczną – 3 968 890 zł. 
 Dotacja dla Samorządowych Instytucji Kultury (GOKiR, GBP) – 1 504 624 zł. 
 Remonty i utrzymanie dróg gminnych, transport lokalny – 688 080 zł. 
 Gospodarkę odpadami (wywóz śmieci) – 658 787 zł. 
 Oświetlenie drogowe – 297 848 zł
 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych – 295 920 zł. 
 Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych) – 260 000 zł. 
 Ochotnicze Straże Pożarne – 226 323 zł. 
 Pozostałe (m.in. Izby rolnicze, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, ochrona 
zdrowia, stypendia, ochrona zabytków) – 938 336 zł.

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 8 349 033 zł. , w tym na następujące zadania inwestycyjne:

 przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy – 2 257 506 zł.
 przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka w msc. Pogwizdów – 1 136 580 zł.
 budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w msc. Medynia Głogowska, Dąbrówki i Zalesie oraz modernizacja sali 
gimnastycznej w Krzemienicy – 810 118 zł.

Informacja z wykonanIa

Dochody budżetu gminy w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 53 393 131 zł., co stanowi 101,4 % 
planu rocznego , z tego dochody bieżące wyniosły 47 376 670 zł. , natomiast dochody majątkowe – 6 016 461 zł. 

Ważniejsze źródła dochodów:

I . Dochody własne: 18 240 690 zł (34,16 %), w tym:
 dochody majątkowe – 2 238 125 zł (sprzedaż składników majątkowych)

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 14 563 986 zł. (27,28 %), 
w tym oświatowa 10 478 968 zł.  

III. Dotacje z budżetu państwa na 
zadania bieżące oraz dotacje 
na zadania realizowane na 
podstawie porozumień 
w imieniu administracji 
rządowej : 17 278 779 zł. 
(32,36 %), 

IV. Środki pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej (na 
zadania inwestycyjne): 3 309 675 
zł. (6,20 %), 

 przebudowa, nadbudowa budynku szkoły w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne 
i modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym – 667 319 zł.
 budowa drogi w Krzemienicy – 601 660 zł.
 przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej Nr 881 wraz z budową chodników w miejscowościach Dąbrówki, 
Krzemienica i Medynia Głogowska – 516 345 zł.
 modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej – 522 854 zł.
 przebudowa dróg gminnych oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Czarnej 
w kierunku Łukawca – 432 876 zł.
 budowa odcinków chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach: Dąbrówki i Zalesie – 390 814 zł.
 odnowienie elewacji i remont pokrycia dachowego budynku ośrodka kultury w Czarnej – 168 395 zł.
 rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach – 112 933 zł.
 uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III – 64 109 zł.
 opracowanie przyrodnicze dla zadania: Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie potoku Pogwizdówka – 10 701 zł.
 montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (wsparcie rozwoju 
OZE na terenie ROF – projekt parasolowy) –16 451 zł.
 budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 12 131 zł.
 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Medyni Głogowskiej – 59 026 zł.
 utwardzenie działki pod miejsca parkingowe w Czarnej – 32 083 zł.
 odnowienie elewacji ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej – 85 866 zł.
 wykończenie pomieszczeń w części nadbudowanej UG – 56 347 zł.
 przebudowa placu przy obiekcie szkolnym w Zalesiu – 27 539 zł.
 urządzenie placu zabaw i miejsc postojowych przy obiekcie szkolnym w Woli Małej – 39 993 zł.
 opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Dąbrówki, 
Krzemienica) – 46 528 zł.
 wykonanie I etapu projektu rozbudowy Zagrody 
Garncarskiej w Medyni Głogowskiej 
– 16 425 zł.
 opracowanie dokumentacji 
projektowo-budowlanej 
infrastruktury rekreacyjno – 
sportowej przy obiekcie ORLIK 
w Czarnej – 34 345 zł.
 dokumentacja 
projektowo-budowlana 
oświetlenia stadionu w 
Pogwizdowie – 5 500 zł. 
 zakupy środków 
trwałych w zakresie 
wodociągów i kanalizacji 
– 224 589 zł.

*procentowe wartości 
oznaczają stopień realizacji 
planu dochodów i wydatków wg. 
stanu na dzień 31.12.2017 r.

Referat Budżetu i Finansów

budżetu gminy za 2017 rOk
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XXXVI Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 28 grudnia 2017 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Pod-
czas obrad zostało podjętych 

11 uchwał. 

Porządek obrad obejmował:
I Część:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie opłatkowe:

Spotkanie rozpoczęto modlitwą 
prowadzoną przez Proboszcza Para-
fii Dąbrówek Ks. Czesława Prucnala 
po czym wszyscy obecni połamali się 
opłatkiem składając sobie nawzajem 
życzenia.

Następnie Przewodniczący zapro-
sił dzieci z grupy artystycznej pod kie-
rownictwem Pani Renaty Kątnik z Dą-
brówek, dzieci zaśpiewały kolędy i pa-
storałki.

II Część:
1. Podjęcie uchwał:
• w sprawie uchwalenia „Gminne-

go Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2018 rok” z dnia 28 grud-
nia 2017 r.,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Czarna położonej w miejscowości 
Dąbrówki oznaczonej jako dział-
ka ewidencyjna nr 452/24 o pow. 
0,2643 ha,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości położonej 

w miejscowości Czarna oznaczo-
nej jako działka ewidencyjna nr 
1711/57 o pow. 0,0110 ha,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne Gminy 
Czarna położonych w miejscowości 
Pogwizdów oznaczonych jako dział-
ki ewidencyjne nr 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, 1351/141 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, 1351/157 o pow. 0,0115 
ha, 1351/158 o pow. 0,0259 ha, 
1351/159 o pow. 0,0927 ha,

• w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy najmu i odstąpie-
nie od przetargowego trybu zawar-
cia umowy przez Panią Annę Gala 
– Krzeszowiec lokalu użytkowego 
położonego w budynku Czarna 795 
na okres 10 lat,

• w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIII/311/2017 Rady Gminy Czar-
na z dnia 24 października 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Województwu Podkarpac-
kiemu na realizację zadań w 2017 
i 2018 roku, 

• w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Czarna na rok 
2017,

• w sprawie zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Czarna,

• w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Województwu Podkarpackie-
mu w formie dotacji celowej na re-
alizację zadań w 2018 roku tj. „Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 881 
Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczu-
ga – Pruchnik – Żurawica w miej-
scowości Czarna” oraz „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów 
Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruch-
nik – Żurawica w miejscowości Me-
dynia Łańcucka”,

• w sprawie uchwalenia Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2018 
Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła 
budżet Gminy Czarna na 2018 rok,

• w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Czarna 
na rok 2018.

2.Informacja Wójta z działalności 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
4. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie sesji.

XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 29 stycznia 2018 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych.  
Podczas obrad zostało podjętych  

7 uchwał. 

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
• w sprawie wyrażenia zgody na wy-

dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna 
położonej w miejscowości Czarna 
oznaczonej jako działka nr 1691/21 
o pow. 0,10 ha na okres powyżej 
3-ch lat.

• w sprawie zmiany statutu Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Czarnej.

• w  s p r a w i e  z m i a n y  u c h w a ł y 
XXXIV/323/2017 Rady Gminy Czarna 
z dnia 20 listopada 2017 roku w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Łańcuckiemu na zadanie 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
1274 R Czarna – Białobrzegi – Lasz-
czyny” w miejscowości Czarna. 

• w sprawie wspólnego udzielenia 
z Gminą Sokołów Małopolski pomo-
cy rzeczowej Województwu Podkar-
packiemu na realizację inwestycji 
pn. „Rozbudowa/przebudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 881 relacji Soko-
łów Małopolski – Łańcut – Kańczu-
ga – Żurawica w km 0+000-16-660 
oraz budowa i przebudowa istnieją-
cej infrastruktury technicznej, bu-
dowli i urządzeń budowlanych”. 

• w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy Czarna do zaciągnięcia zo-
bowiązania finansowego na rok 
2019 dla inwestycji pn. „Rozbudo-
wa/przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 881 relacji Sokołów Mało-
polski – Łańcut – Kańczuga – Żura-
wica w km 0+000-16-660 oraz bu-
dowa i przebudowa istniejącej in-
frastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych”.

• w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Czar-
na na rok 2018.

• w sprawie zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Czarna.

• w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym na okres powyżej 3-ch lat 
nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne Gminy Czarna poło-
żonej w miejscowości Krzemienica 
oznaczonej jako działka nr 3130/11 
o pow. 0,01 ha. 

