
Dodatek węglowy inwestycje w gminie jubileusz wesela krzemienickiego
ii festiwal lasowiacki różne oblicza patriotyzmu



czeka na Was dużo ciekawych i pouczających informacji, zwłaszcza
z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Cały czas prowadzone są remonty i zadania inwestycje na terenie
gminy, m.in. przebudowano i zmodernizowano w okresie od czerwca do
września br. 12 dróg gminnych i wewnętrznych, które zyskały nowe
nawierzchnie. W trakcie realizacji są dwie bardzo duże inwestycje
gminne: żłobek w Czarnej oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Dąbrów-
kach. W czterech miejscowościach naszej gminy tj. w: Czarnej,
Dąbrówkach, Krzemienicy i Medyni Głogowskiej powstaną siłownie
zewnętrzne, a w Medyni Głogowskiej dodatkowo pumptrack czyli spe-
cjalny tor rowerowy. Sołectwo Czarna zyska również ogólnodostępny
plac zabaw.

Wszyscy Mieszkańcy gminy zainteresowani zakupem węgla po
preferencyjnych cenach także znajdą interesujące Ich informacje w bie-
żącym numerze gazety.

Od 1 lipca funkcjonuje już pełną parą Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalne wWoli Małej. Nie minęło jeszcze pół roku działania tej pla-
cówki, a już pensjonariusze traktują ośrodek jak drugi dom ̶ i jak
mówią, czują się wszyscy razem jak jedna duża rodzina.

W tym numerze będą też informacje związane z ochroną środowi-
ska i ekologią, można się będzie dowiedzieć o przepisach antysmogo-
wych, działaniach na rzecz czystego powietrza oraz o ekologicznych
inicjatywach w szkołach w Dąbrówkach, Czarnej oraz Woli Małej.

Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości na terenie naszej
gminy odbyło się szereg uroczystości upamiętniających tą ważną dla
Polaków rocznicę; w tym numerze gazety zamieszczamy relację z gmin-
nych obchodów tego święta. Dla miłośników historii Polski z okresu
II wojny światowej na pewno interesujące będą koleje losu żydowskie-
go chłopca ukrywanego przez krzemienicką rodzinę.

Z żalem informujemy, że 2 listopada br. odszedł wybitny garncarz
mistrz Jan Jurek z Pogwizdowa, pochodzący z wielopokoleniowej
rodziny z garncarskimi tradycjami z Zalesia, brat wcześniej zmarłego
Edwarda Jurka, sąsiada Zagrody Garncarskiej. Oprócz wspomnień
o nim ludzi którzy go znali i z nim współpracowali, w Ośrodku Garncar-
skim Medynia pozostały jego piękne prace, tradycyjnie zdobione siwe
i szkliwione naczynia. Temat ceramiki i inicjatyw z nią związanych
przewĳa się kilkakrotnie na łamach tego numeru gazety jak chociażby
warsztaty ceramiczne polsko – ukraińskie, współpraca dwóch odległych
od siebie galerii rzeźb Pani Władysławy Prucnal oraz wystawa ceramiki
użytkowej.

Wydarzeniom kulturalnym poświęcimy w tym numerze sporo miej-
sca. We wrześniu w Ośrodku Garncarskim w Medyni odbył się barwny
i roztańczony festiwal kultury lasowiackiej, a w Krzemienicy Zespół
Regionalny Wesele Krzemienickie świętował uroczystość nadania mu
odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej”. Nie zabrakło w tym okre-
sie działań propagujących czytelnictwo jak Narodowe Czytanie, warsz-
taty dla dzieci związane z legendą Diabła Łańcuckiego oraz Noc Biblio-
tek. Organizacja tradycyjnych już Mikołajek w gminie też doczekała się
fotorelacji.

Ta krótka zapowiedź nie obejmuje oczywiście wszystkich tematów
zawartych w tym numerze gazety, zatem serdecznie Państwa zachęcam
do mam nadzieję interesującej i satysfakcjonującej lektury naszej gaze-
ty.

Z poważaniem
Edward Dobrzański
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Dobiega końca 2022 rok i coraz bliżej
jest nadchodzący szybkimi krokami Nowy
2023 Rok, a wraz z nim pojawia się jak
zawsze nadzieja, że będzie on lepszy niż
obecny. Właśnie z tą nadzieją oddaję w Pań-
stwa ręce kolejne 46. już wydanie gazety
Nasza Gmina. Serdecznie zachęcam Pań-
stwa do lektury tego numeru gazety, gdzie

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Czarna
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XXXVII Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 27 lipca 2022 roku

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Podczas obrad podję-
tych zostało 8 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
• zdecydowała o udzieleniu pomocy

finansowej Gminie Białobrzegi na
realizację zadania w 2023 roku;

• przyjęła zmianę w uchwale
Nr XXXI/337/2022 Rady Gminy
Czarna z dnia 9 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Białobrzegi na reali-
zację zadania w 2022 roku;

• przyjęła uchwałę w sprawie ustale-
nia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów,
pedagogów specjalnych, psycholo-
gów, logopedów, terapeutów peda-
gogicznych i doradców zawodo-
wych zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Czarna;

• wyraziła zgodę na odpłatne nabycie
na mienie komunalne nieruchomości
położonej w Woli Małej;

• przyjęła zmianę w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Czarna;

• wprowadziła zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Czarna na rok
2022;

• przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego terenów mieszkaniowo-
usługowych w Krzemienicy;

• przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany
Nr 20 Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Czarna, Powiat
Łańcucki, Województwo Podkar-
packie.

XXXVIII Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 20 września 2022 roku

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas obrad podję-
tych zostało 7 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
• ustaliła szczegółowe zasady pono-

szenia odpłatności za pobyt w Cen-
trum Opiekuńczo - Mieszkalnym
wWoli Małej;

• wprowadziła zmianę w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna

• wprowadziła zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Czarna na rok
2022;

• wprowadziła zmianę w uchwale
Nr XXXVII/379/2022 Rady Gminy
Czarna z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Gminie Białobrzegi na reali-
zację zadania w 2023 roku;

• przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego po zachodniej stronie
drogi wojewódzkiej pod lasem
w miejscowości Czarna;

• uchwaliła Statut Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnej;

• wyraziła zgodę na obciążenie nieru-
chomości stanowiącej własność
Gminy Czarna położonej w Woli
Małej ograniczonym prawem rze-
czowym – służebnością.

XXXIX Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 27 września 2022 roku

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

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
• wprowadziła zmiany w Uchwale

Budżetowej Gminy Czarna na rok
2022.

XL Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 12 października 2022 roku

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Podczas obrad podję-
tych zostało 5 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
• przyjęła zmianę w wieloletniej pro-

gnozie finansowej Gminy Czarna;
• wprowadziła zmiany w Uchwale

Budżetowej Gminy Czarna na rok
2022;

• wprowadziła zmianę w uchwale
XXIX/317/2021 Rady Gminy Czar-
na z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zada-
nia publicznego w 2022 roku;

• uchyliła uchwałę Nr XXIX/
315/2021 Rady Gminy Czarna
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu na realiza-
cję zadania w 2022 roku;

• przyjęła uchwałę w sprawie rozpa-
trzenia petycji Wójta Gminy Solina.

XLI Sesja Rady Gminy Czarna
z dnia 10 listopada 2022 roku

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Podczas obrad podję-
tych zostało 12 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
• przyjęła uchwałę w sprawie przyję-

cia do realizacji zadania publicznego
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa

w gm. Czarna poprzez budowę
monitoringu i oświetlenia w obrębie
Zespołu Szkół w Krzemienicy”
w ramach Rządowego Programu
ograniczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2022-2024 Cel szczegółowy:
„Wzmocnienie bezpieczeństwa
w miejscach publicznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tworzenia
lokalnych systemów bezpieczeń-
stwa”;

• uchwaliła roczny program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie na 2023 rok;

• ustaliła wysokość stawek podatku od
nieruchomości na 2023 rok;

• ustaliła wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2023
rok;

• zmieniła uchwałę nr XLV/425/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie wspólnego udzielenia
z Gminą Sokołów Małopolski
pomocy rzeczowej Województwu
Podkarpackiemu;

• przyjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Samorządo-
wi Województwa Podkarpackiego
na realizację zadania publicznego
w 2023 roku;

• wprowadziła zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Czarna na rok
2022;

• wprowadziła zmianę w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna

• przyjęła uchwałę w sprawie w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łańcuckiemu na realiza-
cję zadania w 2023 roku – na organi-
zację i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym przewozów
pasażerskich na liniach powiato-
wych;

• przyjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiatowi
Łańcuckiemu na realizację zadania
w 2023 roku –„Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1275 R Czarna
– Białobrzegi – Laszczyny”;

• przyjęła uchwałę w sprawie ustale-
nia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Czarna;

• przyjęła uchwałę w sprawie upoważ-
nienia Wójta Gminy do zaciągnięcia
zobowiązań finansowych na rok
2023.

Natalia Małecka
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Od otwarcia Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalnego wWoli Małej minęło już
prawie pół roku. Przez ten czas pensjo-
nariusze zdążyli się ze sobą zaprzyjaź-
nić. Zgodnie twierdzą, że dzięki róż-
nym terapiom oraz wzajemnemu
towarzystwu, czują się o wiele zdrowsi.

Minęła godzina 10:00. W Centrum
ta pora oznacza przerwę kawową. To ide-
alna okazja, żeby porozmawiać. –
Dobrze pan trafił, bo dzisiaj smażymy
oponki! – żartują pracownicy placówki.
- Pani Bronia mówi, że jest to jedno z jej
ulubionych dań. Wałkowała i zagniatała
ciasto, wycinała oponki. Smażeniem
zajęły się już inne panie z grupy – mówi
Katarzyna Morawa, opiekunka. - Dziś
jest środa, więc w ramach ergoterapii
odbywały zajęcia kulinarne – wyjaśnia
Iwona Kołcz, dyrektor Centrum Opie-
kuńczo – Mieszkalnego.

- Oferta placówki jest bardzo różno-
rodna. - Codziennie świadczone są usługi
pielęgniarskie, rehabilitacyjne, terapeu-
tyczne oraz opiekuńcze. Terapia zajęcio-
wa obejmuje różne dziedziny, m.in.
muzykoterapię, arteterapię (terapię przez
sztukę), czy biblioterapię – trening
pamięci – mówi dyrektor.

„Przede wszystkim dobra opieka”
W ośrodku przebywa dziesięcioro pen-
sjonariuszy.
- Jestem emerytką, mam różne choroby.
Zostałam przyjęta na podstawie

mojego orzeczenia. I nie zawiodłam się,
bo dużo lepiej się czuję. Mam poważne
choroby nóg. Tutaj dużo ćwiczę, chodzę
na spacery. Jestem bardzo zadowolona –
mówi Maria Szela z Krzemienicy.
- Ważne są też spotkania z ludźmi. To
bardzo dodaje siły, zdrowia, wigoru. Jak
człowiek jest sam, to jest po prostu smut-
ny. Kiedyś w rozmowie z jednym panem
stwierdziliśmy: „wiesz co, to tak jakby
była nasza rodzina” – przyznaje pani
Maria. – Co mi się najbardziej podoba?
Przede wszystkim dobra opieka. Tak
duże zainteresowanie, tak dużo uczucia
– zauważa.
- Należy wspomnieć o fizjoterapii, którą
prowadzi pani Ela, akurat dzisiaj nie-
obecna. Są to bardzo urozmaicone ćwi-
czenia, dostosowane do każdej osoby, do
każdej niepełnosprawności – zaznacza
Katarzyna Morawa, opiekunka.

Wkażdym dniu
coś z innej dziedziny

- Cieszę się z gimnastyki, bo w domu się
siedziało bez ruchu – przyznaje Bronisła-
wa Cymerys z Zalesia. - Dlaczego tu
jestem? Bo byłam sama w domu, w czte-
rech ścianach. Nie miałam nawet się do
kogo odezwać. Szukałam ludzi – przy-
znaje. Pani Bronisława bardzo polubiła
terapię zajęciową, a zwłaszcza różne
zajęcia plastyczne. – Przygotowywali-
śmy kartki świąteczne, robiliśmy bukiety
z jesiennych liści – opowiada.

- W każdym dniu robimy coś z innej
dziedziny. Tworzymy różne fajne rzeczy,
głównie z tego co daje nam natura, czyli
np. z liści. Coś z kartonów, z papieru –
mówiAdrianna Naróg, terapeuta zajęcio-
wy. - Mamy też muzykoterapię. Słucha-
my muzyki, robimy sobie koncerty
życzeń, czasami tańce różnego rodzaju.
Czasem coś czytamy – różne opowiada-
nia, legendy. Gramy też w gry integracyj-
ne. Jestem od tego, żeby zorganizować
czas, ale uczestnicy też mają różne cieka-
we pomysły, które wykorzystujemy –
dodaje terapeutka.

„To mój drugi dom”
- Tutaj czuję się swojsko. Jak w domu, to
mój drugi dom – stwierdza Wacław Woj-
tas z Medyni Głogowskiej. Na pytanie,
co mu się najbardziej podoba, odpowia-
da: -Dziewczyny! Na to hasło wszyscy
wybuchają śmiechem. Po chwili, już cał-
kiem poważnie dodaje: - Spacery
i rehabilitacja.
Wcześniej pan Wacław był człowiekiem
bardzo aktywnym. Dlatego tak bardzo
brakuje mu ruchu. Udar wywrócił jego
życie do góry nogami.– Kiedy żona jest
w pracy, w domu zostałoby mi tylko
łóżko i telewizor – przyznaje.
- Oprócz ruchu i terapii zajęciowej dużo
rozmawiamy ze sobą, poznajemy się.
Znamy się już od lipca. My jako kadra
również cieszymy się z naszych spotkań,
razem miło spędzamy czas – mówi Kata-
rzyna Morawa.
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne
w Woli Małej działa od lipca. Mieści się
na parterze budynku Ośrodka Kultury.
Jego pensjonariuszem może zostać osoba
ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności. Placówka
może przyjąć dziesięć osób na pobyt
dzienny i dwie na całodobowy.

Michał Okrzeszowski

„Jesteśmy jak rodzina!”
Pensjonariusze COM:

„Jesteśmy jak rodzina!”
Pensjonariusze COM:
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7 listopada Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański powołał Marcina
Brzychca na stanowisko Zastępcy
Wójta. Nowo powołany zastępca jest
absolwentem Politechniki Rzeszow-
skiej, na kierunku inżynieria środowi-
ska. Przez pierwsze dziesięć lat kariery
zawodowej pracował w firmach
z branży budowlanej. Od stycznia
2016 pełnił funkcję dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych w Krasnem, a od
lutego 2019 był Zastępcą Wójta
Gminy Krasne. Zgodnie z zarządze-
niem Wójta Gminy Czarna, Marcin
Brzychc nadzoruje pracę Referatów:
Infrastruktury Komunalnej i Inwesty-
cji oraz Usług Komunalnych i Oczysz-
czalni Ścieków.
Prywatnie Marcin Brzychc (ur. 1982)
jest żonaty, ma troje dzieci. Mieszka
w Pogwizdowie. Jego zainteresowania
to sport, dobra książka i prace związa-
ne z zagospodarowaniem własnego
ogrodu.

