Szanowni Mieszkańcy gminy Czarna
Z wielka przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny 38
numer gazety Nasza Gmina, jeszcze pachnący farbą drukarską. Zawiera ona wiele interesujących i ciekawych informacji.
Na pierwszy plan wysuwa się zakończenie budowy mostu na
rzece Wisłok w Czarnej. Zarówno mieszkańcy gminy jak i wszyscy przejeżdżający przez sołectwo Czarna zauważyli na pewno znaczącą poprawę i ogromne udogodnienie w poruszaniu
się po drodze wojewódzkiej nr 881. Po latach oczekiwań i starań zarówno władz gminnych jak i lokalnych polityków zabiegających o tę inwestycję wreszcie mamy nowy, piękny most na
miarę XXI wieku.
Lato w gminie upłynęło jak Państwo zobaczą, bajecznie kolorowo, śpiewnie i gwarnie. Sprawiło to bogactwo różnych
imprez gminnych takich jak: coroczny XXIV już Międzynarodowy Jarmark Garncarski, uroczystość odpustowa w parku
MB Jagodnej, dożynki parafialne, roztańczony i rozśpiewany
Krzemieński Gościniec z udziałem zespołu polonijnego z Brazylii, koncert pieśni Maryjnej w Dąbrówkach, plenerowe pikniki w sołectwach oraz coroczny rajd rowerowy Garncarskim
Szlakiem otwierający sezon.
Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi remontów
dróg na terenie gminy oraz podejmowanych działań mających na celu znaczącą poprawę jakości wody pitnej w gminie.

1 września rozpoczął się nowy
rok szkolny we wszystkich naszych szkołach. W tym roku
minęło 80 lat od pamiętnego
1 września 1939 r. gdy dzwonek
na lekcje nie zabrzmiał w polskich szkołach. W tym numerze
gazety wracamy również pamięcią do tamtych dramatycznych
wydarzeń.
Ubiegły i obecny rok jest bardzo pomyślny dla naszych gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla jednostek OSP w Medyni Głogowskiej, Zalesiu,
Medyni Łańcuckiej i Krzemienicy udało się pozyskać środki
pomocowe i dzięki temu zakupić 4 średnie samochody bojowe
kosztem prawie 1,5 mln zł dopłaty z budżetu gminy.
To tylko niektóre z ważnych informacji zamieszczonych
w tym numerze gazety. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po
naszą gazetę gminną i życzę miłej lektury.
Z poważaniem
Edward Dobrzański

Dożynki parafialne
dziękczynienie za zebrane plony

D

ożynki jako tradycja
związana z dziękczynieniem panu Bogu
za zebrane plony kultywowane są co roku w kościołach
parafialnych w gminie Czarna. Podczas uroczystych mszy
świętych w sierpniowe niedziele zaprezentowane zostały przepiękne dzieła tworzone z kłosów zbóż i suszonych
kwiatów przez grupy parafian.

Parafianie z wieńcem w Medyni Głogowskiej

Grupa z Medyni Łańcukiej i Pogwizdowa z wieńcem
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Grupa wieńcowa z Medyni Głogowskiej z posłem na sejm RP,
panem Kazimierzem Gołojuchem
www.gminaczarna.pl

Dożynki parafialne w Dąbrówkach

Wieńcowiny w Woli Małej

Poświęcenie wieńców przed kościołem w Medyni Głogowskiej

Parafianie z Medyni Głogowskiej z wieńcem

Dożynki parafialne w Czarnej

Grupa z Zalesia

fot. Stanisław Kotula

www.gminaczarna.pl
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

V Sesja Rady Gminy Czarna
odbyła się w dniu
15 maja 2019 roku
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Rada Gminy podjęła 9 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie
poprawności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie
zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie między sesyjnym.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie
na mienie komunalne Gminy Czarna
nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krzemienica, gmina
Czarna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 930 o pow.
0,03 ha
u wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej pasem szerokości
5 metrów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 499 położonej w miejscowości Wola Mała,
u wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym na
okres powyżej 3 lat nieruchomości
gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr ewid. 3352/28 położona w miejscowości Krzemienica,
u wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna, oznaczonej nr ewid. 1735/7
o powierzchni 0,0107 ha położonej
w miejscowości Pogwizdów,
u określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci – 6 letnie i dzieci
młodsze,
u ustaliła dopłaty za ścieki dla wybranych taryfowych grup,
u wyraziła zgodę na udzielenie pomocy
rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
4

NASZA GMINA WRZESIEŃ 2019

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr
877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w km 38+374,50 – 39+276,85 strona prawa w m. Wola Mała, polegająca
na budowie chodnika i ścieżki rowerowej”, w wysokości 49 200 zł,
u wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej pasem szerokości 5 metrów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna,
oznaczonej numerami ewidencyjnymi 610/13 i 610/14 położone w miejscowości Krzemienica,
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019.

VI Sesja Rady Gminy Czarna
odbyła się w dniu
26 czerwca 2019 roku
W sesji uczestniczyło 13 radnych.
Rada Gminy podjęła 9 uchwał.

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

5. Debata nad raportem o stanie Gminy
Czarna.
6. Podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie między sesyjnym.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u rozpatrzyła Raport o stanie Gminy
Czarna za 2018 rok i udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy,
u zatwierdziła sprawozdanie finansowe
Gminy Czarna za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za rok 2018,
u udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2018,
u powołała zespół do wyrażenia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników,
u wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna,
oznaczonej numerem ewidencyjnym:
1839/119 o powierzchni 0,0171 ha położonej w miejscowości Czarna, sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej,

u wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych
stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna, położonych w miejscowości Pogwizdów, oznaczonych numerem
ewidencyjnym: 1419/106 o powierzchni 0,0286 ha, 1419/107 o powierzchni 0,0294 ha, 1419/108 o powierzchni 0,0628 ha, 1419/109 o powierzchni
0,0436 ha, 1419/110 o powierzchni
0,0596 ha, 1419/111 o powierzchni
0,0514 ha, 1419/112 o powierzchni
0,0787 ha, 1419/113 o powierzchni
0,0763 ha, 1419/114 o powierzchni
0,0896 ha, 1419/115 o powierzchni
0,0810 ha, 1419/116 o powierzchni
0,0555 ha, 318/32 o powierzchni
0,0180 ha,
u udzieliła pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w postaci wykonania remontu nawierzchni odcinka chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.
– Łańcut – Żurawica w msc. Medynia Głogowska, strona lewa w km
9+217 do km 9+650 w wysokości do
60 000 zł,
u ustaliła plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Czarna oraz określiła granice obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
roku,
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019.

VII Sesja Rady Gminy Czarna
odbyła się w dniu
20 sierpnia 2019 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Rada Gminy podjęła 18 uchwał.

Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie
poprawności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad i zgłaszanie
zmian.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta
w okresie między sesyjnym.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
u wystąpiła o zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
u uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalwww.gminaczarna.pl
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nym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna,
uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czarna,
określiła szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów,
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Czarna nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrówki,
gmina Czarna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 56/1
o pow. 0,0170 ha, nr ewid. 55/2 o pow.
0,0309 ha,
wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3192/41 o powierzchni 0,1854
ha położonej w miejscowości Krzemienica,
wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej pasem szerokości 5 metrów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna,
oznaczonej numerami ewidencyjnymi 610/13 i 610/14 położone w miejscowości Krzemienica.
wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym na
okres powyżej 3 lat nieruchomości
gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr ewid. 824/29 położona w miejscowości Krzemienica,
wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej nr ew.: 257/4 o powierzchni 0,0836 ha i 257/5 o pow.
0,0183 ha położonej w miejscowości
Dąbrówki, stanowiącej własność Gminy Czarna za nieruchomość oznaczoną nr ew. 258/2 o powierzchni 0,0591
ha, położoną w miejscowości Dąbrówki
stanowiącą własność osób fizycznych,
wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
położonych w miejscowości Dąbrówki oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1344/3 o powierzchni 0,2394 ha,
i 256/4 o powierzchni 0,0017 ha,

u rozpatrzyła skargę na działanie Wójta Gminy Czarna odrzucając ją w całości i uznając za bezzasadną,
u wprowadziła zmiany w uchwale Nr
XLV/422/2018 Rady Gminy Czarna
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2019 roku. Udzielając pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu
w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr
1 513 R Medynia Głogowska – Zalesie – Czarna w miejscowości Zalesie
o wysokości 33 000 zł.,
u wprowadziła zmiany w uchwale nr
XLV/425/2018 z dnia 15 listopada
2018 roku w sprawie wspólnego udzielenia z Gminą Sokołów Małopolski
pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu dokonuje się następujących zmian łączna wartość udzielonej
wspólnej pomocy rzeczowej wyniesie
971 700 zł,
u udzieliła pomocy finansowej w 2019
roku Powiatowi Łańcuckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie następujących zadań: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1513 R Medynia Głogowska – Zalesie –Czarna”, „Remont drogi powia-
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u
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towej nr 1513 R Medynia Głogowska
– Zalesie – Czarna,
ustaliła sieć publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Czarna,
wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia w celu zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunika Samochodowa”
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach,
wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019,
upoważniła Wójta Gminy Czarna do
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2020 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu
wspólnie z Gminą Sokołów Małopolski w formie wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.
„Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa
i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.
Dorota Kowal
Obsługa Rady Gminy Czarna
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80 lat od początku katastrofy