4.Informacja Wójta z działalności 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji .
6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 2 marca 2018 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 

9 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
• w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-

gramu Wspierania Rodziny na lata 
2018 – 2020,

• w sprawie programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Czarna w 2018 
roku,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonych 
w miejscowości Pogwizdów ozna-
czonych jako działki nr: 1351/57 
o powierzchni 0,0076 ha i 1351/60 
o powierzchni 0,0097 ha,

• w sprawie zmiany uchwały własnej 
nr XXI/212/2016 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Czarna położonej 
w miejscowości Czarna na okres po-
wyżej 3 lat nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej działki ewi-
dencyjnej nr 1345/1 z przeznacze-
niem na ustawienie wieży T-Mobile,

• w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVII/261/2017 Rady Gminy Czar-

na z dnia 26 kwietnia 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie oraz zwolnienie z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nierucho-
mości położonych we wsi Medynia 
Głogowska oraz wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności grunto-
wej oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat nieruchomości zabu-
dowanych budynkiem użytkowym, 
położonym w miejscowości Medy-
nia Głogowska oznaczonych nr ew. 
3316/3 o pow. 0,05 ha, 1459/1 o pow. 
0,02 ha stanowiących własność Gmi-
ny Czarna, na związaną z tym sprze-
daż budynku użytkowego i przyzna-
nie dzierżawy pierwszeństwa w na-
byciu użytkowania wieczystego i wła-
sności budynku oraz na ustanowienie 
służebności gruntowej,

• w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIII/311/2017 Rady Gminy Czar-
na z dnia 24 października 2017 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Województwu Podkarpac-
kiemu na realizację zadań w 2017 
i 2018 roku zwiększa się pomoc fi-
nansową w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 881 Sokołów Ma-
łopolski – Łańcut – Kańczuga – Żu-
rawica na odcinku Czarna – Łańcut 
wraz z budową mostu na rzece Wi-
słok i Mikośka + ul. Kraszewskiego 
w Łańcucie”,

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie na finansowanie zada-
nia inwestycyjnego pn. „Uregulowa-
nie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie gminy Czarna – etap III”,

• w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Czar-
na na rok 2018,

• w sprawie zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Czar-
na.

4.Informacje Wójta z działalności 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji .
6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 27 marca 2018 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Podczas obrad zostało podjętych 

5 uchwał. 

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
• w sprawie podziału Gminy Czarna 

na okręgi wyborcze, ustalenie gra-
nic ich granic i numerów oraz licz-
by radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym,

• w sprawie podziału Gminy Czarna 
na stałe obwody głosowania, usta-
lenie ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wybor-
czych,

• w sprawie przystąpienia do proce-
dury zmiany granic Sołectwa Dą-
brówki i Sołectwa Wola Mała, z ini-
cjatywy mieszkańców Sołectwa 
Dąbrówki z rejonu tzw. Zarzecza 
w celu uregulowania stanu praw-
nego. W przedmiotowej sprawie zo-
staną przeprowadzone konsultacje 
społeczne. Planowana łączna po-
wierzchnia wyłączenia z sołectwa 
Wola Mała i włączenia do Sołectwa 
Dąbrówki wynosi 11,9688 ha,

• w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowite-
go zwolnienia od opłat jak również 
trybu ich pobierania,

• w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Czar-
na na rok 2018.

4.Informacje Wójta z działalności 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

InfoRmaCja z obRad Rady GmIny CzaRna

Wszystkich zainteresowanych dostępem do pełnego tekstu przytoczonych uchwał odsyłam na stronę internetową gmi-
ny: www.gminaczarna.pl oraz www.gminaczarna.biuletyn.pl.

Obsługa Rady Gminy w Czarnej



12 kwietnia w późnych godzinach wieczornych jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Głogowskiej 
i Medyni łańcuckiej zostały wezwane do zdarzenia drogowego w Pogwizdowie przy drodze powiatowej na 
Stobierną. dyżurny podał informację, że samochód ciężarowy z naczepą leży w rowie. na początku nic nie 
zwiastowało tego, że będzie to jedna z większych akcji tych jednostek w ostatnim czasie. 

niebezpieczna akcja strażaków

Okazało się, że wywrócony skład to ADR, z niebezpieczną 
substancją. Strażacy ubrani w aparaty do ochrony dróg 
oddechowych sprawdzili i zabezpieczyli miejsce zdarze-
nia. Kierowca na szczęście nie ucierpiał, jednak z doku-

mentów przewozowych wynikało, że przewoził on 2,4-Diizocyja-
nianotoulen – toksyczny związek chemiczny z grupy aromatycz-
nych izocyjanianów. 

Niestety konieczna była ewakuacja okolicznych domostw, oraz 
zamknięcie drogi Medynia Głogowska-Stobierna. Na miejsce do-
tarły kolejne zastępy straży pożarnej – m. in. z JRG Łańcut, a tak-
że grupa ratownictwa chemicznego z JRG Nowa Sarzyna, specja-
listyczny holownik z JRG nr 1 Rzeszów, oraz dźwig z JRG nr 2 Mie-
lec. Łącznie w akcji uczestni-
czyło 19 zastępów Straży Po-
żarnej – 63 ratowników.

Drogę zabezpieczali po-
licjanci z Komendy Powiato-
wej w Łańcucie i Rzeszowie, 
w akcji udział wzięli także 
pracownicy Zakładu Energe-
tycznego z Łańcuta oraz pra-
cownicy Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Łańcucie.

Całość działań koordynował pełnomocnik 
ds. zarządzania kryzysowego ze strony wojewo-
dy, natomiast ze strony samorządu gminy – wójt 
Edward Dobrzański. 

Na szczęście okazało się, że toksyny nie wy-
ciekły z cysterny (wyciekły jedynie płyny eks-
ploatacyjne) i nikt nie ucierpiał. Akcja trwała do 
porannych godzin dnia następnego. 

Informacje i zdjęcia - OSP w Medyni Głogowskiej
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Granice okręgu wyborczego

liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu

1 Część sołectwa Czarna, budynki 
od nr 1 do nr 401 oraz od nr 855 do końca 1

2 Część sołectwa Czarna, 
budynki od nr 402 do nr 854 1

3 Część sołectwa dąbrówki, budynki 
od nr 1 do nr 218 oraz od nr 423 do końca  1

4 Część sołectwa dąbrówki, 
budynki od nr 219 do nr 422 1

5 Część sołectwa krzemienica, budynki 
od nr 1 do nr 88 oraz od nr  848 do końca 1

6 Część sołectwa krzemienica, budynki 
od nr 89 do nr 162 oraz od nr 657 do nr 847 1

7 Część sołectwa krzemienica, budynki od 
nr 163 do nr 263 oraz od nr 477 do nr 656 1

8 Część sołectwa krzemienica, 
budynki od nr 264 do nr 476 1

9 Część sołectwa medynia Głogowska, 
budynki od nr 1 do nr 541 1

10 Część sołectwa medynia Głogowska, 
budynki od nr 542 do końca 1

11 sołectwo medynia łańcucka 1

12 Część sołectwa pogwizdów, 
budynki od nr 1 do nr 307 1

13 Część sołectwa pogwizdów, 
budynki od nr 308 do końca 1

14 sołectwo Wola mała 1

15 sołectwo zalesie 1

n
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u
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Granice stałego 
obwodu głosowania

siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1 Sołectwo Czarna

Gminny ośrodek kultury 
i Rekreacji w Czarnej 
37-125 Czarna 795

Lokal dostosowany do osób 
niepełnosprawnych

2 Sołectwo Wola Mała

zespół szkół w Woli małej
Wola Mała 160
37-100 Łańcut

Lokal dostosowany do osób 
niepełnosprawnych

3 Sołectwo Dąbrówki
zespół szkół w dąbrówkach 

Dąbrówki 211   
37-100 Łańcut 

4
Część sołectwa 

Krzemienica, budynki 
od nr 1 do 162, oraz  
od nr 657 do końca 

zespół szkół w krzemienicy 
37-127 Krzemienica 631 

Lokal dostosowany do osób 
niepełnosprawnych

5

Sołectwo Medynia 
Głogowska,

Część sołectwa 
Pogwizdów, budynki 

od nr 1 do nr 307

zespół szkół  
w medyni Głogowskiej

37-126 Medynia Głogowska 426
Lokal dostosowany do osób 

niepełnosprawnych

6

Sołectwo Medynia 
Łańcucka Część 

sołectwa Pogwizdów, 
budynki od nr 308 

do końca

zespół szkół  
w medyni łańcuckiej

37-126 Medynia Łańcucka 105

7 Sołectwo Zalesie zespół szkół w zalesiu 
37-126 Zalesie 123

8
Część sołectwa 

Krzemienica, budynki 
od nr 163 do nr 656

zespół szkół w krzemienicy 
37-127 Krzemienica 631 

Lokal dostosowany do osób 
niepełnosprawnych

Zgodnie z zapisami usta-
wy z  dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw 
w  celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz. U. poz. 130) 
wszystkie Rady Gmin były zobowiązane 
do dokonania podziału gminy na okręgi 
wyborcze oraz obwody głosowania po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Komisa-
rzem Wyborczym w Rzeszowie.  

podzIał GmIny CzaRna na okRęGI WyboRCze 
I obWody GłosoWanIa

Na sesji w dniu 27 marca br 
Rada Gminy podjęła obie uchwały: 
Nr  XXXIX/363/2018 w sprawie po-
działu Gminy Czarna na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybie-
ranych w  każdym okręgu wybor-
czym oraz nr XXXIX/364/2018 w spra-
wie podziału Gminy Czarna na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.

