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Z wielką przyjemnością 
po półrocznej przerwie 
oddaję w Państwa ręce 

kolejny 42 numer gazety Nasza 
Gmina, licząc, że zajrzycie do niego z ciekawością i zainte-
resowaniem.

Pandemia i przymusowe odosobnienie sprawiły, że teraz 
spragnieni towarzystwa innych ludzi, tym chętniej wychodzi-
my z domów i bierzemy udział w imprezach plenerowych.

Część imprez już się odbyła jak chociażby uroczystość od-
pustowa i piknik w Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcu-
ckiej, rozgrywki o puchar Wójta Gminy na stadionach Klu-
bu Sportowego Wisłok w Czarnej i Klubu Sportowego Astra 
w Pogwizdowie, a także podwójne uroczystości Złotych Go-
dów za 2020 i obecny 2021 rok. 

Następne atrakcje plenerowe są wciąż przed nami, jak 
chociażby coroczny XXVI już Międzynarodowy Jarmark 
Garncarski, plenerowe pikniki w sołectwach, rozgrywki spor-
towe na stadionach i obiektach sportowych oraz na boi-
sku Orlik. 

Miło mi także powiadomić, że już niedługo Zagroda Garn-
carska po prawie dwa lata trwającej rewitalizacji znowu za-
prosi wszystkich w swoje gościnne progi – obszerny mate-
riał na ten temat znajdą Państwo w środku numeru. 

Serdecznie gratuluję Zespołowi Regionalnemu Wese-
le Krzemienickie zwycięstwa i zajęcia I miejsca w XIV Re-
gionalnym Festiwalu Zespołów Tańca Ludowego w Gaci, 
a dwom parom z zespołu zajęcia dwóch pierwszych miejsc 
w kategorii par indywidualnych. 

Cieszą mnie bardzo sukcesy naszej młodzieży w różnych 
turniejach i rozgrywkach organizowanych poza granicami 
naszej gminy, a nawet województwa.

Mam dobrą wiadomość zarówno dla rolników jak i wszyst-
kich mieszkańców myślących i działających proekologicz-
nie. W wyniku modernizacji gminnej Oczyszczalni ścieków 
zamiast odpadu powstanie pełnowartościowy nawóz do za-
gospodarowania na polach uprawnych w naszej gminie, co 
równocześnie przyczyni się też do zmniejszenia kosztów 
utrzymania obiektu. 

Oprócz radosnych i optymistycznych wydarzeń mieliśmy 
też bardzo smutne, gdyż w maju najpiękniejszym miesiącu 
roku pożegnaliśmy zmarłego ks. prałata dr Jerzego Rojka 
proboszcza parafii w Krzemienicy.

Nie sposób w krótkiej zapowiedzi podać wszystkich istot-
nych informacji zawartych w tym numerze gazety, zatem za-
chęcam Państwa gorąco do sięgnięcia po naszą gazetę gmin-
ną i życzę satysfakcjonującej lektury.

Z poważaniem
Edward Dobrzański

Na szlaku Św. Jakuba, przebie-
gającego obok  zabytkowe-

go kościoła w Krzemienicy można 
spotkać pątników z charakterystycz-
ną muszlą, zdążających do Grobu Św. 
Jakuba w Hiszpanii. Według średnio-
wiecznej tradycji na szlak Camino de 
Compostela wyruszano przekraczając 
próg swojego domu i idąc jedną z licz-
nych dróg. Obecnie daje się zauwa-
żyć rozwój kultu tego świętego i wzrost 
liczby osób wędrujących tym szlakiem 
szczególnie w okresie wakacyjnym.

25 lipca obchodzimy wspomnienie 
Świętego Jakuba, w tym dniu para-
fia w Krzemienicy przeżywa uroczy-
sty Odpust, w czasie którego odpra-
wiane są msze święte w zabytkowym 
kościele z obrazem Świętego Jakuba 
w ołtarzu głównym.

Warto wiedzieć - przypomina Pro-
boszcz Parafii pw. Matki Bożej Pocie-
szenia w Krzemienicy – ks. Stanisław 
Piegdoń:

W roku Pańskim 2021 na okolicz-
ność, że liturgiczne święto przypada 
na niedzielę 25.07.2021 obchodzimy 
Rok św Jakuba do którego przywiązany jest całoroczny od-
pust całkowity pod zwykłymi warunkami:
– Pielgrzymka do świątyni św. Jakuba, bądź szlakiem Com-

posteliańskim
– Wyzbycie się przywiązania do każdego grzechu (nawet lek-

kiego)
Przepisane modlitwy:
– Ojcze nasz
– Wierzę w Boga
– Dowolna modlitwa w intencjach Ojca świętego



Budżet Gminy na 2021 rok
uchwalony na sesji Rady Gminy Czarna w dniu 8 stycznia 2021 r.

WAŻNIEJSZYMI ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:
I. Dochody własne zł (16,86%), w tym:
– podatki i opłaty lokalne 6 832 636 zł;
– dochody z majątku gminy (bieżące) 205 760 zł;
– wpływy z usług (w szczególności opłaty za dostawę wody i odprowa-
dzanie ścieków) 4 382 726 zł.
II. Udziały w podatkach dochodowych 9 182 301 zł (13,55%), w tym:
– podatek dochodowy od osób fizycznych 8 622 301 zł;
– podatek dochodowy od osób prawnych 560 000 zł.
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 17 555 154 zł (25,91%), w tym:
– część oświatowa 12 484 747 zł;
– część wyrównawcza 5 070 407 zł.
IV. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 21 500 487 zł. (31,73%), w tym:
– zadania zlecone 19 998 020 zł;
– zadania własne 1 502 467 zł. 
V. Dochody majątkowe 4 998 468 zł (7,38%), w tym:
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 310 000 zł;
– dotacje z programów pomocowych na zadnia inwestycyjne 3 668 468 zł.
VI. Inne dochody 3 101 502 zł. (4,58%)

TEGOROCZNY PLAN DOCHODÓW PO DOKONANYCH ZMIANACH BUDŻETU WYNOSI 67 759 034,42 zł., w tym:
n dochody bieżące 62 760 566,42 zł (92,62%), n dochody majątkowe 4 998 468,00 zł (7,38%)

TEGOROCZNY PLAN WYDATKÓW ZOSTAŁ USTALONY W WYSOKOŚCI 73 715 004 ZŁ.

Wydatki bieżące na łączną kwotę: 73 715 004 zł, z czego ważniejszymi kierunkami wydatkowania będą:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz zaopatrywanie w wodę  7 985 865 zł 
Drogi publiczne, wewnętrze i transport  6 794 829 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami  609 284 zł
Zagospodarowanie przestrzenne  303 324 zł 
Administracja publiczna  4 621 298 zł
Bezpieczeństwo publiczne w tym: Ochotnicze Straże Pożarne 294 172 zł
Ochrona zdrowia  150 000 zł
Oświata (Szkoły Podstawowe, Przedszkola)  22 898 967 zł
Pomoc społeczna (w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki 
z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny)  21 717 474 zł

Gospodarka odpadami (wywóz śmieci)  2 431 069 zł
Oświetlenie drogowe  464 235 zł
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  2 575 533 zł
Dotacja dla biblioteki  453 743 zł
Sport (w tym dotacje dla klubów sportowych)  315 735 zł
Pozostałe (odpis na Izbę Rolniczą, wył. z produkcji rolnej gruntów, zwrot podatku 
akcyzowego, obsługa długu, składki członkowskie do stowarzyszeń, zarządzanie kry-
zysowe, utrzymanie ścieżek rowerowych) 

 2 393 648 zł
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Wydatki majątkowe na łączną kwotę 11 239 712 zł., 
w tym na następujące zadania inwestycyjne:

1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi: 
n uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III, w tym:
– modernizacja węzła odwadniania i higienizacji osadów ście-

kowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków;
– budowa sieci kanalizacyjnej Czarna Pastwiska.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody:
n uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III, w tym:
– wykonanie nowych studni na ujęciu wody w Czarnej;
– budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5 i S-3 na ujęciu wody 

w Pogwizdowie;
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w formie za-

projektuj i wykonaj Czarna – Pastwiska.
3. Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa:
n budowa miejsc postojowych dla Podkarpackiej Kolei Aglo-

meracyjnej – PKA.
4. Drogi publiczne wojewódzkie:
n opracowanie dokumentacji do zadania: Przebudowa skrzy-

żowania drogi wojewódzkiej Nr 887 z droga powiatową nr 
1275 R w formie ronda w Dąbrówkach (pomoc rzeczowa);

n opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Sokołów Młp. – Czarna 
(pomoc rzeczowa);

n budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 w Krze-
mienicy (pomoc finansowa).

5.  Drogi publiczne powiatowe:
n przebudowa odcinka drogi 1275 R Czarna – Laszczyny – 

dofinansowanie przebudowy.
6. Drogi publiczne gminne:
n przebudowa drogi gminnej w Medyni Głogowskiej w ra-

mach Rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego;
n przebudowa i rozbudowa odcinków dróg gminnych na te-

renie gminy w Dąbrówkach (FS), Krzemienicy (FS), Me-
dyni Łańcuckiej (FS), Woli Małej (FS), wykonanie nowej 
nawierzchni dróg w Pogwizdowie i Zalesiu;

n opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prze-
budowy drogi gminnej Krzemienica Jawornik;

n budowa drogi gminnej w Krzemienicy.

7. Drogi wewnętrzne:
n przebudowy odcinków dróg dojazdowych do użytków rol-

nych (drogi rolnicze).
8. Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 
n budowa altany na działce w Czarnej (FS);
n budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Medyni Gło-

gowskiej (FS).
9. Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego:
n zakup urządzeń biurowych pod realizację miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego. 
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne: 
n zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nadzabytkowym 

wozem strażackim w Zalesiu (FS). 
11. Oświata i wychowanie
Szkoły i Przedszkola:
n opracowanie dokumentacji projektowo – budowlanej ze-

wnętrznego placu zabaw dla dzieci w Krzemienicy (FS;)
n opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

docieplenie i elewację sali sportowej w Zespole Szkół w Dą-
brówkach;

n zakup traktorka – kosiarki do Zespołu Szkół w Woli Małej;
n wykonanie ogrodzenia w Zespole Szkół w Czarnej.
12. Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
n zakup elementów placu zabaw dla dzieci;
n wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz na-

wierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Medyni Głogowskiej. 
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
n wymiana pieców węglowych na gazowe lub na biomasę 

w Gminie Czarna. 
14. Oświetlenie ulic, placów i dróg:
n opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z budową oświetlenia drogi gminnej w Pogwizdowie (FS).
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby:
n rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej;
n zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowoś-

ciach Czarna, Dąbrówki i Krzemienica;
n dotacja celowa dla GOKiR na roboty instalacyjne.
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

ciąg dalszy na str. 6

XVIII Sesja Rady Gminy Czarna 
25 listopada 2020 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 17 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Zgodziła się na sprzedaż dwóch gmin-

nych, niezabudowanych działek. Jedna 
z nich ma powierzchnię 0,04 ha i poło-
żona jest w Medyni Łańcuckiej. Dru-
ga obejmuje 0,1170 ha i znajduje się 
w Czarnej. 

– Wyraziła zgodę na przekazanie Po-
wiatowi Łańcuckiemu gminnej dział-
ki o powierzchni 0,02 ha, która mieści 
się w Krzemienicy. Darowizna ma na 
celu poszerzenie drogi powiatowej nr 
P 1522 r. 

– Wyznaczyła granice aglomeracji Czar-
na, która objęła całą Gminę. 

– Uchwaliła regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 
Czarna. 

– Określiła szczegółowy sposób odbiera-
nia odpadów i ceny tych usług.

– Do 65 879 zł zmniejszyła zaplanowa-
ną rok wcześniej dotację dla Powiatu 
Łańcuckiego. Jest to pomoc finansowa 
na przebudowę odcinka drogi powia-
towej nr 1275 R Czarna – Białobrzegi 
– Laszczyny. Dodatkowo Rada prze-
kazała Powiatowi 100 000 zł na prze-
budowę tej drogi 

– Dokonała zmian w obowiązującej 
w tym czasie uchwale budżetowej na 
rok 2020. 

– Wprowadziła zmianę w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Czarna.

– Upoważniła Wójta Gminy do zaciąg-
nięcia zobowiązań finansowych i za-
warcia umowy z wykonawcą zadania, 
jakim było opracowanie trzech projek-
tów Miejscowych Planów Zagospoda-
rowania Przestrzennego: Czarna Pa-
stwiska III (25 000 zł), Krzemienica 
– po południowej stronie drogi krajo-
wej (20 000 zł) oraz Dąbrówki – tere-
ny usługowo-produkcyjne (15 000 zł). 
Ponadto Rada upoważniła Wójta do 
zaciągnięcia zobowiązania finanso-
wego na rok 2021 i zawarcia aneksu 
do umowy z wykonawcą zadania ja-
kim było opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dotyczącej 
budowy ronda na skrzyżowaniu dro-
gi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Le-
żajsk – Łańcut – Szklary z drogą powia-

tową nr 1275 R Czarna – Białobrzegi 
– Laszczyny (36 900 zł). Jako źródło 
finansowania rada wskazała dochody 
własne Gminy.