Michał Okrzeszowski

Marcin Brzychc Zastępcą Wójta Gminy Czarna

POLSKI ŁAD - INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE
W Czarnej powstaje żłobek, a w szkole
w Dąbrówkach trwa rozbudowa. O tych
inwestycjach pisaliśmy już w poprzednich
numerach Naszej Gminy. Prace zaczęły się
w kwietniu 2022, a zgodnie z planem
zakończą się jesienią przyszłego roku.
Żłobek powstaje obok urzędu gminy. Jego
budowa, wraz z wyposażeniem będzie
kosztowała ok. 6,5 mln zł, a rozbudowa
i przebudowa szkoły w Dąbrówkach - ok.
4,27 mln zł. Oba przedsięwzięcia w 95
procentach zostaną sfinansowane
z programu Polski Ład. Pozostałą kwotę
zapłaci gmina z własnego budżetu.

Michał Okrzeszowski
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Od czerwca do września trwała przebu-
dowa dwunastu dróg w gminie Czarna.
Zmodernizowane drogi - gminne
i wewnętrzne, zyskały nowe nawierzch-
nie asfaltowe. Utwardzono również plac
przy boisku szkolnym w Czarnej, z prze-
znaczeniem na miasteczko ruchu drogo-
wego. Niektóre inwestycje zostały czę-
ściowo sfinansowane z Funduszu Sołec-
kiego (jest to część budżetu gminy prze-
znaczona do dyspozycji mieszkańców
danej miejscowości). Roboty wykonało
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów (MPDiM Sp. z o.o.) z Rzeszo-
wa. Całkowita wartość robót wyniosła
ok. 1 mln 479 tys. zł, z czego gmina
Czarna zapłaciła ok. 1 mln 97 tys. zł.
Przebudowa dwóch dróg była współfi-
nansowana przez gminy Białobrzegi
(w wysokości 128 tys. 505 zł) i Łańcut
(w wysokości 254 tys. 448 zł).

Drogi, które przebudowano w ramach
przedsięwzięcia:
1. Dąbrówki – za piekarnią, odcinek

drogi gminnej Dąbrówki – Raksza-
wa koło pastwisk, oraz drogi
wewnętrznej w Dąbrówkach.

2. Krzemienica – droga wewnętrzna -
boczna drogi gminnej od Placu Wol-
ności do drogi krajowej nr 94 (Góra
zachodnia).

3. Krzemienica – droga wewnętrzna –
od drogi powiatowej (Krzemienica
Kolonia) w kierunku torów.

4. Wola Mała – odcinek drogi gminnej
”Wola Mała Piława”.

5. Pogwizdów – droga wewnętrzna
„Piekłówka”.

6. Medynia Łańcucka – droga
wewnętrzna - miejsca postojowe
obok szkoły.

7. Pogwizdów – odcinek drogi gminnej

wzdłuż Pogwizdówki.
8. Krzemienica – droga wewnętrzna

w pobliżu drogi do cmentarza.
9. Czarna - droga wewnętrzna od drogi

powiatowej do remizy strażackiej.
10. Czarna – remont odcinka drogi

gminnej – Czarna Podbórz – Leśni-
czówka.

11. Krzemienica – droga wewnętrzna na
pograniczu Krzemienicy i Kraczko-
wej, na południe od drogi krajowej
nr 94. Współfinansowana z gminą
Łańcut.

12. Dąbrówki - droga wewnętrzna na
granicy z gminą Białobrzegi, współ-
finansowana z gminą Białobrzegi.

13. Przebudowa placu przy Zespole
Szkół w Czarnej, z przeznaczeniem
na miasteczko ruchu drogowego.

Michał Okrzeszowski

Drogi zyskały nowe nawierzchnie

1. Dąbrówki za piekarnią 2. Krzemienica Góra zachodnia 3. Krzemienica Kolonia

6. Medynia Łańcucka miejsca postojowe5. Pogwizdów Piekłówka4. Wola Mała Piława

7. Pogwizdów wzdłuż Pogwizdówki 8. Krzemienica koło cmentarza 9. Czarna do remizy

10. Czarna Podbórz 11. Krzemienica za E40 12. Dąbrówki na granicy z gminą
Białobrzegi

13. Czarna szkoła - miasteczko
ruchu drogowego



www.gminaczarna.pl NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2022 7

Preferencyjna sprzedaż węgla
30 listopada zakończył się nabór wnio-
sków w sprawie przyznania dodatku
węglowego. Część dodatków została
już wypłacona. Pozostałe czekają na
kolejną transzę środków z budżetu
państwa.
Dodatek węglowy to kwota w wysokości
3000 zł, przyznawana łącznie dla wszyst-
kich gospodarstw domowych zamieszku-
jących jeden lokal mieszkalny. Otrzymu-
ją go osoby, dla których głównym źró-
dłem ogrzewania jest kocioł węglowy,
piec kaflowy albo inne urządzenie spala-
jące węgiel kamienny (lub jego pochod-
ne). Wnioski o dodatek można było skła-
dać od 17 sierpnia do 30 listopada.
W Gminie Czarna procedurą związaną
z dodatkiem węglowym zajmuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do 30 listopada mieszkańcy złożyli
2676 wniosków, natomiast do 1 grudnia
GOPS wydał 1970 informacji o przyzna-
niu dodatku węglowego. Do 1 grudnia
wypłacono 1717 takich świadczeń, na
łączną kwotę 5 mln 151 tys. zł. Pozostałe
dodatki będą wypłacane gdy gmina
otrzyma kolejną transzę środków, prze-
kazywanych na ten cel z budżetu pań-
stwa.

Mieszkańcy gminy mogą nabyć węgiel
w preferencyjnej cenie 1900 zł brutto za
tonę. Cena ta nie obejmuje transportu ze
składu węgla. Do zakupu uprawniona
jest osoba fizyczna mieszkająca w gospo-
darstwie domowym, któremu przysługu-
je dodatek węglowy. Maksymalna ilość
węgla, którą można kupić na tych zasa-
dach to 1,5 tony w okresie od 1.01.2023r.
do 30.04.2023r. Aby skorzystać z takiej
możliwości, należy najpóźniej do
15.04.2023 złożyć wniosek w urzędzie
gminy.
Po zweryfikowaniu wniosku i dostępno-
ści węgla na składzie, urząd poinformuje
mieszkańca telefonicznie o dacie oraz
o możliwym sposobie zapłaty za zamó-
wiony opał. Węgiel można przywieźć
własnym transportem lub skorzystać

z usługi przewozu ze składu węgla.
Węgiel na preferencyjnych zasadach
(również w ilości do 1,5 tony) można
było kupić także w roku 2022. Termin
składania wniosków upłynął 2 grudnia.
Do tego dnia złożyło je 788 osób. Wnio-
ski opiewały na 992 ton, z czego 137,5
tony jeszcze przed 6 grudnia trafiły do
mieszkańców.
Ze względu na zmieniającą się sytuację
prosimy aby na bieżąco śledzić stronę
internetową Gminy Czarna http://ww-
w.gminaczarna.pl/ oraz nasz profil na
Facebooku. Tam znajdą Państwo najbar-
dziej aktualne informacje na temat prefe-
rencyjnej sprzedaży węgla.

opracował Michał Okrzeszowski

Dodatek węglowy

Wczterech miejscowościach naszej
gminy powstaną siłownie zewnętrz-
ne. W Medyni Głogowskiej pojawi
się również pumptrack – specjalny
tor do jazdy rowerem, a Czarna
zyska plac zabaw. Zgodnie z planem,
obiekty powinny być gotowe w ciągu
najbliższych dwóch lat.

Gmina planuje budowę czterech
siłowni plenerowych: w Czarnej przy
remizie strażackiej, w Dąbrówkach
obok stadionu, w Krzemienicy koło
placu zabaw i w Medyni Głogowskiej
w pobliżu szkoły. W ostatniej z tych
miejscowości powstanie także pump-
track. Jest to specjalny tor, pełen zakrę-
tów i niewielkich wzniesień, które
umożliwiają jazdę rowerem bez peda-
łowania. Ćwiczenia na pumptracku
dobrze wpływają na refleks, zmysł
równowagi oraz kondycję.

Kolejnym obiektem, który powsta-
nie dzięki inwestycji będzie ogólnodo-
stępny plac zabaw, położony w pobliżu
przedszkola nr 1 w Czarnej.
- W naszej gminie wciąż brakuje

miejsc, w których dzieci wspólnie
z rodzicami czy dziadkami mogłyby
miło, a przede wszystkim aktywnie
spędzić swój wolny czas.
Utworzenie ogólnodostępnych, atrak-

cyjnych miejsc sportowych, pozwoli
im na zaspokojenie potrzeb ruchu –
mówi Monika Nizioł - kierownik
Referatu Promocji i Pozyskiwania
Funduszy.
Nowe obiekty będą ogólnodostępne.

- Oferta sportowa skierowana będzie
nie tylko do dzieci, ale i do dorosłych.
Spowoduje poprawę jakość życia
mieszkańców. Tym samym nasz pro-
jekt przyczyni się do prawidłowego

rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, a nowe obiekty będą miejsca-
mi, które urozmaicą spędzanie wolnego
czasu – dodaje kierownik Monika Nizioł.

Nowa infrastruktura sportowa
i rekreacyjna powstanie w latach 2023 –
2024. Inwestycja będzie kosztować
ok. 1,5 mln zł. W 90 procentach zostanie
dofinansowana z programu Polski Ład.

Michał Okrzeszowski

nowa infrastruktura sportowa i rekreacyjna
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Program Czyste Powietrze polega w głównej mierze na
wymianie starych pieców i kotłów, na paliwo stałe. Ponadto
ma związek z termomodernizacją domów jednorodzinnych
w taki sposób, by jak najefektywniej gospodarować energią.
Wnioskodawcami programu Czyste Powietrze można określić
właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł,
dochody podlegają sumowaniu, przy czym całość nie może
przekroczyć kwoty 100 000 zł.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
- Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania -
osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
- Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

- Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania -
osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Wniosek do programu Czyste Powietrze można złożyć w ter-
minie do 30 czerwca 2027 roku.
Szczegółowe informacje znajdują się na https://beneficjen-
t.wfosigw.rzeszow.pl/

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste
Powietrze dla mieszkańców Gminy Czarna znajduję się
w Urzędzie Gminy Czarna po wcześniejszym umówieniu
się telefonicznie pod nr tel. 17 226 23 24 w.146

Monika Nizioł

Pozostali muszą dokonać tego niezwłocznie.
W przypadku zmiany lub dodania nowego źródła ciepła, nale-

ży złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uru-
chomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Właściciele nowo powstałych budynków powinni to zrobić
w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Formu-
larz jest dostępny na stronie https://zone.gunb.gov.pl, Niezłoże-
nie deklaracji w terminie podlega karze pieniężnej.

Michał Okrzeszowski

Od początku roku nie wolno już palić w kotłach węglo-
wych, wyprodukowanych i zainstalowanych przed
1 czerwca 2008. Nie można też używać urządzeń poza-
klasowych, czyli takich, które nie mają tabliczki znamio-
nowej. Od 1 stycznia 2023 wejdzie w życie kolejny zakaz,
zawarty w uchwale antysmogowej. Zabroni on palenia
w piecach kaflowych, kominkach i piecach typu „koza”,
które nie spełniają norm ekoprojektu lub mają spraw-
ność cieplną mniejszą niż 80%.

O uchwale antysmogowej, którą przyjął Sejmik Woje-
wództwa Podkarpackiego, zrobiło się głośno w ubiegłym
roku. Co prawda ten akt obowiązuje już od 1 czerwca 2018,
ale to właśnie temat wymiany starych kotłów „kopciuchów”
stał się najbardziej nośny. Wkrótce wejdzie w życie kolejny
zakaz, który dotyczy „ogrzewaczy pomieszczeń”. Po
Nowym Roku wolno będzie używać tylko takich kominków,
pieców kaflowych i „kóz”, które spełniają wymagania eko-
projektu, lub mają sprawność cieplną na poziomie minimum
80%. Aby stare urządzenie spełniało takie normy, trzeba
będzie np. zainstalować odpowiedni filtr w kominie.

Następny zakaz zacznie obowiązywać rok później, czyli
1 stycznia 2024. Obejmie on kotły wyprodukowane i zainsta-
lowane w budynkach między 1 czerwca 2008 a 1 czerwca
2013.
W ciągu kolejnych 2 lat (czyli do 1 stycznia 2026) trzeba

będzie wymienić urządzenia, które 1 czerwca 2018 miały
poniżej 5 lat, a do 1 stycznia 2028 należy wymienić wszyst-
kie kotły 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Po
tym czasie będzie wolno używać tylko pieców centralnego
ogrzewania na drewno i węgiel, które spełniają wymagania
5 klasy.

Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia zabrania także sto-
sowania pewnych rodzajów paliw. Zgodnie z jej przepisami,
od 1 czerwca 2018 roku nie wolno używać:

- węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miesza-
nek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu
powyżej 12%,

- biomasy stałej, której wilgotność przekracza
20% (dotyczy to również niesezonowanego drewna, czyli
takiego, które było suszone krócej niż 2 lata).
Za niezastosowanie się do przepisów uchwały antysmogo-
wej grozi mandat do 500 zł, lub kara grzywny nawet do
5000 zł. Kontrolę mogą prowadzić: pracownicy urzędu mia-
sta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), straż miejska
i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, woje-
wódzka inspekcja ochrony środowiska.

Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie do
wymiany kotła

Przy wymianie pieca warto skorzystać z programu „Czyste
Powietrze”. Wnioski można składać przez Internet, w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w gminach oraz bankach, które przystąpiły do programu.

Obowiązek rejestracji pieca
Niezależnie od przepisów podkarpackiej uchwały anty-

smogowej, każdy właściciel lub zarządca budynku położo-
nego w Polsce musi zarejestrować swoje źródło ciepła. Ter-
min na złożenie deklaracji obowiązywał do 1 lipca 2022.
Znaczna większość mieszkańców dopełniła tego obowiązku.

Wurzędzie gminymożna złożyćwniosekw
ramach programu Czyste Powietrze

Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia
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GOPS pomaga starszym, chorym i samotnym
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Czarnej pomaga mieszkań-
com, którzy potrzebują wsparcia
w życiu codziennym. Odwiedzają ich
opiekunki domowe, pielęgniarki, reha-
bilitant, psycholog i dietetyk. Jedną
z 30 podopiecznych jest pani Wiktoria
z Medyni Głogowskiej.

Stary, drewniany dom skryty
w zakątku pod lasem. W środku stare
meble, na ścianach święte obrazy.
- 40 lat mieszkam w Medyni – mówi
Wiktoria Piersiak. – Pierwszy właściciel
wybudował ten dom w 1953 roku. Kiedy
go kupiłam, tu ani stajni nie było,
a kuchnia też rozwalona. Ja stawiałam
nową – wspomina pani Wiktoria. –
Kiedy przyszła powódź, to w domu mia-
łam 70 cm wody! Potem trzeba było
wszystko naprawiać. Teraz jest mi
dobrze, chwała Bogu! Żeby jeszcze noga
była zdrowa! – stwierdza podopieczna
GOPS.

Pani Wiktoria dzielnie radziła sobie
z wszelkimi trudnościami. Jednak nikt
nie jest niezniszczalny. - Nie daję rady,
bo już 85 lat skończyłam. Mam 5 kręgów
lędźwiowych chorych. Pani doktor się
dziwi, że i tak dobrze chodzę. O lasce, ale
idę. I pracuję przecież, paniAsia potwier-
dzi! Tyle, że to co przedtem zrobiłam za
dzień, dzisiaj robię przez tydzień – przy-
znaje.