W stosunku do wcześniej obowią-
zującego podziału dokonanego przez 
Radę w 2012 r.  nie ma istotnych zmian 
poza uzupełnieniem okręgów o nowe 
numery budynków, które po 2012 r. 
doszły lub są projektowane w po-
szczególnych okręgach wyborczych. 
Nie ulegają także zmianie dotych-
czas funkcjonujące obwody głosowa-
nia. Podział gminy na okręgi wyborcze 
i odpowiadające im obwody głosowa-
nia przedstawiają poniższe tabele.

podzIał GmIny CzaRna na okRęGI WyboRCze podzIał GmIny CzaRna na obWody GłosoWanIa
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drOGi Gminne:

W chwili obecnej trwa kon-
tynuacja prac rozpoczę-
tych w roku 2017 związa-
nych z przebudową drogi 

wewnętrznej w Krzemienicy – od Ośrod-
ka Kultury k/starego cmentarza w kie-
runku Strażowa (tzw. „Szeroka”) , dłu-
gości 2,57 km. Jej zakończenie plano-
wane jest na sierpień 2018 roku. In-
westycja ta realizowana jest w ramach 
projektu „Rozwój gospodarki nisko-
emisyjnej oraz poprawa mobilno-
ści mieszkańców poprzez usprawnie-
nie zrównoważonego transportu pu-
blicznego na terenie ROF”. Wykonaw-
cą robót, wyłonionym w ramach prze-
targu jest Konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo MOLTER Sp. z o.o. i MOLTER 
Zakład Usług Transportowo-Sprzęto-
wych Sp. z  o.o., za kwotę ponad 2,8 
mln złotych.

W ramach przebudowy tej drogi wy-
konana zostanie na całej długości nowa 
podbudowa i nawierzchnia jezdni z be-
tonu asfaltowego szerokości 5,0 m, sześć 
zatok autobusowych wraz z perona-
mi, wiatami przystankowymi oraz miej-
scami postojowymi na rowery. Ponad-

to utwardzone zostaną pobocza i prze-
budowane odwodnienie drogi oraz zjaz-
dy do nieruchomości w granicach pasa 
drogowego. 

Inwestycja ta jest jednym z trzech 
zadań przyjętych do realizacji w ra-
mach projektu „Rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej oraz poprawa mobil-
ności mieszkańców poprzez uspraw-
nienie zrównoważonego transpor-
tu publicznego na terenie ROF”, na 
które Gmina Czarna otrzymała do-
finansowanie ze środków unijnych. 
Pozostałe dwa zadania realizowane 
w roku 2018 to:
1. Budowa odcinka chodnika przy 
drodze wojewódzkiej Nr 881 w  Me-
dyni Głogowskiej w km 6+127,22 
–  7+003,02 oraz budowa zatoki au-
tobusowej w km 9+300 przy Zespole 
Szkół w Medyni Głogowskiej,
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go wraz z budową czterech zatok au-
tobusowych przy drodze powiato-
wej Nr 1382 R Rzeszów – Trzebow-
nisko – Czarna w msc. Czarna (odci-
nek od obiektów ORLIK w kierunku 
Łukawca).

Na realizację tych dwóch zadań 
związanych z budową chodnika i ciągu 

pieszo-rowerowego został już wybrany 
Wykonawca robót w ramach przetargu 
nieograniczonego, który rozpoczął już 
roboty przy budowie chodnika w Medy-
ni Głogowskiej. Będzie to odcinek dłu-
gości 876 mb. Rozwiązania projekto-
we zakładają budowę chodnika z kostki 
betonowej wibroprasowanej szerokości 
1,50 m poza rowem, z lewej strony drogi, 
przebudowę zjazdów do nieruchomości 
wraz z przebudową wszystkich przepu-
stów, przebudowę odwodnienia, a w re-
jonie istniejącego przystanku autobuso-
wego utwardzenie terenu i montaż sto-
jaków na rowery. 

Natomiast na dalszym odcin-
ku drogi wojewódzkiej Nr 881 
w  rejonie Zespołu Szkół wy-
konana zostanie zatoka auto-

busowa oraz odcinek chodnika od zato-
ki w kierunku szkoły i przeniesiona wia-
ta przystankowa.

Kolejne zadanie to budowa ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z budową czte-
rech zatok autobusowych w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1382 R Rzeszów – Trze-
bownisko – Czarna na odcinku od obiek-
tów boisk wielofunkcyjnych ORLIK 
w kierunku obejmuje budowę ciągu pie-
szo-rowerowego długości 770 mb poza 
rowem, budowę czterech zatok autobu-
sowych z wiatami przystankowymi i sto-
jakami na rowery. W celu zapewnienia 
bezpiecznego korzystania i dojścia do 
przystanków autobusowych zaprojek-
towano w rejonie zatok autobusowych 
przejścia dla pieszych przez jezdnię.

Łączna wartość całego projektu to 
kwota ok. 5,0 mln. złotych.

Poza tymi dużymi inwestycjami dro-
gowymi, mającymi znaczenie ponadlo-
kalne, realizowanych będzie szereg 
innych zadań drogowych na drogach 
gminnych. Będzie to:

1) przebudowa odcinków dróg w zakre-
sie wykonania nowej nawierzchni ze 
środków gminy, w tym z funduszu so-
łeckiego, która planowana jest w  miej-
scowościach:

 Krzemienica (odcinek drogi Nr 
109811R „Krzemienica Plac Wolno-
ści do E4”), 

 Czarna (odcinek drogi Nr 109806R 
„Czarna Kmiecie”),

 Dąbrówki (odcinek drogi gminnej 
Nr 109847R „Dąbrówki Leśniczówka 
– bloki” oraz odcinek drogi do cmen-
tarza),

 Pogwizdów (odcinek drogi gminnej 
Nr 109804R), 

 Wola Mała (odcinki dróg wewnętrz-
nych na dz. nr 790, 792, 793, 759),

 Medynia Łańcucka (droga we-
wnętrzna na dz. nr 787 – łącznik po-
między drogą gminną Nr 109836R 
i Nr 109837R)

Wartość tych robót to kwota ok. 
750 tys. złotych.

 przebudowa drogi gminnej Nr 
109820R „Czarna k/Orlika” w km 

0+250 – 1+150 w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016 
-2019, która obejmuje: wykonanie 
poszerzenia jezdni do szerokości 4,5 
m, wykonanie nowej nawierzchni na 
całej długości, odmulenie i wyprofi-
lowanie rowów otwartych i wymianę 
niedrożnych przepustów pod zjaz-
dami, przebudowę zjazdów w grani-
cach pasa drogowego oraz skrzyżo-
wań, roboty wykończeniowe związa-
ne z humusowaniem i obsianiem tra-
wą, ustawienie (przestawienie ozna-
kowania).

Koszt realizacji tego zadania to 
kwota ok. 570 tys. złotych.

2) remonty dróg gminnych i wewnętrz-
nych o nawierzchni tłuczniowej oraz re-
mont cząstkowy wszystkich nawierzch-
ni asfaltowych, tzw. „łatanie dziur”.

drOGi WOJeWÓdzKie:

Oprócz zadań realizowa-
nych na drogach gminnych, 
Gmina współfinansuje rów-
nież przebudowę dróg woje-

wódzkich i powiatowych, przebiegają-
cych przez teren Gminy, w tym głów-
nie budowę chodników, ale również 
wykonanie nowych nawierzchni na 
jezdni. Wśród zadań zrealizowanych 
w 2017 r. oraz rozpoczętych i kontynu-
owanych w roku 2018 przy dofinanso-

waniu środków z budżetu gminy nale-
ży wymienić:

1) odcinek chodnika przy drodze woje-
wódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szkla-
ry w msc. Dąbrówki na odcinku od dro-
gi gminnej do Ośrodka Kultury, długości 
346 mb zrealizowany w 2017 r. – pomoc 
finansowa z budżetu gminy w wysokości 
165 tys. złotych,

2) budowa chodnika wraz z prze-
budową jezdni przy drodze wojewódz-
kiej Nr  881 Sokołów Małopolski – Łań-
cut – Kańczuga – Żurawica w msc. Krze-
mienica na odcinku od mostu za skrzy-
żowaniem k/szkoły w kierunku Łańcuta. 
Zadanie to obejmuje rozbudowę drogi 
wojewódzkiej poprzez: budowę chodni-
ka szerokości 2,00 m, poszerzenie jezd-
ni drogi wojewódzkiej, budowę i prze-
budowę zjazdów, przebudowę odwod-
nienia oraz przebudowę kolidujących 
urządzeń infrastruktury technicznej. 
Wartość zadania to kwota ok. 2,6 mln. 
złotych, pomoc finansowa z budże-
tu gminy w wysokości 920 tys. złotych. 
Dzięki staraniom Wójta Gminy Czarna 
oraz posła na Sejm RP Kazimierza Go-
łojucha ma być również wykonany bra-
kujący odcinek dług ok. 160 mb do gra-
nicy z miastem Łańcut.

3) w roku 2018 będzie realizowana bu-
dowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w msc. 
Dąbrówki na odcinku od lasu do dro-
gi gminnej, długości 230 mb – pomoc fi-
nansowa z budżetu gminy w wysokości 
200 tys. złotych, 

rok 2018 będzie kolejnyM rokieM dużych inWeStycji droGoWych, 
Mających na celu PoPraWę WarunkóW i bezPieczeńStWa ruchu 
droGoWeGo dla MieSzkańcóW i WSzyStkich użytkoWnikóW 
dróG, zaróWno WojeWódzkich, PoWiatoWych, jak i GMinnych, 
na terenie GMiny czarna.

