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21 lipca 2019 r.
Koncert plenerowy w Krzemienicy 
z udziałem zespołów polonijnych

Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń:

3 maja 2019 r.
Wójt Gminy Czarna oraz Proboszcz 
Parafii p.w. Imienia NMP w Czarnej 
zapraszają mieszkańców gminy na 

Oficjalne Obchody 228 rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W programie: 

n Msza Święta o godz 10.00 w kościele 
p.w. Imienia NMP w Czarnej 
n Złożenie kwiatów pod Pomnikiem 
Millenijnym w Czarnej przez delegacje 
samorządowe i społeczne 
n Koncert Gminnej Orkiestry Dętej

Gminne obchody Dnia Strażaka 
połączone z przekazaniem nowych 

samochodów pożarniczych  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Medyni Głogowskiej  
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu.

28 kwietnia 2019 r.

4 maja 2019 r.

7 lipca 2019 r.
XXIV Jarmark Garncarski 

w Medyni Głogowskiej 

14. Wyprawa Rowerowa 
„Garncarskim Szlakiem” i „Doliną Wisłoka”

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele 
parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Medyni Gło-
gowskiej w intencji zmarłych i żyjących strażaków 
ochotników z terenu gminy Czarna. Dalsza część 
uroczystości będzie miała miejsce na placu przed 
Domem Strażaka w Medyni Głogowskiej. 
Organizatorem obchodów jest Wójt Gminy Czarna, 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej, Za-
rząd OSP w Medyni Głogowskiej oraz Zarząd OSP 
w Zalesiu. Patronat honorowy objął Poseł na Sejm 
RP Kazimierz Gołojuch.

Pamiętamy 
W rocznicę śmierci 
Jana Pawła II 
w Urzędzie Gminy 
w Czarnej wystawione 
zostały księgi 
kondolencyjne 
poświęcone Ojcu 
Świętemu Janowi 
Pawłowi II.
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

spokoju, radości, miłych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół  

oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.  
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne 

staną się dla nas wszystkich okazją 
do pojednania i okazywania 

sobie miłości i szacunku.

Pragnę gorąco podziękować Państwu za udział w je-
siennych wyborach samorządowych i za udzielone mi 
poparcie. Ten wyraz zaufania jakim ponownie obda-

rzyliście Państwo moją osobę zobowiązuje mnie do ciągłej, 
intensywnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

Wiem, że najbliższe pięć lat będą wymagały ode mnie 
szczególnego zaangażowania i podejmowania często trud-
nych decyzji. Wierzę jednak, że dobra współpraca ze wszyst-
kimi środowiskami naszej gminy i umiejętność osiągania 
kompromisów, pomoże mi w szerokim zakresie zrealizo-
wać większość oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Dzięku-
ję również za udzielone poparcie dla radnych z komitetu 
wyborczego Wyborców Nasza Gmina Czarna.

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale!

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składam serdeczne życzenia. 

Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego 
zagości w sercach wypełniając je wiarą, 

nadzieją i miłością, a zwycięski Chrystus 
obdarza potrzebnymi łaskami.

Radosnego 
Alleluja!
Kazimierz Gołojuch

Poseł na Sejm RP

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Czarna

Gratuluję serdecznie 
wszystkim radnym obec-
nej kadencji, a także nowo 
wybranym sołtysom każde-
go sołectwa gminy Czarna. 
Życzę im wzajemnego sza-
cunku, zrozumienia i wia-
ry w to, że praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szcze-
gólnego poświęcenia. Mam nadzieję, że przez kolejne lata 
w atmosferze konstruktywnej dyskusji będziemy podejmo-
wać najlepsze dla naszej społeczności decyzje.

Edward Dobrzański
Wójt Gminy Czarna

Przewodniczący 
Rady Gminy w Czarnej

Zdzisław Jaromi

Wójt 
Gminy Czarna

Edward Dobrzański



www.gminaczarna.plNASZA GMINA KWIECIEŃ 20194

Dochody własne
14,9%

Udziały
w podatkach

14,6%

Subwencja ogólna
z bud etu Pa stważ ń

26,7%

Dotacje
z budżetu pa stwań

25,8%

Dochody
maj tkoweą

15,4%

Inne
2,6%

BUDŻET Gminy Czarna

Budżet Gminy na 2019 rok
uchwalony na sesji Rady Gminy Czarna w dniu 23 stycznia 2019 r. z późn.zm.

Tegoroczny plan dochodów został ustalony w wyskokości 59 250 537 zł. , w tym:
n dochody bieżące 50 130 604 zł (84,61%); n dochody majątkowe 9 119 936 zł (15,39%)

WAŻNIEJSZYMI ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:
I. Dochody własne 8 779 718 zł (14,85%), w tym: 
– podatki i opłaty lokalne 6 223 460 zł (10,50%)
– dochody z majątku gminy (bieżące) 183 260 zł (0,31%)
– wpływy z usług ( w szczególności opłaty za dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków) 2 392 998 zł (4,04%)
II. Udziały w podatkach dochodowych 8 675 250 zł (14,65%), 
w tym:
– podatek dochodowy od osób fizycznych 8 395 250 zł (14,17%)
– podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 zł (0,47%)
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 15 809 246 zł  
(26,68%), w tym:

Tegoroczny plan wydatków został ustalony w wysokości 62 795 778 zł.

Infrastruktura wodoci gowaą
i sanitacyjna

5,86%

Remonty i bieżące
utrzymanie dróg
gminnych 0,49%

Zagospodarowanie
przestrzenne 0,20%

Bieżące utrzymanie
bud. komun. 0,44%

Administracja
Publiczna 7,37%

Ochotnicze Straże
Po arne 0,44%ż

Oświata 30,88%

Pomoc społeczna
25,11%

Gospodarka
odpadami

1,57%

Oświetlenie drogowe
0,59%

Dotacja dla GOKiR
2,15%

Dotacja dla Biblioteki
0,62%

Sport 0,43%

Pozostałe 1,87%

Wydatki majątkowe
21,98%

Procentowy rozkład wydatków Gminy Czarna w 2019 roku

– część oświatowa 11 024 368 zł (18,61%)
– część wyrównawcza 4 784 878 zł (8,07%)
IV. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące  
15 287 918 zł (25,80%), w tym:
– zadania zlecone 14 415 021 zł (24,33%)
– zadania własne 869 897 zł (1,47%)
V. Dochody majątkowe 9 119 936 zł (15,39%), w tym:
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 300 000 zł 
(2,19%)
– dotacje z programów pomocowych na zadnia inwestycyjne 
7 819 936 zł (13,19%)
VI. Inne dochody 1 558 469 zł (2,63%)

Procentowy rozkład dochodów Gminy Czarna w 2019 roku
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BUDŻET Gminy Czarna

1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym: * sieć 
wodociągowa do budynków na „Chodakówce”; * moder-
nizacja stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie; * prze-
pompownia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami w miejscowości Pogwizdów; * sieć wodociągowa 
w miejscowości Zalesie

2. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej na terenie gminy

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej w miejscowościach Dąbrówki i Krzemienica

4. Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie 
ROF – projekt parasolowy

5. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: bu-
dowa i modernizacja linii kolejowych oraz projekt infra-
struktury przystankowej

6. Wykonanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowa-
niu w Dąbrówkach

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację inwe-
stycji pn: Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
881 (wspólnie z gminą Miasto Sokołów Młp.)

8. Przebudowa odcinka drogi relacji Czarna-Dąbrówki
9. Przebudowa, remont drogi w Zalesiu
10. Budowa drogi gminnej w Medyni Głogowskiej
11. Przebudowy odcinków dróg gminnych w poszczególnych 

sołectwach
12. Zakup urządzeń monitoringu wizyjnego otoczenia Zespo-

łu Szkół w Medyni Łańcuckiej
13. Zagospodarowanie terenu działki za budynkiem szkol-

nym w Woli Małej
14. Urządzenie szkolnego placu zabaw w Dąbrówkach
15. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Dąbrówkach
16. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

ośrodka wsparcia dla osób starszych w Woli Małej

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   3 676 975 zł  5,86%  
Remonty i utrzymanie dróg gminnych   305 000 zł   0,49% 
Bieżące utrzymanie budynków komunalnych   276 300 zł   0,44% 
Zagospodarowanie przestrzenne   122 500 zł   0,20% 
Administracja publiczna   4 628 024 zł   7,37% 
Ochotnicze Straże Pożarne   277 000 zł   0,44% 
Oświata Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola   19 390 513 zł   30,88% 
Pomoc społeczna, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki z pomocy społecznej,  
usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny   15 767 674 zł   25,11% 
Gospodarka odpadami wywóz śmieci   988 480 zł   1,57% 
Oświetlenie drogowe   368 000 zł   0,59% 
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji   1 350 000 zł   2,15% 
Dotacja dla Biblioteki   390 000 zł   0,62% 
Sport, w tym dotacje dla klubów sportowych   274 000 zł   0,43% 
Pozostałe   1 177 262 zł   1,87% 

Udział środków
pomocowych

w ań
inwestycyjnych

57%

realizacji zad

Udział rodkówś
w asnych

w realizacji zad
ł

ań
inwestycyjnych

43%

17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
gminnego żłobka

18. Wymiana źródeł ciepła w ramach projektu ROF
19. Budowa oświetlenia drogi gminnej i stadionu w Pogwiz-

dowie
20. Rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1393R 

Krzemienica-Strażów
21. Przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach
22. Rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogow-

skiej
23. Budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie spor-

towym ORLIK w Czarnej

Finansowanie wydatków majątkowych 
przewidzianych do realizacji w roku 2019 

na ogólną wartość 13 804 000 zł.

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami w roku 2019 w wy-
sokości 3 545 241,00 zł., zostanie w części pokryta nadwyżką 
z lat ubiegłych a w części kredytem bankowym. Środki pocho-
dzące z kredytu będą częściowym pokryciem udziału własne-
go gminy w realizowanych inwestycjach.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 13 804 050 zł (21,98%), w tym na następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki bieżące na łączną kwotę: 48 991 728 zł (78,02%), 
z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania będą:

n
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

XLIII Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 20 września 2018 roku

W sesji uczestniczyło 13 radnych.  
Podczas obrad zostało podjętych 16 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Wola Mała stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/101/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Dąbrówki stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/96/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Gminy Czar-
na stanowiącego załącznik do uchwały 
własnej Nr XLIV/464/2010 z dnia 29 
października 2010 roku,

 Y w sprawie przystąpienia Gminy Czar-
na do realizacji Projektu pn. „Insta-
lacja kotłów na paliwa stałe w go-
spodarstwach domowych – projekt 
parasolowy” w ramach Osi III. Czysta 
energia, Działanie 3.3 Poprawa jako-
ści powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Re-
dukcja emisji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego (RPO WP) na 
lata 2014-2020, w sprawie przystąpie-
nia Gminy Czarna do realizacji Pro-
jektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na 
terenie ROF” w ramach Osi III Czy-
sta energia, Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 
Realizacja planów niskoemisyjnych – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego (RPO WP) na lata 2014 – 
2020 w formule Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne,

 Y w sprawie zmiany statutu Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czar-
nej,

 Y w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nieru-
chomości o nr ewid.1351/60 o pow. 
0,0097 położonej w miejscowości Po-
gwizdów,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nieru-
chomości o nr ewid. 1351/16 o pow. 
0,04 położonej w miejscowości Po-
gwizdów,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna po-
łożonej w miejscowości Pogwizdów na 
okres powyżej 3-ch lat,

 Y w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych na terenie gminy Czar-
na,

 Y w sprawie zaliczenia dróg do katego-
rii dróg gminnych,

 Y w sprawie zmiany przebiegu drogi 
gminnej Nr 109828R „Krzemienica 
Chodakówka”,

 Y w sprawie przystąpienia Gminy Czar-
na do realizacji Projektu pn. „Kom-
pleksowa rewitalizacja na ternie 
ROF” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś 
Priorytetowa VI Spójność przestrzen-
na i społeczna, Działanie 6.5 Rewita-
lizacja przestrzeni regionalnej – Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Gminy Czarna na rok 2018,

 Y w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny Czarna do zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na rok 2019.

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.

XLIV Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 18 października 2018 roku

W sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Podczas obrad zostało podjętych 10 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

 Y określenia zasad zwrotu wydatków za 
niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej realizowane w zakresie zadań 
własnych Gminy Czarna,

 Y w sprawie uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 rok,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie na mienie komunalne 
nieruchomości gruntowych niezabu-
dowanych położonych w miejscowo-
ści Medynia Głogowska oznaczonych 

nr ewid. 1002/5 o pow. 0,0117 ha oraz 
1111/3 o pow. 0,0109 ha,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Czarna położonej 
w miejscowości Krzemienica oznaczo-
nej nr ewid. 2027 o pow. 0,29 ha, 

 Y w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie na mienie komunalne 
Gminy Czarna nieruchomości grun-
towych położonych w miejscowości 
Dąbrówki oznaczone nr ewid.:359/5 
o pow. 0,0035 ha, nr ewid. 359/3 o pow. 
0,0038 ha, 360/9 o pow. 0,0027 ha, 
360/7 o pow. 0,0028 ha, 361/3 o pow. 
0,0043 ha, 368/1 o pow. 0,0070 ha, 
369/1 o pow. 0,0031 ha, 371/1 o pow. 
0,0032 ha, 246/1 o pow. 0,0042 ha, 
222/2 o pow. 0,0009 ha, 248/2 o pow. 
0,0016 ha, 247/2 o pow. 0,0096 ha, 
349/9 o pow. 0,0028 ha, 349/11 o pow. 
0,0085 ha, 349/13 o pow. 0,0002 ha, 
349/15 o pow. 0,0018 ha,

 Y w sprawie przyjęcia do realizacji Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego z września 2018 roku,

 Y w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny Czarna do zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na rok 2019,

 Y w sprawie udzielenia poręczenia po-
życzki dla Związku Gmin „Podkarpa-
cka Komunikacja Samochodowa”,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Gminy Czarna na rok 2018,

 Y w sprawie zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Czarna.

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.

XLV Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 15 listopada 2018 r.
W sesji uczestniczyło 14 radnych.  

Podczas obrad zostało podjętych 12 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

 Y w sprawie wyrażenia zgody na obcią-
żenie nieruchomości oznaczonej nr 
ewid. 499 stanowiącej własność Gmi-
ny Czarna położonej w miejscowości 
Wola Mała ograniczonym prawem 
rzeczowym – służebnością,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w trybie bezprzetargowym nieru-



www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ 2019 7

INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA
chomości gruntowej, niezabudowanej 
stanowiące mienie komunalne Gminy 
Czarna oznaczonej nr ewid. 1419/87 
o pow. 0,0152 ha położonej w miej-
scowości Pogwizdów,

 Y w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 
2019 roku,

 Y w sprawie obniżenia średniej ceny sku-
pu żyta z 54,36 zł na 53 zł za 1 dt przyj-
mowanej, jako podstawa do obliczenia 
podatku rolnego na 2019 rok,

 Y w sprawie zmian Statutu Gminy Czar-
na stanowiącego załącznik do uchwały 
własnej Nr XLIX/464/2010 z dnia 29 
października 2010 r.,

 Y w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Łańcuckiemu na re-
alizację zadania publicznego w 2019 
roku w postaci opracowania doku-
mentacji projektowo – kosztorysowej 
oraz budowli – wybudowania chodni-
ka przy drodze powiatowej nr 1 513 R 
Medynia Głogowska – Zalesie – Czar-
na w miejscowości Zalesie”,

 Y w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Województwu Podkarpackie-
mu na realizację zadania publicznego 
w 2019 roku w postaci budowli – prze-
budowy nawierzchni odcinka chodni-
ka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 
Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary 
w msc. Dąbrówki strona lewa w km ok. 
36+840 do km ok 37+390 tj. 500 m”,

 Y w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Łańcuckiemu na rea-
lizację zadania w 2019 roku w postaci 
„Przebudowy odcinka drogi powiato-
wej Nr 1 275 R Czarna – Białobrzegi 
– Laszczyny”,

 Y w sprawie wspólnego udzielenia 
z Gminą Sokołów Małopolski pomo-
cy rzeczowej Województwu Podkarpa-
ckiemu w latach 2019 – 2020 w formie 
wykonania dokumentacji projektowej 
i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji pn. „Rozbudowa/
przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
881 relacji Sokołów Małopolski – Łań-
cut – Kańczuga – Żurawica”,

 Y w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny Czarna do zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na lata 2019 – 2020,

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

 Y w sprawie zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Czarna.

4. Informacje Wójta z działalności Gminy 
w okresie VII Kadencji. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

I Sesja Rady Gminy Czarna 
(inauguracyjna)

z dnia 17 listopad 2018 roku
W sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Podczas obrad zostało podjętych 9 uchwał. 

Wszystkich zainteresowanych dostę-
pem do pełnego tekstu przytoczonych 
uchwał odsyłam na stronę internetową 
gminy: www.gminaczarna.pl oraz www.
gminaczarna.biuletyn.pl.

II Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 21 grudnia 2018 roku

W sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Podczas obrad zostało podjętych 20 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie 
poprawności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie 
zmian.
4. Podjęcie uchwał:

 Y w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego w celu udzielenia wspar-
cia w ramach wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023,

 Y w sprawie określenia zasad zwro-
tu wydatków w zakresie dożywia-
nia w formie posiłku albo świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wie-
loletnim rządowym programem „Posi-
łek w szkole i w domu” na lata 2019-
2013,

 Y w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie do-
żywiania „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023,

 Y w sprawie ogłoszenia tekstu jednolite-
go Statutu Gminy Czarna,

 Y w sprawie zarządzenia wyborów sołty-
sów Sołectw: Czarna, Dąbrówki, Krze-
mienica, Medynia Głogowska, Me-
dynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola 
Mała, Zalesie,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Czarna stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/95/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Dąbrówki stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/96/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Krzemienica stanowiącego załącznik 

do uchwały własnej Nr VI/62/03 z dnia 
2 czerwca 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Medynia Głogowska stanowiącego za-
łącznik do uchwały własnej Nr X/97/03 
z dnia 28 października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Medynia Łańcucka stanowiącego za-
łącznik do uchwały własnej Nr X/98/03 
z dnia 28 października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa Po-
gwizdów stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/99/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Wola Mała stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/101/03 z dnia 28 
października 2003 roku,

 Y w sprawie zmiany statutu Sołectwa 
Zalesie stanowiącego załącznik do 
uchwały własnej Nr X/100/03 z dnia 
28 października 2003 roku, 

 Y w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIV/321/2017 Rady Gminy Czar-
na z dnia 20 listopada 2017 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Województwu Podkarpackie-
mu. Zmniejszenie pomocy o kwotę 
28 000 zł na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
877 R Naklik – Leżajsk – Szklary” na 
terenie gminy Czarna w miejscowo-
ści Dąbrówki,

 Y w sprawie przyjęcia „Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy 
Czarna na 2019 rok”,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na do-
konanie darowizny nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych stano-
wiących własność Gminy Czarna poło-
żonych w miejscowości Czarna ozna-
czonych nr ewid. 345/7 o pow. 0,1712 
ha, 339/1 o pow. 0,0777 ha, 340 o pow. 
0,11 ha na rzecz Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Czarnej z przeznaczeniem 
na cel publiczny w zakresie zakłada-
nia i utrzymania cmentarza,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na odpłat-
ne nabycie na mienie komunalne nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w miejscowości Wola Mała 
oznaczonej nr ewid. 755 o pow. 0,02 ha 
stanowiącej własność osoby fizycznej,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Gminy Czarna na rok 2018,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w wie-
loletniej prognozie finansowej,

 Y w sprawie upoważnienia Wójta Gmi-
ny Czarna do zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na rok 2019.
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5.Informacja Wójta z działalności Gminy 
w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie pro-
tokołu z poprzedniej sesji. 
6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

III Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 23 stycznia 2019 roku

W sesji uczestniczyło 14 radnych.  
Podczas obrad zostało podjętych 13 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie 
poprawności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie 
zmian.
4. Podjęcie uchwał:

 Y w sprawie w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej Województwu Pod-
karpackiemu na realizację zadania 
publicznego w postaci dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zada-
nia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – 
Szklary w msc. Dąbrówki, polegająca 
na przebudowie skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1275 R „Czarna – Bia-
łobrzegi (granica powiatu) – Laszczy-
ny”, w wysokości 100 000,00 zł,

 Y w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Nr 15 Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Czarna, 
Powiat Łańcucki, Województwo Pod-
karpackie,

 Y w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej w miejscowości Pogwizdów, 
Gmina Czarna, Powiat Łańcucki, Wo-
jewództwo Podkarpackie,

 Y w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Czarna Pastwiska II w miejscowości 
Czarna, Gmina Czarna, Powiat Łań-
cucki, Województwo Podkarpackie,

 Y w sprawie wyraża zgody na nieod-
płatne nabycie na mienie komunalne 
Gminy Czarna nieruchomości grun-
towych położonych w miejscowości 
Wola Mała, gmina Czarna, oznaczo-
ne w ewidencji gruntów jako działki: 
477/4 o pow. 0,0033 ha, 477/6 o pow. 
0,0018 ha, 475/4 o pow. 0,0017 ha, 
478/4 o pow. 0,0025 ha, 473/2 o pow. 
0,0015 ha, 587/2 o pow. 0,0029 ha, 
479/10 o pow. 0,0025 ha, 479/12 o pow. 
0,0027 ha, 479/14 o pow. 0,0023 ha, 

480/10 o pow. 0,0022 ha, 480/6 o pow. 
0,0029 ha, 478/6 o pow. 0,0025 ha, 
481/2 o pow. 0,0028 ha, 875/15 o pow. 
0,0296 ha, 480/8 o pow. 0,0025 ha,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na od-
płatne nabycie na mienie komunal-
ne nieruchomości położonej w miej-
scowości Wola Mała o nr ewid. 775 
o powierzchni 0,02 ha oraz w spra-
wie uchylenia uchwały Nr II/26/2018 
Rady Gminy Czarna z dnia 21 grud-
nia 2018 roku,

 Y w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowią-
zani do ponoszenia opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych,

 Y w sprawie zmiany Uchwały nr 
XIII/149/2016 Rady Gminy w Czarnej 
w sprawie ustalenia diet, zasad wypła-
ty oraz zwrotu kosztów podróży służ-
bowej dla sołtysów,

 Y w sprawie poboru podatków i opłat 
lokalnych, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso,

 Y w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Czarna oraz poboru 
opłaty w drodze inkasa i wyznacze-
nia inkasentów,

 Y w sprawie ustalenia opłaty targowej, 
zasad poboru i terminu jej płatności,

 Y w sprawie uchwalenia budżetu Gmi-
ny Czarna na 2019 rok,

 Y w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej,

5.Informacja Wójta z działalności Gminy 
w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie pro-
tokołu z poprzedniej sesji. 
6. Zapytania i wolne wnioski radnych. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie sesji.

IV Sesja Rady Gminy Czarna 
z dnia 27 marca 2019 roku
W sesji uczestniczyło 14 radnych.  

Podczas obrad zostało podjętych 11 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie 
poprawności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie 
zmian.

4. Podjęcie uchwał:
 Y w sprawie uchwalenia regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Czarna,

 Y w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Czarna w 2019 roku,

 Y w sprawie w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości grunto-
wych, niezabudowanych stanowiących 
mienie komunalne Gminy Czarna, 
położonych w miejscowości Czarna, 
oznaczonych numerem ewidencyj-
nym:1838/46 o powierzchni 4,5674 ha, 
1838/48 o powierzchni 1,2861 ha, 
1838/49 o powierzchni 1,2860 ha, 
1838/50 o powierzchni 1,3171 ha, 
1838/51 o powierzchni 1,2551 ha,

 Y w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wypłaty diet przysługujących radnym 
Gminy Czarna,

 Y w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w 2019 roku Powiatowi Łań-
cuckiemu w formie dotacji celowej 
w wysokości 100 000,00 zł. na reali-
zację zadania„ Przebudowa odcinka 
drogi powiatowej nr 1275 R Czarna – 
Białobrzegi – Laszczyny”,

 Y w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Medyni Łańcuckiej 
od dnia 1 września 2019 roku,

 Y w sprawie nadania imienia Szko-
le Podstawowej w Zalesiu od dnia 
1 września 2019 roku,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie na mienie komunalne 
nieruchomości gruntowych, niezabu-
dowanych położonych w miejscowo-
ści Czarna oznaczonych numerem 
ewidencyjnym: 698/5 o powierzch-
ni 0,0461 ha i 698/7 o powierzchni 
0,0064 ha,

 Y w sprawie wyrażenia zgody na nieod-
płatne nabycie na mienie komunalne 
Gminy Czarna nieruchomości grun-
towej położonej w miejscowości Czar-
na, gmina Czarna, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr ewid. 
922/12 o pow. 0,0042 ha,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Gminy Czarna na rok 2019,

 Y w sprawie wprowadzenia zmian w wie-
loletniej prognozie finansowej.

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

Obsługa Rady Gminy Czarna

INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA
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Pierwsze posiedzenie nowej Rady 
Gminy zwołane zostało przez Komisa-
rza Wyborczego w Rzeszowie na dzień 
17 listopada 2018 r. Odbyło się w Sali 
Narad przy Urzędzie Gminy w Czarnej. 

Podczas pierwszej sesji po złożeniu ślu-
bowania przez każdego radnego w taj-
nym głosowaniu wybrano Przewodni-
czącego Rady Gminy, którym został Pan 
Zdzisław Jaromi oraz Wiceprzewodni-
czącego w osobie Pana Sławomira Chu-
dzika. W trakcie sesji ślubowanie złożył 
także nowo wybrany Wójt Gminy Czar-
na Pan Edward Dobrzański. Ustalono 
także składy poszczególnych stałych Ko-
misji Rady Gminy i wybrano przewod-
niczących.

Skład Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Lepian-
ka – Przewodniczący; Bogusław Bieniek, 
Wiesław Gwizdak, Wincenty Morycz, Grze-
gorz Sala

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 
Robert Pudło – Przewodniczący; Eugeniusz 

wybrana na VIII kadencję obejmującą lata 2018-2023

21 października 2018 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, w których mieszkańcy  
Gminy Czarna wybrali 15 radnych Rady Gminy w Czarnej oraz w I turze Wójta Gminy Czarna.

Nowa Rada Gminy Czarna

Głowiak, Zbigniew Jurek, Grzegorz Lepian-
ka, Mieczysław Rejman

Skład Komisji Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego, Gospodarki Finansowej, Rzemio-
sła i Usług: Eugeniusz Głowiak – Przewod-
niczący, Teresa Chmiel, Sławomir Chudzik, 
Wiesław Gwizdak, Zbigniew Jurek, Robert 
Pudło, Grzegorz Sala, Robert Szubart, Ma-
rek Wilczek

Skład Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia 
Ludności i Ochrony Środowiska: Teresa 
Chmiel – Przewodnicząca, Bogusław Bie-
niek, Zdzisław Jaromi, Dariusz Kulka, Mie-
czysław Rejman

Skład Komisji ds. Oświaty i Spraw Spo-
łecznych: Zbigniew Jurek – Przewodniczą-
cy, Sławomir Chudzik, Eugeniusz Głowiak, 
Dariusz Kulka, Robert Szubart

Uroczysta sesja nowej Rady Gminy połączona ze spotkaniem opłatkowym 
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Nowy skład Rady Gminy  
przedstawia się następująco:

1. Bogusław Bieniek (Medynia Głogowska),
2. Teresa Chmiel (Pogwizdów),
3. Sławomir Chudzik (Czarna),
4. Eugeniusz Głowiak (Medynia Głogowska),
5. Wiesław Gwizdak (Dąbrówki)
6. Zdzisław Jaromi (Dąbrówki),
7. Zbigniew Jurek (Zalesie),
8. Dariusz Kulka (Czarna),
9. Grzegorz Lepianka (Pogwizdów),
10. Wincenty Morycz (Krzemienica)

11. Robert Pudło (Wola Mała),
12. Mieczysław Rejman (Krzemienica),
13. Grzegorz Sala (Medynia Łańcucka),
14. Robert Szubart (Krzemienica),
15. Marek Wilczek (Krzemienica).

Rada Gminy Czarna uchwałą Nr 
II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. za-
rządziła na niedzielę 20 stycznia 2019 r. 
Przeprowadzenie wyborów sołeckich we 
wszystkich sołectwach gminy Czarna. Zo-
stały one przeprowadzone przez Sołe-

ckie Komisje Wyborcze zgodnie z ordy-
nacją wyborczą określoną w statutach 
wszystkich sołectw gminy. Z uwagi na 
to, że w Czarnej, Woli Małej, Medyni 
Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Zale-
siu zgłoszono tylko po jednym kandyda-
cie, nie przeprowadzono tam głosowania 
lecz zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi sołtysami zostali zgłoszeni kandydaci.

W pozostałych 3 sołectwach, tj. Krze-
mienicy, Dąbrówkach i Pogwizdowie 
w niedzielę 20 stycznia br. odbyły się wy-
bory równe i bezpośrednie, gdzie w gło-
sowaniu tajnym zostali wybrani sołtysi 
tych sołectw.

Sołtysi Sołectwa gminy Czarna  
wybrani na kadencję 2019-2024

1. Jowita Baran (Czarna),
2. Roman Pudło (Dąbrówki),
3. Wincenty Morycz (Krzemienica),
4. Tadeusz Kowal (Medynia Głogowska),
5. Jan Bojda (Medynia Łańcucka),
6. Barbara Sylwanowicz (Pogwizdów),
7. Edward Guz (Wola Mała),
8. Henryk Kowal (Zalesie).

We wszystkich sołectwach z wyłącze-
niem Krzemienicy, sołtysi powołani 
w drodze uchwały Rady Gminy pełnią 
funkcję inkasentów, pobierając podat-
ki i opłaty lokalne oraz opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
W Krzemienicy funkcję inkasenta Rada 
Gminy na wniosek sołtysa powierzyła 
Pani Krystynie Guzek.

Nowe samochody pożarnicze 
w Gminie Czarna

Do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z Medyni Głogowskiej i Zalesia trafiły 2 nowe samochody 

ratowniczo-gaśnicze za łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.  
Zastąpiły mocno już wyeksploatowane, 

ponad 30 letnie STARY.

Pod koniec 2018 roku marzenia stra-
żaków z OSP Medynia Głogowska i OSP 
Zalesie wreszcie się spełniły. Do obu jed-
nostek trafiły 2 fabrycznie nowe średnie 
samochody ratowniczo-gaśnicze na pod-
woziu MAN TGM 13.290. Zakup tych sa-
mochodów był konieczny z uwagi na fakt, 
iż obie jednostki działające w północnej 
części gminy Czarna i powiatu łańcuckie-
go dysponowały do tej pory bardzo wy-
służonym sprzętem. W Medyni Głogow-

skiej służył STAR 266 wyprodukowany 
w 1983 r., natomiast w Zalesiu – STAR 
H-25 z 1963 roku. 

Nowe samochody zdecydowanie pod-
niosły zdolności bojowe obu jednostek 
i bezpieczeństwo prowadzonych dzia-
łań. Zarówno samochód dla Medyni Gło-
gowskiej jak i dla Zalesia były zakupione 
wg tych samych założeń technicznych – 
oznacza to że oba pojazdy są praktycznie 
identyczne. Podwozia nowych MANów 

są przystosowane do jazdy w terenie – 
mają stały napęd 4x4, skrzynię redukcyj-
ną, możliwość blokowania obu mostów 
oraz duży, wynoszący 36 cm prześwit 
pod osiami. Różnice pomiędzy obydwo-
ma samochodami stanowi ich wyposa-
żenie. Jednostka z Medyni Głogowskiej 
jest włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, dlatego jej samo-
chód został wyposażony w specjalistyczny 
sprzęt do realizacji zadań głównie z za-

n
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kresu ratownictwa technicznego. Jest to 
m.in. zestaw hydrauliki siłowej, podpo-
ry stabilizacyjne, bloki progowe, osłony 
na airbagi, itp. 

Samochód dla Zalesia jest pojazdem 
typowo gaśniczym, wyposażonym w apa-
raty ochrony dróg oddechowych, wytwor-
nicę pianową, nową armaturę wodną 
oraz nowe węże, itp. 

Druhowie strażacy z OSP Medynia Gło-
gowska i OSP Zalesie wyrażają ogromną 
wdzięczność i przekazują słowa podzię-
kowań dla wszystkich instytucji za prze-
kazane dotacje na zakup samochodów. 
Szczególne podziękowania przekazują 
Radnym Rady Gminy w Czarnej, Posło-
wi na Sejm RP – Panu Kazimierzowi Go-
łojuchowi oraz Wójtowi Gminy Czarna 
Panu Edwardowi Dobrzańskiemu, gdyż 
bez ich wszechstronnej pomocy i dobrej 
woli zakup ten byłby niemożliwy.

Zakup samochodów  
był zrealizowany z następujących 

źródeł finansowania:

OSP Medynia Głogowska:
400 000 zł. – dotacja z budżetu Gmi-
ny Czarna,
138 500 zł. – dotacja ze środków Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
przekazana przez Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej,
200 000 zł. – dotacja ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
80 000 zł. – dotacja ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
10 520 zł. – środki własne OSP Medy-
nia Głogowska

Łączna wartość samochodu:  
829 020 zł.

OSP Zalesie:
100 000 zł. – dotacja z budżetu Gmi-
ny Czarna,
699 500 zł. – dotacja ze Funduszu Spra-
wiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości 

Łączna wartość samochodu:  
799 500 zł.

n
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Nowy most powstaje w pobliżu sta-
rego, przez który prowadzi droga 
wojewódzka nr 881, łącząca So-

kołów Małopolski z Żurawicą. Po jego 
otwarciu stara konstrukcja zostanie roze-
brana. Most będzie wyposażony w 7-me-
trową jezdnię. Po obu jej stronach znaj-
dą się ścieżki pieszo-rowerowe szerokie 
na 2,90 m. Nowa budowla wytrzyma ob-
ciążenie aż do 50 ton (dla porównania 
– nośność starego mostu to zaledwie 15 
ton). Bezpieczeństwo na moście zwiększą 
balustrady i bariery ochronne, zamonto-
wane zostanie także oświetlenie. Most 
ma długość 165 mb (metrów bieżących), 
składa się z trzech przęseł o długości 
45+75+45 mb. Jego szerokość wyno-
si 16,2 mb. Do zbudowania nowej prze-
prawy przez Wisłok wykorzystano po-
nad 25 tys. m3 nasypów, ponad 8 tys. m2 
nawierzchni asfaltowych, ponad 700 ton 
konstrukcji stalowej i ponad 2,2 tys. m3 
betonu. Wraz z mostem, w Czarnej po-
wstaje również 740-metrowy nowy odci-
nek drogi wojewódzkiej oraz dróg pod-
porządkowanych.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 25 mi-
lionów złotych. 

 – 85 procent stanowią środki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Inwestorem jest województwo podkarpa-

ckie, a w jego imieniu inwestycję realizuje 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
– mówi Ewa Sudoł-Sikora, specjalista ds. 
Informacji Publicznej w PZDW. Wyko-
nawcą jest konsorcjum firm Banimex Sp. 
z o.o. i Azi – Bud Sp. z o.o. 

Firma Banimex z Będzina to przed-
siębiorstwo z ponad 25-letnim doświad-
czeniem. Specjalizuje się w obiektach 
inżynierii komunikacyjnej, takich jak 
mosty, wiadukty, różnego typu przepra-
wy. – Budowaliśmy wiele obiektów w ca-
łej Polsce, w tym również na Podkarpaciu, 
m.in. kładkę w Morochowie w gminie Za-
górz, most na Sanie w Leżajsku, most ko-
lejowy w Przeworsku wraz z infrastruktu-
rą kolejową, a w tej chwili budujemy także 
most przez Wisłokę w Dębicy. Obserwu-
jemy rynek i mamy nadzieję zagościć tu 
na trwałe – mówi kierownik budowy Da-
riusz Tokarczyk, dyrektor ds. technicz-
nych w firmie Banimex.

