Szanowni Mieszkańcy
Gminy Czarna
Od poprzedniego wydania gazety
błyskawicznie zleciały zimowe miesiące i znowu stoimy u progu wiosny i Świąt Wielkiej Nocy. Oddaję
w Państwa ręce kolejny świąteczny
44 numer wydawanej przez nas gazety samorządowej Nasza Gmina.
Chociaż pandemia trwa nadal,
pozostaje jednak w cieniu tragicznych wydarzeń zza naszej wschodniej granicy. Od ponad miesiąca solidaryzujemy się z bohaterskim narodem Ukraińskim w obronnej walce z wojskami rosyjskiego najeźdźcy. Już od pierwszych dni
tej wojny, przed uciekinierami z ogarniętej wojną Ukrainy
otworem stanęły nasze granice. Otwieramy też szeroko nasze serca, mieszkania i portfele, bezinteresownie pomagając uchodźcom, głównie kobietom z dziećmi uciekającym
przed bombami i rakietami spadającymi na cywilne cele
w wioskach i miastach naszego sąsiada. W tej ucieczce nierzadko towarzyszą uciekinierom zwierzęta domowe, wierni towarzysze niedoli, których właściciele nie mogli zostawić na pastwę losu.
Mieszkańcy Gmina Czarna indywidualnie, a także wszystkie nasze stowarzyszenia zrzeszające m.in. kobiety i strażaków oraz gminne instytucje od razu włączyły się do tej
masowej akcji. Urząd Gminy od 16 marca przyjmuje wielu interesantów z Ukrainy pomagając załatwiać formalności związane z przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i nadanie numeru PESEL. Więcej informacji
na ten temat – w tym wywiad z uchodźczyniami, mieszkającymi obecnie w naszej gminie – znajdą Państwo na dalszych
stronach naszej gazetki.
Dla przypomnienia podajemy też inne ważne informacje,
które aczkolwiek są powszechnie znane to jednak są nieprzestrzegane. Tak więc będziemy przypominać o niebezpieczeństwie pożarowym związanym z wiosennym wypalaniem traw, o obowiązku poprawnego oznaczenia budynków
mieszkalnych oraz o tym czego absolutnie nie można wrzucać do toalet. Podamy także informacje dotyczące obowiązku rejestracji psów oraz o nowym obowiązku dla właścicieli budynków mieszkalnych związanych z rejestracją pieców
(termin upływa już 30 czerwca br.).
Mimo tej trudnej sytuacji Teatr Dramatyczny w Krzemienicy ciągle jest aktywny, nie spoczywa na laurach i po
wspaniale przyjętej komedii kryminalnej pt. „Klin” z końca ub. roku już w marcu zaprezentował nową sztukę. Tym
razem w związku z nadchodzącymi świętami sztuka pt. „Ja
Go ukrzyżowałem” w reżyserii Pana Zygmunta Kluza na
motywach powieści Lloyda C. Douglasa pt. „Szata” ma wydźwięk religijny i etyczny.

Tradycyjny stół wielkanocny przygotowany przez Stowarzyszenie Izba Pamięci
Kobiety Wiejskiej w Krzemienicy
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To tylko kilka tematów zawartych w tym numerze gazety. Jest ich znacznie więcej, ja zachęcam Państwa gorąco
do sięgnięcia po naszą gazetę gminną życząc miłych chwil
przy lekturze.
Z poważaniem
Edward Dobrzański
Wójt Gminy Czarna

INFORMACJA
Z OBRAD RADY
GMINY CZARNA

XXX Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 23 grudnia 2021r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Podczas obrad podjętych zostało 13 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie między sesyjnym.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
YY wyraziła zgodę na najem w drodze
bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat budynku mieszkalnego nr 125 usytuowanego na działce
nr ewid. 123 stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Medynia Głogowska,
YY przyjęła „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Czarna na rok
2022 rok,
YY uchwaliła Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
YY dokonała zmiany uchwały własnej
nr XIII/149/2016 w sprawie ustalenia diet, zasad wypłaty oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej sołtysów,
www.gminaczarna.pl

YY ustaliła wysokości i zasady wypłaty
diet przysługujących radnym Rady
Gminy Czarna,
YY uchwaliła wynagrodzenie dla Wójta
Gminy Czarna,
YY dokonała
zmiany
uchwały
nr XLV/425/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wspólnego
udzielenia z Gminą Sokołów Małopolski pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
YY ustaliła wykaz wydatków budżetu
Gminy Czarna, które w 2021 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego,
YY zmniejszyła pomoc finansową Powiatowi Łańcuckiemu dokonując zmiany
uchwały XVII/203/2020 Rady Gminy
Czarna z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.
YY wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021,
YY dokonała wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
na rok 2021,
YY Uchwalił Budżet Gminy Czarna na
2022 rok,
YY Dokonała uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Czarna
na rok 2022.

YY dokonała zmian w statucie Ośrodka Garncarskiego „Medynia”
w Medyni Głogowskiej stanowiącego załącznik do uchwały własnej
nr XXVII/299/2021 w sprawie utworzenia Ośrodka Garncarskiego „Medynia”.
YY podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Woli Małej i nadania mu statutu.
YY zmniejszyła pomoc finansową Powiatowi Łańcuckiemu dokonując zmiany uchwały nr XXIX/316/2021 Rady
Gminy Czarna z dnia 25 listopada
2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2022
roku w formie dotacji na organizację
i zarządzanie publicznym transportem
zbiorowym przewozów pasażerskich
na liniach powiatowych.
YY udzieliła pomocy finansowej Gminie Białobrzegi na realizację zadania w 2022 roku w formie dotacji celowej na realizacje zadania „Budowa
kładki dla pieszych w Woli Dalszej”
YY wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2022
YY wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej na rok 2022.

XXXI Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 9 lutego 2022 r.

XXXII Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 10 marca 2022 r.

W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Podczas obrad podjętych zostało 8 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie między sesyjnym.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
YY wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna położonej w miejscowości Pogwizdów oznaczonej nr ewid.
931 o pow. 0,004 ha.
YY wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oznaczonej nr ewid.
437/18 o pow. 0,0326 ha

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Podczas
obrad podjęta zostało 1 uchwała.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
4. Podjęcie uchwał
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
YY uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów
Usługowo-Produkcyjnych przy Autostradzie w miejscowości Czarna, Gmina Czarna
Wszystkich zainteresowanych dostępem
do pełnego tekstu przytoczonych uchwał
odsyłam na stronę internetową gminy:

www.gminaczarna.pl
oraz
www.gminaczarna.biuletyn.pl.

Natalia Małecka,
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Jak pomagamy uchodźcom z Ukrainy
Po rosyjskim ataku na Ukrainę, tłumy uchodźców ruszyły ku polskiej
granicy. Tymczasem po jej drugiej stronie ruszyła lawina pomocy. Mieszkańcy Gminy Czarna oraz
wszystkie nasze stowarzyszenia
i instytucje stały się częścią tego
masowego ruchu.
Zaczęło się od strażaków. Już w pierwszych dniach wojny druhowie ze wszystkich pięciu jednostek OSP (Czarna,
Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka i Zalesie), zbierali żywność i najpotrzebniejsze rzeczy. Zbiórki
trwały w każdej miejscowości. Dołączały się do nich szkoły, parafie, kluby sportowe i mieszkańcy. Zgromadzone rzeczy trafiły do Fundacji Semper Fidelis
w Łańcucie. W siedzibie fundacji, strażaczki i strażacy z Zalesia pomagali także w załadunku i rozładunku tirów. Dary
przewieziono do obwodu lwowskiego.
OSP Medynia Głogowska we współpracy z Ośrodkiem Garncarskim Medynia
i KS Astra Medynia Głogowska zebrały
również koce, śpiwory i ciepłe kurtki. Zostały one do przekazane do fundacji Pod
Skrzydłem Anioła w Rzeszowie, w odpowiedzi na jej pilny apel o pomoc uchodźcom czekającym na przekroczenie granicy po stronie ukraińskiej. W kościołach
w naszej gminie trwały zbiórki do puszek,
a zebrane pieniądze przekazano do Caritas, na pomoc dla uchodźców.

Głodnych nakarmić

Tłumy uciekinierów pojawiły się na
przejściach granicznych i dworcach.
Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie posiłków dla nich. Pomagających
w każdej miejscowości naszej gminy była
cała masa. Dlatego nie sposób wymienić
wszystkich.
- Szukałam ośmiu osób do robienia kanapek. Przyszło piętnaście. Wielu mieszkańców Czarnej wspomagało nas również
poprzez zakup produktów spożywczych
oraz organizację transportu kanapek
w miejsca docelowe. Aż serce rośnie, że
tylu ludzi chce się włączyć w pomoc dla innych – mówi Katarzyna Lęcznar z OSP
w Czarnej. W ich akcje pomocowe włączyła się rada sołecka, szkoła podstawowa, rada rodziców, rada parafialna oraz
wielu mieszkańców, niezrzeszonych
w żadnych organizacjach. Część darów
zawieziono do miasteczka Kamionka Bu-
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żańska w obwodzie lwowskim. Kanapki
trafiły do przemyskiej Caritas, która prowadzi stołówkę dla uchodźców. Później
w szkolnej kuchni ugotowano ok. 170 litrów żurku. Nakarmiono nim potrzebujących, którzy znaleźli się na rzeszowskim
dworcu PKP. Fundacja Iustus z Rzeszowa przewiozła na granicę również żurek,
który przygotował Klub Kobiet z Medyni Łańcuckiej. Było to 150 litrów zupy.
Posiłki przygotowywały także nasze
koła gospodyń – w Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Zalesiu

oraz Klub Kobiet – „Jagodzianki” z Medyni Łańcuckiej.
„Jagodzianki” bardzo aktywnie włączyły
się również w wolontariat na dworcu PKP
w Rzeszowie. W dwu, trzyosobowych grupach przyjeżdżają tam średnio co drugi
dzień. Przywożą gorącą zupę lub kanapki, a ponadto pełnią na miejscu rolę wolontariuszek. Przygotowują i odgrzewają
posiłki, kaszki dla dzieci, mleko, itp. Pracują na dworcu regularnie już od prawie
2 tygodni. Relacje na żywo i zdjęcia, które wolontariuszki publikują na Facebowww.gminaczarna.pl

oku, zachęciły wielu mieszkańców Medyni i Pogwizdowa do niesienia pomocy.
Przynoszą produkty do przygotowania posiłków, albo przekazują „Jagodziankom”
fundusze na ich zakup. Strażacy z Czarnej i Medyni Łańcuckiej także udzielają
się jako wolontariusze. Pracują na dworcu kolejowym w Przemyślu.
Przykładów niesienia pomocy jest bardzo wiele. KGW w Dąbrówkach przygotowało posiłek dla 60 uchodźców, którzy
udawali się w podróż do Irlandii. Innym
razem gospodynie z Dąbrówek ugościwww.gminaczarna.pl