InWestyCje dRoGoWe
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4) w roku 2018 rozpocznie się bu-
dowa nowego mostu na rzece Wisłok 
w miejscowości Czarna wraz z przebudo-
wą sieci i budową nowego odcinka drogi. 
Dzięki zabiegom Posła na Sejm RP Ka-
zimierza Gołojucha oraz Wójta Gminy 
Czarna Zarząd Województwa podjął de-
cyzję o zwiększeniu środków w budżecie, 
co pozwoliło na rozstrzygnięcie przetar-
gu i dokonanie wyboru wykonawcy ro-
bót. Zadanie to ma zostać zrealizowa-
ne jeszcze w tym roku, jego wartość 
to ok. 26 mln. złotych.

5) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kań-
czuga - Żurawica w zakresie wykonania 
nowej nawierzchni jezdni. W roku 2017 
wykonano w msc. Medynia Głogowska 
w km 10+140 – 11+100 – dofinansowanie 
z budżetu gminy w wysokości 118,5 tys. 
złotych, natomiast w roku 2018 realizo-
wane są dwa odcinki: w Medyni Łańcuc-
kiej w km 12+000 – 13+225 przy dofinan-
sowaniu z budżetu gminy w wysokości 
131 tys. zł oraz w Czarnej w km 15+040 
– 16+220 przy dofinansowaniu z budżetu 
gminy w wysokości 128,25 tys. złotych,

6) Gmina Czarna wspólnie z Gmi-
ną Sokołów Małopolski w ramach po-
mocy rzeczowej dla Województwa Pod-
karpackiego, podjęły się opracowania 
dokumentacji rozbudowy/przebudo-
wy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 
881 od Sokołowa do mostu na rz. Wi-
słok w msc. Czarna. Szacunkowy koszt 
opracowania tej dokumentacji to kwota 
ok. 600 tys. złotych.

7) opracowanie dokumentacji budo-
wy chodnika i ścieżki rowerowej przy 
drodze wojewódzkiej Nr 877 Naklik – 
Leżajsk – Szklary na odcinku od drogi 
powiatowej do Woli Dalszej pasa auto-
strady A4.

droGi PoWiatoWe:

1) W roku 2017 zrealizowane zosta-
ły dwa odcinki chodników, tj. chodnik 
przy drodze powiatowej Nr 1513 R 
Medynia Głogowska – Zalesie – Czar-
na w msc. Zalesie od km 3+853 do km 
4+033, obejmujący: budowę chodnika 
szer. 1,5 m na rowie krytym przy lewej 
krawędzi jezdni poszerzanej o 0,50 m, 
przebudowę zjazdów w granicach pasa 
drogowego, wykonanie podbudowy i na-
wierzchni na poszerzeniu jezdni oraz 
chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 
1275R Czarna – Białobrzegi –  Lasz-
czyny w msc. Dąbrówki (od skrzyżowa-
nia z drogą gminną Nr 109964R – odci-
nek 280 mb), obejmujący: budowę chod-
nika szer. 1,5 m poza rowem, przebudo-
wę zjazdów w granicach pasa drogowe-
go wraz z przepustami, przebudowę ist-
niejącego systemu odwodnienia (od-
mulenie rowów), roboty wykończenio-
we związane z umocnieniem skarp ele-
mentami betonowymi oraz humusowa-
niem i  obsianiem trawą. Wartość po-
mocy rzeczowej udzielonej Powiatowi 
na realizację tych dwóch chodników to 
kwota 314,4 tys. złotych.
2) W roku 2018 Rada Gminy Czarnej 
podjęła uchwałę o udzieleniu pomo-
cy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu 
na budowę dwóch odcinków chodni-
ków: odcinek przy drodze powiato-
wej Nr 1522 R w Krzemienicy do war-
tości 200 tys. zł oraz odcinek przy 
drodze powiatowej Nr 1513 R w Zale-
siu do wartości 150 tys. złotych
3) Gmina finansuje również opraco-
wanie dokumentacji budowy chod-
nika przy drodze powiatowej Nr 
1375 R w msc. Pogwizdów na odcin-
ku od posiadanego przez ZDP opra-

cowania do zabudowań za lasem 
(odcinek ok. 880 mb),
4) W ramach pomocy finansowej re-
alizowana będzie również przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 1275R Czar-
na – Białobrzegi – Laszczyny w msc. 
Czarna związana z utwardzeniem 
poboczy, na realizację tego zadania 
Gmina zabezpieczyła środki finanso-
we w wysokości 100 tys. złotych. 

Mimo, że chodniki zlokalizowane 
w pasach dróg wojewódzkich i powiato-
wych winny być zrealizowane w całości 
ze środków zarządcy drogi, to bez finan-
sowania z budżetu Gminy chodniki te do 
tej pory nie byłyby wykonane.

oŚWietlenia dróG:

W ramach poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców 
Gmina Czarna wydatkuje 
co roku z własnego budże-

tu niemałe środki na budowę nowych 
oświetleń drogowych. W roku 2017-
2018 na terenie Gminy zostały wybudo-
wane następujące odcinki oświetlenia :
1) oświetlenia drogowe w Dąbrówkach 
przy drodze gminnej Nr 109847 R „Da-
brówki Leśniczówka – bloki” (przejętej 
od Lasów Państwowych) – długość wy-
budowanej linii oświetlenia – 875 m, za 
kwotę brutto: 63 907,32 zł
2) w trakcie realizacji jest budowa 
oświetleń drogowych w miejscowo-
ściach Czarna – dług. 1015 m, Medy-
nia Łańcucka – dług. 205 m, Krzemie-
nica – dług. 812 m, Zalesie – dług. 205 
m. Koszt realizacji całości to kwota 
– 111 tys zł brutto.

Barbara Sowa, Referat Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji

PrzebudoWa i Modernizacja oŚrodka 
kultury W krzeMienicy – oStatni etaP

z poCzątkIem WRześnIa mają zakońCzyć sIę pRaCe zWIązane 
z RealIzaCją pRojektU: „RozbUdoWa, nadbUdoWa I pRzebUdoWa 
bUdynkU ośRodka kUltURy W kRzemIenICy”. obeCnIe dobIeGają 
końCa pRaCe bUdoWlane I InstalaCyjne pRoWadzone pRzez 
fIRmę solkan sp. z o.o. 

Remontem został objęty rów-
nież budynek w którym znaj-
dują się obecnie pomieszcze-
nia sklepu i magazynu, gdzie 

koniecznej wymiany wymagał strop 
oraz pokrycie dachowe. Aby ta część 
harmonizowała z całą bryłą architek-
toniczną obiektu podjęto decyzję o no-
wej elewacji oraz wymianie stolar-
ki okiennej, spełniającej obecne stan-
dardy. W przylegającym od strony po-
łudniowej budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej także wykonane zostały nie-

zbędne prace związane z przystosowa-
niem klatki schodowej do obowiązują-
cych przepisów ochrony przeciwpoża-
rowej, a także inne prace remontowe.

Na początku kwietnia został wyło-
niony wykonawca ogłoszonego wcze-
śniej przez Gminę Czarna zamówienia 
publicznego, którego zadaniem jest 
„Dostawa, montaż wrazz uruchomie-
niem i konfiguracją instalacji nagła-
śniającej, multimedialnej oraz tech-
nologii sceny”. W skrócie to dostarcze-
nie i montaż najważniejszych urządzeń 

w sercu każdego takiego obiektu, czy-
li w głównej sali widowiskowej a tak-
że w innych pomieszczeniach. Mowa 
tu o dobrej klasy systemie nagłośnie-
nia, oświetlenia, okotarowania wraz 
z zaawansowanym systemem stero-
wania poszczególnymi elementami. 
W ramach dostawy wyposażone zosta-
ną także takie pomieszczenia jak m. in. 
sala prób muzycznych, sala wielofunk-
cyjna, studia nagrań i animacji filmo-
wej czy strefa foyer.

Przebudowa Ośrodka Kultury jest 
częścią większego projektu obejmują-
cego 11 gmin należących do Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego. Pro-
jekt pt „Zachowanie dziedzictwa kul-
turowego oraz wsparcie instytucji kul-
tury na terenie ROF” współfinansowa-
ny jest z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020, działanie 4.6 
Kultura ZIT. 

Kamil Panek, GOKiR w Czarnej

Całkowita wartość projektu 
wyniesie ok. 3,1 mln zł, kosz-
ty kwalifikowane 2,3 mln zł, 
z czego 63,63% stanowi dofi-

nansowanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich tj. ok. 1,5 
mln zł, pozostałe środki to udział gmi-
ny. Projekt będzie realizowany w latach 
2018-2019. W terminie do 15.09.2018 
zaplanowano:
 uzbrojenie czterech studni głębino-
wych wraz z kolektorami tłocznymi do 
stacji uzdatniania wody w miejscowo-
ści Krzemienica.

i n W e S t yc j e  W  G o S P o da r k ę  W o d n o - Ś c i e ko W ą

 budowę przepompowni wody strefo-
wej w okolicy osiedla domów jednoro-
dzinnych w miejscowości Krzemienica.