Droga była niebezpieczna
Mieszkańcy Czarnej już od lat mówi-

li o potrzebie budowy nowego mostu. 
Zwracali uwagę, że stary jest zbyt wąski 
i nie posiada poboczy. Droga do urzę-
du gminy, ośrodka zdrowia, czy kościoła 
czasami stawała się wręcz niebezpiecz-
na. W najgorszej sytuacji znajdowały się 

dzieci i młodzież, która musiała codzien-
nie pokonywać tę trasę idąc do szkoły 
i z powrotem. W Czarnej zbierano pod-
pisy w sprawie budowy mostu, powołano 
nawet stowarzyszenie „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”.

Starania u władz województwa po-
dejmował już poprzedni wójt Kazi-
mierz Gołojuch. Kontynuował je obec-
ny gospodarz gminy Edward Dobrzański, 
wspólnie z Kazimierzem Gołojuchem, 
już jako posłem na Sejm, oraz radnymi 
gminy Czarna. 

W końcu udało się włączyć tę inwesty-
cję do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 i zdobyć pie-
niądze ze środków z Unii Europejskiej. 
Budowę uroczyście rozpoczęto 2 lipca 
2018. W jej otwarciu wzięli udział m.in. 
wiceminister inwestycji i rozwoju Adam 
Hamryszczak, marszałek województwa 
podkarpackiego Władysław Ortyl, wo-
jewoda podkarpacki Ewa Leniart, prze-
wodniczący sejmiku województwa Jerzy 
Cypryś, poseł na Sejm Kazimierz Goło-
juch, dyrektor naczelny podkarpackie-
go zarządu dróg w Rzeszowie Piotr Mią-
so, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, 
zastępca dyrektora kontraktu Sebastian 
Nowak oraz gospodarz gminy – wójt 
Edward Dobrzański.

długo wyczekiwana inwestycja
Nowy most w Czarnej

W Czarnej trwa budowa mostu na Wisłoku, który prawdopodobnie pod koniec maja zostanie otwarty. 



www.gminaczarna.pl NASZA GMINA KWIECIEŃ 2019 13

przejeżdża bardzo duża ilość samochodów. 
Budowa nowego mostu ma ogromne zna-
czenie, ułatwi komunikację, a szczególnie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych i rowerzystów, gdyż oprócz jezdni wy-
konane będą także ciągi pieszo-rowerowe 
– mówi Edward Dobrzański, Wójt Gmi-
ny Czarna.

 – Ale to nie koniec starań o poprawę 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
W marcu ubiegłego roku zostało podpi-
sane trójstronne porozumienie pomiędzy 
Gminą Czarna, Gminą Miastem Sokołów 
Małopolski i Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego na opracowanie doku-
mentacji projektowo kosztorysowej doty-
czącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
881 od nowobudowanego mostu w Czar-
nej do Sokołowa Małopolskiego. Do dnia 
dzisiejszego rozstrzygnięto przetarg, podpi-
sano umowę i wszczęto już prace geodezyj-
ne – dodaje Edward Dobrzański.

 – Ponadto w ubiegłym roku został opra-
cowany Program Funkcjonalno Użytkowy 
wg. którego od mostu w Czarnej w kierun-
ku lecznicy zwierząt (do drogi gminnej) ma 
powstać ciąg pieszo rowerowy, oraz bra-
kujące odcinki chodników do przejazdu 
kolejowego w Krzemienicy. Koncepcja 
obejmuje także przebudowę skrzyżowania 
w rondo w miejscowości Krzemica. Szcze-
gólnie dziękuję Posłowi Panu Kazimie-

rzowi Gołojuchowi za udzieloną pomoc 
i wsparcie w zakresie realizacji przedmio-
towych przedsięwzięć, a także wielu innych 
już zakończonych inwestycji – mówi Wójt 
Gminy Czarna.

 – Most w Czarnej to potrzebna i ocze-
kiwania inwestycja, i dobrze, że jej rea-
lizacja dobiega końca. Jestem przeko-
nany o tym, że nowy most będzie dobrze 
służył naszym mieszkańcom. Jako radni 
rady gminy w Czarnej zabiegamy obecnie 
u właściciela drogi czyli marszałka woje-
wództwa o finansowanie kolejnych etapów 
remontu drogi wojewódzkiej nr 881 prze-
biegającej przez poszczególne miejscowości 
gminy – mówi radny Grzegorz Lepianka, 
który od początku z dużym zaangażowa-
niem wspierał stowarzyszenie „Bezpiecz-
na droga do szkoły” i inicjatywę budo-
wy mostu. 

Budowa mostu w Czarnej to część 
większego projektu realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – 
Łańcut – Kańczuga – Żurawica na od-
cinku Czarna – Łańcut wraz z budową 
mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. 
Kraszewskiego w Łańcucie – etap I).

Michał Okrzeszowski

Most miał być gotowy do końca listo-
pada ubiegłego roku, ale prace przedłu-
żyły się. – Powodem opóźnienia były głów-
nie uwarunkowania wynikające z decyzji 
środowiskowej w zakresie flory i fauny oraz 
problemy techniczne w trakcie realizacji 
filarów mostu, stąd przesunięcie w termi-
nie – wyjaśnia kierownik budowy. Robo-
ty skończą się więc późną wiosną. – Pla-
nujemy zakończenie na koniec maja, lub 
początek czerwca 2019. Trzeba jednak pa-
miętać, że to też jest uzależnione od pro-
cedury administracyjnej, od nadzoru bu-
dowlanego. Zanim przekierujemy ruch na 
nowy most, musimy uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie nowej trasy. Dopiero po upra-
womocnieniu się pozwolenia będzie moż-
na przekierować ruch, a później rozebrać 
stary most – dodaje dyrektor Tokarczyk.

Satysfakcji z powstania obiektu nie kry-
je poseł Kazimierz Gołojuch. 

– Budowa nowego mostu na rzece Wi-
słok w Czarnej była koniecznością. Jest to 
bardzo duża i kosztowna inwestycja, o któ-
rą zabiegaliśmy od wielu lat – przyznaje. 
– Dotychczasowy most ma ograniczenie 
nośności – do 15 ton i nie posiada chodni-
ków, którymi mogliby bezpiecznie poruszać 
się piesi i rowerzyści, a szczególnie dzieci 
uczęszczające do znajdującej się w pobli-
żu szkoły. Nowy most znacznie poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
drogi wojewódzkiej nr 881. W kolejnym 
etapie zostanie przeprowadzona moderni-
zacja całego odcinka drogi wojewódzkiej 
od Krzemienicy do Sokołowa Małopolskie-
go – dodaje poseł Gołojuch. 

Nowa przeprawa przez Wisłok, to tak-
że sukces Wójta Gminy Czarna, radnych 
i działaczy społecznych. 

Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzań-
ski ma powody do zadowolenia. Powo-
li widać finał inwestycji, która robi co-
raz większe wrażenie na mieszkańcach.

– Budowany most w Czarnej to jedna 
z najpotrzebniejszych i najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji w gminie. Czarna 
jest miejscowością, przez którą codziennie 
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Oficjalnego przecięcia wstęgi dokona-
li wspólnie przedstawiciele władz pań-
stwowych, kościelnych, wojewódzkich 
i samorządowych oraz animatorzy życia 
kulturalnego Krzemienicy, reprezentują-
cy lokalną społeczność, a więc przyszłych 
użytkowników obiektu. 

W uroczystości uczestniczyli min. Po-
seł na Sejm RP, p. Kazimierz Gołojuch, 
Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódz-
kiego – p. Marcin Zaborniak, proboszcz 
parafii Krzemienica – ks. prałat dr Je-
rzy Rojek, Starosta Łańcucki – p. Adam 
Krzysztoń, Prezes Stowarzyszenia Rze-
szowski Obszar Funkcjonalny – p. Wie-
sław Dronka, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – p. Jo-
anna Rupar, Dyrektor Biura Stowarzy-
szenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego – p. Justyna Placha – Adamska, 
Wójt Gminy Czarna – p. Edward Do-
brzański, Sołtys sołectwa Krzemienica 
– p. Wincenty Morycz, Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Krzemienicy – p. Jacek Lali-
cki, Dyrektor Teatru Dramatycznego – 
p. Zygmunt Kluz i inni.

Goście przywitani zostali tradycyjnym 
kołaczem przez członków zespołu „We-
sele Krzemienickie”, stanowiących sym-
boliczną reprezentację społeczności lo-
kalnej.

Podczas uroczystości goście wysłu-
chali krótkiego koncertu instrumental-
nego w wykonaniu miejscowych muzy-
ków – Joanny Dec, Jarosława Babuli 
i Pawła Wawrzkiewicza, obejrzeli frag-
ment spektaklu „Kościuszko pod Rac-

Otwarcie nowego obiektu 
kulturalnego w Krzemienicy

Minęło ponad sześć 
miesięcy od przekazania do 

użytkowania dla mieszkańców 
Krzemienicy przebudowanego 

i zmodernizowanego 
obiektu Ośrodka Kultury. 
Samo uroczyste otwarcie 

połączone z podsumowaniem 
realizowanego projektu 
inwestycyjnego odbyło 

się 5 października 
ubiegłego roku.

ławicami” w wykonaniu Teatru Drama-
tycznego, a także występ zespołu „Wesele 
Krzemienickie” i Zespołu Śpiewaczego 
KGW. Ideę zrealizowanego projektu 
przybliżył wyświetlony na dużym ekranie 
film pt. „Infrastruktura w służbie rozwo-
ju kultury”. Zaprezentowano także film 
animowany „Bliskie wyprawy Franka”, 
autorstwa Weroniki Wojtowicz, który za-
powiadał możliwości techniczne powsta-
łych w obiekcie pracowni. Otwarciu to-
warzyszyła wystawa malarstwa znanego 
artysty Franciszka Frączka „Słońcesła-
wa”.

n
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TEATR

Franciszka Frączka Słońcesława
Wystawa malarstwa

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI
W weekend następujący bezpo-

średnio po oficjalnym udostępnie-
niu obiektu kulturalnego wszyscy 
mieszkańcy Krzemienicy zaprosze-
ni zostali na premierę spektaklu 
„Kościuszko pod Racławicami” 
w wykonaniu Teatru Dramatycz-
nego, w reżyserii Zygmunta Kluza. 
Twórcy teatru mieli do swojej dys-
pozycji nową infrastrukturę, za-
plecze i technologie, które przeszły 
pierwsze, najważniejsze testowa-
nie. Mamy nadzieję, że wynik jest 
pomyślny! Wieczorom teatralnym 
towarzyszyła także wystawa ma-
larstwa Franciszka Frączka zorga-
nizowana w nowej sali wystawien-
niczej Ośrodka Kultury.
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Główne Gminne Obchody 
100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę
odbyły się w Kremienicy w dniu 10 listopada 2018 r.

Msza święta pod przewodnictwem bp St. Jamrozka

Apel Poległych przy pomniku 
650-lecia Krzemienicy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
na 100-lecie Niepodległości
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Uczyć Radości z Niepodległości

Odśpiewanie Hymnu w Medyni Łańcuckiej

Spacer Niepodległościowy w Czarnej

Spektakl patriotyczny w wykonaniu 
Zespołu Perła z Ukrainy

Występ podczas Koncertu „Raduje się serce, 
raduje się dusza” w Krzemienicy

Koncert pt. „Raduje się serce, 
raduje się dusza” w KrzmienicyKoncert patriotyczny „O Polsce Śpiewamy w Dąbrówkach”
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NIEPODLEGŁA 2018 w Gminie Czarna
W tygodniu poprzedzającym 11 listo-

pada 2018 r. do biblioteki na świętowa-
nie 100 rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę zaproszona została 
sekretarz Gminy Czarna pani Ewa Pa-
nek oraz dzieci z przedszkola nr 2 wraz 
z paniami Ewą Frączek, Magdaleną Le-
pianka i Marią Bieniasz. Wstępem do 
spotkania było przypięcie każdemu 
uczestnikowi biało czerwonej wstążeczki 
i odśpiewanie hymnu narodowego „Jesz-
cze Polska nie zginęła” przy utworze wy-
konywanym przez Fundację braci Golec 
(Góralska wersja ze 100 metrową flagą 
Polski dostępna na YouTube). Pani se-
kretarz czytała książkę Wojciecha Wid-
łak „Komendant wolnej Polski o Józefie 
Piłsudskim”. Dzieci zostały zapoznane 
z faktami historycznymi, które wpisały 
się w odrodzenie naszej Ojczyzny.

Na zakończenie dzieci wraz z rodzica-
mi zostały zaproszone na uroczystości 
które miały wówczas odbywać się na te-
renie Gminy Czarna, tj. Uroczyste Ob-
chody 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę oraz 660-lecie wsi 
Krzemienica, Spacer Niepodległościo-
wy w Czarnej, Koncert „Raduje się serce, 
raduje się dusza” w wykonaniu dziecię-

cych zespołów wokalnych Perła z Doli-
ny na Ukrainie i Jakubki z Krzemienicy, 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
pt. „O Polsce Śpiewamy” z udziałem Ze-
społu Śpiewaczego Dąbrówczanki oraz 
Szkolnego Zespołu Wokalnego w Ośrod-
ku Kultury w Dąbrówkach.

Dziękujemy wszystkim za godne 
uczczenie Święta Niepodległości zapra-
szamy za rok.

21 listopada Bibliotekę Publiczną 
w Medyni Głogowskiej odwiedziły przed-
szkolaki wraz z wychowawczyniami. Oka-
zją do spotkania było 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości. Dzieci zapoznały się 
z symbolami narodowymi, wysłuchały 
o powstaniu hymnu narodowego, godła 
oraz flagi polski. Następnie wspólnie czy-
taliśmy wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto 
ty jesteś”. Na koniec spotkania najmłodsi 
czytelnicy kolorowali przygotowane sym-
bole narodowe oraz oglądali bajeczki.

Agnieszka Jaskuła

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNEJ

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
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Chór, który wykonywał piosenki patriotyczne 
pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem..”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBRÓWKACH

W roku 100-lecia Niepodległej w Zespole Szkół w 
Dąbrówkach powstała grupa 13 Orląt, które złożyły 
przyrzeczenie w Kościele Farnym w Rzeszowie 7 marca 2019 r. 
podczas obchodów 100 rocznicy śmierci płk. Leopolda 
Lisa Kuli. Opiekunką grupy jest pani Anna Styrnik.

9 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach odbyła się 
wieczornica, na której zaprezentowano „Śpiewnik patriotyczny na 
100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości”. Okładkę zaprojektowała 
uczennica klasy III gimnazjum naszej szkoły Roksana Guzy.

W dniu 9 listopada 2018 r. uczniowie klas IVa, VIII i III gim. Zespołu 
Szkół w Dąbrówkach zaprezentowali przedstawienie pt. „Pułkownik 
Lis–Kula” przygotowane przez nauczycielki Annę Styrnik i Renatę 
Kątnik. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
w konkursach zorganizowanych z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości: „Kto ty jesteś? Polak mały” oraz wiedzy o płk. Lisie Kuli.

Występ w kościele parafialnym 
w Czarnej.
Gościnnie wystąpili absolwenci 
naszej szkoły.

Zespół „Dąbróweczki” Publicznego Przedszkola w Dąbrówkach 
prowadzony przez nauczycielki Natalię Bać oraz Magdalenę Michnę 
wystąpił z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości podczas 
uroczystych obchodów tego święta w Zespole Szkół.
Dzieci zaprezentowały taniec narodowy krakowiak oraz zaśpiewały 
okolicznościowe pieśni.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ

Uczniowie naszej szkoły 4 czerwca 2018 r. 
wzięli udział w zorganizowanym”Biegu dla 
Niepodległej”.

Żywa lekcja historii przybliżyła uczniom 
wybrane fakty dotyczące wybuchu 
i przebiegu I wojny światowej. Uczniowie 
zobaczyli broń i umundurowanie z tamtego 
okresu.

100 lat Niepodległej – szkolna akademia 
obrazująca najważniejsze etapy drogi do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Każda klasa w II części prezentowała 
własny program patriotyczny.
Na zdjęciu klasa VI przedstawia taniec flag.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MEDYNI ŁAŃCUCKIEJ
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI MAŁEJ

Starsi uczniowie 
szkoły podstawowej 
i gimnazjum brali 
udział w Biegu dla 
Niepodległej.

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 
rozpoczął uroczystą akademią 11 XI 2018 r. pod hasłem „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”. 
Przez cały rok kalendarzowy szkoła podejmowała różne akcje, organizowała konkursy klasowe, 
międzyklasowe i szkolne upowszechniające wiedzę o Ojczyźnie, kształtujące patriotyczne postawy. 
Między innymi odbył się konkurs na najładniej ubraną klasową pracownię.

Wszyscy uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
wzięli udział w Konkursie Poezji Patriotycznej 
pięknie recytując strofy m. in. Wł. Bełzy, 
M. Konopnickiej, czy W. Szymborskiej: „Bez 
tej miłości można żyć, mieć serce puste jak 
orzeszek,…”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Gra terenowa „Piękna Niepodległa”. Uczniowie 
wędrowali po szkole według wierszowanych 
wskazówek i rozwiązywali zadania związane 
z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Gra planszowa Polska Niepodległa wykonana 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Woli Małej.