– Zadecydowała o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 
w wysokości 100 000 zł na przebudo-
wę odcinka drogi powiatowej nr 1275 
Czarna – Białobrzegi – Laszczyny.

– Przyznała pomoc finansową dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego w wyso-
kości 600 000 zł na budowę chodnika 
w Krzemienicy położonego przy odcin-
ku drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów 
Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica

– Określiła stawki podatku od nierucho-
mości na rok 2021.

– Podjęła uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego doty-
czącego współdziałania gmin przy wy-
znaczeniu obszaru i granic aglomera-
cji.

– Podjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Nr 17 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Czarna.

– Podjęła uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzenne-
go „Czarna – Centrum” położonego 
w miejscowości Czarna.

XIX Sesja Rady Gminy Czarna 
15 grudnia 2020 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 9 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Przyjęła „Gminny Program Profilakty-

ki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Czarna na 2021 rok”.

– Uchwaliła roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2021 rok.

– Wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2020.

– Wyraziła zgodę na przejęcie zadania 
z zakresu publicznego transportu zbio-
rowego i zawarła porozumienia z gmi-
nami Sokołów Małopolski i Kamień.

– Określiła rodzaj dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i sposób za-
gospodarowania tych odpadów, a tak-
że ustaliła wysokość cen za te usługi.

– Zadecydowała o udzieleniu pomocy 
rzeczowej Województwu Podkarpa-
ckiemu na realizację zadania publicz-
nego, czyli o przekazaniu dokumenta-

cji kosztorysowo-rzeczowej, dotyczącej 
przebudowy skrzyżowania drogi wo-
jewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk 
– Łańcut – Szklary z drogą powiato-
wą nr 1275 R Czarna – Białobrzegi – 
Laszczyny w miejscowości Dąbrówki. 
Koszt dokumentacji wyniósł 61500 zł.

– Przyjęła zmianę uchwały nr 
XLV/425/2018 z dnia 15 listopada 2018 
roku w sprawie wspólnego udzielenia 
z Gminą Sokołów Małopolski pomo-
cy rzeczowej Województwu Podkar-
packiemu.

– Wyraziła zgodę na nieodpłatne obcią-
żenie służebnością nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Czarna po-
łożonej, w miejscowości Czarna.

XX Sesja Rady Gminy Czarna 
8 stycznia 2021 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 8 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Uchwaliła budżet Gminy na rok 2021.
– Uznała petycję dotyczącą zasad wywo-

zu bioodpadów i ustalania wysokości 
opłat za nie za zasługującą na częścio-
we uwzględnienie.

– Uchwaliła Wieloletni program gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Czarna na lata 2021-2030.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości po-
łożonej w Krzemienicy.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna, położonej w Pogwiz-
dowie.

– Udzieliła pomocy finansowej Powiato-
wi Łańcuckiemu w wysokości 85 280 zł, 
przeznaczonej na organizowanie i za-
rządzanie publicznym transportem pa-
sażerskim.

– Przyjęła zmianę w uchwale Nr 
X/121/2019 Rady Gminy w Czarnej 
z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwol-
nienia z części opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady komunal-
ne w kompostowniku przydomowym 
na terenie Gminy Czarna.

– Wyraziła zgodę na nabycie w drodze 
darowizny prawa własności nierucho-
mości należących do Skarbu Państwa, 
położonych w Medyni Głogowskiej 
i Krzemienicy.
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XXI Sesja Rady Gminy Czarna  
9 lutego 2021 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 7 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Wprowadziła zmiany w uchwałach:
1. nr III/38/2019 w sprawie poboru po-

datków i opłat lokalnych, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso;

2. nr III/39/2019 w sprawie terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi przez właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Czarna oraz pobo-
ru opłaty w drodze inkasa i wyznacze-
nia inkasentów, nr III/40/2019 w spra-
wie ustalenia opłaty targowej, zasad 
poboru i terminu jej płatności; 

3. nr III/40/2019 w sprawie ustalenia 
opłaty targowej, zasad poboru i ter-
minu jej płatności.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Czarna położonej w Zale-
siu oraz w sprawie uchylenia uchwały 
Rady Gminy nr XVI/132/2011 z 28 
grudnia 2011 r.

– Zgodziła się na odpłatne obciążenie 
służebnością gminnej nieruchomości 
położonej w Czarnej.

– Ustaliła stawki czynszu dla lokali 
mieszkalnych należących do Gminy.

– Ustaliła wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w pub-
licznych przedszkolach, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Czar-
na.

XXII Sesja Rady Gminy Czarna  
25 marca 2021 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 11 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Przyjęła program opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Czarna 2021 roku.

– Wyraziła zgodę na zbycie w trybie da-
rowizny na rzecz Gminy Łańcut nie-
ruchomości stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Czarna, położonej 
w Krzemienicy.

– Zgodziła się na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie komunal-
ne Gminy Czarna, położonych w Krze-
mienicy.

– Zgodziła się na przekazanie w for-
mie darowizny na rzecz Powiatu Łań-

cuckiego nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne Gminy Czarna, po-
łożonej w Czarnej.

– Zadecydowała o udzieleniu pomo-
cy finansowej Województwu Podkar-
packiemu. Dotacja ta jest wsparciem 
dla tworzącej się Podkarpackiej Kolei 
Aglomeracyjnej. W latach 2021 – 2025 
Gmina przekaże co roku na ten cel po 
132 200 zł, a łącznie 661 000 zł.

– Upoważniła Wójta Gminy Czarna do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go ponad budżet 2021 roku.

– Ustaliła zasady i tryb przyznawania na-
gród dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz przyznawania na-
gród dla trenerów prowadzących szko-
lenia sportowców osiągających wysokie 
wyniki sportowe.

– Wyraziła zgodę na przejęcie od Powia-
tu Łańcuckiego zadania polegającego 
na utrzymaniu chodników przy dro-
gach powiatowych na terenie Gminy 
Czarna.

– Wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2021.

– Wprowadziła zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej na rok 2021.

– Przyjęła „Gminny program opieki nad 
zabytkami Gminy Czarna na lata 2021-
2024”.

XXIII Sesja Rady Gminy Czarna  
6 maja 2021 r.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 12 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-

mości stanowiących minie komunalne 
Gminy Czarna, położonych w miejsco-
wościach Czarna i Wola Mała.

– Wyraziła zgodę na zakup nierucho-
mości położonej w Czarnej. Nierucho-
mość stała się mieniem komunalnym. 

– Zadecydowała o przekazania projektu 
zmian regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązu-
jącego na terenie Gminy Czarna do 
zaopiniowania właściwemu organowi 
regulacyjnemu (Regionalnemu Dyrek-
torowi Zarządu Gospodarki Wodnej).

– Wprowadziła zmianę w uchwale 
XXIV/257/2017 z dnia 21 marca 2017 
roku w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego.

– Przyjęła uchwałę w sprawie zawar-
cia porozumienia z Gminą Rakszawa 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę miejscowości Zalesie w Gmi-
nie Czarna.

– Wprowadziła zmianę w uchwale włas-
nej XI/99/97 w sprawie przystąpienia 
Gminy Czarna do Lokalnej Grupy 
Działania „Eurogalicja”.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości sta-
nowiącej minie komunalne Gminy 
Czarna położonej w miejscowości Dą-
brówki wraz z udzieleniem bonifikaty 
od ceny sprzedaży.

– Wprowadziła zmianę w uchwale nr 
XXII/240/2021 w sprawie ustalenia za-
sad i trybu przyznawania nagród dla 
osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenia sportowców 
osiągających wysokie wyniki sportowe.

– Przyjęła uchwałę w sprawie zawar-
cia porozumienia z Gminą Raksza-
wa w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę miejscowości Dąbrówki 
w Gminie Czarna.

– Wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2021.

– Wprowadziła zmianę w wieloletniej 
prognozie finansowej na rok 2021.

XXIV Sesja Rady Gminy Czarna  
22 czerwca 2021 r.

W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
W trakcie obrad podjęto 15 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– Udzieliła absolutorium Wójtowi Gmi-

ny z wykonania budżetu Gminy Czar-
na za rok 2020.

– Zatwierdziła sprawozdanie finanso-
we Gminy Czarna za rok 2020 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2020.

– Rozpatrzyła Raport o stanie Gminy 
Czarna za 2020 rok i udzieliła wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Czarna.

– Wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na 
mienie komunalne nieruchomości po-
łożonych w miejscowości Stobierna.

– Wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2021.

– Wyraziła zgodę na przystąpienie do re-
alizacji projektu „Poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny” w ramach kon-
kursu RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa: VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.9. Poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny i pieczy zastęp-
czej.

– Wyraziła zgodę na przystąpienie do 
realizacji projektu „Kompleksowy 
program wsparcia osób potrzebują-

ciąg dalszy ze str. 5
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cych wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu oraz ich opiekunów nie-
formalnych” w ramach konkursu 
RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20 w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 
VIII Integracja społeczna, Działanie 
8.8. Zwiększenie dostępu do usług spo-
łecznych i zdrowotnych.

– Wyraziła zgodę na przystąpienie do re-
alizacji projektu „Reintegracja osób 
zagrożonych marginalizacją społeczną 
w Gminie Czarna” w ramach konkursu 
RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 
VIII Integracja społeczna, Działanie 

8.7. Aktywna integracja osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem.

– Przyjęła Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Czar-
na na lata 2021-2027.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż nieru-
chomości położonych w Krzemieni-
cy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego.

– Wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Czarna położonej w Krzemie-
nicy.

– Określiła średnią cenę jednostki pa-
liwa w Gminie Czarna na rok szkolny 
2021/2022.

– Wprowadziła zmianę w uchwale nr 
VI/69/2019 z dnia 26 czerwca 2019 
roku w sprawie ustalenia planu sie-

ci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Czarna 
oraz określenia granic obwodów pub-
licznych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2019 roku.

– Przyjęła Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2021-2023.

– Przyjęła uchwałę w sprawie szcze-
gółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuń-
cze, specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak również trybu 
ich pobierania.

Michał Okrzeszowski

Ks. dr Jerzy Rojek urodził się 
10.09.1957 r. Dzieciństwo spędził w pa-
rafii św. Leonarda w Turbii. Przed ob-
jęciem probostwa w Krzemienicy po-
sługiwał jako wikary w Żołyni, Krośnie 
– Farze, Rzeszowie, Zręcinie i Lesku. Był 
również proboszczem w Medyce i kape-
lanem w Zakładzie Karnym Medyka. Za 
swoją posługę został odznaczony Brązo-
wym Medalem Ministra Sprawiedliwości 
oraz medalem 25 lecia Solidarności. Był 
honorowym kanonikiem Kapituły Kroś-
nieńskiej. W maju 2008 roku w Instytucie 
Teologii Pastoralnej na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim obronił pracę dok-
torską o naszym rodaku: „Źródła prze-
powiadania w praktyce kaznodziejskiej 
Biskupa Stefana Moskwy w latach 1984-
2004” . Dzięki pomocy finansowej i wspar-
ciu Gminy Czarna w 2009 roku ta cenna 
publikacja została wydana drukiem. 

Podczas uroczystości pogrzebowych 
wspominano wieloletnią pracę dusz-
pasterską, dydaktyczną, wychowawczą 
i społeczną śp. księdza Jerzego Roj-
ka w Krzemienicy. Dał się poznać jako 
żarliwy orędownik utworzenia sanktu-
arium ku czci Matki Bożej Pocieszenia 
– patronki tej miejscowości. Podkreśla-

Pożegnanie księdza Jerzego Rojka
18 maja odszedł do Pana  
ks. prałat Jerzy Rojek – pro-
boszcz Parafii Krzemienica. 
Uroczystości pogrzebowe od-
były się 22 maja w Krzemienicy.

no jego zaangażowanie i dbałość o dzie-
dzictwo materialne Krzemienicy. Dzię-
ki współpracy z komitetami społecznymi 
i samorządem lokalnym możliwa była re-
alizacja wielu ważnych dla parafii inwe-
stycji. 

Pozostanie w pamięci także jako pełen 
żarliwości patriota i historyk, który nie 
obawiał się mówić o trudnych sprawach. 
Wielokrotnie przewodził doniosłym 
uroczystościom przykładając ogromną 
wagę do symboli patriotycznych, które 
– co często podkreślałeś – wyrażają toż-
samość Polaków i są świadectwem ich 
wierności wobec najwyższych wartości. 
Dlatego tak cieszył go widok sztanda-
rów przynoszonych do kościoła przez sa-
morządy, szkoły, druhów strażaków czy 
inne organizacje społeczne. Nie zabra-
kło ich także podczas Mszy św. pogrze-
bowej, której przewodniczył metropolita 
przemyski ks. abp. Adam Szal. Cała spo-
łeczność Krzemienicy, duchowieństwo, 

przedstawiciele władz, szkół i organiza-
cji społecznych, jednostek OSP, lokal-
nych zespołów mimo deszczowej pogo-
dy zgromadzili się licznie by pożegnać 
śp. ks. Jerzego Rojka. Uroczystościom 
towarzyszyła muzyka i śpiew w wykona-
niu dzieci, młodzieży i dorosłych para-
fian. Zmarły proboszcz zawsze wysoko 
cenił oprawę muzyczną w ich wykona-
niu i często o tym wspominał.