Do 28.02.2019 r. wykonanie:
 sieci wodociągowej do budynków na 
„Chodakówce” w miejscowości Krze-
mienica.
 sieci wodociągowej „pod las” w miej-
scowości Zalesie.

W terminie do 30.06.2019 r.:
 modernizacja SUW (stacja uzdatnia-
nia wody) w miejscowości Pogwizdów,
 budowa przepompowni ścieków sani-
tarnych oraz sieci kanalizacji sanitar-

nej grawitacyjnej z przyłączami i sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej w miej-
scowości Pogwizdów.

 
Całość przedsięwzięcia będzie roz-

liczona w roku 2019. 

Referat Usług Komunalnych

W dnIU 23.10.2017 Wójt GmIny pan edWaRd dobRzańskI W ImIenIU 
GmIny CzaRna podpIsał UmoWę na WykonanIe Robót bUdoWlanyCh 
W foRmUle zapRojektUj I WybUdUj W RamaCh zadanIa pn. UReGUloWanIe 
GospodaRkI Wodno – śCIekoWej na teRenIe GmIny CzaRna – etap III
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Pierwszego dnia podczas uroczy-
stej sumy Ks. Biskup udzielił 
sakramentu dojrzałości chrze-
ścijańskiej uczniom klas trze-

cich gimnazjów z terenu Parafii. Następ-
nie zapoznał się z życiem duchowym 
Parafian, spotykając się z przedstawi-
cielami różnego rodzaju grup duszpa-
sterskich działających w parafii. Po po-
łudniu Ks. Bp Ordynariusz udał się z wi-
zytą do osób chorych oraz spotkał się 
z rodzinami, z których pochodzą osoby 
konsekrowane, a także odwiedził księ-
ży posługujących w Parafii.

Drugiego dnia, po Mszy św. w inten-
cji osób starszych i chorych, Ks. Biskup 
dokonał wizytacji Zespołów Szkół na te-
renie Parafii. Po wizycie w Szkole Pod-
stawowej w Węgliskach, Ks. Biskup wraz 
z  proboszczem Parafii Ks. Dziekanem 
Janem Krzywińskim przybył do Zespo-

łu Szkół im. Św. Jana Kantego w Zalesiu. 
Społeczność szkolna przyjęła gości śpie-
wem, tuż przed powitaniem dostojnego 
gościa przez Panią dyrektor Lucynę Go-
łojuch. Dzieci z przedszkola i młodszych 
klas deklamowały okolicznościowe wier-
sze i obdarowały Ks. Biskupa kwiatami. 
Uczniowie zaprezentowali program ar-
tystyczny w którym przybliżyli sylwetkę 
patrona swojej szkoły. 

Na zakończenie uroczystości prze-
wodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go zabrała głos przypominając, że Św. 
Jan Kanty jest także imiennikiem oraz 
Patronem zarówno Ks. Biskupa jak i Ks. 
Proboszcza oraz życząc, by Patron nadal 
wspierał Gości w dalszym życiu i dzia-
łaniach na niwie duszpasterskiej. Pani 
dyrektor podziękowała Ks. Biskupowi za 
obecność i poprosiła o pasterskie bło-
gosławieństwo dla społeczności szkol-

W dniach 4-5 Marca br. W Parafii PW. naWiedzenia nMP W Medyni 
GłoGoWSkiej odbyła Się Wizytacja kanoniczna kS.  biSkuPa jana 

Wątroby, ordynariuSza diecezji rzeSzoWSkiej. 

rektor Halinę Dudek, która serdecznie 
przywitała również pozostałych gości: 
Pana Kazimierza Gołojucha posła na 
Sejm RP, Pana Edwarda Dobrzańskie-
go Wójta Gminy Czarna, samorządow-
ców gminnych, dyrektorów Zespołów 
Szkół z terenu Gminy oraz wszystkich 
przybyłych na uroczystość. Przed czę-
ścią artystyczną w wykonaniu najmłod-
szych dzieci nastąpiły przemówienia za-
proszonych gości. Po części artystycz-
nej Ks. Biskup wraz z posłem P. Kazi-
mierzem Gołojuchem, Ks. Dziekanem 
Janem Krzywińskim, Wójtem Panem 
Edwardem Dobrzański oraz Panią Dy-
rektor Haliną Dudek dokonał  poświę-
cenia i oficjalnego otwarcia nowo wy-
budowanego przedszkola. 

nej i mieszkańców Zalesia, którego Ks.  
Biskup udzielił.

Kolejny przystanek w programie 
wizytacji Ks. Biskupa stanowił Zespół 
Szkół w Medyni Łańcuckiej. Po powita-
niu wizytujących przez Panią Dyrektor 
Halinę Golec wraz z dziećmi i młodzie-
żą, goście obejrzeli program w wykona-
niu młodzieży gimnazjalnej pt. „Z Kom-
borni w świat…” , w którym została 
przedstawiona postać patrona szko-
ły Stanisława Pigonia. Ks. Biskup skie-
rował do wszystkich zebranych wiele 
serdecznych, a zarazem ważnych słów 
i  udzielił błogosławieństwa, po czym 
udał się do ostatniej ze szkół objętych 
wizytacją – Zespołu Szkół im. Św. Jana 
Pawła II w Medyni Głogowskiej.

Ks. Biskup został entuzjastycznie 
przywitany przez dzieci i młodzież szko-
ły a następnie oficjalnie przez Panią dy-

Gospodarz Gminy żegnając dostoj-
nego gościa w imieniu własnym, samo-
rządowców i dyrektorów odwiedzonych 
Zespołów Szkół w Medyni Łańcuckiej, 
Medyni Głogowskiej i Zalesia podzię-
kował za przeprowadzoną owocną wi-
zytację, a szczególnie za poświęcenie 
nowo oddanego przedszkola wybudo-
wanego i wyposażonego przez Gminę 
przy wsparciu Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. 

WIzytaCja kanonICzna 
w parafii Medynia GłoGowska
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W przypadku Krzemieni-
cy i  tamtejszego domu 
kultury (wytypowanego 
przez gminę Czarna do 

utworzenia tu centrum dziedzictwa) 
takie zadania to nic nowego. Bowiem 
tutaj od dziesięcioleci pielęgnuje się 
i chroni szczególnie pieczołowicie spu-
ściznę przodków. Wyraża się to w dzia-
łalności kulturalnej licznych organiza-
cji i grup twórczych, w wydawanych tu 
publikacjach, kronikach, monografiach, 
albumach sztuki, w dbaniu o pomniki 
pamięci historycznej czy o znajdujące 
się tu zabytki architektury. Rozbudowa 
i modernizacja ośrodka kultury prowa-
dzona w ramach projektu stworzy za-

już jesienią tego roku, w październiku, w nowych wnętrzach ośrodka kultury w krzemienicy zaplanowana została kon-
ferencja, która stanowić będzie podsumowanie dużego inwestycyjnego projektu kulturalnego obejmującego 11 gmin 
z okolic rzeszowa. Gminy te ( w tym czarna) są członkami stowarzyszenia rzeszowski obszar funkcjonalny (w skró-
cie: rof) i w ramach tych struktur realizują na swoich terenach zadania polegające na poprawie infrastruktury wybra-
nych domów kultury. Po przeprowadzeniu kapitalnych remontów, rozbudowy i modernizacji obiekty te zaczną pełnić 
funkcje centrów Promocji dziedzictwa kulturowego. ich głównym zadaniem będzie chronić, promować i rozwijać dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe tego obszaru.

InfRastRUktURa I noWe teChnoloGIe W słUżbIe 
dzIedzICtWa kUltURy 

tem warunki do tego aby, te wszystkie 
przejawy miłości do małej ojczyzny le-
piej wyeksponować. Temu celowi słu-
żyć będą takie przestrzenie jak: sala wi-
dowiskowa i scena z całym zapleczem 
technicznym, galeria wystawiennicza, 
sale prób muzycznych i tanecznych, 
pracownie plastyczne, studio nagrań, 
biblioteka z czytelnią i inne. 

Powstałe w ramach projektu cen-
tra dziedzictwa muszą tworzyć swego 
rodzaju sieć pomiędzy gminami, któ-
ra powinna wypracować wspólny pro-
gram współpracy. Tym, co będzie łączy-
ło wszystkie centra będzie działalność 
wędrowca, reportera, gawędziarza, et-
nografa i wizjonera Franciszka Kotuli. 

Założyciel Muzeum Ziemi Rzeszowskiej 
(przekształconego następnie w  Mu-
zeum Okręgowe) badał i dokumento-
wał kulturę Rzeszowiaków i Lasowia-
ków- obszary etnograficzne znajdujące 
się w obrębie ROF. Przez lata swej dzia-
łalności w Rzeszowie i okolicy zgroma-
dził ogromne archiwum: rysunki, na-
grania, wywiady, zdjęcia. Jest autorem 
licznych publikacji, prac i książek na 
temat dziedzictwa materialnego i nie-
materialnego tych terenów. 