Uroczysta Akademia z odśpiewaniem Hymnu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZALESIU

Koncert pieśni patriotycznych 
“Dla Niepodległej” – 15 listopada

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” 
pod patronatem posła na sejm RP, 
p. Kazimierza Gołojucha 
we współpracy z IPN
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Piknik Patriotyczny – 27.05.2018

Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt. „Śpiewam Tobie 
Polsko” dla przedszkolaków – 5.11.2018

Szkolne obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 9.11.2018

Turniej wiedzy o Polsce „Czy znasz swój kraj?” – 16.11.2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEMIENICY

Wystawa Jana Grabarza
pt. W hołdzie 
bohaterom
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Wycinka drzew owocowych nie 
wymaga żadnej procedury. 
Jednak aby wyciąć jakiekol-

wiek inne drzewo na swojej działce, oso-
ba fizyczna (np. właściciel lub posiadacz 
działki) musi uzyskać zgodę wójta gminy. 
– Zgoda jest wymagana na ścięcie drzewa, 
którego obwód przekracza określoną gru-
bość pnia, którą mierzy się na wysokości 
5 cm od podłoża – wyjaśnia Leszek Fidor 
z Referatu Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Czar-
na. W przypadku topoli, wierzby, klonu 
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 
obwód wynosi 80 cm, dla kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej (zwanej 
popularnie akacją) oraz platanu klono-
listnego – 65 cm, zaś w przypadku pozo-
stałych drzew – 50 cm. Jeżeli więc pień na 
wysokości 5 cm nie przekracza określo-
nej grubości, można wyciąć drzewo bez 

Wycinka drzew
Kiedy potrzebna jest zgoda władz gminy?
Obecnie wycinka drzew (z wyjątkiem owocowych) wymaga zgody wójta. W porównaniu do wcześniejszych 
przepisów procedura stała się nieco łatwiejsza, ale z drugiej strony skrócił się termin, w którym można ściąć 
drzewo. 

zgłaszania tego faktu do urzędu gminy. 
Zgłosić należy za to wycinkę krzewów, 
których powierzchnia przekracza 25 me-
trów kwadratowych. 

Jak wygląda  
procedura administracyjna?

Przygotowania do wycinki drzewa trze-
ba więc zacząć od zmierzenia grubości 
pnia. Gdy pień przekracza określony ob-
wód, należy udać się do urzędu gminy by 
złożyć wniosek. Odpowiedni formularz 
można odebrać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami i Rolnictwa, lub 
pobrać ze strony http://www.gminaczar-
na.pl (w zakładce „Druki do pobrania”, 
a następnie – „Nieruchomości i Rolni-
ctwo”). We wniosku właściciel działki po-
daje swoje dane osobowe: imię i nazwi-
sko, adres zamieszkania, numer telefonu, 
numer działki na której znajduje się drze-
wo, sołectwo, gatunki i ilość drzew prze-
znaczonych do wycięcia oraz ich obwody 
pni mierzone na wysokości 5 cm. 

 – Po otrzymaniu wniosku umawiamy 
się z wnioskodawcą na oględziny. Musi-

my je wykonać w terminie do 21 dni. 
W czasie oględzin robimy dokumenta-
cję fotograficzną, spisujemy protokół. 

Zgodnie z ustawą, wójt ma 2 tygodnie 
na wniesienie ewentualnego sprzeci-

wu wobec zamiarów wnioskodaw-
cy – mówi Leszek Fidor. Jeżeli po 
2 tygodniach od oględzin wnio-
skodawca nie otrzyma negatyw-

nej decyzji, oznacza to domyśl-
ną zgodę na wycinkę drzewa. 

Na tym w zasadzie proce-
dura się kończy. 

Jest to pewne ułatwie-
nie w porównaniu do 

wcześniejszego stanu 
prawnego. Wcześ-
niej wójt musiał 
wydać „pozwole-
nie” na wycinkę 
drzewa w formie 
decyzji. Teraz 
tylko sprzeciw 
wymaga wyda-

nia decyzji, a milczenie po upływie 2 ty-
godni oznacza zgodę.

Skrócił się jednak termin, w którym 
można wyciąć drzewo. Wcześniej zda-
rzało się, że np. na podstawie pozwole-
nia ze stycznia, drzewo można było ścinać 
w listopadzie. Teraz zgoda jest ważna tyl-
ko przez okres pół roku. – W poprzedniej 
wersji ustawy mogliśmy w dowolny sposób 
regulować długość ważności decyzji. Nato-
miast w tej chwili ustawowo jest zapisane, 
że zgoda jest ważna przez okres 6 miesię-
cy od dnia oględzin, nie od dnia złożenia 
wniosku – podkreśla Leszek Fidor. 

Uwaga  
na okres lęgowy ptaków!

Co ważne, wycinki drzew (również 
owocowych) nie powinno się prowadzić 
w okresie lęgowym ptaków, który trwa 
od 1 marca do 15 października każdego 
roku. – To jest ramowy czasokres wylęgu 
ptaków, o którym mówi ustawa o ochronie 
przyrody. Może być w uzasadnionych przy-
padkach skrócony lub wydłużony. Gdy-
by zdarzyło się, że na drzewie znajduje się 
gniazdo i byłoby widać, że jakiś gatunek 
ptaków gniazduje i wychowuje młode, to 
należałoby powstrzymać się z wycinką – 
zwraca uwagę pracownik urzędu gminy. 

Słono zapłacisz  
za wycinkę bez zgody

Wniosek o uzyskanie zgody na wycin-
kę drzew jest zwolniony z opłat. Słono 
zapłacą za to osoby, które wytną drzewo 
bez uzyskania zgody. Kara to podwojo-
na wysokość opłaty za wycinkę drzewa, 
która byłaby ponoszona, gdyby w danej 
gminie nie było zwolnienia z opłat. – Dla 
przykładu, w przypadku brzozy o obwodzie 
pnia 100 cm mierzonego na wysokości 130 
cm od gruntu, kara za wycinkę bez zgody 
wynosi około 5000 zł. Nie warto więc ry-
zykować kary, jeżeli zgodę można uzyskać 
bez ponoszenia kosztów – stwierdza Le-
szek Fidor. 

Michał Okrzeszowski
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Sytuacja, kiedy po okolicy błąka się 
„bezpański” pies, a mieszkańcy 
proszą urząd gminy o interwencję 

zdarza się dość często. Zwykle okazu-
je się jednak, że pies nie jest wcale bez-
domny, ale po prostu uciekł właścicielo-
wi, albo został przez niego wypuszczony. 
Sam właściciel natomiast nie zdaje so-
bie sprawy, że wypuszczając psa samopas 
popełnia wykroczenie. Ustawa o ochro-
nie zwierząt (art. 10a) zakazuje puszcza-
nia psa wolno bez kontroli „pana” i bez 
oznakowania, które umożliwia identyfi-
kację właściciela lub opiekuna. Grozi za 
to kara grzywny lub nawet aresztu. Psa 
można wypuszczać bez nadzoru człowie-
ka tylko na terenie prywatnym, pod wa-
runkiem że jest on ogrodzony, a zwierzę 
nie ma możliwości wyjścia. Posesja musi 
być także oznakowana tabliczką z ostrze-
żeniem (np. o treści: „Uwaga! Pies”). 
Opiekę nad psem należy więc sprawo-
wać w sposób, który zapewnia bezpie-
czeństwo w miejscu publicznym. Kto nie 
zachowuje środków ostrożności, zgod-

nie z kodeksem wykroczeń podlega ka-
rze ograniczenia wolności lub grzywny.

Właściciel nie może też zapominać 
o konieczności szczepienia psa przeciwko 
wściekliźnie. Temu obowiązkowi podlega 
każdy pies, który ukończył 3 miesiące. Na-
stępne dawki szczepionki są podawane nie 
później niż po roku od ostatniego szcze-
pienia. Należy także pamiętać o regular-
nym badaniu zwierząt przez weterynarza. 

Pies na uwięzi  
– obowiązki właściciela

Osoby, które trzymają swoje psy na 
uwięzi muszą pamiętać, że nie wolno 
im tego robić dłużej niż przez 12 godzin 
w ciągu doby. Aktualnie (stan prawny na 
19 marca 2019) łańcuch lub inna uwięź 
musi mieć co najmniej 3 m długości. War-
to jednak mieć na uwadze, że w tej chwi-
li w Sejmie trwają prace nad zmianami 
w ustawie o ochronie zwierząt. Według 
projektowanej ustawy, uwięź nie może 
być krótsza niż 5 m i nie może się kończyć 
metalową obrożą. Co ważne, łańcuch też 
nie może być zbyt ciężki – nie może prze-
kraczać 1/4 masy ciała zwierzęcia.

Co jeszcze zmieni ustawa?
Nowelizacja ustawy wprowadzi także 

inne zmiany, ważne dla właścicieli zwie-
rząt. Kiedy wejdzie w życie, w Polsce po-
wstanie centralny rejestr psów i kotów. 
Wszystkim kotom i psom będzie wszcze-
piany miniaturowy czip (zwany w ustawie 
„elektronicznym transponderem”), zawie-
rający odnośnik do danych znajdujących 
się w rejestrze. W przypadku psów identy-
fikacja (czyli zebranie danych i wszczepie-
nie czipa) będzie przeprowadzana przez 
weterynarza przy pierwszym szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie, a u kotów przed 
ukończeniem przez nie roku życia albo 
wcześniej – w przypadku przekazania ma-
łego kotka innemu właścicielowi. 

Ustawa rozszerzy także katalog czy-
nów uznanych za znęcanie się nad zwie-
rzęciem. Po jej wejściu w życie, za znęca-
nie się będzie uważane również używanie 
„kolczatek, kagańców weterynaryjnych, 
obroży metalowych, zaciskowych lub in-
nych urządzeń zmuszających zwierzę do 
przebywania w nienaturalnej pozycji”, 
utrzymywanie zwierzęcia bez pomiesz-
czenia chroniącego go przed zimnem, 
upałami lub opadami atmosferycznymi, 
świadome zaniechanie leczenia zwierzę-
cia, a także stosowanie na elementach 
budynków „urządzeń mogących powo-
dować zranienie lub okaleczenie pta-
ków” oraz transport żywych ryb lub ich 
przetrzymywanie „bez dostatecznej ilości 
wody zapewniającej oddychanie, swobod-
ną zmianę pozycji ciała i pełne zanurze-
nie”. Aby wyeliminować pseudohodow-
le, gdzie często dochodzi do znęcania się 
nad zwierzętami, ustawa wprowadzi defi-
nicje psa rasowego i kota rasowego. We-
dług niej „pies rasowy” i „kot rasowy” to 
zwierzęta o odpowiednim fenotypie (wy-
glądzie i cechach organizmu), które po-
siadają rodowód udokumentowany przez 
Polski Związek Kynologiczny lub Polski 
Związek Felinologiczny.

Zmieniona ustawa doprecyzuje też 
przepisy dotyczące odbierania zwierząt 
właścicielowi. Zwierzę, nad którym znę-
cano się może być czasowo odebrane na 
podstawie decyzji wójta. Według nowe-
go brzmienia: „Decyzja podejmowana 
jest z urzędu lub na wniosek po uzyska-
niu informacji od policji, straży gminnej, 
lekarza weterynarii lub upoważnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt.”

W przypadkach niecierpiących zwło-
ki, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie 
zwierzęta, może być ono odebrane za-
nim zapadnie decyzja. Według nowe-
go prawa, na żądanie upoważnionego 
przedstawiciela organizacji społecznej, 
policja lub straż gminna będą mogły 
wejść na posesję nawet przy sprzeciwie 
właściciela. Koszty tymczasowej opie-
ki nad zwierzęciem pokryje gmina, do 
czasu ich egzekucji od dotychczasowe-
go właściciela.

Co powinni wiedzieć 
właściciele zwierząt domowych?
Opiekunowie zwierząt, głównie psów, nie zawsze zdają sobie sprawę 
z obowiązków, które nakłada na nich prawo. Często nie wiedzą na przy-
kład, że poza terenem prywatnym nie wolno wypuszczać psa bez kon-
troli. Zakazane jest także trzymanie psów łańcuchowych na uwięzi bez 
przerwy, a sam łańcuch też nie może być za krótki. Warto też zapoznać 
się z planowanymi zmianami w prawie i z zadaniami gminy.
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Bezdomność wśród zwierząt 
– obowiązki gminy

W Polsce wciąż problemem jest bez-
domność wśród zwierząt, zwłaszcza 
psów i kotów. Aby skutecznie walczyć 
z tym zjawiskiem, państwo nakłada też 
pewne obowiązki na gminy. Wynika-
ją one z ustaw – o ochronie zwierząt 
oraz o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach. Każda gmina musi do 31 
marca każdego roku przygotować pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi. Zanim rada gminy przyjmie go 
jako uchwałę, program trafia do powia-
towego lekarza weterynarii, organizacji 
społecznych które zajmują się ochroną 
zwierząt w danej gminie oraz do działa-
jących na terenie gminy kół łowieckich. 
Na naszym lokalnym „podwórku” sytu-
acja wygląda tak, że Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Łańcucie, Koło Łowieckie 
„Diana” oraz Krośnieńskie Stowarzysze-
nie Ochrony Zwierząt odpowiedzieli po-
zytywnie na program na rok 2019, który 
zaproponowała Gmina Czarna. Pozo-
stałe podmioty – koła łowieckie – „Ryś” 
z Łańcuta i „Kuropatwa” z Żołyni nie 
wniosły uwag w ustawowym terminie (21 
dni), co oznacza, że milcząco zaakcepto-
wały program.

Według art. 11a ustawy o ochronie 
zwierząt, program obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastra-

cję zwierząt w schroniskach dla zwie-
rząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego 

w celu zapewnienia miejsca dla zwie-
rząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki we-
terynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.

Realizując program, Gmina Czarna 
współpracuje ze schroniskiem w miejsco-
wości Sigiełki, któ-
re prowadzi Gabi-
net Weterynaryjny 
„Eskulap” z No-
wej Sarzyny. Gdy 
zaistnieje potrzeba 
schwytania bezpań-
skiego zwierzęcia, od-
ławia je lek. wet. Ro-
bert Sączawa lub inni 
lekarze na zlecenie gmi-
ny. Zajmują się tym rów-
nież przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, którzy 
posiadają odpowiednie przeszko-
lenie i sprzęt. Zanim jednak zwierzę 

zostanie przekazane do schroniska albo 
do adopcji, opiekuje się nim lekarz we-
terynarii. 

Ważnym zadaniem gminy jest poszuki-
wanie właścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt. Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Czarna: www.gminaczarna.pl czę-
sto pojawia się informacja o wyłapaniu 
bezdomnego zwierzęcia, a także o moż-
liwości adopcji bezdomnych zwierząt 
z terenu Gminy Czarna. Z naszą gminą 
współpracują w tej materii Gabinet We-
terynaryjny Golden, który prowadzi lek. 
wet. Piotr Bożek (37-125 Czarna 141), 
sołtysi oraz organizacje pozarządowe. 

Michał Okrzeszowski

Mieszkańcy popełniają różne 
błędy związane z poprawnym 
oznakowaniem budynków. Są 

nawet posesje, na których w ogóle nie 
ma tabliczki z numerem domu. Zdarza 
się też, że gdy główne wejście do domu 
znajduje się gdzieś od strony podwórza, 
to właściciel umieszcza numer w pobli-
żu drzwi. To również błąd. Numer domu 
powinien być zawsze widoczny od stro-
ny drogi. Co w przypadku kiedy dom jest 
położony gdzieś w głębi działki, z dala od 
drogi? Wtedy warto przymocować tab-
liczkę do ogrodzenia. Najlepiej do jego 
stałej, nieruchomej części, ponieważ nu-
mer umieszczony na bramie lub bramce 
też będzie niewidoczny po jej otwarciu. 

Wbrew pozorom, dobre oznakowanie 
posesji to wcale niebłaha sprawa. Brak 
numeru domu bardzo utrudnia dotar-
cie pod właściwy adres i powoduje nie-
potrzebne komplikacje. – Czasem zdarzy 
się, że tylko dzięki mapie i numerom są-

siednich posesji udaje się znaleźć właści-
wy adres. Jednak kiedy jeden, drugi, trzeci 
budynek z rzędu nie ma numeru to trud-
no jest trafić na miejsce – przyznaje Le-
szek Fidor z Referatu Nieruchomości 
i Rolnictwa, który z racji wykonywanych 
obowiązków często udaje się w teren. Co 

Numer domu powinien być zawsze widoczny
w takim razie mogłoby się stać w sytua-
cji, kiedy to karetka pogotowia lub straż 
pożarna miałaby problem z dotarciem na 
miejsce? Dlatego warto pamiętać, że nu-
mer domu musi być widoczny. 

Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne, numer należy umieś-
cić na budynku lub ogrodzeniu do 30 dni 
od otrzymania zawiadomienia o ustale-
niu numeru. Wniosek o nadanie nume-
ru porządkowego budynku wnosi się do 
Wójta Gminy Czarna. Procedura jest 
bezpłatna, formularz wniosku można 
pobrać na stronie internetowej (http://
www.gminaczarna.pl/asp/pliki/downlo-
ad/2013-02-11-09-42-23-01.pdf). Należy 
też pamiętać, że niedopełnienie obowiąz-
ku umieszczenia na nieruchomości tab-
liczki z numerem porządkowym, a tak-
że utrzymania jej w należytym stanie 
i oświetlenia jest wykroczeniem i pod-
lega grzywnie.

Michał Okrzeszowski
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Jednostki z Medyni Łańcuckiej, Medy-
ni Głogowskiej i Krzemienicy, włączone 
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego, natomiast z Czarnej i Za-
lesia nie przynależą do struktur KSRG, 
ale na równi z innymi niosą pomoc oso-
bom poszkodowanym w różnego rodzaju 
zdarzeniach czy nieszczęściach.

W czasie zebrań sprawozdawczych do-
konuje się podsumowania działalności 
poprzedniego roku, w zakresie zarówno 
pracy organizacyjnej oraz działań ope-
racyjnych, w tym głównie akcji ratowni-
czych, ćwiczeń i szkoleń, w których brali 
udział druhowie z terenu gminy Czarna. 
Zgodnie ze statutem, każda jednostka 
OSP zobowiązana jest zwołać raz w roku 

walne zebranie sprawozdawcze. Zgła-
szane są na nich wnioski, podejmowa-
ne uchwały i przyjmowany plan działal-
ności na rok bieżący. Zebrania to także 
okazja, aby docenić zasłużonych druhów 
odznakami, odznaczeniami i podzięko-
waniami za pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności, za trud i wysiłek poświęcony 
na rzecz ratowania zagrożonego życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego. Najmłodsi 
zostali odznaczeni odznakami Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza, starsi medala-
mi za zasługi dla pożarnictwa, za wysługę 
lat, nadaniem członkostwa honorowego.