II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców gminy Czarna
1 września 1939 zaczęła się jedna z najgorszych tragedii ludzkości.
II wojna światowa boleśnie dotknęła także mieszkańców gminy Czarna.
Ku przestrodze warto poznać choć trochę naszą lokalną historię.
Po 80 latach żyje już niewiele osób,
które pamiętają czasy ostatniej wojny. Pozostały źródła historyczne, w tym
zwłaszcza spisane relacje, z których wiele można się dowiedzieć.
Jak ludzie w naszych okolicach zapamiętali wrzesień 1939? Stanisław Kiwała z Czarnej (1922-2006) w swoich wspomnieniach pt. „Młodość – czas wojny”
pisze: „Działania wojenne na szczęście ominęły Czarną, kilkunastu chłopów zmobilizowano, zabrano kilka koni
i wozów. Czasem można było zobaczyć
przekradającego się żołnierza w zielonym mundurze i rogatywce z orzełkiem.
Często niemieckie samoloty przelatywały nisko nad wsią kontrolując sytuację. Pewnego razu, gdy kopałem ziemniaki, przelatywał taki samolot patrolowy,
więc ja – siedemnastoletni chojrak, pogroziłem motyką natrętowi. Jednak nogi

Pomnik pamięci ofiar II wojny światowej
w Medyni Głogowskiej
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ugięty się pode mną, gdy zobaczyłem, że
nawraca. Puścił do mnie serię z karabinu
maszynowego, a ja leżąc w ziemniaczanym rowku przytulony do ziemi, bałem
się odetchnąć. Leżałem dopóki całkowicie nie umilkł warkot samolotu” – czytamy. Wkrótce nastała okupacja i terror na
niespotykaną skalę. Władysław Bielecki
z Krzemienicy (1922-2014) tak jak wielu
innych mieszkańców wsi, został wyznaczony do pełnienia warty wiejskiej. Pech
chciał, że w czasie jego dyżuru był w Krzemienicy napad na młyn. Za niedopełnienie warty trafił na 6 tygodni do obozu pracy w Pustkowie. Stał się więźniem nr 1937.
Najbardziej utkwiło mu w pamięci pewne
wstrząsające wydarzenie. – Nagle podszedł
do nas strażnik z pistoletem. Wziął czterech
więźniów i kazał iść w kierunku baraku.
Tam pod ścianą stała podłużna skrzynia.
Niemiec kazał ją otworzyć. Na szczęście ja
nie otwierałem. Ten, który ją otworzył aż się
wzdrygnął i odskoczył na bok. W skrzyni leżało nagie ciało mężczyzny. Strażnik tylko
się roześmiał. Rozkazał nieśćnam tę skrzynię za obóz. Przyszedł jeszcze drugi strażnik.
Niemcy śmiali się i śpiewali kościelną pieśń
pogrzebową. Wśród sosen była piwnica, coś
w rodzaju bunkra. Z wierzchu, co kawałek
znajdowały się niewielkie otwory. Strażnik
otworzył drzwi. Kazał nam „wysypać” zwłoki w tej piwnicy. Przy każdym otworze było
mnóstwo ciał zastrzelonych ludzi. Wszędzie
czuć było zapach chloru, który zaraz uderzył
mi w oczy. Gdy wyszedłem stamtąd, to przez
chwilę byłem oślepiony. Jeden z Niemców
zaprowadził nas na górkę. Były tam usypane dwa albo trzy wały. Chwalił się, że tu
przywozi się ludzi na rozstrzelanie. Oni płaczą, błagają na kolanach żeby ich wypuścić,
a on im zawsze mówi: „Po to przywieźli was
żeby puścić? Nein! Schießen!” Potem ciała
wrzucano tymi otworami do piwnicy. Później były palone – opisuje pan Władysław.
On sam i inni wiejscy wartownicy aresztowani razem z nim mieli jednak szczęście w nieszczęściu. – Nam udało się wyjść,
bo mieliśmy wyrok „sądu doraźnego”. Kto
siedział bez wyroku to „przepadł” – wspominał w wywiadzie pt. „U nas, w Pustkowie”.

Pomnik pamięci ofiarom faszyzmu w Czarnej

Pozostały tylko mogiły w lasach

Smutną pamiątką po Holokauście są
na naszych terenach mogiły w lasach
w Pogwizdowie i Medyni Łańcuckiej.
W Pogwizdowie przed wojną żyły 22 osoby narodowości żydowskiej. – Z opowiadań świadków tamtych czasów (nagrań ich
wypowiedzi) wiem, że po wydaniu nakazu
zgłoszenia się wszystkich Żydów do gett, żaden się nie zgłosił. W nocy nadal mieszkali
w swoich domach, a w dzień ukrywali się
u sąsiadów Polaków lub w lesie – mówi
Tadeusz Szymczakiewicz, pochodzący
z Pogwizdowa pasjonat historii. Pierwsze
rozstrzelania nastąpiły 15 sierpnia 1942
roku, kiedy Niemcy złapali i zastrzelili
żonę Żyda ,,Zrala” oraz pewne małżeństwo (brak danych co do nazwiska). Ich
12-letnia córka ocalała, bo w tym czasie
zbierała jeżyny w lesie. Przygarnęła ją
rodzina Stawarzów, która u księdza postarała się o metrykę chrztu na nazwisko
Anna Guz. Po wojnie dziewczyna kontaktowała się z osobami, które ją ocaliły. Żyd ,,Uzy” został rozstrzelany przez
okupantów na terenie Łukawca.
Jeden z innych żydowskich mieszkańców medyni „Lejzor” prawdopodobnie
działał w partyzantce utworzonej z grupy uciekinierów z rzeszowskiego getta
przez Lejba Birmana, która na początwww.gminaczarna.pl

Tadeusz Wennyk ps. Cerber podczas
szkolenia z obsługi km MG-34 w Woli Małej

Burza przed ciszą

Zanim wojna się skończyła, mieszkańcy naszej gminy musieli przetrwać jeszcze jeden dramat – przejście frontu niemiecko-radzieckiego. 27 lipca 1944 dla
Medyni Głogowskiej oznaczał prawdziwy
horror. Tankietki i czołgi siały pociskami
z dział i broni maszynowej gdzie popadło.

Dwa pomniki – krzyż i macewa, postawione
na mogiłach ofiar zamordowanych przez
Niemców w czasie II wojny światowej
w Pogwizdowie

Przestraszeni mieszkańcy wraz z krowami, końmi i podręcznym dobytkiem uciekali w stronę rzeki gdzie spotkali paru
Niemców. Jeden z nich po polsku, śląską
gwarą powiedział, żeby uciekali za las bo
za chwilę zacznie się ostrzał wsi. W czasie walk od kul niemieckich zapaliła się
wieża kościelna. Z płonącego kościoła
ksiądz wyniósł Najświętszy Sakrament
i księgi parafialne. Świątynia spłonęła –
w tych warunkach nie było szans by ją ratować. Od Jasionki zaczął się ostrzał artyleryjski. W ogniu stanęło około 26-30
domów. Niemcy zrezygnowali z przebicia
się drogą na Sokołów i przez las odjechali
w kierunku Stobiernej i Wólki Podleśnej.
Na polu walki zginęło piętnastu żołnierzy radzieckich oraz dwóch niemieckich.
Niemcy spoczywają w Zawalu do dnia
dzisiejszego, a Sowietów przewieziono
na cmentarz w Rzeszowie.

s

ku grudnia została całkowicie rozbita
przez Niemców w Porębach Nienadowskich. On sam został pochowany gdzieś
na Jaźwiej Górze w pogwizdowskim przysiółku Cisowiec. Do tej grupy partyzantów chciało dołączyć czterech żydowskich
młodzieńców, ale na skraju lasu wpadli
na niemiecki patrol i zostali rozstrzelani.
Miejscowi mieszkańcy postawili im mogiłę o którą dbają do dnia dzisiejszego.
– Na początku Żydzi ukrywali się w lesie
Niedziałek, ale bojąc się wydania zmienili miejsce na las Cisowiec, gdzie zbudowali sobie podziemne kryjówki. Wiosną
1943 w tych ziemiankach przebywało 16
osób. Zostali otoczeni przez żandarmerię
z Łańcuta i rozstrzelani – opisuje Tadeusz Szymczakiewicz. Dziś na mogile pomordowanych znajduje się pomnik – macewa. Oprócz dziewczynki, o której była
mowa wcześniej, z całej pogwizdowskiej
grupy wojnę przeżyli synowie ,,Zrala”
ukrywający się jesienią w domu Jana Bieleckiego. Potem ślad po nich się urwał.
Dopiero po wojnie jeden z nich przyjechał z Izraela, aby przenieść zwłoki matki na cmentarz żydowski. Zatrzymał się
w domu Jana Ignaca w Medyni Głogowskiej. Dziękował mu za to, że podczas
przeszukiwań obejścia ojciec Jana Ignaca nie wydał go, lecz owinął w słomę i postawił jako „snopek”.
Podczas okupacji mieszkańcy Medyni,
Zalesia, Pogwizdowa i sąsiedniej Wól-