Bazując na sposobie pracy Fran-
ciszka Kotuli lokalne oddziały centrów 
dziedzictwa będą musiały być wrażli-
we i otwarte w swoich środowiskach 
na wszelkie przejawy niematerialnego 
dziedzictwa, do których wg. konwencji 
UNESCO zalicza się min. sztuki widowi-
skowe, tańce, muzykę, zwyczaje, rytuały 
i obrzędy świąteczne czy umiejętności 
związane z rzemiosłem tradycyjnym. 

Ważną rolą powstałych centrów 
będzie twórcze, kreatywne czerpa-
nie z  tradycji, a nie tylko jej wierne 
odtwarzanie. Dziedzictwo kulturowe 
może i  powinno być wykorzystywa-
ne w rozwoju lokalnym poprzez budo-
wanie świadomości mieszkańców i sa-
morządów, a odpowiednia infrastruk-
tura i sięganie do nowych technologii 
powinny służyć temu ważnemu celowi. 

Małgorzata Wisz, GOKiR w Czarnej

Podkreślił, że w ostatnim okresie 
zespoły szkół w naszej gminie zyska-
ły dzięki wsparciu finansowemu Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i środków 
własnych gminy – boiska wielofunkcyj-
ne, zaś młodzież z Medyni Głogowskiej 
i Pogwizdowa oprócz boiska otrzymała 
także zmodernizowaną i wyremontowa-
ną salę gimnastyczną, a w br. będzie wy-
konana bieżnia lekkoatletyczna. Reali-
zacja tych inwestycji była możliwa dzię-
ki dużemu wsparciu, życzliwości i zro-
zumieniu wielu osób, szczególnie posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Kazimierza Gołojucha. 

Pan Wójt podziękował także ks. 
Dziekanowi Proboszczowi Janowi Krzy-
wińskiemu za modlitwę, opiekę i wspar-
cie duchowe, radnym Gminy Czarna za 
dobre decyzje, a pracownikom Urzędu 
Gminy, szczególnie Pani Monice Nizioł 
i Panu Danielowi Wawrzkiewiczowi za 
aktywne zaangażowanie w proces in-
westycyjny. 

W imieniu własnym i władz samo-
rządowych Gminy Czarna, Mieszkań-
ców oraz społeczności szkolnych Pan 
Wójt życzył Ks. Biskupowi zdrowia i po-
trzebnych sił w podejmowaniu nowych 
wyzwań duszpasterskich, zapewniając 
o wdzięczności i dziękując za udzielo-
ne błogosławieństwo.

Na zakończenie pobytu Ks. Biskup, 
zwracając się w serdecznych słowach do 
uczniów i pracowników szkoły zostawił 
nie tylko wspomnienie spotkania peł-
nego pokoju, ciepła i radości, ale tak-
że swoje pasterskie błogosławieństwo.

 ks. Marcin Pokrywka
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 „Stary rolnik”, Franciszek Frączek, Twórczość Słońcesława, artysty malarza, ekologa, etnografa jest przykladem bezcennego dziedzictwa Krzemienicy.

Taniec z chustami – fragment odtwarzanych do dziś w Krzemienicy 
obrzędów charakterystycznych dla XIX wiecznych wesel.
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Po pierwsze – druk 3D nie jest 
tani. Chociaż zakup samej drukarki jest 
wydatkiem jednorazowym, to koniecz-
ny jest jeszcze filament (kolorowa żyłka, 
z której powstaje drukowany przedmiot) 
i podkładki pod drukowany obiekt, któ-
re w pierwszych miesiącach użytkowa-
nia „idą jak woda”. Ceny drukarek 3D za-
czynają się od kwot poniżej 1000 zł (do 
samodzielnego montażu), typowy fila-
ment to średnio 60 zł, a podkładka to 
wydatek około 30 zł. Nasza drukarka to 
daVinci Pro 3in1, która dodatkowo po-
siada skaner 3D.

Po drugie – druk 3D jest bar-
dzo czasochłonny. To zaskoczenie dla 
wszystkich, którzy wcześniej nie zetknę-
li się z tą technologią. Wydruk nawet 
kilkucentymetrowego modelu to śred-
nio 2 godziny pracy drukarki, nie licząc 
czasu na jej rozgrzewanie, a następnie 
wolne schładzanie. Naszym rekordem 
jest ciągły 10-godzinny wydruk orga-

nizera na przybory szkolne (przerwany 
przy 60%).

Po trzecie – druk 3D jest bardzo 
frustrujący. To najciemniejsza strona 
tej technologii: zatykanie się końców-
ki głowicy drukującej, odklejanie lub 
odkształcanie się od podkładki druko-
wanego obiektu, zniszczenie podkładki 
przy zdejmowaniu wydruku (mówiliśmy 
– idą jak woda), pękanie poprzeczne wy-
druku (samoczynne lub jako efekt ner-
wowego oddzierania obiektu).

Po czwarte – druk 3D jest „ogra-
niczony”. Dotyczy to zarówno umiejęt-
ności dzieci w projektowaniu 3D (prze-
cież dopiero się uczą), jak i ograniczeń 
samej techologii. Co do umiejętności, to 
rozwiązaniem jest korzystanie z zaso-
bów internetu w pobieraniu gotowych 
modeli 3D.

Ale po piąte, szóste i setne – druk 
3D jest fascynujący i magiczny! Jak 
różdżka z baśni czy filmów fantasy wy-

czarowująca co chcemy, tak i tutaj, wę-
drująca w górę głowica wyczarowuje 
przedmiot, a tylko inne są zaklęcia – za-
miast Abracadabra mamy G1E10F50… 
i dalsze megabajty G-codu.

Wykorzystanie drukarek 3D w szko-
le to przede wszystkim nauka pro-
jektowania – nieocenione są tutaj ta-
kie darmowe programy jak Tinkercad 
czy SketchUp. To właśnie w Tinkercad 
uczniowie zaprojektowali swój pierw-
szy model – nakładkę odblokowują-
cą do gniazd elektrycznych – potrze-
bowaliśmy 7  sztuk i chociaż można je 
gdzieś kupić, to widok działającej na-
kładki, której jeszcze przed chwilą nie 
było – bezcenny!

Z myślą o seryjnej produkcji, w fazie 
wstępnych wydruków i testów są: zesta-
wy niewielkich brył do nauki geometrii, 
zestawy modeli do nauki ułamków czy 
też miniatury dawnych chat, drzew, lu-
dzi i zwierząt do makiety Medynia – 300 
lat temu. 

Bezpośredni udział uczniów w pro-
cesie projektowania i tworzenia mode-
li 3D pozwala na: ogólne poznanie za-
let i ograniczeń technologii maszyn ste-
rowanych cyfrowo, naukę podstaw pro-
jektowania 3D, kształcenie wyobraź-
ni przestrzennej, docenienie znacze-
nia dokładności i precyzji w projektowa-

oPiSyWana drukarka 3d zoStała zakuPiona ze ŚrodkóW unii euroPej-
Skiej W raMach Projektu „PoPraWa jakoŚci kSztałcenia” realizoWa-
neGo Przez GMinę czarna. 

W projekcie  b ierze 
pięć szkół z terenu 
gminy: gimnazjum 
w Dąbrówkach oraz 

szkoły podstawowe miejscowo-
ściach: Medynia Głogowska, Medy-
nia Łańcucka, Wola Mała i Zalesie. 
Wszystkie wymienione placów-
ki zostały wyposażone w  nowo-
czesne sprzęty, pomoce naukowe 
i dydaktyczne,  zgodnie z określo-
nymi przez dyrektorów i nauczy-
cieli potrzebami. Są to min., poza 
wymienioną drukarką 3D: laptopy 
(80 sztuk), 5 dotykowych interak-
tywnych tablic, 4 aparaty fotogra-
ficzne, 3 wizualizery do prezenta-
cji multimedialnych. Wizualizer to urządzenie pełniące rolę kamery, dzięki któ-
rej możemy wyświetlić na ścianie dowolny obiekt, który kamera nagrywa np. la-
tającą muchę. 

Obsługa wymienionych urządzeń, będących dla wielu „technologicznymi no-
winkami” wymaga od nauczycieli nowych umiejętności, aby mogli wraz ze swoimi 
uczniami w pełni wykorzystywać ten potencjał. Dlatego też projekt oprócz zakupów 

sprzętu zakładał rów-
nież szkolenia dla ka-
dry prowadzącej zajęcia.

Całkowita wartość 
projektu to kwota ok 
700 000 zł z czego na 
zakup sprzętu wydano 
ponad 250 tys złotych. 
Projekt zakończy się 
30 czerwca 2018 r. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

niu czy też samodzielne kontynuowanie 
projektów na swoim domowym kompu-
terze. Wydaje się, że najważniejszą ko-
rzyścią edukacyjną jest kształcenie wy-
obraźni przestrzennej; wszak progra-
my których używamy mają różne spo-
soby pokazywania modeli 3D: izome-
tryczny, swobodny (możliwość dowol-
nego przemieszczania i obrotu kame-
ry lub obiektu) czy też klasyczny (widok 
z góry, przodu i boku).

technoloGiczne noWinki 
W Szkołach

„drukarka 3d WydrukoWała doM, PierWSzy SaMochód z drukarki 3d, 
WydrukoWano Protezę dłoni, drukarka 3d drukuje PotraWy”, … – kie-
dy SłySzyMy takie inforMacje, to Wydaje Się, iż druk 3d jeSt cudoWną 
technoloGią, która PozWala na WyProdukoWanie Sobie W doMu Pra-
Wie każdeGo PrzedMiotu. W Szkole W Medyni łańcuckiej MaMy drukarkę 
3d, ale jak dotychczaS nie WydrukoWaliŚMy żadneGo doMu, SaMochodu 
ani naWet Małej kanaPki. dlaczeGo?

drukarka 3d 
W Szkole
Co Daje uCZnioM 
PraCa Z najnoWSZyMi 
TeChnoloGiaMi?