Na zebraniach byli obecni m.in. przed-
stawiciele Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łańcucie, Zarządu Od-

Zebrania sprawozdawcze 
w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
na terenie Gminy Czarna
W okresie od 26 stycznia do 2 marca 2019 r., w pięciu jednostkach Ochot-
niczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy, odbyły się coroczne 
Walne Zebrania Sprawozdawcze.

działu Powiatowego Związku OSP RP 
w Łańcucie, Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Czarnej, Po-
seł na Sejm RP – dh Kazimierz Gołojuch, 
Wójt Gminy Czarna – dh Edward Do-
brzański, radni, sołtysi poszczególnych 
wsi oraz zaproszeni przez poszczególne 
jednostki goście oraz oczywiście druhny 
i druhowie.

Każda jednostka w minionym roku wy-
znaczyła swoje priorytety, które w więk-
szości udało się zrealizować. I tak np. 
OSP Medynia Głogowska i OSP Zalesie 
w ubiegłym roku wzbogaciły się o śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
MAN GBARt i GBA. Jednostka z Czar-
nej pozyskała specjalistyczny sprzęt, 
w tym aparaty powietrzne do ochrony 
dróg oddechowych. W OSP Krzemienica 
odnowiono elewację na budynku remizy 
i odmalowano dach, a jednostka z Medy-
ni Łańcuckiej przejęła lokum po bibliote-
ce na pomieszczenie socjalne i przerobi-
ła wjazd do boksu garażowego.

Głównym wsparciem tych przedsię-
wzięć były fundusze z budżetu Gmi-
ny Czarna, i tak np. w 2018 r. kwota 
ta wynosiła 800 701,64 zł. Z tych środ-
ków znaczną część przekazano na zakup 
wspomnianych wyżej samochodów po-

Dane udostępnione 

przez PSP Łańcut

Dane dotyczące ilości zdarzeń w rozbiciu na pożary (Poż.), miejscowe zagrożenia (MZ) i alarmy fałszywe (AF)  
na terenie gminy Czarna oraz w powiecie łańcuckim:

 
2017 2018 + wzrost / - spadek

Poż. MZ AF Ogółem Poż MZ AF Ogółem Poż. MZ AF Ogółem

Gmina Czarna 40 72 1 113 42 70 8 120 +2 -2 +7 +7

Powiat łańcucki 195 594 32 821 195 575 39 809 0 -19 +7 -12
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żarniczych oraz na zakup paliwa, okre-
sowe przeglądy techniczne pojazdów 
i sprzętu, ich naprawy, bieżące drobne 
remonty remiz, ubezpieczenia straża-
ków oraz wozów bojowych, zakup ener-
gii elektrycznej, gazu, badania lekarskie, 
przeszkolenie oraz umundurowanie stra-
żaków, organizację turniejów wiedzy po-
żarniczej dla młodzieży, czy zawodów 
sportowo-pożarniczych.

Ponadto w 2018 r., jednostki otrzymały 
dotacje z Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego, Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości, Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społeczne-
go Rolników, Narodowego i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska – 
na łączną kwotę 1 289 229,43 zł.

Aby utrzymywać budynki remiz a tak-
że w ciągłej gotowości bojowej jednost-
ki, w budżecie Gminy Czarna na dzia-
łalność Ochotniczych Straży Pożarnych 
w 2019 r., zaplanowano kwotę 277 000 zł.

Komendant Gminny 
ZOSP RP w Czarnej

Grzegorz Sala

Krzemienica 4 kwietnia 2019. 
Dziesiąta rocznica śmierci ma-
larki ludowej Heleny Gwizdak. 
Najpierw wyśmiewanej przez 
otoczenie, a później cieszą-
cej się uznaniem. Artystki sa-
morodnej, którą docenili kry-
tycy sztuki i etnografowie. Na 
wernisażu wystawy „Gwizdacz-
ka z Krzemienicy” sala pęka-
ła w szwach. Obrazy pani He-
leny będzie można obejrzeć 
w Ośrodku Kultury do końca 
maja 2019.

„Gwizdaczka z Krzemienicy”
Otwarcie wystawy



www.gminaczarna.plNASZA GMINA KWIECIEŃ 201928

W plebiscycie XVII Gali Piłkarskiej 
„Podkarpacka NIKE 2018” przyznano 
nagrody w 10 kategoriach. Obok typowo 
sportowych, takich jak „Piłkarz Roku”, 
„Drużyna Roku”, czy „Trener Roku”, 
wręczono także nagrody osobom, któ-
re przysłużyły się do rozwoju sportu na 
Podkarpaciu. „Samorządowcem Roku” 
został gospodarz naszej gminy – wójt 
Edward Dobrzański. W latach 70. pan 
wójt był zawodnikiem lekkoatletyki w klu-
bie sportowym „Karpaty” Krosno. Upra-
wiał pchnięcie kulą i rzut młotem. Ponadto 
jako reprezentant Szkolnego Klubu Spor-
towego brał udział w zawodach na szczeb-
lu regionalnym i ogólnopolskim. Potem 
był sędzią lekkoatletyki, piłki ręcznej i pił-
ki nożnej w okręgu rzeszowskim. W póź-
niejszych latach zaangażował się w dzia-
łalność sportową już jako samorządowiec. 
Kapituła nagrody doceniła fakt, że na te-
renie gminy Czarna znajduje się wspania-
ła infrastruktura sportowa – 5 stadionów 
o nawierzchni trawiastej, wyposażonych 
w nawodnienie i odwodnienie murawy. 
3 obiekty mają boiska treningowe, a 4 sta-
diony posiada trybuny, w tym jeden try-
buny zadaszone. 2 kluby sportowe mają 
boiska rezerwowe (Dąbrówki, Medynia 
Głogowska). Środki finansowe przeka-
zywane klubom sportowym działającym 
w gminie pozwoliły na to, że 4 spośród 

Sukcesy gminy Czarna 

Ubiegły rok był dobry dla Gminy Czarna. Świadczą o tym choćby sukcesy w rankingach. Podczas gali „Pod-
karpacka NIKE 2018”, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej przyznał wójtowi Edwardowi Dobrzańskiemu tytuł 
„Samorządowca Roku”, zaś gmina Czarna znalazła się na 7. miejscu rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpa-
cia”, który organizuje redakcja Gazety Codziennej „Nowiny”.

tytuł „Samorządowca Roku” 
i 7. miejsce w „Złotej Setce Gmin Podkarpacia”

5 drużyn z gminy Czarna grało w jednym 
z sezonów w klasie okręgowej podokręgu 
rzeszowskiego. Wręczenie nagród przy-
znanych przez Podkarpacki Związek Pił-
ki Nożnej odbyło się 22 lutego 2019 pod-
czas uroczystości w Hotelu Łańcut. Na 
terenie gminy Czarna znajduje się rów-
nież 6 boisk wielofunkcyjnych.

Gmina Czarna – 7. miejsce 
w „Złotej Setce”

Ranking „Złota Setka Gmin Podkar-
pacia” jest corocznym podsumowaniem 
osiągnięć samorządów gminnych i miej-
skich. Opracował go dr Krzysztof Ka-
szuba i zespół z Małopolskiego Instytutu 
Gospodarczego oraz Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie, 
przy współudziale kapituły Gazety Co-
dziennej „Nowiny” pod kierownictwem 

redaktora naczelnego Stanisława Sowy. 
Brano pod uwagę takie kryteria jak m.in. 

 Y dochody i wydatki ogółem, w tym in-
westycyjne oraz w przeliczeniu na 
1 mieszkańca, 

 Y uzyskiwane własne dochody, 
 Y udział wydatków inwestycyjnych 

w dochodach i wydatkach ogółem, 
 Y liczba podmiotów gospodarczych na 

100 mieszkańców, 
 Y ilość zatrudnionych w stosunku do 

ogólnej liczby mieszkańców. 
Gmina Czarna znalazła się na 7. miej-

scu w kategorii „gmina wiejska”, wypa-
dając najlepiej spośród gmin powiatu 
łańcuckiego. Finał „Złotej Setki Gmin 
Podkarpacia” odbył się 11 październi-
ka 2018 roku w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim. 

Michał Okrzeszowski
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Poniedziałkowe popołudnie. 
W Ośrodku Kultury w Medyni 
Głogowskiej pojawia się grupa se-

niorek. Rozmawiają, śmieją się. Tak się 
akurat złożyło, że w tej grupie szkolenio-
wej są same kobiety. – Przychodzimy bo 
chcemy się czegoś nauczyć. Dzieci i wnuki 
umieją posługiwać się komputerem, a my 
nic! – mówi Zofia Plizga, jedna z uczest-
niczek projektu. – Czasem wnuki przyja-
dą i chcą żeby z nimi pograć, czy coś na-
pisać na komputerze, a my nie umiemy, 
bo kto nas nauczy? Dzieci nie mają cza-
su, bo chodzą do pracy, zresztą ja miesz-
kam sama. Z telefonem dam sobie radę, 
bo dzieci mnie nauczyły, ale obsługi kom-
putera muszę się uczyć. Tak, że te zajęcia 
są potrzebne, ale nie wiem czy my się tak 
szybko nauczymy – zastanawia się pani 
Zofia. – Dla nas, początkujących co nie 
umiemy nic, tych lekcji jest chyba trochę 
za mało – stwierdza Stanisława Prucnal. 

Szkolenia odbywają się w dwóch gru-
pach, które liczą po około 10 osób. Do 
jednej z grup w Medyni Głogowskiej na-
leżą także osoby z Medyni Łańcuckiej, 
Zalesia i Pogwizdowa. 

 – Plusem jest to, że organizator projektu 
zapewnia dowóz. Jeżeli uczestnik szkolenia 
mieszka daleko od ośrodka kultury, albo 
ma problemy z poruszaniem się to może 
z niego skorzystać – mówi Grażyna Bojda 
z GOPS w Czarnej, pracownik socjalny 
prowadzący rekrutację w naszej gminie. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 
składają się z 15 spotkań. – Każde trwa 
po 4 godziny lekcyjne. Uczymy podstaw 
obsługi komputera, tabletu oraz smartfo-
nu – wyjaśnia Karol Bartnik – informa-
tyk, trener prowadzący zajęcia w Medy-
ni Głogowskiej. – Panie do tej pory uczyły 
się jak włączyć komputer, jak go popraw-
nie wyłączyć, co to jest program kompute-
rowy, jak korzystać z podstawowych pro-

gramów, jak napisać i sformatować prosty 
tekst w Wordzie oraz jak korzystać z prze-
glądarki internetowej – wymienia trener.

Zajęcia w Gminie Czarna odbywa-
ją się w ramach projektu „Podkarpacki  
E-Senior”, który prowadzą wspólnie 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. i Fundacja na rzecz Roz-
wiązywania Problemów Społecznych SO-
CIETATIS. Szkolenie jest skierowane 
do osób, które ukończyły 65 lat. Dzię-
ki środkom z Unii Europejskiej udział 
w nim jest bezpłatny – organizatorzy za-
pewniają materiały szkoleniowe, dowóz 
i wyżywienie. Do końca projektu (2020 
rok) trenerzy przeszkolą łącznie ponad 
1600 osób z 73 gmin województwa pod-
karpackiego. Gdy seniorzy poznają już 
podstawy, będą mogli dowiedzieć się jak 
wykorzystać sprzęt elektroniczny do ko-
munikacji z rodziną i znajomymi, do wy-
szukiwania różnego rodzaju wiadomo-
ści, nauczą się jak zaplanować podróż, 
jak kupić bilet przez Internet. 

Kursy odbywają się na terenie gmin, 
które biorą udział w projekcie.

 – Rola gminy polega na tym, że udostęp-
nia ona bezpłatnie pomieszczenia Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Prowadzi także 
rekrutację, informuje i zachęca mieszkań-
ców. Zajmuje się tym Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej ze względu na to, że nasi 
pracownicy mają kontakt z seniorami – 
wyjaśnia Grażyna Bojda. 

Od stycznia w naszej gminie trwają za-
jęcia w Medyni Głogowskiej. Już wkrót-
ce – 7 i 9 maja szkolenie zaczną grupy 
w Krzemienicy, a 2 i 4 września – w Woli 
Małej. Na przyszły rok zaplanowano za-
jęcia w Czarnej (8 stycznia – 15 kwiet-
nia 2020 i 13 stycznia – 27 kwietnia 
2020) oraz po raz kolejny w Krzemieni-
cy (5 maja – 11 sierpnia 2020 i 7 maja – 
20 sierpnia 2020).

 – Ludzie na początku w ogóle nie wie-
dzieli na czym polega ten projekt, więc pod-
chodzili do niego z rezerwą. Jednak gdy 
wyjaśniliśmy im, że będzie to nauka pod-
staw obsługi urządzeń, które prawie każdy 
ma dzisiaj w domu (bo jeśli nie seniorzy, 
to prawdopodobnie ich dzieci i wnuki), to 
wtedy już było łatwiej zebrać grupę chęt-
nych – przyznaje Grażyna Bojda. 

 – Można też potraktować szkolenie 
trochę jak spotkanie integracyjne, po-
nieważ jest możliwość wypicia kawy, 
herbaty, jest zapewniona opieka anima-
tora. Zajęcia nie są stresujące. Nawet 
osoby, które podchodziły do nich z pew-
nym strachem teraz mówią, że dla nich 
to jest trochę rozrywka, okazja do wyj-
ścia z domu. Nie mamy problemu z fre-
kwencją – zaznacza pani Grażyna. Jej sło-
wa potwierdzają rozmowy z seniorkami. 

– Z chęcią tu przychodzimy, mamy 
świetnego wykładowcę. Przy okazji jada-
my smaczne obiady – śmieje się Anna 
Michno. – Wszystkie jesteśmy koleżan-
kami, sąsiadkami, znamy się no i co wię-
cej? Uczymy się – dodaje Maria Golec.  
– Mieszkamy blisko siebie, ale nie zawsze 
jest czas żeby się odwiedzać, a tutaj przy 
okazji zajęć spotkamy się, porozmawia-
my – przyznaje Zofia Plizga. 

Projekt „Podkarpacki E-Senior” reali-
zowany jest przez Rzeszowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. w partner-
stwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania 
Problemów Społecznych SOCIETATIS. 
Dofinansowany jest w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfro-
we kompetencje społeczeństwa”, Dzia-
łanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Michał Okrzeszowski

„Podkarpacki 
E-senior”

W naszej gminie wystartował projekt „Podkarpacki E-senior”. 
Na zajęciach w ośrodkach kultury starsi mieszkańcy uczą się 
obsługi komputera i smartfonu oraz dowiadują się jak korzy-
stać z Internetu. Przy okazji miło spędzają czas.

szkolenie komputerowe 
i dobra zabawa
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W ramach tego Programu 
w dniach 30 listopada 2018 r. 
oraz 18 marca 2019 r. sprowa-

dzono i wydano dla mieszkańców Czar-
nej, Krzemienicy, Woli Małej i Dąbró-
wek gotowe artykuły spożywcze w 17 
asortymentach (m.in.: mleko, makaron, 
cukier, olej, herbatniki, kasza, ser, kon-
centrat pomidorowy, powidła, buraczki, 
groszek z marchewką, konserwy rybne 
i mięsne) o wartości: 31.103,15 zł.

Wcześniej, w 2017 oraz w 2018 roku 
z pomocy żywnościowej korzystali miesz-
kańcy Medyni Głogowskiej, Medyni Łań-
cuckiej, Zalesia i Pogwizdowa.

Z siedmiu transportów żywności 
skorzystało 716 osób, a wartość wy-
danych produktów wynosiła łącznie 
127.227,40 zł. W ciągu dwóch lat wyda-
no ponad 21 ton żywności oraz 4.093 li-
try oleju i 1.920 litrów mleka.

Skierowania do otrzymania pomocy 
żywnościowej są wydawane przez pra-
cowników GOPS w Czarnej (po uprzed-
nim ustaleniu sytuacji dochodowej oso-
by lub rodziny).

Żywność jest przywożona z magazynów 
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego 
PCK w Strzyżowie w ramach umowy za-
wartej pomiędzy Podkarpackim Oddzia-
łem Okręgowym Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Rzeszowie, a Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czar-
nej. Żywność jest przekazywana nieod-

Pomoc żywnościowa GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej po raz kolej-
ny realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomo-

cy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

płatnie, natomiast zadaniem gminy jest 
zorganizowanie i pokrycie kosztów trans-
portu, kwalifikowanie do programu, wy-
danie żywności oraz prowadzenie spra-
wozdawczości w tym zakresie.

W ramach Programu przeprowadzo-
no także warsztaty dietetyczne i doty-
czące zdrowego żywienia, warsztaty edu-
kacji ekonomicznej (nauka tworzenia, 
realizacji i kontroli budżetu domowe-
go, nauka ekonomicznego prowadzenia 
gospodarstwa domowego z uwzględnie-
niem wszystkich finansowych i rzeczo-
wych dochodów rodziny, w tym darów 
żywnościowych).

Warsztaty odbyły się w Ośrodku Kultury w Czarnej w dniu 25 lutego 2019 r., a udział w nich 
wzięło 20 osób.

To hasło mikołajowej zbiórki  żywności, słody-
czy i zabawek, która po raz kolejny przeprowadzo-
na została z inicjatywy Kibiców KS Astra Medynia 
Głogowska. W akcję zaangażowali się pracownicy 
GOPS w Czarnej, a właściciele sklepów spożyw-
czych na terenie gminy umożliwili przeprowadze-
nie zbiórki. Dzięki hojności mieszkańców z zebra-
nych artykułów udało się przygotować 50 paczek, 
które dotarły do najbardziej potrzebujących osób  
z terenu naszej gminy, najczęściej do dzieci, osób 
niepełnosprawnych i samotnych.