ki Podleśnej ukrywali także jeńców
radzieckich zbiegłych z obozu
w Majdanie Królewskim. Niestety,
z powodu odwetu wielu zapłaciło za to najwyższą
cenę. Wólkę Podleśną dotknęła okrutna pacyfikacja. W lesie na Zadworzu
rozstrzelano również ośmiu mieszkańców Medyni. Jeden z radzieckich jeńców,
Grzegorz Kadżkadze ukrywał się w Zalesiu. Uniknął zasadzki przygotowanej
w Wólce Podleśnej przez niemieckiego agenta „Antona”, ale wkrótce hitlerowcy otoczyli dom w Zalesiu i zastrzelili próbującego zbiec Kadżkadze (który
był członkiem AK dowodzonego przez
Józefa Stopę). Okupanci 2 kwietnia 1943
aresztowali trzydziestu mężczyzn i sześć
kobiet oraz spalili cztery zabudowania.
Aresztowanych przewieziono do więzienia w Rzeszowie. Po przesłuchaniu część
rozstrzelano, a pozostałych wysłano do
obozów w Pustkowie i Oświęcimiu. Z ośmioosobowej grupy jeńców, dzięki pomocy Stanisława Kowala i Stanisława Kotuli z Medyni Łańcuckiej ocalał tylko jeden
o imieniu Anatol. Doczekał wkroczenia
Armii Czerwonej, ale zgodnie z rozkazem
Stalina został przez Sowietów zamordowany jako „zdrajca” – za to że pozwolił
Niemcom wziąć się do niewoli.

Pomniki pamięci ofiar II wojny światowej w Medyni Głogowskiej
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Czas oporu

Historia oporu przeciw okupantowi to
temat na osobny artykuł, jednak warto
wspomnieć chociaż kilka słów o konspiracji w gminie Czarna. Na naszych terenach działała Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Konspiratorzy gromadzili
broń, która miała posłużyć do Akcji
„Burza” (jawnego wystąpienia przeciw
Niemcom pod koniec wojny). Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941
dywersanci najczęściej kradli ją z niemieckich pociągów, które jechały na front. –
W Czarnej pracował gajowy Pasierb. To był
nasz szef kompanii, żołnierz, z wojskiem
obyty. Wykopali w lesie takie pomieszczenie, jakieś cztery na cztery metry. Ono
było w środku wyłożone deskami i przykryte. Wejście to był kwadrat takiej wielkości,
żeby się człowiek zmieścił. Przykrywało się
go zamaskowanym wazonem, w którym
posadzony był świerk, sosna, jodła, czy coś
takiego. Aby wejść trzeba było wyjąć ten
wazon. Świerk nie mógł być przyschnięty,
lecz zawsze świeży – wspominał pchor. Józef Borcz ps. „Krótki” (1921-2013) – żołnierz AK z Woli Małej w wywiadzie pt.
„Burza przeszła bokiem”. Żołnierze z naszego terenu, którzy należeli do Obwodu Łańcut AK wzięli udział m.in. w akcji
odbicia więźniów z komisariatu w Żołyni (24/25 kwietnia 1943) oraz w ataku na
posterunek policji „granatowej” w Al-

bigowej. Zdobywali broń z niemieckich
magazynów w Sarzynie i Dąbrówkach,
przyjmowali dwa zrzuty lotnicze w Rakszawie (podczas jednego z nich przyjęli
również spadochroniarzy – Cichociemnych). Niedługo przed nadejściem Armii Czerwonej, dzięki sabotażowi udało im się powstrzymać wysadzenie przez
Niemców magazynu amunicyjnego w Dąbrówkach (gdyby do tego doszło, to zniszczona zostałaby znaczna część Dąbrówek
oraz Rakszawy). Również końcem lipca łańcucka AK doprowadziła w Krzemienicy do eksplozji
niemieckiego pociągu
z amunicją…
Od zakończenia
wojny minęło już 74
lata. To naprawdę
dużo i powinniśmy się
cieszyć – dawne pokolenia nie miały takiego szczęścia. Jednak
nie wolno nam zapominać. Nie możemy
ulec iluzji, że wojna
to taka ciekawa przygoda. Jako społeczeństwo musimy robić
wszystko co w naszej
mocy, aby to nieszczęście nigdy więcej się
nie powtórzyło.

Archiwalne zdjęcia z Czarnej i Woli
Małej pochodzą ze zbiorów dr. Andrzeja Borcza. Dziękuję za ich udostępnienie.
Panu Tadeuszowi Szymczakiewiczowi
dziękuję za pomoc i przekazanie materiałów na temat historii Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowa
i Zalesia.
O działalności AK pisze dr Andrzej
Borcz w artykule „Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut 1939-1945 w relacjach żołnierzy podziemia – organizacja, działania
dywersyjne i sabotażowe”, który ukazał
się w „Roczniku Przemyskim” w roku 2015.
Wspomnienia Władysława Bieleckiego,
Józefa Borcza i Stanisława Kiwały można znaleźć w książce pt. „Okupowana
młodość – o zwyczajnym życiu w niezwyczajnych czasach wojny i okupacji” oraz
na blogu http://okupowanamlodosc-animator.blogspot.com
Michał
Okrzeszowski

Uroczystość Odpustowa
w Parku MB Jagodnej
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Remonty dróg w gminie Czarna,
czyli o tym co wykonano w 2019

Infrastruktura drogowa w gminie Czarna stale się poprawia. W 2019 roku
naprawiono nawierzchnię wielu dróg gminnych i wewnętrznych, wyremontowano chodnik w Medyni Głogowskiej, opracowano dokumentację
i ogłoszono przetargi do wykonania kolejnych prac. Ponadto do końca listopada ma powstać nowa droga w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie.

Droga gminna w Woli Małej obok GOK-u

gwizdowie. Będzie to łącznik pomiędzy
drogą gminną w Pogwizdowie nr 109801
R (powstanie on na wysokości stacji benzynowej), a drogą wojewódzką nr 881.
Zgodnie z planem ta nowa droga ma być
gotowa do końca listopada. Wartość ro-

Droga gminna w Dąbrówkach

s

W tym roku remontu doczekało się
aż 10 odcinków dróg gminnych, a także dróg wewnętrznych – takich, które nie mają statusu drogi publicznej,
ale korzysta z nich wielu mieszkańców
(zwykle takie drogi są współwłasnością
okolicznych mieszkańców, albo leżą na
terenach gminnych). Prace prowadzono w Czarnej, Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej i Woli Małej.
Kosztowały one łącznie 551 309,21 zł, zaś
wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Na naprawianych odcinkach położono nowe
nawierzchnie asfaltowe o grubości 4 cm.
Więcej szczegółów na ten temat można
się dowiedzieć z poniższej tabelki.
W tym roku gminę czeka jeszcze jedno przedsięwzięcie – budowa nowej drogi gminnej w Medyni Głogowskiej i Po-

Droga gminna w Medyni Głogowskiej-Zadwór

Rodzaj robót

ilość

Droga gminna Nr 109824R „Czarna Cierpisz” (dz. nr 1393) – nawierzchnia z betonu asfaltowego (w-wa prof. i w-wa ścieralna) gr. 3 cm + 4 cm

720 mb

Droga gminna Nr 109808R„Dąbrówki pod las” (dz. 755) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm

386 mb

Droga wewnętrzna w Krzemienicy (dz. nr 999/15) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

240 mb

Droga wewnętrzna w Krzemienicy (dz. nr 999/105; 107) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

235 mb

Droga wewnętrzna w Krzemienicy (dz. nr 999/18; 104) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

70 mb

Droga gminna Nr 109842R „Medynia Głogowska Zadwór” (dz. 473) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

360 mb

Droga wewnętrzna w msc. Wola Mała (dz. nr 774; 779) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm

254 mb

Droga wewnętrzna w msc. Wola Mała (dz. nr 796/3; 795/2) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm

90 mb

Droga wewnętrzna w msc. Czarna (dz. nr 382) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm

154 mb

Droga wewnętrzna w msc. Czarna (dz. nr 697/6; 697/7; 698/7; 698/9; 783/4) – nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm

185 mb

www.gminaczarna.pl
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Droga gminna w Czarnej w stronę
stacji uzdatniania wody

s

bót po przetargu wynosi 582,2 tys. zł. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.
We wrześniu utwardzony został plac
postojowy przy Zespole Szkół w Dąbrówkach (plac leży na działce o numerze 628/2). Na placu została położona nawierzchnia asfaltowa.

Droga gminna w Woli Małej w kierunku cukierni

Drogi wojewódzkie i powiatowe

Remonty dróg gminnych i wewnętrznych to jednak nie wszystko. Gmina
uczestniczy także w pracach nad poprawą jakości dróg wojewódzkich i powiatowych. W tym roku sfinansowała min. remont chodnika w Medyni Głogowskiej
o długości ok. 500 m, który leży przy drodze wojewódzkiej nr 881.
Aktualnie trwają także prace projektowe nad przebudową skrzyżowania w Dąbrówkach – drogi wojewódzkiej nr 877
z powiatową nr 1275R, gdzie planowane jest w przyszłości wykonanie ronda.
Osobny rozdział to współpraca z powiatem łańcuckim. Aby wspomóc samorząd powiatowy, gmina wzięła na siebie
przygotowanie dokumentacji przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 1513R,
biegnącej z Czarnej przez Zalesie do Medyni Głogowskiej. Doprojektowano tam
brakujące odcinki chodników wzdłuż zabudowy mieszkaniowej oraz zaprojektowano nową nawierzchnię asfaltową na
całej długości trasy. Wykonanie tej dokumentacji to koszt 33 tys. zł.

