„EUROGALICJA”

Szanowni
Państwo

planuje nabory wniosków
w drugiej połowie 2020 roku

Oddajemy do Państwa
rąk kolejny, czterdziesty numer Pisma Samorządu Terytorialnego „Nasza Gmina”.
Trudno uwierzyć jak bardzo zmienił się świat od
czasu poprzedniego, grudniowego wydania. Wiele
z naszych zamierzeń, o których mieliśmy Państwa
informować w planowanej świątecznej gazecie
marcowej nagle zostało zatrzymane. Musieliśmy
podjąć zupełnie inne działania, które były konieczne do niwelowania zagrożenia, jakie dotknęło naszą społeczność, zarówno mieszkańców jak
i pracowników.
Na łamach gazety opisujemy jak funkcjonował
urząd gminy i podległe mu jednostki w czasie epidemii. Epidemii, która wciąż jest niebezpieczna
i wciąż ogranicza wiele dziedzin naszego życia. Informujemy o akcji szycia i dystrybucji maseczek dla
wszystkich mieszkańców, w którą włączyło się tak
wiele osób prywatnych, organizacji społecznych,
w tym druhen i druhów jednostek OSP i członków
klubów sportowych z terenu gminy, a także pracowników urzędu i instytucji samorządowych.
Myślę, że najważniejszą wartością tej akcji była
ich obecność blisko naszych mieszkańców i stworzone dzięki niej poczucie bezpieczeństwa. Z tego
miejsca wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę jeszcze raz z całego serca dziękuję.
W gazecie znajdą Państwo również informacje
o inwestycjach, które były realizowane pomimo
wszystko oraz o nowych inicjatywach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, odradzających
się w nowej rzeczywistości, na które serdecznie
zapraszam.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” planuje ogłosić nabory
wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1) Zakładanie działalności gospodarczej
Forma wsparcia: premia w wysokości określonej w LSR.
70 000,00 zł – działalność usługowa.
80 000,00 zł – działalność produkcyjna.
Intensywność wsparcia – 100%.
2) Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom
konserwatorskim lub restauratorskim (projekt grantowy)
Forma wsparcia: pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych (zaliczka – 80%, pozostałe 20%
po realizacji grantu).
Intensywność wsparcia:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% (limit przypadający na wszystkie projekty złożone przez Grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych może wynosić łącznie maksymalnie 20% wartości projektu grantowego)
– pozostałe podmioty – do 100%
Limit środków na nabór: 114 000,00 zł (minimalnie 6 zabytków).
Minimalna wartość grantu: 5 tys. zł.
3) Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury kulturalno-społecznej
Forma wsparcia: pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) do 300 000,00 zł.
Intensywność wsparcia:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
– podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70,00% kosztów kwalifikowalnych
– pozostałe podmioty – do 100% kosztów kwalifikowalnych

Z poważaniem

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 2023).

Edward Dobrzański

Nabory zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2020 roku poprzez
stronę internetową Stowarzyszenia: www.eurogalicja.org.
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

X Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 5 grudnia 2019 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas
obrad podjętych zostało 18 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u wyraziła stanowisko dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi krajowej
nr 94 z drogą powiatową nr 1522 R
w miejscowości Krzemienica;
u ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych lub schronisku
dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
u wyraziła zgodę na przystąpienie do
sporządzenia zmiany Nr 16 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie;
u wyraziła zgodę na przystąpienie do
sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Rejonie „ Czarna – Pastwiska”
położonego w miejscowości Czarna –
Etap II;
u wyraziła zgodę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po południowej stronie drogi
krajowej w miejscowości Krzemienica, Gmina Czarna;
u uchwaliła zmiany w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarna,
u dokonała zmian w szczegółowym
sposobie i zakresie świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania odpadów Gminy
Czarna,
u dokonała wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
www.gminaczarna.pl
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komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części opłaty od nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Czarna;
określiła wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
określiła wysokość dopłat za ścieki dla
wybranych taryfowych grup odbiorców
usług,
udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2019 r. w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Czarna – Białobrzegi – Laszczyny” oraz „Remont drogi
powiatowej nr 1513 R Medynia Głogowska – Zalesie – Czarna”;
wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019;
wprowadziła zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2020 r. w formie dotacji
celowej na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1275 R Czarna – Białobrzegi –
Laszczyny”;
udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego w 2020 r. w postaci budowli – wybudowanego odcinka
chodnika przy drodze powiatowej Nr
1 375 R Stobierna (granica powiatu)
– Medynia Głogowska w miejscowości Pogwizdów;
udzieliła upoważnienia Wójtowi Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020;
wprowadziła zmiany w udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania
publicznego w postaci dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
877 Naklik – Leżajsk – Szklary w miejscowości Dąbrówki”;
powołała komisję doraźną do dokonywania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika.

XI Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 30 grudnia 2019 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas
obrad podjętych zostało 16 uchwał.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie sesji.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Czarnej;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Dąbrówkach;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Krzemienicy;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Medyni
Głogowskiej;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Medyni
Łańcuckiej;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Woli Małej;
u stwierdziła zakończenie działalności
Publicznego Gimnazjum w Zalesiu;
u uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna na rok
2020;
u dokonała zatwierdzenia wydatków z budżetu Gminy Czarna, które
w 2019 nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019,
u wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej;
u Uchwaliła Budżet Gminy Czarna na
2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna na 2020 rok;
u uchyliła uchwałę Nr X/130/2019 Rady
Gminy Czarna z dnia 5 grudnia 2019
roku w sprawie zmiany uchwały Nr
III/30/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na
realizację zdania publicznego;
u dokonała zmniejszenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zdania publicznego
dot. „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w miejscowości Dąbrówki”;
u wprowadziła zmiany do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3

XII Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 6 maja 2020 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas
obrad podjętych zostało 12 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał:
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania
publicznego w 2020 r.;
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2020;
u wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej;
u wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiemu na lata 2021-2022
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego
ul. Podwierzyniec w Łańcucie;
u ustaliła wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Czarna;
u wyraziła zgodę na przestąpienie do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna;
u dokonała zmiany uchwały własnej Nr
XXXI/298/2017 w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Czarna;
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u wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Łańcucka oznaczonej nr ew. 635
o pow. 0,06 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;
u wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna położonej w miejscowości Czarna o nr ew. 497/13 o pow.
0,0215 ha;
u wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica oznaczonej nr ew. 3192/18 o pow. 0,5337
ha;

u uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czarna w 2020 roku;
u dokonała zmiany uchwały w sprawie
zasad i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Wszystkich zainteresowanych dostępem do pełnego tekstu przytoczonych
uchwał odsyłam na stronę internetową
gminy: www.gminaczarna.pl oraz www.
gminaczarna.biuletyn.pl.
Natalia Małecka
Obsługa Rady Gminy w Czarnej

www.gminaczarna.pl

Wspomnienie

o księdzu Władysławie Piętowskim
28 maja br., w wieku 80 lat, w 55. roku kapłaństwa zmarł
ks. kan. Władysław Piętowski, były proboszcz Parafii
pw. Imienia NMP w Czarnej k. Łańcuta.
Pogrzeb odbył się w sobotę, 30 maja 2020 r.
w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach

Czerwiec 2015 r. Jubileusz kapłaństwa
ks. Władysława Piętowskiego.

Licznie uczestniczyli w nim min byli parafianie z Czarnej, wraz z wójtem gminy
Czarna Edwardem Dobrzańskim oraz
obecnym proboszczem, ks Zbigniewem
Górą, który wygłosił piękne słowo pożegnania zmarłego.
Ksiądz Władysław Piętowski urodził się
12 września 1940 r. w Bratkowicach. Po
ukończeniu studiów w przemyskim Wyższym Seminarium Duchownym przyjął
święcenia kapłańskie 20 czerwca 1965 r.
Pracował jako wikariusz w Zręcinie,
Ustrzykach Dolnych, Stalowej Woli, Kłodawie (diec. zielonogórska), Husowie,
Grodzisku Dolnym, Nozdrzcu, Radymnie i Rudniku. Pełnił funkcję proboszcza w Młynach (1976-1980) i przez 27 lat
w Czarnej k. Łańcuta (1980-2007). Od
2007 r. przebywał na emeryturze w Woli
Małej, Rzeszowie i Bratkowicach.
www.gminaczarna.pl

W 1978 r. został odznaczony przywilejem EC. W 2005 r. obronił doktorat na
Wydziale Socjologiczno-Historycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dla parafii Czarna (poza posługą duchową) zasłużył się jako inicjator wielu
potrzebnych inwestycji, takich jak: rozbudowa i remont kościoła czy budowa
kaplicy cmentarnej. Dzięki jego staraniom w centrum wsi postawiony został
pomnik upamiętniający Wielki Jubileusz 2000-lecia Chrześcijaństwa oraz pięć
wieków osadnictwa w Czarnej.
Bezcenna nie tylko dla społeczności
lokalnej okazała się Jego praca doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. prof. dr hab. Stanisława Nabywańca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która
zatytułowana jest „Czarna koło Łańcuta.
Wieś i parafia.” Jest to obszerne opracowanie sięgające do osadnictwa pradziejowego okolic Łańcuta i omawiające początki powstania wsi i jej rozwój aż do
czasów współczesnych.
We wstępie do pracy ksiądz Władysław
napisał: „Niech ta monografia będzie
hołdem autora złożonym czarnej z okazji

jubileuszu pięciu wieków jej istnienia i liczącej 75 lat tutejszej parafii pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny.
Niech będzie również wyrazem szacunku dla wszystkich mieszkańców Czarnej,
moich parafian od ponad 25 lat”.
n
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Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Czarnej
w okresie pandemii
Epidemia koronawirusa objęła swoim zasięgiem w naszym kraju wszystkie sfery życia
społecznego, gospodarczego, ekonomicznego,
kulturalnego, rodzinnego i politycznego. Nie pozostała również bez wpływu na sposób funkcjonowania urzędów i instytucji administracji
samorządowej i rządowej.
Urząd Gminy jako jednostka organizacyjna obsługującą wszystkich Mieszkańców Gminy Czarna oraz interesantów spoza niej, również w tym okresie,
dostosowując się do wydawanych odgórnie przepisów, zmienił zasady funkcjonowania.
Wójt Gminy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 2 marca br. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, wydawanymi
rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydał 13 marca br. zarządzenie
sprawie zasad funkcjonowania Urzędu
Gminy w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z tym
począwszy od 16 marca br. aż do odwołania Urząd zaczął pracować w ograniczonym zakresie. W godzinach od 7.30
do 13.00 pracownicy świadczyli pracę na
swoich stanowiskach pracy w siedzibie
Urzędu, a od 13.00 do 15.30 praca była
świadczona przez pracowników w sposób
zdalny ze swojego miejsca zamieszkania.
Takie rozwiązanie było możliwe dzięki
zapisom art. 3 wyżej wymienionej ustawy.
W tym czasie budynek Urzędu Gminy został zamknięty dla wszystkich interesantów, ograniczony został ruch pracowników poza budynek urzędu, w tym
wyjazdy służbowe ograniczone zostały do niezbędnego minimum. Pracownikom zalecono ograniczanie wzajemnych kontaktów do minimum, wskazując
jako alternatywę kontakty za pośrednictwem telefonów i poczty elektronicznej (e-mail).
Przyjmowanie stron zostało drastycznie ograniczone, z wyłączeniem klientów
Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach nie
cierpiących zwłoki jak chociażby sporządzaniem aktów zgonu, wydawaniem do6
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wodów osobistych oraz wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych
ważnych spraw załatwianych przez pracowników innych merytorycznych referatów urzędu.
W tym okresie nieczynna była też
kasa Urzędu Gminy. Wszystkich zainteresowanych na bieżąco informowaliśmy o zasadach pracy urzędu i wynikających z tego utrudnieniach, publikując
komunikaty na naszej stronie internetowej oraz poprzez wywieszanie ogłoszeń
na tablicy przed urzędem i na wszyst-

kich drzwiach wejściowych do budynku
urzędu. Wszystkich kontaktujących się
telefonicznie interesantów pracownicy
Biura Obsługi Klienta oraz poszczególnych referatów informowali telefonicznie
i w ten sposób starali się załatwiać zgłaszane sprawy. W komunikatach podane
zostały także właściwe numery kont dla
mieszkańców chcących uregulować należności podatkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne należności oraz
numery telefonów do urzędu i pozostałych jednostek takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług
Wspólnych.
Dla przyjmowania przychodzącej korespondencji w wersji papierowej zostały przy głównym wejściu zainstalowane
specjalne skrzynki pocztowe (wrzutnie)
codziennie opróżniane. Pracownicy Biura Obsługi Klienta z zachowaniem niezbędnych zasad sanitarno-epidemiologicznych wyjmowali korespondencję
i składowali w odrębnym pojemniku, zanim po poddaniu 48 godzinnej kwarantannie trafiała do dekretacji przez pana
Wójta i później na właściwe stanowiska
merytoryczne.
W całym tym czasie w budynku urzędu wszystkie pomieszczenia, korytarze,
klamki drzwi i poręcze były na bieżąco dezynfekowane przez pracowników
www.gminaczarna.pl

obsługi, a także zachowywane były i są nadal zasady bezpiecznego i właściwego pod
względem sanitarno –
epidemiologicznym zabezpieczenia budynku.
Pracownikom zapewnia
się dostęp do właściwej
ilości środków dezynfekcyjnych, bakteriobójczych i higienicznych
w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych.
W związku ze stopniowym luzowaniem
przez rząd nakładanych obostrzeń i rygorów od 22 kwietnia pracownicy pracowali w siedzibie urzędu o godzinę dłużej, tj.
do 14.00, aż do 6 maja gdzie urząd zaczął
funkcjonować w normalnym czasie pracy, tj. od 7.30 do 15.30.