Śp. ks. Jerzy Rojek – niestrudzony piel-
grzym, który przez wiele lat prowadził 
wiernych do Matki Bożej Częstochow-
skiej sam podążył w swoją ostatnią piel-
grzymkę zapisując się złotymi zgłoska-
mi w pamięci mieszkańców Krzemienicy, 
przyjaciół i rodziny. 

Parafia w Krzemienicy 20 czerwca 
przywitała uroczyście nowego probosz-
cza. Został w nim ks. prał. Stanisław Pie-
gdoń. Wprowadzenia dokonał dziekan 
dekanatu, ks. Jan Bździkot. 

Jolanta Superson
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W związku z informacją udostępnioną przez 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od dnia 1 
lipca br. każdy właściciel lub zarządca budyn-
ku ma obowiązek złożenia deklaracji w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków doty-
czącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Na 
złożenie stosownej deklaracji właściciele bu-
dynków już istniejących mają czas do 1 lipca 
2022 roku, w przypadku nowopowstałych bu-
dynków obowiązuje termin 14 dni od urucho-
mienia nowego źródła ciepła. 

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej czyli przez 

internet za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego CEEB – na stronie 
https://zone.gunb.gov.pl, 

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.  

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

 

1  L I P C A  2 0 2 1
Z ŁÓŻ  D E K L A R A C JĘ

 W W W . Z O N E . G U N B . G O V . P L  

Zarejestruj 
swój piec!

2) w formie papierowej wypełniony do-
kument można wysłać listem bądź zło-
żyć osobiście w Urzędzie Gminy - zgod-
nie z lokalizacją budynku. Formularz jest 
dostępny na stronie https://zone.gunb.
gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Czarna.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 
27h ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. 

(zmiana 28 października 2020 r.) o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów 
oraz centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków (t.j. Dz. U. 2021 poz. 554) pod-
lega karze pieniężnej. 

Kamil Chmiel 
Referat Infrastruktury Ko-

munalnej i Inwestycji 

Są domy, na których ledwie widać numer. Są i takie, na których go 
w ogóle nie ma. Ten błąd może kosztować właściciela nawet 250 zł.

Problem z oznakowaniem budynków nie jest wcale rzadkoś-
cią. Zdarzają się domy, gdzie w ogóle nie ma tabliczki z nume-
rem. Znacznie częściej numer gdzieś jest, tylko słabo go wi-
dać. Gdy wejście znajduje się od podwórza, to właściciel zwykle 
umieszcza numer domu tuż przy drzwiach. To błąd, bo numer 
powinien być zawsze widoczny od strony drogi. Co robić kie-
dy dom znajduje się gdzieś w głębi posesji? Wtedy warto przy-
mocować tabliczkę do ogrodzenia. Najlepiej do jego stałej, 
nieruchomej części, bo tabliczka umieszczona na bramie lub 
bramce też będzie niewidoczna po jej otwarciu. Brak numeru 
domu bardzo utrudnia dotarcie pod właściwy adres. Problem 
staje się o wiele poważniejszy, kiedy dotyczy karetki pogoto-
wia, albo straży pożarnej. 

Warto pamiętać, że za brak numeru grożą też pewne kary. 
Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, numer 
należy umieścić na budynku lub ogrodzeniu do 30 dni od otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Wniosek o nada-
nie 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/2013-02-11-09-42-23-01.pdf). Niedopeł-
nienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki 
z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w należy-
tym stanie i oświetlenia jest wykroczeniem i podlega grzywnie 
do 250 zł albo karze nagany. W najbliższym czasie planowana 
jest kontrola w tym zakresie.

Michał Okrzeszowski

Numer domu musi być widoczny

www.gminaczarna.plNASZA GMINA – LIPIEC 20218

https://zone.gunb.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
http://www.gminaczarna.pl/asp/pliki/download/2013-02-11-09-42-23-01.pdf
http://www.gminaczarna.pl/asp/pliki/download/2013-02-11-09-42-23-01.pdf


Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Każdy pełnoletni obywatel musi spisać 
się do 30 września. Można to zrobić za 
pomocą strony internetowej https://spis.
gov.pl/ lub telefonicznie pod numerem 
22 279 99 99 (od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 8:00-18:00). Osoby, któ-
re nie mają dostępu do Internetu mogą 
zgłosić się do Urzędu Gminy i tam do-
konać spisu samodzielnie. Od 23 czerw-
ca pracę w terenie rozpoczęli też rachmi-
strzowie spisowi. Będą odwiedzać osoby, 
które nie spisały się przez Internet albo 
telefonicznie. Trzeba pamiętać, że od-
mowa udziału w spisie będzie karana 
grzywną. 

Michał Okrzeszowski

Przypomnijmy. „Zdrowe powietrze jest 
lepsze” to program, w którym liderem 
projektu (czyli organizacją zdobywają-
cą dofinansowanie) jest Stowarzyszenie 
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. Na-
leży do niego Rzeszów oraz sąsiednie 
gminy. Przedsięwzięcie obejmuje gmi-
ny, w których stwierdzono duże zanie-
czyszczenie powietrza pyłami powstają-
cymi w czasie spalania węgla i drewna. 
W programie biorą więc udział gminy 
miasta Rzeszów i Łańcut, oraz gminy Bo-
guchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów 
Małopolski, Krasne, Łańcut, Trzebowni-
sko i Tyczyn. Do projektu nie kwalifikują 
się natomiast trzy pozostałe gminy nale-
żące do ROF – Czudec, Lubenia i Świl-
cza. Pierwszy nabór wniosków i akcję wy-
miany pieców rozpoczęto już w ubiegłym 
roku. Obecnie trwa kolejna edycja pro-
gramu.

U mieszkańców, którzy zdecydują się 
na wymianę źródeł ciepła, zostaną zain-
stalowane kondensacyjne kotły gazowe. 
Są to nowoczesne piece, które część cie-
pła odzyskują ze spalin, dzięki czemu zu-
żywają mniej gazu niż kotły tradycyjne. 
Kocioł węglowy będzie można także wy-
mienić na kocioł spalający biomasę klasy 
5 z automatycznym zasypem paliwa (pel-
let drzewny lub zrębki drzewne). 

Nabór wniosków trwa od 4 maja do 
30 czerwca 2021. Należy je składać oso-
biście w Urzędzie Gminy, w godzinach 
7:30-15:30. Do wniosku trzeba dołączyć 
kartę weryfikacji technicznej. Mieszka-
niec sporządza ją na własny koszt. Taką 
kartę może wypełnić tylko osoba, która 
ma uprawnienia budowlane do projek-
towania lub kierowania robotami w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociągowych i ka-
nalizacyjnych bez ograniczeń.

W ramach projektu można wymienić 
kocioł centralnego ogrzewania, a także 
zamontować lub wymienić współpracu-
jący z nim zasobnik na ciepłą wodę użyt-
kową. Razem z piecem zostanie zainsta-
lowany także specjalny kwasoodporny 
wkład kominowy, który jest wymagany 
przy kotłach kondensacyjnych. Jeżeli 
mieszkaniec nie ma wewnętrznej instala-
cji gazowej, to również może ją wykonać 
w ramach projektu. O tym, co chciałby 
otrzymać dzięki programowi, decydu-
je podczas wypełniania karty weryfika-
cji technicznej. 

Kto może skorzystać z programu?
Warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w programie jest uregulowany 

stan prawny budynku, a także uregulo-
wane zobowiązania wobec gminy (nie za-
leganie z podatkami i opłatami). Jeden 
budynek może być objęty tylko jednym 
wnioskiem, ale jeden mieszkaniec może 
składać wnioski na kilka budynków. Pro-
gram nie obejmuje domów nowych, jesz-
cze nie zamieszkałych. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej, 
dofinansowanie do wymiany źródła cie-
pła wynosi 85 procent (od kwoty netto). 
Mieszkaniec zapłaci pozostałe 15 pro-
cent, oraz podatek VAT w wysokości 
8 procent. Poniesie także koszty weryfi-
kacji technicznej, oraz ubezpieczenia in-
stalacji. Co ważne, głównym warunkiem 
udziału w programie jest całkowita likwi-
dacja kotłowni węglowej. Do 2027 roku – 
z możliwością wydłużenia tego terminu, 
nie będzie można wrócić do ogrzewania 
domu węglem. Jest to spowodowane tzw. 
„trwałością projektu” (okres trwałości to 
czas, w którym projekt nie może być pod-
dawany znaczącym zmianom). W progra-
mie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy 
nowobudowanych budynków, które do-
tychczas nie były ogrzewane. 

Realizacja projektu, czyli montaż urzą-
dzeń w domach mieszkańców, którzy zło-
żyli wnioski w naborze podstawowym, 
zgodnie z planem rozpocznie się w III/IV 
kwartale 2021 roku i potrwa do II kwar-
tału 2023 (dopuszcza się możliwość prze-
sunięcia terminu zakończenia). Przez ok. 
5 lat od zakończenia realizacji projektu, 
instalacja pozostanie własnością gminy 
(do końca trwałości projektu), a później 
przejdzie na własność mieszkańca. 

Formularze wniosków, szacunkowe 
cenniki oraz szczegółowe informacje na 
temat programu są dostępne na stronie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go https://www.rof.org.pl/. Co ważne – 
tym razem należy pobrać nowy formu-
larz, dotyczący naboru uzupełniającego.

Michał Okrzeszowski

Nowy nabór do programu

„Zdrowe powietrze jest lepsze”
W Gminie Czarna wznowiono program wymiany kotłów węglowych na kondensacyjne gazowe 
lub kotły na biomasę. Można zyskać duże dofinansowanie.

Spis powszechny to obowiązek
Od 23 czerwca rachmistrzowie

rozpoczynają wywiady bezpośrednie.

Jeśli nie spisałeś się dotychczas  
przez Internet lub telefonicznie, 

do Twoich drzwi może zapukać 
rachmistrz spisowy.

Nie możesz odmówić mu 
udziału w spisie.
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Załóż firmę i zdobądź dofinansowanie

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów

e-mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl; tel. 575 260 610, www.isoft.biz.pl

Celem głównym projektu jest utworzenie 195 nowych, 
trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, w tym na terenie Gminy Czarna 
do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezro-
botnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, za-
mieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich 
w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie 
własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest do osób: 

n zamieszkujących na terenie województwa podkarpackie-
go, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina 
Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmi-
na Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, 
Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, 
Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

spełniających kryteria:
n osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, w wie-

ku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć 
działalność gospodarczą, w tym osoby będące w naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoba z niepełnosprawnościami 
– osoba w wieku 50 lat i więcej 
– osoba długotrwale bezrobotna 
– osoba o niskich kwalifikacjach 
– kobieta 

n mężczyźni bezrobotni w wieku 30-49 lat, niekwalifiku-
jący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na ryn-
ku pracy

n bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny 
co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia 

n rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpie-
czeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadze-

nia gospodarstwa rolnego (posiadający nieruchomość 
rolną do 2 hektarów), który chce odejść z rolnictwa 

n osoba, która nie prowadziła zarejestrowanej działal-
ności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących dzień przystąpienia do projektu

Formy wsparcia w ramach projektu:

n bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości

n bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł

n wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości 
2 600,00 zł/m-c

n dodatkowe wsparcie: 
– zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub oso-
bą zależną
– materiały szkoleniowe
– platforma z dostępem do materiałów szkoleniowych
– wyżywienie podczas szkoleń

Rekrutacja:

I edycja: lipiec 2021 r. – sierpień 2021 r.
II edycja: październik 2021 r. – listopad 2021 r.
III edycja: styczeń 2022 r. – luty 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie in-
ternetowej www.isoft.biz.pl w zakładce Projekty.

Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w Biurze 
Projektu na alei Sikorskiego 13 w Rzeszowie oraz, dzię-
ki Porozumieniu o współpracy, w punkcie rekrutacyjnym, 
wskazanym przez Pana Wójta, na terenie Gminy Czarna. 

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

Dzięki Porozumieniu o współpracy, zawartym w dniu 28.12.2020 r.  
pomiędzy Panem Edwardem Dobrzańskim – Wójtem Gminy Czarna a firmą ISOFT Grzegorz Lasek, realizowany 

będzie projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.7  
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
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O planach zakupu nowych urządzeń 
pisaliśmy w poprzednim numerze Naszej 
Gminy. Obecnie nowy proces higienizacji 
już funkcjonuje. W oczyszczalni zainsta-
lowano reaktor, nowy silos na wapno pa-
lone i wagę samochodową o nośności 50t. 