Droga powiatowa Czarna – Dąbrówki
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Droga gminna w Czarnej (na Cierpisz)

Droga gminna w Czarnej

Samorząd gminy Czarna przekazał
również powiatowi łańcuckiemu 100 tys.
zł na utwardzenie poboczy drogi powiatowej nr 1275 R w Dąbrówkach (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódz-

ką nr 877 do drogi gminnej „Dąbrówki
Podlas”). Powiat przeznaczył na to zadanie taką sama kwotę.
Michał Okrzeszowski

Jedna z koncepcji projektu ronda na drodze woj. nr 887 w Dąbrówkach

www.gminaczarna.pl

Poprawa ciągłości dostawy WODY PITNEJ
dla mieszkańców Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa
W czerwcu bieżącego roku zakończono realizację ważnej inwestycji sferze gospodarki komunalnej.
Zarówno sam budynek jak i wyposażenie stacji uzdatniania wody
w Pogwizdowie otrzymały całkowicie nowe oblicze.
Wybudowany jeszcze w latach siedemdziesiątych budynek byłej stacji uzdatniania
wody i wytwórni wód gazowanych Zakładu
Rolnego „Igloopol” przejęty przez Gminę
Czarna w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, został całkowicie zmodernizowany. Zaprojektowano i wykonano nowy
czterospadowy dach pokryty blachą, ocieplono i pokryto elewacją ściany zewnętrzne, wymieniono również w całości stolarkę
drzwiową i okienną. Pomieszczenia budynku zostały wyremontowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji, zgodnie
z obecnymi potrzebami.
Również wyposażenie SUW uległo zmianie. Wymieniono w całości instalację elektryczną, zainstalowano dwa nowe, wydaj-

niejsze zestawy pompowe oraz spalinowy
agregat prądotwórczy. Właśnie inwestycje
poczynione wewnątrz budynku będą miały bezpośredni wpływ na jakość i ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla
mieszkańców. Nowa instalacja elektryczna i nowe zestawy pompowe dają gwarancję niezawodnej pracy przez wiele kolejnych lat. Z kolei niezależne źródło zasilania
w postaci agregatu prądotwórczego wyeliminuje przerwy w dostawie wody spowodowane brakami zasilania z sieci energetycznej, wywołanymi coraz częstszymi
anomaliami pogodowymi.
Dodatkowo, wokół obiektu powstało
nowe, solidne ogrodzenie i zainstalowano
nowoczesny system monitoringu czuwają-

cy nad bezpieczeństwem ważnej dla mieszkańców infrastruktury wodociągowej.
Inwestycja jest jednym z zadań dużego
projektu realizowanego na terenie całej
gminy pn „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna”.
Sławomir Panek
Zakład Usług Komunalnych

Dofinansowanie na drogi
W czwartek 12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie w obecności burmistrza i wójtów Wojewoda Podkarpacki Ewa
Leniart przekazała Staroście Łańcuckiemu Adamowi Krzysztoniowi promesy na dofinansowanie czterech zadań na drogach powiatowych o łącznej kwocie 10 mln 353 tys. 879 zł. Jest to pierwsza tura
dofinansowań z nowopowstałego Funduszu Dróg Samorządowych
– Drogi gminne i powiatowe – 2019 rok, które zostały uruchomione przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dofinansowanie obejmuje przebudowę oraz remont drogi powiatowej
NR 1513 R na dwóch odcinkach – Czarna – Zalesie – Medynia Głogowska na łączną kwotę 3 mln 228 tys. 418 zł.
Pierwotnie przewidziane było dofinansowanie tego zadania w wysokości 50%. Na wniosek samorządów lokalnych, wojewody oraz
posła Kazimierza Gołojucha premier dokonał zwiększenia dofinansowania inwestycji do 80%.
Te dodatkowo pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie oczekiwanych
przez lokalną społeczność inwestycji na drogach powiatowych. Dzięki wsparciu ze strony Wojewody Podkarpackiego oraz Samorządów
gmin Czarna, Markowa i Miasta Łańcuta będzie możliwe zrealizowanie tak wielu zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.
Wojewoda Ewa Leniart przekazała też promesy na przebudowę
dróg gminnych dla Wójta Gminy Łańcut Jakuba Czarnoty z dofinansowaniem 4 mln 91 tys. 911 zł oraz Wójta Gminy Żołynia Piotra Dudka z dofinansowaniem 738 tys. 410 zł. W swojej wypowiedzi
Wojewoda Leniart podkreśliła, że w sumie wszystkie promesy to ponad 15 mln zł dofinansowania do przebudowy i remontów dróg na
terenie powiatu łańcuckiego. Wyraziła też wdzięczność dla Premie-
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ra Mateusza Morawieckiego, że województwo podkarpackie otrzymało najwięcej w kraju środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowy, bo aż 312 mln 747 tys. 163 zł na 355 km dróg w ramach
260 zadań inwestycyjnych.
Obecni na spotkaniu samorządowcy dziękowali Wojewodzie Ewie
Leniart oraz Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP za
wsparcie i pomoc w pozyskaniu tak znacznych dofinansowań do
rozwoju infrastruktury drogowej.
Na zdjęciu stoją od prawej: Piotr Dudek Wójt Gminy Żołynia,
Mirosław Mac Wójt Gminy Markowa, Stanisław Barnat Skarbnik
Powiatu Łańcuckiego, Edward Dobrzański Wójt Gminy Czarna,
Rafał Kumek Burmistrz Miasta Łańcuta, Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Kazimierz
Gołojuch Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki,
Jakub Czarnota Wójt Gminy Łańcut, Michał Mac Radny Rady Powiatu Łańcuckiego, Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie.
Robert Kochman
Sekretarz Powiatu Łańcuckiego
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Nowy most w Czarnej jest już gotowy
Czekamy na oficjalne otwarcie

Chociaż nowy
most w Czarnej
nie został jeszcze oficjalnie
otwarty, to już od sierpnia służy
mieszkańcom. Obecnie trwają
prace przy rozbiórce starej
przeprawy przez Wisłok.

N
Przeprawa promowa przez Wisłok w Czarnej
Z archiwów A. Borcza
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owy most zbudowano w pobliżu
starego, przez który do niedawna prowadziła droga wojewódzka nr 881, łącząca Sokołów Małopolski
z Żurawicą. Obecnie ruch drogowy został już przekierowany na nowy obiekt.
Most posiada 7-metrową jezdnię. Po obu
jej stronach znajdują się ścieżki pieszo-rowerowe szerokie na 2,90 m. Nowa budowla wytrzyma obciążenie aż do 50 ton
(dla porównania – nośność starego mostu to zaledwie 15 ton). Bezpieczeństwo
na moście zwiększają balustrady i bariery ochronne. Zamontowano na nim
także oświetlenie. Most ma długość 165
mb, składa się z trzech przęseł o długości 45+75+45 mb. Jego szerokość wynosi 16,2 mb. Do zbudowania nowej przeprawy przez Wisłok wykorzystano ponad
25 tys. m3 nasypów, ponad 8 tys. m2 nawierzchni asfaltowych, ponad 700 ton
konstrukcji stalowej i ponad 2,2 tys. m3
betonu. Wraz z mostem, w Czarnej powstał również 740-metrowy nowy odcinek drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych.
Koszt przedsięwzięcia to około 25 milionów złotych, z czego 85 procent stanowiły środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Inwestorem jest
Województwo Podkarpackie, a w jego

imieniu inwestycję realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonawcą jest konsorcjum firm Banimex Sp.
z o.o. i Azi-Bud Sp. z o.o.
Mieszkańcy Czarnej już od lat mówili
o potrzebie budowy nowego mostu. Zwracali uwagę, że stary jest zbyt wąski i nie posiada poboczy. Droga do szkoły, urzędu
gminy, ośrodka zdrowia, czy kościoła czasami była wręcz niebezpieczna. W Czarnej zbierano podpisy w sprawie budowy
mostu, powołano nawet stowarzyszenie
„Bezpieczna droga do szkoły”. Starania u władz województwa rozpoczął jeszcze poprzedni wójt Kazimierz Gołojuch.
Kontynuował je obecny gospodarz gminy Edward Dobrzański, wspólnie z Kazimierzem Gołojuchem, już jako posłem
na Sejm, oraz radnymi gminy Czarna.
W końcu udało się włączyć tę inwestycję
do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i zdobyć pieniądze
ze środków z Unii Europejskiej.
Budowę mostu oficjalnie rozpoczęto
2 lipca 2018 r. Obiekt został ukończony
w sierpniu 2019 r., wtedy też od razu przekierowano na niego ruch drogowy. Przewidywane zakończenie prac towarzyszących budowie nowego mostu i rozbiórce
starego planowane jest na wrzesień 2019 r.
Michał Okrzeszowski
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Nowe auta strażackie
dla jednostek OSP z gminy Czarna