Biało-niebieski 
Mikołaj 2018
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Imagilandia jest wielkoformatową grą 
przygodową dla dzieci w wieku od  
3 do ok. 8 lat. Gra zaprasza dzieci do 

udziału w niezwykle ważnej wyprawie – 
muszą uratować magiczną krainę Ima-
gilandię przed smokiem. Choć smok nie 
był aż taki straszny – nie porywał księż-
niczek i nie zabierał ludziom złota – by-
wał jednak złośliwy. A najgorsze było to, 
że z jego nozdrzy wydostawało się strasz-
nie dużo trującego dymu. Smok nie tyl-
ko zatruwał powietrze, ale gęste chmury 
zasłoniły słońce, przez co w Imagilandii 
było ciągle ciemno i ponuro. A zamiesz-
kujące tę baśniową krainę wróżki i elfy 
tak bardzo lubiły ciepłe promienie słoń-
ca. Dzieci wcielają się w owe magiczne 
postacie i zmierzą się ze smokiem, wyko-
nując wcześniej liczne, trudne zadania. 
Gra Imagilandia podzielona jest na eta-
py oraz zawiera w sobie wiele elementów, 
wspomagających rozwój dzieci na róż-
nych obszarach.. Zaproponowane w grze 
ćwiczenia zostały opracowane przez fizjo-
terapeutę. Ich zadaniem jest zachęcenie 
dzieci do aktywności fizycznej, korygowa-
nie i zapobieganie różnym wadom oraz 
wzmacnianie mięśni i ogólnej sprawności 

W piątek 11.01.2019 r. bibliotekę 
w Czarnej odwiedziła pani Anna 
Kolak-Malec, która prowadziła edu 
grę Imagilandia z dziećmi z Przed-
szkola nr 2 w bibliotece i z dziećmi 
w Przedszkolu nr 1. 

Imagilandia

fizycznej. Podczas gry wykorzystywane są 
różne rekwizyty. Wpisanie aktywności fi-
zycznej w baśniową historię, nadanie jej 
cech przygody i połączenie z barwnymi 
ilustracjami sprawia, że dzieci niezwy-
kle chętnie podejmują ćwiczenia, które 
w innych warunkach łatwo mogłyby ich 
znudzić lub zniechęcić. Niezwykle waż-
ną rolę odgrywa tutaj motywacja – wy-
konując kolejne ćwiczenia, zbliżamy się 
do celu podróży. Mamy do wykonania 

ważną misję – trzeba uratować krainę 
i przegonić smoka. Dzieci, wczuwając się 
w historię, niezwykle mocno angażują się 
w powierzone im zadania. Imagilandia 
jest zatem grą, która wspomaga rozwój 
dzieci w różnych obszarach – od umiejęt-
ności społecznych, współpracy w grupie, 
poprzez zdolności myślenia logicznego, 
rozwój mowy i wyobraźni aż po spraw-
ność fizyczną.

 Urszula Wisz

Wiosna Dnia 29 kwietnia 2019 roku do biblio-
teki w Czarnej przybyły przedszkolaki 
z panią Magdaleną Lepianka. Tematem 
spotkania była wiosna i historia napisana 
przez Francoise Malnuit pt. „Groszek”. 
Opowieść była zaprezentowana w formie 
teatrzyku Kamishibai. Dzieci z zapartym 
tchem poznawały historię groszka, któ-
rą przedstawił dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Józef Buk. Przedszkolaki ak-
tywnie uczestniczyły w zajęciach prowa-
dzonych przez doświadczonego peda-
goga i aktora. Groszek przechodził cykl 
wzrastania od małego nasionka aż do do-
rosłej rośliny. Po wysłuchaniu i obejrze-
niu opowiadania nastąpił czas na niespo-
dziankę. Dzieci zasadziły w doniczkach 
groszek cukrowy i groszek pachnący. Te-
raz oczekują na wykiełkowanie roślin. 
Powodzenia!

Krystyna Teichman 

w bibliotece
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Kontynuacja projektu

Mała Książka 
– Wielki Człowiek

Szanowni Rodzice, 
nie zwlekajcie – przyjdźcie do biblio-
teki, to doskonała okazja na taką wy-
cieczkę i otrzymanie atrakcyjnego 
prezentu jakim jest pięknie wydana 
książka. Od rozpoczęcia projektu mi-
nęły trzy miesiące, a do grona czytelni-
ków dołączyło wiele rodzin trzylatków. 
Projekt cieszy się uznaniem, dzieci po-
znają świat książek, bajek i opowie-
ści. W ten sposób realizowany jest 
cel projektu „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”, ale przede wszystkim wy-
chowawczy – kształtowanie nawyków 
czytelniczych już od najmłodczych lat.
Mamy dobrą wiadomość, projekt bę-
dzie kontynuowany w dalszym ciągu. 
Od stycznia 2019 r. Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Czarnej oraz filie za-
praszają dzieci urodzone w 2016 roku.
Drogi Rodzicu – przyjdź z dzieckiem 
– zapisz – odbierz wyprawkę!

W wieku przedszkolnym waż-
nym czynnikiem kształtują-
cym zainteresowania czytelni-

cze dzieci jest zapewnienie im dostępu do 
książki. Dużą rolę odgrywają prowadzo-
ne w przedszkolu „kącik bajki” czy „ką-
ciki książki”. Ważne jest aby od najmłod-
szych lat dziecko obcowało z książką, 
przyzwyczajało się do posiadania jej 
polubiło ją i nauczyło się z nią obcho-
dzić oraz szanować. Stałe i systematycz-
ne spotkania dzieci z książką aktywizują 
ich rozwój intelektualny i emocjonalny 
budząc wrażliwość estetyczną. Czytając 
dzieciom książki musimy uwzględnić ich 
możliwości percepcyjne, cechy osobowo-
ści, wrażliwość emocjonalną i zaintere-
sowania. Od wielu lat nasze przedszkole 
bierze udział w ogólnopolskim programie 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. W związ-
ku z tym często odwiedzamy bibliotekę 
i do nas również zapraszamy chętnych 

Przedszkolaki za pan brat z bajkami

gości. Do tej pory dzieciom czytali: Pan 
Wójt Edward Dobrzański, Pani Sekre-
tarz Gminy Ewa Panek, Pani Sołtys Ma-
ria Kiwała-Barnat, Pan Policjant, Pani 
Stomatolog, Pani Pielęgniarka Środowi-
skowa, Pan Leśniczy, chętni rodzice na-
szych wychowanków i wiele innych osób. 
W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy kilku 
bajek czytanych przez Panią Bibliotekar-
kę w związku z tematyką tygodnia „baś-

nie, bajki, bajeczki”. Dzieci chętnie słu-
chały, zadawały pytania i żywo reagowały 
na czytany tekst. Staramy się aby dalsza 
współpraca z biblioteką była równie efek-
tywna i owocna jak do tej pory również 
zachęcając dzieci i ich rodziców do czę-
stego korzystania ze zbiorów tutejszej bi-
blioteki.

 Ewa Frączek, 
Przedszkole nr 2 w Czarnej

Do Biblioteki Publicznej w Dąbrów-
kach w dniu 15.02.2019 r. zawitały dzie-
ci z przedszkola wraz z wychowawczynia-
mi. Tematem spotkania były warsztaty 
teatralne „Zabawa metodą dramy”. Jed-
na z dziewczynek była księżniczką, któ-
ra spełniała wypowiadane przez dzieci 
życzenia.

Przedszkolaki wybierały sobie spo-
śród różnych przedstawień jakąś kukieł-
kę. Następnie starały się opowiadać jej 
historię – kim jest, jak się nazywa skąd 
pochodzi, dokąd się teraz wybiera. Pod-
czas zabawy dzieci były aktorami, anga-
żowały się w fikcję i improwizowały.

 Anna Kot

Zabawa metodą dramy
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Impreza fantastycznie zorganizo-
wana, scenariusz starannie przemyśla-
ny, dobrany tematycznie i perfekcyjnie 
zrealizowany. Myślą przewodnią tego 
przedsięwzięcia było przypomnienie suk-
cesów sportowych w piłce ręcznej uczen-
nic i uczniów SP w Krzemienicy, a na-
stępnie zawodników LZS i KS „Jawor” 
w skali powiatu, województwa i regio-
nu Małopolska w latach 60, 70 i 80-tych. 
Kolejnym ważnym celem tej wieczornicy 
była pamięć o wyjątkowych zasługach p. 
Andrzeja Pragacza, emerytowanego na-
uczyciela, sportowca, dyrektora i przyja-
ciela młodzieży w tworzeniu szczypior-
niaka, w szkoleniu dzieci i młodzieży 
oraz popularyzacji tej dyscypliny spor-
tu środowisku wiejskim. Warto zwrócić 
także uwagę na cele patriotyczne, zwią-
zane z historią odzyskiwania niepodle-
głości 100-lat temu i narodzin polskiej 
piłki ręcznej w 1917 r. w Obozie Legio-
nistów w Szczypiornie.

Na spotkanie po latach zostało zapro-
szonych kilkadziesiąt osób związanych 
z piłką ręczną w Krzemienicy: zawod-
niczki, zawodnicy, działacze, przyjacie-
le z boiska, nauczyciele, frekwencja była 
bardzo wysoka – to świadczy o trafionym 
pomyśle. Głównym bohaterem i gościem 
specjalnym wieczornicy był wspaniały 
człowiek, nauczyciel, p. Andrzej Pragacz, 
który w 1965 r. założył w SP Krzemieni-
ca SKS piłki ręcznej. Wśród zaproszo-
nych honorowych gości byli: wójt Gminy 
Czarna p. Edward Dobrzański, sekretarz 
Gminy Czarna p. Ewa Panek, sympatycz-
ka sportu, profesor p. Janina Haładyj-
-Różak, znany działacz sportowy, sędzia 
i obecny sołtys Krzemienicy p. Wincen-
ty Morycz. Gospodarze wieczoru p. Ewa 
i Józef Frączkowie znakomicie prowa-
dzili spotkanie. Pani Ewa Frączek-Re-

izer jako spikerka, pro-
fesjonalnie kierowała 
całością, wytworzyła miłą 
i ciepłą atmosferę wspo-
mnień, była świetnie 
przygotowana do tej roli. 
Natomiast p. Józef Frą-
czek, autor prezentacji 
„Szczypiorniści z Krze-
mienicy” pokazał w peł-
ni swój talent aktorski, 
umiejętność nawiązania 
kontaktów z widownią oraz poczucie hu-
moru. Jego wiedza historyczna, komen-
tarze i trafnie dobrane slajdy spowodo-
wały, że przedstawiona prezentacja była 
ciekawa, pobudzała na bieżąco do dys-
kusji uczestników. W swojej prezentacji 
przedstawił on m.in. narodziny polskiego 
szczypiorniaka w lipcu 1917 r. w Szczy-
piornie w Obozie Internowanych II Bry-
gady Legionów oraz historię piłki ręcznej 
w Krzemienicy popartą starymi fotogra-
fiami, kroniką SKS, wycinkami prasowy-
mi i dyplomami. 

W trakcie projekcji Kroniki Sportowej 
kilkakrotnie zabierał głos szanowny gość 
p. Andrzej Pragacz, który dzielił się tak-
że swoimi wspomnieniami, a czasem jako 
„instancja ostateczna” przypominał fak-
ty sprzed 50 i więcej lat, bo posiada on 
do tej pory fantastyczną pamięć do liczb, 
nazwisk i wydarzeń ! Zespół Śpiewaczy 
KGW wraz z muzykantami p. Józefem 
Pelcem i Bolesławem Brodziakiem wyko-
nali w trakcie spotkania kilka pieśni i pio-
senek tematycznie związanych z wieczor-
nicą. Wspólnie odśpiewano m in. znane 
utwory: „Jawor, jawor, jaworowi ludzie.”, 
„Jak długo na Wawelu Zygmunta bije 
dzwon ..” czy „Upływa szybko życie..” 
i było miło i było dużo uśmiechu. Wspo-
mnienia uczestników dotyczyły także 

otoczki związanej z na-
rodzinami piłki ręcznej 
w Krzemienicy np. bu-
dowa boiska przy szko-
le, humorystycznych 
elementów treningów, 
wyjazdów „Żukiem” na 
zawody, rekordowych 
porażek czy niezapo-
mnianych zwycięstw. 

Miłym momentem 
uroczystości było od-

czytanie przez prowadzącą p. Ewę ot-
wartych listów otrzymanych od byłych 
zawodniczek i zawodników przebywają-
cych obecnie za granicą. Wspomnienia-
mi z lat młodości podzielili się: francisz-
kanin o. Andrzej Gutkowski pracujący 
w Peru (były bramkarz III ligi), Halina 
Balawender-Magoń z Kanady (zawod-
niczka SKS), lekarz Kazimierz Szczęch 
z Nowego Jorku (najlepszy uczeń z bio-
logii) oraz p. Helena Bielecka z Nowe-
go Jorku (była bramkarka SKS). Wszy-
scy respondenci w swoich wypowiedziach 
wspominali p. Andrzeja Pragacza jako 
wspaniałego, ale wymagającego nauczy-
ciela o mocnej osobowości, wychowaw-
cę, wielkiego pasjonata sportu i przyrody, 
imponującego wzorca do naśladowania.

I właśnie dla p. Andrzeja wszyscy ze-
brani wspólnie odśpiewali gromkie i od 
serca „Sto lat, sto lat..”, a p. Ewa Frączek-
-Reizer w tym sympatycznym momencie 
wręczyła mu piękny bukiet kwiatów, jako 
symbol wdzięczności i pamięci. Następ-
nie zabrał głos p. Edward Dobrzański, 
wójt Gminy Czarna, który w młodości 
uprawiał lekkoatletykę i był także sędzią 
piłki ręcznej, sędziował także mecze LZS 
Krzemienica. Podkreślił ogromną war-
tość społeczną pracy szanownego jubi-
lata, przekazał upominek w formie pub-

V Wieczornica 
Stowarzyszenia „Izba Pamięci – Stara Szkoła” Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy

W Centrum Promocji 
Dziedzictwa Kulturowe-
go w Krzemienicy w dniu 
2 lutego 2019 r. odbyło 
się kolejne spotkanie pn. 
„Szczypiorniści z Krzemie-
nicy” przygotowane głów-
nie przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich i byłych 
zawodników. Kwiaty dla p. Pragacza

WYDARZENIA KULTURALNE
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likacji regionalnej oraz złożył życzenia 
wszystkiej pomyślności dla wszystkich 
sportowców. Sołtys Krzemienicy p. Win-
centy Morycz w swoim wystąpieniu po-
dzielił się wspomnieniami o początkowo 
trudnych warunkach do uprawiania spor-
tu, o współpracy z p. Pragaczem, które-
mu podziękował za jego wkład w rozwój 
piłki ręcznej w Krzemienicy. Pani Janina 
Haładyj-Różak, odczytała okolicznościo-
wy wiersz „Psia dusza”, dedykowany dla 
p. Andrzeja, który jak wiadomo posiada 
także zamiłowania do zwierząt a szcze-
gólnie do rasowych psów. Była dyrek-
tor SP w Krzemienicy p. Zofia Lalicka 
wymieniła walory charakteru p. Praga-
cza jako nauczyciela i dyrektora, pedan-
ta, zawsze przygotowanego, starannego 
w prowadzeniu dokumentacji i szkolne-
go biologa o wielkiej wiedzy. 

P. Marek Wilczek, były zawodnik KS 
„Jawor” Krzemienica i Stali Mielec ob-
szernie przedstawił swoje wspomnie-
nia związane z uprawianiem piłki ręcz-
nej, sukcesy także drużyn dziewcząt oraz 
chłopców w lidze okręgowej i III lidze 
państwowej. 

W swoim wystąpieniu Jan Jabłoński, 
były zawodnik, nauczyciel i instruktor 
piłki ręcznej w Zespole Szkół Włókien-
niczej w Rakszawie podkreślił wpływ p. 
Andrzeja Pragacza i piłki ręcznej na jego 
karierę sportową i życie dorosłe. Sukce-
sy piłkarek ręcznych i pośrednio rakszaw-
skich drużyn pożarniczych należy także 
jemu zawdzięczać. „Uczeń” Jan w po-

dzięce udekorował swojego „mistrza” 
Andrzeja Medalem 30-lecia MDP OSP 
w Rakszawie. Komisarz wystawy „Szczy-
piorniści z Krzemienicy” p. Zenon Buk 
podziękował wszystkim za dostarczo-
ne materiały (zdjęcia, dyplomy, wycin-
ki) oraz zaprosił do oglądania zgroma-
dzonych eksponatów w korytarzu przed 
Salą Widowiskową w Domu Ludowym. 

Po zakończeniu części oficjalnej (trwa-
jącej spontanicznie ponad 2,5 godziny) p. 
Krystyna Guzek – prezes KGW zaprosiła 
wszystkich uczestników na poczęstunek 
smacznego tradycyjnego jadła, na ciasto 
i herbatkę. Przy stole nastąpił ciąg dal-
szy wspomnień sportowych i nie tylko. 

Wieczornica wspominająca szczypior-
niak w Krzemienicy była imprezą nie-
zapomnianą, zgromadziła sympatyków 
piłki ręcznej, twórców lokalnej historii 
sportu, większych i mniejszych sportow-
ców. Pokazała jak wybitne jednostki, pa-
sjonaci swoich działań mogą wpłynąć na 
życie w środowisku, wpłynąć na konso-
lidację tego środowiska, jego kulturę, 
sport i tradycję. Serdeczne podziękowa-
nia wszystkim organizatorom i uczestni-
kom za wzruszający wieczór wspomnień 
o krzemienieckim szczypiorniaku. 

P.s. Na prośbę mojego kolegi ze szkol-
nej ławki i przyjaciela z niewinnych lat 
młodości Józka Frączka podjąłem się na-
pisać relację ze spotkania: „Szczypiorni-
ści z Krzemienicy”. Bardzo mocno, po-
mimo swoich 67 lat, przeżyłem kontakt 
z koleżankami i kolegami, choć niektó-

rych trudno było rozpoznać po kilku-
dziesięciu latach, to emocjonalną więź 
i ciągłą wizję minionych wspólnych dni 
z przeszłości mam w pamięci i sercu. 
I jeszcze raz bardzo serdecznie dzięku-
ję p. Andrzejowi Pragaczowi za wzorowe 
wykształtowanie naszych młodych cha-
rakterów i sprawności fizycznej. Dzięki 
niemu przekazana miłość do piłki ręcz-
nej wpłynęła na moje dorosłe życie, jako 
zawodnika ligowego kilku klubów, trene-
ra szczypiorniaka drużyn szkolnych ZSW 
w Rakszawie, trenera sportów pożarni-
czych OSP czy powiatowego organizator 
sportu w Łańcucie (…choć z wykształ-
cenia jestem nauczycielem fizyki i che-
mii). Kolejne podziękowanie kieruję na 
ręce Ewy i Józka Frączków, bo chwała 
im za pomysł i wspaniałe przygotowanie 
spotkania szczypiornistów. Ogrom pra-
cy w przygotowaniu tego przedsięwzię-
cia, pomysłowość punktów scenariusza, 
wytworzenie miłej atmosfery czy prowa-
dzenie budzą mój szczery podziw. Myślę, 
że każdy uczestnik był także zadowolony, 
że wziął udział w tej imprezie. Ponieważ 
filmowałem kamerą to spotkanie, więc 
już kilkakrotnie oglądałem film z tego hi-
storycznego wieczoru, i jestem nadal nim 
zauroczony. Apeluję – koledzy, musimy 
w jakiś sposób ocalić od zapomnienia hi-
storię szczypiorniaka z przed 50 lat – to 
były piękne dni, po prostu piękne dni... 
naszej młodości!