ły rodzinę, która była w drodze do Pragi. Zapewniono im nocleg i posiłek, a we
współpracy z GOKiR i Punktem Rzeczy Potrzebnych skompletowano walizkę z najpotrzebniejszymi ubraniami
i kosmetykami. Kołu gospodyń również
bardzo pomagają mieszkańcy Dąbrówek.
- Kiedy prosiliśmy mieszkańców o pomoc, panie z KGW otrzymały produkty nie
tylko na 300 kanapek, ale i na 300 kolejnych. W pomoc w robieniu kanapek włączył się również ksiądz wikary wraz z młodzieżą. Przyszło kilkanaście osób. Taka

akcja miała miejsce już dwa razy – mówi
Katarzyna Gargała, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Akcję przygotowania kanapek koordynował GOKiR. Przekazywano je Starostwu Powiatowemu w Łańcucie, które
rozdysponowało je dalej. Ze Starostwem
współpracowały także Ośrodek Garncarski Medynia, Zespół Szkół w Medyni
Głogowskiej, KGW w Medyni Głogowskiej, które również zadbały o przygotowanie posiłków dla potrzebujących.
ciąg dalszy na str. 6
NASZA GMINA – KWIECIEŃ 2022
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ciąg dalszy ze str. 5
Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich
„Jodełka” Zalesie przygotowały i upiekły drożdżówki i bułki i z 20 kg mąki,
które na przejście graniczne w Korczowej zawieźli strażacy ochotnicy z Zalesia.
Nieoceniona okazała się pomoc naszych
lokalnych przedsiębiorstw. GS Czarna
i piekarnia Ryszarda Babki (we współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy
Zdzisławem Jaromim) dostarczały pieczywo, a cukiernia „Wiolinka” Lesława
Inglota – drożdżówki i pączki. Nowo powstała w Czarnej restauracja „Na rozdrożu” regularnie gotowała posiłki, które trafiały do potrzebujących, np. w Medyce.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim organizował wyjazdy na ukraińską
stronę granicy. Tam rozpalano ogniska
i smażono kiełbasę dla ludzi czekających w kolejce do przejścia granicznego. GOKiR w Czarnej przyłączył się do
tych akcji. W naszej gminie zbierano najpotrzebniejsze środki higieniczne, a także robiono kanapki i naleśniki, które były
potem rozdawane w czasie tych zagranicznych „wypraw”.

Dzieci będą uczyć
się polskiego

Mieszkańcy gminy przyjęli także uciekających Ukraińców pod swój dach. 14 marca w Ośrodku Kultury w Czarnej odbyło
się spotkanie integracyjne dla tych właśnie osób. Przybyło na nie około 20 kobiet i 10 dzieci. Uchodźcy dowiedzieli się
co im przysługuje podczas pobytu w Polsce. Zapoznali się także z ofertą zajęć,
w których mogą uczestniczyć mieszkając
w naszej gminie. Są to m.in. lekcje języka polskiego dla ukraińskich dzieci, które rozpoczną się w Szkole Podstawowej
w Czarnej. Prowadzi je Tatiana z Ukrainy – absolwentka Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodząca z okolic Kijowa.
Wszelkie działania pomocowe od samego początku wspiera Gmina Czarna. Udostępnia swoje pomieszczenia,
a w razie potrzeby wspomaga logistycznie i finansowo różne inicjatywy. Wójt
Gminy Czarna uruchomił specjalną
pulę środków z Zarządzania kryzysowego na pomoc i wsparcie naszych sąsiadów z Ukrainy. Z funduszy tych zakupiono i przekazano: opatrunki, leki
i środki pierwszej pomocy, termosy i artykuły spożywcze. Od 16 marca ukraińscy
uchodźcy w Polsce mogą starać się o wydanie dowodu osobistego i przyznanie
numeru PESEL. Pierwsi chętni już tego
dnia pojawili się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czarnej.
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Musimy sobie zaufać

Jest koniec marca 2022. Wojna trwa
już ponad miesiąc, a jej końca nie widać.
Widać za to coraz więcej zła, ludzkich
nieszczęść i dramatów. Z drugiej strony
jednak, w tych trudnych czasach dzieje
się też wiele dobrego.
- Obserwujemy 3 tygodnie niesamowitej pomocy. Jestem pod wrażeniem, że ludzie mają taką odwagę, potrzebę niesienia
pomocy, i taką ogromną spontaniczność!
Myślę, że to jest czas wielkiego zaufania –
to my musimy zaufać osobom, które bierzemy do domu, a one muszą zaufać nam.
Zastraszone muszą uwierzyć, że damy im
schronienie, zapewnimy spokój – mówi
Katarzyna Gargała, dyrektor GOKiR.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl

Wojna zrujnowała nasze życie!

– rozmowa z uchodźczyniami z Ukrainy

Na ich domy nie spadły jeszcze bomby, choć spaść mogły w każdej chwili.
Alarmy i wybuchy w pobliskich miastach nie pozwalały o tym zapomnieć.
Trzeba było uciekać, by próbować normalnie żyć. Julia, jej córka Switłana
i wnuk Dawyd* z podlwowskiego miasteczka znaleźli się w Gminie Czarna. Matka i córka opowiedziały o tej tułaczce, która wywróciła ich życie
do góry nogami.
*Na prośbę naszych rozmówczyń, imiona zostały zmienione.

 Jak wyglądało wasze
życie przed wojną?
Julia: Jestem już na emeryturze, mój mąż
też. Córka ukończyła studia ekonomiczne we Lwowie. Miała bardzo
dobrą pracę, pracowała w swoim zawodzie. Wnuk ma 15 lat, uczył się
w liceum. Prowadziliśmy normalne
życie, było bardzo dobrze. Mieliśmy
wszystko – domy, pracę, rodzinę.
 Czy spodziewaliście się,
że Putin zaatakuje?
Julia: Zależy kto, ja nie.
Switłana: A ja się spodziewałam.
Julia: Jedni mówili że będzie wojna, drudzy że jeszcze nie. Ja wierzyłam, że
jednak nie będzie.
 I nastał 24 lutego 2022. Wojna,
która wszystko zepsuła.
Julia: Zrujnowała! To jest straszne.
Switłana: Wstałam rano. Wybierałam
się do pracy, i nagle zadzwonił telefon. Wcześniej nie włączałam telewizji, ani nie czytałam wiadomości w Internecie. Nagle zadzwoniła koleżanka
www.gminaczarna.pl

z pracy i mówi: „Switłana, u nas wojna”. Wtedy włączyłam telewizor.
Julia: Córka zaraz zadzwoniła do nas
(pani Julia płacze). Mówi: „Mamo,
już się zaczęła wojna”.
 Pewnie byliście w szoku?
Julia: Szok, straszny szok.
Switłana: Nie byliśmy w stanie nic zrobić. Nie pojechaliśmy do pracy. Włączyliśmy telewizor. Szok, płacz. Nie
wiedzieliśmy czy wojna przyjdzie do
nas od razu, czy jeszcze nie. Nie wiadomo czego można się spodziewać
po Putinie.
Julia: Najbardziej martwiłam się o wnuka. On bardzo dobrze się uczy, ma
swoje plany, marzenia. A to wszystko się urwało!
Switłana: Dawyd chciał studiować na
Uniwersytecie Lwowskim.
Julia: Rosjanie już w pierwszy dzień wojny zbombardowali lotnisko, gdzie stały
helikoptery wojskowe. W Kalinowie,
około 60 km od nas. Już była panika.
Switłana: Była wielka kolejka do stacji
benzynowej.