W ciągu ostatnich dwóch lat cztery jednostki OSP z naszej gminy otrzymały nowe samochody strażackie,
które zastąpiły wysłużone pojazdy. Fabrycznie nowe auta ułatwią prowadzenie akcji ratowniczych, zwłaszcza w przypadku zdarzeń drogowych. Ich zakup w znacznej części sfinansowała gmina.
W gminie Czarna działa pięć jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej – w Czarnej,
Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Medyni
Łańcuckiej oraz Zalesiu. Trzy z nich – OSP
w Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, oraz
Medyni Łańcuckiej należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samochody, którymi posługiwali się strażacy były
sprawne, ale miały już swoje lata. Dlatego
druhowie zaczęli się starać o nowe auta.
W ubiegłym roku zakupiono nowe pojazdy dla jednostek w Medyni Głogowskiej
i Zalesiu. Były to średnie samochody pożarnicze Man TGM 13.290. Wóz dla OSP
Zalesie kosztował 799 500 zł. – W przypadku Zalesia przetarg organizowała gmina, która po rozliczeniu środków przekazała auto na
własność jednostce OSP. Udało się uzyskać
duże dofinansowanie – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła aż 700 tys. zł.
Na pozostałą kwotę jednostka otrzymała dotację z budżetu gminy – mówi Zbigniew Bojda,
inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej gminy Czarna. Auto OSP w Zalesiu jest
typowym samochodem ratowniczo-gaśniczym. Nowy Man zastąpił Stara 25 z… 1963
roku. – Był to najstarszy samochód pożarniczy w powiecie. Nie waham się powiedzieć,
że nawet w województwie. Został on zachowany jako eksponat – dodaje pan Zbigniew.
Taki sam model wozu strażackiego trafił w 2018 roku do jednostki OSP w Medyni Głogowskiej. Ma on jednak nieco inne
wyposażenie. Pojazd, który otrzymała OSP
w Medyni Głogowskiej jest samochodem

Powitanie wozu w Medyni Głogowskiej

do ratownictwa technicznego. W odróżnieniu od samochodu z Zalesia, na jego
wyposażeniu znalazł się średni zestaw ratownictwa technicznego „Lukas”. Są to
urządzenia służące do wydobywania z samochodu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, które kosztują około kilku-
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dziesięciu tysięcy złotych. Wraz z autem
do medyńskiej OSP trafiły również cztery
radiotelefony nasobne, które zapewniają
ciągły kontakt kierującego akcją ze strażakiem. Oprócz tego w wyposażeniu znalazły się także dobrej jakości latarki oraz
trzyelementowa drabina. Samochód kosztował łącznie 829 020 zł. Dofinansowanie
z budżetu gminy wyniosło 400 000 tys. zł,
138 500 zł udało się uzyskać od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej
w ramach środków z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, 200 000 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, 80 000 tys. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, a ponad
10 520 zł to wkład własny jednostki OSP.
Auto zastąpiło Stara 266, który służył medyńskim strażakom od 1983 roku.
Oba nowe samochody zostały poświęcone przez księdza proboszcza z Medyni
Głogowskiej, natomiast ich uroczyste przekazanie do eksploatacji nastąpiło 4 maja
2019 podczas Majówki Strażackiej w Medyni Głogowskiej. W uroczystości wzięli
udział m.in. Wiceminister Sprawiedliwości – pan Marcin Warchoł, Senator RP –
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Powitanie wozu w Zalesiu

fot. Kamil Hundz

s

pan Mieczysław Golba, Poseł na sejm RP
– pan Kazimierz Gołojuch, Poseł na sejm
RP – pan Zbigniew Chmielowiec, Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart, Wójt
Gminy Czarna – pan Edward Dobrzański,
Komendant Powiatowy PSP – bryg. Bogusław Golenia i inni.
Nowe wozy strażackie już co najmniej
kilkanaście razy brały udział w różnego rodzaju akcjach. Auta z Medyni Głogowskiej
używano podczas akcji ratunkowej po tragicznym wypadku drogowym w tej miejscowości. Zastosowano wtedy sprzęt do
rozcinania karoserii. – Bardzo się przydał,
ponieważ czas przyjazdu samochodu PSP
z Łańcuta był odpowiednio dłuższy. OSP Medynia Głogowska miała do przebycia 1,5-2
km, natomiast PSP z Łańcuta blisko 20 km.
Dlatego w tym rejonie działania taki sprzęt
jest ze wszech miar potrzebny – zaznacza
Zbigniew Bojda.

Volvo dla OSP w Krzemienicy
i Medyni Łańcuckiej
Już w bieżącym roku nowe samochody
otrzymały także pozostałe dwie jednostki,
które są włączone do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego: OSP w Krzemienicy i OSP w Medyni Łańcuckiej.
Nowy wóz trafił do Krzemienicy 9 sierpnia 2019. – Po wielu latach starań i zabiegów
obecnego oraz poprzednich zarządów OSP
w Krzemienicy nadszedł oczekiwany przez nas
dzień, w którym przyjechał do naszej remizy fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL 280 – mówi
Marcin Welc – prezes OSP w Krzemienicy.
Nowe Volvo to samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego.
Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny
o pojemności 3000 l/min, zbiornik środka
pianotwórczego o pojemności 300 l/min, autopompę o wydajności 2928 l/min przy ciśnieniu 8 barów i 460 l przy ciśnieniu 40 barów, zraszacze podłoża przednie i boczne,
wyciągarkę o sile uciągu min. 8 ton, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy, sprzęt
do szybkiego i bezpiecznego dla ratowników oraz osób poszkodowanych udzielania pomocy podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów, powodzi oraz innych
zdarzeń. Samochód kosztował 788 676 zł.
450 000 to dotacja z gminnego budżetu.
Kolejne 280 000 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 30 000 zł z Komendy Głównej
PSP, natomiast brakującą kwotę 28 676 udało się zebrać wśród strażaków, mieszkańców
Krzemienicy, a zwłaszcza lokalnych przedsiębiorców. – Są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, które na długie lata zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców Krzemienicy
oraz całej gminy, a także naszej części powiatu
łańcuckiego – podkreśla Marcin Welc. Nowe
auto zastąpiło wysłużonego Stara 244 z 1984
roku, który najpierw należał do PSP w Łańcucie, a w 1994 trafił do Krzemienicy.
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Powitanie wozu Krzemienicy

Ceremonia przywitania wozu rozpoczęła
się radosną paradą – przejazdem po krzemienickich ulicach, podczas którego strażacy prezentowali swój nowy nabytek. Później, w czasie uroczystości na placu obok
remizy, licznie zgromadzeni mieszkańcy
wsi mogli przyjrzeć mu się z bliska. Wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród
dzieci. W przywitaniu uczestniczyły liczne
delegacje podkarpackich OSP.
Tydzień później, 16 sierpnia 2019, nowy
wóz strażacki – GBARt 3/16 Volvo 280
FL otrzymali druhowie z OSP w Medyni
Łańcuckiej. Samochód został wyposażony w cztery radiostacje nasobne Motorola
oraz cztery latarki Survivor przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, drabinę trzyprzęsłową. Dodatkowo został on doposażony w sprzęt burzący
(topór ciężki, siekiera rozłupująca, łopata,
sztychówka oraz widły.) Oprócz drobnego
sprzętu na stałe w samochodzie zamontowana jest autopompa o wydajności 2900l/
min, maszt oświetleniowy, zraszacze, wciągarka o uciągu 8 ton. Nowe Volvo zastąpi

Fot. Piotr Skrobacz

samochód GBA Star 266 z 1990 roku, który po przeprowadzonym karosażu był na
wyposażeniu jednostki od 2006 roku. Zanim Star trafił do medyńskiej OSP, wcześniej służył do… zrywki drewna. W czerwcu 2018 zarząd OSP rozpoczął starania
o nowe auto. – Marzenia o nowym średnim
samochodzie ratowniczo-gaśniczym u każdego strażaka z naszej jednostki zrodziły się
już bardzo dawno. Jeszcze w lutym 2019 r. na
ostatnim zebraniu sprawozdawczym nikt nie
sądził, że wręcz niemożliwe stanie się możliwe
– mówi Grzegorz Sala, prezes OSP w Medyni Łańcuckiej. Całkowity koszt samochodu to 788 553 zł. – z czego 280 000 zł to
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznacza Grzegorz Sala. Następnym źródłem finansowania była dotacja z budżetu gminy
w wysokości 450 000 zł, 50 000 zł strażacy
pozyskali od komendanta głównego PSP
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zaś pozostałe 8 553 zł to środki własne, które pochodziły ze sprzedaży samochodu Star 266.
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fot. Stanisław Kotula,
Katarzyna Chmiel, Izabela Sala