„Liczy się podejście
do starego człowieka”

Pani Wiktoria została objęta projek-
tem pomocowym Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnej. Od lute-
go odwiedza ją opiekunka domowa Joan-
na Kuźniar.

- Spotkania odbywają się 3 razy w tygo-
dniu, po 2 godziny. Chyba że ktoś ma
większe potrzeby, to wtedy jeździ się
codziennie. Albo tylko raz – wyjaśnia
opiekunka. - Kiedy przychodzę do pani
Wiktorii, to najpierw rozmawiamy,
a potem robię to co jest potrzebne
w danej chwili. Czasem trzeba w kuchni
coś ogarnąć, podłogę umyć, czasem
pomagam np. umyć głowę. Od czasu do
czasu robię większe zakupy –wymienia
pani Joanna.

- Tu się liczy praca, ale nie tylko, bo
i podejście do starego człowieka. Ona mi
jeszcze nigdy w życiu nic nie odmówiła!
– mówi o opiekunce Wiktoria Piersiak.
Gospodyni w miarę możliwości też się
odwdzięcza. - Kiedyś prosiłam panią
Asię by mi zostawiła swój numer telefo-
nu. A na drugi dzień rano dzwonię:
„Asia, przyjedź. Syn mi przywiózł grzy-
by, to sobie weź!” – opowiada.
Projekt GOPS obejmuje nie tylko pomoc
opiekunów. - Mam zapewniony dowóz,
opiekę pielęgniarki, a nawet raz w mie-
siącu spotkania z psychologiem i z diete-
tyczką. Zawsze pytam dietetyczki co mi
wolno jeść. Na przykład dzisiaj mi pole-
ciła, żeby zjeść jabłko, banana, manda-
rynkę – wymienia starsza pani.

„Zawsze pomagałam, a dzisiaj to mi
pomagają”

Uczestnicy projektu mogą skorzy-
stać także z teleopieki. Dostają wówczas
zegarek, który przez całą dobę monitoru-
je ważne parametry życiowe i alarmuje
o upadku. Takie urządzenie posiada rów-
nież pani Wiktoria.
- Ja się tym wszystkim cieszę okropnie.
To wszystko dzięki pani Grażynce
(mowa o Grażynie Bojdzie z GOPS -

koordynatorce projektu – przyp. MO).
Zawsze kiedy ktoś potrzebował pomocy,
to ja pomagałam.Adzisiaj to mi pomaga-
ją – mówi mieszkanka Medyni Głogow-
skiej.

Kontakt z opiekunką domową
i innymi osobami z projektu to jednak
coś więcej niż zwykłe udzielanie pomo-
cy.
- Ktoś się uśmiechnie, a ja jestem z tego
zadowolona. Tak się wydaje, że człowiek
stary, byle jaki. Ale lubię towarzystwo,
lubię pogadać, lubię żartować. Pyskuję
na okrągło, ale co ja poradzę! – śmieje się
pani Wiktoria. - Ksiądz mi raz powie-
dział: „To teraz będzie się pani dobrze
powodzić, gdy ktoś pomaga”. A ja na to
że nie wiem, bo staję się coraz większym
lumpem! Narobił śmiechu i poszedł –
dodaje nasza rozmówczyni, której dobry
humor chyba nigdy nie opuszcza.

Dla potrzebujących i opiekunów nie-
formalnych

Projekt GOPS w Czarnej pod nazwą
,,Kompleksowy program wsparcia osób
potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nie-
formalnych‘’ rozpoczął się od 1 lipca
2021, a potrwa do 30 września 2023r.
Bierze w nim udział 30 podopiecznych
z całej gminy, oraz 30 opiekunów niefor-
malnych. Dla tej drugiej grupy prowa-
dzone są różne warsztaty, np. na temat
pierwszej pomocy, poradnictwa prawne-
go oraz poradnictwa psychologicznego.
Zajęcia te odbywają się w Ośrodku Garn-
carskim w Medyni Głogowskiej.

Michał Okrzeszowski
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Emilia Lęcznar, uczennica VI
klasy Szkoły Podstawowej im. S. Pigo-
nia w Medyni Łańcuckiej nagrodzona
w dwóch prestiżowych konkursach.

Emilia Lęcznar otrzymała nagrodę
w XXI Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Darujmy Światu Pokój”
oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim: „Rodzina. Mając
siebie, mamy tak wiele”.

Interpretacja Emilii została zauwa-
żona wśród 899 nadesłanych prac, któ-
rych tematyka była plastyczną wypowie-
dzią na temat otaczającej rzeczywistości
w kontekście prawa do życia w świecie
wolnym od wojen, sprzeciwem i prote-
stem wobec zła dziejącego się na świe-
cie, przeciwko przemocy.

Konkurs „Rodzina. Mając siebie,
mamy tak wiele” zorganizował Ośrodek
Rozwoju Edukacji. Minister Edukacji
i Nauki Przemysław Czarnek objął go
swoim honorowym patronatem i ogłosił
w Międzynarodowym Dniu Rodziny.
Zadaniem uczestników było stworzenie
literackiej ilustracji w formie opowiada-
nia, listu, kartki z pamiętnika, eseju lub
rozprawki na temat rodziny: wspólnego
spędzania czasu, przygód, ważnych
wydarzeń, relacji pomiędzy domownika-
mi, jak również w korespondencji ze śro-

dowiskiem szkolnym, nauczycielami,
wychowawcami. Opowiadanie Emilii
zyskało wyróżnienie wśród 1513 nade-
słanych prac.

22 października 2022 roku w War-
szawie odbyła się Gala, w czasie której
dyrektor Tomasz Pitucha, pełnomocnik
Ministra Edukacji i Nauki ds. Rodziny,
wicedyrektor ORE oraz zaproszeni
goście uhonorowali zwycięzców.
Opiekunem dydaktycznym uczennicy
była Elżbieta Wojturska.

Serdecznie gratulujemy Emilii talen-
tu literackiego i plastycznego, cieszymy
się, że tak ważne zagadnienia znajdują
odbiorców wśród naszej młodzieży oraz
życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej

Chcemy sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki…
Emilia Lęcznar, uczennica VI

klasy Szkoły Podstawowej im. S. Pigo-
nia w Medyni Łańcuckiej nagrodzona
w dwóch prestiżowych konkursach.

Emilia Lęcznar otrzymała nagrodę
w XXI Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym „Darujmy Światu Pokój”
oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim: „Rodzina. Mając
siebie, mamy tak wiele”.

Interpretacja Emilii została zauwa-
żona wśród 899 nadesłanych prac, któ-
rych tematyka była plastyczną wypowie-
dzią na temat otaczającej rzeczywistości
w kontekście prawa do życia w świecie
wolnym od wojen, sprzeciwem i prote-
stem wobec zła dziejącego się na świe-
cie, przeciwko przemocy.

Konkurs „Rodzina. Mając siebie,
mamy tak wiele” zorganizował Ośrodek
Rozwoju Edukacji. Minister Edukacji
i Nauki Przemysław Czarnek objął go
swoim honorowym patronatem i ogłosił
w Międzynarodowym Dniu Rodziny.
Zadaniem uczestników było stworzenie
literackiej ilustracji w formie opowiada-
nia, listu, kartki z pamiętnika, eseju lub
rozprawki na temat rodziny: wspólnego
spędzania czasu, przygód, ważnych
wydarzeń, relacji pomiędzy domownika-
mi, jak również w korespondencji ze śro-

dowiskiem szkolnym, nauczycielami,
wychowawcami. Opowiadanie Emilii
zyskało wyróżnienie wśród 1513 nade-
słanych prac.

22 października 2022 roku w War-
szawie odbyła się Gala, w czasie której
dyrektor Tomasz Pitucha, pełnomocnik
Ministra Edukacji i Nauki ds. Rodziny,
wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
oraz zaproszeni goście uhonorowali zwy-
cięzców.
Opiekunem dydaktycznym uczennicy
była Elżbieta Wojturska.

Serdecznie gratulujemy Emilii talen-
tu literackiego i plastycznego, cieszymy
się, że tak ważne zagadnienia znajdują
odbiorców wśród naszej młodzieży oraz
życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej

Chcemy sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki…

Uczennica Zespołu Szkół w Zalesiu Oliwia Surowiec
wyróżniona nagrodą Wójta Gminy Czarna za osiągnięcia sportowe
Oliwia Surowiec, uczennica szkoły

z Zalesia, otrzymała nagrodę Wójta
Gminy Czarna za wybitne osiągnięcia
sportowe. Uroczyste wręczenie nagrody
przez Pana Edwarda Dobrzańskiego
odbyło się w szkole w obecności Pani
Dyrektor Lucyny Gołojuch oraz
uczniów. Pamiątkową fotografię z tego

wydarzenia wykonano również w Urzę-
dzie Gminy Czarna z udziałem rodzica
i trenera Piotra Surowca.
Oliwia w tym roku zdobyła tytuł Wice-
mistrzyni Polski w badmintonie oraz
została powołana do Kadry Narodowej w
kategorii wiekowej U15. W najbliższym
czasie będzie reprezentowała nasz kraj

na międzynarodowym turnieju w Danii.
Cieszymy się, że wśród naszej lokalnej
społeczności znalazła się tak utalentowa-
na badmintonistka. Życzymy wiele
wytrwałości w dążeniu do osiągania
wyznaczonych celów i kolejnych sukce-
sów.

Zespół Szkół w Zalesiu
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2 listopada zmarł wspaniały garncarz, mistrz Jan Jurek
z Pogwizdowa.

Pochodził z Zalesia z rodziny o wielopokoleniowej tradycji
garncarskiej. Od 1959 roku przez trzydzieści lat współpracował ze
Spółdzielnią Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Prze-
mysł Ludowy" w Leżajsku. Uczestniczył w kiermaszach i cepelia-
dach, a jako rzetelny i wieloletni pracownik spółdzielni otrzymał
pamiątkowy medal XXXV- lecia Cepelii. Brał udział w licznych
konkursach zdobywając nagrody potwierdzające jego mistrzostwo;
otrzymał min. I nagrodę w konkursie na wzorniki ceramiczne zor-
ganizowanym przez Cepelię czy III nagrodę w konkursie na zabaw-
kę ludową Karpat Polskich.

Kiedy w 2000 roku w Medyni Głogowskiej powstała Zagroda
Garncarska, Jan Jurek zaczął prowadzić tam pokazy, lekcje i warsz-
taty ceramiczne, zaszczepiając w kolejnych pokoleniach pasję do
garncarstwa. Był cierpliwym nauczycielem, który chętnie dzielił
się swoją wiedzą z wszystkimi, którzy o to prosili.

W 2014 roku został za całokształt działalności wyróżniony
Nagrodą im. Oskara Kolberga, przyznawaną za szczególne zasługi
dla popularyzacji i rozwoju polskiej sztuki ludowej i folkloru.
Został też uhonorowany medalem „Zasłużony dla Powiatu Łańcuc-
kiego”.
Przez wiele lat był jedynym garncarzem w zagłębiu, który wypalał
naczynia w tradycyjnym piecu. Tej sztuki nauczył swoich synów,
dzięki czemu tradycyjna technologia wypału ceramiki na siwo i na
czerwono jest stosowana w Medyni do dzisiaj. To on zawsze uro-
czyście otwierał piec podczas organizowanych w Medyni Głogow-
skiej jarmarków i komentował jakość wypału z właściwym sobie
humorem. Od kilku lat, z powodu choroby nie mógł już tego robić,
czego wszystkim bardzo brakowało.

W Ośrodku Garncarskim Medynia pozostały Jego prace; pięk-
nie zdobione tradycyjne siwe i szkliwione naczynia. Piec do wypa-
łu ceramiki, który został wybudowany po rewitalizacji ośrodka nosi
Jego imię. Praca jego życia nie poszła na marne, w naszej pamięci
pozostanie na zawsze obecny, bo: „Śmierć nie jest kresem naszego
istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”.

Małgorzata Wisz

„Matka wielu imion”
19 października w kościele parafialnym w Medyni

Głogowskiej odbył się koncert ku czci Maryi, zatytu-
łowany „Matka wielu imion”. Wystąpiła schola para-
fialna przygotowana przez Dariusza Kosaka, oraz
zaproszeni goście: wokalistki Magdalena Białorucka
– Ogorzelec wraz z siostrą Rozalią Białorucką, Bar-
tosz Tarnawski (pianino), Kamil Niemiec (skrzypce),
Mateusz Fitkowski (śpiew), Rafał Kulasa (gitara
i śpiew) i Katarzyna Bartkowiak – Zapaśnik (flet
poprzeczny). Pomysłodawcą i głównym organizato-
rem wydarzenia był ks. Marcin Stachnik – wikariusz
parafii Medynia Głogowska. Wspomagali go GOKiR
w Czarnej, pracująca w parafii s. Katarzyna Gola oraz
Barbara Sylwanowicz - sołtys Pogwizdowa. Dozna-
niom muzycznym towarzyszyła wystawa ikon i obra-
zów przedstawiających Matkę Bożą. Październikowy
koncert był już kolejnym tego typu wydarzeniem,
które w ciągu ostatnich lat zorganizował ks. Marcin.

Michał Okrzeszowski

Odszedł wybitny garncarz
Jan Jurek (1938 – 2022)

Koncert
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3 października w Krzemienicy
12 par małżeńskich z Gminy Czarna
świętowało jubileusz 50 – lecia pożycia
małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła
się mszą św. w intencji Jubilatów, którą
w zabytkowym kościele św. Jakuba
odprawili: ks. Stanisław Piegdoń - pro-
boszcz parafii Krzemienica, ks. Adam
Kaczor – proboszcz parafii Medynia Gło-
gowska, ks. Jacek Michno – proboszcz
parafii Czarna oraz pochodzący z Zalesia
ks. Krzysztof Stawarz, który wygłosił
homilię. Dla księdza Krzysztofa była to
szczególna uroczystość, ponieważ wśród
jubilatów znaleźli się jego rodzice –
Anna i Edward Stawarzowie. Podczas
mszy dostojni jubilaci odnowili swoje
przysięgi małżeńskie. Na zakończenie
Pan Jacek Lalicki odegrał „Marsza
Weselnego” Feliksa Mendelsohna.

Dalsza część uroczystości odbyła się
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy. Roz-
poczęła się odśpiewaniem „Sto lat” i toa-
stem wzniesionym lampką szampana.
Następnie poseł na Sejm RP Pan Kazi-
mierz Gołojuch wraz ze Starostą Łańcuc-
kim Panem Adamem Krzysztoniem oraz
Wójtem Gminy Czarna Panem Edwar-
dem Dobrzańskim w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
dostojnych Jubilatów Medalami za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie. Wcześniej
z wnioskiem o takie odznaczenia wystą-
pił do Prezydenta (za pośrednictwem
wojewody) Wójt Gminy.

Gospodarz uroczystości – Pan
Edward Dobrzański Wójt Gminy Czar-
na, Pan Adam Krzysztoń Starosta Łań-
cucki, sołtysi sołectwa Krzemienica Pan
Wincenty Morycz, sołectwa Dąbrówki
Pan Roman Pudło i sołectwa Wola Mała
Pan Edward Guz oraz pracownicy Urzę-
du Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom
życzenia oraz wręczyli im kwiaty i upo-
minki ufundowane przez Gminę Czarna.
O poczęstunek zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy.
Uroczystość upłynęła w miłej, przyja-
znej i wspominkowej atmosferze.