W związku z licznymi wnioskami
mieszkańców, którzy nie mieli możliwości dokonywania płatności elektronicznych już od 27 kwietnia została otwarta
kasa urzędu z dwoma stanowiskami kasowymi, czynna w godzinach od 7.30 do
13.30. Wejście do budynku urzędu dla
osób chcących dokonać płatności w kasie zostało otwarte od strony zachodniej,

Parafialne wspólnoty
na odległość

www.gminaczarna.pl

tj. podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy Biura Obsługi udzielają wszelkich informacji, kierują ruchem
interesantów i pilnują, aby mieszkańcy
wchodzili pojedynczo zgodnie z zasadą,
że przed okienkiem kasowym może być
tylko jedna osoba. Oczywiście obowiązują zasady, że interesanci muszą być w maseczkach i mieć nałożone własne rękawiczki jednorazowe, lub zdezynfekować
dłonie płynem dostępnym w biurze obsługi klienta przy kasie.
O wszelkich zmianach w sposobie
i zasadach funkcjonowania urzędu
będziemy tak jak do tej pory na bieżąco
Państwa informować poprzez ogłoszenia
na stronie internetowej gminy
www.gminaczarna.pl
oraz na tablicy ogłoszeń i drzwiach
wejściowych do Urzędu Gminy.

W

niecodziennej, budzącej wiele niepewności i lęków sytuacji społecznego wyobcowania, w której się znaleźliśmy z powodu epidemii, Internet stał
się niezbędnym środkiem komunikacji.
Z możliwości jakie daje, skorzystały także
parafie w naszej gminie, organizując dla
wiernych transmisje uroczystości wielkanocnych i niedzielnych Mszy Świętych.
Tak było w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy, Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej,
Parafii Imienia NMP w Czarnej i w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Serc Naszych w Dąbrówkach. Dodatkowo internauci mogli wziąć udział
w wirtualnym zwiedzaniu kościoła w Medyni Głogowskiej.
Uczestnictwo on-line w Mszy Świętej
było dla wiernych nowym doświadczeniem, które mimo niepełności dawało
poczucie wspólnoty. Dziękujemy wszystkim którzy byli zaangażowani w przygotowanie internetowych transmisji.
Jolanta Superson
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Inwestycje drogowe w Gminie Czarna
w 2020 roku

Od początku roku w Gminie Czarna zrealizowano przebudowy dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni
bitumicznych w miejscowościach Dąbrówki, Pogwizdów, Czarna, Krzemienica oraz Wola Mała. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Dodatkowo nieutwardzone drogi gminne uzupełniono klińcem w ramach zadań własnych Gminy. Całkowita wartość robót to kwota ponad 800 tys. zł.
DĄBRWKI

ZALESIE

KRZEMIENICA
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WOLA MAŁA

POGWIZDÓW
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Nie możemy nikogo
zostawić bez pomocy
– rozmowa ze strażakami-ochotnikami

W gminie Czarna działa pięć jednostek ochotniczej straży pożarnej: OSP Czarna, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska i Zalesie. 4 maja strażacy obchodzili swoje święto
– Dzień Strażaka. Ten zawód, czy też pasja – jak w przypadku strażaków ochotników, cieszy
się dużym zaufaniem społecznym. W dobie koronawirusa obecność strażaków w przestrzeni
publicznej jest jeszcze bardziej widoczna. O tym jak wygląda działalność ochotniczych straży
pożarnych w czasie epidemii opowiadają Zbigniew Jurek, Grzegorz Sala i Marcin Welc.

Zbigniew Jurek
– prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
i prezes OSP Zalesie
Czy stan epidemii wiele zmienił w działalności OSP?
Nasza sytuacja rzeczywiście się zmieniła, teraz jest więcej obostrzeń. Podczas
akcji musimy stosować dodatkowe środki ostrożności. Już wcześniej przechodziliśmy szkolenia jak postępować w czasie epidemii.
Czy strażacy mają teraz więcej obowiązków?
Na to pytanie można odpowiedzieć:
i tak, i nie. Z jednej strony faktycznie –
strażacy ostatnio brali udział w trzech
dużych przedsięwzięciach. Dwa razy
rozwoziliśmy do domów mieszkańców
maseczki. Najpierw były to maski jednorazowe, sfinansowane przez gminę.
Za drugim razem dostarczaliśmy maski wielokrotnego użytku, które uszyli pracownicy GOKiR i wolontariusze,
a ufundowali radni oraz gmina Czarna.
Pomagaliśmy też Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej – rozwoziliśmy żywność dla potrzebujących.
Z drugiej strony jednak z powodu epidemii nie odbyło się wiele oficjalnych
uroczystości. W tym roku nie było straży grobowych, nie uczestniczyliśmy w rezurekcjach, obchodach święta 3 Maja
czy różnych wydarzeniach związanych
z Dniem Strażaka. Pielgrzymka strażaków diecezji rzeszowskiej do Dębowca
też została odwołana. Obecnie można za
to więcej czasu poświęcić kronikarstwu
i porządkowaniu dokumentów.
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Grzegorz Sala
– komendant gminny
OSP, prezes OSP Medynia Łańcucka
Czy obecnie, poza wyjazdami do akcji
ratunkowych odbywają się jakieś spotkania strażaków?
Nie, w tej chwili nie ma organizowanych zebrań, np. Zarządu OSP czy JOT
(Jednostki Operacyjno-Technicznej).
Wstrzymane zostały także szkolenia,
które były prowadzone np. z ratownictwa technicznego na złomowisku, a także szkolenia ratownictwa medycznego,
kursy przeprowadzane przez Komendę
Powiatową PSP w Łańcucie, itp.
W trakcie interwencji na pewno też
musicie ograniczać kontakt z poszkodowanymi do minimum?
Podczas interwencji z udziałem osoby poszkodowanej bierze udział ograniczona liczba ratowników. Gdy daną
czynność może wykonać jeden ratownik
– oczywiście z zachowaniem zasad BHP
– to obowiązujące wytyczne zalecają, by
wykonywał ją jeden strażak, aby ograniczyć kontakt i ewentualne ryzyko zakażenia.
Podczas akcji ratunkowych strażacy
mają do czynienia z różnymi osobami.
Niektórzy ludzie mogą być zakażeni koronawirusem, nawet o tym nie wiedząc.
Czy musicie przechodzić dodatkową dezynfekcję?
Po akcji – jeszcze na miejscu zdarzenia, należy umyć i zdezynfekować ręce.
Na samochodzie mamy środki dezynfekujące i dodatkowy zbiorniki z wodą do
tych czynności. Po powrocie do jednostki

przechodzimy
ponowną dezynfekcję. Oczywiście
udzielanie pomocy odbywa się w zabezpieczeniu (rękawiczki, maseczka, gogle ochronne).
Czy strażacy z gminy Czarna brali
udział w akcjach, w których wspomagali służbę zdrowia w walce z epidemią?
Nie – nie jesteśmy kierowani do transportu osób zakażonych i odbywających
kwarantannę. Gdyby zaszła potrzeba nagłej interwencji i udzielenia pomocy takim osobom w zagrożeniu życia, to jesteśmy na to przygotowani – mamy maseczki
specjalne typu FFP2 lub FFP3 oraz kombinezony ochronne kat. III. Mówimy tutaj głównie o jednostkach włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Krzemienica, OSP Medynia Głogowska i OSP Medynia Łańcucka, gdyż to te jednostki dysponowane
są jako pierwsze do zdarzenia. Również
jednostki spoza KSRG: OSP Czarna,
OSP Zalesie są przygotowane do tego
typu interwencji. Ponadto jednostka OSP
w Medyni Łańcuckiej, jako jedyna na terenie naszej gminy została wyznaczona
do rozwożenia żywności dla osób, które
zostały objęte kwarantanną.
Jeżeli dojdzie do jakiegoś nagłego wypadku to możecie udzielić pomocy osobie zarażonej koronawirusem, czy musi
się tym zająć jakaś specjalnie przygotowana do tego jednostka straży pożarnej?
Kiedy dostajemy informację, że np. doszło do pożaru, to nie możemy nikogo
w potrzebie zostawić bez pomocy. Poza
tym nie każda interwencja wiąże się
www.gminaczarna.pl

kich możliwych zakażeń. Teraz dodatkowo trzeba zakładać maseczki, gogle
ochronne. Stosuje się też przyłbice, ale
są one mało praktyczne, bo w większości przypadków zabezpieczamy się zakładając swój podstawowy strój. Jest to
umundurowanie specjalne, hełm strażacki wyposażony w przyłbicę oraz rękawiczki lateksowe/nitrylowe, na które
ubiera się rękawice specjalne.

z bezpośrednim kontaktem
z osobą zakażoną.
Kiedy dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, to stara się pozyskać różne informacje od zgłaszającego,
np. czy domownicy są objęci kwarantanną, by strażacy mogli jak najlepiej przygotować się do akcji. Jednak musimy być
ostrożni. Niedawno odbywała się głośna
kampania społeczna: „Nie kłam medyka, nie kłam ratownika”. Można ją odnieść także do nas i zaapelować: „Nie
kłam strażaka”.

Marcin Welc
– prezes OSP Krzemienica
Od marca żyjemy w kwarantannie. Jak
teraz wygląda strażacka codzienność?
Działalność straży wygląda inaczej niż
zwykle. Nie organizujemy spotkań żadnych grup działających w straży – strażaków – ratowników, czy młodzieżowej
drużyny pożarniczej. Kontaktujemy się
telefonicznie, poprzez komunikatory
na różnych forach społecznościowych,
lub poprzez wideo rozmowy. Nie mówię
oczywiście o wyjazdach na dźwięk syreny, bo to wygląda tak samo jak wcześniej.
Tyle, że w obecnej sytuacji zachowujemy
dodatkowe środki ostrożności.
O jakich środkach mowa?
W tej chwili trzeba mieć rękawiczki, maski. Co prawda rękawiczki – czy
to lateksowe, czy nitrylowe zawsze były
przez nas stosowane, kiedy wyjeżdżaliśmy do zdarzenia gdzie było podejrzenie,
że jest jakaś osoba poszkodowana. Stosujemy je, żeby uchronić siebie od wszelwww.gminaczarna.pl

W czasie pandemii macie też inne, dodatkowe zadania. Kiedy gmina zakupiła
jednorazowe maseczki dla mieszkańców,
to właśnie strażacy ochotnicy z naszych
jednostek rozwozili je po domach.
Tak, nasza jednostka też chętnie zaangażowała się w tę akcję. Jednak najpierw
pracownicy urzędu gminy musieli podzielić ilość maseczek na poszczególne miejscowości. Do Krzemienicy trafiło 3000
sztuk. Razem z pracownikami ośrodka
kultury dzieliliśmy je w pakiety na poszczególne domy. Wszystko odbywało
się z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności. Spotkaliśmy się z bardzo
życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców, ludzie dziękowali za pomoc.
Co prawda były też głosy niezadowolenia – dlaczego takie maseczki, dlaczego
tak późno, dlaczego po jednej sztuce na
osobę, itp. Niestety zdarzają się problemy
z numeracją budynków. Ważne, że udało
się dotrzeć do wszystkich i w ten sposób
zabezpieczyć mieszkańców gminy, za co
dziękuję w imieniu własnym, wszystkich
strażaków oraz mieszkańców wszystkim
osobom zaangażowanym w tę akcję.
Wszyscy mówią o epidemii, ale przecież ciągle zdarzają się pożary i inne wypadki, gdzie Wasza pomoc jest niezbędna. W jakich akcjach braliście udział
w ostatnim czasie?
W tym roku Wielkanoc była bardzo
burzliwa, chyba jak nigdy dotąd. Pierwszym zdarzeniem w tym dniu był pożar
pustostanu koło sklepu Lidl w Łańcucie,
a druga akcja w Wielką Niedzielę to gaszenie pożaru traw na pograniczu Krzemienicy i Palikówki. W lany poniedziałek
było kolejne zdarzenie – zerwany dach
w Czarnej. Tam pomagaliśmy mieszkańcom wspólnie z druhami z OSP Czarna.
Ponadto w ostatnim czasie coraz częściej jesteśmy dysponowani do usuwania
skutków wichur, wypadków komunikacyjnych, pożarów budynków. Każde takie
zdarzenie to czyjeś nieszczęście.
Pożary traw to chyba problem, który
na wiosnę pojawia się co roku?