Powitanie wozu w Medyni Łańcuckiej

Podobnie jak wcześniej w Krzemienicy,
16 sierpnia 2019 wśród fajerwerków i radości mieszkańców, pod remizą w Medyni Łańcuckiej odbyło się huczne przywitanie nowego wozu.
Jeżeli chodzi o modernizację floty samochodowej używanej przez ochotnicze straże
pożarne, gmina Czarna stała się w ostatnim
czasie jednym z liderów w województwie
podkarpackim. – Mamy świadomość, że trze-

ba powoli odbudować cały park samochodowy. Ponieważ nadarzyły się okazje, że można
było skorzystać z różnych środków finansowych, to wspólnie ze strażakami pisaliśmy
wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone – stwierdza inspektor do spraw ochrony
przeciwpożarowej Zbigniew Bojda.
Zakup wszystkich wymienionych wozów
strażackich, tak w 2018 jak i w 2019 roku,
możliwy był dzięki zabiegom i staraniom

posła RP, pana Kazimierza Gołojucha, za
co druhowie strażacy oraz mieszkańcy są
bardzo wdzięczni.
Strażacy dziękują także wójtowi Gminy
Czarna, panu Edwardowi Dobrzańskiemu,
przewodniczącemu rady gminy panu Zdzisławowi Jaromiemiu oraz radnym gminy
Czarna za wygospodarowanie środków na
ten cel.
Michał Okrzeszowski

Poświęcenie wozów OSP Medynia Głogowska i Zalesie
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fot. Stanisław Kotula
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Uroczyste przekazanie nowego samochodu
dla OSP w Medyni Łańcuckiej

8

września 2019 roku, przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej, odbył się uroczysty
apel z okazji poświęcenia i przekazania
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO 280 FL. Swoja obecnością na apelu zaszczycili: Pan Kazimierz
Gołojuch – Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Pan Adam
Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Pan
Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, bryg. Bogusław Golenia – Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie, Ksiądz
Dziekan Jan Krzywiński – Proboszcz Parafii Medynia Głogowska, radni, sołtysi,
delegacje jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz wielu znamienitych gości.

fot. Stanisław Kotula
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Gminne
zawody
strażackie
W niedzielę 16 czerwca na stadionie Klubu Sportowego Astra
w Medyni Głogowskiej odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło łącznie 15 drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Czarna.
Sędzią głównym zawodów był mł. bryg.
Marcin Filip. Z uwagi na wysoką temperaturę tego dnia sędziowie zdecydowali o skróceniu zawodów i pominięciu
konkurencji ćwiczenia bojowego dlatego drużyny rywalizowały tylko w sztafecie pożarniczej. Dający się we znaki upał
nie przeszkodził jednak w zaciętej, sportowej rywalizacji i każda z drużyn podczas zawodów zaprezentowała wysoki poziom przygotowania i umiejętności.
Każda z drużyn otrzymała nagrody
w postaci pucharów, medali oraz pamiątkowych dyplomów za udział. Nagrody drużynom wręczali: gospodarz,
Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, Zastępca Komendanta Powiatowe-

go PSP w Łańcucie bryg. mgr inż. Jacek Rejman, Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Czarnej
oraz Prezes OSP Zalesie dh Zbigniew Jurek, Komendant Gminny OSP w Czarnej
oraz Prezes OSP Medynia Łańcucka dh
Grzegorz Sala, a także Prezesi jednostek
OSP z Gminy Czarna: dh Marcin Tabaka – OSP Czarna, dh Wojciech Baran
OSP Medynia Głogowska oraz Prezes
OSP Krzemienica dh Marcin Welc. Komentatorem prowadzącym zawody był
Zbigniew Bojda Inspektor ds. ochrony
przeciwpożarowej Gminy Czarna oraz
kierownik ZUK w Gminie Czarna.
Kamil Panek
GOKiR w Czarnej

KLASYFIKACJA
Młodzieżowe drużyny pożarnicze
– CTiF chłopcy:
I miejsce – OSP Medynia Głogowska
II miejsce – OSP Medynia Łańcucka
III miejsce – OSP Czarna
IV miejsce – OSP Krzemienica
Młodzieżowe drużyny pożarnicze
– CTiF dziewczęta:
I miejsce – OSP Medynia Głogowska
II miejsce – OSP Zalesie
Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze:
I miejsce – OSP Medynia Łańcucka
II miejsce – OSP Medynia Głogowska
III miejsce – OSP Czarna
IV miejsce – OSP Zalesie
Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce – OSP Medynia Łańcucka
II miejsce – OSP Czarna
III miejsce – OSP Zalesie
IV miejsce – OSP Medynia Głogowska
V miejsce – OSP Krzemienica

fot. Stanisław Kotula
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Zmiany w Ośrodku Kultury
w Woli Małej
W dawnych pomieszczeniach przedszkola

powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
Budynek Ośrodka Kultury w Woli
Małej czeka przebudowa. Sam
Ośrodek zostanie przeniesiony na
pierwsze piętro, natomiast na parterze powstanie miejsce dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.
Wola Mała jest najmniejszą miejscowością w gminie Czarna, od kilku lat
przedzieloną pasem autostrady.
Sam Ośrodek Kultury w Woli Małej
jeszcze do 2018 r. (zanim został wyremontowany Ośrodek Kultury w Krzemienicy) był największym tego typu
obiektem na terenie gminy. Do czasu
przenosin w 2013 r., część pomieszczeń
na parterze zajmowało przedszkole. Po
jego przeprowadzce w budynku pozostały pustostany. Dlatego postanowiono,
że w miejscu dawnego przedszkola oraz
w pomieszczeniach Ośrodka Kultury,
które znajdują się na parterze, powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.
Takie centra to nowy typ placówek, które
od niedawna tworzy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym
celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełno18
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sprawności, przez zapewnienie im pobytu dziennego. Oprócz różnorodnego
wsparcia, w tym medycznego i psychologicznego, osoby niepełnosprawne mają
tam zapewnioną możliwość samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę
swoich potrzeb. Tworzenie centrów wpisuje się w główny cel powstałego 1 stycznia 2019 r. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W powiecie łańcuckim działają już trzy
podobne placówki: w Albigowej, Białobrzegach oraz w Łańcucie. Ich działalność cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród niepełnosprawnych i ich rodzin.

Trzeba było wyburzyć
sąsiedni dom

Jednak przeszkodą dla stworzenia takiego miejsca w budynku GOK-u w Woli
Małej okazały się przepisy przeciwpożarowe. Ze względu na niewielką odległość
od starego, drewnianego domu na sąsiedniej działce, przepisy nie pozwalały na
zmianę przeznaczenia budynku GOK-u.
Gmina Czarna wykupiła więc i wyburzyła
drewniany budynek oraz uporządkowała teren. Dopiero wtedy można było rozpocząć projektowanie Centrum. Projekt
budowlany zostanie ukończony już niebawem. W Centrum będą się znajdować
między innymi pomieszczenia do rehabi-

litacji oraz do terapii zajęciowej, a także
łazienki dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i pomieszczenie do
wydawania posiłków, pokój wypoczynkowy. Docelowo w ośrodku będzie przebywać 20-25 niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. Zajęcia dla nich będą
się odbywać codziennie w dni robocze,
przez 8 godzin.
W najbliższym czasie projekt Centrum
wraz z wnioskiem zostanie złożony do ministerstwa. Co istotne, program daje możliwość dofinansowania budowy i wyposażenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych.
Po przebudowie w budynku
GOK-u w Woli Małej będą działać dwie
instytucje: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne na parterze oraz Ośrodek Kultury
na piętrze. Obecnie w Ośrodku Kultury bardzo prężnie działa Zespół Śpiewaczy Wolanie, Koło Gospodyń Wiejskich,
próby mają także zespoły rockowe, w tym
słynna grupa DOC., założona przez łańcuckich lekarzy. Działa również pracownia ZPT (zajęć praktyczno-technicznych), zaś w każdy czwartek odbywają
się zajęcia zumby oraz bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Po przebudowie te dwie instytucje funkcjonujące
w budynku GOK-u będą ze sobą ściśle
współpracować.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Remont Ośrodka Kultury w Dąbrówkach
Ta część remontu dofinansowana była
w kwocie 130 tys. zł. ze środków zewnętrznych na Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER objętego
programem Przebudowa ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej lub kulturalnej.
Środki pozyskiwane były w ramach Stowarzyszenia LGD Eurogalicja, którego
gmina Czarna jest członkiem.

Dobiegł końca pierwszy etap remontu i modernizacji Ośrodka
Kultury w Dąbrówkach, którego celem była przebudowa pomieszczeń w taki sposób aby
mogły służyć aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz ich integracji.

Co zostało już wykonane.

Najtrudniejszy etap prac związany był
z budową nowej klatki schodowej i toalet.
Dzięki połączeniu pomieszczeń dawnego
sklepu z resztą budynku udało się uzyskać
zupełnie nowe przestrzenie bez potrzeby
rozbudowy obiektu. Powstał przestronny
hol główny, toalety i szerokie schody,
a także całkiem spora sala spotkań na
piętrze. Aby zwiększyć bezpieczeństwo
użytkowników przeorganizowano także
główne wejścia do budynku, obecnie
znajdują się od strony zachodniej.

Co dalej?