Najważniejszym urządzeniem jest re-
aktor, zwany też granulatorem. Trafia do 
niego osad ściekowy, czyli odpad który 
powstaje po oczyszczeniu ścieków. Osad 
zostaje poddany działaniu wysokiej tem-
peratury (ok. 100-180 stopni Celsjusza) 
oraz wapna palonego. Proces ten zabija 
wszelkie zarazki. Substancja która po-
wstaje, może być użyta jako pełnowar-
tościowy nawóz. Z wyglądu przypomi-
na suchą ziemię, nie powoduje żadnych 
uciążliwości zapachowych. Po otrzyma-
niu certyfikatu ministra rolnictwa, będzie 
ona uznawana za produkt, a nie odpad.

- Produkt nie będzie już podlegał surowe-
mu reżimowi ustawy o odpadach – wyjaś-
nia Zbigniew Bojda, kierownik Referatu 
Usług Komunalnych. - Nie będziemy mieli 
obowiązku przekazywania go podmiotom, 
które odbierały odpad dotychczas, pobiera-
jąc stosunkowo duże opłaty. Przy transpor-
cie nie będzie wymagane zezwolenie mar-
szałka województwa. Każdy rolnik będzie 
mógł przyjechać do oczyszczalni i załado-
wać nasz nawóz np. na przyczepę – dodaje. 

Wraz z wprowadzeniem nowej techno-
logii, w oczyszczalni wzrosło zapotrzebo-
wanie na wapno. Dlatego zakupiono także 
nowy silos na wapno palone o pojemno-
ści 30 m3. Zastąpił on poprzedni, o pojem-
ności 10 m3. - Przy dostawie wapna koszt 
transportu ma olbrzymie znaczenie, dlate-
go bardziej opłaca się zakup większych ilo-
ści tego surowca – mówi kierownik Bojda. 

Kolejny nabytek w oczyszczalni ście-
ków, to waga samochodowa o nośności 

Modernizacja w oczyszczalni ścieków 
Zamiast odpadu powstanie pełnowartościowy nawóz

W oczyszczalni ścieków w Czarnej pracują już urządzenia, które przetwarzają osad ściekowy w granulat. Po uzyskaniu certyfikatu z Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie można przekazywać go rolnikom jako nawóz. Znacznie obniży to koszty pracy oczyszczalni.

50 t, która będzie służyć ważeniu pojaz-
dów z załadowanym granulatem. 

Certyfikat o kluczowym znaczeniu
Od strony technicznej modernizacja 

oczyszczalni jest już dokonana. Istotna 
zmiana nastąpi jednak z chwilą otrzy-
mania certyfikatu ministra rolnictwa 
(w imieniu Gminy Czarna ma go uzy-
skać generalny wykonawca, który do-
starczał urządzenia). Wcześniej granulat 
musi przejść liczne badania laboratoryjne 
i otrzymać pozytywne opinie różnych in-
stytucji. - Oczekujemy od wykonawcy, żeby 
na przełomie lipca i sierpnia certyfikat był 
w naszym posiadaniu. Mamy nadzieję, że 
w sierpniu będziemy mogli zacząć współ-
pracę z rolnikami – zaznacza kierownik 
Zbigniew Bojda. 

Michał Okrzeszowski

Waga Granulator

Nowy silos na wapno

Granulat
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Rewitalizacja Zagrody Garncarskiej 
w Medyni Głogowskiej trwa od jesieni 
2019. W tej chwili budynki są gotowe, 
a na miejscu powstaje stała ekspozycja.

Zwiedzający będą mogli prześledzić 
jak zmieniała się medyńska ceramika na 
przestrzeni lat. - Nie pokazujemy czegoś, 
co zastygło w jednym przedziale czasowym, 
niczym w żywicy. Taką rolę pełnią skanse-
ny. Chcemy opowiadać też o rozwoju zagłę-
bia w latach 60-70., kiedy ceramika wyglą-
dała zupełnie inaczej niż ta sprzed wojny. 
Ona zresztą ciągle zmienia swoje funkcje, 
w dzisiejszych czasach staje się inna. To 
też chcemy pokazać – mówi Małgorzata 
Wisz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji w Czarnej. 

Infrastruktura w Zagrodzie Garncarskiej jest 
już gotowa. Teraz trwają prace nad stałą eks-
pozycją. Już w jesieni zwiedzający zobaczą 
m.in. makietę medyńskiego zagłębia, dawną 
i współczesną ceramikę, posłuchają fragmen-
tów opowieści i zobaczą jak wyglądało dawne 
życie garncarzy.

Stare sprzęty i... opowieści mieszkańców
Przed remontem w Zagrodzie znajdo-

wała się chłopska chata z dużym piecem 
chlebowym, zbudowana w XIX wieku, 
oraz drewniany warsztat garncarza z tego 
samego okresu. Ich właścicielem był bo-
gaty mieszkaniec Medyni, Marcin Wi-
tek. Te budynki nadal pozostaną częścią 
ekspozycji. Służą temu żeby pokazać jak 

mieszkali i w jakich warunkach pracowali 
garncarze, jeszcze w latach przedwojen-
nych. Jest tam koło garncarskie kopane, 
dyle na których suszyły się garnki, ława 
garncarska. Stare budynki zostały odma-
lowane, a sprzęty odnowione. Po remon-
cie pojawiła się też pewna ciekawostka. 
- W tych dwóch budynkach będzie moż-
na usłyszeć głosy mieszkańców Medyni. 
Są to wspomnienia dzieci, żon garncarzy 
oraz samych garncarzy. W budynku miesz-
kalnym będzie można np. posłuchać jak 
gotowało się w glinianych naczyniach, do 
jakich potraw służyły. W warsztacie nato-
miast goście posłuchają opowieści o pra-
cy garncarza – opisuje Małgorzata Wisz. 
- Nagrania będą też odtwarzane w nowym 
budynku ekspozycyjnym. Przy piecu garn-
carskim będzie można posłuchać jak wy-
palało  się  naczynia  – dodaje dyrektor 

W Zagrodzie Garncarskiej 
tradycja spotyka się z nowoczesnością
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GOKiR. - Nagraliśmy te wypowiedzi pod-
czas badań etnograficznych które Ośro-
dek Kultury przeprowadził kilka lat temu. 
Były finansowane przez ministerstwo kul-
tury, a prowadzili je nasi pracownicy, mło-
dzi mieszkańcy Medyni i kilku etnografów 
– wyjaśnia dyrektor. Nowością w starych 
budynkach będą też archiwalne zdjęcia.

Lasy, strumyki i 103 piece garncarskie 
w miniaturze

W pierwszym z nowych budynków bę-
dzie mieścił się punkt informacji tury-
stycznej i sklep. Drugim obiektem jest 
budynek ekspozycyjny. To właśnie tam 
zlokalizowana będzie główna część wy-
stawy stałej. Ma on formę stodoły z sienią 
przelotową. Został zbudowany z czerwo-
nej cegły, która gdzieniegdzie układa-
na naprzemiennie tworzy ażurowe okna. 

W ten sposób (aby zapewnić przewiew) 
w latach 60-70. budowało się w Medyni 
murowane stodoły.

Trafiamy do sieni „stodoły”, gdzie 
wita nas niezwykła makieta ceramiczna. 
Jest usytuowana w posadzce i przykry-
ta szkłem. Makieta to dzieło cenionych 
artystów. Wspólnie stworzyli ją Anna 
Hass-Brzuzan – ceramiczka, nauczyciel-
ka rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Rzeszowie i znany rzeźbiarz Krzysztof 
Brzuzan. Ich praca przedstawia całe Za-
głębie Garncarskie, czyli Medynię Gło-
gowską, Zalesie, Pogwizdów i Medynię 
Łańcucką. Widzimy lasy, pola, strumy-
ki, drogi, a także zróżnicowaną topogra-
fię terenu.

Co najważniejsze, tam znajdują się 103 
zinwentaryzowane piece garncarskie, któ-
re odnaleźliśmy m.in. dzięki zaangażowa-

niu garncarzy Bolesława Panka, Andrzeja 
Plizgi, Jana Jurka, i innych. Obok ma-
kiety znajduje się legenda. Każdy piec jest 
przyporządkowany do nazwiska garncarza, 
który go zbudował. Wyobraźmy sobie sytu-
ację kiedy przyjeżdża wnuk i dzięki tej ma-
kiecie i legendzie odnajduje piec dziadka. 
Weźmy pod uwagę, że obecnie wiele z tych 
pieców już nie istnieje – zaznacza dyrek-
tor Małgorzata Wisz.

Film, którego nie można zobaczyć gdzie 
indziej

W jednej z sal będzie można podzi-
wiać ceramikę z różnych okresów. Znaj-
duje się tam oś czasu, która przedsta-
wia jak zmieniała się medyńska ceramika 
na przestrzeni lat. - Tę ceramikę w latach  
60-70. zebrali strażacy z Medyni Głogow-

ciąg dalszy na str. 14
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skiej, a inicjatorem akcji był druh strażak 
Władysław Piekło. Zgromadzono dzieła 
garncarzy, z których wielu już nie żyje. 
Wystawa powstaje w oparciu o te zbiory. 
Chcę bardzo serdecznie podziękować stra-
żakom, bo wykonali ogromną pracę – pod-
kreśla dyrektor.

W tej samej sali będzie odbywać się 
projekcja niezwykłego filmu archiwal-
nego z 1949 roku. Dokument pt. „Garn-
carstwo w Medyni Głogowskiej i w Za-
lesiu w powiecie łańcuckim” stworzyli 
filmowcy z Łodzi wspólnie z pracowni-
kami tamtejszego Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego. - Film zo-
stał odkryty dla Medyni dzięki Christinie 
Rickards Rostworowskiej, która podczas 
pracy nad albumem o Władysławie Pruc-
nal dotarła wraz z mężem Bogusławem 
Rostworowskim do starych nagrań zacho-
wanych w archiwach łódzkiego muzeum. 
Film zapisany na kawałkach taśm został 
na ich zlecenie zmontowany w jedną ca-
łość przez reżysera filmowego Iwo Książka. 
Zdigitalizowany dokument Rostworow-
scy przekazali do Ośrodka Garncarskie-
go, z zastrzeżeniem że może być wyświet-
lany tylko tutaj, w Medyni – zwraca uwagę 
nasza rozmówczyni.

W budynku mieści się również duży 
piec garncarski, zbudowany na wzór pie-
ca Stefana Głowiaka. Będzie można na-
wet do niego wejść, z czego na pewno 
ucieszą się dzieci zwiedzające Zagrodę.

Ruta, Głowiak, Prucnal i inni mistrzowie
Jedna z sal zostanie poświęcona naj-

bardziej wyróżniającym się medyńskim 
twórcom. Niektórzy z nich otrzyma-
li Nagrodę im. Oskara Kolberga – naj-
ważniejsze polskie wyróżnienie w dzie-
dzinie kultury ludowej. Znajdą się tam 
m.in. zdobione naczynia Andrzeja Ruty, 

kominek ceramiczny Stefana Głowiaka, 
figurki Władysławy Prucnal oraz Emi-
lii Chmiel – pierwszej kobiety w okolicy, 
która rzeźbiła w glinie. - Na terenie Me-
dyni nie doszukaliśmy się żadnej jej pracy, 
ale wiele jest w muzeach etnograficznych. 
Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać 
choćby jedną z nich, dzięki temu, że jeste-
śmy teraz w stanie zapewnić takim eks-
ponatom wymagane przez muzea warun-
ki – zaznacza Małgorzata Wisz. W sali 
znajdują się siedziska. Będzie tam moż-
na urządzać prelekcje na temat filmu, 
czy ceramiki.

Co ciekawe, ceramikę umieszczo-
ną w budynku będzie można zobaczyć 
z zewnątrz, przez szyby. – Będzie mogła 
być podświetlona również w nocy. Tak, że 
osoby przyjeżdżające do karczmy czy prze-
jeżdżające drogą wojewódzką będą mo-
gły przez szybę podziwiać ceramikę, nawet 
gdy Zagroda będzie nieczynna. Przez prze-
szklony budynek ekspozycyjny widać też 
piec garncarski, który jest w środku. Będą 

wyeksponowane także prace dzieci – wy-
mienia dyrektor GOKiR. 

Pracownia ceramiczna czynna przez 
cały rok

W kolejnym budynku mieści się duża 
pracownia ceramiczna. - Tutaj będziemy 
mogli przyjmować grupy dzieci przez cały 
rok. To bardzo ważne, bo do tej pory Za-
groda była czynna tylko sezonowo, gdy na 
zewnątrz było ciepło – podkreśla dyrek-
tor GOKiR. 

Nowym obiektem w Zagrodzie jest też 
mały piec do wypalania ceramiki, który 
ustawiony jest na zewnątrz i zadaszony. 
Został wybudowany na wzór pieca, któ-
ry w zagrodzie wybudował kiedyś garn-
carz Jan Jurek. Dlatego piec będzie no-
sił jego imię.