Michał Okrzeszowski

Jubileusz Złotych Godów w Gminie Czarna
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Narodowe Czytanie 2022. „Ballady i romanse”
Pierwsza sobota września i najbliższe
dni to czas Narodowego Czytania kla-
syki literatury polskiej. Ludzie
w całym kraju spotykają się, by wspól-
nie czytać wybrane dzieło. Trwają
także spektakle i inne wydarzenia,
nawiązujące do tego utworu. W tym
roku czytano „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. Narodowe Czy-
tanie w naszej gminie odbyło się
w szkołach podstawowych w Czarnej,
Medyni Łańcuckiej i Woli Małej oraz
w Ośrodku Garncarskim Medynia.
W Czarnej „Ballady i romanse” czytali

uczniowie klas ósmych tutejszej szkoły
podstawowej. Akcję przygotowały
wspólnie Gminna Biblioteka Publiczna
w Czarnej i Szkoła Podstawowa
im. M. Kopernika. 2 września, na spo-
tkaniu w szkolnym ogrodzie, młodzież
czytała dwie ballady naszego narodowe-
go wieszcza: „Świteziankę” i „Powrót
taty”. Gośćmi Narodowego Czytania w
czarnieńskiej szkole byli Edward
Dobrzański - wójt gminy Czarna i Maria
Kiwała – Barnat – sołtys Czarnej.

Gospodarz gminy odczytał okoliczno-
ściowy list prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
5 września, w poniedziałkowe popołu-

dnie, w Ośrodku Kultury w Medyni Gło-
gowskiej spotkała się młodzież ze szkoły
podstawowej, panie z tutejszego KGW,
strażacy – ochotnicy, sołtysi, radny.
W scenerii, która nadawała pewien kli-
mat tajemniczości, przeczytano wszyst-
kie 14 utworów ze zbioru „Ballady
i romanse”. Były to ballady znane
(„Romantyczność”, „Pani Twardowska”,
„Powrót taty”) oraz te mniej znane („To
lubię”, „Tukaj albo próby przyjaźni”,
„Dudarz”).
Narodowe Czytanie w Medyni Głogow-
skiej przygotowali wspólnie: Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II, Ośrodek
Garncarski Medynia (któremu teraz pod-
lega ośrodek kultury) oraz Gminna
Biblioteka Publiczna - Filia w Medyni
Głogowskiej.

Michał Okrzeszowski

Czarna

Medynia Głogowska

Medynia Głogowska

Wola Mała

CzarnaWola Mała

Medynia Łańcucka

Medynia Łańcucka



pierwszy okres okupacji wraz z rodziną
przebywał w różnych miejscach okupo-
wanej Polski. W 1943 roku, podczas
likwidacji przez Niemców gett żydow-
skich, rozstrzelani zostali rodzice Abra-
hama oraz jego brat Michał. Abraham
stracił wówczas całą najbliższą rodzinę.
Ocalał i przeżył wojnę dzięki pomocy
rodzin z Podkarpacia.

Najpierw ukrywał się w Krzemienicy
u Anny i Antoniego Skrobaczów, przyja-
ciół swoich dziadków. Na dole, w domu
Skrobaczów znajdował się sklep i prze-
wĳało się przez niego wielu klientów.
Nie była to bezpieczna sytuacja, dlatego
jego kryjówką był strych. Skrobaczowie
nauczyli go również, jak zachowywać
się, aby nie ujawnić swojego pochodze-
nia. Traktowany był jako polski chłopiec,
który stracił rodziców. - "Dobrze mnie
karmili i uczyli pacierza" – wspominał po
latach Abraham Segal. Zaprzyjaźnił się
z dziećmi Anny i Antoniego Skrobaczów
– Michałem oraz Zofią. Kiedy był już
dobrze przygotowany do roli polskiego
„Romka”, postanowiono, że ze względu
na to, że w domu znajduje się sklep i jest
niebezpiecznie, opuści kryjówkę. Prze-
transportowano go do sąsiedniej wsi -
Markowej. Tam został zatrudniony przez
Jana i Helenę Cwynarów. Jako sierota,
który stracił rodziców podczas wojny
pracował w gospodarstwie Cwynarów
pod nazwiskiem Roman Kaliszewski.

Mimo, iż Niemcy 24 marca 1944 roku
zamordowali w tej wsi rodzinę Ulmów za
ukrywanie Żydów, Cwynarowie nadal
ukrywali żydowskiego chłopca, którego

bardzo polubili, a nawet zamierzali adop-
tować. Segal był jednym z 21 Żydów ura-
towanych przez mieszkańców Marko-
wej.
W 1946 roku Abraham Segal wyjechał

do Palestyny. Założył rodzinę i wycho-
wał trójkę dzieci. W 1995 roku zdecydo-
wał się odwiedzić Polskę, a szczególnie
rodziny, które ukrywały go podczas
wojny. W 2004 roku był gościem pod-
czas uroczystego odsłonięcia pomnika
rodziny Ulmów w Markowej. Jego
wystąpienie podczas tej uroczystości,
w którym dziękował Polakom za ratowa-
nie Żydów, odbiło się szerokim echem
w mediach. Postanowił wówczas, że
będzie jak najszerzej propagował w Izra-
elu wiedzę o tym, jak wielu Polaków
ratowało Żydów i ilu z nich zostało za to
zamordowanych przez Niemców. Segal
nie krył swojej wdzięczności dla Pola-
ków i razem z rodziną upowszechniał
wśród kolejnych pokoleń Izraelczyków
wiedzę o okupacji niemieckiej. W wielu
środowiskach w Izraelu, m.in. w szko-
łach opowiadał o Markowej i heroicznej
postawie rodziny Skrobaczów, Cwyna-
rów, Ulmów oraz innych mieszkańców
ratujących Żydów. W dużej mierze to
dzięki jego zaangażowaniu do Markowej
przybywają Żydzi, modlą się na grobie
i pod pomnikiem Ulmów oraz wspomi-
nają przypadki ratowania Żydów.

Polskę pokazał wszystkim dzieciom
i większości wnuków. Jego rodzina wzię-
ła udział w otwarciu Muzeum Polaków
Ratujących Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów. W 2016

We wrześniu w naszej szkole miało
miejsce wyjątkowe wydarzenie. Gości-
liśmy rodzinę z Izraela, potomków
żydowskiego chłopca Abrahama
Segala, która przybyła do Polski, aby
spotkać się z rodziną Anny i Antoniego
Skrobaczów z Krzemienicy. Rodzina
ta, w trakcie II wojny światowej,
z narażeniem własnego życia ukrywała
w swoim domu w Krzemienicy,
wówczas 12-letniego Abrahama
Izaaka Segala - ojca i dziadka naszych
gości z Izraela.

W spotkaniu w naszej szkole wzięli
udział: Starosta Łańcucki – pan Adam
Krzysztoń, Wójt Gminy Czarna – pan
Edward Dobrzański, który przekazał
materiały promocyjne Gminy Czarna,
przedstawiciel Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej – pan
Roman Graczyk, córka oraz wnuczka
Anny i Antoniego Skrobaczów – pani
Zofia Sroka oraz pani Alina Dąbek,
rodzinaAbrahama Segala z Izraela - troje
dzieci oraz wnuki; uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkół w Krzemienicy.
Rodzina Abrahama przybyła do Polski
w związku z uroczystością wręczenia mu
(pośmiertnie) odznaki „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego”, która
odbyła się w Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów w Markowej. Postanowili
również odwiedzić dom Anny i Anto-
niego Skrobaczów w Krzemienicy,
w którym ukrywany był chłopiec.
Następnie przybyli do naszej szkoły, aby
opowiedzieć tę historię.

Sytuacji, w których Polacy z naraże-
niem życia ratowali Żydów znamy wiele.
Jednak najdroższe są te nam najbliższe.
Taka właśnie historia miała miejsce na
naszej, krzemienickiej ziemi. Było to
około roku 1943 - w najtrudniejszym
czasie dla mniejszości żydowskiej, kiedy
odbywały się masowe deportacje Żydów
do obozów śmierci. Każdego schwyta-
nego Żyda traktowano jako wyjętego
spod prawa i natychmiast mordowano.
Represjonowano również Polaków,
którzy udzielali im pomocy. Za pomoc
Żydom obowiązywała kara śmierci.
Egzekucje często przeprowadzano
w postaci brutalnego mordu, dokona-
nego na miejscu „przestępstwa”. Tak jak
znane jest to nam z historii rodziny
Ulmów z Markowej. Decyzja o udziela-
niu pomocy Żydom wymagała więc
bardzo dużej odwagi.

Abraham Izaak Segal urodził się 30
maja 1930 roku w Łańcucie. Przez

Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat
Historia Abrahama Izaaka Segala, żydowskiego chłopca ukrywanego w trakcie
II wojny światowej przez rodzinę Skrobaczów w Krzemienicy

Abraham Izaak Segal
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roku prezydent Andrzej Duda odznaczył
Segala Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi RP. Odznaczenie przyznano za
zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upo-
wszechnianiu wiedzy o Polakach ratują-
cych Żydów oraz zaangażowanie w two-
rzenie Muzeum im. Rodziny Ulmów.
Abraham Segal zmarł 26 kwietnia 2019 r.
Historia odkrywana na kartach pod-

ręcznika nabiera zupełnie innego
wymiaru, jeżeli jest nam bliska... To
pełne serdeczności i wdzięczności spo-
tkanie było dla nas żywą lekcją histo-
rii. Uczniowie byli poruszeni losami
Abrahama Izaaka Segala i pełni podzi-
wu dla bohaterstwa Polaków,
a w szczególności mieszkańców Krze-
mienicy i Markowej. Historia życia
Abrahama uświadomiła nam jak
okrutny los spotkał nasze narody,
a pomimo tego stać nas było na pełną
współczucia i ofiarności postawę ryzy-
kując życie swoje i swoich rodzin.
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji

ze spotkania, która znajduje się na kanale
Zespołu Szkół w Krzemienicy na YouTu-
be.

Katarzyna Wróbel

dom Skrobaczów w Krzemienicy, w którym ukrywany był Abraham Segal

wizyta w domu Skrobaczów w Krzemienicy
– 6 września 2022

spotkanie w szkole – 6 września 2022

Osoby na zdjęciu (od lewej): Roman Graczyk - przedstawiciel Muzeum Ulmów w Markowej, Alina Dąbek (wnuczka Anny i Antoniego Skrobaczów), Zofia Sroka (córka Anny i Antoniego Skrobaczów),
syn Segala, wnuk Segala, syn Segala, tłumacz, córka Segala, wnuczka, wnuk, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Katarzyna Wróbel - wicedyrektor, Jacek Lalicki
– dyrektor.
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Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Piotr Gliński przy-
znał zespołowi Wesele Krzemienickie
Odznakę „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Jest to najwyższe odznaczenie
nadawane przez ministra kultury.
Wręczono je podczas gali, która odby-
ła się 23 września w Ośrodku Kultury
w Krzemienicy. Uroczystość była
pierwszym dniem obchodów 75-lecia
Zespołu Regionalnego Wesele Krze-
mienickie. Zespół otrzymał od wice-
premiera także nagrodę finansową.

W imieniu wicepremiera Glińskiego
odznakę wręczył jego doradca Grzegorz
Nieradka wraz z posłem na Sejm RP
Kazimierzem Gołojuchem. Zespół otrzy-
mał również nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego “Znak Kultu-
ry”. Z okazji jubileuszu gospodarz gminy
Edward Dobrzański przyznał zespołowi
okazjonalną nagrodę finansową.

Podczas jubileuszowej gali miała miej-
sce premiera filmu „Tu grajo, tam grajo,
chodźcie tyńcować, czyli wesele w Krze-
mienicy”. Wystąpili w nim mieszkańcy
wsi i członkowie zespołu, którzy opowia-
dali o tym jak w ich pamięci zapisały się
tutejsze tradycje weselne, oraz tradycje
związane z uczestnictwem w zespole
Wesele Krzemienickie. Film zrealizowa-
ła łańcucka TV Bliska we współpracy
z GOKiR. Zespół wystawił także frag-
ment spektaklu „Wesele Krzemienickie”.
W gali uczestniczyło wielu znamieni-

tych gości. Byli wśród nich m.in.: radny
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Karol Ożóg - reprezentujący marszałka
Władysława Ortyla oraz senatora Stani-
sława Ożoga, wicestarosta powiatu łań-
cuckiego Barbara Pilawa-Kraus, ks. kan.
Stanisław Piegdoń – proboszcz parafii
Krzemienica, dyrektor Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie Damian

Drąg, kierownik i dyrygent chóru zespo-
łu Mazowsze Mirosław Ziomek, Alicja
Haszczak i Bożena Baranowska - cenio-
ne choreografki, przedstawicielki
CIOFF, czyli Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festi-
wali i Sztuki Ludowej, a także kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny Marcin
Zych. Nie zabrakło byłych członków
Wesela oraz osób, a także przedstawicieli
instytucji i organizacji współpracujących
z Zespołem.
Pan Mirosław Ziomek przekazał jubila-
tom gratulacje od zespołu Mazowsze
i zaprosił Wesele Krzemienickie na zbli-
żającą się uroczystość 75-lecia Mazow-
sza.

Michał Okrzeszowski

Fot. Monika Baran - Koziełło

Gala jubileuszowa
Wesela Krzemienickiego
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„Odkrywcy Krzemienickich Tradycji”
Gra terenowa

Mimo deszczowej pogody, prawie
80 osób wzięło udział w grze
terenowej pt. „Odkrywcy Krze-
mienickich Tradycji”. Uczestnicy
gry odwiedzali ciekawe miejsca,
w których poszukiwali odpowie-
dzi na zagadki związane z histo-
rią Krzemienicy.

W sobotę 10 września padało od rana.
Jednak chętnych do udziału w grze wciąż
przybywało. Wielu przyszło z ciekawo-
ści. - Razem z żoną dołączyliśmy
w ostatniej chwili, to było spontaniczne.
Okazało się, że jest to świetna zabawa,
dzięki której można lepiej poznać naszą
miejscowość – mówi Jacek Król, jeden
z uczestników.
Gra terenowa odbywała się w Krzemie-
nicy po raz pierwszy. Scenariusz powstał
w oparciu o tradycje weselne, historię
wsi i zwyczaje sąsiedzkie. To one jedno-
czą środowisko, pokazują, że kiedyś
ludzie lubili się spotykać. W Krzemieni-
cy tak zostało do dnia dzisiejszego, co
widać zresztą po bardzo aktywnej dzia-
łalności Ośrodka Kultury – mówi dyrek-
tor GOKIR Katarzyna Gargała.

Zagadki i podpowiedzi
Uczestnicy mieli do rozwiązania 18
zagadek. Trasa wędrówki rozpoczynała
się od Ośrodka Kultury gdzie trzeba było
odpowiedzieć na pytania związane ze
zwyczajami weselnymi. W tym czasie
w „goku” trwały również warsztaty, na
których wiązano szyszki weselne, tak jak
120 lat temu.
Kolejne zagadki dotyczyły: krzemieniec-
kiej szopki kukiełkowej, malarza Fran-
ciszka Frączka i tradycji teatralnych.
Tutaj pomocą służyła Biblioteka Publicz-

na. Aby odpowiedzieć na pytanie doty-
czące dziewiętnastowiecznego probosz-
cza - ks. Jana Weissenbacha, trzeba było
natomiast wybrać się na stary cmentarz.
Uczestnikom gry bardzo podobała się
wizyta w sadzie u Małgorzaty i Kazimie-
rza Balawendrów. Tam w specjalnym
kotle smażyło się powidło, a pan Kazi-
mierz podpowiadał rozwiązanie kolejnej
zagadki – nazwę narzędzia do mieszania
powideł. Gospodarze przygotowali wiele
smakołyków. Głównie takich, w których
królowało powidło, ale nie tylko.