Spotkanie zrealizowano w ramach pro-
jektu „Pieśnią, słowem,tradycyjnym stro-
jem oraz wspomnieniami piszemy histo-
rię lokalnej krzemienickiej społeczności” 
w ramach Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie objętego PROW 2014-2020.

 Opracował: Jan Jabłoński
Kapitan drużyny piłki ręcznej 

LZS Krzemienica w latach: 1971-73
Były nauczyciel i trener piłki ręcznej 

SKS „Anilana” Rakszawa
Opiekun MDP OSP Rakszawa

Dyplomy piłki recznej Śpiew KGW

Uczestnicy spotkania

WYDARZENIA KULTURALNE
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W tym wyjątkowym wydarzeniu 
małżonkom towarzyszyli zna-
mienici goście na czele z Pa-

nem Adamem Krzysztoniem Starostą 
Łańcuckim, Panem Grzegorzem Lepian-
ką pracownikiem biura poselskiego Pana 
Kazimierza Gołojucha Posła na Sejm RP, 
Panem Edwardem Dobrzańskim Wój-
tem Gminy Czarna, Panem Zdzisławem 
Jaromi Przewodniczącym Rady Gminy 
Czarna.

Uroczystość Złotych Godów rozpoczę-
ła się Mszą świętą w Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Serc 
Naszych w Dąbrówkach odprawianą 
w intencji Jubilatów i ich rodzin przez 
księdza kustosza Czesława Prucnala. 
Podczas mszy małżonkowie odnowili 
przysięgę małżeńską a ksiądz Czesław 

JUBILEUSZ
ZŁOTYCH GODÓW

Nie wystarczy pokochać,
 trzeba jeszcze umieć

 wziąć tę miłość w ręce
 i przenieść ją przez całe życie

Auguste Bekannte 

udzielił błogosławieństwa oraz życzył 
wielu łask Bożych na następne wspól-
ne lata życia. Na zakończenie uroczy-
stej mszy świętej ksiądz kustosz dokonał 
aktu zawierzenia małżonków Matce Bo-
żej Królowej Serc Naszych. 

Dalsza część uroczystości Złotych Go-
dów miała miejsce w Ośrodku Kultu-
ry w Dąbrówkach, podczas której Pan 
Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz 
Pan Edward Dobrzański Wójt Gminy 
Czarna uhonorowali dostojnych jubi-

W niezwykle uroczystej oprawie 22 
pary z terenu gminy Czarna świę-
towało 8 listopada 2018 r., w Dą-
brówkach jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego.
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latów medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Wszyscy Jubilaci zostali ob-
darowani kwiatami, pamiątkowymi dy-
plomami i upominkami. Do gratulacji 
i życzeń przyłączyli się również Pan Grze-
gorz Lepianka wręczając dyplomy gratu-
lacyjne od Pana Kazimierza Gołojucha 
Posła na Sejm RP, Pan Zdzisław Jaromi, 
miejscowi radni oraz sołtysi poszczegól-
nych miejscowości. Wójt Gminy Czarna 
Pan Edward Dobrzański złożył również 
życzenia dostojnym Jubilatom w imie-

niu Pani Ewy Leniart Wojewody Pod-
karpackiego.

Nie zabrakło też wspomnień dotyczą-
cych przeżytych lat. Jubilaci podkreślali, 
że receptą na długi i szczęśliwy związek 
jest trwanie przy sobie w trudnych chwi-
lach, cierpliwość i chęć zrozumienia dru-
giej osoby. W dzisiejszych czasach tylko 
nieliczni mogą pochwalić się tak długim 
stażem małżeńskim, dlatego też „złotym 
parom” życzymy dalszych szczęśliwych 
lat. Ich długoletnie pożycie małżeńskie 

dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych 
zmian zachodzących w otaczającym nas 
świecie, sukcesów i porażek, jakie spoty-
kają nas w życiu rodzina jest najważniej-
szą przystanią i ostoją, do której zawsze 
powinniśmy powracać.

Wszystkim jubilatom oraz zaproszo-
nym gościom, którzy zaszczycili nas swo-
ją obecnością, serdecznie dziękujemy.

Jolanta Piekarz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Jimowi (Bartosz Buk) dobrze się wie-
dzie. Jest dyrektorem w londyńskim 
oddziale wielkiej korporacji, ma pięk-
ną dziewczynę o imieniu Helen (Kari-
na Guzek-Buk). Niestety, jego też dopa-
dają kłopoty. Sobotnim wieczorem Jima 
ma odwiedzić szef – Amerykanin Bill Mc 
Gregor (Mirosław Pelc) wraz z małżon-
ką Nancy (Barbara Sylwanowicz). Bill, 
członek Towarzystwa Obrazy Moralnej, 
jest znany z bardzo konserwatywnych 
poglądów. Uważa, że jego pracownicy, 
a zwłaszcza ci na kierowniczych stanowi-
skach, powinni żyć w związkach małżeń-
skich, bo „samotność prowadzi do roz-
wiązłości”. Mieszkanie z kimś bez ślubu 
to już dla Billa czyn niewyobrażalny. Tak 
się jednak składa, że Jim i Helen nie mają 
ślubu. Jim boi się, że może stracić pracę, 
więc prosi swoją partnerkę by zgodziła 
się udawać podczas kolacji że są małżeń-
stwem. Helen jednak unosi się honorem 
i odmawia. W akcie desperacji Bill zga-
dza się, żeby rolę jego żony odegrała słu-
żąca Edna (Ewa Sierżęga) – kobieta star-
sza od niego i dość specyficzna…

Z żoną dobrze się gra 
sceny damsko-męskie

Reżyserem sztuki jest Mirosław Pelc, 
który na scenie wystąpił także w roli Billa. 
– Nie jest łatwo występować w podwójnej 
roli, ale ja po prostu lubię grać. Trudno jest 
mi być tylko reżyserem – przyznaje Miro-
sław. Niełatwe zadanie miał też Bartosz 
Buk – odtwórca roli Jima. – To był mój 
trzeci poważniejszy występ, po piętnasto-
letniej przerwie. Trema była niesamowita 
– śmieje się Bartosz, który już po raz ko-
lejny występował na scenie razem z żoną, 
Kariną Guzek-Buk. – Z żoną dobrze mi 
się gra te wszystkie sceny damsko-męskie. 
W „Kiedy kota nie ma” Karina była moją 
kochanką, a tutaj moją dziewczyną. Bli-
skość jest naturalna, więc nie ma żadnych 
barier do zagrania bardziej czy mniej ero-
tycznej sceny – przyznaje aktor. Cieka-
wostką jest to, że podczas wszystkich 
spektakli i prób, za kulisami przebywał 
Brunon – trzymiesięczny synek Buków. 
Gdy Karina nie występowała na scenie, 
była zajęta opieką nad bobasem. Kiedy 
grała to „bawiły” go inne aktorki.

„Żona na niby”
Nowa komedia Teatru „Do Trzech Razy Sztuka”

w Ośrodku Kultury w Czarnej. 
Co zrobić kiedy nie masz żony, a konserwatywny szef krzywo patrzy 
na samotnych pracowników? Co poradzić kiedy ten straszny przełożo-
ny ma przyjść do ciebie na kolację? Przed takim problemem staje Jim – 
bohater komedii „Żona na niby”, którą w marcu wystawił w Czarnej Te-
atr „Do Trzech Razy Sztuka”.

Nie można „zamęczyć” 
widza jednym aktorem

W „Żonie na niby” obok znanych pub-
liczności aktorów pojawiły się nowe oso-
by. – Nie można „zamęczyć” widza jednym 
aktorem. Szukamy więc nowych twarzy, 
aczkolwiek staramy się dobierać ludzi, 
którzy pozwolą utrzymać poziom dobre-
go amatorskiego teatru – podkreśla Mi-
rosław Pelc. Jedną z tych nowych twarzy 
była Katarzyna Ciąpała – aktorka Tea-
tru Hybrydowego, który również działa 
w Czarnej. W ich sztuce „Piotruś Pan” 
Katarzyna zagrała rolę Wendy. W „Żo-
nie na niby” wcieliła się w postać Ter-
ry – sekretarki Jima. Terry niby postać 
drugoplanowa, ale… – Sporo potrafiła 
namieszać, to prawda. Nie było to łatwe, 
bo z jednej strony trzeba było udawać oso-
bę nieco głupiutką, a z drugiej strony dość 
mądrą. Jak wyszło? To już ocenią widzo-
wie – mówi Katarzyna.

Po raz pierwszy w Teatrze „Do Trzech 
Razy Sztuka zagrała także Ewa Sierżę-
ga, która po spektaklu dostała najwięk-
sze brawa. Publiczności spodobało się 
jej aktorstwo, ale sama postać służącej 
Edny też wzbudzała sympatię. Widzo-
wie śmiali się do rozpuku z jej powiedzo-
nek typu: „Ja jestem sprzątaczką – kon-
serwatorem powierzchni płaskich a nie 
zbieraczem makulatury!”, czy powtarza-
nego wiele razy: „Niech siada!” – Edna 
jest trochę kontrowersyjna, bo z jednej stro-
ny staje się elokwentna, chce być elegan-
cka, a z drugiej strony wychodzi z niej pro-
sta kobieta, taka plotkara która interesuje 
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się różnymi sprawami – mówi pani Ewa, 
która w przeszłości grała w Teatrze Dra-
matycznym w Krzemienicy. Przeważnie 
pojawiała się na scenie wspólnie z Miro-
sławem Pelcem. – Od ostatniego występu 
minęło kilka lat. Najpierw ucieszyłam się 
gdy dostałam propozycję zagrania Edny, 
ale później byłam przerażona ogromem tej 
roli. Myślałam że nie podołam, ale reak-
cja publiczności utwierdziła mnie w prze-
konaniu, że warto było zaryzykować. To 
był miód na serce, że tak powiem – przy-
znaje Ewa Sierżęga.

„Mrugnięcie okiem” 
do aktualnej sytuacji 

W spektaklu nie zabrakło nawiązań do 
współczesności. Na przykład w jednej ze 
scen Nancy biegła do komputera sprawdzić 
notowania akcji, bo „Właśnie rusza giełda 
na San Escobar”. Publiczność reagowała 
na takie wstawki bardzo pozytywnie – były 
wybuchy śmiechu i oklaski. – Gramy farsę, 
która jest gatunkiem lekkim. Od lat kabare-
ty i grupy teatralne komentowały różne sytu-
acje, więc my też czasami staramy się wpleść 
jakieś zdanie do scenariusza. Jest to po pro-

stu „mrugnięcie okiem” do aktualnej sytua-
cji geopolitycznej czy ogólnej – mówi reżyser. 

Premiera sztuki miała miejsce pod-
czas „Babskiego Wieczoru” 9 i 10 mar-
ca. W tych dniach w Ośrodku Kultury 
w Czarnej odbył się także wernisaż wy-
stawy fotografii Katarzyny Michno pt. 
„Ona”. „Żona na niby” była grana tak-
że w kolejny marcowy weekend. Bilety 
na spektakle rozeszły się bardzo szybko.

Teatr „Do Trzech Razy Sztuka” działa 
przy Ośrodku Kultury w Czarnej. 

Michał Okrzeszowski

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. do dzieci zgroma-
dzonych w Ośrodku Kultury w Czarnej zawitał 

św. Mikołaj, a wraz z nim przybył bajkowy Piotruś Pan. 
Oczekiwany szczególnie przez najmłodszą widownię 
św. Mikołaj zasiadł między widzami, by razem prze-
żywać przygody Piotrusia Pana, Wendy, ich przyjaciół 
i groźnego kapitana Haka.

 Po raz drugi na spektaklu „Piotruś Pan” sala była 
wypełniona po brzegi, a na zakończenie widownia po-
dziękowała aktorom i pani reżyser gorącymi owacja-
mi. Po przedstawieniu wszyscy przeszli na słodki po-
częstunek. Następnie rozpoczęły się radosne zabawy 
i konkursy. Wreszcie nastąpił czas mikołajowych po-
darunków. Podekscytowane dzieci cierpliwie czeka-
ły na swoją kolej wdrapania się na kolana Mikołaja.

Spotkanie z Mikołajem i bajką zostało przygotowane 
przez Teatr Hybrydowy, Akcję Katolicką i Radę Sołe-
cką oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, a prze-
pyszne słodycze zapewniła niezawodna pani Czesła-
wa Nycz. 

Po spektaklu „Piotruś Pan”

W sobotę 13 października 
2018 r. spektakl „Pio-
truś Pan” wystawiony 

przez Teatr Hybrydowy zachwy-
cił i urzekł całą widownię zgroma-
dzoną w sobotni wieczór w Ośrod-
ku Kultury w Czarnej.

To jest nie lada osiągnięcie dla 
teatru amatorskiego, tym bardziej, 
że jest to pierwsza sztuka w jego 
wykonaniu, a większość aktorów 
to dzieci i młodzież. Prawie wszy-
scy występujący są mieszkańcami 
Czarnej. 

Dzieci z widowni od samego po-
czątku dały się wciągnąć w bajko-
wy świat marzeń i fantazji. Roz-
budzona wyobraźnia i sugestywna 
muzyka podpowiadały, co się dzie-
je, gdy gaśnie światło. Byłam na 
przedstawieniu z 3 i pół letnim 
wnukiem. Gdy w trakcie jednego 

z zaciemnień próbowałam mu coś 
powiedzieć, ubiegł mnie i sam mi 
wytłumaczył: „Babciu, oni teraz 
lecą do Nibylandii”. Dzieci mają 
niesamowitą wyobraźnię i wraż-
liwość.

I tu ukłon w stronę scenarzyst-
ki i reżyserki pani Natalii Kozy. 
Świetnie przygotowała widowi-
sko i doskonale wcieliła aktorów-
-amatorów w role. Ich gra, a może 
zabawa odgrywanymi postaciami 
udzieliła się widowni i wciągnęła 
w świat Nibylandii. Dzieci bawi-
ły się doskonale, a towarzyszący 
im dorośli z pewnością szybciutko 
sprawdzili w swoim sumieniu, jak 
przesłanie sztuki odnosi się do ich 
relacji rodzinnych. Po prostu: po-
mysł, sztuka, wykonanie to strzał 
w dziesiątkę.

Mikołajowe spotkanie 
z bajką „Piotruś Pan”

Maria Kiwała-Barnat
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Piotruś Pan
Teatr Hybrydowy w Czarnej
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Zabór rosyjski, początek XX wieku. 
Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej 
kłócą się o przyszłość. „Młodzi”, zafa-
scynowani filozofią Karola Marksa chcą 
skupić się tylko na walce o sprawiedli-
wość społeczną. „Starzy” z Józefem Pił-
sudskim na czele (w tej roli Józef Buk) 
uważają, że nie można rezygnować z nie-
podległości Polski. Chcą dalej prowadzić 
akcje zbrojne, chociaż przeciwnik jest 
o wiele silniejszy. – Zamiast w mięśnie, 
uderzymy w nerwy – stwierdza „Mścisław” 
(takiego pseudonimu konspiracyjnego 
używa Piłsudski)... W dalszej części na 
scenie widzimy m.in. nieudany zamach 
na carskiego generała, egzekucję bojow-
nika, który pod pozorem walki o wolność 
prowadzi działalność przestępczą oraz 
przygotowania do Akcji pod Bezdana-
mi – napadu na rosyjski pociąg poczto-
wy przewożący pieniądze do Petersbur-
ga. Wiele miejsca poświęcono scenom 
więziennym. Śledzimy losy przyjacie-
la Piłsudskiego – Józefa Mireckiego ps. 
„Montwiłł” (Piotr Pasierb), który dostał 
się w ręce Rosjan. Naczelnik więzienia 
(Waldemar Kochman) próbuje nakło-
nić go do współpracy. Nie pomaga jed-
nak ani bicie, ani szantaż, ani propozy-
cja łagodniejszego wyroku. Współpracę 
podejmuje jednak inny działacz PPS – 
Edmund Tarantowicz ps. „Albin” (Ar-
kadiusz Magda)… 

W napadzie brali udział 
czterej przyszli premierzy

Scenariusz powstał na podstawie dra-
matu Bohdana Urbankowskiego. Obej-
muje wydarzenia z lat 1903-1908. – Histo-
ria, kiedy Piłsudski przygotowywał bojówki 
do walki z Rosją jest nieznana większości 
ludzi – zwraca uwagę Zygmunt Kluz, re-
żyser spektaklu. – Niedawno świętowa-
liśmy stulecie odzyskania niepodległości, 
a to dobra okazja żeby przybliżyć tę histo-
rię widzom – dodaje pan Zygmunt. Re-
żyser podkreśla, że chciał też przywró-
cić pamięć o zapomnianych postaciach. 

– Przecież w Akcji pod Bezdanami bra-
li udział czterej późniejsi premierzy – za-
znacza. Jednak sztuka jest poświęcona 
zwłaszcza tym, którzy zginęli walcząc 
o wolność – osobom takim jak „Mon-
twiłł” czy Stefan Okrzeja. 