Julia: Ludzie od razu się rzucili by kupować żywność. Były straszne kolejki
do bankomatów. Można było wypłacić
tylko 3000 hrywien. A co to jest 3000
hrywien? 80 dolarów. I cały dzień trzeba było stać w kolejce! W aptekach to
samo. Nie było lekarstw, bo wszystko
wykupione. Sklepy były puste. Straszna panika. My też staraliśmy się kupić
różne rzeczy. Córka o 7:30 pobiegła do
apteki, to jeszcze kupiła mi lekarstwa.
Później już nic nie było.
 Kiedy państwo postanowiliście,
że uciekacie?
Julia: Jak zaczęły się ciągłe alarmy bombowe. Syreny wyły dzień i noc. Trwoga, trwoga! A uciekać nie ma gdzie.
Mieszkamy w bloku pięciopiętrowym.
W piwnicy tam nie można siedzieć,
bo w razie czego blok zapadnie się
jak domek z kart i wszystkich przysypie… I cały dzień wyły te syreny! To
było najgorsze. Ubieraj się, a zaraz
potem rozbieraj. I tak w kółko. No
gdzie biegnąć? Cały czas siedzieliśmy
w łazienkach.
Switłana: Zdecydowałam się wyjechać,
głównie żeby ratować syna.
 A kiedy dokładnie wyjechaliście?
Switłana: 4 marca.
Julia: Na dworcu we Lwowie ludzie stali w kolejce do pociągu po 2-3 doby.
ciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
Tam działy się straszne rzeczy. Opowiadali, że wcześniej udusiły się jakieś dzieci. Jak my wyjeżdżaliśmy
to już wszystkiego pilnowała ochrona. Wpuszczali po 5 osób i nie wolno
było robić takiego tłoku jak wcześniej.
Przyjeżdżali ludzie z Kijowa, z Charkowa, z dziećmi. Spali na podłodze.
Jak stoisz w kolejce przez 10, 12, 20
godzin to nie można nawet wyjść do
ubikacji, bo później nikt cię nie wpuści.
 Ludzie ze wschodu pewnie
opowiadali o strasznych rzeczach,
które się u nich działy?
Julia: Tak. Była jedna kobieta z Kijowa z córką. Uciekły w tym, co miały
na sobie – w brudnych, zakurzonych
ubraniach. Ta pani mówiła: „Boże,
jak ja przyjadę do Polski taka brudna?” Tam już nie miały do czego wrócić.
 Mieliście kogoś znajomego
w Polsce czy uciekaliście
w ciemno?
Switłana: Była tu już nasza znajoma, która wyjechała po 2 dniach od wybuchu
wojny. Ona nam szukała mieszkania.
 Jak wyglądała wasza podróż?
Julia: Mieliśmy jechać pociągiem do
Przemyśla. Pociąg podstawili, ale nikt
nie zapowiedział dokąd on jedzie. Był
długi, na 20 wagonów. W wagonie
było prawie po 100 osób. Jechaliśmy
na północ, przez Wołyń. Baliśmy się,
bo to blisko Białorusi. Mówię: „Boże,

gdzie my jedziemy?” Warunki były
normalne – po 8 osób w przedziale. Jeszcze była ubikacja, można było
ręce umyć.
Switłana: Koleżanka, która uciekła na
początku wojny, jechała w dużo gorszych warunkach. Cały czas stała na
nogach, a jedno dziecko siedziało
drugiemu na kolanach. Pociąg był
cały zapchany ludźmi.
Julia: Dotarliśmy do Hrubieszowa. Staliśmy na granicy przez cały dzień.
Najpierw zajęła się nami ukraińska
pomoc, a potem polska. Polacy nas
bardzo dobrze przyjęli. Rozdawali
gorącą kawę, herbatę, gorące posiłki. No wszystko! Tyle kanapek, soki
dla dzieci.
Switłana: Bardzo nam pomogli, bo już
skończyła nam się woda i pożywienie. Wcześniej nie wiedzieliśmy, że
podróż potrwa tak długo.
Julia: Kiedy przekroczyliśmy granicę to
też nas bardzo ładnie przyjęli. Pomagali wyjść z pociągu, podawali ręce,
nieśli dzieci. Na dworcu stały stoiska
z pieczywem, środkami higieny i innymi rzeczami. Dużo było straży, policji. Wszyscy pomagali. Był tłumacz,
bo ci ze wschodu to nie rozumieją po
polsku, oni po rosyjsku rozmawiają.
Był lekarz, można było zmierzyć ciśnienie, dostać lekarstwa. Kiedy ktoś
musiał czekać na pociąg do rana, to
mógł skorzystać z noclegu.
Switłana: Prosili żebyśmy szli do szkoły. Tam czekał na nas gorący obiad.
Julia: Mieliśmy jechać autobusem, ale
koleżanka już zadbała o transport dla
nas. I tak znalazłyśmy się tutaj.

 Pani mąż został w domu?
Julia: Tak, zięć też. On należy do obrony
terytorialnej. Pełnią dyżury w dzień,
i w nocy. Mają swoją broń, chodzą
na patrole. Przygotowują też koktajle Mołotowa.
 Co opowiadali kiedy ostatnio
rozmawialiście? Jak teraz wygląda
sytuacja w waszym mieście?
Switłana: Na razie spokojnie, przy drogach stoją posterunki. Ale Lwów już
bombardowali.
Julia: I Jaworów. To jakieś 20 km od nas.
 Teraz u was w miasteczku
jest pewnie dużo ludzi ze
wschodu, którzy uciekają?
Julia: Bardzo dużo. I we Lwowie też.
Rozmieścili ich po szkołach, po domach, po różnych szpitalach. Wszystkie szpitale zostały zamienione na
wojskowe. Wszystko się zmieniło
(smutek w głosie).
***
Pani Switłana pokazuje zdjęcia w telefonie. – To mój mąż. To zdjęcie zrobiłam w Karpatach. A to Odessa. Nie trzeba zagranicznych kurortów. Ukraina taka
piękna! A najlepsza kawa i sernik jest we
Lwowie – mówi z przekonaniem. Jest
niedziela, 20 marca. W powietrzu czuć
wiosnę. Siedzimy przy stole, rozmawiamy, pijemy kawę. Za oknem przechadza
się biało – rudy kot... Tymczasem w Mariupolu Rosjanie bombardują szkołę artystyczną, która służyła jako schron dla
ludności cywilnej.
Michał Okrzeszowski

Punkt Rzeczy Potrzebnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną nie zdążyli zabrać z sobą nawet podstawowego bagażu otwarto w gminie Czarna Punkt Rzeczy Potrzebnych
Jest to miejsce, w którym nieodpłatnie można zaopatrzyć się w akcesoria
dla dzieci (wózki, foteliki, zabawki), odzież, obuwie, kosmetyki, środki higieny osobistej, kołdry, koce, ręczniki czy pościel. Punkt przypomina sklep,
w którym rzeczy są rozwieszone na wieszakach i posegregowane w taki sposób, aby potrzebujący w łatwy sposób mogli odnaleźć to, czego szukają.
Miejsce utworzone zostało z inicjatywy nieformalnej grupy kobiet, mieszkanek gminy, które na co dzień działają w strukturach organizacji pozarządowych i samorządu gminnego; UKS Czarna Szekla, Ośrodek Garncarski
MEDYNIA, Sołtys Wsi Pogwizdów. Pomieszczenie na „sklep” udostępnione zostało przez wójta gminy Czarna w budynku „sołtysówki”, w miejscowości Pogwizdów.
Punkt otwierany jest we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
Inicjatorki akcji serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazane serce!!!!
Małgorzata Wisz
dyrektor Ośrodka Garncarskiego Medynia
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Jakie świadczenia przysługują
uchodźcom z Ukrainy?
ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE

Uchodźcom z Ukrainy, których pobyt
w Polsce został uznany za legalny i którzy
uzyskali już numer PESEL, przysługuje
pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
na osobę. To wsparcie finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych
z zakupem żywności, odzieży, obuwia,
środków higieny osobistej oraz opłatami mieszkaniowymi.
W przypadku dzieci, wniosek składa
osoba uprawiona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wymagane dokumenty:
– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy,
– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,
– numer PESEL
Wnioski można składać osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej w dniach: od
poniedziałku do piątku, w godzinach: od
7,30 do 15,30.

POSIŁEK DLA DZIECI W SZKOLE
I W PRZEDSZKOLU

Obywatel Ukrainy i dziecko którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej wniosek
o przyznanie posiłku w szkole, bądź przedszkolu. Kryteria weryfikacji tej formy pomocy oparte są o ustawę z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Uprawnieni do pomocy są obywatele
Ukrainy, których pobyt w Polsce został
uznany za legalny i którzy uzyskali już
numer PESEL.
Wniosek można złożyć rodzic dziecka lub opiekun tymczasowy ustanowiony przez Sąd.
Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia:
– zasiłek rodzinny,
– dodatki do zasiłku rodzinnego,
– becikowe,
www.gminaczarna.pl

– świadczenie rodzicielskie,
– świadczenie opiekuńcze.
Wnioski można składać osobiście
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej w dniach: od
poniedziałku do piątku, w godzinach: od
7,30 do 15,30 lub drogą elektroniczną
(PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia,
bankowość elektroniczna).

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE
Z ZUS

– na każde dziecko w wieku do 18 lat,
które mieszka w Polsce (świadczenie
wychowawcze z programu Rodzina
500+, tzw. 500+). Jest to świadczenie
dla rodzica, opiekuna tymczasowego
i osoby sprawującej pieczę zastępczą
nad dzieckiem.
– na drugie i kolejne dziecko w wieku
12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw.
RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
– do 400 zł miesięcznie dofinansowania
opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
* dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
* dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na
kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
* na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12
miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany
rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości
Aby skorzystać z dofinansowania,
dziecko musi uczęszczać do żłobka lub
klubu dziecięcego wpisanego do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych albo być
pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów .
Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
– 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat
w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy
się w szkole– (świadczenie z programu
Dobry Start, tzw. 300+). Jest to świad-

czenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
– polski numer identyfikacyjny PESEL
osoby składającej wniosek i dziecka,
– adres mailowy osoby,
– polski numer telefonu,
– numer rachunku bankowego w Polsce
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną (PUE ZUS, obywatel.gov.pl, empatia, bankowość elektroniczna).