Skarby z zabytkowego kościoła
Kolejnym punktem na trasie były kościo-
ły. Zabytkowy – pw. św. Jakuba, oraz
nowy – pw. Matki Bożej Pocieszenia.
Tam szukano odpowiedzi na następne
zagadki. W starym kościele na uczestni-
ków gry czekali członkowie Stowarzy-
szenia Vive. wraz z nimi można było zro-
bić pamiątkową świecę z wizerunkiem
św. Jakuba oraz posłuchać opowieści
o kościele. - Podczas gry, w kościele
można było zobaczyć przedmioty, któ-

rych na co dzień nie widujemy, bądź
nawet nie wiemy o ich istnieniu. Ks.
proboszcz Stanisław Piegdoń udostęp-
nił Krzemienicki modlitewnik. „Zdrój
pociech” autorstwa ks. Weissenbacha.
To prawdziwy biały kruk. - mówi
dyrektor Katarzyna Gargała. – Wiele
zawdzięczamy panu Zygmuntowi Klu-
zowi, który podzielił się swoją olbrzy-
mią wiedzą na temat kościoła św. Jaku-
ba – zaznacza dyrektor.

Woda z „cudownego” źródełka,
malarstwo Heleny Gwizdak i…

jedyne takie pierogi
W sąsiedztwie kościoła, w budynku
Ośrodka Zdrowia, znajduje się Izba
Pamięci Kobiety Wiejskiej. Na miejscu
Panie z KGW prowadziły warsztaty
lepienia krzemienieckich pierogów ze
specyficznym nadzieniem z sera i powi-
dła. Każdy uczestnik bez względu na
wiek, próbował je zlepić. Po ugotowa-
niu odbywała się oczywiście degusta-
cja.
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Następne pytanie dotyczyło twórczości
malarki ludowej Heleny Gwizdak, której
galeria obrazów znajduje się w koryta-
rzach Ośrodka Zdrowia.
By rozwiązać kolejne zadania, trzeba
było wyruszyć w stronę kapliczki przy
Studni św. Jakuba i pobliskiej figury tego
świętego, która stoi przy drodze do Łań-
cuta. Według miejscowych legend, woda
ze studni ma cudowne właściwości i ule-
czyła niejednego chorego.
Od studni Jakubowej niedaleko jest do
kapliczki św. Stanisława, stojącej na tere-
nie dawnego folwarku Potockich.
Uczestnicy gry mieli za zadanie odgad-
nąć w którym roku powstała oryginalna
rzeźba przedstawiająca świętego. Nieste-
ty, jakiś czas temu oryginał z XIX wieku
został skradziony. Obecnie w kapliczce
znajduje się kopia, którą wykonał Jan
Grabarz - współczesny rzeźbiarz
z Pogwizdowa.

Z wizytą w prawdziwej kuźni
Trasa kończyła się w zagrodzie Józefa
Pelca - krzemienickiego muzyka i poety.
Ojciec pana Józefa był kowalem i pozo-
stawił po sobie świetnie zachowaną kuź-
nię. Podczas gry wszyscy mogli zoba-
czyć kowali pracujących przy rozżarzo-
nym palenisku. Artysta Krzysztof Panas
opowiadał o tajnikach pracy kowala
i płatnerza. Obok kuźni Zenon Buk sma-
żył jajecznicę na ognisku i opowiadał
o tradycji kultywowanej do dziś w Zielo-
ne Świątki. Tym samym podpowiadał
rozwiązanie ostatniej zagadki.

Gra terenowa zakończyła się losowaniem
nagród i występem kapeli zespołu Wese-
le Krzemienickie.
- Poprzez zabawę, jaką jest gra terenowa,
chcieliśmy promować nadchodzący jubi-

leusz 75-lecia zespołu, ale również poka-
zać bogate tradycje Krzemienicy, które
odkryliśmy podczas naszego poprzednie-
go projektu pod nazwą „Tradycja proszo-
na na scenę”– mówi dyrektor GOKiR.
- Zadbaliśmy o to, żeby szlak, który
mają pokonać uczestnicy był trasą pie-
szą, na tyle krótką, że można ją przejść
nawet z dzieckiem w wózku - zaznacza
dyrektor.
W organizację wydarzenia włączyło się
wiele osób, instytucji i organizacji.
Ważną rolę przy zabezpieczeniu gry peł-
nili strażacy i Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza.
–Bardzo mi zależało by połączyć siły
i pokazać, że dzięki współpracy można
stworzyć coś atrakcyjnego dla mieszkań-
ców - podkreśla dyrektor Katarzyna Gar-
gała.

Michał Okrzeszowski
Fot. M. Baran-Koziełło/K. Walczak
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WPieckach na Mazurach mieści się
niezwykłe muzeum. Znajduje się
w nim ogromna kolekcja figurek naszej
artystki Władysławy Prucnal, stworzona
przez zafascynowaną jej twórczością
kolekcjonerkę Walentynę Dermacką
z Sapiehów. Po jej śmierci dzieło to kon-
tynuuje jej córka Maria Dermacka.
Kilka lat temu muzeum wraz ze zbiorem

„prucnalek” (w ilości blisko 3 tys. sztuk)
przekazane zostało gminie Piecki.
10 lipca br. wójtowie obu gmin – pani
Agnieszka Kurczewska i pan Edward
Dobrzański podpisali porozumienie
o współpracy na polu kultury, edukacji
i turystyki. W niedzielę 7 sierpnia
muzeum świętowało 100 rocznicę urodzin
swojej założycielki, co stało się okazją do

zaproszenia do Piecek gości z Medyni
Głogowskiej i samorządu gminy Czar-
na. Twórczość Pani Prucnal w tak bez-
precedensowy sposób łącząca obie
gminy będzie inspiracją do wspólnych
działań na tych właśnie polach.
W muzeum znajdują się również obrazy
pani Heleny Gwizdak z Krzemienicy.

Małgorzata Wisz

29 września w Opolu Lubelskim
odbyło się ogólnopolskie seminarium
zorganizowane przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa, podczas którego pokazane
były dobre przykłady budowania przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych opartych na
lokalnych tradycjach.

Jednym z omawianych przykładów
był Ośrodek Garncarski w Medyni Gło-
gowskiej. Na zaproszenie NID o rewita-
lizacji ośrodka opowiedzieli Edward

Dobrzański, wójt Gminy Czarna i Małgo-
rzata Wisz, dyrektorka Ośrodka Garncar-
skiego MEDYNIA.

Poza przykładem z Medyni uczestni-
cy seminarium usłyszeli o rewitalizacji
Opola Lubelskiego, programach edukacyj-
nych i popularyzatorskich w Rybniku, oraz
o projektach realizowanych w ramach
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu.

Monika Nizioł

Dwie bliźniacze galerie na północy i na południu Polski

Wizyta w Opolu Lubelskim na Ogólnopolskim Seminarium
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17 września w Ośrodku Garncar-
skim królował folklor. Można było
zatańczyć cebulę, mazurkę czy mietlo-
rza, posłuchać zabawnej opowieści
o gwarze, a także podziwiać lasowiac-
kie stroje ludowe, w tych okolicach nie-
mal zapomniane.

Festiwal trwał od 4 do 18 września,
a odbywał się w 13 miejscowościach
województwa podkarpackiego, m.in.
Kolbuszowej, Baranowie Sandomier-
skim, Leżajsku, Medyni Głogowskiej,
Tarnobrzegu. Wszędzie tam, gdzie
mieszkali Lasowiacy – ludność, która
niegdyś kolonizowała Puszczę Sando-
mierską. Wśród nich dominowali osadni-
cy z Mazowsza. 17 września festiwal
zawitał do Medyni Głogowskiej. Otwarli
go gospodarz gminy – wójt Edward
Dobrzański, dyrektor Ośrodka Garncar-
skiego Medynia Małgorzata Wisz i pro-
boszcz parafii Medynia Głogowska – ks.
Adam Kaczor.

- Urząd marszałkowski zaprosił nas do
udziału w tym wydarzeniu, ponieważ
jesteśmy etnograficznymi Lasowiakami.
Jednak kultura lasowiacka w stroju,
w tańcu tutaj w Medyni niemal zaginęła.
Medyńscy garncarze mieli wcześniejszy
kontakt z miastem, bo wyjeżdżali na
targi, na jarmarki. Dlatego szybciej niż
inni Lasowiacy przejęli wpływy kultury
sąsiedniej grupy etnograficznej - Rze-
szowiaków. Jednak dzięki takim inicjaty-
wom, chcemy powrócić do korzeni –
mówi dyrektor Małgorzata Wisz. Pani
dyrektor, podobnie jak inne osoby, zało-
żyła strój lasowiacki.

- On nie jest tak bogaty jak krakowski,
czy rzeszowski, tu nie ma takich boga-
tych gorsetów.Ale ten strój w swojej pro-
stocie jest bardzo piękny i będziemy
robić wszystko, aby powracać do niego –
zdradza dyrektor.

Łobrotna, łogólny, młynecek
Największym zainteresowaniem cieszyły

się tańce lasowiackie, m.in. cebula,
mazurka, mietlorz. Chętnych by spróbo-
wać swoich sił na „parkiecie” nie brako-
wało.
- Cebula to bardzo prosty, żywiołowy
taniec, tańczony przede wszystkim
w grupach. Tancerze wykonują figury
takie jak łobrotna, łogólny, młynecek
i gonione. A same kroki to bieg, trucht
w parach. Do tego dochodzi charaktery-
styczny gest potrząsania ręką, który ja
dzisiaj nazwałam „wkręcaniem żarówki”.
Jak widać, tańczącym świetnie szło
i wszyscy dobrze się bawiliśmy – mówi
Marta Nycek – Kaczor, która uczyła tań-
ców. Pani Marta jest choreografem
zespołu Ziemia Kolbuszowska, a także
członkinią zespołu Górniacy z Kolbuszo-
wej Górnej.

Ciekawostką było spotkanie z języko-
znawcą - profesorem Kazimierzem Ożo-
giem z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
który na wesoło opowiadał o gwarze
lasowiackiej. Mówił m.in. o mazurzeniu,
czyli wymawianiu „sz” i „cz” jak „s”
i „c” i o tym, że Lasowiacy zamiast „ja
jem” mówią „jo jam”. Chętni mogli także
obejrzeć prezentację Moniki Zydroń
z Muzeum Etnograficznego w Rzeszo-
wie.

Dawne tańce wrócą do łask?
Medyński festiwal odbywał się pod

hasłem: „Garncarze z Medyni – opowieść
o ogniu”. Dlatego nie mogło zabraknąć
tutejszych akcentów, takich jak lepienie
glinianych gwizdków z Władysławą
Prucnal, toczenie naczyń na kole garncar-
skim, wypał ceramiki w piecu, czy
występ grupy teatralnej Psotniki, która
pokazywała jak dawniej garnki sprzeda-
wano. Na terenie Ośrodka Garncarskiego
trwał także kiermasz sztuki
i rękodzieła. Festiwal odwiedził poseł na
Sejm RP Kazimierz Gołojuch, który zgo-
dził się nawet zatańczyć lasowiacką
polkę.
- Medyńskie tradycje garncarskie są
mocno kultywowane. Myślę że podobnie
będzie z tańcami lasowiackimi. Będzie-

my dążyć do tego, żeby Festiwal Kultury
Lasowiackiej stał się w Medyni imprezą
cykliczną – mówi dyrektor Małgorzata
Wisz.
Wydarzenie zakończyło się potańcówką
z zespołem DzikieWino, który wcześniej
przygrywał osobom tańczącym tańce
lasowiackie.

Michał Okrzeszowski
Fot. arch. Ośrodek Garncarski/J. Polanowski

Medynia to nie tylko garncarstwo
II Festiwal Kultury Lasowiackiej
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Przez Krzemienicę przejechali
weselnicy na wozach i bryczce. Po wyj-
ściu z kościoła orszak napotkał bramy
weselne, takie jak przed laty. Potem
publiczność obejrzała obrzędy i tańce
weselne z przełomu XIX i XX wieku,
a także inne występy. Tak wyglądał
drugi dzień obchodów 75-lecia Wesela
Krzemienickiego.

Wierni, którzy 25 września wycho-
dzili z niedzielnej sumy, napotkali nie-
zwykłych gości. Pod kościół zajechały
trzy konne zaprzęgi z ludźmi ubranymi
na ludowo. Na bryczce byli m.in. Pań-
stwo Młodzi z rodzicami Panny Młodej.
Wozem drabiniastym jechała kapela,
a wasągiem podróżowali goście weselni.
Ku uciesze dzieci, weselnicy rozrzucali
szyszki. Takie jak w dawnych czasach:
drożdżowe ciasteczka w kształcie ptasz-
ków owinięte w kolorową bibułkę, prze-
wiązaną włóczką.

Kiedy wszyscy już wyszli z kościo-
ła, członkowie zespołu przejechali przez
wieś, rozdając szyszki i zapraszając
mieszkańców do wspólnego świętowa-
nia.

Na drodze stanęli garncarze
i rolnicy z cepami

Orszak weselny wyruszył spod
Ośrodka Kultury do zabytkowego
kościoła św. Jakuba. Tam proboszcz
parafii Krzemienica – ks. Stanisław Pieg-
doń odprawił mszę świętą, na której mał-
żonkowie odnowili swoje przyrzeczenia.
Po wyjściu z kościoła Wesele napotkało
dwie bramy. Na jednej „czatowali” garn-
carze z Medyni, którzy sprzedawali garn-

ki. W ich role wcielili się autentyczny
garncarz Janusz Głowiak i sołtys
Pogwizdowa Barbara Sylwanowicz,
która na tę okazję założyła strój laso-
wiacki. Była to dobra okazja, by zoba-
czyć jak różniły się te dwa stroje ludowe:
krzemienicki – rzeszowski i medyński –
lasowiacki.

Tuż pod Ośrodkiem Kultury była
druga brama – chłopi, którzy młócili
zboże cepami. Ich role odegrali aktorzy
Teatru Dramatycznego z Krzemienicy.
Przejście przez bramę trzeba było„wyku-
pić” w karczmie u Herśka. Taka gospoda
rzeczywiście istniała w Krzemienicy na
początku XX wieku. Znajdowała się
w okolicy obecnego Ośrodka Kultury.
Sam karczmarz „Hersiek” również poja-
wił się w tej scence.

Taniec z wiechą i „wycinanie lasu”
Główna część uroczystości miała

miejsce na scenie przy Ośrodku Kultury.
Tam nastąpiło powitanie orszaku oraz
oficjalne otwarcie „Wesela u Marcina”,
ponieważ tak właśnie zatytułowano całe
niedzielne wydarzenie. Nazwa pochodzi
od postaci Marcina – ojca Panny Młodej.
Jego rolę od lat gra Zenon Buk – kierow-
nik Zespołu Regionalnego Wesele Krze-
mienickie. Publiczność obejrzała dawne
tańce (m.in. polkę krzemienicką, kulaw-
kę) oraz obrzędy weselne, takie jak
taniec z wiechą czy dzielenie kołacza
weselnego (zwane w Krzemienicy
„wycinaniem lasu”).