Tak, jest to duży problem występujący
cyklicznie, najczęściej w okresie wiosennym. Dla przykładu podam, że w 2019
roku w Polsce strażacy średnio co 8 minut wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. Można powiedzieć, że
w Krzemienicy pożary traw zostały trochę opanowane w porównaniu z latami
poprzednimi. Wydaje się, że mieszkańcy „poszli po rozum do głowy”, ponieważ w tym roku było tylko jedno takie
zdarzenie na terenie naszej miejscowości. Co nie oznacza, że mogłoby ich nie
być w ogóle! Wypalanie traw to ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, niszczenie przyrody oraz zanieczyszczenie
środowiska.
4 maja to Dzień Strażaka. Niestety,
inny niż wszystkie do tej pory.
Z okazji święta życzenia drogą elektroniczną w imieniu całego samorządu lokalnego złożył wszystkim strażakom wójt
gminy Czarna Edward Dobrzański. Zawsze było to uroczyście obchodzone święto. Wszystkie jednostki spotykały się na
wspólnej mszy, odprawianej za żywych
i zmarłych strażaków. Później była strażacka majówka. Ponadto, co roku odbywała się pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, na wojewódzkie obchody Dnia
Strażaka. W tym roku przypadała także
organizowana co pięć lat ogólnopolska
pielgrzymka strażaków na Jasną Górę.
Została przełożona na przyszły rok.
W tym roku każdy zostaje w domu. Spotykamy się tylko na dźwięk syreny podczas działań ratowniczych i przy okazji
przygotowywania sprzętu po takich akcjach. Po każdym zdarzeniu gdzie było
podejrzenie kontaktu z koronawirusem,
konieczna jest dezynfekcja całego używanego sprzętu. Wiadomo – z zachowaniem środków bezpieczeństwa, poubierani w maseczki, rękawiczki. Bo dobry
i skuteczny ratownik to żywy ratownik.
Strażacy cieszą się dużym szacunkiem,
a w czasach pandemii chyba nawet jeszcze większym niż dotąd, bo dają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.
Nasza strażacka pasja jest odbierana
bardzo pozytywnie. W epoce koronawirusa chyba faktycznie spotykamy się
z jeszcze większą serdecznością. Nie możemy tego zaprzepaścić, musimy robić
wszystko by dalej zasługiwać na to zaufanie. Jesteśmy po to żeby służyć tym, którzy naszej pomocy potrzebują.
rozmawiał
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA – CZERWIEC 2020
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Wypalanie traw
– szkodliwe, karalne i nieopłacalne
Wypalanie traw to bezmyślność, która może sporo kosztować. Sprawcy wydaje się, że „ułatwia sobie życie”. Tymczasem szkodzi innym osobom, przyrodzie oraz samemu sobie. Naraża się także na odpowiedzialność karną i utratę unijnej dotacji.
Jest wiosenny wieczór. W remizie rozlega się dźwięk syreny, a już po chwili słychać strażackie samochody. Większość
osób pomyśli: „Pewnie znów płoną trawy”. I bardzo często tak właśnie jest. Pożary traw to plaga, z którą strażacy walczą
od lat. Stanowią one wielkie zagrożenie
dla ludzi i zwierząt, niszczą przyrodę oraz
zanieczyszczają powietrze. Wypalanie łąk
i nieużytków jest zagrożone wysokimi karami. Za spowodowanie pożaru sprawcy
może grozić nawet do 10 lat więzienia!
Ponadto, taki proceder się po prostu
się nie opłaca. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, których zobowiązani są przestrzegać rolnicy
ubiegający się o płatności bezpośrednie
oraz niektóre płatności w ramach PROW
2014-2020, np. płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do
zmniejszenia płatności, o które ubiega się
rolnik, o minimum 5%. Jeszcze surowszą
karę poniesie rolnik w przypadku, gdy
świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25%,

a w skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk, ARiMR
może pozbawić rolnika całej kwoty płatności za dany rok. Dlatego każdy powinien się dobrze zastanowić czy warto wypalać nieużytki.

Zakaz wypalania traw zawarto
w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz.
142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku
o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności mo-

gących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności: rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu
grożą surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r.
poz. 618) – kara aresztu, nagany lub
grzywny, której wysokość w myśl art.
24 § 1 może wynosić od 20 do 5000
złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mające postać
pożaru, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10”.
Marcin Welc (OSP Krzemienica)
Michał Okrzeszowski

Do

5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu #MojaWoda. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które
zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór
wniosków rozpocznie się w lipcu.
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Przeciwdziałamy skutkom suszy
na terenie Gminy Czarna
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi konsultacje, prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy” STOP SUSZY!. Również Gmina Czarna pod kierownictwem Wójta Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego włącza się w tą akcję aby uświadamiać mieszkańców o sposobach oszczędzania wody oraz przeciwdziałania skutkom suszy. Także w planach inwestycyjnych
Gminy Czarna podjęty został szereg działań, których celem jest ograniczenie skutków suszy oraz zapewnienie ciągłości i jakości dostarczanej mieszkańcom wody pitnej.
Dla zapewnienia rezerw wody
dla osób mieszkających na terenie gminy Czarna, a w szczególności miejscowości Krzemienica zaplanowane zostało
zadanie mające na celu wykonanie studni S-1A oraz S-2A
dla ujęcia wody w Krzemienicy, dzięki czemu zostanie zwiększona wydajność całego ujęcia.
Dla tej właśnie inwestycji została już opracowana dokumentacja geologiczna potwierdzona
decyzją Starosty łańcuckiego.
Kolejnym zadaniem mającym
na celu przeciwdziałanie suszy
oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców jest połączenie wodociągu
Medynia Głogowska z wodociągiem Trzeboś w Gminie Sokołów Małopolski. Inwestycja ta
jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i jest realizowana przez Zakład Komunalny Sokołów Małopolski.
Po zakończeniu inwestycji obie
gminy mają podzielić się kosztami poniesionymi na to przedsięwzięcie. To zadanie inwestycyjne dla Gminy
Czarna oznaczać będzie, iż w razie jakichkolwiek problemów z wydajnością
ujęcia wody w Pogwizdowie w trakcie
długotrwałej suszy, część wodociągu Medynia Głogowska i Pogwizdów zasilane
będą zakupioną wodą z sąsiedniej gminy.
Z inicjatywy Wójta Gminy Czarna zostały podjęte również działania mające
na celu budowę nowej studni dla ujęcia
wody w Pogwizdowie. W wyniku zawartego porozumienia Gminy Czarna z firmą KRUSZGEO aktualnie jest wiercona
studnia na terenie miejscowości Stobierna, która zwiększy wydajność ujęcia wody
w Pogwizdowie i zapewni ciągłość dostaw wody dla wszystkich mieszkańców
Pogwizdowa, Medyni Głogowskiej oraz
www.gminaczarna.pl

Medyni Łańcuckiej. Po wykonaniu studni pozostaną jeszcze do wykonania prace z jej uzbrojeniem i doprowadzeniem
rurociągu tłocznego do Stacji Uzdatniania Wody w Pogwizdowie.
Jednym z zadań priorytetowych, które planuje do realizacji Gmina Czarna
jest wykonanie łącznika wodociągowego
łączącego wodociąg Krzemienica z wodociągiem Czarna. Działanie to pozwoli
zapewnienie dostaw wody w razie problemów z wydajnością jednego z tych wodociągów.
Kolejną ważną inwestycją jest wykonanie studni S-2A oraz S-4 i S-5 ujęcia
wody w Czarnej. Dzięki temu przedsięwzięciu zwiększy się wydatek ujęcia wody
w Czarnej, z którego korzystają mieszkańcy Czarnej, Dąbrówek i Zalesia a mogą

również korzystać mieszkańcy
Pogwizdowa, Medyni Głogowskiej i Medyni Łańcuckiej.
Wszystkie te działania zmierzające do zwiększenia zasobów
eksploatacyjnych naszych ujęć
wody w Czarnej, Pogwizdowie
i Krzemienicy, nie mogą jednak
zwalniać mieszkańców Naszej
Gminy z racjonalnego i celowego jej wykorzystywania. Woda
dostarczana mieszkańcom jest
wodą uzdatnianą przeznaczoną do celów socjalno-bytowych,
a w ograniczonym stopniu na
inne cele.
Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych
zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Dzięki
przemyślanym, strategicznym
działaniom można jedynie
w długofalowej perspektywie
czasu minimalizować jej skutki. Właśnie w celu pozyskania
takiego narzędzia powstaje plan
przeciwdziałania skutkom suszy
(PPSS) do którego włącza się również
nasza gmina. Jednocześnie zachęcamy
mieszkańców Gminy Czarna do aktywnego włączania się do ww. projektu przez
chociażby tworzenie zbiorników małej
retencji do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości.
Jest to związane z nowym programem
rządowym mała retencja, który umożliwia gromadzenie wód opadowych z przeznaczeniem właśnie na cele gospodarcze.
Bądźmy świadomi dobra, które daje
nam środowisko i dbajmy o nie dla zachowania jego czystości. Jednocześnie
podejmujmy wszelkie możliwe działania
aby nasze i przyszłe pokolenia nie doświadczyły braku wody warunkującej każdą formę życia.
Arkadiusz Szpunar
NASZA GMINA – CZERWIEC 2020
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Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy
Od 16 kwietnia na terenie całej Polski wprowadzono nakaz zasłaniania twarzy. Aby pomóc
mieszkańcom, gmina Czarna na początek zakupiła jednorazowe maseczki dla wszystkich.
Wkrótce jednak pojawił się pomysł, aby zapewnić każdemu bardziej trwały środek ochrony.
W akcję szycia maseczek wielokrotnego użytku zaangażowali się pracownicy GOKiR, lokalne
krawcowe oraz wolontariusze. Materiały ufundowali Radni Gminy Czarna ze swoich diet oraz
gmina ze środków z budżetu.
Po ogłoszeniu przepisów o obowiązku
zakrywania twarzy, w całym kraju wzrosło zainteresowanie zakupem maseczek
ochronnych. W tej sytuacji wójt gminy
Czarna, Edward Dobrzański postanowił
pomóc mieszkańcom. Gmina z własnego budżetu kupiła jednorazowe maseczki dla wszystkich. Łącznie około 11 tys.
sztuk. Urzędnicy sugerowali się liczbą
domowników zgłoszonych w deklaracji
dotyczącej wywozu śmieci. Były to bardzo aktualne dane, bo takie deklaracje
składano do 10 lutego 2020.
Po odpowiedniej sterylizacji maseczki
zostały zapakowane i w bezpieczny sposób dostarczone do każdego domu. Zajęli się tym pracownicy urzędu gminy,
ośrodka kultury oraz strażacy z miejscowych OSP. W Dąbrówkach i w Woli Małej dodatkowo w akcję dystrybucji maseczek włączyli się pracownicy szkoły
i członkowie klubu sportowego. Mieszkańcy otrzymali maski już w ciągu kilku
dni od wprowadzenia nakazu.