PESEL

Od 16.03.2022 r. w Urzędzie Gminy
w Czarnej możliwe jest nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy
uciekli przed wojną i przekroczyli granicę
z Polską po 24 lutego br. Nadany numeru
PESEL umożliwi osobom z Ukrainy zalegalizowanie pobytu na okres do 18 miesięcy, skorzystanie z opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej czy podjęcie pracy.
W związku z dużym zainteresowaniem oraz z utrudnieniami związanymi
z tworzeniem się kolejek wnioski o nadanie numerów PESEL będzie można
składać po uprzednim umówieniu wizyty, (telefonicznie ) pod numerem: 17 22
62 324,wew.107
Niezbędne dokumenty potrzebne do
uzyskania numeru PESEL:
1. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL.
2. Dokument potwierdzający dane zawarte we wniosku, czyli paszport, dowód lub odpis aktu urodzenia.
3. Zdjęcie w kolorze na papierze fotograficznym w rozmiarze 35×45 mm,
takie jak do dowodu osobistego bądź
paszportu. Zdjęcie ma być zrobione we
własnym zakresie. Obywatele Ukrainy
ubiegający się o nadanie numeru PESEL mają 60 dni (od momentu przekroczenia granicy) na złożenie wniosku
Pomocne w procesie nadawania numeru PESEL będzie posiadanie polskiego numeru telefonu oraz adresu e-mail
w polskiej lub międzynarodowej domenie. W trakcie nadawania numeru PESEL konieczne jest potwierdzenie poprzez hasło, które przychodzi smsem
i e-mailem.
Ewa Moskwa
dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnej
NASZA GMINA – KWIECIEŃ 2022

9

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

O obowiązkach właścicieli psów
zwierzęciu, a później wychodzi na jaw, że
człowiek ten karmił je i opiekował się nim
przez np. pół roku. Takie zwierzę nie jest
już bezdomne. W orzecznictwie wskazano, że błąkające się, a następnie odłowione zwierzę jest bezdomne do chwili, kiedy nie zostanie ustalony jego właściciel,
lub do momentu, kiedy nie znajdzie ono
nowego właściciela. Nowym właścicielem
zwierzęcia został więc człowiek, który się
nim zajmował przez dłuższy czas.

Opiekunowie zwierząt,
zwłaszcza psów, czasami nie zdają sobie
sprawy z obowiązków,
jakie nakłada na nich
prawo. Nie wiedzą na
przykład, że poza terenem prywatnym nie
wolno wypuszczać psa
bez kontroli. Zakazane
jest także trzymanie
psów „łańcuchowych”
na uwięzi bez przerwy,
a sam łańcuch też nie
może być za krótki.

Po okolicy błąka się pies, a mieszkańcy proszą urząd gminy o interwencję.
Najczęściej okazuje się, że zwierzę nie
jest wcale bezpańskie. Po prostu uciekło właścicielowi, albo zostało przez niego wypuszczone. Właściciel nie zdaje sobie sprawy, że wypuszczając psa samopas
popełnia wykroczenie. Ustawa o ochronie zwierząt (art. 10a) zakazuje puszczania psa wolno bez kontroli „pana” i bez
oznakowania, które umożliwia identyfikację właściciela lub opiekuna. Grozi za
to kara grzywny lub nawet aresztu. Psa
można wypuszczać bez nadzoru człowieka tylko na terenie prywatnym, pod warunkiem że jest on ogrodzony, a zwierzę
nie ma możliwości wyjścia. Posesja musi
być także oznakowana tabliczką z ostrzeżeniem (np. o treści: „Uwaga! Pies”).
Opiekę nad psem trzeba więc sprawować w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie
zachowuje środków ostrożności, zgodnie z kodeksem wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do
1000 zł albo karze nagany.
Nie można też zapominać o konieczności szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Temu obowiązkowi podlega
każdy pies, który ukończył 3 miesiące.
Następne dawki szczepionki są podawane nie później niż po roku od ostatniego
szczepienia. Należy także pamiętać o regularnym badaniu zwierząt przez weterynarza.
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Kiedy konieczne jest zezwolenie?

O obowiązkach właścicieli zwierząt domowych wspomina też Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czarna. Warto przytoczyć jego
przepisy:
§ 16.
1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być prowadzone wyłącznie na smyczy i w kagańcu, chyba, że ze względu na rasę, wiek
i stan zdrowia zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
3. Osoby utrzymujące psa zobowiązane
są do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę w miejscu publicznym.
4. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt
domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
Czasami zdarza się, że jakiś mieszkaniec powiadomi gminę o bezdomnym

Warto wiedzieć, że są rasy psów uznawane przez prawo za agresywne. Aby je
hodować, należy uzyskać zezwolenie wójta gminy. W rozporządzeniu z 28 kwietnia 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wymienia jako agresywne
następujące rasy psów: amerykański pit
bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog
argentyński, pies kanaryjski (Perro de
Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Na łańcuchu? Nie dłużej
niż przez 12 godzin

Opiekun zwierzęcia domowego musi
zapewnić mu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Ustawa o ochronie
zwierząt mówi też o pomieszczeniu chroniącym zwierzę przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi, zapewniającym dostęp do światła dziennego, umożliwiającym swobodną zmianę pozycji ciała.
Osoby, które trzymają swoje psy na
uwięzi muszą pamiętać, że nie wolno
im tego robić dłużej niż przez 12 godzin
w ciągu doby. Łańcuch lub inna uwięź
musi mieć co najmniej 3 m długości, nie
może powodować uszkodzenia ciała ani
cierpienia oraz musi zapewniać możliwość niezbędnego ruchu.

Bezdomność wśród zwierząt
– obowiązki gminy

W Polsce wciąż problemem jest bezdomność wśród zwierząt, zwłaszcza
psów i kotów. Aby skutecznie walczyć
z tym zjawiskiem, państwo nakłada też
pewne obowiązki na gminy. Wynikają one z ustaw – o ochronie zwierząt
oraz o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Każda gmina musi do 31
marca każdego roku przygotować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zanim rada gminy przyjmie go jako
uchwałę, program trafia do powiatowewww.gminaczarna.pl

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
go lekarza weterynarii, organizacji społecznych które zajmują się ochroną zwierząt w danej gminie oraz do działających
na terenie gminy kół łowieckich. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, Rada Gminy
Czarna uchwaliła program na rok 2022.
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 kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Realizując program, Gmina Czarna
współpracuje ze schroniskiem w miejscowości Sigiełki, które prowadzi Gabinet Weterynaryjny „Eskulap” z Nowej
Sarzyny. Gdy zaistnieje potrzeba schwytania bezpańskiego zwierzęcia, odławia
je lek. wet. Robert Sączawa lub inni lekarze na zlecenie gminy. Zajmują się
tym również przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy posiadają od-

Numer domu powinien być

zawsze widoczny
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 pobliżu drzwi. To również
błąd. Numer domu powinien być zawsze widoczny od strony drogi. Co
w przypadku kiedy dom jest położony gdzieś w głębi działki, z dala
od drogi? Wtedy warto przymocować tabliczkę do ogrodzenia. Najlepiej do jego stałej, nieruchomej części, ponieważ numer 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 dotarcie pod właściwy adres i powoduje niepotrzebne
komplikacje. - Czasem zdarzy się, że
tylko dzięki mapie i numerom sąsiednich posesji udaje się znaleźć właściwy adres. Jednak kiedy jeden, drugi,
trzeci budynek z rzędu nie ma numeru to trudno jest trafić na miejsce –
przyznaje Leszek Fidor z Referatu
Nieruchomości i Rolnictwa, który
z racji wykonywanych obowiązków
często udaje się w teren. Co w takim razie mogłoby się stać w sytuacji, kiedy to karetka pogotowia
lub straż pożarna miałaby problem
z dotarciem na miejsce? Dlatego
www.gminaczarna.pl

powiednie przeszkolenie i sprzęt. Zanim
jednak zwierzę zostanie przekazane do
schroniska albo do adopcji, opiekuje się
nim lekarz weterynarii.
Ważnym zadaniem gminy jest poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Na stronie internetowej Urzędu
Gminy Czarna: www.gminaczarna.pl często pojawia się informacja o wyłapaniu
bezdomnego zwierzęcia, a także o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Czarna. Z naszą gminą
współpracują w tej materii Gabinet Weterynaryjny Golden, który prowadzi lek.
wet. Piotr Bożek, sołtysi oraz organizacje pozarządowe.
Michał Okrzeszowski

Zarejestruj
swój piec!
Masz na to czas
do końca czerwca
Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek
złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Właściciele nowopowstałych budynków muszą to zrobić w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła
ogrzewania.

warto pamiętać, że numer domu
musi być widoczny.
Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne, numer należy
umieścić na budynku lub ogrodzeniu
do 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku wnosi się do Wójta
Gminy Czarna. Procedura jest bezpłatna, formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej
http://www.gminaczarna.pl/asp/pliki/download/wniosek-nr.pdf. Należy też pamiętać, że niedopełnienie
obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej
w należytym stanie i oświetlenia jest
wykroczeniem i podlega grzywnie do
250 zł albo karze nagany.
Michał Okrzeszowski

Deklaracje można składać:
1) przez Internet – za pośrednictwem systemu
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –
na stronie https://zone.gunb.gov.pl,
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy. Formularz jest dostępny na
stronie https://zone.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Czarna.
Zgłoszeniu podlega każde źródło ciepła, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub
jest używane rekreacyjnie (np. kominek, piec
kaflowy, piecyk typu „koza” czy kuchnia kaflowa).
Niezłożenie deklaracji podlega karze grzywny
(zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności
budynków, t.j. Dz. U. 2021 poz. 554).
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA – KWIECIEŃ 2022
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Budowa żłobka w Czarnej i rozbudowa szkoły w Dąbrówkach