Mieszkańcy Krzemienicy dobrze
znają Wesele, ale zawsze chętnie przy-

chodzą na ich występy. - Tradycja, stroje,
muzyka, obrzędy, powrót do dawnych
czasów. To wszystko jest bardzo ciekawe
– mówi Jacek Wikiera. - Można zoba-
czyć jak dawniej to wyglądało. Choćby
posłuchać gwary, która zanika. Jako
mieszkańcy możemy być dumni, że
mamy zespół, który to wszystko zacho-
wuje – dodaje jego żona, RenataWikiera.
Poza jubilatami wystąpiła grupa teatralna
Psotniki z Medyni Głogowskiej. Ich
spektakl opowiadał o tym, jak dawniej
garnki sprzedawano. W Krzemienicy był
zupełną nowością, dlatego publiczność
często reagowała śmiechem. Na scenie
pojawiły się również krzemienieckie gru-
py: Kremenec Band, Jakubki, Zespół
Śpiewaczy KGW. Można było usłyszeć
także biesiadne przyśpiewki kapeli Dzi-
kie Wino. Swój repertuar zaprezentował
również dobrze znany, folkowy zespół
Karczmarze.

Występom towarzyszyły także inne
atrakcje. Garncarz Janusz Głowiak pro-
wadził prezentacje garncarskie, a kowal
artysta Krzysztof Panas - pokazy płatner-
skie w pobliskiej kuźni u Józefa Pelca.
Chętni mogli spróbować zrobić tradycyj-
ne szyszki weselne razem z KGW
w Krzemienicy, a Stowarzyszenie Vive
prowadziło warsztaty plastyczne dla
dzieci i młodzieży. Na placu przy „goku”
trwał również kiermasz rzemiosła i ręko-
dzieła.

Michał Okrzeszowski

Fot. M. Baran-Koziełło / T. Poźniak

bawiła się cała okolica
Na „Weselu u Marcina”
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12 listopada w Ośrodku Kultury
w Czarnej seniorzy z naszej miejscowo-
ści spotkali się, by wspólnie poświęto-
wać z okazji Międzynarodowego Dnia
Seniora. Spotkanie rozpoczęło się mszą
św. w intencji Seniorów wsi Czarna,
którą w kościele parafialnym odprawił
ks. proboszcz Jacek Michno.

Naszą gminę reprezentował zastępca
wójta Marcin Brzychc, który złożył
Seniorom najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności.

Spotkanie z okazji Dnia Seniora zor-
ganizowali wspólnie: Akcja Katolicka
oddział w Czarnej, Rada Sołecka, OSP,
Ruch Apostolstwa Młodzieży, Zespół
Szkół w Czarnej, GOKiR. Organizację
wydarzenia wsparła Gmina Czarna.

Maria Kiwała - Barnat

Z końcem października grupa dzieci
z naszej gminy wybrała się na wycieczkę
do Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni.
Wyjazd związany był z realizacją
projektu „W słowiańskim świecie
Słońcesława”, który przybliżał sylwetkę
i twórczość Franciszka Frączka, znanego
jako Słońcesław z Żołyni.
Dzięki zaproszeniu gospodarzy, nasi
podopieczni mogli zobaczyć obrazy oraz
inne eksponaty znajdujące się
w zasobach ośrodka, niegdyś należące do
znanego artysty. Młodzi uczestnicy mieli
również okazję obejrzeć niesamowitą
wystawę "Piękny świat starych zabawek”
oraz zwiedzić cały obiekt. Na koniec
miłego spotkania, dzieci obejrzały bajkę
w sali kinowej.

Agnieszka Cieślicka

Dzień Seniora
w Czarnej

ŚLADAMI FRANCISZKA FRĄCZKA
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„Łączy nas ceramika”
Polsko – ukraińskie warsztaty:

„Łączy nas ceramika”
Polacy i Ukraińcy spotykali się na

zajęciach w Ośrodku Garncarskim.
Warsztaty dla nich prowadzili cerami-
cy z obydwu krajów.
Alla i Siergiej Iwaszkiw mieszkają
w Czerwonohradzie w obwodzie lwow-
skim. To zaledwie 15 km do granicy
z Polską.
- U nas też działa ośrodek garncarski. Jest
trochę „młody”, współczesny. Powstał
w latach 90., po odzyskaniu niepodległo-
ści. Celem było odtworzenie ceramiki na
naszych terenach. Dawniej wyrabiano
tam ceramikę sokalską (nazwa pochodzi
od pobliskiego miasta Sokal – przyp.
MO) - białą z malowanymi ptaszkami -
żółtymi i zielonymi, oraz ceramikę siwą.
Teraz odtwarzamy te klasyczne wzory,
formy, ale godzimy tradycję ze współcze-
snością – mówi Siergiej Iwaszkiw.

W jego rodzinie nie było tradycji
garncarskich. O drodze życiowej zadecy-
dowała pasja. - Czerwonohrad jest mia-
stem górniczym. Mój ojciec i dziadek
byli górnikami.A ja, kiedy miałem 15 lat,
przypadkowo trafiłem do pracowni garn-
carskiej. I tak mnie to zachwyciło, że
stwierdziłem, że chcę to robić! I teraz
zajmuję się ceramiką już 30 lat – wspo-
mina. Pracownię prowadzą razem z żoną.
- Siergiej robi naczynia, a ja je maluję,
ozdabiam, przyklejam ucha. Od 25 lat
w pracowni razem robimy ceramikę.
Lubimy ją odtwarzać, a także odkrywać
coś nowego. To jest nasze życie! – mówi
Alla Iwaszkiw. Pod koniec października
przyjechali do Medyni Głogowskiej, by
poprowadzić warsztaty dla grupy złożo-
nej z Polaków i uchodźców z Ukrainy.
- Siergieja i Allę poznałam przez znajo-
mych projektantów z Warszawy. Zapro-
siłam ich na Jarmark Garncarski. Oni
biorą udział w dużych imprezach, takich

jak Jarmark Jagielloński w Lublinie, czy
różne wydarzenia w Warszawie, związa-
ne z ceramiką. Teraz zawsze kiedy przy-
jeżdżają do Polski, odwiedzają nas –
mówi Małgorzata Wisz, dyrektor Ośrod-
ka Garncarskiego Medynia.
- W tym roku pierwszy raz byliśmy na
Jarmarku Garncarskim. Bardzo nas
zachwyciło, że tutaj tradycja tak ładnie
współgra ze współczesnością. Jest
i muzeum, i pracownia do warsztatów, no
super wszystko zrobione, takie nowe! –
stwierdza Siergiej Iwaszkiw.

Domek z gliny, na
pamiątkę spalonego domu

Jest miasto, o którym przed 24 lutego
w Polsce mało kto słyszał. Później media
odmieniały tę nazwę przez wszystkie
przypadki. Brzmi ona: Mariupol.
W marcu rodzina uchodźców z Mariu-
opla znalazła schronienie w Pogwizdo-
wie.
- Uciekałyśmy samochodami, pod
obstrzałem. Jechałyśmy przez całą Ukra-
inę, droga była ciężka. Dotarłyśmy tutaj.
Pomogło mam wielu ludzi, w Polsce
ludzie są dobrzy. Moja córka znalazła
pracę w Rzeszowie, wnuk też uczy się
w Rzeszowie. Póki jest praca, będzie
można tu mieszkać. A dalej? Nie wiado-
mo. Domu nie ma! Spłonął – mówi pani
Ludmyła. - Mąż córki został. Walczy za
Ukrainę. Czekamy na zwycięstwo. Tęsk-
nimy bardzo za Mariupolem, za Ukrainą
– dodaje.

- Bardzo się ucieszyłam, że nas
zaproszono na to spotkanie. Pierwszy raz
lepię w glinie. Jest to świetny relaks,
można odpocząć – mówi pani Olena. -
W Mariupolu zostałyśmy bez mieszka-
nia, dlatego tutaj zrobiłyśmy sobie dome-
czek z gliny. Taki bajkowy – uśmiecha

Polsko – ukraińskie warsztaty:

się smutno. - Na pewno my wszyscy
z Ukrainy marzymy o zwycięstwie. Dru-
gie marzenie to własny dom – dodaje.
- Chcę pokazać mojej córce lepienie
w glinie, żeby spróbowała. Może jej się
spodoba i się w tym się odnajdzie? Ona
bardzo lubi malować – przyznaje pani
Wiktoria, również mieszkanka Mariupo-
la. - Czy pani też ma zdolności plastycz-
ne? – pytam.
- Tak troszeczkę – śmieje się. - Ale cieka-
wie spróbować.

„Nie wszystko jest z supermarketu,
nie wszystko jest z półki”

- Co nas zachęciło? Tak naprawdę to, że
dostaliśmy w prezencie voucher udziału
w warsztatach – przyznaje Łukasz
Szwarc z Rzeszowa, który wraz z całą
rodziną wybrał się na zajęcia. - Jednak
od jakiegoś czasu „siedzimy” w glinie.
Mamy taki wieloletni projekt – mieszali-
śmy słomę z gliną, później glinę z pia-
chem, i oblepialiśmy ścianę domku na
działce. Ta zabawa z gliną nam się
spodobała, to bardzo fajna, relaksująca
forma spędzania czasu. Ktoś podpatrzył,
że nas to fascynuje, stąd prezent – mówi.
– Myślę, że warsztaty to fajna forma spę-
dzania czasu i pokazania dzieciakom jak
coś kiedyś funkcjonowało, że nie wszyst-
ko jest z supermarketu, nie wszystko jest
z półki. Zainteresowała nas nasza stara
kultura, tradycja. Z wiekiem zmieniają
się spostrzeżenia na temat tego, co jest
ciekawsze, a co mniej ciekawe – stwier-
dza Łukasz.

Dzieci czują się bardziej bezpieczne
- Celem projektu jest integracja osób
z Polski i z Ukrainy, wokół naszej dzia-
łalności jaką jest ceramika. Nasze hasło
brzmi: „Łączy nas ceramika” i rzeczywi-
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ście po tych warsztatach widać, że tak się
dzieje – stwierdza dyrektor Małgorzata
Wisz.

- Projekt jest finansowany z funduszy
europejskich, dlatego bardzo ważne jest,
aby pokazać jak te fundusze pomagają
realizować przeróżne cele - kulturalne,
turystyczne, integracyjne, społeczne –
podkreśla.

- Jesteśmy w obiekcie, który jest
współfinansowany z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Tutaj mogą się spotkać pasjonaci
ceramiki, ale i osoby, które w ogóle nie
miały z nią styczności. Mogą poznawać
siebie nawzajem, i swoje kultury. Dzisiaj
świetnie to widać, ponieważ instruktorami
są garncarze z Ukrainy. Mieszają się nasze
języki, polski i ukraiński. Świetne jest to,
że uczestnicy z Ukrainy mogą pracować
z garncarzami, którzy mówią ich języ-
kiem. Dzięki temu czują się tutaj bardziej
bezpiecznie. Nawet jak tutaj widzimy –
malutkie dzieci pracują przy kole,
i instruktor tłumaczy im w ich ojczystym
języku. One są bardziej otwarte, mimo, że
na początku były bardzo zestresowane
w nowym miejscu, w którym się znalazły
– mówi dyrektor Ośrodka Garncarskiego.

Michał Okrzeszowski

Znajdujący się obok Ośrodka Garn-
carskiego MEDYNIA duży, ponad trzy-
metrowy dzban otrzymał nowy wygląd.
Zamiast symbolicznych wzorów kwiato-
wych pojawiły się na nim nieoczywiste
graficzne ptaki, które zaintrygowały
mieszkańców i turystów. Wzór nawiązu-
je do dekoracji, jaka zdobi jeden z naj-
starszych eksponatów ośrodka garncar-
skiego – przedwojenny dzbanek wypoży-
czony przez Muzeum Etnograficzne im.
Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Ptaki
stały się inspiracją dla uczestników pro-
wadzonych w Medyni warsztatów,
można je teraz spotkać na nowych naczy-
niach i ceramicznych pamiątkach, coraz
częściej są też bohaterami robionych
przez turystów zdjęć.

Odnowienie instalacji oraz tworze-
nie przez dzieci z Kółka Ceramicznego
„Ale wypał” glinianych magnesów
i zawieszek, było częścią większego pro-
jektu pt. „Naczynia z Medyni wciąż na
czasie”, dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja
2022.

Małgorzata Wisz

Tajemnicze ptaki z przeszłości
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Pod takim tytułem 8 października
tego roku w Ośrodku Garncarskim
MEDYNIA otwarta została wystawa, na
której zaprezentowano prace ceramiczne
wykonane przez młodych ludzi z terenu
zagłębia garncarskiego i najbliższej oko-
licy. Młodzi artyści uczestniczyli wcze-
śniej w warsztatach projektowania, pro-
totypowania i szkliwienia form użytko-
wych inspirowanych naczyniami wyko-
nywanymi na terenie medyńskiego
ośrodka kilkadziesiąt lat temu.
Poza stworzeniem kolekcji nowych
naczyń projekt miał na celu wzmacnianie
tożsamości mieszkańców zagłębia, przez

zwrócenie ich uwagi na posiadane przez
nich niezwykłe dziedzictwo.

Wystawie towarzyszył wykład dr
hab. Katarzyny Chrudzimskiej – Uhery
z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie na temat
związków sztuki ludowej z dizajnem.
Wykład był jednym z efektów zawartego
porozumienia o współpracy naukowej
i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem
a Ośrodkiem Garncarskim MEDYNIA.

Małgorzata Wisz

Przy stole. Ceramika zMedyni

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.
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mówi Natalia Koza, autorka scenariusza
i reżyserka spektaklu. - Chcieliśmy opo-
wiedzieć mit w sposób przystępny dla
młodego widza, żeby mógł tych bogów
zwyczajnie polubić – dodaje Natalia.
Szlachetny Perun, cwaniak Weles, oraz
żeńskie boginie - Dziewanna, Mokosz
i Marzanna rzeczywiście wzbudzają
sympatię publiczności.
- Masz piasek? Masz piasek? - pyta
Weles kolejne osoby z widowni, wywo-
łując ogólny śmiech. – Biorę cię z mocy
mojej, ale się nie oświadczam – mówi
innym razem do jednej z pań, co jeszcze
bardziej wszystkich rozbawia.

Taniec i ruchome obrazy
Ważną rolę w widowisku pełniła

muzyka i taniec. - Powstały trzy chore-
ografie. Pierwsza to taniec wokół posągu
bóstwa, w drugiej dziewczyny tańczą
w Noc Kupały. W trzeciej, najtrudniej-
szej występowały już elementy akroba-
tyczne – mówi Jadwiga Harasymowicz –
instruktorka tańca, autorka choreografii.

- Większość tancerzy to osoby, które już
wcześniej uczyłam tańczyć, ale na warsz-
tatach związanych z projektem pojawiły
się też nowe twarze. Wszyscy dobrze
sobie poradzili – dodaje.

Scena była podzielona na dwa plany.
Na pierwszym występowali młodzi akto-
rzy i tancerze. Drugim był ekran, na któ-
rym pojawiały się ruchome obrazy.
– Wykorzystaliśmy lasery, efekty świetl-
ne. Młodzież odtwarzała teatr cieni –
mówi Bartosz Nalepa – ceniony artysta
plastyk, pomysłodawca scenografii. Na
początku królował motyw wody. - Zde-
cydowałem się na wizualizacje analogo-
we. Wszystko odbywało się na żywo –
było wylewane wprost na rzutnik i trans-
ponowane za pomocą diaskopu na ekran
– wyjaśnia Bartosz.
Większość rekwizytów wykonała mło-
dzież podczas warsztatów plastycznych.
– Malowali gałęzie farbami fluorescen-
cyjnymi, odbĳali liście w prasie graficz-
nej na płótnach, żeby stworzyć gaj. Two-
rzyli np. kwiaty paproci. Nikt nie wie jak

Taniec, gra świateł i duża dawka humoru
„Wsłowiańskim świecie Słońcesława”.