Następnym elementem ekspozycji są 
tablice informacyjne, które opisują funk-
cje poszczególnych obiektów. Część tab-
lic znajdzie się przy drodze gminnej, 
która leży za Zagrodą. - Droga zostanie 
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nazwana uliczką Władysławy Prucnal. Przy 
niej mieści się galeria pani Władysławy, 
jak również pracownie garncarzy, w tym 
Edwarda Jurka. Tą ulicą zawsze oprowa-
dzaliśmy turystów zwiedzających Zagro-
dę, galerię Władysławy Prucnal, pracownię 
Edwarda Jurka i medyński kościół z moza-
ikami – mówi Małgorzata Wisz. Uliczka 
zostanie nieznacznie poszerzona, a rów 
będzie przykryty deptakiem. Będzie tam 
można organizować prezentacje garn-
carskie, kiermasze, koncerty. Na pięciu 
tablicach znajdą się informacje o twór-
czości Władysławy Prucnal, wzbogacone 

o jej wiersze. - Pani Władysława pisze np. 
o płonącym kościele. Pamięta jak razem 
z księdzem Gonetem ukrywali się w zaro-
ślach i odmawiali wspólnie różaniec kiedy 
pod koniec II wojny światowej płonął koś-
ciół – opowiada pani dyrektor.

Tradycja i współczesność – dwie drogi 
Zagrody 

Co będzie działo się w Zagrodzie 
Garncarskiej po rewitalizacji? - Będą ko-
lejne projekty, poświęcone ceramice, jaka 
jest potrzebna w dzisiejszych czasach. Pla-
nujemy koncerty, spektakle. Będziemy za-

praszać ceramików, a nawet gwiazdy w tej 
dziedzinie pochodzące z Polski i świata – 
wymienia nasza rozmówczyni.

- Dla nas bardzo ważne są dwie drogi i ta 
ekspozycja też temu służy. Z jednej stro-
ny chcemy się rozwijać i iść naprzód, ale 
z drugiej ekspozycja pokazuje jak wielkie 
mamy dziedzictwo. I to dziedzictwo zostało 
zachowane – podkreśla Małgorzata Wisz. 

Otwarcie Zagrody jest planowane na 
jesień. W międzyczasie, 25 lipca jest 
planowany kolejny Jarmark Garncarski. 
Zostanie zorganizowany na ulicy Wła-
dysławy Prucnal, i prawdopodobnie na 
parkingu w pobliżu kościoła. 

Przygotowanie wystawy wymagało za-
angażowania wielu osób. Ogrom pracy 
włożył w nią zespół pracowników biura 
GOKiR. Prace związane z przygotowa-
niem całego zadania pod względem finan-
sowym i realizacji zamówień publicznych 
prowadził zespół złożony z pracowników 
Urzędu Gminy, zwłaszcza Referatu Pro-
mocji i Pozyskiwania Funduszy. Szcze-
gółowe informacje o autorach wystawy 
i źródłach archiwalnych będą udostęp-
nione w obiekcie. 

Michał Okrzeszowski

Projekt obejmował budowę trzech nowych budynków eks-
pozycyjnych i warsztatowych, budowę pieców garncarskich, 
rewitalizację drogi gminnej oraz zagospodarowanie terenu. 
Głównym celem rewitalizacji jest rozwój lokalny, pobudze-
nie przedsiębiorczości wśród mieszkańców w oparciu o ist-
niejące zasoby dziedzictwa, integracja i aktywizacja mieszkań-
ców, w tym osób wykluczonych. W ośrodku będą prowadzone 
programy skierowane do seniorów oraz do rodzin z dziećmi, 
wymagającymi wsparcia. Dla nich organizowane będą róż-
norodne formy zajęć integracyjnych, psychologicznych czy war-
sztatowych. Bardzo ważnym działaniem będzie program ukie-

runkowany na rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców, 
polegający na bezpośrednim wsparciu finansowym dla osób ot-
wierających własną działalność gospodarczą. 

Inwestycja została wykonana w ramach projektu Komplek-
sowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego-Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni 
Głogowskiej. Projekt współfinansowany ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego oraz Gminy Czarna. Inwe-
stycja zrealizowana w latach 2019-2021.

Organem prowadzącym jest Gmina Czarna.

Rewitalizacja ośrodka garncarskiego
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Do niedawna ujęcie wody w Czarnej 
korzystało z trzech studni. Dwie z nich 
powstały pod koniec lat 70. XX wieku, 
a trzecia kilka lat później. - Biorąc pod 
uwagę okres użytkowania i stopień zuży-
cia tych urządzeń, zachodzi pilna potrze-
ba wykonania nowych studni aby uniknąć 
sytuacji, kiedy któraś ze studni z powodu 
złego stanu technicznego będzie musia-
ła być wyłączona i nagle staniemy przed 
problemem braku wody. Trzeba pamię-
tać, że z tego ujęcia dostarczamy ją nie tyl-

ko mieszkańcom Czarnej, ale też Dąbró-
wek i Zalesia – mówi Zbigniew Bojda, 
kierownik Referatu Usług Komunalnych. 

Pewnym rozwiązaniem są tzw. studnie 
bisowe. Odwierca się je w pobliżu starych 
studni, dotychczas używanych na potrze-
by wodociągów. Stare studnie są fizycznie 
likwidowane, a w ich miejsce podłącza się 
nowe. Wówczas ta studnia pobiera wodę 
z tych samych zasobów, z których korzy-
stała dotychczasowa studnia. - Nie zawsze 
jednak wykonanie nowej studni z przesu-

Nowe inwestycje wodociągowe
w Czarnej i Pogwizdowie
Ujęcia wody w Czarnej i Pogwizdowie zyska-
ją siedem nowych studni. Dzięki nim skończą 
się kłopoty z niedoborem wody pitnej, do ja-
kich czasami dochodziło, np. w okresie upałów. 

nięciem o kilka metrów od starej prowa-
dzi do tego, że ujmujemy wodę w tych sa-
mych ilościach i o takiej samej jakości jak 
wcześniej – zastrzega kierownik. 

Ponad 2 km od stacji uzdatniania wody 
Aby mieć pewność, że w kranach nie 

zabraknie wody, Gmina zdecydowała się 
na budowę zupełnie nowych studni, poło-
żonych w innym rejonie Czarnej. - Zna-
my lokalizację studni, zostały już przepro-
wadzone badania elektrooporowe, a potem 
wykonano otwory badawcze. Wszyscy właś-
ciciele działek, na których będą lokalizo-
wane nowe studnie wyrazili zgodę na ich 
budowę – mówi Zbigniew Bojda. W Czar-
nej powstaną cztery nowe studnie. Pierw-
sza pojawi się w pobliżu stacji uzdatnia-
nia wody, druga na pastwisku gminnym 
w przysiółku Podlas, a dwie kolejne po 
prawej stronie drogi powiatowej wio-
dącej do Dąbrówek, między Wisłokiem 
a tą drogą. - Odległość do stacji uzdat-
niania wody jest dość duża (wynosi po-
nad 2 km). Będziemy musieli się zmierzyć 
z problemem przetransportowania wody 
surowej do stacji, jak również z problemem 
zasilania tych studni w energię elektrycz-
ną, oraz doprowadzenia kabli sterujących 
– przewodów światłowodowych – przyzna-
je kierownik Zbigniew Bojda.

Obecnie trwają procedury przetargo-
we na realizację inwestycji. Ten sam wy-
konawca będzie odpowiedzialny za za-

Studnia od Kruszgeo

Stacja w Czarnej

Stacja w Czarnej pompy
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projektowanie i wykonanie urządzeń. 
- W dalszej perspektywie zaplanowaliśmy 
także budowę studni bisowych, które za-
stąpią aktualnie działające urządzenia – 
zapowiada kierownik. 

Trzy nowe studnie zasilą także ujęcie 
wody w Pogwizdowie. Obecnie działają 
tam dwie o bardzo małej wydajności – 
około 20 m3 na godzinę. Zaopatrują one 
mieszkańców Medyni Głogowskiej, Me-
dyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Bywało, 
że w tych miejscowościach czasami bra-
kowało wody. - Zdarzało się to w okresach 
wysokich temperatur, kiedy pobory wody 
co najmniej podwajały się. Wtedy wspoma-
galiśmy się wodą z ujęcia w Czarnej. Jest 
to możliwe dzięki specjalnemu rurociągo-
wi – łącznikowi z Zalesia do Medyni Gło-
gowskiej – wyjaśnia kierownik. 

Jedna ze studni, z której korzysta uję-
cie wody w Pogwizdowie, znajduje się 
na terenie Stobiernej. Jej wydajność 
drastycznie spadła z powodu działalno-
ści tamtejszej kopalni kruszywa. Jednak 
dzięki porozumieniu z Gminą Czarna, 
firma KRUSZGEO wybudowała nową 
studnię i obecnie trwa proces jej prze-
kazania Gminie. - Teraz należy wykonać 
przewód tłoczny ze studni do stacji uzdat-
niania wody oraz doprowadzić przewód 
zasilający. Odległość wynosi 860 m, więc 
jest to dość daleko – mówi Zbigniew Boj-
da. Firma KRUSZGEO odsprzeda Gmi-
nie działkę, na której znajduje się wspo-
mniana studnia. 

Teren o którym mowa jest obję-
ty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP). 
Dzięki temu osoby chcące tutaj bu-
dować swoje domy, nie będą mu-
siały starać się o decyzję o warunkach zabudowy. - Chcąc żeby 
przyszli właściciele działek nie mieli problemów z podłączeniem 
swoich budynków do wodociągu i kanalizacji, gmina planuje 
w tym roku uzbrojenie działek zarówno w sieć wodociągową jak 
i kanalizacyjną – mówi Zbigniew Bojda, kierownik Referatu 
Usług Komunalnych. - Na tym obszarze dysponujemy dwoma 
przepompowniami ścieków, które ułatwią wykonanie kanalizacji 
– dodaje. Przez teren, który będzie uzbrajany przebiega magi-
strala wodociągowa, będąca własnością Gminy. Doprowadza 
ona wodę do Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP-ów) Palików-
ka i Łukawiec, położonych przy autostradzie A4. - Rurociąg ma 

średnicę 160 mm. Daje nam rezer-
wę wody, możliwą do wykorzystania 
przy uzbrojeniu nowych działek – za-
znacza kierownik Zbigniew Bojda. 

Obszar objęty planem ma łącz-
ną powierzchnię około 9 ha i jest 
podzielony na około 50 działek bu-
dowlanych. W maju zakończyła się 
procedura przetargowa na wyko-
nanie uzbrojenia. 1 czerwca Gmi-
na Czarna zawarła umowę z wyko-
nawcą – firmą Polmad Rzeszów Sp. 

z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim. Inwestycja obej-
muje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ro-
bót budowlanych. Zgodnie z planem uzbrojenie ma być goto-
we za 11 miesięcy.

Na wspomnianym obszarze powstanie także pięć dróg gmin-
nych o długości: 420 mb (metrów bieżących), 400 mb, 280 mb, 
110 mb i 87 mb.

Po uzbrojeniu terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną 
oraz wykonaniu dróg dojazdowych, działki zostaną przezna-
czone do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.

Michał Okrzeszowski

Nowe działki budowlane zyskają dostęp do wodociągu, kanalizacji i dróg
Północna część pastwisk w  Czarnej 
przeznaczona jest pod zabudowę jed-
norodzinną. Gmina przygotowuje uzbro-
jenie tych działek w wodociąg i kanali-
zację. Powstanie tam również pięć dróg 
dojazdowych.

Nieopodal studni zbudowanej przez 
KRUSZGEO, Gmina już na własną rękę 
wybuduje następną. - Badania geologicz-
ne wskazują, że to urządzenie może mieć 
wydajność nawet do 40 m3 na godzinę. By-
łaby to największa studnia jaką dysponuje-
my – opisuje kierownik RUK. Niebawem 
w Pogwizdowie powstanie także trzecia 
nowa studnia. Pojawi się ona na działce, 
na której mieści się stacja uzdatniania 
wody. - Podobnie jak w Czarnej, w przy-
szłości chcemy tutaj również wybudować 
jedną studnię bisową, która zastąpią obec-
nie działającą – mówi Zbigniew Bojda. 
- Trzeba podkreślić, że właściciele działek 

na których powstaną nowe studnie i ruro-
ciągi podeszli do sprawy z dużym zrozu-
mieniem. Nasza współpraca wygląda wręcz 
wzorowo – zaznacza nasz rozmówca. 

Inwestycja w Pogwizdowie również re-
alizowana jest na zasadzie zaprojektuj 
i wykonaj. Przewidywany czas na zapro-
jektowanie urządzeń i wykonanie robót 
to 16 miesięcy od dnia podpisania umo-
wy. 

- Woda z nowych studni powinna popły-
nąć w kranach naszych mieszkańców już 
w przyszłym roku – podsumowuje kierow-
nik Zbigniew Bojda.

Michał Okrzeszowski
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- Inwestycja składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy obejmuje roboty budowlane oraz 
dostawę i montaż wyposażenia pomocni-
czego. Ma to potrwać do 29 października 
2021. Z kolei etap drugi – dostawa i mon-
taż sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypo-
sażenia, zakończy się do 31 marca 2022. 
W tej chwili roboty są realizowane zgodnie 
z harmonogramem i ustaleniami – zapew-
nia Janusz Bełz z Referatu Infrastruktu-
ry Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie 
Gminy. 