W kwietniu Gmina podpisze umowy z wykonawcami
W poprzednim numerze Naszej Gminy (grudzień 2021) informowaliśmy, że w Czarnej powstanie żłobek, a szkołę w Dąbrówkach czeka rozbudowa. 95 procent środków na ten cel udało się pozyskać z programu Polski Ład.
Obecnie trwają procedury związane z wyborem wykonawców.
Wiemy już kto zbuduje żłobek w Czarnej. Przetarg został
rozstrzygnięty – wybrano firmę Domrex Rupar Jacek z Białobrzeg. Wykonawca wycenił budowę żłobka wraz z wyposażeniem na kwotę 6 500 000 zł. Zakończenie planowane jest
na początek IV kwartału 2023 roku. Gmina otrzymała promesę z programu Polski Ład, która umożliwia zawarcie umowy
z wykonawcą. Zgodnie z planem, umowa zostanie podpisana początkiem kwietnia. Żłobek powstanie w pobliżu Urzędu
Gminy – obok dawnego komisariatu policji pojawi się nowy
budynek. Gmina planuje utworzyć 3 oddziały żłobkowe.
Na rozbudowę budynku szkoły w Dąbrówkach oferty złożyło 10 wykonawców. Obecnie trwa procedura ich oceny. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy planowane jest na
kwiecień, a zakończenie inwestycji na IV kwartał 2023 roku.
Daniel Wawrzkiewicz
– zastępca kierownika Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Michał Okrzeszowski

Modernizacja Ośrodka Kultury w Woli Małej
W Ośrodku Kultury w Woli Małej trwa modernizacja. Z sali widowiskowej zostanie wydzielona sala klubowa, która przejmie funkcję niektórych pomieszczeń, przekazanych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu.
Przypomnijmy. Obecnie Ośrodek Kultury mieści się na piętrze budynku, który do niedawna zajmował w całości. Na
parterze znajduje się nowopowstałe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.
– Chcemy stworzyć miejsce spotkań
przyjazne dla dzieci i młodzieży, ale też
dla dorosłych. Myślę zwłaszcza o zespole
śpiewaczym oraz kole gospodyń – mówi
Katarzyna Gargała, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.
Ośrodek Kultury zostanie otwarty
prawdopodobnie w maju.
Michał Okrzeszowski
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Co niszczy kanalizację?
na wysokość taryf za ścieki – zaznacza
kierownik Zbigniew Bojda.

Środki higieny

Wyrzucane do toalety chusteczki nawilżane, pieluchy,
podpaski, tampony, nici dentystyczne, itp. zatrzymują się
po drodze i powodują zatory
w rurach. Po przedostaniu się
do przepompowni zwijają się
w długie sznury i blokują pracę urządzeń.

Tkaniny

Są to najczęściej wrzucane
śmieci. Blokują przepływ ścieków
i pracę przepompowni.
W roku 2021 wyłowiono z sieci kanalizacyjnej i przepompowni 6,5 tony
skratek (tak określa się te odpady w przepisach). - Jest to odpad, który musi być
przekazywany do utylizacji uprawnionym
firmom. Taka usługa kosztuje nawet ok.
1000 zł za tonę – mówi Zbigniew Bojda.

Do toalet i studzienek trafiają rzeczy, które nigdy nie powinny się tam
znaleźć. Uszkadzają rury, pompy i armaturę przepompowni ściekowych,
zakłócają proces technologiczny oczyszczania ścieków. Płacimy za to
wszyscy, bo wymiana zepsutych części i wywóz wyłowionych odpadów
sporo kosztują.
Sieć kanalizacyjna w Gminie Czarna liczy 152,2 km. Odpowiada to odległości
z Rzeszowa do Krakowa. Bardzo często
zdarzają się w niej awarie, których nigdy
by nie było gdyby niektórzy mieszkańcy nie traktowali toalety czy studzienki
jak śmietnika. Co jest szkodliwe dla kanalizacji?

Tłuszcze i chemia

Tłuszcze zrzucane do zlewozmywaka
kuchennego oklejają i zwężają prześwit
kolektorów kanalizacyjnych, powodując zatory. Utrudniają też pracę oczyszczalni. – Duże ilości tłuszczów powodują wręcz załamanie procesu biologicznego
oczyszczania ścieków. Tłuszcze prowadzą
do oklejania bakterii biorących udział
w oczyszczaniu ścieków, powodują ich obumieranie. Namnażają się natomiast w ich
miejsce inne drobnoustroje (np. bakterie
nitkowate), które ten proces zakłócają. Odbudowa flory bakteryjnej – naprawa procesu technologicznego oczyszczalni wymaga
www.gminaczarna.pl

sporego wysiłku i czasu. Proces naprawczy odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanego technologa, przy zaangażowaniu laboratorium. To też generuje niemałe
koszty – mówi Zbigniew Bojda, kierownik Referatu Usług Komunalnych. Florę bakteryjną oczyszczalni niszczą także
zrzucane do toalet lub studzienek kanalizacyjnych przeterminowane leki, farby,
rozcieńczalniki, kleje, środki ochrony roślin, substancje ropopochodne. Ich obecność w kanalizacji może doprowadzić do
katastrofy ekologicznej na dużą skalę.

Metal i plastik

Łańcuchy, linki, fragmenty metalu sieją ogromne spustoszenie w urządzeniach
kanalizacyjnych. Powodują np. uszkodzenie lub zniszczenie poszczególnych elementów lub całych pomp ściekowych
w przepompowniach. – W gminie pracuje
77 przepompowni, a w każdej po 2 pompy
z wirnikiem. Wirnik pompy kosztuje nawet
do 5000 zł. To przekłada się bezpośrednio

Materiały budowlane,
gruz, piaski

Tworzą zwarte, trudne do usunięcia
zatory i także uszkadzają urządzenia.
W roku 2021 z sieci wydobyto 6,5 tony
zawartości piaskowników (piaski, kamyki, pestki, kawałki metalu, itp.).

Resztki jedzenia

Powodują namnażanie się bakterii
i przyciągają gryzonie.

Najdziwniejsze
odpady

Czasami do kanalizacji trafiają rzeczy,
które wywołują wręcz niedowierzanie.
- Pamiętam bardzo przykrą awarię w okresie zimowym, kilka lat temu. Ścieki w kanalizacji sanitarnej spiętrzały się i zaczęły podtapiać domy. Przez długi czas nie
mogliśmy dociec co jest przyczyną bardzo
trudnego do usunięcia zatoru. W końcu
okazało się, że była to przednia zębatka
roweru z pedałami – wspomina kierownik Zbigniew Bojda.
Jak widać, warto zastanowić się nad
tym, co wrzucamy do kanalizacji, bo
w przeciwnym razie to zemści się na nas
wszystkich. Także na niewinnej większości.
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA – KWIECIEŃ 2022
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Jak segregować odpady?
Jako społeczeństwo niby segregujemy śmieci, ale nie zawsze
wiemy gdzie powinny trafić różne rodzaje odpadów. Niektóre
mogą naprawdę przysporzyć kłopotów. Co i gdzie należy wyrzucać? To nam wyjaśni poniższa instrukcja.
Przy okazji trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem.
Niestety, występuje on także i w Naszej Gminie. Fakt, że śmieci nie wolno wyrzucać byle gdzie, w XXI wieku powinien być
oczywistością. Jednak wciąż zdarza się, że ludzie wyrzucają je
do lasów, zagajników, strumyków, przydrożnych rowów, czy
w inne miejsca. Albo spalają odpady w domowych piecach lub
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w ogniskach. Tu trzeba byłoby użyć mocnych słów, ale powiemy to najbardziej delikatnie: takie postępowanie to po prostu
szkodzenie samemu sobie. Toksyny, które dostają się do środowiska powodują raka i inne poważne choroby. Trzeba także pamiętać, że szkodliwe dla zdrowia jest również spalanie liści, jeszcze do niedawna powszechnie praktykowane. Dlatego
podczas wiosennych porządków warto pamiętać, że liście powinny trafić na kompostownik lub do brązowych worków na
śmieci BIO a nie na ognisko.

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl
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Wypalanie traw
– szkodliwe, karalne i nieopłacalne

Wypalanie traw to bezmyślność, która może sporo kosztować. Sprawcy
wydaje się, że „ułatwia sobie życie”.
Tymczasem szkodzi innym osobom,
przyrodzie oraz samemu sobie. Naraża się także na odpowiedzialność
karną i utratę unijnych dotacji.
Jest wiosenny wieczór. W remizie rozlega się dźwięk syreny, a już po chwili
słychać strażackie samochody. Większość osób pomyśli: „Pewnie znów płoną trawy”. I bardzo często tak właśnie
jest. Pożary traw to plaga, z którą strażacy walczą od lat. Stanowią one wielkie
zagrożenie dla ludzi i zwierząt, niszczą
przyrodę oraz zanieczyszczają powietrze.
Wypalanie łąk i nieużytków jest zagrożone wysokimi karami. Za spowodowanie
pożaru sprawcy może grozić nawet do 10
lat więzienia!
Ponadto, taki proceder się po prostu się
nie opłaca. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, których zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający
się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW 2014-2020,
np. płatności rolno-środowiskowo-klima-
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tyczne. Nieprzestrzeganie tego wymogu
może doprowadzić do zmniejszenia płatności, o które ubiega się rolnik, o minimum 5%. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie
wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może
być obniżona nawet o 25%, a w skrajnych
przypadkach, np. stwierdzenia rozległego
i dotkliwego w skutkach wypalania traw,
torfowisk, ARiMR może pozbawić rolnika
całej kwoty płatności za dany rok. Dlatego każdy powinien się dobrze zastanowić
czy warto wypalać nieużytki.
Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (z 2021 r. poz. 1098,
1718, z 2022 r. poz. 84):
• art. 124 ust.1: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131 pkt 12: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne,
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku
o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718,
z 2022 r. poz. 84):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania
się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub
nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe
sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz.
2008, 2052, 2269, 2328)
– kara aresztu od 5 do 30 dni, nagany
lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24
§ 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2345, 2447): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Natomiast w przypadku śmierci człowieka
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu
osób, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12”.
dh Marcin Welc
– prezes OSP Krzemienica
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Szkolenia dla opiekunów
osób niepełnosprawnych
W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – rewitalizacja Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej Gmina Czarna – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej realizuje trzy
projekty konkursowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jednym z nich jest projekt pn. „Kompleksowy program
wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych”.
W ramach tego projektu 30 osób potrzebujących wsparcia od września 2021r.
korzysta z tzw. teleopieki – opaski życia
monitorującej przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu podstawowe funkcje życiowe oraz wyposażonej w czujnik upadku. Dodatkowo wszystkie osoby otrzymały czujniki czadu, dymu i gazu.
Od stycznia br. osoby potrzebujące
wsparcia zostały objęte pomocą w formie usług opiekuńczych.
W styczniu i lutym 2022 r. w ramach
projektu Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych przeprowadzono
szkolenia dla opiekunów nieformalnych
osób potrzebujących wsparcia z zakresu
– Moduł działań wspierających opiekunów nieformalnych w opiece domowej.
Szkolenia obejmowały:
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenie miało
na celu nabycie wiedzy i umiejętności