Druk 3D to również pretekst, aby za-
jąć się szeregiem innych działań, pro-
gramów czy technologii ze świata 3D. 
Na naszych zajęciach to między innymi:

 skanowanie 3D,
 generowanie krajobrazów 3D,
 projektowanie wnętrz domów lub 

ogrodów,
 tworzenie anaglifów (zdjęć 3D ogląda-

nych przez dwukolorowe okulary),
 tworzenie grafiki anamorficznej (pła-

skie obrazy udające 3D) i oglądanie 
stereogramów (płaskie obrazy z ukry-
tymi obiektami 3D).

Wszystkie nasze działania można 
zobaczyć na stronie zsmedlanc.pl/pro-
jekty2018/3d/

Co więc daje uczniom praca z naj-
nowszymi technologiami? Daje bardzo 
wiele, ale też i bardzo wiele wyma-
ga. Tak często powtarzane twierdze-
nie, że technologie 3D rowijają kreatyw-
ność jest prawdziwe tylko do momen-
tu, w którym uczeń zechce stworzyć na 
ekranie swój wymyślony model. Jeśli 
nie wystraszy się idącej za tym nauki 
i nie odciągną go internetowe kusiciel-
ki, to przyjdzie chwila, gdy z wirtualnej 
rzeczywistości drukarka wyczaruje jego 
pierwsze, realne 3D!

Andrzej Czado – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej

Fotografie pochodzą ze szkolnej 
strony internetowej



Alicja i Jerzy (Barbara Sylwa-
nowicz i Mirosław Pelc) to 
małżeństwo z 20-letnim sta-
żem. Ona – energiczna i do-

minująca, on – raczej spokojny i żyją-
cy „pod pantoflem” żony. Jej marzy się 
podróż do Francji, która byłaby „drugą 
podróżą poślubną”, a on nie ma ocho-
ty na ten wyjazd. Nagle zdarza się coś, 
czego małżonkowie się nie spodziewali. 
Do ich domu wprowadza się Ewa – sio-
stra Alicji (Katarzyna Jabłońska), która 
jest przekonana że jej mąż Robert (Bar-
tosz Buk) ma romans z sekretarką. Ali-
cja wpada na pomysł, że skoro Jerzy nie 
chce lecieć do Francji, to ona wybie-
rze się w podróż z siostrą. Tymczasem 
donżuan Robert pod nieobecność żon 
namawia Jerzego na „podwójną rand-

kę” – z sekretarką „Dżoaną” (Karina Gu-
zek-Buk) i jej koleżanką „Shirley” (Ka-
rolina Walat). Miało być miło i beztro-
sko, ale sprawy mocno się komplikują.

doŚWiadczeni aktorzy 
i debiutantka

Sztuka była wystawiana w Ośrodku 
Kultury w Czarnej 3 razy i cieszyła się 
dużą popularnością. Świadczy o  tym 
choćby pełna sala, wybuchy śmiechu 
i owacje na stojąco, które zgotowano 
aktorom na zakończenie. W komedii 
Johnniego Mortimera i Briana Cooke’a 
nie brakowało aluzji do obecnej sytu-
acji społecznej i politycznej.

– Przearanżowaliśmy angielski sce-
nariusz do polskich warunków. Chcieli-
śmy, aby nie była to tylko banalna ko-
media, ale by także przekazać coś wię-
cej – mówi Mirosław Pelc, który nie 
dość, że na scenie wcielił się w Jerze-
go, to ponadto po raz pierwszy wystą-
pił jako reżyser spektaklu. – Na pewno 
było to wyzwanie, jednak w teatrach 
amatorskich gram od 20-25 lat, więc 
miałem wyobrażenie jak to wyglą-
da –przyznaje. 

Rola Jerzego w jego wykonaniu 
mogła niektórym widzom przypomi-
nać inną kreację aktorską Mirosława 
– rolę Francoise’a Pignona z „Kolacji 
dla głupca”, którą swego czasu wysta-
wił „Teatr Dramatyczny” z Krzemieni-
cy. - Jest jednak wyraźna różnica mię-
dzy nimi – podkreśla Mirosław. – Fran-
coise jest osobą szczerą, dobrą, ale nie-
zbyt inteligentną. Aby wczuć się w tę 
postać, wzorowałem się na roli Toma 
Hanksa, który zagrał Forresta Gumpa. 

„kiedy 
kota 
nie ma” 

– pierwsza sztuka 
noWeGo teatru 
z Czarnej 

ną”. Aż dziwne, że na pierwszych pró-
bach aktorka niezbyt pewnie czuła się 
w tej roli. – Nie wiedziałam, jak ją za-
grać, ale po rozmowie z reżyserem po-
myślałam: „Co? Nie dam rady? Kto jak 
nie ja?”. Więc poszło – śmieje się Bar-
bara. Większość z aktorów grających 
w spektaklu ma na swoim koncie duże 
doświadczenie sceniczne: Barbara Syl-
wanowicz, Katarzyna Jabłońska i Miro-
sław Pelc występowali w „Teatrze Mime-
sis 2” w Czarnej (Katarzyna i Mirosław 
również w „Teatrze Dramatycznym” w 
Krzemienicy). Karina Guzek-Buk i Bar-
tosz Buk prężnie działali w łańcuckim 
kabarecie „Wkręt”. – My z Bartkiem na 
scenie czujemy się jak ryba w wodzie! Je-

Sala WyPełniona Po 
brzeGi, Wybuchy ŚMiechu, 
oWacje na Stojąco… to 
MóWi SaMo za Siebie. takie 
były reakcje PublicznoŚci 
na SPektakl „kiedy kota 
nie Ma” W reżySerii 
MiroSłaWa Pelca. 
koMedię PrzyGotoWało 
StoWarzySzenie „do 
trzech razy Sztuka”.

steśmy idealną parą i na scenie, i w życiu 
codziennym –stwierdza Karina. 

Należy docenić także występ Ka-
roliny Walat, dla której sztuka „Kiedy 
kota nie ma” była debiutem scenicz-
nym. – Moja rola wymagała, by zagrać 
osobę, która jest wręcz w depresji. Na 
początku byłam skrępowana, ale myślę, 
że sobie poradziłam – przyznaje Karo-
lina. O oprawę muzyczną spektaklu za-
dbał zespół Band Alla Breve.

„do trzech razy Sztuka” 
– W Skrócie „d3xS”, 

czyli „ŚWiruSy”

Komedia „Kiedy Kota nie ma” 
była pierwszym spektaklem, 
który przygotowało działa-
jące od niedawna w Czarnej 

stowarzyszenie „Do Trzech Razy Sztu-
ka”. – Używamy także nazwy skróto-
wej „d3xS”, co jest pewną grą słów. 
Czytając po angielsku, wychodzi „The 
Freaks” – „Świrusy” – mówi Mirosław 
Pelc. Pierwsze przedstawienia odbyły 
się 10 i 11 marca z okazji tradycyjnego 

Jerzy jest trochę niedojdą życiową, ale 
osobą inteligentną, która „swoje wie”. 
Żyje „pod pantoflem” żony, ale takie ży-
cie mu odpowiada. Jednak faktycznie, 
niektóre śmieszne sytuacje na scenie 
mogły wyjść podobnie, więc nie dziwię 
się, że te postacie się kojarzą – stwier-
dza aktor.

Dużą sympatię widzów zdo-
była Barbara Sylwanowicz 
– niezapomniana Carmen ze 
sztuki „Bella Donna”, wysta-

wianej w roku 2016 przez czarniejski 
„Teatr Mimesis 2”. Tym razem zagra-
ła Alicję – również kobietę „charakter-

już „Babskiego Wieczoru”. W Ośrod-
ku Kultury można było wówczas także 
oglądać wystawę malarstwa Wiktorii 
Dubownik i Ewy Lanrecz (obrazy po-
chodzą ze zbiorów Galerii „Marzenie” 
Marzeny Kowalskiej). Trzeci spektakl 
wystawiono w czarniejskim Ośrodku 
Kultury 7 kwietnia. 

Michał Okrzeszowski 
fot. Monika Baran
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Wśród zaproszonych gości 
obecny był Pan Edward Do-
brzański-Wójt Gminy Czarna 
wraz towarzyszącymi osoba-

mi – Panią Ewą Panek – sekretarzem Gmi-
ny i Panią Małgorzatą Wisz – dyrektorem 
GOK. Miło nam było również powitać Panią 
Barbarę Pilawa-Krauz-wicestarostę powia-
tu łańcuckiego. Wiele radości sprawiła nam 
Pani Janina Kuźniar-przewodnicząca WR 
KGW w Rzeszowie, która w sposób niezwy-
kle serdeczny podsumowała nasze spotkanie. 