Przetarg na wykonanie robót wygra-
ła firma „Pro100 Dominik Niezgoda” 
z Kolbuszowej. Wykonawca zaoferował 
kwotę brutto 1 573 661,13 zł, a umowę 
podpisano 12 marca 2021. Do 23 kwiet-
nia wykonano prace rozbiórkowe. Po-
wstały nowe ścianki działowe i instala-
cja wodno-kanalizacyjna. Rozpoczęto 
też wykonywanie instalacji elektrycznej.

Co powstanie w Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnym? 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to 
miejsce dziennego, a także całodobowe-
go pobytu, przeznaczone dla dorosłych 
ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Będzie ono pod-
legać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Czarnej. Nowa placówka 
zajmie prawie cały parter budynku obec-
nego Ośrodka Kultury. Zostanie ona po-
dzielona na dwie części. Część do poby-
tu dziennego będzie obejmować zaplecze 
sanitarne, jadalnię i miejsce spotkań, salę 
do zajęć ruchowych, pokój zabiegowo-
-pielęgnacyjny, szatnie, korytarze, kot-
łownię, pokój biurowy, pokój do odpo-

W budynku Ośrodka Kultury powstaje
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
W Woli Małej trwa przebudowa Ośrodka Kultury. Na parterze budynku powstaje nowa placów-
ka – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Zgodnie z planem prace mają zakończyć się do 31 mar-
ca 2022.

czynku. Druga część Centrum to miejsce 
całodobowego pobytu dla dwóch osób. 
Znajdą się tam dwa pokoje z oddzielnymi 
łazienkami oraz pokój dla pielęgniarek. 
Wraz z przebudową obiektu, swój wygląd 
zmieni również jego otoczenie. Na po-
trzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego powstanie parking, altana, ogrodze-
nie terenu. Pojawią się także elementy 
małej architektury – ławki parkowe, la-

tarnie, kosze na śmieci. Piętro budynku 
pozostanie natomiast bez zmian. Nadal 
będzie się tam mieścił Ośrodek Kultury 
w Woli Małej. 

Inwestycja jest współfinansowana ze 
środków Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
w ramach programu „Centra Opiekuń-
czo-Mieszkalne”.

Michał Okrzeszowski
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O nowych instrumentach muzycznych 
i nietypowych meblach z tektury pisali-
śmy w poprzednim numerze Naszej Gmi-
ny. Ten sprzęt już jest na miejscu, już 
służy podczas zajęć. Nowe meble to sie-
dziska tekturowe, hokery, krzesła, fotele. 

W tym roku trwa kolejny etap projek-
tu, który umożliwił zakup nowego sprzę-
tu. W maju sala widowiskowa w Ośrod-
ku Kultury w Czarnej zyskała projektor 
i elektryczny ekran, nowe nagłośnienie 
i oświetlenie, a także nową kotarę. Nie-
bawem do czarnieńskiego „goku” tra-
fią antyramy i aluramy, które przydadzą 
się podczas wystaw. Ponadto w Czarnej 
oraz w Dąbrówkach zostanie zamonto-
wana klimatyzacja. Ośrodki w Dąbrów-
kach i Krzemienicy otrzymają również 
nowe kuchnie elektryczne. Na potrzeby 

naszych placówek kulturalnych zostanie 
także zakupione urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka i skaner).

- Projekt służy temu, by poszerzyć ofer-
tę ośrodków kultury. Obecnie są już pro-
wadzone  zajęcia  z  użyciem  nowych 
instrumentów, korzystają z nich także sto-
warzyszenia i zespoły – mówi Katarzyna 
Gargała, zastępca dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji. 

- W planie są również zajęcia instrumen-
talno-wokalne dla dorosłych, zajęcia dla 
seniorów, warsztaty kulinarne (np. jak zo-
stać blogerem kulinarnym). Będą ponad-
to warsztaty projektowania przedmiotów 
użytkowych z materiałów recyklingowych 
– wymienia Katarzyna Gargała.

Projekt obejmuje Ośrodki Kultury 
w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. 
Dofinansowanie na jego realizację udało 
się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Województwa Podkarpackie-
go. Pozostałą część kosztów poniosła 
Gmina Czarna. 

Michał Okrzeszowski

w ośrodkach kultury
W maju Ośrodek Kultury w Czarnej zyskał 
nowe nagłośnienie i  oświetlenie. Wcześniej 
do tej placówki oraz do ośrodków w Dąbrów-
kach i Krzemienicy trafiły nowe instrumenty 
i meble. Wkrótce nasze „goki” otrzymają ko-
lejny sprzęt.

Nowe wyposażenie
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W bieżącym roku Gmina Czarna planuje wykonać remont 
siedmiu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. Łączna dłu-
gość modernizowanych tras to 2240 metrów bieżących. Drogi 
w Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej i Woli Ma-
łej zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego (jest to część 
budżetu Gminy, pozostawiona do dyspozycji mieszkańców da-
nej miejscowości). Planowane inwestycje drogowe znajdują się 
na etapie przetargu.

Nowe nawierzchnie bitumiczne planowane do realizacji w 2021 roku to:
n droga gminna Nr 157000 R „Dąbrówki – Poręby” (dz. nr 451) – długość ok. 320 mb;
n droga wewnętrzna w msc. Krzemienica (dz. 533/1 i 584) – długość ok. 360 mb;
n droga gminna Nr 109818 R „Medynia Łańcucka – łącznik do drogi wojewódzkiej”, 

(dz. nr 615; 616) – długość ok. 160 mb;
n droga wewnętrzna w msc. Wola Mała ( dz. 586; 498/1 i poszerzenia) – długość 

ok. 530 mb.
n droga gminna Nr 10 9834 R „Wola Mała szkoła” – długość ok. 100 mb,
n droga wewnętrzna w msc. Zalesie (dz. 674/1; 43/5) – długość ok. 250 mb,
n odcinek drogi gminnej w Pogwizdowie wzdłuż Pogwizdówki – długość ok. 250 mb.

Michał Okrzeszowski

Na pograniczu Krzemienicy i Kraczkowej powstanie nowa 
droga gminna o łącznej długości 547,89 m. Ułatwi ona dojazd 
do już istniejących oraz planowanych budynków usługowo-
-handlowych. Droga powstanie po południowej stronie trasy 
E40, w pobliżu budynków firmy Galicja Tomaszek Sp. z o.o. 
Teren, przez który będzie przebiegać, jest objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Plan przewiduje 
w tej okolicy zabudowę usługową i mieszkaniową. Droga bę-
dzie składała się z dwóch odcinków, połączonych skrzyżowa-
niem. Pierwszy odcinek, równoległy do trasy E40, będzie miał 
długość 181,66 m. Szerokość jezdni wyniesie 5 m. Z kolei dru-
gi odcinek, położony prostopadle do krajowej „czwórki”, bę-
dzie miał 366,23 m długości, a szerokość jezdni obejmie 6 m. 
Po prawej stronie tego odcinka zaprojektowano zatokę posto-
jową dla samochodów osobowych, szeroką na 2,5 m. 

Wartość robót po przetargu wyniesie prawie 900 tysięcy zł. 
Na budowę drogi Gmina Czarna uzyskała 60% dofinansowa-
nia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze w czerw-
cu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umo-
wy z wykonawcą robót.

Michał Okrzeszowski

46 tysięcy maseczek medycznych tra-
fiło do naszej Gminy z Rządowej Agen-
cji Rezerw Strategicznych. Są rozdawane 
w ośrodkach kultury w każdej miejsco-
wości. Można je odebrać w „goku” właś-
ciwym dla miejsca zamieszkania (wyjąt-
kiem jest Wola Mała, gdzie ze względu 
na remont Ośrodka Kultury należy zgło-
sić się do tutejszej szkoły). W paczkach 
znajdują się po dwie sztuki, przeznaczone 
dla każdego domownika powyżej czwar-
tego roku życia. Maski dotarły do Gminy 
za pośrednictwem urzędu wojewódzkie-
go. Ich pakowaniem i dystrybucją zajęli 
się pracownicy GOKiR. 

Nie jest to pierwsza taka akcja w na-
szej Gminie. Wiosną ubiegłego roku, 

W tym roku strażacy włączyli się w po-
moc przy Narodowym Programie Szcze-
pień. Druhowie zadeklarowali gotowość 
do pomocy w transporcie mieszkańców, 
którzy nie mieli możliwości dojechać 
do punktu szczepień. Okazało się, że 
w naszej Gminie zdarzyły się cztery ta-
kie przypadki. Wszystkie w miejscowo-
ści Zalesie. Potrzebujący zgłaszali się 

z do Urzędu Gminy, a później kontak-
towali się z nimi strażacy. - Były to głów-
nie osoby starsze, samotne. Pomagaliśmy 
im nawet przy wsiadaniu do samochodu. 
Działaliśmy w ścisłym reżimie sanitarnym 
– zaznacza Krystian Dobrzański, naczel-
nik Ochotniczej Straży Pożarnej w Zale-
siu. - Wdzięczność tych mieszkańców była 
ogromna, cieszyli się że nie zostali sami ze 

W Krzemienicy powstanie nowa droga

Maseczki medyczne dla mieszkańców Gminy

podczas pierwszej fali pandemii, Gmi-
na dwa razy zaopatrzyła mieszkańców 
w maseczki. Własnymi siłami. Najpierw 
były to maski jednorazowe. Zakupiono 

Strażacy z Zalesia wozili potrzebujących do punktu szczepień

Siedem dróg zyska

nowe nawierzchnie

Czas pandemii przyniósł nowe wyzwania również dla strażaków. W ubiegłym roku, podczas 
pierwszej fali epidemii, druhowie z naszych jednostek OSP dwukrotnie rozwozili maseczki dla 
mieszkańców. Najpierw były to maski zakupione przez Gminę, a za drugim razem uszyte przez 
pracowników GOKiR z materiałów ufundowanych przez radnych i Gminę. 

swoim problemem. My też czuliśmy wiel-
ką satysfakcję, że możemy pomóc – doda-
je Krystian Dobrzański. 

Poza akcją dowożenia do punktu szcze-
pień, wiosną tego roku strażacy z Zalesia 
dostarczali również maseczki do domów 
mieszkańców tej miejscowości (pochodzi-
ły one z Rządowej Agencji Rezerw Strate-
gicznych). Ponadto, podobnie jak druho-
wie ze wszystkich naszych jednostek OSP, 
zalesiańscy strażacy roznosili po domach 
mieszkańców Dąbrówek i Zalesia ulotki 
dotyczące Narodowego Programu Szcze-
pień. Michał Okrzeszowski

je ze środków z gminnego budżetu. Za 
drugim razem mieszkańcy dostali ma-
seczki wielokrotnego użytku. Uszyli je 
pracownicy GOKiR wspólnie z krawco-
wymi z Gminy Czarna i wolontariusza-
mi. Materiały ufundowali radni (którzy 
zrzekli się diet) oraz Gmina ze swojego 
budżetu. Zarówno za pierwszym, jak i za 
drugim razem strażacy z naszych jedno-
stek OSP rozwieźli maseczki do domów 
mieszkańców. Łącznie w 2020 roku prze-
kazano mieszkańcom około 22 tysiące 
masek. W ich rozdawanie zaangażowa-
li się także pracownicy szkół w Dąbrów-
kach i Woli Małej.

Michał Okrzeszowski
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Zbierają nakrętki, by pomóc 
potrzebującym i chronić środowisko

Pojemnik przed Urzędem Gminy po-
stawiono na początku marca, z inicjatywy 
wójta Edwarda Dobrzańskiego. - Zbie-
ramy nakrętki, aby środki z ich sprzeda-
ży mogły trafić do potrzebujących, zwłasz-
cza mieszkańców naszej gminy. Do tej pory 
z prośbą o taką pomoc zwrócili się już ro-
dzice dwojga dzieci, które wymagają reha-
bilitacji – mówi Kamil Chmiel z Referatu 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. 
- Jest  to również sposób edukacji ekolo-
gicznej – podkreślamy znaczenie selektyw-
nej zbiórki odpadów. To, co często trafia 
do kosza, może przerodzić się w półpro-
dukt czy surowiec do produkcji. Poza tym 
mieszkańcy gminy mają możliwość poma-
gania komuś, nie wydając nawet złotów-
ki – dodaje pracownik Urzędu Gminy. 
Do pojemnika obok urzędu można wrzu-
cać wszelkiego rodzaju plastikowe kor-
ki: po wodzie mineralnej i napojach, so-
kach, chemii gospodarczej, kosmetykach. 
- Znaczenie ma to, że instalacja znajdu-
je się na zewnątrz budynku, więc można 
tam podejść o każdej porze – podkreśla 
Kamil Chmiel.