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (aspekty prawne,
ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, wezwanie pomocy, pozycja
boczna bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, omdlenia, atak
serca, padaczka, wstrząs, zakrztuszenia, zadławienia, podtopienia, ewakuacja, krwotoki, rany i oparzenia, urazy
kostno-stawowe, użądlenia, zatrucia,
wyposażenie apteczki,
– szkolenie z zakresu opieki domowej –
opieka i pielęgnacja osób potrzebujących wsparcia, podawanie leków i właściwe wykonywanie zaleceń lekarskich,
zniwelowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych reakcji w przypadku zażywania wielu leków jednocześnie, właściwe stosowanie środków opatrunkowych
i środków/sprzętu do pielęgnacji),
– szkolenie z zakresu rehabilitacji domowej – szkolenie obejmowało naukę

metod i technik rehabilitacji osób potrzebujących wsparcia, instruktaż właściwego wykonywania ćwiczeń w domu
dostosowanych do danych schorzeń /
niepełnosprawności, właściwą obsługę
sprzętu rehabilitacyjnego – zajęcia te
obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.
Od marca br. dla opiekunów nieformalnych prowadzone jest poradnictwo
prawne, zaś od kwietnia będzie również
dostępne dla wszystkich opiekunów poradnictwo psychologiczne.
Założeniem jest aby realizowany projekt był komplementarny z projektem
związanym z rewitalizacją Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej i w związku z tym realizacja szkoleń oraz poradnictwa odbywa się na bazie pomieszczeń
oraz otoczenia zrewitalizowanej Zagrody Garncarskiej.
Ewa Moskwa
dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnej

DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY

POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE
w miejscowości Czarna, Gmina Czarna, powiat Łańcut

Rada Gminy w Czarnej wyraziła zgodę na sprzedaż
działek położonych w miejscowości Czarna, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne.
Działki usytuowane są w pobliżu drogi wojewódzkiej Łańcut-Sokołów Małopolski, zlokalizowane w odległości około
200 metrów od siedziby Urzędu Gminy w Czarnej. Sprzedaż
części działek nastąpi jeszcze w tym roku w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego. Termin ogłoszenia przetargów to
druga połowa 2022 roku. Cena wywoławcza zostanie ustalona
indywidualnie dla każdej działki na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
www.gminaczarna.pl

Powierzchnia działek wynosi średnio od 0,12 ha do 0,20 ha.
Działki posiadają dostęp do drogi, zlokalizowane są na użytku Ps II (pastwisko 2 klasa). W pobliżu lub bezpośrednio na
działkach znajduje się sieć elektryczna, telekomunikacyjna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Działki znajdują się w obszarze
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Informacje na temat nieruchomości i organizowanych przetargach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej,
37-125 Czarna 260 – Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa, telefonicznie (17) 2262324 wew. 134 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminaczarna.pl.
NASZA GMINA – KWIECIEŃ 2022
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Planowane i realizowane i inwestycje wodno-kanalizacyjne:

budowa studni oraz przebudowa stacji uzdatniania wody i odcinka kanalizacji
W przedostatnim, lipcowym numerze Naszej Gminy (lipiec 2021) pisaliśmy,
że ujęcia wody w Czarnej i Pogwizdowie zyskają dostęp do nowych studni.
Same studnie zostały już odwiercone, wykonano też odpowiednie badania.
Zgodnie z planem, prace budowlane zaczną się przed końcem czerwca.
W drodze przetargu Gmina wybrała
wykonawców, którzy podejmą się budowy i uzbrojenia studni. Inwestycja składa się z 2 zadań:
Zadanie nr 1: „Uzbrojenie studni Sw-1,
budowa i uzbrojenie studni S-2 i S-3 ujęcia wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do Stacji Uzdatniania Wody”
– jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„KILBUD” z Krzemienicy. Jego wartość
to 1 172 190 zł brutto.
Zadanie nr 2: „Budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-6, S-7 w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do Stacji Uzdatniania
Wody” jest realizowane przez Zakład Instalacji Wod. Kan. Co i Gaz Mirosław

Gaweł z Palikówki. Wartość tego przedsięwzięcia to 1 726 920 zł. brutto.
- Do chwili obecnej zostało odwiercone
wszystkie 7 studni. Wykonawcy przeprowadzili pompowania oczyszczające i ustalające ich wydajność – mówi Zbigniew Bojda,
kierownik Referatu Usług Komunalnych.
- Wykonano także badania laboratoryjne jakości wody surowej w poszczególnych studniach i opracowano dokumentację hydrogeologiczną. Na jej podstawie
zostały zatwierdzone zasoby ujęć oraz wydajność poszczególnych studni – dodaje
kierownik.
Aktualnie trwają zaawansowane prace projektowe. Zgodnie z planem, wyko-

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z przepisami przysługuje on
gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
a) 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
b) 1500 zł* na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) w 2020 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia
2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.;
2) w 2021 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia
2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
– jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu,
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma
600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
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– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma
850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania
jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem
lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.
554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego
obowiązuje zasada tzw. zasada złotówka
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten

nawcy powinni do 30 czerwca 2022 uzyskać stosowne pozwolenia na budowę
i rozpocząć prace budowlane.
Inwestycje – plany na przyszłość
W związku z budową nowych studni dla
ujęcia wody w Czarnej, Gmina planuje
modernizację procesu uzdatniania wody
w tutejszej Stacji Uzdatniania Wody.
Zamierza także przebudować istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej w tej
miejscowości, prowadzący od działki
nr 1386/2 (okolice mostu na Wisłoku)do
działki nr 998 (koło GS HP w Czarnej).
Obecnie trwają prace związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego tych inwestycji. Równocześnie
Gmina Czarna stara się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na te
przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji
planowana jest na kilka lat.
Michał Okrzeszowski
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota
wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Mieszkańcy gminy Czarna mogą składać wnioski:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 4 stycznia 2022 r.
do 31 października 2022 r.
– tradycyjnie (papierowo) – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15.30 albo za pośrednictwem poczty na w/w adres Ośrodka.
Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest w siedzibie Ośrodka
oraz na jego stronie internetowej, a także na stronie internetowej Ministerstwa
Klimatu i Środowiska.
Dodatek osłonowy przyznany na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r.
będzie wypłacony w 2 równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast wnioski złożone w terminie od
1.02.2022 r. do 31 października 2022 r.
zostaną wypłacone najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Patrycja Woś-Babka
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czarnej
www.gminaczarna.pl

OSP Czarna dołączyła

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej została oficjalnie przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Aby do niego dołączyć, jednostki OSP muszą spełniać
określone standardy. Muszą być odpowiednio mobilne, wyposażone oraz mieć w swoich szeregach stosunkowo dużą
grupę członków czynnych, czyli strażaków uprawnionych
do udziału w działaniach ratowniczych. Członkiem czynnym
może być osoba w wieku 18-65 lat, o odpowiednim stanie
zdrowia, potwierdzonym badaniami lekarza medycyny pracy, posiadająca aktualne ubezpieczenie i ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
Przynależność do KSRG daje pewien prestiż, ale wiąże
się z dodatkowymi obowiązkami i wyzwaniami. Skutkuje ona tym, że komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej może wezwać jednostkę do działań ratunkowych
poza terenem własnej gminy. W Gminie Czarna działa pięć
jednostek OSP: Czarna, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka i Zalesie. Do tej pory do systemu
należały OSP Krzemienica, Medynia Głogowska i Medynia Łańcucka. Teraz do tego grona dołączyła jednostka
z Czarnej. Oficjalna uroczystość związana z przystąpieniem
do KSRG odbyła się 26 marca na dziedzińcu przy remizie
strażackiej w Czarnej.
Stosowną umowę pomiędzy OSP Czarna a komendantem powiatowym PSP przy aprobacie Gminy Czarna podpisano nieco wcześniej.
W uroczystości wzięli udział m.in. dh Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP”, dh st. bryg. Bogusław Golenia – komendant powiatowy PSP w Łańcucie, dh Adam
Reizer – prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
w Łańcucie, dh Zbigniew Jurek – prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP w Czarnej, dh Edward Dobrzański – wójt
Gminy Czarna, dh Julian Krauz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OG ZOSP, dh Grzegorz Sala – komendant
gminny ZG ZOSP, Maria Kiwała-Barnat – sołtys wsi Czarna, Iwona Międlar – dyrektor SP w Czarnej.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

fot. Piotr Jakubowski
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Ferie
w gminie Czarna

Przedstawiamy fotograficzną relację z zimowych zajęć dla dzieci
i młodzieży w gminie Czarna zrealizowanych w placówkach Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Ośrodku Garncarskim MEDYNIA i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czarnej wraz z filiami.