Kwietniowa akcja spotkała się z uznaniem ze strony mieszkańców. Już wtedy
pytano jednak o maseczki wielokrotnego
użytku. Tymczasem pracownicy GOKiR
w Czarnej, wspólnie z krawcowymi z gminy Czarna i wolontariuszami zaczęli szyć
takie właśnie bawełniane maseczki. Koordynatorką przedsięwzięcia została Katarzyna Gargała – pomysłodawczyni głośnej akcji „Maseczki dla Łańcuta”, która
zakończyła się przed Wielkanocą. – Materiały zostały zakupione przez urząd gminy –
ze środków z gminnego budżetu oraz z pieniędzy przekazanych przez radnych, którzy
zrzekli się swoich diet za kwiecień – mówi
Katarzyna Gargała. Łącznie uszyto ponad 11 tysięcy maseczek – była to ilość odpowiadająca liczbie mieszkańców gminy.
Podobnie jak za pierwszym razem
w dystrybucję zaangażowali się strażacy,
a w miejscowościach, w których nie ma
jednostek OSP (Dąbrówki i Wola Mała)
– pracownicy szkoły i członkowie klubów
sportowych.
Każdy pakiet zaopatrzony był w krótką informację
przypominającą o konieczności dezynfekcji maseczki.
Po każdym użyciu należy ją
wyprać w temperaturze minimum 60 stopni, a następnie wyprasować gorącym żelazkiem.
Michał Okrzeszowski
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Żywność dla mieszkańców
W dniach 21 i 22 kwietnia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
przekazywali żywność dla mieszkańców Gminy Czarna w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.
Żywność została sprowadzona w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym w Podprogramie 2019 już
po raz dziesiąty. Ze względu na stan epidemii tym razem dystrybucja żywności
odbywała się w inny niż zwykle sposób;
wymagała przede wszystkim zachowania
rygorów sanitarnych, a więc bezpiecznego
transportu, wyładunku, pakowania oraz
dostarczania żywności do mieszkańców.
Do rozdysponowania było około 10 ton
żywności z takimi produktami jak: olej,
mąka, makaron, mleko, konserwy mięsne,
rybne, cukier, itp. Po przywiezieniu żywności z magazynu Polskiego Czerwonego
Krzyża w Strzyżowie i rozładowaniu transportu pracownicy socjalni GOPS w Czarnej przygotowali 400 paczek z żywnością.
Ze względu na trwający stan epidemii
oraz obowiązujące przepisy i zalecenia nie
można było wydawać żywności mieszkań-

com zgłaszającym się po odbiór żywności
osobiście i w związku z tym do akcji pomocy żywnościowej włączyli się strażacy
ze wszystkich OSP z terenu Gminy Czar-

na, którzy przygotowaną żywność dostarczyli do domów mieszkańców zakwalifikowanych do tej formy wsparcia.
Ewa Moskwa

Wznowienie naboru wniosków

Zdrowe powietrze
jest lepsze

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. wznowione zostało przyjmowanie wniosków w ramach projektów „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych –
projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie
ROF” i trwać będzie do 31 lipca 2020 r.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Czarna możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu,
w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:30
do 15:30). Aby złożyć wniosek, należy wcześniej uzgodnić termin wizyty poprzez kontakt telefoniczny 17 226 23 24 w.146.
Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Lidera
Projektu – Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego rof.org.pl/dokumenty

www.gminaczarna.pl
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GOPS

w pandemii
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. od dnia 20 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej musiał dostosować swoją działalność do wprowadzonych przez władze przepisów i zaleceń.
Od pierwszego dnia po wprowadzeniu
stanu epidemii wprowadzono dyżur pracowników do godziny 19,00. W trakcie
dyżuru pracownicy przyjmowali zgłoszenia i udzielali informacji w szczególności na temat możliwości odbywania kwarantanny, pomocy, jaką można uzyskać
podczas kwarantanny, trudnych sytuacji
i zdarzeń na terenie gminy dotyczących
zwłaszcza osób samotnych, starszych,
niepełnosprawnych mających problemy
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w nowej sytuacji (m.innymi: zakupy, recepty i wykupienie leków, konflikty i przemoc w rodzinie).
Na bieżąco utrzymywany był kontakt
z TSSE w Łańcucie.
W celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w żywność nawiązano kontakt
ze sklepami i lokalami gastronomicznymi i została uruchomiona usługa zakupów „na telefon” z dowozem do domu –
lista sklepów i lokali gastronomicznych
została umieszczona na stronie internetowej gminy.

Także na stronach internetowych na
bieżąco informowano mieszkańców
o możliwościach skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.
Ze względów bezpieczeństwa została
zgodnie z zaleceniami zawieszona część
świadczonych specjalistycznych usług
opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi; przez cały okres wykonywane
były usługi opiekuńcze u osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania podopiecznych).
W miesiącu kwietniu pomocą w formie usług opiekuńczych objęto dodatkowo 2 nowe osoby (osoby starsze, niepełnosprawne).
Pracownicy, zwłaszcza pracujący podczas epidemii w terenie zostali zapoznani z zaleceniami służb sanitarnych oraz
wyposażeni w środki ochrony osobistej
oraz dezynfekcji.
Pierwszym zadaniem, którego wykonanie skomplikowała epidemia było zorganizowanie wypłaty świadczeń w dniu
20 marca (termin wypłat świadczeń ro-

dzinnych, wychowawczych, z pomocy
społecznej,z funduszu alimentacyjnego).
Z powodu zamknięcia punktu kasowego
w BS Żołynia – punkt w Czarnej-wypłaty zostały zrealizowane zastępczo przez
CUW w Czarnej.
Ze względu na występujące ryzyko zachorowań na koronawirusa w domach
pomocy społecznej, a także realizując polecenie wojewody podkarpackiego nawiązano i utrzymywany jest stały kontakt
z domem pomocy społecznej „Leśne Zacisze” w Dąbrówkach – przekazywano
informacje i zalecenia dot. dps, a także
dostarczono środki do dezynfekcji, maseczki i żywność.
Utrzymywany jest stały kontakt
z mieszkańcami Domu Katolickiej
Wspólnoty Chleb Życia Dobrego Łotra
– Św. Dyzmy w Medynii Głogowskiej 735,
przekazywano informacje i zalecenia dotyczące działań zapobiegawczych i organizacyjnych oraz środki higieny osobistej (płyn do dezynfekcji oraz maseczki).
Przez cały czas realizowane są zadania
związane z przyjmowaniem wniosków,
prowadzeniem postępowań, wydawaniem decyzji administracyjnych i wypłatą
świadczeń zarówno z pomocy społecznej,
jak i świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych. W miejsce dotychczasowego kontaktu osobistego pracownika z klientem coraz częściej stosuje
się elektroniczne przekazywanie dokumentów oraz kontakt telefoniczny.
Na bieżąco utrzymywany jest kontakt
i wymiana informacji z policją, kuratorem
sądowym i asystentem rodziny oraz monitorowana sytuacja rodzin zagrożonych
przemocą oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ewa Moskwa

Wnioski o świadczenia droga internetową!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej przypomina o możliwości składania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia Dobry Start,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wniosków Karta
Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wypełniania wniosków na świadczenia rodzinne (w tym zasiłek
rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), a także wniosków o świadczenia wychowawcze
i świadczenia Dobry Start prosimy o kontakt z pracownikami:

v Tomasz Baran – tel. 17 2262325 wew. 22 – miejscowości
Czarna, Pogwizdów a także Karta Dużej Rodziny
v Agnieszka Gwizdak – tel. 17 2262325 wew. 21– miejscowości Krzemienica, Medynia Łańcucka
v Dorota Kołomyja – tel. 17 2262325 wew. 22 – miejscowości Dąbrówki, Wola Mała
v Edyta Łukasz – tel. 17 2262325 wew. 21 – miejscowości
Medynia Głogowska, Zalesie
v Halina Wilczak-Głąb – tel. 17 2262325 wew. 26 – Fundusz
Alimentacyjny
Informacje o terminach składania wniosków na nowy okres
zasiłkowy, wzory formularzy oraz inne informacje są umieszczane na bieżąco na stronie https://biuletyn.net/gops.gminaczarna

Przydatne linki https://www.gov.pl/web/rodzina;
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3
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Czas zacząć kompostować
Kompostowanie jest tlenowym procesem rozkładu
odpadów organicznych z udziałem mikroorganizmów.
Uzyskany kompost – substytut nawozu naturalnego
można wykorzystać do użyźnienia gleb w niezbędne
składniki odżywcze potrzebne do upraw w ogrodzie.
Kompost nie jest szkodliwy, za to poprawia właściwości nawożonej nim gleby – wzbogaca ją w próchnicę, sprawiaże staje się ona bardziej żyzna. Odpady
biodegradowalne stanowią do 70% naszych śmieci –
kompostowane jest świetnym sposobem na ich ograniczenie.

MOŻNA kompostować

Kompost powinien być ciemny, sypki
i mieć zapach ziemisty.

NIE MOŻNA kompostować

Odpady z podwórka
– skoszone trawy, liście roślin
ozdobnych, chwasty bez nasion

Mięsa i nabiału
– kości, surowych jajek

Odpady kuchenne
– skorupki jaj, obierki z warzyw
i owoców (nie cytrusów),
fusy z herbaty, kawy

Tłuszczy
– olejów do gotowania, smarów

Papier nie nadający się
do recyklingu
– ręczniki papierowe, serwetki,
kartony po jajkach
Małe ilości:
trocin, zrębów drewna,
małych patyków
Popioły drzewne
– są źródłem wapna, potasu
i wpływają na pH twojego kompostu

Materiałów syntetycznych
– olejów silnikowych, szkła,
plastików, styropianu, tkanin
Odchodów zwierzęcych
Liści o dużej ilości garbników
(np. dąb, olcha, orzech włoski)
bądź alkaloidów (igły i pędy cisa)
Dużych kawałków
drewna, gruzu, śmieci z odkurzacza

Stworzenie kompostu kosztuje niewiele – jedynie nieco czasu i pracy!!!
www.gminaczarna.pl
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RODZAJE KOMPOSTOWNIKÓW:
Termokompostowniki

Są pojemnikami wykonanymi z plastiku o zamkniętej konstrukcji.
Zapewniają wysoką temperaturę w ich wnętrzu, co zauważalnie
przyspiesza proces dojrzewania kompostu. Powinny być sytuowane
w zacienionych miejscach i systematycznie podlewane, gdy wilgotność w nich mocno spada. Kompostowniki te dzięki swojej formie
zapewniają ochronę kompostu przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, przy jednoczesnym dostępie do powietrza. Kompost przygotowany w ten sposób dojrzewa do 70% szybciej od
kompostu uzyskanego na pryzmie.

Kompostownik drewniany

Można wykonać go samodzielnie z desek, zaimpregnowanych belek lub palet, ułożonych w taki sposób, aby jego
konstrukcja pozwalała kompostowi oddychać.
Powinien być zbudowany tak, aby zapewniał przewiewność we wszystkich warstwach kompostu, możliwość łatwego nawodnienia i odprowadzania nadmiaru wody. Nie
może mieć zabudowanego dna.

Kompostowanie w pryzmie

Zakładanie kompostu w pryzmie może odbywać się w zasadzie od wiosny do jesieni, gdy temperatura jest
dodatnia. Do założenia pryzmy wybieramy miejsce osłonięte od wiatru i zacienione.
Na przykładową budowę pryzmy składa się:
1. dolna warstwa gałęzi z dostępem tlenu – warstwa drenażowa;
2. materiał dobrze chłonący wodę (np. torf, ziemia ogrodowa, słoma, zeszłoroczny kompost);
3. warstwy odpadów przekładane torfem, słomą, trocinami i niewielką ilością ziemi;
4. wysokość pryzmy nie powinna przekraczać 1,5 m.

Na jej wierzchu formujemy zagłębienie dzięki czemu woda opadowa będzie wnikała w głąb pryzmy.

Jak przyspieszyć kompostowanie?
u Dodać do kompostu szczepionek kompostowych, tzw. starterów, które
można kupić w sklepach ogrodniczych. Zapewniają odpowiedni stosunek węgla do azotu (C:N) i regulują temperaturę wewnątrz pryzmy.
u Wprowadzić hodowlę dżdżownic kalifornijskich.
u Dodać przetworzonego kompostu.
u Posypać kompost węglanem wapnia,
u Użyć plastikowego kompostowania.
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Kompostując zmniejszamy ilość odpadów trafiających na wysypisko.
Zmniejszamy uciążliwość naszych śmieci dla otoczenia, bo suche
odpady nie zagniwają.
Zwracamy substancje organiczne do gleby użyźniając ją, spulchniając, zwiększając jej pojemność wodną i powietrzną.
Kompost stosuje się do nawożenia roślin ogrodowych, warzyw,
drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych.
Deklarując kompostowanie przysługuje nam zniżka w opłacie za
odpady!!!
Może być wykorzystywany do rekultywacji wysypisk i terenów
zdegradowanych.
Oszczędzamy na zakupie nawozów.