W rolę Piłsudskiego wcielił się Józef 
Buk – doświadczony aktor Teatru Dra-
matycznego. – Było dla mnie dużym za-
szczytem, że mogłem zagrać marszałka Pił-
sudskiego. Myślę, że sztuka zachęciła mnie, 
żeby dokładniej poznać tę niezwykłą postać 
– mówi pan Józef. Na uwagę zasługuje 
postać naczelnika więzienia. Odtwarza-
jąc tę rolę Waldemar Kochman świetnie 
wczuł się w rolę funkcjonariusza, który 
ma władzę i chętnie z niej korzysta. Intry-
guje i niczym rasowy „pies” używa pod-
stępu, stosuje wobec więźniów metodę 
kija i marchewki. 

„Wtedy były inne czasy”
Osoba Józefa Piłsudskiego bądź co 

bądź, wciąż wzbudza wiele kontrower-
sji, również z powodu późniejszej dzia-
łalności (m.in. przewrót majowy i rządy 
sanacji). – Chciałbym przypomnieć o tym 
wielkim bohaterze, który w tej chwili jest 
dość krytykowany. Jednak trzeba pamiętać, 
że wtedy były inne czasy. Po owacjach, któ-
re dostaliśmy na końcu widać, że ta sztu-
ka jest potrzebna – mówi Zygmunt Kluz.

Reakcja publiczności rzeczywiście była 
entuzjastyczna, niektórzy nie kryli wzru-
szenia. Przedstawienia odbyły się 23, 24 
oraz 30 i 31 marca na scenie Ośrod-
ka Kultury w Krzemienicy. W spekta-
klu wystąpiło łącznie ponad 20 aktorów. 
O oprawę muzyczną zadbała Monika 
Welc.

Teatr Dramatyczny kontynuuje ponad 
stuletnią tradycję krzemienickiego tea-
tru. W 1990 roku założył go i prowadzi do 
dzisiaj Zygmunt Kluz. Grupa często wy-
stawia sztuki historyczne, ale ma w swo-
im repertuarze także inne przedstawie-
nia, m.in. dawne i współczesne komedie.

Michał Okrzeszowski

spektakl o mniej znanej historii przyszłego marszałka

Teatr Dramatyczny z Krzemienicy wystawił sztukę pt. „Żelazne kwia-
ty – Piłsudczycy”. Spektakl opowiada m.in. o bojówkach, zamachach, 
zdradzie. – Chciałem przybliżyć widzom historię, która jest mało znana 
– mówi reżyser Zygmunt Kluz.

„Żelazne kwiaty – Piłsudczycy”
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Jak się zaczęła ta niezwykła przygoda? 
Dlaczego akurat żeglarstwo?

W moim domu rodzinnym żeglar-
stwo było od zawsze. Rodzice żeglowa-
li, ich rodzeństwo również. Mieliśmy 
dużo książek o tej tematyce. Zaczyty-
wałam się w nich, próbowałam wiązać 
węzły i dowiadywać się jak najwięcej na 
ten temat. Bardzo mnie to pociągało od 
dziecka i można powiedzieć, że natural-
nie weszłam w ten świat. Oczywiście nie 
zawsze tak jest, bo dla przykładu mam 
dwóch młodszych braci bliźniaków, któ-
rzy w ogóle się w to nie wciągnęli. 

Kiedy zaczęła pani pływać?
Pamiętam, że mając lat 5,5 „latałam” 

na bojerach, czyli uprawiałam żeglarstwo 
lodowe (bojery to konstrukcje z żaglem, 
które poruszają się na płozach po za-
marzniętym zbiorniku wodnym – przyp. 
red.). Potem w wieku 13 lat zdobyłam pa-
tent żeglarza jachtowego. Mając kilkana-
ście lat zaczęłam już sama pływać, głów-
nie po Mazurach. Jeździłam na obozy 
żeglarskie, byłam w drużynie żeglarskiej, 
należałam do jachtklubu. Później zaczę-
łam pływać jako sternik – w tym sternik 
wynajmowany przez firmy, które organi-
zowały wyjazdy dla swoich pracowników 
albo klientów. 

Potem przyszedł czas na morze…
Już mając kilkanaście lat zaczęłam pły-

wać po morzu. To jeszcze bardziej mi się 
spodobało. Pierwszy raz byłam z rodzica-
mi, a później zaczęłam pływać sama, albo 
ze znajomymi. 

Pewnie najbardziej pamięta się 
pierwsze wyprawy. Gdzie odbyła 
pani swój pierwszy morski rejs?

Po Bałtyku, wzdłuż polskiego wybrze-
ża. Nie było jakichś sensacji. Po prostu 
płynęło się, odwiedzało się różne porty, 

Niesamowite jest uczucie, gdy już się jest 
na pokładzie i się po prostu płynie

Anna Wicher mieszka w Pogwizdowie od ponad 2 lat. Na spot-
kaniach zatytułowanych „Rejs za 79 równoleżnik do krainy 
reniferów i niedźwiedzi polarnych”, które odbyły się w ośrod-
kach kultury w naszej gminie, podróżniczka opowiedziała 
o swoim hobby oraz o wyprawie na Spitsbergen. Po jednym 
ze spotkań udzieliła wywiadu naszej redakcji.

– rozmowa z Anną Wicher, żeglarką z Pogwizdowa

ale fajne było to, że wtedy jeszcze pły-
wało się bez GPS-a. Trzeba było wszyst-
ko ręcznie liczyć, mierzyć, nie było rada-
ru. To może mało „morska” opowiastka, 
ale pamiętam jak w porcie w Kołobrze-
gu wrzuciłam kartkę do skrzynki poczto-
wej. Dotarła do Krakowa po 10 miesią-
cach (śmiech).

Jakie ciekawe miejsca udało się 
pani zwiedzić dzięki żeglowaniu? 

Dla mnie najciekawszy był Spitsber-
gen, o którym opowiadam na spotka-
niach w domach kultury. Bardzo podo-
bały mi się Belfast i Sankt Petersburg. 
Odwiedziłam wiele stolic, głównie skan-
dynawskich: Helsinki, Sztokholm, Oslo, 
Kopenhagę. Byłam w Londynie, Amster-
damie, Dublinie, Cherbourgu, pływałam 
wzdłuż norweskiego wybrzeża, odwiedzi-
łam Gotlandię, Bornholm, wyspę Man 
na Morzu Irlandzkim. Miałam też epi-
zody ciepłomorskie – byłam np. w Chor-
wacji…

Widać jednak, że ciągnie 
panią na północ. 

Zdecydowanie! Wyznaję zasadę, że 
gdy jest za gorąco to w pewnym momen-

cie już nie można się rozebrać, a gdy jest 
za zimno to zawsze można kolejną rzecz 
na siebie założyć (śmiech). Pamiętam jak 
byłam pierwszy raz na Adriatyku w Chor-
wacji, to był początek sierpnia. Nie wiało, 
było potwornie gorąco. Strasznie! Wspo-
minam to jako gorący koszmar. Poza tym 
wolę przede wszystkim miejsca gdzie jest 
mniej ludzi, a na północy jest o wiele 
mniej tłoczno niż na południu. Wolę też 
miejsca bardziej nietypowe. 

Gdybym zadał pytanie co najbardziej 
pociąga w żeglarstwie, to pewnie 
odpowiedź brzmiałaby: „wszystko”?

Owszem, wszystko (śmiech). Trud-
no wymienić jedną rzecz. Niesamowite 
jest uczucie, gdy już się jest na pokła-
dzie i się po prostu płynie. Uważam, że 
gdy ktoś pierwszy raz wypłynie to albo 
mu się to w ogóle nie spodoba, albo po 
prostu „przepadnie” – będzie tęsknił do 
pływania, wracał do tego uczucia gdy się 
trzyma ster, gdy się czuje wiatr i rozbryz-
gującą się wodę na twarzy. 

Czyli nie ma trzeciej drogi – żeglarstwo 
albo się spodoba, albo nie?

Tak uważam. 

Czy chciałaby pani zaszczepić 
w innych tę pasję? 

Szczerze mówiąc, wcześniej o tym nie 
myślałam, ale dlaczego nie? Już założy-
łam kiedyś jeden jachtklub. Bardzo dużo 
udało się tam zrobić, „zarazić” i wyszko-
lić wiele osób. 

Druga pasja to muzyka. Jak na 
żeglarkę przystało, lubi pani szanty. 

No tak, jedno z drugiego wynika. Za-
wsze na rejsach jest jakaś gitara, zawsze 
ktoś śpiewa. Wielu żeglarzy gra w zespo-
łach szantowych, w Krakowie od lat 80. 
jest międzynarodowy festiwal. Jak się nie 
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pływa to jeździ się na festiwale, spoty-
ka się ludzi, śpiewa się o pływaniu. Poza 
tym podczas tych długich godzin rejsu 
spędzonych na wachtach też trzeba ja-
koś organizować sobie czas. Żeglarze lu-
bią śpiewać. 

A czym się pani zajmuje na co dzień?
Skończyłam Akademię Ekonomiczną 

i przez lata zajmowałam się importem, 
głównie z Azji południowo-wschodniej. 
Odkąd ponad 2 lata temu przeprowadzi-
łam się z Krakowa do Pogwizdowa, to na 
razie nie pracuję, zajmuję się dzieckiem, 
domem i ogrodem. Staram się mieć jak 
najwięcej swoich warzyw żeby były w mia-
rę ekologiczne. Mieszkamy w zasadzie 
w lesie. Sprowadziliśmy się tutaj w po-
szukiwaniu kontaktu z naturą i czyste-
go powietrza. 

Osoba, która przychodzi z zewnątrz 
zauważa rzeczy, na które 
mieszkańcy żyjący tu od dawna nie 
zwracają uwagi. Co pani rzuciło 
się w oczy po przeprowadzce do 
Pogwizdowa, na Podkarpacie? 

Mieszkałam w Krakowie przez całe ży-
cie. Co prawda Kraków też od pewnego 
czasu staje się coraz mniej „krakowski” 
– jest bardzo dużo osób napływowych. 
Pamiętam jak chciałam kupić lody bo-
rówkowe, a pani za ladą nie wiedziała 
o co mi chodzi! W Krakowie są „borów-
ki”, a w innych częściach Polski „jagody”. 
Tutaj też są borówki. Jeśli chodzi o gwa-
rę to Podkarpacie ma wiele wspólnego 
z Krakowem.

My też wychodzimy „na pole”, 
a nie „na dwór”. 

To prawda. Natomiast jeżeli chodzi 
o różnice to tutaj jest trochę inna men-
talność. Już dostosowałam się do tego, 
że wszystko toczy się wolniej, spokojniej 
i wręcz mi się to podoba, człowiek od-
poczywa psychicznie. Chociaż czasami 
pewne rzeczy mnie jeszcze dziwią. Na 
przykład to, że pani ekspedientka w skle-
pie prowadzi rozmowę przez telefon i nie 
przejmuje się tym, że czekam aż mnie 
obsłuży. Inni ludzie też czekają i nikt się 
tam nie denerwuje. Może tu chodzi bar-
dziej o różnicę między miastem a wsią? 

Pamiętam też pewną sytuację gdy kupili-
śmy dom, ale jeszcze tu nie mieszkaliśmy. 
Było już ciemno, choć jeszcze wczesna 
godzina. Widzimy że wszędzie w oknach 
światła pogaszone. Zastanawiałam się: 
„Dlaczego ci ludzie tak wcześnie cho-
dzą spać?”. Teraz sama wstaję wcześnie, 
o 5 rano, idę do ogródka zobaczyć jak co 
rośnie, a wieczorem już około godziny 
8-9 po spędzeniu całego dnia w ogrodzie, 
np. po sadzeniu pomidorów człowiek jest 
śpiący i pada. Kiedy się samemu w to wej-
dzie to pewne rzeczy można zrozumieć. 
Natomiast tu, na Podkarpaciu najbar-
dziej odczuwam jeszcze różnicę w jeź-
dzie samochodem po Rzeszowie i po 
Krakowie. Męczy mnie to, że gdy stoję 
na światłach, już się świeci zielone, a tu 
jeszcze wszyscy stoją (śmiech). Te mane-
wry trwają tak długo! Ja już bym chcia-
ła jechać, a tu trzeba spokojnie. Do tego 
się jeszcze nie przyzwyczaiłam. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę. 

Rozmawiał 
Michał Okrzeszowski

W Ośrodku Kultury w Medyni Gło-
gowskiej odbył się pierwszy semestr 
zajęć dla dzieci pt. Szkoła Latania. 
Zajęcia prowadzone były przez pana 
Jakuba Rybę, pasjonata lotnictwa 
z firmy AeroMentors, który również 
opiekuje się Muzeum Techniki i Mi-
litariów w Rzeszowie.

Zajęcia obejmowały 15 spotkań 
i doskonale łączyły zabawę z na-
uką. Młodzi uczestnicy brali udział 
w atrakcyjnych doświadczeniach fi-
zycznych i chemicznych, budowali mo-
dele samolotów , dzięki symulatorom 
lotów „podróżowali” samolotem, do-
wiedzieli się mnóstwo ciekawostek na 
temat lotnictwa.

Od września, czyli od nowego roku 
szkolnego rusza kolejny semestr 
Szkoły Latania. Już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych młodych lotni-
ków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
www.aeromentors.pl/latajaca-szkola

Latająca Szkoła AeroMentors
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WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ
Spotkanie opłatkowe w Czarnej połaczone ze śpiewaniem kolęd 

przez wszystkie działające w Czarnej organizacje

Spotkanie opłatkowe w Medyni Łańcuckiej
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Dzień Babci i Dziadka w ZS w Medyni Głogowskiej

WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

Spotkanie opłatkowe w Medyni Głogowskiej

Dzień Patrona w Medyni Głogowskiej
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WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

Koncert świąteczny Kolędnicy z Krzemienicy

Dzień Seniora w Dąbrówkach
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Dzień Babci i Dziadka w Zalesiu

WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

Dzień Patrona w Zalesiu

Spotkanie opłatkowe w Zalesiu
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WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

Powiatowy Konkurs Kulinarny 
na najsmaczniejszą potrawę wigilijną 

w Woli Małej
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„Bliżej Nieba”
Koncert świąteczny na wzgórzu

kościół pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej

WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ
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Pójdźmy wszyscy do stajenki
świąteczny koncert w Krzemienicy

WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

 Warsztaty kulinarne, 
 ogniska, turnieje, 
 wieczory z planszówkami 

FERIE 
ZIMOWE
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WSPOMNIENIA ZIMOWYCH WYDARZEŃ

Bale karnawałowe z zabawami 
i konkursami na przebranie, szko-
ła latania, warsztaty ceramiczne, 

warsztaty kulinarne (w tym walentynko-
we pieczenie pierniczków i pizzy w pizze-
rii), wyjazdy na łyżwy, ogniska, spotkania 
z podróżniczką, wieczory z planszówka-
mi – to propozycje ośrodków kultury 
w gminie Czarna na spędzenie ferii na 
miejscu.

W przygotowaniu niektórych przed-
sięwzięć pomogły organizacje społecz-
ne, a także przedsiębiorcy.

Dziękujemy serdecznie za pomoc:
Y Kołu Gospodyń Wiejskich w Medyni 
Głogowskiej Y Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Dąbrówkach Y Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Medyni Łańcuckiej Y Państwu 
Jolancie i Adamowi Plizgom z Pogwizdo-
wa Y Pizzerii Siódemka z Czarnej

Ferie z GOKiR Czarna

Czarna

Dąbrówki

Medynia Łańcucka

Zalesie

Medynia Głogowska

Krzemienica



Na terenie Nadleśnictwa Leżajsk, 
w zasięgu administracyjnym 

gminy Czarna (w leśnictwie Czarna) zo-
stał wybudowany maszt przeciwpożaro-
wy o wysokości 49,5 m (maszt kratowni-
cowy aluminiowy z odciągami linowymi). 
Jest to 1 z 6 tego typu masztów, powsta-
łych na terenie nadleśnictwa. Na masz-
tach będą zamontowane kamery z funk-
cją detekcji dymu, służące do obserwacji 
otaczających terenów oraz antena komu-
nikacyjna, przekazująca sygnał do masz-
tu odbiorczego (wys. 75 m), znajdujące-
go się w pobliżu budynku nadleśnictwa. 
Z masztu odbiorczego informacja zosta-
nie przekazana do punktu alarmowo-dys-
pozycyjnego (PAD) zlokalizowanego 
w budynku nadleśnictwa. Osoba dyżuru-
jąca w specjalnie wyposażonym pomiesz-
czeniu PAD będzie mogła obserwować 
obszar całego nadleśnictwa na ekranach 

monitorów, a w przypadku otrzymania 
sygnału o wykryciu dymu, powiadomi 
służby ratunkowo-gaśnicze. 

Budowa systemu monitoringu wraz 
z wyposażeniem PAD jest częścią pro-
jektu realizowanego przez nadleśnictwo 
pn.: „System ochrony lasów przed pożara-
mi w Nadleśnictwie Leżajsk”, dofinanso-
wanego ze środków UE z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. 

Kolejną inwestycją Nadleśnictwa na te-
renie gminy Czarna (w leśnictwie Czarna 
w miejscowości Zalesie) jest przebudowa 
istniejącego zbiornika wodnego (składa-
jącego się z 5 zbiorników w układzie ka-
skadowym), w wyniku której powstanie 
zbiornik małej retencji nizinnej maga-
zynujący min. 15 300 m3 wody. Oprócz 

tego, nadleśnictwo jest w trakcie prze-
budowy 8 zbiorników wodnych w 2 in-
nych leśnictwach oraz budowy nowego 
zbiornika w leśnictwie Sarzyna. Wymie-
nione inwestycje są działaniem na rzecz 
małej retencji nizinnej (MRN), której 
celem jest m.in. zabezpieczenie dostęp-
ności wody dla leśnej flory i fauny w cza-
sie suszy, zwiększenie bioróżnorodności 
oraz magazynowanie wody do ochrony 
przeciwpożarowej lasu. 

Działania nadleśnictwa z zakresu 
MRN są częścią ogólnopolskiego pro-
jektu realizowanego przez Lasy Państwo-
we pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji 
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wod-
nej na terenach nizinnych” współfinanso-
wanego ze środków UE z Funduszu Spój-
ności w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Inwestycje 
Nadleśnictwa 
Leżajsk 
na terenie 
Gminy Czarna
(system monitoringu 
ppoż., zbiorniki małej 
retencji nizinnej)