Różnorodne warsztaty, spotkania
i atrakcje zachęcały do zabawy i doskonalenia swoich umiejętności. W ośrodkach
kultury zorganizowane były między innymi warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, kulinarne, audiowizualne, zajęcia
sportowe i akrobatyka, a także różnorodne zabawy. W organizację warsztatów
kulinarnych włączyły się w swoich miejscowościach: KGW w Dąbrówkach, Stowarzyszenie KGW „Klub Kobiet” z Medyni Łańcuckiej i Stowarzyszenie KGW
„Jodełka” z Zalesia. Lepienie pierogów,
pieczenie ciasteczek czy przygotowywanie pizzy pod okiem członkiń kgw sprawiało wiele radości małym kucharzom.
Otwarty jesienią ub. roku Ośrodek
Garncarski, który przeszedł gruntowną
rewitalizację, posiada obecnie infrastruk-
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turę, pozwalającą prowadzić zajęcia dla
dzieci niezależnie od pory roku i pogody. Dlatego też po raz pierwszy w historii
tego miejsca mogły odbywać się tu zajęcia zimowe. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Medyni Głogowskiej i lokalnemu KGW najmłodsi mieszkańcy
gminy mogli codziennie, przez dwa tygodnie bezpłatnie uczyć się tu garncarstwa i gotowania.
W ferie włączyła się również Gminna
Biblioteka Publiczna w Czarnej oraz filie biblioteczne w Medyni Głogowskiej,
Krzemienicy i w Zalesiu organizując wiele atrakcji. Dzieci miały okazję poznać
interaktywnego robota Photona i poprzez aplikację mobilną uczyły się kodować, sterować jego ruchem czy zmieniać barwę czułek. Uczestniczyły również

w „Kodowaniu na dywanie” – tworzeniu
niepowtarzalnych budowli z kolorowych,
plastikowych kubeczków. Oprócz wspaniałej zabawy, dzięki takim zajęciom,
dzieci uczyły się wytrwałości w dążeniu
do celu i wiary we własne możliwości.
Wzięły również udział w małym przedstawieniu, za sprawą papierowego teatru
kamishibai. Nie zabrakło czytanych bajek i opowiastek, rozwiązywania łamigłówek, układania puzzli, kolorowania i zabaw ze „sprytną ośmiornicą”.
W tej bogatej ofercie propozycji każde
dziecko znalazło coś dla siebie, by twórczo i ciekawie spędzić czas ferii zimowych. Organizatorzy dziękują za dobrą
zabawę i zapraszają do udziału w stałych
zajęciach w placówkach instytucji kultury w naszej gminie.
www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl
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Gminny Karnawał

w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie
5 lutego ulicami Medyni i Pogwizdowa przeszedł barwny korowód. Przy
dźwiękach muzyki i w miłej atmosferze świętowano karnawał.
Przodem jechał „muzyczny” samochód, a za nim poruszali się ludzie w kolorowych strojach. Niektórzy przebrali się za różne postacie – np. królową,
klauna, czy diabła. Rodzice wzięli ze sobą
dzieci, także w wózkach i na rowerkach.
O bezpieczny przemarsz zadbała OSP
z Zalesia, Medyni Łańcuckiej i policja.
Okoliczni mieszkańcy wychodzili z domów, by przyjrzeć się temu niezwykłemu
orszakowi. Ci, którzy akurat przebywali na kwarantannie, oglądali go zza szyb
i żałowali, że nie mogą wziąć udziału we
wspólnej zabawie o czym informowali na
bieżąco na mediach społecznościowych.
Korowód przeszedł spod Ośrodka Kultury w stronę stadionu Astry, i inną drogą
wrócił do Parku Matki Boskiej Jagodnej.
Tam młodzież zatańczyła belgijkę,
a panie które uczestniczą w zajęciach
zumby również zaprezentowały swój
układ taneczny. Na wszystkich czekał
poczęstunek –kiełbaski z grilla i gorąca
herbata.
W imprezie wzięli udział goście z innych miejscowości, również spoza gminy. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem.
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- Pomysł wyszedł od Klubu Kobiet –
„Jagodzianki” oraz od innych aktywnych
osób z Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Byli wśród nich aktorzy tutejszego teatru, którzy wcześniej występowali w przedstawieniach „Od ziarenka do bochenka”
i „Draby z Medyni i Pogwizdowa”. Z chęci
dalszego działania wpadli na pomysł zorganizowania takiego wydarzenia. Program
opracowaliśmy wspólnie – mówi Katarzyna Gargała, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Czarnej.
Grupa, która przygotowała Gminny
Karnawał, myśli już o kolejnych ciekawych wydarzeniach.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl

Podsumowanie Konkursu plastycznego

„Zwiastuny Wiosny”
Dzieci z Publicznego Przedszkola
nr 1 i nr 2 w Czarnej wzięły udział
w organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarnej konkursie pt. „Zwiastuny Wiosny”.
Celem konkursu było kształtowanie
wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie
zdolności manualnych, prezentacja talentów plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej zmianami w przyrodzie zachodzącymi wiosną.
Wszystkie prace były starannie wykonane techniką dowolną przy użyciu różnorodnych materiałów. Przy ocenie prac
komisja konkursowa zwracała uwagę na
własnoręczność wykonania pracy przez
dziecko i wyłoniła następujących laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

Z bankiem na Ty
1 miejsce Tobiasz Basiak – starsza grupa wiekowa

Grupa wiekowa starsza – dzieci 5 i 6-letnie:
1 m.: Tobiasz Basiak – Przedszkole nr 1 w Czarnej
2 m.: Hanna Kramarz – Przedszkole nr 2 w Czarnej
3 m.: Aniela Noga – Przedszkole nr 2 w Czarnej
Grupa wiekowa młodsza – dzieci 3 i 4-letnie:
1 m.: Amelia Kozdroń – Przedszkole nr 1 w Czarnej
2 m.: Michał Stępień – Przedszkole nr 1 w Czarnej
3 m.: Adam Rączka – Przedszkole nr 2 w Czarnej
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz książki. Serdecznie gratulujemy!

1 miejsce Amelia Kozdroń – młodsza grupa wiekowa

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach projektu edukacyjnego „Ekonomia w szkole i bibliotece” zorganizowała
konkurs na wykonanie pracy plastycznej
pod hasłem „Z bankiem na Ty”. W konkursie wzięli udział uczniowie uczestniczący w warsztatach ekonomicznych
pod hasłem „Pieniądz i jego funkcje”. Na
konkurs wpłynęło 19 prac uczniów szkół
podstawowych z terenu powiatu łańcuckiego. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica z Zespołu Szkól w Medyni Głogowskiej Justyna Wilczak – bardzo
się cieszymy i gratulujemy.
Urszula Wisz

Pobierz książkę w formie e-booka za darmo
Drodzy Czytelnicy, miło nam poinformować, że od lutego do
grudnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnej będą
dostępne bezpłatne kody dostępu do mobilnej wypożyczalni książek Legimi.
W ofercie znajdują się bestsellery wydawnicze, powieści obyczajowe, kryminalne, sensacyjne, a także biografie, reportaże, książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki do nauki języków obcych,
publikacje popularnonaukowe, poradniki oraz wiele innych pozycji książkowych. Oferta Legimi uzupełniana jest na bieżąco nowościami wydawniczymi. Szczegółowe informacje oraz możliwość
pobrania kodu w GBP w Czarnej.
Krótka instrukcja:
1. Użytkownik, który chce korzystać z usługi Legimi, zgłasza się do biblioteki, której jest czytelnikiem. Jej pracownik na podstawie okazanej mu ważnej karty czytelnika wydaje jeden kod z miesięcznym okresem ważności.
2. Następnie Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na
dedykowanej bibliotekom konsorcjum podkarpackiego stronie: https://
www.legimi.pl/podkarpackie podając kod otrzymany w swojej Bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło – od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni.
Kamil Panek
www.gminaczarna.pl
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Spotkanie pokoleń
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy

Od ponad stu lat mieszkańcy Krzemienicy udowadniają, jak ważne
w życiu społeczności wiejskiej jest
podtrzymywanie tradycji i kultywowanie zwyczajów. Tym razem obejrzeli prezentację i wystawę „Wierność misji kobiety wiejskiej – z kart
historii Krzemienicy”, przygotowane w ramach grantu uzyskanego od
Lokalnej Grupy Działania „Eurogalicja” z zakresu „Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców obszarów
wiejskich”. Wydany został także katalog wystawy. Wniosek o przyznanie grantu opracowało Stowarzyszenie Izba Pamięci Kobiety Wiejskiej
– KGW w Krzemienicy.
Uroczysta prezentacja projektu odbyła się w Ośrodku Kultury w Krzemienicy w sobotę, 19 marca 2022r. Spotkanie
otwarła i powitała gości Ewa Frączek –
przedstawicielka Izby Pamięci Kobiety
Wiejskiej. Zbiór fotografii, które znalazły się na wystawie „Wierność misji
kobiety wiejskiej – z kart historii Krzemienicy” został przybliżony w prezentacji, którą opracował i przedstawił Józef
Frączek. Omówienie fotografii zostało poszerzone o bogate tło historyczne.
Wśród zdjęć ważnych wydarzeń znalazły się portrety osób szczególnie zasłużonych dla działalności Koła Gospodyń
Wiejskich w Krzemienicy. Obok sylwetki
Anieli z Barnatów Baranowej, założycielki w 1934 roku Koła Gospodyń w Krzemienicy, przypomniano postaci nauczycielek Julii Turzyńskiej i Stanisławy Kluz,
długoletniej prezeski KGW w Krzemienicy Jadwigi Frączek oraz Antoniego Barana – wielkiego społecznika, twórcy chóru przy KGW, akompaniatora „Wesela
Krzemienickiego”. Tutaj miejsce głównego prelegenta zajęły osoby, związane
emocjonalnie lub rodzinnie z bohaterami wspomnień. I tak o Anieli Baranowej
opowiedziała Ewa Frączek, nieznane epizody z życia Stanisławy Kluz przypomniał
Zenon Buk, o Jadwidze Frączek opowiedziała Maria Suchy, zaś postać Antoniego Barana przybliżył jego syn Marian.
Prezentację zgromadzonego zbioru
fotografii uatrakcyjniły występy Chóru kobiet KGW pod kierunkiem Józe-
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fa Pelca oraz zespołu muzycznego pod
kierunkiem Łukasza Sierżęgi. Przy okazji prezentacji zdjęcia uczestniczek kursu szycia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej
w Krzemienicy, którego Patronką była
Julia Turzyńska, Chór kobiet KGW odśpiewał „Prząśniczkę”. Z kolei przy fotografii grupy kobiet z KGW, które
z udziałem ks. Stanisława Dudy zwiedziły Wieliczkę i modliły się w Częstochowie, towarzyszył zespół muzyczny,
śpiewając hymn autorstwa ks. Józefa Jarzębowskiego „Błękitne rozwińmy sztandary”. Amelka Gargała wywołała wiele
wzruszeń, wykonując piosenkę „Matczyne ręce”, która stanowiła swego rodzaju podkreślenie tematu spotkania „wierność misji kobiety wiejskiej”. Tą misją,
obok podtrzymywania tradycji, jest nade
wszystko rodzenie i wychowanie dzieci.
Dlatego też, wspominając postacie kobiet ważnych dla Krzemienicy, przypomniano również akuszerkę Julię Ruszała,
która odbierając porody w krzemienickich domach w ciężkich czasach wojny
i latach powojennych, sprowadzała na
świat kolejne pokolenia mieszkańców.
Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczął Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, który wyrażając podziw i uznanie
dla pomysłu i realizacji projektu „Wierność misji kobiety wiejskiej – z kart historii Krzemienicy”, przekazał wiązanki
kwiatów na ręce Ewy Frączek – przedstawicielki Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej w Krzemienicy oraz Krystyny Guzek
– wieloletniej prezeski Koła Gospodyń
Wiejskich w Krzemienicy. Swoje uznanie
i podziw wyrażali również kolejni mówcy,
w tym Ewa Panek Sekretarz Gminy Czarna, która z uznaniem mówiła o wielopokoleniowym życiu kulturalnym Ośrodka
w Krzemienicy oraz dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarwww.gminaczarna.pl

nej Katarzyna Gargała, która ze wzruszeniem przypomniała swoje młodzieńcze
związki z Krzemienicą. Podziwu i gratulacji za zorganizowanie tak pięknego
wieczoru, wypełnionego ciepłymi wspomnieniami i dostarczającego tylu sympatycznych wrażeń, a przede wszystkim
słów uznania dla bezinteresownej pracy
na rzecz innych nie kryła także Danuta Kamieniecka – Przywara, wiceprezes
zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Klimat wzruszających wspomnień przeniósł się do pomieszczeń, gdzie zorganizowano wystawę fotografii „Wierność

misji kobiety wiejskiej – z kart historii
Krzemienicy”. W kuluarach wspominano, jak wyglądał Dom Ludowy przed
laty. Teraz, dzięki środkom pozyskanym
z ROF i Gminy Czarna, Dom Ludowy
został rozbudowany i zmodernizowany.
Zmienił się nie do poznania w profesjonalne centrum kultury, w którym realizują swoje pasje młodzi śpiewacy, tancerze,
malarze; działające od lat zespoły „Wesela Krzemienickiego” i teatru amatorskiego zyskały komfortowe warunki do
prób i występów, zaś mieszkańcy przyjazne miejsce do obcowania z kulturą.
Maria Suchy
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Mała książka
– wielki człowiek
Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Instytut Książki,
której celem jest zachęcenie rodziców do codziennego czytania dzieciom oraz odwiedzania z pociechami bibliotek.
W ramach akcji każde dziecko w wieku 3-6 lat, które zostanie zapisane do biblioteki
i którego rodzice wyrażą chęć
udziału w projekcie otrzyma
Wyprawkę Czytelniczą.
W wyprawce znajduje się:
Książeczka dla dziecka pt.
„Pierwsze czytanki dla….” ,
broszura dla rodziców o korzyściach płynących z częstego odwiedzania przez dzieci biblioteki
oraz Karta Małego Czytelnika z miejscem na 10 naklejek. Dziecko otrzyma
naklejkę podczas każdej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książeczki. Po uzbieraniu 10 naklejek mały czytelnik zostanie
uhonorowany imiennym Dyplomem. Potem zabawa zaczyna się od nowa – dziecko może po raz kolejny zbierać naklejki
na nową Kartę, by otrzymać kolejny Dyplom. W ciągu czterech lat rozdaliśmy już

Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0

wiele Dyplomów Małego Czytelnika. Dla
nas bibliotekarzy to zawsze emocjonujący moment, ponieważ dziecko czuje się
wtedy bardzo ważne i docenione. Widać
w oczach każdego małego czytelnika, że
otrzymanie Dyplomu to dla niego chwila pełna ekscytacji i radości. A my mamy
nadzieję, że te pierwsze spotkania dzieci
z biblioteką i bibliotekarzami zapiszą się
w pamięci najmłodszych jako mile i ciekawie spędzony czas.
Krystyna Teichman

Miło nam poinformować, że Gminna
Biblioteka Publiczna w Czarnej otrzymała w 2021 roku 9 000 zł w ramach
„Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zadania: „Dofinansowania dla bibliotek
publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu
do książek w formatach e-booków i/lub
audiobooków i/lub synchrobooków –
Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0”.
Z otrzymanej dotacji zakupiliśmy:
368 książek i 24 audiobooki.
Krystyna Teichman
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czarnej

„Laboratoria Przyszłości” – zakup wyposażenia dla szkół
Każda szkoła w naszej gminie otrzymała wsparcie z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Jego celem jest zakup nowoczesnego sprzętu, który posłuży do zajęć praktycznych.
Pierwszym krokiem było złożenie przez Gminę Czarna
wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie
wsparcia finansowego dla wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Dzięki temu pozyskano środki finansowe w łącznej kwocie 388 600 zł. Wysokość wsparcia finansowego na poszczególne szkoły była uzależniona od
liczby uczniów uczących się w danej placówce.
Za otrzymane pieniądze szkoły kupią urządzenia, które ministerstwo
edukacji wymieniło w specjalnym katalogu. Są to m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z czujnikami, stacje lutownicze z gorącym powietrzem,
cyfrowe kamery przenośne, statywy, mikroporty, narzędzia do obróbki
drewna i metalu, materiały edukacyjne z zakresu robotyki i mikroelektroniki. Środki, które pozostaną po tym zakupie, szkoły mogą wydać
na inny sprzęt, również określony przez ministerstwo. Zaliczono do
niego m.in. specjalistyczne oprogramowanie, klocki roboczo-edukacyjne, narzędzia do obróbki drewna i metalu (wiertarki, szlifierki, piły), dyktafony, nagłośnienie, mikrofony, stoły warsztatowe.
Michał Okrzeszowski
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Leśna Zadyma
W sobotę 29 stycznia miłośnicy rowerowych przygód wzięli udział w III Edycji Leśnej Zadymy Zimowego Maratonu
MTB w Czarnej.
Gmina Czarna gościła wielu miłośników dwóch kółek i przygód, bo niewątpliwie aura sprawiła największą niespodziankę. Niełatwe, oblodzone i ośnieżone
ale piękne trasy z pewnością zapadną
uczestnikom na długo w pamięci.
Wójt Gminy Czarna – Edward Dobrzański oraz Starosta Łańcucki objęli
patronatem honorowym wydarzenie zaś
GOKiR Czarna i Jednostki OSP: z Czarnej, Medyni Łańcuckiej i Medyni Głogowskiej włączyły się aktywnie w organizację wraz z Łańcuckim Towarzystwem
Cyklistów.
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Ja
Go
ukrzyżowałem
Wielkopostny spektakl Teatru Dramatycznego
Teatr Dramatyczny z Krzemienicy
wystawił sztukę o tematyce pasyjnej. Reżyser spektaklu Zygmunt
Kluz, sięgnął po adaptację powieści
„Szata” Lloyda Cassela Douglasa.
Judea, czasy panowania cesarza Tyberiusza. Rzymski trybun wojskowy Marcellus Gallio (Józef Buk) bierze udział
w ukrzyżowaniu Chrystusa. Kiedy żołnierze rzucają losy o Jego szaty, trybun
wylosowuje tunikę. Od tej chwili dręczą
go wyrzuty sumienia. Marcellus zaczyna
interesować się kim był skazany. Poznaje Jego naukę i dociera do ludzi, którzy
osobiście znali Jezusa. To zmienia życie
Rzymianina.
Przedstawienia odbyły się 26 i 27 marca oraz 3 kwietnia w Ośrodku Kultury
w Krzemienicy. O oprawę muzyczną do
sztuki zadbali Hubert Babula i Łukasz
Sierżęga. Podczas jednego ze spektakli,
wśród publiczności pojawił się Stanisław
Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.
Michał Okrzeszowski