Kilka prawd
o kompostowaniu
Fusy z kawy przywabiają
do pryzmy dżdżownice,
które przetwarzają masę
biologiczną.
Kompostowniki i pryzmy
warto zakładać pod bzem
czarnym, leszczyną, kaliną koralową i grabem,
bo rośliny te sprzyjają
kompostowaniu.
Rośliny i owoce porażone przez choroby należy
spalić i dopiero popiół
dodawać do kompostowanego materiału.
Pryzmę kompostową
można obsiać łubinem, aby zwiększyć
zawartość azotu
w kompoście.

www.gminaczarna.pl

Jak rozpoznać,
że kompost jest już gotowy?
Woń – musi pachnieć przyjemnie świeżą ziemią. Jeśli czuć zgniliznę lub pleśń, to znak, że w pryzmie
zaszły niepożądane procesy.
Temperatura – jeśli kompost jest cieplejszy niż
otoczenie, oznacza to, że procesy rozkładu jeszcze
trwają.
Kolor – czarny lub bardzo ciemnobrązowy.
Struktura – powinien być pulchny. Jeśli jest maziowaty, nie składa się z grudek, które można rozdzielić, dostrzec można np. fragmenty roślin, które znalazły się w pryzmie, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Po jakim czasie kompost będzie
gotowy do użycia?
Jeśli pryzma zostanie założona w kwietniu, to w październiku będzie można nawieźć ogród własnym
kompostem. 6 miesięcy to średni czas potrzebny do
jego powstania, ale może się zdarzyć, że pryzma będzie potrzebowała aż 12 lub 18 miesięcy, aby zakończył się w niej cały proces.
Autor: Mateusz Bieniasz
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Wyjątkowo uzdolniony uczeń
kończy Szkołę Podstawową w Krzemienicy

Krzysztof Lalicki

przez cały
okres pobytu w naszej szkole wykazywał
wybitne zdolności matematyczne. Wyróżniał się także umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza przeciętne np.
skomplikowane obliczenia w pamięci,
szybkie tempo czytania, rozumienia i zapamiętywania bardzo dużej ilości tekstu.
Nie pamiętamy w Krzemienicy ucznia,
który w ciągu nauki w szkole podstawowej zdobyłby z taką łatwością tyle sukcesów. Krzysztof od 2 klasy szkoły pod-

stawowej brał udział w ogólnopolskich
konkursach matematycznych („Alfik”,
„Mat”), a później także w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł matematyczny”
i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Jego udział najczęściej kończył się tytułem laureata, a w części z nich zdobył w finale 100% punktów.
Tytuły laureata w konkursach „Alfik matematyczny” i „Mat” umożliwiały Krzysztofowi udział w tygodniowym
„Obozie Talentów” w Serpelicach nad
Bugiem, z czego skorzystał trzykrotnie.
Wielokrotnie również był nagradzany voucherami podarunkowymi.
Od 5 klasy szkoły podstawowej przez
kolejne 4 lata był laureatem Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z matematyki, co każdorazowo uprawniało
go do zwolnienia z egzaminu końcowego z tego przedmiotu. W tym roku szkolny uzyskał jednocześnie tytuł laureata
z geografii.
Z powodzeniem chłopiec brał udział
w różnego rodzaju konkursach na szczeblu powiatowym.

Najważniejsze sukcesy
Krzysztofa Lalickiego:
tytuł laureata:
1. Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z matematyki dla szkół podstawowych – 2017,
2018, 2019, 2020,
2. Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z geografii dla szkół podstawowych – 2020 r.
3.

„Kangur matematyczny” – międzynarodowy – dwukrotnie,

4. „Alfik Matematyczny” – ogólnopolski – laureat od 2 klasy szkoły podstawowej,
5. „Orzeł Matematyczny” – ogólnopolski –
2015, 2016, 2017,
6. „Mat” – ogólnopolski – 2018, 2019,
7. XXVII Konkurs Matematyczny im. prof.
Jana Marszała – wojewódzki – 2020.
Mimo, że nauka przychodzi Krzysztofowi z ogromną łatwością (sam przyznaje, że uczy się mało), jest chłopcem bardzo skromnym. Wierzymy, że zbiór jego
sukcesów nie został zamknięty i życzymy
mu dalszego rozwijania talentów na kolejnych etapach edukacji.
Katarzyna Wróbel
wicedyrektor Zespołu
Szkół w Krzemienicy

Zapraszamy na warsztaty obrzędowe
Koło Gospodyń Wiejskich „Klub Kobiet” z Medyni Łańcuckiej
rozpoczęło realizację projektu „Od ziarenka do bochenka –
warsztaty obrzędowe”.
Celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół tradycji związanych z pracą rolnika w oparciu o twórczość ludowej rzeźbiarki Władysławy Prucnal. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału
w przedsięwzięciu wszystkich zainteresowanych mieszkańców Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Szczególnie
zapraszamy osoby, które pamiętają dawne zwyczaje
związane z życiem i pracą na wsi, aby podzieliły się swoimi wspomnieniami oraz tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie. Informacje o spotkaniu organizacyjnym zostaną zamieszczone na stronie FB Ośrodka
Kultury w Medyni Łańcuckiej.
Zadanie dofinansowane jest
ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach
programu EtnoPolska 2020.
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Epidemia koronawirusa sprawiła, że w edukacji doszło do niespotykanych dotąd zmian.
Nagle, z dnia na dzień, szkoły musiały przestawić się na zdalne nauczanie. Z początku każda placówka w naszej gminie wybrała trochę
inną drogę, ale w maju zaczęto wprowadzać
jeden system.
12 marca 2020 r. normalne lekcje
w szkołach zostały zawieszone. Równocześnie ministerstwo edukacji zobowiązało szkoły, by wprowadziły kształcenie
na odległość. – Szkoła stanęła przed dużym wyzwaniem. To, co dotychczas odbywało się w klasach, trzeba było przenieść
w wirtualny świat. Narzędzia takie jaki
komputer, Internet, które do tej pory były
pomocne w procesie dydaktycznym, miały stać się jego głównym kanałem – mówi
Katarzyna Wróbel, wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzemienicy.
W szkołach, które jeszcze przed epidemią wprowadziły E-dziennik (elektroniczny dziennik), to narzędzie okazało
się bardzo przydatne w zdalnej edukacji. Za pomocą E-dziennika nauczyciele
publikują materiały i zadania oraz wysyłają wiadomości do uczniów i rodziców.
Tam gdzie nie ma E-dziennika, materiały
do nauki pojawiają się na stronie internetowej szkoły, na tzw. „wirtualnej tablicy”.
– Prowadzę stronę internetową szkoły.
Na samym początku kwarantanny nauczyciele wysyłali do mnie setki maili z materiałami, które publikowałam na stronie. Było
to męczące i chyba mało ciekawe dla uczniów – mówi Iwona Międlar, nauczyciel
matematyki w ZS w Czarnej. – Później
założyłam „wirtualną tablicę” za pomocą platformy Padlet. Każdy nauczyciel ma
tam swoje konto, na którym publikuje materiały dla każdej klasy. Można umieszczać
także filmy i nagrania dźwiękowe – własne
oraz dostępne na różnych stronach internetowych – opisuje pani Iwona. Jest też
możliwość publikowania komentarzy na
„wirtualnej tablicy”. W ten sposób uczniowie często pytają o jakieś zagadnienia,
których nie rozumieją. W zdalnej edukacji ważny jest też kontakt mailowy i telefoniczny – z uczniami oraz ich rodzicami.
Szkoły używają też innych narzędzi, takich jak np. platforma Eduelo (ZS w Dąbrówkach).
Jeszcze przed przerwą świąteczną
w niektórych szkołach rozpoczęły się
wideolekcje. – Decyzja o ich wprowadzeniu wynikała nie tyle z rozporządzenia,
ale przede wszystkim… z potrzeby serca.
W trudnym okresie kwarantanny zarówno nauczyciele jak i uczniowie potrzebowali bezpośredniego kontaktu, nie tylko kowww.gminaczarna.pl

Zdalna nauka
– wyzwanie, przed którym stanęły szkoły

respondencyjnego – przyznaje Katarzyna
Wróbel. – Poza tym zdalne nauczanie to
coś więcej niż przesyłanie numerów stron
i ćwiczeń z podręcznika „do przerobienia”
– podkreśla wicedyrektor ZS w Krzemienicy. W krzemienickiej szkole wybrano
platformę Microsoft Teams. Jest to program, który umożliwia prowadzenie bezpośrednich lekcji on-line dla całej klasy
(nauczyciel może udostępnić swój pulpit,
dzięki czemu uczniowie widzą na ekranie
swojego komputera czy tabletu tablicę,
podręcznik, materiały dydaktyczne). Pozwala on także na indywidualne konsultacje, prowadzenie czatu (przekazywanie krótkich informacji), wymianę plików
pomiędzy uczniami a nauczycielami (np.
przesyłanie zadań domowych). W Krzemienicy takie wirtualne lekcje odbywają się we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Lekcja wychowawcza online

W innych szkołach prowadzono wideolekcje za pomocą różnych programów, np. G Suite (Dąbrówki), Zoom
(Wola Mała, Zalesie) czy Discord (Medynia Łańcucka). W części placówek lekcje online mieli tylko uczniowie klas 4-8.
Początkowo w SP w Medyni Głogowskiej głównym narzędziem pracy był
dziennik elektroniczny, ale stopniowo
coraz więcej nauczycieli zaczęło prowadzić lekcje „na żywo”. Zdalne nauczanie
realizowano za pomocą różnych programów, takich jak: Zoom, Skype, Messenger, Discord. – Uczniowie, z konieczności
odizolowani w domu, z pomocą nauczycieli
i rodziców realizują podstawę programową
i przygotowują się do egzaminów. Dlatego
wideolekcje są obecnie ważnym narzędziem
ciąg dalszy na str. 22
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ciąg dalszy ze str. 21
służącym nie tylko do efektywnego przekazywania wiedzy. Dzieci i młodzież mają
wtedy możliwość zobaczenia się z całym
zespołem klasowym, porozmawiania, podzielenia się swoimi emocjami i spostrzeżeniami – mówi Alina Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
– Wideolekcje to taka namiastka bycia razem i psychicznego wsparcia. Dlatego w naszej szkole nauczyciele w ten sposób prowadzą również godziny z wychowawcą.
Dzieci po prostu za sobą tęsknią, dlatego
te pierwsze lekcje „na żywo” były, zwłaszcza dla najmłodszych, źródłem radości i zachwytu – wspomina dyrektor.
Rodzice zwracają uwagę, że zdalna nauka trwa krócej niż tradycyjnej lekcje. –
Córka spędzała w szkole około 3-4 godzin,
a zajęcia na odległość trwają 1-2 godziny – mówi Beata Bielecka, mama trzecioklasistki, uczennicy SP w Krzemienicy. Beata zauważa, że jej dziecko szybko
przyzwyczaiło się do nowego trybu nauki.
– Wiktoria dobrze się odnalazła w „wirtualnej szkole”, chociaż wcześniej nie miała
dużo do czynienia z komputerem – stwierdza. Zdalna nauka ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony łatwiej jest choćby
22
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nie uważać na lekcji i rozmawiać z innymi uczniami na czacie. Nauczycielowi
o wiele trudniej to kontrolować. Z drugiej strony taka nauka daje też czasami
większe możliwości. – Panie muszą wykazać się większą kreatywnością. Na normalnej lekcji nie byłoby zadań takich jak
np. „Obejrzyj dany film na YouTube” – zauważa Beata Bielecka.
W edukacji przedszkolnej nie ma wideolekcji. Materiały dla dzieci i rodziców publikowane są na stronach zespołów szkół, lub np. w zamkniętych grupach
na Facebooku. Nauczyciele przestrzegają programu, który był wcześniej zaplanowany. Nie mogąc np. uczyć piosenki
na miejscu w przedszkolu, przesyłają jej
tekst oraz nagranie na YouTube. Wysyłają też propozycje zabaw plastycznych
i zachęcają dzieci do przesyłania swoich
prac. Rodziców zachęcają do komentarzy – tak, aby zdalna praca była jak najbardziej owocna.