Pomoc dla hospicjum
29 marca podobne serce zamontowa-

no przed ogrodzeniem szkoły podstawo-
wej w Czarnej. - Widząc jak w większych 
miastach „rosną jak grzyby po deszczu” 
piękne, czerwone serca, które napełnia-
ją się nakrętkami, pomyślałam: dlaczego 
taki pojemnik nie może stanąć także przed 
naszą szkołą? Przecież placówka oświa-
towa jest miejscem, gdzie przebywa spo-
ra grupa ludzi, a każdy uczeń może przy-
nieść z domu kilka plastikowych nakrętek 
– mówi Iwona Międlar, dyrektor Ze-
społu Szkół w Czarnej. Pomocna okaza-
ła się Monika Jurek-Kania – mama jed-
nej z uczennic, która od lat współpracuje 
z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie. Szkoła włączyła się 

Zbierają nakrętki, by pomóc 
potrzebującym i chronić środowisko

Wiosną na terenie Gminy Czarna pojawiły się 
trzy pojemniki w kształcie serca, do których 
można wrzucać plastikowe nakrętki. Plastik 
zbierany jest w celach charytatywnych. Zbiór-
ki prowadzą, niezależnie od siebie: Urząd Gmi-
ny, Zespół Szkół w Czarnej i OSP w Krzemie-
nicy.

w akcję na rzecz Hospicjum pod nazwą 
„Nakręć się na pomaganie”. - Zakup ta-
kiego serca to kosztowny wydatek, więc po-
stanowiliśmy poszukać sponsora. Tu rów-
nież z pomocą przyszła pani Monika, która 
znalazła firmę Prolan Developer z Łańcu-
ta. Firma ufundowała nam serduszko – 
dodaje Iwona Międlar. Zebrane w szkole 
nakrętki będą odbierane przez przedsta-
wicieli rzeszowskiego hospicjum.

Strażacy wzięli sprawy w swoje ręce
Kolejny pojemnik na nakrętki pojawił 

się 1 kwietnia przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krzemienicy. - Pomysł 
chodził nam po głowie jeszcze w tamtym 
roku,  ale  brakowało  czasu.  Zmobilizo-
waliśmy się na wiosnę, chcieliśmy zdążyć 
przed Wielkanocą – mówi Marcin Welc, 
prezes krzemienickiej OSP. Strażacy wy-
konali pojemnik własnymi siłami. Pie-

niądze pochodziły ze zrzutki przeprowa-
dzonej wśród członków jednostki. Serce 
powstało przy pomocy przedsiębiorców 
z Krzemienicy. - Są  to osoby, na które 
zawsze możemy liczyć. Wspierają naszą 
działalność jak tylko mogą, niekoniecz-
nie finansowo – dodaje prezes. Straża-
ków wspomogło również Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Okazało się, że panie już 
wcześniej, we własnym gronie prowadziły 
podobną zbiórkę. W kwietniu przekazały 
druhom mnóstwo nakrętek. Do 16 kwiet-
nia „strażackie” serce było już zapełnio-
ne w połowie. Łącznie z nakrętkami od 
KGW, strażacy mieli zebrane około 30 
kg plastiku. - Chcemy pomagać potrzebu-
jącym, głównie z naszych okolic, a zwłasz-
cza dzieciom. Dlatego będziemy im prze-
kazywać zebrane nakrętki, które można 
sprzedać na skupie – mówi Marcin Welc.

Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl NASZA GMINA – LIPIEC 2021 21



Złote Gody 20
20

Spóźniony ale miły jubileusz
20 par z Gminy Czarna uho-

norowano Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. 
Ich jubileusz 50-lecia małżeń-
stwa przypadał w 2020 roku, 
ale z powodu pandemii zo-
stał przesunięty. Uroczystość 
odbyła się 16 czerwca. Jubi-
laci uczestniczyli we mszy 
świętej, którą w ich inten-
cji odprawił proboszcz para-
fii Czarna ks. Zbigniew Góra. 
Na mszy obecny był także Sta-
rosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Dalsza część spotkania miała 
miejsce w Ośrodku Kultury w Czarnej. W imieniu prezydenta 
RP złotych jubilatów odznaczył Wójt Gminy Czarna Edward 
Dobrzański. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Jaromi, 
oraz sołtysi wręczali im kwiaty i upominki. Bernardeta Woś – 
asystentka posła Kazimierza Gołojucha, w jego imieniu prze-
kazała dostojnym gościom listy gratulacyjne. - Miło jest spot-
kać się w takim gronie i powspominać o życiu, które tak szybko 
przemija. Niejeden z nas powie: kiedy minęło te 50 lat? – mówi-
ła Joanna Łukasz, niegdyś wieloletnia Sekretarz Gminy Czar-
na, która wraz z mężem Zbigniewem znalazła się w gronie zło-
tych jubilatów.

 Michał Okrzeszowski
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Złote 
Gody

2021

8 lipca swoje Złote Gody 
świętowało 12 par mał-
żeńskich z Gminy Czar-

na, dla których w 2021 roku 
przypadła 50. rocznica ślubu. 
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele w Medyni Głogowskiej. W intencji 
małżonków odprawił ją proboszcz parafii Medynia Głogow-
ska, ks. Jan Krzywiński. Podczas mszy złoci jubilaci odnowi-
li przysięgę małżeńską. Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej. W imieniu Prezy-
denta RP Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański odznaczył 
dostojnych gości Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Jubilaci otrzymali także kwiaty i upominki. Bernardeta 
Woś – asystentka posła Kazimierza Gołojucha przekazała mał-
żonkom listy gratulacyjne od wspomnianego parlamentarzy-
sty z naszej Gminy. W uroczystości wzięli udział m.in. ks. Jan 
Krzywiński, dyrektor GOKiR Małgorzata Wisz, oraz sołtysi po-
szczególnych sołectw. Jubileusz Złotych Godów przygotowali 
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego. O poczęstunek zadba-
ły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Medyni Głogowskiej.

Michał Okrzeszowski
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27 czerwca w Medyni Łańcuckiej odbył się kolejny od-
pust w Parku Matki Boskiej Jagodnej. Uroczystą mszę 

świętą odprawili ks. Marcin Pokrywka (główny celebrans), pro-
boszcz parafii Medynia Głogowska ks. Jan Krzywiński oraz ks. 
Józef Kot. We mszy uczestniczył także ks. Marcin Stachnik, 
a swoim śpiewem uświetniła ją schola z Medyni Głogowskiej.

Po uroczystościach religijnych panie z Klubu Kobiet – Jago-
dzianki częstowały tradycyjnymi medyńskimi jagodziankami 
i kawą serwowaną w kawiarence plenerowej. Każdy mógł też 
napić się wody ze studni, prawdopodobnie leczniczej.

Święto Matki Boskiej Jagodnej
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Od początku maja w  Ośrodkach Kultury 
w  Czarnej i  Dąbrówkach trwają szkolenia 
komputerowe podnoszące kompetencje cy-
frowe dla dzieci i młodzieży. 

Młodzi ludzie w wieku 10-18 lat pod 
okiem instruktorki Katarzyny Głąb uczą 
się podstaw dziennikarstwa internetowe-
go oraz poznają zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem w sieci. Zajęcia dla 
obu grup obejmą 30 godzin lekcyjnych.

Oba te szkolenia w naszej Gminie or-
ganizują, niezależnie od siebie, Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Czarnej, któ-
ra korzysta z pomieszczenia w tutejszym 
Ośrodku Kultury. Odbywają się one w ra-
mach projektu „Cyfrowe GOKi w podre-
gionie rzeszowskim” realizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, Oś priorytetowa: III Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, Działanie: 
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
tywizacji cyfrowej. Organizatorem pro-
jektu jest lubelska Fundacja VCC.

Michał Okrzeszowski

W VI Konkursie Wiedzy o Zawodach 
„Zawód Moich Marzeń” medynianki za-
jęły wszystkie trzy miejsca na podium. 
W kategorii praca plastyczna wśród zwy-
cięzców znalazły się: 
I miejsce: Julia Stępień – kl. VII, SP Medynia Łańcu-
cka, Martyna Całka – kl. VIII, SP Medynia Łańcucka
II miejsce: Kinga Sala – kl. VII, SP Medynia Łańcucka

III miejsce: Blanka Borzęcka – kl. VII, SP Medynia 
Łańcucka, Martyna Dziak – kl. VII, SP nr 2 Łańcucie

Dziewczyny z Medyni wykonały swo-
je prace pod okiem pedagoga szkolne-
go, Barbary Mroziak-Karakuły. Nagrody 
wręczyli zwycięzcom: Barbara Pilawa-
-Kraus, Wicestarosta Łańcucki, dr hab. 
prof. UR Marta Uberman – zastępca dy-

rektora Instytutu Pedagogiki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz Elżbieta Dolata 
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Łańcucie. Konkurs odbywał 
się pod patronatem Starosty Łańcuckie-
go oraz Dyrektora Instytutu Pedagogiki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkolenia online dla dzieci i młodzieży

Uczennice z Medyni Łańcuckiej 
zwyciężczyniami konkursu 

„Zawód Moich Marzeń”
23 czerwca w łańcuckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
wręczono nagrody zwycięzcom powiatowych konkursów, które 
zorganizowała PPP. W jednym z nich uczennice z Medyni Łańcu-
ckiej wręcz zdeklasowały konkurencję! 

Michał Okrzeszowski
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Książki dla umysłu i duszy dziecka są 
pokarmem. Przy ich pomocy pomagamy 
dziecku zbudować obraz świata i stosu-
nek do niego. Dlatego tak ważne jest co 
czytamy – czy są to wartościowe książ-
ki. Z pomocą przychodzi Fundacja Cała 
Polska Czyta Dzieciom, która w tym roku 
obchodzi 20-lecie. Poleca wiele wartoś-
ciowych książek oraz promuje znane ha-
sło „Czytaj codziennie, 20 minut dzien-
nie”.

Gmina Biblioteka Publiczna w Czar-
nej wspólnie z Instytutem Książki w Kra-
kowie realizuje już III edycję Projektu 
„Mała książka – wielki człowiek”. Pro-
jekt zachęca dzieci w wieku 3-6 lat do 
częstego odwiedzania bibliotek. Już wie-
lu uczestników zapełniło swoje karty Ma-
łego Czytelnika naklejkami, otrzymało 
dyplomy i dalej aktywnie wypożycza ba-
jeczki. Zachęcamy wszystkich rodziców 
do codziennego czytania z zaangażowa-

niem. Z radością i przekonaniem, że da-
jemy dzieciom to co najlepsze. Czytanie 
powinno kojarzyć się dziecku zawsze 
z przyjemnością, nigdy z przymusem, 
karą czy nudą. Zapraszamy do korzysta-
nia ze zbiorów bibliotek publicznych jak 
również prosimy o zgłaszanie nam pro-
pozycji książek, które możemy zakupić. 

Krystyna Teichman 
dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Czarnej

III edycja projektu

Mała książka – wielki człowiek
Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami 
obcować nie chce na jeden żywot jest skazany 

Józef Czechowicz

6 czerwca Zespół Regionalny Wesele 
Krzemienickie zdobył pierwszą nagro-

dę w XIV Regionalnym Festiwalu Ze-
społów Tańca Ludowego Gacok w Gaci. 
Konkurs odbywał się online, na podsta-
wie nadesłanych wcześniej zgłoszeń. Jed-
nak to nie wszystko! Nagrody zdobyły 
również dwie pary taneczne, które star-
towały w kategorii par indywidualnych.

I miejsce zajęli Dorota Dec i Wiesław 
Panek, a II miejsce Marta i Zenon Bu-
kowie.

Po miesiącu Wesele Krzemienickie 
wzięło udział w kolejnym konkursie. 
11 lipca w Starym Dzikowie odbył się 
XIX Międzywojewódzki Przegląd Grup 
Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowe-
go”. Tym razem już w normalnych wa-
runkach, na żywo. Występ na starodzi-
kowskim festiwalu także zakończył się 
sukcesem – zespół z Krzemienicy zajął 
II miejsce. 

Warto dodać, że w ostatnim czasie ze-
spół pojawiał się nie tylko na konkur-

Wesele Krzemienickie wraca 
z kolejnymi nagrodami!

sach. 11 czerwca występ Wesela Krze-
mienickiego można było obejrzeć na 46. 
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, 
a 27 czerwca na Sobótkowym Spotkaniu 
z Folklorem w Dukli. 

Karina Guzek-Buk
Michał Okrzeszowski
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Pod koniec ubiegłego roku Ma-
ciej Ruszel (rocznik 1994) opubli-
kował swoją pierwszą powieść pt. 
„Strażnik Tresaonu”. Książka mło-
dego autora z Krzemienicy spot-
kała się z uznaniem w kręgach mi-
łośników fantastyki.