Gwoździem programu tego wyjątkowego 
wieczoru był koncert kolęd „Mój maleńki Jezu-
sie” w wykonaniu dzieci z klasy II przygotowa-
ny przez Panią Ewę Szczęch. Dzieci ubra-
ne w piękne ludowe stroje zaprezento-
wały się na scenie z wielkim wdziękiem.

Kolędy i pieśni śpiewał chór KGW 
wraz z przyjaciółmi i sympatykami naszej 
Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej – KGW 
w  Krzemienicy, a przebojem wieczoru 
została kolęda „Szczęśliwe czasy nam 
się zjawiły”.

Ewa Frączek, Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej 
– KGW w Krzemienicy Styczeń 2018 roku.

fot. Józef Buk

nasze tradycje
Ważnym elementem w działalności naszej izby Pamięci kobiety 
Wiejskiej kGW w krzemienicy jest przypominanie i kultywowanie 
rodzimych tradycji. tym razem w naszej izbie odbyły się tradycyjne 
staropolskie zapusty ubogacone medialną prezentacją przybliżającą 
postać franciszka karpińskiego-autora królowej kolęd „bóg się rodzi”.

d z I e ń  b a b C I  I  d z I a d k a

medynia Głogowska

zalesie

medynia łańcucka
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W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń

Z inicjatywy zespołu fletowego DUO w Zalesiu 14 stego stycznia 2018 roku 
o godzinie 16:00 odbył się koncert kolęd pt. „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki”. Wystąpili w nim: przedszkolaki i uczniowie klas I-III z Zespołu 
Szkół w Zalesiu, zespół wokalno-instrumentalny „Jakubki” z Krze-

mienicy, zespół fletowy „DUO” z Zalesia, a także solistki: Izabela Dołęga, Ka-
tarzyna Wilczak oraz Justyna Świątoniowska. Sala widowiskowa Ośrodka Kul-
tury w Zalesiu została wypełniona po brzegi słuchaczami, którzy dzięki wspa-
niałej atmosferze mogli jeszcze raz poczuć magię świąt Bożego Narodzenia.

W organizację imprezy włączyło się Stowarzyszenie Inicjatywy Zaleskiej 
Jodełka i miejscowy oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po koncer-
cie zaprosili wszystkich na ognisko, pieczone kiełbaski i słodkości serwowa-
ne w zimowej scenerii i przy świątecznej muzyce. Bez-
pośrednio po występach wszystkie dzieci wzięły udział 
w specjalnie dla nich zorganizowanej dyskotece.

Termin imprezy zbiegł się z organizowana w całej 
Polsce Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dlatego 
też dzięki zaproszonym wolontariuszom również miesz-
kańcy Zalesia mieli możliwość przyłączyć się do tej akcji. 

fot. Monika Baran

jak kolędowano w Zalesiu
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konkurs „przy wigilijnym stole” w Woli małej
16 grudnia 2017 r. (fot. katarzyna Gargała)

W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń
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koncert „bliżej nieba” w medyni Głogowskiej 
6 stycznia 2018 r. (fot. monika baran)

W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń W S P o M n i e n i a  Z i M o W y C h  W y D a r Z e ń
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Zebrania sprawozdaw-
cze są okazją do pod-
sumowania poprzed-
niego roku działalno-

ści, zgłaszania uwag i wniosków, 
podejmowania uchwał i planów 
na rok bieżący. W każdym spo-
tkaniu uczestniczy przedstawi-
ciel Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łańcucie, Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Łańcucie, Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Czarnej, Wójt Gminy Czar-
na – Edward Dobrzański, radni oraz soł-
tysi poszczególnych wsi. 

Zebrani podsumowali dotychczaso-
wą pracę, przedstawione zostały spra-

wozdania organizacyjno- finansowe 
z działalności Zarządu, udział stra-
żaków w akcjach ratowniczo-gaśni-
czych, szkoleniach, zawodach sporto-
wo-pożarniczych, ich zaangażowanie 

2016 2017 +wzrost/- spadek
Poż. MZ AF ogółem Poż. MZ AF ogółem Poż. MZ AF ogółem

Gmina Czarna 29 49 2 80 40 72 1 113 +11 +23 -1 +33

Powiat łańcucki 167 443 24 634 195 594 32 821 +28 +151 +8 +187

Dane udostępnione przez PSP w Łańcucie

W okreSie Styczeń – Marzec 2018r., W jednoStkach ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie naSzej GMiny, tj. W oSP: krzeMienica, Medynia GłoGoWSka, Medynia łańcucka, czarna 
i zaleSie, odbyły Się coroczne Walne zebrania SPraWozdaWcze. trzy jednoStki – PierWSze 
z WyMienionych – Włączone Są do krajoWeGo SySteMu ratoWniczo-GaŚniczeGo. 

zebrania SPraWozdaWcze W jednoStkach 
ochotniczych Straży Pożarnych

w różnych inicjatywach społecz-
no- kulturalno- religijnych na te-
renie gminy czy powiatu.

Członkowie OSP we wszyst-
kich jednostkach - poprzez głoso-
wanie- udzielili absolutorium do-
tychczasowym Zarządom. 

Wszelkie dotychczasowe dzia-
łania zrealizowano m.in. dzięki 
przeznaczeniu znacznych środ-
ków finansowych z budże-
tu gminy Czarna – i tak np. 
w 2017 r. kwota ta wynosiła 

226 323 zł. Środki przekazane zosta-
ły np. na zakup i remont samochodów 
pożarniczych oraz sprzętu, zakup pa-
liwa, okresowe przeglądy techniczne 
pojazdów i sprzętu, bieżące remonty 

Uroczysta, świąteczna sesja
Rady Gminy w Czarnej

remiz, ubezpieczenia strażaków oraz 
wozów bojowych, zakup energii elek-
trycznej, gazu, badania lekarskie, prze-
szkolenie oraz umundurowanie straża-
ków, organizację turniejów czy zawo-
dów sportowo- pożarniczych. Ponadto 
w 2017r., jednostki otrzymały dota-
cje z MSWiA, Funduszu Składkowe-

go Ubezpieczenia Społecznego Rol-
ników, firm ubezpieczeniowych – na 
łączną kwotę 69 724 zł. 

W dalszym ciągu jednak- by zapew-
nić bezpieczeństwo pożarowe i powo-
dziowe- należy sukcesywnie doposa-
żać, wymieniać zużywający się sprzęt 
bojowo- ratowniczy, czy umundurowa-

nie na nowe. Ciągła eksploatacja bu-
dynków wymaga także ich remontów 
oraz napraw. I tak w budżecie Gminy 
Czarna na działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych w 2018r., zaplano-
wano kwotę 290 100 zł.

Izabela Sala

dane dotyczące ilości zdarzeń w rozbiciu na pożary (poż.), miejscowe zagrożenia (mz) i alarmy fałszywe (af) 
na terenie gminy Czarna oraz w powiecie łańcuckim:
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bal w medyni łańcuckiej

bal w Czarnej

bal w dąbrówkach

bal w medyni Głogowskiej

Warsztaty budowania karmników 
– pracownia zpt w Woli małej

Warsztaty kulinarne w Czarnej

Warsztaty kulinarne w dąbrówkach

Warsztaty kulinarne w Woli małej

Warsztaty kulinarne 
w medyni łańcuckiej
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T
egoroczne zimowe ferie upłynęły dzieciom i młodzieży z gminy Czar-

na pod znakiem sportu i ruchu. Zorganizowane turnieje bilarda, tenisa 

stołowego miały zachęcić młode pokolenie do wyjścia z domu oraz do 

zdrowej rywalizacji. Wyścigi samochodów zdalnie sterowanych, które 

odbyły się w OK w Medyni Łańcuckiej dały sporo frajdy najmłodszym. Jednak 

największą atrakcją okazał się wyjazd na trampoliny do FlyPark w Rzeszowie, 

gdzie skoków i akrobacji na trampolinach nie brakowało. Po godzinie sza-

leństwa na twarzach uczestników wycieczki zobaczyć można było zmęcze-

nie i ogromne zadowolenie. Bez wątpienia był to aktywnie spędzony czas. 

Ewa Mroziak - Orlik w Czarnej

spoRtoWe feRIe 

W GmInIe CzaRna



Ideą przewodnią tegorocznego jarmarku będzie świętowanie udanych wypałów ceramiki i owocnych wypraw na targ. W ramach wydarzenia 

odbędzie się min. guesting – dwudniowa gra terenowa dla rodzin prowadzona na terenie całego zagłębia. W sobotę poprzedzającą jarmark 

(7 lipca) zapraszamy także na pokaz wypalania ceramiki w piecu i wspólne ozdabianie ulicy glinianymi dzwonkami i światłami.

W niedzielę, 8 lipca, odbędą się prezentacje garncarskie ceramików z Polski wschodniej, kiermasz rzemiosła, warsztaty, potrawy 

pieczone w glinianych garnkach, występy jarmarcznej orkiestry Paradniki, koncerty folkowe w tym min Rokiczanka. 
Wieczorem koncert zespołu Free Born Brothers.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