Dalszy etap remontu w ośrodku, jaki
planowany jest na najbliższą przyszłość
będzie musiał być sfinansowany
wyłącznie z budżetu gminy Czarna.
Ma on obejmować konieczne do
wykonania prace, min. wymianę instalacji
elektrycznej, modernizację sali głównej
i zaplecza kuchennego, wzmocnienie
i ocieplenie stropu oraz wzmocnienie
konstrukcji dachowej, a także odnowienie
elewacji. Wartość tego zadania ustalona
zostanie w drodze przetargu.
Małgorzata Wisz
GOKiR w Czarnej

Andrejkow
w Dąbrówkach

To był koniec sierpnia 1975 roku.
Grupa mieszkańców Dąbrówek, pewnie jedna z wielu w tym czasie, szykowała się na dożynki. Najpierw uroczyste
poświęcenie wykonanego przez siebie
wieńca, potem pewnie zabawa do rana.
Bo przecież było co świętować!
Fotograf uwiecznił ten moment na
kliszy, a zdjęcie, które przetrwało ponad
40 lat teraz stało się tematem muralu,
który stworzył znany w Polsce twórca
Arkadiusz Andrejkow. Artysta pochodzący z Sanoka, działający w obszarze
street-artu, jest autorem wielu murali
wykonanych na murach budynków prywatnych i publicznych. Jednym z jego

www.gminaczarna.pl

ostatnich projektów są czarno-białe portrety wykonane na drewnianych szopach
na podstawie archiwalnych zdjęć mieszkańców podkarpackich wsi.
Dąbrowski mural znajduje się w remontowanym właśnie Ośrodku Kultury
w Dąbrówkach. Powstał w 2017 r. w ramach projektu realizowanego przez

GOKiR Czarna pt. „Twórczy ferment
w pustostanach” i rzeczywiście wtedy znajdował się na ścianie pustostanu
– pomieszczenia po dawnym sklepie.
Obecnie, po zburzeniu starych schodów obraz jest głównym punktem, który przyciąga uwagę zaraz po wejściu do
holu głównego w budynku.
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Kwietniowa niepewna pogoda nie
odstraszyła fanów Rajdu, który odbył się już czternasty raz. Połączony
ze zwiedzaniem i degustacją lokalnych potraw jest doskonałym sposobem na aktywny odpoczynek nie
tylko dla wytrawnych cyklistów, lecz
i dla rodzin z dziećmi oraz tych, którzy na rower wsiadają okazyjnie.

Garncarskim Szlakiem
Rajd rowerowy 2019

Wyprawa Rowerowa Garncarskim
Szlakiem rozpoczęła się tradycyjnie w sercu trasy rowerowej – Zagrodzie Garncarskiej. Po prezentacjach toczenia na kole
uczestnicy zwiedzili pracownię Edwarda Jurka odtworzoną przez córki garncarza oraz odwiedzili Galerię Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal. Kolejnym
punktem był Kościół pw. Nawiedzenia
NMP w Medyni Głogowskiej w którego
wnętrzu można podziwiać mozaiki ceramiczne współtworzone przez lokalnych
garncarzy. Przejeżdżając przez punkty widokowe z rozległą panoramą na Łańcut,
trasa rajdu prowadziła do Zalesia, kolejnych pracowni garncarskich i poprzecinanego malowniczymi wąwozami lasu. Zahaczając o stację Wake Zone w Czarnej
zakończono rajd w Parku Matki Bożej Jagodnej w Medyni Łańcuckiej.
Jolanta Superson
GOKiR w Czarnej
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Chcemy zwiedzać nocą
Pierwsza Noc Muzeów odbyła
się w styczniu 1997 w Berlinie.
Cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że wkrótce pomysł podjęły kolejne europejskie miasta.
W Polsce pierwszą Noc Muzeów
zorganizowano w 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym.
Obecnie idea udostępniania muzeów,
galerii i instytucji kultury, w wybranym
dniu maja, w godzinach nocnych rozprzestrzeniła się i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Z jednej strony jest znakomitym sposobem na dotarcie ze sztuką
do odbiorców, podanie jej w innej formie. Z drugiej strony jest szansą dla zabieganych na wstęp do instytucji kultury
w nietypowych godzinach oraz doskonałą propozycją dla rodzin.

Także Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej od kilku lat organizuje w ramach Nocy Muzeów atrakcje dla
zwiedzających. W tym roku zorganizowane zostało 17 maja. Przybyli goście mogli wziąć udział w warsztatach garncarskich, spróbować proziaków pieczonych
na blasze pieca w chałupie oraz ziemniaków pieczonych w glinianych garnkach na ognisku. Są to smaki nierozerwalnie związane z Zagrodą Garncarską.

W ciemnościach możliwa była projekcja archiwalnego filmu o garncarstwie na
ścianie szopy skrywającej garncarski piec.
Uczestnikom imprezy przygrywał zespół
Dzikie Wino, również doskonale wpisujący się w klimat tego miejsca.
Jolanta Superson
GOKiR w Czarnej

– 6 lipca 2019 r. –

Gra terenowa czyli

Znajdź, Zapytaj, Zapoznaj się!

„Koniec języka za przewodnika” – ta maksyma przyświecała uczestnikom gry terenowej po zagłębiu garncarskim „Zagadki medyńskie”, która odbyła się w przeddzień Jarmarku Garncarskiego.
Była doskonałą okazją do aktywnego poznania lokalnych tradycji garncarskich. Oprócz indywidualnych poszukiwaczy odpowiedzi na zagadki, w grze
wzięły udział rodziny i grypy przyjaciół.
Ich zadaniem było dotarcie w kilkanaście miejsc zaznaczonych na mapie i znalezienie odpowiedzi na zagadki. Na trasie znalazły się między innymi pracownie
garncarzy, kościół z ceramicznymi mozaikami, Galeria Rzeźby Ceramicznej
Władysławy Prucnal. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą orientacją
w przestrzeni i pasją odkrywcy. Każdy
z nich otrzymał na pamiątkę ceramiczny upominek oraz zyskał szansę wygrania cennych nagród podczas Jarmarku.
Jednak radość i zadowolenie widoczne
na ich twarzach, kiedy wracali z wyprawy pokazując wypełnione wszystkie pola
w krzyżówce i opowiadali o spotkaniach
z ludźmi związanymi z garncarstwem medyńskim, są bezcenne!
Jolanta Superson
GOKiR w Czarnej
www.gminaczarna.pl
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Letnie pikniki

egzamin ze współpracy!

Rodzinne, sportowe, sąsiedzkie, wakacyjne – tak nazywamy pikniki, które organizowane są w ciepłych miesiącach na terenie całej gminy. Takie wydarzenia są najlepszym sprawdzianem kompetencji organizatorów, a przede wszystkim umiejętności współpracy lokalnych instytucji,
organizacji, sportowców, gospodyń, liderów, działaczy, sołtysów. Podsumowując imprezowy sezon możemy śmiało powiedzieć, że wszyscy
oni egzamin zdali na 6!
Piknik sportowy w Krzemienicy – stadion KS Jawor Krzemienica
Organizatorzy: Wójt Gminy Czarna, LKS Jawor, GOKiR Czarna
Serdeczne podziękowania dla OSP Krzemienica oraz KGW za uświetnienie imprezy oraz dla sponsorów, którymi byli: Delikatesy Centrum w Krzemienicy –
Sławomir Giełbaga, Spec Food – Tomasz Józefczyk, Polbar – Krzysztof Bar, Supico – Wojciech Piękoś, Monawi – Jacek Kuźniar

22
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Piknik na pożegnania lata
w Dąbrówkach – stadion KS Dąbrówki
Organizatorzy: Wójt Gminy Czarna, KS Dąbrówki, Rada Sołecka, KGW Dąbrówki, GOKiR Czarna, Serdeczne podziękowania dla
sponsorów, którymi byli: Radni sołectwa Dąbrówki, Galeria ozdób – Małgorzata Kaplita,
Piekarnia – Ryszard Babka, Czarne na białym
– fotografowanie i filmowanie Przemysław Góreczny, Hotel Zacisze, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kowal – Kowalski Krzysztof, Firma budowlana BestBud – Mirosław Lech, AP
stacja paliw – Andrzej Konieczny, Producent
Mebli Tapicerowanych Wioleks – Dariusz Bałtowski, Delikatesy Centrum – Ryszard Bar,
CCC SHOES & BAGS, Autoserwis – Karol
Kochman, Rehabilitacja i Fizjoterapia Regina Gwizdak, Sport południe – Mateusz Walkowicz
Serdeczne podziękowania dla: Pana Pawła
Fangora za prezentację sprzętu militarnego,
OSP Zalesie i OSP Medynia Głogowska za
pokaz wozów strażackich i prezentację sprzętu ratowniczego.

www.gminaczarna.pl

Piknik sąsiedzki w Czarnej
– kompleks boisk sportowych
Orlik w Czarnej
Organizatorzy: Wójt Gminy Czarna,
GOKiR Czarna, Sołtys i Rada Sołecka
w Czarnej, Serdeczne podziękowania
dla sponsorów nagród i Święta Kolorów HOLI dla Rady Sołeckiej.