Królestwo, którego nazwy nie 
poznamy, zostaje zaatakowane 
przez demony z innego wymiaru. 
Ludzie wydają się bez szans. Wojowniczka Veana udaje się 
do twierdzy Xer i do stolicy kraju by ostrzec władcę. Okazu-
je się, że ludzi może uratować tylko dawny zdrajca, Zmora, 
który od kilkudziesięciu lat przebywa w magicznym letargu… 
Książka nie zawiedzie osób, które kochają fantastykę, wart-
ką akcję i widowiskowe sceny batalistyczne. Jednak „Strażnik 
Tresaonu” to nie tylko baśniowy świat z wszechobecną magią 
i specyficzną mitologią. Jest to także opowieść o skompliko-
wanej ludzkiej naturze, w której dobro nie raz przemieszane 
jest ze złem. Nie brakuje przemyśleń na temat kondycji czło-
wieka, a także pewnych nawiązań do naszej polskiej mental-
ności. Książkę najłatwiej jest kupić przez Internet, ale moż-
na ją znaleźć także w księgarniach stacjonarnych.

Michał Okrzeszowski

Strażnik Tresaonu
debiutancka powieść fantasy

pisarza z Krzemienicy

Maciej Ruszel
„Strażnik Tresaonu”

Wydawnictwo Novae Res 
Gdynia 2020

12.05. podczas Tygodnia 
Bibliotek odbyło się spotka-
nie z przedszkolakami w Me-
dyni Głogowskiej, którego 
tematem była bajeczka, tea-
trzyk i wiosna. Dzieci z cie-
kawością słuchały bajki pt. 
„O panach Palcach”, przed-
stawionej za pomocą tea-
trzyka Kamishibai, jak rów-
nież brały udział w zabawie 
z paluszkami. Ta trochę inna 
forma przedstawienia bajki, 
wzbudziła w dzieciach wiel-
kie zainteresowanie. Później 
przedszkolaki słuchały wier-
szyków o kolorowej wioś-
nie, bezbłędnie odgadywały 
przedstawiane postaci z do-
branocek i z wielką ciekawoś-
cią oglądały przyniesione ba-
jeczki. Na koniec spotkania 
wysłuchały bajki o malutkiej gąsienicy, która przemieniła się 
w pięknego, kolorowego motyla. Jako nagrodę za wspólną za-
bawę dzieci otrzymały motylkowe kolorowanki oraz zakład-
ki do książek.

Agnieszka Jaskuła

Tydzień bibliotek

Pracownicy ośrodków kultury szukają ciekawostek o dawnych zwy-
czajach, charakterystycznych dla każdej miejscowości. Na podsta-
wie wywiadów prowadzonych z mieszkańcami powstanie spektakl. 

- Celem zadania jest integracja lokalnej społeczności wokół tra-
dycji. W każdej wiosce jest coś innego, charakterystycznego tylko 
dla niej: obrzędy, zwyczaje, czy rzemiosło. Realizacja projektu po-
zwoli zebrać je i przedstawić szerokiemu gronu odbiorców – mówi 
Jolanta Superson z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. 

Pierwszy etap to trwające od marca badania terenowe – wy-
wiady z mieszkańcami o zapamiętanych i nadal utrzymują-
cych się zwyczajach. Zebrany materiał posłuży do napisania 
scenariuszy czterech przedstawień. Grupy teatralne tworzyć 
będą mieszkańcy. Przy współpracy z instruktorami teatralny-
mi, muzykiem i scenografem przygotują widowisko teatralne, 
które zostanie wystawione we wrześniu przed publicznością. 
Można je będzie także zobaczyć w Internecie. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa zabytkowych przed-
miotów i archiwalnych fotografii.

Projekt „Tradycja proszona na scenę!” jest częścią progra-
mu „EtnoPolska 2021”, który organizuje i finansuje Narodo-
we Centrum Kultury.

Michał Okrzeszowski

O tradycji, 
która została 
„zaproszona 

na scenę”
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W ramach projektu przeprowadzono 
z uczniami zajęcia edukacyjne małego 
przyrodnika. Dzięki ciekawej formie ucz-
niowie zdobyli wiele ciekawych informa-
cji na temat życia pszczół. Dowiedzieli 
się, jak powstaje miód, kit pszczeli, pierz-
ga oraz inne produkty o leczniczym cha-
rakterze. Poznali znaczenie tych „małych 
bohaterów” w przyrodzie i rolnictwie, 
z zaciekawieniem słuchali o ich wpływie 
na nasze zdrowie. 

W czasie spotkania z uczniami przed-
stawiciele Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale, pan Wójt oraz 
pan Poseł zachęcali małych przyrodni-
ków do działań ekologiczno-przyrodni-
czych, dbałości o pszczoły przez sadze-
nie miododajnych roślin, a także dbania 
o własne zdrowie. Na zakończenie każdy 
uczestnik spotkania otrzymał pakiet edu-
kacyjny: trzy sadzonki malin (czerwoną, 
żółtą i czarną) doniczki do ich posadze-
nia, nawóz, broszurę małego ogrodnika 
oraz bio sok, miód ekologiczny, chipsy 
jabłkowe i linijkę z lupą do wykonywa-
nia pomiarów wzrostu malin. Ucznio-
wie z entuzjazmem przyjęli propozycję, 
aby zostać przyrodnikiem. Zobowiąza-

li się też do uprawy, obserwa-
cji i dokumentowania wzro-
stu otrzymanych roślin. 

Realizacja projektu 
„Pszczółka bohater” to 
nie jedyne działanie władz 
Gminy Czarna w kierunku 
zrównoważonego rozwoju 
przyrodniczego. Jako czło-
nek LGD „Eurogalicja”, na-
sza gmina zadeklarowała rów-
nież przystąpienie do realizacji 
projektu „Miodowy Szlak Euro-
galicji”. Obecnie LGD „Euroga-
licja” oraz LGD Lider Dolina Strugu 
jest na końcowym etapie opracowywa-
nia wniosku Projektu współpracy. Jego 
celem będzie wyznaczenie szlaku rowe-
rowego na obszarze pięciu gmin: Czarna, 
Krasne, Trzebownisko, Głogów Mało-
polski i Sokołów Małopolski, na którym 
znajdzie się architektura turystyczno-re-
kreacyjna. Ważnym założeniem projek-
tu będzie również stworzenie w każdej 
z tych gmin pasieki pokazowej, wyposa-
żonej w ule z regulowanymi przezroczy-
stymi ścianami umożliwiającymi pozna-
nie ich „od środka”. Prowadzone tam, 

w środowisku naturalnym, zajęcia edu-
kacyjne oraz warsztaty przyczynią się do 
zwiększenia świadomości mieszkańców 
na temat konieczności ochrony przy-
rody, ekologicznej uprawy roślin i roli 
naturalnych „zapylaczy” w rolnictwie, 
z uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie 
nadmierne stosowanie nawozów i środ-
ków ochrony roślin dla środowiska oraz 
życia człowieka.

Odbiorcy realizowanych projektów, 
poza zdobytą wiedzą na temat znacze-
nia pszczół dla przyrody i zdrowia, będą 
przede wszystkim świadomi konieczności 
zintensyfikowania działań w celu ochrony 
tych owadów oraz podejmowania innych 
wyzwań w zakresie zrównoważonego roz-
woju przyrodniczego w swoim otoczeniu.

Róbmy wszystko, aby słowa wypowie-
dziane przez Alberta Einsteina: „… kie-
dy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to 
człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery 
lata życia…” nigdy się nie spełniły.

Halina Golec, dyrektor SP 
w Medyni Łańcuckiej

Pszczółka 
bohater

W Gminie Czarna, jednej z pięciu gmin woje-
wództwa podkarpackiego, rozpoczęto reali-
zację pilotażowego programu edukacyjnego 
„Pszczółka bohater”, zorganizowanego przez 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
pod patronatem Posła na Sejm RP Pana Kazi-
mierza Gołojucha. Do realizacji projektu przy-
stąpiło 100 uczniów I etapu edukacyjnego ze 
Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz Szkoły 
Podstawowej w Medyni Łańcuckiej. 
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Kornelia Kontek, Wiktoria Kowalczyk, 
Daria Magoń, Aleksandra Syryło, Ali-
cja Wawro, Aleksandra Wawro, wystą-
piła z tym samym co poprzednio ukła-
dem tanecznym. 

Zespół Taneczny „Iskierka” dzia-
ła w Łańcucie od 38 lat. Ma swoje filie 
w Krzemienicy i Kańczudze. Do krzemie-
nickiej grupy należą dziewczynki z całej 
Gminy Czarna.

Rok 2021 okazał się 
szczęśliwy dla Zespołu Ta-
necznego „Iskierka”. Naj-
pierw młode tancerki zajęły 
II miejsce na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca No-
woczesnego. Konkurs 
odbył się 6 marca w Łą-
czanach (województwo 
małopolskie). Dziewczyn-
ki „pod wodzą” trenerki 
Jadwigi Leńczyk wystąpiły 
z mini formacją do lat 7 pt. 
„W ogrodzie”. Warto pod-
kreślić, że był to dla nich 
pierwszy tak duży występ. 

Jednak po trzech miesią-
cach przyszedł jeszcze większy sukces. 
10 czerwca na Krajowych Mistrzostwach 
IDO Show Dance w Szczawnie-Zdroju, 
„Iskierka” sięgnęła po Złoty Medal i ty-
tuł Mistrza Polski! Grupa w składzie: 

Sukcesy „Iskierki”
W marcu srebro, w czerwcu złoto 

15 maja w Wieliczce odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w badmintonie, w których wojewódz-
two podkarpackie rywalizowało z woje-
wództwem małopolskim. Podkarpacie 
reprezentowały kluby badmintonowe 
ze Straszęcina, Nowej Dęby, Przemyśla, 
Gogołowa, Ropczyc, Medyki oraz Szko-
ła Podstawowa Zalesie, której przedsta-
wicielką była Oliwia Surowiec (bezklu-
bowa).

W turnieju mogli wziąć udział zawod-
nicy w przedziale wiekowym 12-15 lat. 
Nasza młodziutka, dwunastoletnia Oli-
wia spisała się wyśmienicie, docierając do 
ćwierćfinału w grze pojedynczej. Wejście 
do strefy medalowej przegrała z 15 letnią 
zawodniczką KSBad Kraków.

Wielkim sukcesem, a zarazem zasko-
czeniem było wywalczenie srebrnego 
medalu w grze podwójnej wraz z Julią 
Piaskowską, zawodniczką UKS Sokół 
Ropczyce. Niestety w finałowym poje-
dynku para z Podkarpacia okazała się 

Oliwia Surowiec, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Wicemistrzynią Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików

słabsza od starszych reprezentantek wo-
jewództwa małopolskiego.

Mistrzostwa należy zaliczyć do bardzo 
udanych, ponieważ był to pierwszy wy-
stęp Oliwii na tak dużej imprezie sporto-

wej, zaliczanej przez Ministerstwo Spor-
tu do Współzawodnictwa Sportowego 
Dzieci i Młodzieży. Tym samym uczen-
nica z Zalesia przyczyniła się do zdoby-
cia bardzo ważnych punktów dla woje-
wództwa podkarpackiego, jak również 
dla Gminy Czarna.

Tydzień wcześniej, tj. 8 maja Oliwia wy-
stąpiła na Krajowym Turnieju Badminto-
na w Olsztynie k. Częstochowy. Tam tak-
że zaliczyła świetny występ zdobywając 
III miejsce na podium. Mecz o wejście 
do gry finałowej przegrała z Sarą Gred-
nerovą, zawodniczką z Czech. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

Piotr Surowiec 

Michał Okrzeszowski
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Po złagodzeniu reżimu sanitarnego szkółki piłkarskie przeżywają prawdziwy boom. 
Rodzice chętnie zapisują dzieci na treningi, które w naszej Gminie prowadzą Aka-
demia Piłkarska Football Fighters w Czarnej, KS Astra Medynia Głogowska, KS 
„CCC” Dąbrówki oraz LKS Jawor Krzemienica. 

27 czerwca w Czarnej miały miejsce rozgrywki, w których młodzi piłkarze walczy-
li o Puchar Wójta. Później w okolicy boiska „Orlik” odbył się piknik rodzinny. Ko-
lejne rozgrywki o Puchar Wójta, połączone z imprezą dla całej rodziny miały miej-
sce 11 lipca na stadionie KS Astra w Medyni Głogowskiej. Ciekawostką był mecz, 
w którym młodzi piłkarze zagrali przeciwko drużynie złożonej z ich ojców.

Kiedy pandemia ustępuje, 
piłka nożna „wraca do gry”

Fot. Piotr Przybyło

Czarna

Michał Okrzeszowski
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Medynia Głogowska
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23 maja w Medyni Łańcuckiej odbył 
się piknik rodzinny. Najwięcej działo się 
na stawie w Parku Matki Boskiej Jagod-
nej. Było pływanie na żaglówkach, kaja-
kach, pontonach i desce SUP, a także pa-
pierowe regaty dla dzieci. W Parku trwał 
plener malarski, a Klub Kobiet – Jago-
dzianki zadbał o pyszną kawę i oczywiście 
medyńskie jagodzianki. Imprezę przygo-
towali wspólnie Uczniowski Klub Spor-
towy „Czarna Szekla” i Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji. 

Michał Okrzeszowski

Popołudnie z Czarną Szeklą 
w Parku Matki Boskiej Jagodnej
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