Na początku była woda i nic poza tym.
No może nie do końca, bo było jeszcze
dwóch mężczyzn. Mieli na imię Perun
i Weles i tak się składało, że byli boga-
mi. Trochę z nudów zaczęli stwarzać
świat, a w pewnym momencie się pobi-
li... Oto słowiański mit o stworzeniu
świata, który Natalia Koza w nieco
żartobliwej formie przeniosła na
scenę.

Jeżeli zgubiłeś drogę i chcesz ją
odnaleźć, posłuchaj tętna tej ziemi. Jeśli
ogłuchłeś na jej głos, szukaj jej w mitach
ludu – tą maksymą malarz Franciszek
Frączek, zwany Słońcesławem z Żołyni
kierował się przez całe swoje artystyczne
życie. Tymi słowami także zaczyna
i kończy się spektakl. Wypowiada je
młody Słońcesław, który w sztuce wystę-
puje jako narrator.
- Śledząc twórczość Frączka stwierdzi-
łam, że fajnie by było nawiązać do tak
bliskiej mu słowiańskości. Wszyscy
znamy mitologię grecką i trochę rzym-
ską, a tak naprawdę nie znamy naszych
korzeni, a to one nas ukształtowały –

Spektakl
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one wyglądają, więc mogliśmy „zasza-
leć” – śmieje się Bartosz Nalepa.

Wwarsztatach
wzięło udział ponad 40 osób
Spektakl „W słowiańskim świecie

Słońcesława” był zakończeniem projektu
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Czarnej. Wcześniej w Ośrodku Kultu-
ry w Krzemienicy trwały warsztaty pla-
styczne i teatralne, a w Ośrodku Kultury
w Czarnej – warsztaty taneczne. W zaję-
ciach tych wzięło udział ponad 40 osób
w wieku 7 – 16 lat.

Sztukę wystawiono 7 października
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy –

miejscowości, w której Franciszek Frą-
czek spędził większą część swojego
życia. Specjalnym gościem była córka
malarza – Jolanta Frączek, która opowie-
działa o ojcu. Na miejscu można było
obejrzeć również wystawę prac Słońce-
sława. Dodatkową atrakcją były wizuali-
zacje trzech jego obrazów w technice
wirtualnej rzeczywistości, które wykonał
Mateusz Kot.

Michał Okrzeszowski

Fot. M. Baran-Koziełło

Projekt „W słowiańskim świecie Słońcesława” dofinansowano ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kul-
tura - Interwencje. Edycja 2022”.



www.gminaczarna.plNASZA GMINA – GRUDZIEŃ 202230

Wakacyjne zajęcia z gokir
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POŻEGNANIE WAKACJI W ZALESIU



się musi
powieść

nocbibliotek.pl

Główny organizator

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

Współorganizatorzy
Mecenas akcjiPatron honorowy

NOC BIBLIOTEK – „To się musi powieść"
1 października w sobotni wieczór

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej
i Filia w Medyni Głogowskiej po raz
kolejny wzięły udział w Nocy Bibliotek.
W tym roku było to już VIII wydanie
ogólnopolskiej akcji pod hasłem: „To się
musi powieść”.

Impreza rozpoczęła się od godziny
19:00 projekcją filmu pt. „Biuro detekty-
wistyczne Lassego i Mai. Pierwsza
tajemnica”.

W nocnej wypożyczalni można było
zwrócić i wypożyczyć książki jak rów-
nież zabrać ze sobą wybrane, nowe
książki. W ten sposób około 50 książek
zyskało nowych właścicieli. Młodsi czy-
telnicy chętnie rozwĳali swą wyobraźnię
w kąciku zabaw przy pomocy klocków
Lego i Robota Edukacyjnego Photona.

15 października Zespół Muzyczny
Pętelki świętował 50-lecie swojej dzia-
łalności. Wszystko zaczęło się w roku
1970 od młodzieżowej grupy Albatros,
która w latach 70. stała się wręcz lokalną
gwiazdą. Grali przeboje zespołów takich
jak m.in. Czerwone Gitary, No To Co,
Trubadurzy, a także swoje własne piosen-
ki. Na wieczorki taneczne, które organi-
zowali w Krzemienicy, młodzież waliła
drzwiami i oknami. Po różnych rosza-
dach personalnych zespół przekształcił
się w formację o nazwie Pętelki. Obecnie
tworzą ją: Józef Pelc (akordeon, gitara,
śpiew), Katarzyna Piękoś (klawisze),
MonikaWelc (śpiew, gitara basowa, gita-
ra), Jan Nycz (gitara basowa), Marek Dec
(perkusja), Kazimierz Balawender (gita-
ra, śpiew). Jubileusz zespołu przypadał
na rok 2020, ale z powodu pandemii
został przełożony.
Podczas październikowych „urodzin”

zespołu, gratulacje dla jego członków
przekazali: poseł na Sejm RP Kazimierz
Gołojuch, wójt gminy Czarna Edward
Dobrzański wraz z przewodniczącym
rady gminy Zdzisławem Jaromim,
a także zaprzyjaźnione zespoły i instytu-
cje działające w Krzemienicy.
Podziękowania dla całego Zespołu oraz

osób, które niegdyś tworzyły zespół
Albatros tj. Krzysztofa Kozunia, Ziemo-
wita Frączka oraz Krzysztofa Panasa
wraz z zaprojektowanymi specjalnie na
tę okoliczność pamiątkowymi grafikami,
przekazała Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji Katarzyna Gargała.

Poza koncertem jubilatów, spotkanie
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
uświetniła także grupa Kremenec Band
oraz Kapela Zespołu Regionalnego
Wesele Krzemienickie.

Michał Okrzeszowski

Dorosłym czytelnikom nie brako-
wało tematów do rozmów. W miłym
towarzystwie, przy herbacie wieczór bar-
dzo szybko i miło wszystkim upłynął. Ta
Noc na pewno się powiodła. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za przybycie
i już teraz zapraszamy na kolejną edycję
Nocy Bibliotek za rok.

O tym, że czytanie wzmacnia
pamięć, pobudza kreatywność i wyobraź-
nię, a także korzystnie wpływa na nasze
zdrowie, wiemy wszyscy. Jednak może-
my śmiało powiedzieć, że czytanie rów-
nież wzmacnia relacje międzyludzkie.

Zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia z bogatej oferty biblioteki.

Agnieszka Jaskuła

50 lat wspólnego grania
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oraz broszurka dla rodziców. Podczas
każdej wizyty w bibliotece zakończonej
wypożyczeniem przynajmniej jednej
książeczki, Mały Czytelnik otrzyma
1 naklejkę do wklejenia na Kartę Małego
Czytelnika. Po zebraniu dziesięciu otrzy-
ma imienny Dyplom Małego Czytelnika.

Zachęcamy do odwiedzin biblioteki.
Pamiętajmy, że tylko od nas (rodziców,
dziadków) zależy czy biblioteka będzie
odgrywała ważną rolę w życiu małego
człowieka. Odwiedzanie biblioteki
i wypożyczania książek utrwala nawyk
czytania. Pozwala przeżyć nową, niesa-
mowitą przygodę z wypożyczoną książ-
ką.

Krystyna Teichman

We wrześniu Gminna Biblioteka
Publiczna w Czarnej rozpoczęła realiza-
cję projektu „Mała Książka - Wielki
Człowiek”. Działania w ramach zadania,
które biblioteka realizuje we współpracy
z Instytutem Książki, są skierowane do
dzieci w wieku 3 – 6 lat (z roczników
2016 – 2019) oraz rodziców.

Jak otrzymać wyprawkę?
Dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zosta-

ną zapisane do bibliotek (lub te, które są
już zapisane i będą chciały dołączyć do
wspólnej zabawy), otrzymają na dobry
czytelniczy start Wyprawkę Czytelniczą.
W Wyprawce będzie: książeczka dla
dziecka, Karta Małego Czytelnika
z miejscem do naklejenia 10 naklejek

Bezpłatne Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku 3 – 6 lat w Bibliotekach Publicznych
Z książką na start - projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat.

30 września 2022 roku w Publicznej
Bibliotece w Zalesiu i w Zespole Szkół
w Czarnej z inicjatywy pani Urszuli
Wisz, odbyły się warsztaty dla dzieci
„Legenda Diabła Łańcuckiego”, prowa-
dzone przez panią Beatę Krawiec – ani-
matorkę kultury i specjalistkę do spraw
dziennikarstwa. Uczestniczyli w nich
uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
w Zalesiu, a na spotkaniu w Czarnej
klasa IV a i b wraz z wychowawcami.
Pani Beata przywitała dzieci ubrana
w strój szlachecki i poinformowała, że
tak ubierał się Stanisław Stadnicki zwany
Diabłem Łańcuckim, o którym napisała
legendę. Niebawem książka ukaże się
drukiem. Następnie, wykazując się wiel-

kimi zdolnościami aktorskimi, przeczy-
tała swój utwór wzbudzając duże zainte-
resowanie wśród słuchaczy. Zadając
różne pytania, wciągała dzieci do rozmo-
wy. Uczniowie mieli możliwość wykaza-
nia się swoją wiedzą na rozmaite tematy.
Chętnie posłuchali też opowieści
o niedźwiedziu Wojtku, który wraz z żoł-
nierzami 22. Kompanii Zaopatrywania
Artylerii brał udział w bitwach II wojny
światowej oraz o Orlętach Lwowskich.
Pani Beata pokazała różne rekwizyty,
m.in. hełm, atrapę karabinu oraz hełmo-
fon. Na koniec, opowiadając o ekspery-
mencie ze „świecącymi” ośrodkami
w mózgu, zachęciła dzieci do czytania
książek.

Tego samego dnia Beata Krawiec
odwiedziła także Bibliotekę Publiczną
w Czarnej. Na spotkaniu z dziećmi
z grupy Motylki z Przedszkola nr 2 rów-
nież przedstawiła „Legendę Diabła Łań-
cuckiego” oraz zaprezentowała strój
szlachecki i szablę. Następnie przeczyta-
ła „Książkę bez obrazków” i wyjaśniła
działanie cewki Tesli. Spotkania zostało
zakończone „Czerwonym Kapturkiem”.
Dziękujemy za tak miło, a zarazem poży-
tecznie spędzony czas. Niezapomniane
wzruszenie i piękne przeżycie. Pani
Beacie życzymy dalszej energii i sukce-
sów w pracy zawodowej.

Małgorzata Sowa
Urszula Wisz

Warsztaty dla dzieci: "Legenda Diabła Łańcuckiego" i nie tylko

Biblioteka w Zalesiu Biblioteka w Czarnej
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- Dzisiaj po raz 104. świętujemy
odzyskanie tego, co najważniejsze
w życiu każdego narodu – niepodległo-
ści, wolności, suwerenności i własnej
państwowości, po 123 latach życia
w kajdanach niewoli. Po czasie izolacji
spowodowanej pandemią możemy znów
uroczyście i osobiście, a nie zdalnie dać
wyraz naszej wielkiej radości z odzyska-
nej wolności i podziękować tym, którzy
zginęli w walce o wyzwolenie – mówił
wójt Edward Dobrzański podczas gmin-
nych obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w Woli Małej. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą św. w kościele
filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP. Odprawił ją współgospodarz
obchodów – ks. kapelan Piotr Bielówka,
wraz z ks. Jackiem Michną (probosz-
czem parafii Czarna), ks. Stanisławem

Piegdoniem (proboszczem parafii Krze-
mienica), ks. Adamem Kaczorem (pro-
boszczem parafii Medynia Głogowska)
i ks. Mateuszem Berdechowskim (wika-
riuszem parafii Dąbrówki). Po mszy
uczestnicy obchodów, przy dźwiękach
Gminnej Orkiestry Dętej udali się pod
przydrożną kapliczkę. Tam orkiestra ode-
grała hymn państwowy i pieśni patrio-
tyczne, m.in. „Rotę”. Uroczystość zakoń-
czyła się złożeniem wiązanek kwiatów.

W obchodach wzięli udział m.in.
przedstawiciele władz gminy i sołectwa
Wola Mała, radni gminy Czarna i powia-
tu łańcuckiego, dyrektorzy szkół i insty-
tucji z gminy Czarna, jednostki OSP
w Czarnej, Krzemienicy, Medyni Gło-
gowskiej, Medyni Łańcuckiej i Zalesiu
wraz z pocztami sztandarowymi, poczty
sztandarowe gminy Czarna i szkół

z naszej gminy, duchowni, pracownicy
urzędu gminy, mieszkańcy.

Koncert „Niepodległa Dziś”
Po zakończeniu oficjalnych obcho-

dów, w Ośrodku Kultury w Woli Małej
odbył się koncert patriotyczny. Wystąpili
uczniowie szkoły podstawowej i przed-
szkolaki z Woli Małej, Kapela i Zespół
Wolanie, Zespół Wokalno – Instrumen-
talny Jakubki. Były pieśni, piosenki,
recytacje, a nawet taniec (polonez
w wykonaniu uczniów z Woli Małej).
Patriotyczne wiersze czytali również
Iwona Kołcz, Joanna Lalicka, Robert
Pudło, Anna Skrobacz, ks. Piotr Bielów-
ka.

Michał Okrzeszowski

11 listopada w gminie Czarna
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Uczestnicy spotkali się pod Pomni-
kiem Milenĳnym gdzie wszyscy odśpie-
wali hymn państwowy. Sołtys Czarnej
zachęciła dzieci, by powiedziały wiersz
Władysława Bełzy pt. „Katechizm pol-
skiego dziecka” („Kto ty jesteś? Polak
mały…”). Kilka słów do zebranych
powiedzieli: wójt Edward Dobrzański,
sołtys Czarnej - Maria Kiwała – Barnat,
proboszcz parafii Czarna – ks. Jacek
Michno i prezes OSP Czarna Sławomir
Chudzik. Następnie zapalono znicze
i złożono kwiaty pod Pomnikiem Mile-
nĳnym, po czym wszyscy wyruszyli
w drogę. Uczestnicy mieli do wyboru
dwie trasy – pieszą lub rowerową. Na
zakończenie wszyscy spotkali się przy
ognisku pod remizą strażacką, gdzie
smażono kiełbaski i śpiewano pieśni
patriotyczne.

Michał Okrzeszowski

XI Spacer Niepodległościowy

11 listopada w Krzemienicy
Obchody Święta Niepodległości przy pomniku 650-le-
cia Krzemienicy, które zorganizowali sołtys Wincenty
Morycz i Rada Sołecka w Krzemienicy.
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17 listopada w starej szkole w Krzemie-
nicy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
Izba Pamięci – Stara Szkoła, które przy-
gotowało krzemienickie KGW. Specjal-
nym gościem była lek. med. Jolanta Kluz
- Zawadzka z Łańcuta. Opowiedziała
o swojej pracy lekarki - misjonarki
w Angoli. Podczas wieczornicy śpiewa-
no także pieśni patriotyczne i wspomina-
no wcześniejsze listopadowe spotkania.