Office 365 dla każdej szkoły

W związku z przedłużającą się kwarantanną, gmina Czarna w podległych jej
szkołach zaczęła wprowadzać platformę
edukacyjną Office 365. Przygotowania

trwały już w kwietniu. W maju w kolejnych szkołach zaczęło się zdalne nauczanie z użyciem Office 365, a wraz z nim wideolekcje na Microsoft Teams.
– Jest to bardzo dobry program, który
spełnia nasze oczekiwania. Jednak poznanie jego możliwości wymaga więcej czasu – mówi Agnieszka Bernat, nauczyciel muzyki w ZS w Medyni Łańcuckiej.
Wcześniej pani Agnieszka kontaktowała się z uczniami mailowo, przez Messengera, albo przez Skype’a.
– Grę na flecie traktowałam jako zadanie na szóstkę. Umawiałam się z uczniem
i o określonej godzinie kontaktowaliśmy
się przez Messengera, żeby dziecko mogło
zagrać, albo zaśpiewać piosenkę – opisuje. Wiadomo, zdarzały się sytuacje, kiedy z różnych powodów nie można było
się połączyć „na żywo”. – Wtedy dziecko
nagrywało krótki film, na którym gra na
flecie i wysyłało go mailem. Nie nagranie
dźwiękowe, ale właśnie film. Dzieci chciały w ten sposób pokazać, że to naprawdę
one grają, a nie ktoś inny. To było bardzo
miłe – wspomina nauczyciel.
Obecnie pani Agnieszka i jej uczniowie
łączą się przez Microsoft Teams. – Dzięki
temu programowi korzystamy też z e-podręczników, które zawierają około 170 tematów z muzyki. Wyświetlam daną stronę
na moim ekranie, a ona pokazuje się również na komputerach uczniów. Mogą później poczytać treść, ale i posłuchać różnych
utworów związanych z tematem. Taka lekcja daje wielkie możliwości – mówi pani
Agnieszka.
– Sytuacja wymuszona epidemią spowodowała, że nauczyciele przeszli przyspieszoną edukację w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a jednak
ciągle się jeszcze uczymy – przyznaje Agnieszka Bernat.
Dużym wyzwaniem dla zdalnej edukacji okazał się brak odpowiedniego
sprzętu u części uczniów, dlatego gmina
Czarna zakupiła i wypożyczyła im laptopy. Na ten cel udało się uzyskać 70 tys.
zł rządowej pomocy z programu „Zdalna Szkoła”. Dzięki wsparciu z unijnego
programu Polska Cyfrowa, każda szkoła
otrzymała laptopy wraz z oprogramowaniem. Wypożyczony potrzebującym uczniom sprzęt wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył szkole
także po powrocie do normalnej nauki.
W ostatnich dniach gmina podpisała także umowę na zakup kolejnych komputerów w kwocie 95 tys. zł z programu Zdalna Szkoła+.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Ośrodek Kultury w Dąbrówkach
już po remoncie
28 maja zakończone zostały roboty budowlane będące drugim etapem przebudowy Ośrodka Kultury w Dąbrówkach.
Pierwsza część inwestycji polegała na
modernizacji części południowej budynku (przebudowa klatki schodowej, toalet,
sali spotkań na piętrze) Drugi etap objął:
– zabezpieczenie ogniochronne, grzybobójcze i owadobójcze konstrukcji drewnianej stropu nad salą widowiskową,
sceną oraz zapleczem,
– wykonanie nowego sufitu o odpowiedniej odporności ogniowej nad salą widowiskową oraz sceną,
– podział pomieszczenia za sceną na zaplecze kuchni oraz zaplecze sceny,
– remont pomieszczenia kuchni – wymianę posadzki oraz okładzin ścian,
– montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,
– wykonanie nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej, wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniu kuchni,
– montaż nowych urządzeń kuchennych
– zlewozmywak, umywalki, okap kuchenny z wyciągiem mechanicznym,
– odnowienie parkietu w sali widowiskowej (cyklinowanie i lakierowanie),
– całkowitą wymianę instalacji elektrycznej wraz nowymi oprawami i sterowaniem oświetleniem na sali widowiskowej,
– wykonanie nowej instalacji teletechnicznej IT i RTV z montażem anten
telewizyjnych,
– odnowienie elewacji budynku – wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego.

www.gminaczarna.pl

W budynku wykonano także nowe szafy i rolety okienne a na elewacji zainstalowano nowe szyldy informacyjne.
Wartość robót drugiego etapu to:
209 010,53 zł, całość inwestycji (pierwszego i drugiego etapu) to kwota blisko
600 000 zł.
Pierwsza część remontu dofinansowana była w kwocie 130 tys. zł. ze środków

zewnętrznych na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem Przebudowa
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub kulturalnej. Środki pozyskiwane były w ramach Stowarzyszenia LGD
Eurogalicja, którego gmina Czarna jest
członkiem.
Janusz Bełz, Małgorzata Wisz
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Rewitalizacja zagłębia garncarskiego
Czerwona cegła nawiązująca do domów i stodół budowanych w Medyni po wojnie ozdobiła elewację trzech nowych budynków, które pojawiły się w Zagrodzie Garncarskiej na początku tego roku. Ażurowe prześwity utworzone na części ścian inspirowane są tymi,

które powszechnie stosowano na tych terenach przy budowie murowanych stodół. Ażurowo stawiane cegły tworzyły w ścianach otwory pozwalające na cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, w których trzymano np. siano czy słomę.
Dziś zastosowanie tej metody ma funkcję wyłącznie dekoracyjną ale z pewnością będzie to detal architektoniczny, który będzie się odtąd kojarzył z Medynią.
Nowe budynki postawione pomiędzy
dwoma drewnianymi chałupami będą
pełnić różne funkcje Najmniejszy budynek (A), pierwszy od strony parkingu,
będzie punktem informacji turystycznej,
w którym będzie znajdował się min. sklep
z ceramiką i innymi lokalnymi,
W budynku znajdującym się w północnej części (C) pokazana będzie ceramika z różnych okresów istnienia zagłębia
garncarskiego, etapy powstawania naczyń, postacie i prace wybitnych garncarzy, makieta ceramiczna, piec garncarski
(jako eksponat), tu będzie odbywała się
także stała projekcja archiwalnego filmu
o Medyni i Zalesiu.
Trzeci budynek, przy drodze gminnej
od strony wschodniej zagrody (E) będzie
dużą pracownią garncarską przeznaczoną na prowadzenie warsztatów dla grup
szkolnych i indywidualnych osób. Będzie
to także miejsce spotkań dla mieszkańców, szkoleń czy wystaw.
W dwóch istniejących drewnianych budynkach odtworzona będzie tradycyjna,
dawna pracownia garncarza (budynek D)
a także izba mieszkalna i izba gościnna
przeznaczona do degustacji potraw pieczonych w glinianych naczyniach (budynek B).
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W ramach dotychczasowych robót
budowlanych na wszystkich nowych budynkach wykonano tynki zewnętrzne,
docieplenie ścian oraz elewację z cegły
klinkierowej, wykonano także wewnętrzne instalacje: elektryczną, gazową i wodno kanalizacyjną. Trwają prace przy wykonywaniu izolacji termicznej i wylewek
pod posadzki. Przygotowywana jest do
montażu stolarka zewnętrzna, aluminiowa (okna, witryna i drzwi zewnętrzne).
Do tej pory wykonano także fundamenty pod mały piec garncarski, który
w najbliższym czasie zostanie wybudowany przy współpracy z miejscowymi garncarzami. Nad piecem zbudowana zostanie wiata przykryta dachówką ceramiczną.
W ramach zagospodarowania terenu
wykonane zostały doziemne instalacje
gazowa i elektryczna, a także fundamenty blokowe pod zadaszenie tarasu wzdłuż
budynku karczmy.
Głównym jego celem projektu jest rozwój lokalny, pobudzenie przedsiębiorczości, integracja i aktywizacja mieszkańców.
Małgorzata Wisz, Janusz Bełz

Całkowita wartość zadania:
3 068 631,71 zł.

Obecne zaawansowanie robót
to około 1 000 000 zł
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego
w Medyni Głogowskiej” współfinansowana
ze środków RPO WP w wysokości 85% oraz
z budżetu Gminy Czarna.

www.gminaczarna.pl

Pandemia sparaliżowała normalną działalność ośrodków kultury. Jednak pracownicy
GOKiR zaangażowali się w akcję, która w tym
trudnym czasie okazała się bardzo potrzebna
– zaczęli szyć maseczki. Ważnymi miejscami
dla tej działalności okazały się dwie pracownie
zajęć praktycznych – pracownia ZPT w Woli
Małej i Garaż Dizajn w Medyni Głogowskiej.
Kiedy akcja „Maseczki dla Łańcuta”
dobiegła końca, przyszedł czas na szycie masek dla mieszkańców gminy Czarna. – Szyjemy je ponieważ w naszej gminie
też są potrzebne. Mamy ku temu warunki – w Woli Małej działa pracownia ZPT,
a w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji są pracownicy, którzy mogli się tym zająć
– mówi Katarzyna Gargała, koordynatorka przedsięwzięcia. Maseczki, które powstają, są bawełniane, wielorazowe. Szyją
je zarówno kobiety jak i mężczyźni. Niektórzy zajmują się tym w ośrodkach kultury gdzie pracują na co dzień, a niektórzy
we własnych domach. Maski szyją także
krawcowe z gminy Czarna oraz wolontariusze. Pracownia ZPT (zajęć praktyczno-technicznych) w Ośrodku Kultury w Woli
Małej stała się swego rodzaju „centrum
dowodzenia”. To tutaj przygotowuje się
materiały dla krawcowych, tutaj również
powstaje część maseczek. Aby włączyć się
w akcję, niekoniecznie trzeba umieć szyć.
Kto tego nie potrafi, może ciąć materiał,
wiązać gumki, czy zająć się roznoszeniem,
dystrybucją maseczek.
Pracownia ZPT powstała w 2017 roku,
dzięki projektowi „Twórczy Ferment
w Pustostanach”, współfinansowanemu
przez Narodowe Centrum Kultury. Stworzono ją w pomieszczeniach po dawnym
sklepie spożywczym. Stała się ciekawym
miejscem spotkań. Odbywały się tam
m.in. warsztaty aranżacji wnętrz, majsterkowania, renowacji starych sprzętów
i nadawania im nowych funkcji, a także
zajęcia plastyczne. Na ścianach pracowni
można oglądać fotografie mieszkańców
Woli Małej z lat 60. i 70. W tym miejscu zgromadzono także stare sprzęty, takie jak m.in. dawna waga sklepowa, czy
elementy zastawy stołowej firmy Społem.

www.gminaczarna.pl

Pracownie w ośrodkach kultury
znalazły nowe zastosowanie

Zamiast maseczek – torby na zakupy?

Drugim ważnym miejscem, w którym
powstają „gokowskie” maseczki, stała się
pracownia Garaż Dizajn. Mieści się ona
w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej. Została utworzona dzięki projektowi z Programu „Równać Szanse 2015”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W czasach zarazy obie pracownie znalazły nowe zastosowanie.
– I w jednej, i w drugiej pracowni znajdują się maszyny do szycia. Gdy realizowaliśmy nasze projekty, to nie przyszło nam
do głowy jak potrzebne będą te pracownie
w czasach pandemii – stwierdza Małgorzata Wisz, dyrektor GOKiR w Czarnej.
– Po ustaniu epidemii zamierzamy kontynuować działalność w pracowniach. Być
może będziemy szyć np. torby na zakupy
ozdobione grafikami z lokalnymi nawiązaniami lub inne przydatne mieszańcom
przedmioty codziennego użytku, które jednocześnie będą promować nasz region –
dodaje dyrektor.
Michał Okrzeszowski
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Ruszają sekcje

na obiekcie lekkoatletycznym w Czarnej
Zapraszamy uczniów klas 4-6
chcących rozpocząć przygodę ze sportem
na zajęciach z lekkoatletyki
na nowo otwartym obiekcie sportowym w Czarnej.
Zajęcia prowadzone będą w dwóch sekcjach:
1. sekcja biegowa (biegi średnie, przełaje): prowadząca
lekkoatletka Resovii Rzeszów – Patrycja Surowiec;
2. sekcja lekkoatletyczna (skoki, sprinty, płotki, rzuty) –
prowadząca trener Resovii Rzeszów –Agnieszka Bajda.
Treningi prowadzone będą z podziałem na grupy z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, zgodnie z zaleceniami GIS i MZ oraz za pisemną zgodą rodziców. Zajęcia
będą bezpłatne, koszty prowadzenia sekcji lekkoatletycznej pokrywa Urząd Gminy w Czarnej, opieka organizacyjna
Stowarzyszenie „WiR-Kopernik”.
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Morderstwo w Orient Expressie
pobiło rekordy popularności

Tym razem Zygmunt Kluz sięgnął po klasykę
kryminału. Teatr Dramatyczny z Krzemienicy
wystawił sztukę pt. „Morderstwo w Orient Expressie”. Adaptacja powieści Agathy Christie
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co
zaskoczyło nawet samego reżysera.
Jest rok 1933. Na dworcu kolejowym
w Stambule detektyw Herkules Poirot
(Marcin Bieniasz) spotyka się z swoim
przyjacielem – dyrektorem kolei monsieur Giraud (Józef Buk). Mężczyźni
wsiadają do słynnego Orient Expressu
– luksusowego pociągu relacji Stambuł
– Paryż. W wagonie restauracyjnym do
Poirota przysiada się Amerykanin nazwiskiem Ratchett (Wiesław Kołodziej).
Mówi, że dostaje anonimy z pogróżkami
i proponuje detektywowi wysokie honorarium w zamian za wykrycie ich autora.
Poirot, zrażony stylem bycia i zachowaniem milionera, odrzuca jednak tę propozycję. W czasie podróży przez Jugosławię pociąg zatrzymuje się na dłuższy
czas. Okazuje się, że utknął w zaspie. Wydarzyło się coś jeszcze gorszego – w nocy
został zamordowany Ratchett. Herkules Poirot rozpoczyna śledztwo. Pomagają mu w tym dyrektor kolei oraz grecki lekarz – doktor Constantine (Piotr
Pasierb)…

Wielu gości spoza Krzemienicy

Sztuka cieszyła się rekordową popularnością. Jeszcze przed premierą widzowie
masowo rezerwowali bilety. Planowano
trzy przedstawienia w krzemienickim
Ośrodku Kultury – 15, 16 oraz 23 lutego. Widząc takie zainteresowanie, 1 marca Teatr wystawił jeszcze jeden spektakl.
Reżyser Zygmunt Kluz nie kryje zaskoczenia – Nie wiedziałem, że klasyka kryminału tak zainteresuje widzów – przyznaje. – Widziałem wiele osób z innych
miejscowości. Cieszymy się, że nas odwiedzają i że skorzystali z tej sztuki, bo poza
zagadką kryminalną ma ona też pewien
przekaz moralny – mówi pan Zygmunt.