Michał Okrzeszowski

Listopadowe wieczory w Izbie Pamięci - Stara Szkoła
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W tym pięknym, pełnym
magii okresie przygotowań
do Świąt, w ośrodkach kul-
tury w Krzemienicy oraz w
Czarnej odbyły się Bożona-
rodzeniowe Warsztaty
Rękodzieła. Spotkania pro-
wadzone przez Stowarzy-
szenie Rozwoju i twórczo-
ści Artystycznej Vive
zawsze cieszą się dużym
zainteresowaniem. Tym
razem spod rąk dzieci
wyszły m.in. piękne szopki
oraz papierowe gwiazdy.
Współorganizatorem warsz-
tatów był GOKIR Czarna.

Agnieszka Cieślicka

II Festiwal Biegowy w Czarnej
16 października na Stadionie Lek-

koatletycznym w Czarnej młodsi i starsi
zawodnicy mogli spróbować swoich sił
w różnych konkurencjach biegowych.
W II Festiwalu Biegowym wzięły udział
osoby w różnym wieku – od przedszko-
laków po dorosłych. Głównym organi-
zatorem wydarzenia było Stowarzysze-
nie WiR Kopernik, a nagrody ufundo-
wała Gmina Czarna.

Fot. J. Ruszel

BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY ZE STOWARZYSZENIEM VIVE
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W naszej szkole każdego dnia udo-
wadniamy, że miłość do Ojczyzny można
wyrażać na różne sposoby.

Tradycją stało się już przypinanie
biało-czerwonych kokard w czasie szkol-
nych obchodów Święta Niepodległości.
Po uroczystości starsi uczniowie udają
się pod Pomnik Walki i Męczeństwa. Co
roku, wspólnie z Ośrodkiem Kultury
i Biblioteką Publiczną w Medyni Gło-
gowskiej, organizujemy wieczór pieśni
patriotycznych. W ramach akcji “Szkoła
pamięta” porządkujemy także lokalne
miejsca pamięci. Uroczyście świętujemy
również Dzień Patrona szkoły – Jana
Pawła II.

W szkole szczególnie dba się o kul-
tywowanie tradycji garncarskich. Mamy
Izbę Pamięci Jana Kota, który przez lata
prowadził z młodzieżą kółko garncar-
skie. Na korytarzach eksponujemy też
osiągnięcia Władysławy Prucnal. Dzięki
wsparciu Fundacji Orlen realizowaliśmy
projekt „Życie medyńskich garncarzy”.

Działa grupa teatralna „Psotniki”, która
w zabawny sposób przybliża medyńskie
tradycje garncarskie.

We wrześniu włączamy się w Naro-
dowe Czytanie dzieł literatury polskiej.
We współpracy z OSP w Medyni Gło-
gowskiej bierzemy także udział w Akcji
Sprzątania Świata. Szkoła chętnie włą-
cza się też w działalność charytatywną
różnego rodzaju.

Pro defensione, pro historia,
Zakończył się już projekt realizowa-

ny w ramach programu Pro defensione,
pro historia. Program finansowany jest ze
środków Narodowego Instytutu Wolno-
ści - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego
Programu Funduszu Inicjatyw Społecz-
nych NOWE FIO na lata 2021-2030.
Projekt miał na celu przysposobić uczest-
ników do obrony kraju oraz nauczyć
udzielania pierwszej pomocy. Młodzież
udała się na strzelnicę, gdzie mogła

nauczyć się używać broni, a także roze-
grać turniej strzelecki. Szkolenia z zakre-
su pierwszej pomocy zorganizowano dla
uczniów klas 4-8, a także chętnych rodzi-
ców i rodzeństwa. Zaproszono strażaków
z OSP, którzy podzielili się swoją prak-
tyczną wiedzą.

Program matematyczny mPotęga
W październiku w naszej szkole na

dobre ruszyły zajęcia z matematycznego
programu mPotęga pod hasłem: "planu-
jeMy, budujeMy". Uczniowie mają już
swoje zespoły, w których wybrali się na
szkolny plac zabaw, gdzie zmierzyli
wszystkie znajdujące się tam elementy,
aby wiedzieć, jak rozplanować swoją
pracę. Powstały już pierwsze projekty
wymarzonego placu zabaw, a teraz
uczniowie przystępują do realizacji jego
makiet.

Alina Woś

Różne oblicza patriotyzmu
w Zespole Szkół wMedyni Głogowskiej
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Zespół Szkół w Woli Małej, tu pozwalamy rozwĳać skrzydła
We wrześniu 2021 r., przystąpiliśmy

do programu SP! SERCE i POMOC -
autorskiego projektu Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, którego celem jest
ułatwienie procesu adaptacji do nowej
szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi
przejście uczniów z klasy III do IV. Jedną
z innowacji były tak zwane Dni Projekto-
we. Raz w miesiącu uczniowie klasy IV
przez wszystkie godziny lekcyjne praco-
wali nad jednym tematem. Rozwiązywali
różne zadania w sali wyposażonej
w odpowiednią scenerię i materiały. Pod-
czas projektu DARY JESIENI uczniowie
tworzyli na kartonie Panią Jesień przez
wyklejanie postaci (którą wcześniej
otrzymali obrysowując jedną z koleża-
nek) liśćmi z różnych drzew. Następnie
ważyli owoce i obliczali o ile jabłko jest
cięższe od śliwki. Przypomnieli sobie
nazwy owoców w języku angielskim,
a później wykonali sałatkę według prze-
pisu, który otrzymali w tym języku.
Innym razem, podczas projektu JAK
POWSTAJE CHLEB? nauczyli się roz-
poznawać kłosy zbóż, zobaczyli różne
rodzaje mąki, robili kanapki układając
składniki według kolejności podanej

w języku angielskim. Rozwiązywali
zadania matematyczne, rebusy, zagadki.
Samodzielnie upiekli chleb. Na zakoń-
czenie projektu odwiedzili piekarnię.

Widząc jak rozwĳa się kreatywność
i współpraca u uczniów, Dni Projektowe
organizowaliśmy też w innych klasach.
Za wdrożenie programu otrzymaliśmy
we wrześniu Certyfikat I stopnia. Pro-
gram będziemy realizować przez kolejne
lata.

W tym roku szkolnym rozpoczęli-
śmy również systematyczne poznawanie
okolicy. Dzieci odwiedziły już Ośrodek
Garncarski w Medyni Głogowskiej,
Zamek w Łańcucie, Markowę i Muzeum
Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.
Planujemy zwiedzanie trasy podziemnej
w Rzeszowie, kościoła św. Jakuba
w Krzemienicy oraz bazyliki w Leżajsku.
Stawiamy także na edukację ekologicz-
ną. Naszą chlubą jest łączka kwietna,
którą posiały dzieci. W czerwcu szkoła
wzięła udział w konkursie organizowa-
nym przez Samorząd Województwa Pod-
karpackiego i Stowarzyszenie „EKO-
SKOP” na stworzenie „Klimatycznego

zakątka”. Powiększyliśmy naszą łączkę,
ogrodziliśmy ją naturalnym płotkiem,
stworzyliśmy hotel dla owadów i zbudo-
waliśmy łapacz deszczu. Na zakończenie
prac, w szkole odbył się Dzień Pszczoły.
Aby szkoła była miejscem bardziej przy-
jaznym, zrezygnowaliśmy z dzwonków.
Jest ciszej, a uczniowie uczą się odpo-
wiedzialności i punktualności. W czasie
całego roku szkolnego organizujemy
„aktywne przerwy”, obchodząc różne dni
tematyczne - Dzień Kropki, Dzień
św. Patryka, Dzień Postaci z Bajki…

Staramy się, aby jak najwięcej lekcji
spędzać na świeżym powietrzu.
Zespół Szkół w Woli Małej to nie tylko
szkoła, ale i przedszkole. Tam też dużo
się dzieje. Realizowane są różne projekty
i dni tematyczne.

Dzięki przychylności Pana Wójta
i Rady Gminy w budynku szkoły mamy
nowe piece do centralnego ogrzewania.
Zakupiona została także działka przyle-
gająca do posesji szkoły. Po uprzątnięciu
jej uzyskamy większe podwórko szkol-
ne. Dziękujemy.

Joanna Lalicka
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Nasza dąbrowska placówka od lat
angażuje się w działania proekologiczne.
Prowadzimy zbiórki zużytych baterii,
elektrośmieci, makulatury i plastikowych
nakrętek. Łączenie ochrony środowiska
z działalnością charytatywną w konkur-
sie „Super Klasa”, owocuje tonami zbie-
ranej rokrocznie makulatury i setkami
kilogramów zużytych baterii oraz nakrę-
tek. Te ostatnie przekazywane były naj-
częściej na rzecz Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci w ramach akcji „Nakręć
się na pomaganie”, leczenia i rehabilita-
cji absolwentki naszej szkoły - Joasi
Mach, jak również innym zgłaszanym
potrzebującym.

Ekologiczne projekty umożliwiły
poszerzenie oferty edukacyjnej naszej
placówki, służąc realizacji podstawy
programowej przedmiotów przyrodni-
czych. Szczególnie cenne okazały się:
- warsztaty w plenerze oraz stacjonarne,
w tym badawcze z wykorzystaniem pro-
fesjonalnego sprzętu laboratoryjnego
(np.: zajęcia warsztatowe Laboratorium
bioróżnorodności);
- wycieczki w niezwykłe przyrodniczo

miejsca w ramach projektów :„Wyprawy
do Ekolandii”, „Paszport do Ekolandii”,
PleneroweWarsztaty Zielonej Sieci „Mój
Wisłok”;
- zwiedzanie zakładów segregacji odpa-
dów, ujęć wody, oczyszczalni ścieków,
składowisk odpadów.

W ostatnich latach uczestniczyliśmy
m.in. w projektach:
- „Nie podgrzewaj atmosfery. W drodze
do Kopenhagi - od COP 14 do COP 15”
(projekt edukacyjny poświęcony zmia-
nom klimatu);
- „EkoNauci Małych Gmin” w ramach
projektu „Partnerska sieć dla zrównowa-
żonego rozwoju gmin dorzecza rzeki
Wisłok”;
- „Podkarpackie bez elektrośmieci”
i „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmie-
ci”;
- dwuletni projekt edukacyjny "ALARM
dla Bioróżnorodności Podkarpacia"
(przybliżający problem zanikania gatun-
ków polskiej flory i fauny).
W przedszkolu trwa obecnie ogólnopol-
ski projekt edukacyjny „Skąd się biorą
produkty ekologiczne?” Pani Katarzyna

Frączek - koordynator działalności eko-
logicznej w przedszkolu, zajmuje się
przybliżaniem dzieciom świata przyrody
poprzez obserwację i badanie środowi-
ska, uczenie szacunku do przyrody.
Trwają także zajęcia na temat segregacji
śmieci i recyklingu, itp.
Od 13 lat organizowane są szkolne kon-
kursy fotograficzne. Podejmowano
w nich różne tematy, m.in.: „Mój
Wisłok”, „Różnorodność biologiczna
wokół nas”, „Wiosenne przebudzenie”,
„Lato w obiektywie”, „Taka jesień”,
„Zimowe inspiracje”, „Pory roku
w mikro i makrofotografii”, „To mi się
podoba”, „Mój przyjaciel – zwierzak”
czy „Moje spotkania z przyrodą – piękno
i dewastacja”.

Nasi uczniowie uczestniczą też
w szkolnych i pozaszkolnych (powiato-
wych, ogólnopolskich) konkursach wie-
dzy oraz plastycznych, o tematyce „eko”
oraz w szkolnych i środowiskowych
imprezach, przedstawieniach, zabawach
itp.

Izabella Kuźniar
szkolny koordynator edukacji ekologicznej

Ekologia w Zespole Szkół wDąbrówkach
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Czas pandemii zmienił standardowe
funkcjonowanie wielu instytucji i zakła-
dów. Szkoła również musiała odnaleźć
się w nowej formie pracy – zdalnej.

W tym czasie – mimo że uczniów
nie było fizycznie w szkole, Stowarzy-
szenie WiR KOPERNIK przystąpiło do
konkursu na projekt pod hasłem:
„Pozwólmy Ziemi oddychać”, ogłoszony
przez Fundację PKO BP. Konkurs roz-
strzygnięto w kwietniu 2022 r. Nasza
szkoła, jako partner Stowarzyszenia,
otrzymała grant w wysokości 10 tys. zło-
tych. Głównymi celami projektu były
edukacja ekologiczna, podniesienie wie-
dzy na temat klimatu i czystości powie-
trza.

W maju w szkole został ogłoszony
konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-7
SP na projekt zielonej architektury
z wierzby wiciowej (bramy, altany, per-
gole, itp.). Nagrodzone prace stały się

inspiracją do zaplanowania przestrzennej
architektury w dolinie strumyka Terlicz-
ka, płynącego w pobliżu budynków
gminy oraz kompleksu rekreacyjno-spor-
towego Orlik w Czarnej. 26 maja posa-
dziliśmy tam z uczniami, rodzicami oraz
członkami lokalnych władz i stowarzy-
szeń sadzonki wierzby wiciowej, które
dzieci będą w kolejnych latach odpo-
wiednio formować, by stanowiły cieka-
wy zielony element krajobrazu doliny
Terliczki. W tym miejscu powstał rów-
nież ogród tematyczny „Różnorodność
gatunkowa wierzby”, dzięki posadzeniu
około 20 gatunków wierzb dostępnych
na rynku. Każde drzewko zostało
„zaadoptowane” przez jednego ucznia,
który podjął się opieki nad nim. Nagrodą
dla uczniów biorących udział w nasadze-
niach był wyjazd do Arboretum w Bole-
straszycach 21 czerwca 2022 r.
W ramach projektu powstał także inte-

raktywny przewodnik tematyczny – apli-
kacja mobilna wypalona na drewnianych
tabliczkach – opisująca gatunki nasadzo-
nych drzew.

We wrześniu zorganizowaliśmy
również konkurs plastyczny dla najmłod-
szych uczniów naszej szkoły – klas 1-3,
pod hasłem „Pozwólmy Ziemi oddy-
chać”.

Ponadto dzięki projektowi Szkolna
Stacja Meteo została zaopatrzona w czuj-
nik smogowy monitorujący jakość
powietrza w gminie Czarna.

Całe przedsięwzięcie wzbogaciło
nas o nowe doświadczenia, wiedzę
i umiejętności, a niezwykle urokliwy
teren koło Terliczki, dzięki nowym, przy-
jaznym środowisku przedsięwzięciom,
nabiera jeszcze piękniejszego wyglądu.

Ewa Gaweł

- projekt realizowany w Zespole Szkół w Czarnej
„Pozwólmy Ziemi oddychać”



Spotkanie ze Św. Mikołajem to
jedno z najbardziej wyczekiwanych
w ciągu całego roku wydarzeń w Gminie
Czarna. Już po raz trzeci wypatrywany
przez wszystkie dzieci święty, przejechał
po całej gminie aby nie tylko obdarować
nas drobną słodkością, ale przede
wszystkich wprowadzić w tą niepowta-
rzalną, magiczną atmosferę zbliżających
się Świąt.

Cała akcja była możliwa dzięki
zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi,
którzy działając w organizacjach albo
indywidualnie zawsze służą pomocą. Są
to przede wszystkim jednostki OSP, Koła
Gospodyń Wiejskich, parafie, rady sołec-
kie, sołtysi, pracownicy ośrodków kultu-
ry oraz osoby prywatne – mieszkańcy
naszej gminy i sponsorzy.

Agnieszka Cieślicka
Fot. M. Baran-Koziełło/S. Kotula/

K. Wołos

Spotkania z mikołajami