Obejrzałem film w kilku
różnych wersjach

Marcin Bieniasz nie jest debiutantem,
ale od dłuższego czasu nie grał pierwszoplanowej roli. Jak przygotowywał się
www.gminaczarna.pl

zatem do stworzenia postaci Herkulesa
Poirota, który jest przecież ikoną popkultury? – Zgodnie z namową reżysera,
obejrzałem film „Morderstwo w Orient Expressie” w kilku różnych wersjach. Trochę
podpatrzyłem na czym można się wzorować, ale z drugiej strony dałem tej postaci
trochę od siebie. Główna rola wymagała
dużego skupienia podczas całego spektaklu – mówi Marcin.
Na uznanie zasługuje nie tylko gra aktorów, ale również piękna scenografia.
Scena do złudzenia przypominała wa-

gon restauracyjny. Odpowiednio dobrana muzyka również budowała nastrój (o oprawę muzyczną zadbał Janusz
Kluz). Widzowie mieli duże oczekiwania i sądząc po reakcjach nie zawiedli się.
Teatr Dramatyczny kontynuuje ponad
stuletnią tradycję krzemienickiego teatru. W 1990 roku założył go i do dzisiaj
prowadzi Zygmunt Kluz. Grupa wystawia spektakle o różnej tematyce – m.in.
historycznej, religijnej, ale także komedie oraz sztuki kryminalne.
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA – CZERWIEC 2020
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Teatr „Do Trzech Razy Sztuka” pokazuje, że jednak

Warto rozmawiać

Byli sobie mąż i żona. On miał kochankę, a ona kochanka. Oboje chcieli skorzystać z „wolnej chaty”. Problem w tym, że „chata” wcale nie była
wolna… Cięte riposty, sytuacje zakrawające o absurd, a przede wszystkim dużo humoru. Oto najnowszy spektakl Teatru „Do Trzech Razy Sztuka”, zatytułowany „Warto rozmawiać”.
Olga (Barbara Sylwanowicz) i Norbert
(Mirosław Pelc) to bogate małżeństwo
z dwudziestoletnim stażem. Zdążyli już
znudzić się sobą i obojgu marzy się skok
w bok. Najlepiej byłoby zrobić to we własnym domu. Pasuje tylko jakoś pozbyć się
współmałżonka. Jest jeszcze Nadia (Katarzyna Ciąpała) – charakterna pomoc
domowa. Ją też koniecznie trzeba spławić. Wkrótce nadarzy się okazja, która
wydaje się idealna do zdrady. Mąż ma
jechać w podróż służbową do Szczecina, a żona wybiera się do rodziców do
Warszawy. Służąca dostaje wolne i też
ma wyjechać. Oczywiście nikt nie planuje żadnej podróży. Norbert myśląc, że
żona jest już daleko, zaprasza do siebie
Maję, którą nazywa „Pszczółką” (Karina Guzek – Buk). Tymczasem Olga pod
„nieobecność” męża sprowadza do domu
Marka, czyli swojego „Misiaczka” (Bartosz Buk). Całe szczęście dla małżonków,
że na miejscu pozostała również Nadia.
To ona stara się wybawić ich z kłopotów.
Że nie za darmo, to już inna sprawa…

Nadia pokazała pazur

Publiczność bawiła się przednio. Mocną stroną były dialogi i gra aktorów. Jak
zawsze świetnie zaprezentowała się
Barbara Sylwanowicz – odtwórczyni
roli Olgi. Sądząc po reakcjach, widzom
najbardziej spodobała się postać Nadii. Zwłaszcza jej cięte riposty. W jednej ze scen Olga mówi: „Nie wiem jak ja

28

NASZA GMINA – CZERWIEC 2020

się pani odwdzięczę!” – „Finansowo!” –
odpowiada Nadia. – Nie ukrywam, że ta
rola była dla mnie ogromnym wyzwaniem
– przyznaje Katarzyna Ciąpała. – Kasia
jest z natury spokojna, cicha. Bałem się
czy uda się wydobyć z niej ten pazur. Wyszło super! Właśnie taką Nadię sobie wyobrażałem – mówi Mirosław Pelc, reżyser
spektaklu i odtwórca roli Norberta. Nadia, to osoba błyskotliwa i inteligentna.
Jej przeciwieństwem jest Maja – stereotypowa wręcz „słodka idiotka”. Stworzenie
takiej postaci to trudne zadanie. – Trzeba być osobą bystrą i mieć do siebie wiele dystansu. Wiedziałem, że Karina sobie
z tym świetnie poradzi – stwierdza reżyser.
Jej gra była rzeczywiście bardzo naturalna. – Odtwarzając jakąś postać, koniecznie trzeba się z nią utożsamić. To nie jest
tak, że tylko wyuczymy się tekstu, wyjdziemy na scenę i wyrecytujemy go. My się z tą
postacią oswajamy przez kilka dobrych tygodni, a nawet miesięcy – zaznacza Karina Guzek-Buk. Podobnie jak we wcześniejszych sztukach, w spektaklu wystąpił
również mąż Kariny, Bartosz Buk (znakomita rola Marka). – Mamy to szczęście,
że poza życiem prywatnym łączą nas nasze pasje. Bartek od około 15 lat gra także mojego męża w Weselu Krzemienickim
– dodaje Karina.

Coś więcej niż płytka farsa

Autorem sztuki jest francuski dramatopisarz Marc Camoletti. Jej światowa

prapremiera miała miejsce w Paryżu
w 1958 roku. Polski tytuł „Warto rozmawiać” nadał swojej adaptacji Mirosław Pelc. – W oryginale jest to dość płytka farsa, a chciałem żeby ten spektakl miał
jakikolwiek morał. Wplotłem więc to, że
jednak rozmowa między ludźmi jest potrzebna, stąd również tytuł „Warto rozmawiać” – mówi reżyser. Taki tytuł od razu
kojarzy się jednak z pewnym telewizyjnym programem. – Na pewno coś w tym
było – przyznaje Mirosław. Podobnie jak
we wcześniejszych spektaklach, nawiązań
do aktualnej rzeczywistości było zresztą
trochę więcej. Choćby sytuacja, gdy Olga
zachwyca się pierścionkiem Nadii. „Dostałam go od bezdomnego!” – odpowiada służąca, wzbudzając śmiech i brawa
publiczności.
Teatr „Do Trzech Razy Sztuka” działa
przy Ośrodku Kultury w Czarnej. W poprzednich latach wystawiał bardzo popularne sztuki – „Kiedy kota nie ma”
i „Żonę na niby”. Tegoroczna premiera również miała miejsce podczas „Babskiego Wieczoru” – 7 i 8 marca. W tych
dniach odbył się także wernisaż wystawy malarstwa Kingi Ziobro-Działo. Kolejne przedstawienia planowano na 13,
14, 15 oraz 21 marca. Z powodu kwarantanny związanej z epidemią koronawirusa trzeba było jednak odłożyć je na późniejszy termin.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl
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GOKiR w czasie kwarantanny
Aktywność pomimo izolacji.

11 marca tymczasowo zamknięto ośrodki kultury. Wcale nie oznacza to, że nagle przestały one działać. W czasie kwarantanny pracownicy
GOKiR zaangażowali się w szycie maseczek i inne aktywności. Niektóre zajęcia, podobnie jak zdalne lekcje w szkołach, odbywają się przez Internet.

Studio nagrań w Krzemienicy

było w tym czasie muzycznym centrum
dowodzenia. To stąd koordynowane
były przedsięwzięcia takie jak wirtualny konkurs „Muza w kapciach”, koncert zespołu June czy zdalne wykonanie
utworów instrumentalnych przez zespół
Kremenez Band. Wszystkie nagrania
można znaleźć w sieci.

Zespół „Wesele Krzemienickie”

podjął wyzwanie #hot16challenge2.
Rap w ich wykonaniu można obejrzeć
na serwisie YouTube. Nie mogąc się
doczekać wspólnych prób w Ośrodku
Kultury członkowie grupy wykorzystywali do tego celu otwarte przestrzenie
na krzemienieckich polach.

Zespół Taneczny „Pasja”
z Medyni Głogowskiej
Podkarpacka Traveltanna – transmisja z Medyni.
W czasie epidemii na facebookowej stronie Podkarpackie.Travel pojawiały się filmy o ciekawych miejscach, które można zwiedzić na Podkarpaciu. Jeden
z nich przygotowany był przez GOKiR w Czarnej.
Film miał formę relacjacji na żywo, którą prowadziła Małgorzata Wisz – dyrektor GOKiR, oprowadzając widzów z towarzyszeniem kamery po obiektach związanych z garncarskimi tradycjami Medyni.
W filmie wystąpił również garncarz Andrzej Plizga
udzielając krótkiej lekcji toczenia naczyń na kole.

również prowadził zajęcia on-line. Instruktorka opracowywała i udostępniała dzieciom filmiki szkoleniowe.
W czasie kwarantanny trwał konkurs
na nazwę grupy. Ostatecznie zespół
przyjął nazwę „Pasja”.

Ośrodek Garncarski

od pierwszych dni akcji #zostańwdomu nagrywał kolejne odcinki kursu garncarskiego. „Glina dobrze wyrobiona,
a wyrobiona byle jak to jak niebo a ziemia” – opowiadał Andrzej Plizga, instruktor z Zagrody Garncarskiej. Mistrz w kilku
krótkich nagraniach pokazuje
jak z bryłki gliny zrobić piękne
naczynie. Filmy są dostępne na
YouTube.
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Zespół Taneczny „Iskierka”

Zajęcia Zumby

spotykał się wirtualnie
dzięki programowi Zoom.
Dzieci dwa razy w tygodniu
wykonywały ćwiczenia rozciągające mięśnie i poznawały nowe figury taneczne, które pokazywała im
instruktorka. Dzięki temu
powrót do zajęć w Ośrodku
Kultury i praca nad nową
choreografią będzie trochę
łatwiejsza.

Instruktor piłki nożnej

bezpośrednio ze stadionu nagrywał filmy z instruktażem jak trenować z piłką samemu w domu lub w swoim ogrodzie.

dla dorosłych i dla dzieci odbywały się
zdalnie trzy razy w tygodniu. O wyznaczonej porze uczestniczki zajęć łączyły
się przez Facebooka, i za pomocą Internetu mogli obserwować swoją instruktorkę i trenować we własnym domu.

Zespół wokalny Jakubki

pomimo izolacji wciąż uczyły się nowych piosenek. Instruktorka nagrywała dla nich krótkie filmy, które później
udostępniała w sieci.

Kółko Ceramiczne „Ale Wypał”

na facebookowej stronie grupy udostępnia materiały oraz instrukcje
w formie zdjęć dla uczestników zajęć. Instruktorka pokazuje jak można zrobić coś ciekawego z przedmiotów łatwo dostępnych w otoczeniu.

Prace ogrodnicze

Zamknięte ośrodki kultury, place zabaw i boiska były
dobrą okazją aby skupić się
na upiększaniu rabat i przestrzeni zielonych znajdujących się przy obiektach.

Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl
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O ho ho przechyły i przechyły..
czyli o żeglowaniu w gminie Czarna
Jesienią 2019 r. powstał w gminie
Czarna w Pogwizdowie Uczniowski
Klub Sportowy „Czarna Szekla”. Naszą pasją są sporty wodne, a szczególnie ŻEGLARSTWO! Naszym marzeniem jest rozpropagowanie
żeglarstwa w naszej gminie.
Od początku działalności stowarzyszenia jesteśmy bardzo aktywni i staramy się
uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Daliśmy się już bliżej poznać zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa organizując
zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych
w lokalnym Ośrodku Kultury. Zajęcia
utrzymane były w tematyce morsko-wodno-żeglarskiej i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców.
Nasze działania wstrzymała na pewien
czas epidemia koronawirusa, ale już wypłynęliśmy na nasze lokalne wody. Dzięki
uprzejmości Państwa Dziubków z Medyni Łańcuckiej możemy realizować swoją pasję, ale także zarażać nią innych,
zwłaszcza najmłodszych mieszkańców
gminy Czarna.
Jeśli więc kiedyś spostrzeżecie na
akwenie w Czarnej (nieopodal uczących
się pływać na „Wake’u”) samotny biały
żagiel albo fotyllę małych żaglówek czy
inny sprzęt pływający i mielibyście ochotę
spróbować jak to jest pożeglować, zapraszamy do nas na cypel na przeciwległym

brzegu. Zapewniamy bezpieczny sprzęt,
fachową opiekę doświadczonych żeglarzy, kamizelki ratunkowe i dobrą zabawę.
Z żeglarskim pozdrowieniem AHOJ!
Załoga UKS „Czarna Szekla”

GMINA CZARNA

Działalność
stowarzyszenia
jest współfinansowana
przez Gminę Czarna

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyszłych żeglarzy
oraz tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego
oraz miło i aktywnie spędzić czas!

Wake Zone w Czarnej zaprasza na pływanie!

Sezon

rozpo
częty

Rezerwacja terminów on-line na stronie wakezonerzeszow.pl
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Rok 2020 rokiem Jana Pawła II – zapraszamy do oglądania wystawy

Zapraszamy do oglądnięcia wystawy
przygotowanej przez Centrum Myśli
Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Foksal 11. Wystawa pt. „Karol Wojtyła #Narodziny” jest prezentowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnej, w Bibliotece Publicznej
w Krzemienicy oraz w Bibliotece Publicznej w Medyni Głogowskiej.
n

Aktywne czytanie
Przyjazd animatora i specjalisty do spraw
reklamy z Księgarni Nova Beaty Krawiec
był radosnym spotkaniem z książką i innymi atrakcjami.
W piątek 28 lutego 2020 r. podczas
spotkania w bibliotece, dzieci poznały
książkę bez obrazków, w której występował hipopotam Bolipupek. W pięknych
strojach brały czynny udział w teatrzyku
pt. „Czerwony Kapturek”.
Wspólnie podczas zabawy uczyliśmy
się języka migowego magicznych słów:
proszę, przepraszam, dziękuję, lubię
Cię. Największą atrakcją spotkania był
niecodzienny gość żółw Franklin. Po
zakończonym spotkaniu przedszkolaki otrzymały w prezencie kolorowe baloniki z logo Księgarni Nova, które zabrały ze sobą do przedszkola.
n

W świecie legend
i baśni polskich
W dniu 26.02.2020 r. do Biblioteki Publicznej w Dąbrówkach zawitały przedszkolaki z grupy Krasnoludki wraz z wychowawczynią. Temat spotkania to „W świecie
legend i baśni polskich”. Dzieci słuchały
opowieści prezentowanych przez ulubioną
pacynkę „Króla Lwa”. Następnie czytano
bajkę Mariusza Niemyckiego „Jak żabcio
został rycerzem”.
n
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Szare, bure
i puchate
czyli koci świat w bibliotece

17 lutego obchodzony jest Światowy
Dzień Kota. Na wspólne świętowanie
z tej okazji Biblioteka Publiczna w Medyni Łańcuckiej zaprosiła dzieci z kl. „0”.
Tematem spotkania były koty w literaturze dziecięcej. Dzieci poznały historię
kotów i ich zwyczaje. Koty są bohaterami
wielu bajek. Najbardziej rozpoznawanymi kotami wśród dzieci okazały się: kot

w butach, kot Filemon i Bonifacy, Klakier. Dzieci wysłuchały bajki „Kot w butach”. Po czytaniu przyszedł czas na kolorowanie portretu kota. Na zakończenie
dzieci bawiły się kolorowymi kubeczkami. Święto pokazało, że koty nie tylko
mruczą i śpią, ale też pozostawiły swoje
ślady w literaturze.
n

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW GBP W CZARNEJ
W OKRESIE EPIDEMII WYWOŁANEJ COVID-19
Od 11 maja 2020 r. do odwołania udostępnia się zbiory GBP w Czarnej na następujących warunkach:
1. W pomieszczeniu GBP w Czarnej nie może się
znajdować więcej niż jedna osoba dorosła lub jedna
osoba małoletnia wraz z opiekunem będącym osobą
dorosłą.

6. Przeprowadza się dezynfekcję za pomocą preparatów
bakteriobójczych klamek i innych elementów wyposażenia GBP w Czarnej raz na godzinę. Nie dotyczy to zasobów bibliotecznych.

2. Udostępnianie zbiorów odbywa się przy wydzielonym
stanowisku, bez możliwości korzystania przez czytelnika z katalogu lub wchodzenia pomiędzy regały biblioteczne. Udostępnia się zbiory tylko w drodze ich wypożyczenia. Czytelnia pozostaje nieczynna.

7. Zwrócone książki i audiobooki podlegają przechowaniu przez okres następnych 7 dni w wydzielonym do
tego celu miejscu, bez możliwości ich udostępnienia
w tym okresie. Powyższe stosuje się do książek i audiobooków przejrzanych na miejscu przez czytelnika, lecz
nie wypożyczonych.

3. Każdy korzystający z zasobów GBP w Czarnej zobowiązany jest do zabezpieczenia twarzy w sposób i na
zasadach określonych odrębnymi przepisami, a także zabezpieczenia dłoni rękawiczkami jednorazowymi. Brak takiego zabezpieczenia uprawnia pracownika GBP w Czarnej do odmowy udostępnienia zbiorów
i odmowy obsługi.
4. Przeprowadza się dezynfekcję stanowiska bibliotecznego po obsłudze każdego czytelnika.
5. Przeprowadza się wietrzenie pomieszczenia bibliotecznego po obsłudze każdego czytelnika i/lub raz na godzinę.

8. Zwrócone książki lub audiobooki oznacza się datą zwrotu w celu wyliczenia okresu, o którym mowa w pkt 8.
9. Obsługę czytelników pracownicy GBP w Czarnej przeprowadzają w zabezpieczeniach, o których mowa w pkt 4
i 5. Po obsłudze każdego kolejnego czytelnika pracownik
ma obowiązek zdezynfekować dłonie za pomocą środka bakteriobójczego dostarczonego przez pracodawcę.
10. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach jak poniżej. Powyższe zasady wprowadzamy z myślą o bezpieczeństwie czytelników i pracowników biblioteki. Dbajmy o nasze zdrowie i siebie nawzajem.

Godziny otwarcia bibliotek publicznych w Gminie Czarna
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miejscowość

nr telefonu

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Czarna

17 226 24 85

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-17.00

Dąbrówki

17 225 60 51

11.00-17.00

-

10.00-17.00

-

10.00-17.00

Krzemienica

17 224 75 06

9.00-17.00

9.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

-

Medynia Głogowska

17 772 68 48

10.00-17.00

-

10.00-17.00

11.00-17.00

-

Medynia Łańcucka

17 771 27 41

8.30-16.30

8.30-16.30

-

8.30-16.30

-

Zalesie

17 771 47 05

-

-

9.00-17.00

-

9.00-17.00
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Zapraszamy na wystawę artysty, który
niedawno sprowadził się do Krzemienicy.
Timur Karim pochodzi z Tadżykistanu. Jest malarzem i konserwatorem
zabytków. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu – obronił dyplom w słynnej tamtejszej pracowni portretu. Od 22 lat mieszka w Polsce, a od lutego 2020 w naszej miejscowości. Przyznaje, że zamieszkał w tych
okolicach, bo zakochał się w łańcuckim Zamku. Ważnym tematem w twórczości Timura jest portret. Na wystawie będzie można obejrzeć prace, które powstały po podróży artysty do Maroka. Pojawią się także akcenty związane z krajem pochodzenia malarza, i nie tylko one.

Wernisaż odbędzie się
w piątek 26 czerwca o godzinie 19:00.
Wystawa „Portret orientalny i nie tylko”
będzie czynna do 30 sierpnia.

Dotacje zewnętrzne na wydarzenia społeczno-kulturalne
Sytuacja związana z pandemią zmieniła plany organizatorów różnorodnych wydarzeń. Wydaje się, że w tej niepewnej sytuacji obronić się mogą jedynie wydarzenia bardziej
kameralne i rekreacja na wolnych przestrzeniach. Dlatego wiele zaplanowanych na najbliższy sezon projektów nie
może zostać zrealizowanych albo zostaną zmienione.
Największa gminna impreza Jarmark Garncarski (planowany na 12 lipca, z koncertem Halinki Młynkowej i wojewódzkim konkursem kulinarnym) nie odbędzie się w konwencji imprezy masowej. Zorganizowane zostaną mniejsze
wydarzenia, które odbędą się pod koniec sierpnia:
Jarmark Garncarski na Uliczce Prucnalki – na który
składać się będą kameralne koncerty, kiermasz ceramiki,
warsztaty garncarskie, Wojewódzki konkurs na Ceramiczny Lampion – dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” oraz przez Województwo Podkarpackie
w ramach konkursu „Podkarpackie przestrzeń otwarta”.
Wcześniej zorganizowana będzie także gra terenowa pt.
Wszyscy jesteśmy garncarzami – Odkrywanie tradycji Medyni – projekt dofinansowany z przez Narodowe Centrum
Kultury z programu „Kultura Interwencje”
Dwa stowarzyszenia działające na terenie gminy Czarna otrzymały dotacje na organizację bardzo ciekawych
przedsięwzięć, które będą organizowane razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji.
Jednym z nich będzie impreza pt. Wielkie podróże lokalnymi szlakami – cykl wydarzeń promujących szlaki kulturowe, która odbędzie się 2 lipca 2 Parku MB Jagodnej. Będą
to konkursy, mini-żeglowanie na stawie, konkursy „Pływa-

www.gminaczarna.pl

nie na byle czym”. Projekt złożony przez UKS Czarna Szekla z Pogwizdowa otrzymał dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Podkarpackie
przestrzeń otwarta”
Drugim interesującym przedsięwzięciem jest projekt „Od
ziarenka do bochenka – warsztaty obrzędowe” złożony
przez Stowarzyszenie Klub Kobiet z Medyni Łańcuckiej.
Warsztaty dofinansowane zostały z programu Narodowego Centrum Kultury – „Etnopolska”
W sumie na opisane wydarzenia organizatorzy otrzymali dotację na łączną kwotę 122 000 zł.
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Weź udział w konkursie fotograficznym

W kadrze na szlaku

Uczniowski Klub Sportowy
„Czarna Szekla” z Pogwizdowa
zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym
pt. „W kadrze na szlaku”.
Celem konkursu jest promowanie szlaków dziedzictwa
kulturowego Podkarpacia przebiegających przez obszar gminy Czarna, tj.: Garncarski Szlak, Szlak Św. Jakuba, Szlak
Architektury Drewnianej, Szlak Kulinarny „Podkarpackie
Smaki”, Szlak Starego Wisłoka oraz rozbudzenie zainteresowania turystyką kulturową w regionie.
Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie fotografii
własnego autorstwa wykonanych na terytorium województwa podkarpackiego na szlakach kulturowych przebiegających przez gminę Czarna, pokazujących walory powyższych szlaków.

Termin nadsyłania zdjęć to 1-19 lipca 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie
nagród odbędzie się podczas wydarzenia: „Wielkie podróże lokalnymi szlakami”, które będzie miało miejsce na terenie Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej – Pogwizdowie dnia 2 sierpnia 2020 r.
Na laureatów, wyłonionych przez komisję konkursową
oraz internautów, czekają wartościowe nagrody (słuchawki bluetooth, głośnik bluetooth, itp.).
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, a także
informacje o szlakach kulturowych przebiegających przez
gminę Czarna, można znaleźć na stronie internetowej: szlaki.czarnaszekla.pl
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Podkarpackiego