www.gminaczarna.pl
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Piknik Rodzinny w Zalesiu
połączony z warsztatami z ekonomii społecznej
Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich „Jodełka” w Zalesiu
przystąpiło w tym roku do realizacji działań w ramach projektu „Nawigator – kompleksowy program
wspierania ekonomii społecznej.”
Projekt jest koordynowany przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką
Akademię Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jego celem jest wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, m.in. poprzez edukację w tym zakresie, wspieranie grup
inicjatywnych, podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji ( w tym organizacyjnych
i biznesowych) oraz rozwijanie współpracy między grupami społecznymi i więzi
międzyludzkich.
Jednym z działań projektowych było
zorganizowanie Pikniku Rodzinnego połączonego z warsztatami z ekonomii społecznej.
Piknik odbył się 23 czerwca 2019 r. na
stadionie sportowym w Zalesiu.
Stowarzyszenie KGW „Jodełka” zaangażowało do współpracy wiele lokalnych
podmiotów, m. in. społeczność Zespołu
Szkół w Zalesiu, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, sportowców, ratowników medycznych i właścicieli obiektów
rekreacyjno-zabawowych dla dzieci.
Na stadion przybyli Mieszkańcy Zalesia, a wśród nich Kazimierz Gołojuch
Poseł na Sejm RP, Edward Dobrzański
Wójt Gminy Czarna, Zofia Kot prezes
Stowarzyszenia KGW „Jodełka”, Henryk Kowal sołtys, Lucyna Gołojuch dyrektor ZS, Zbigniew Jurek prezes OSP,
Sławomir Kot prezes Klubu Sportowego „Las”. Obecni byli nauczyciele szkoły
w Zalesiu, którzy mimo wakacji, chętnie
zaangażowali się w prace na rzecz społeczności lokalnej.
Uczestnicy Pikniku chcieli wspólnie
spędzić wolny czas, pomóc w sprawach
organizacyjnych i poszerzyć wiedzę na
temat podejmowanych inicjatyw.
Przygotowano więc punkt informacyjny, gdzie wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z zadaniami związany24
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mi z realizacją projektu oraz zasadami
ekonomii społecznej.
Na początku zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół w Zalesiu w trzech
grupach wiekowych. Pod opieką nauczycieli przygotowali scenariusz nawiązujący do tematyki rodzinnej. Przedszkolacy z wielkim przejęciem deklamowali
okolicznościowe wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Dzieci z klas I-III szkoły
podstawowej w czasie występów ukazywały rolę, jaką odgrywają w naszym życiu członkowie rodziny. Starsi uczniowie
przygotowali repertuar piosenek ludowych i zachęcali wszystkich do ich śpiewania.
Dzieci korzystały z wielu atrakcji.
Nauczyciele prowadzili gry i zabawy dydaktyczne i zręcznościowe. Każdy mógł
wziąć udział w konkursach z nagrodami.
Nasze pociechy przyciągał rekreacyjny park rozrywki, szczególnie zjeżdżalnie i trampolina.
Panie ze Stowarzyszenia KGW „Jodełka” częstowały wykonanymi samodzielnie wypiekami. Chętnie wymieniano się

przepisami kulinarnymi. Dużo osób gromadziło się wokół grilla, gdzie oferowano wyroby mięsne lokalnych producentów. Nie zapomniano o napojach i wacie
cukrowej.
Strażacy z OSP w Zalesiu zaprezentowali nowy wóz strażacki wraz ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym. Odbyły się pokazy ćwiczeń sprawnościowych, w których
brali udział też nasi uczniowie.
Uczestnicy Pikniku mieli możliwość
poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzono pod opieką
ratownika medycznego, mieszkańca naszej wioski.
Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania działalności różnych podmiotów, wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wzajemnych relacji i współpracy
między mieszkańcami Zalesia. Był to
czas na rekreację, ale także poszerzenie
wiedzy na temat ekonomii społecznej,
która wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Danuta Gołojuch
Zespół Szkół w Zalesiu
www.gminaczarna.pl

Trzy bajki w trzech aktach
Teatr Dramatyczny z Krzemienicy,
znany głównie z przedstawień dla dorosłych, w czerwcu zaprezentował także spektakl dla dzieci o tytule „Wieczór
bajek”.
– Wystawiliśmy sztukę w trzech aktach.
Każdy akt przedstawiał inną bajkę – mówi
Zygmunt Kluz założyciel Teatru i reżyser przedstawienia. W pierwszym akcie młodzi widzowie obejrzeli opowieść
„O dzielnym Piaście” – bajkę, która nawiązuje do dziejów Polski. Akt drugi to
baśń Andersena „Dwunastu podróżnych”. – W tej bajce przedstawiliśmy dwanaście miesięcy, które wychodzą na scenę
i opowiadają co ze sobą przynoszą – wyjaśnia reżyser. Trzecią bajką była „Śnieżka”.
Teatr Dramatyczny działa w Krzemienicy od 1990 roku. Jego repertuar
to sztuki o różnej tematyce od spektakli historycznych po komedie. – Kilka
lat temu wystawiliśmy bajkę pt. „Zaśnij

oczko”. Bardzo się podobała, frekwencja
była duża, graliśmy ją więcej niż raz. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby i tym razem przygotować coś dla dzieci – opowiada Zygmunt Kluz. Reżyser przyznaje, że
spektakl dla dzieci był dla Teatru pew-

nym wyzwaniem. – W każdym akcie musiała być inna sceneria. Poza tym gdyby
każdy aktor grał tylko jedną rolę, to byłoby nam potrzeba aż 55 aktorów! Dlatego ci
sami aktorzy grali różne postacie w różnych
bajkach. Oczywiście z wyjątkiem głównych
bohaterów, ponieważ byłoby to bardzo widoczne i dzieci by to pewnie źle odebrały
– stwierdza pan Zygmunt. Reżyser podkreśla, że zależało mu na sztuce z przesłaniem. – Te bajki mają wydźwięk pedagogiczny, wychowawczy. Mam nadzieję, że
dzieciom spodobała się też piękna sceneria, więc powinny być zadowolone. Myślę,
że rodzice też skorzystali, bo mogli sobie
przypomnieć bajki ze swoich dziecinnych
lat – mówi Zygmunt Kluz.
„Wieczór bajek” został wystawiony w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
15 i 16 czerwca. Sztuka spodobała się
i młodym, i starszym widzom, dlatego 30
czerwca odbył się jeszcze jeden spektakl.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl
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ak jak dawniej na
jarmarki zjeżdżano
i wędrowano gwarnie i ludnie śpiesząc
po potrzebne sprzęty gospodarskie, garnki, dzbany, doniczki do domu, zabawki drobne i miejskie obwarzanki dla
dzieci, zapasy do komory, wymarzone korale i chustki czy
na koniec by „zasięgnąć języka” czyli pogadać, tak i na
lipcowy XXIV Jarmark Garncarski licznie przybyli mieszkańcy i goście z wielu województw. Bo było i co widzieć
i czego spróbować i posłuchać,
a nawet sprawdzić swoich sił
w konkursie na największy
garnek i grze terenowej.
Organizowane w Zagrodzie
Garncarskiej pokazy toczenia
na kole i warsztaty ceramiczne dla dzieci jak co roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Liczne stoiska
oferowały prace artystów i rękodzielników z województwa
podkarpackiego, lubelskiego,
małopolskiego czy podlaskiego oraz kusiły smakowitymi
potrawami przygotowanymi w glinianych naczyniach
przez lokalne stowarzyszenia
i Koła Gospodyń Wiejskich.
W Ośrodku Kultury można było podziwiać makietę
Ośrodka Garncarskiego, której ceramiczne elementy wykonane zostały przez dzieci
podczas Dnia Dziecka w Zagrodzie Garncarskiej.
Zgromadzona publiczność
mogła posłuchać koncertów m.in. Szymona Wydry &
Carpe Diem, The Freeborn
Brothers, Folkowej Grupy
Darka Kosaka, Zespołu „Wolanie” oraz zespołów dziecięcych: Jakubki, Iskierka, Krzemyki. Teatr „Do trzech razy
sztuka” bawił żartobliwą prezentacją „Jak garnki sprzedawali”.
Patronat nad imprezą objął
poseł na Sejm RP Kazimierz
Gołojuch oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl.
Jolanta Superson
GOKiR w Czarnej
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Rękodzieło, pyszna kuchnia
XXIV Jarmark Garncarski
w Medyni Głogowskiej
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i dobra muzyka

fot. Monika Baran
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Brazylijczycy na „Krzemieńskim Gościńcu”

T

Tradycją stało się, że Zespół Regionalny Wesele Krzemienickie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji cyklicznie zaprasza zespoły
biorące udział w Światowych Festiwalach
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, odbywających się od 50 lat w Rzeszowie. W poprzednich latach Krzemienica gościła zespoły z Francji, Węgier,
Kanady i Rosji, a w tym jubileuszowym
roku z Brazylii. Godnym podkreślenia
jest fakt, że zespół Wesele Krzemienickie wielokrotnie zapraszany był przez
organizatorów światowych festiwali do
wspólnych występów z Polonusami na
rzeszowskich estradach.
Polski Zespół Folklorystyczny Karolinka powstał w 1992 roku w mieście São
Mateus do Sul w stanie Parana, gdzie
znajduje się duże skupisko brazylijskiej
Polonii. W tej chwili grupę tworzą nie
tylko osoby polskiego pochodzenia. Jej
członkowie przyznają, że od ponad 20
lat marzyli o tym, aby wystąpić w Polsce. Na drodze stawała im jednak bardzo
prozaiczna przeszkoda – taki wyjazd był
po prostu bardzo drogi. W końcu jednak
się udało i w tym roku grupa przyjechała
na XVIII Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W sobotę pojawili się na rzeszowskim Rynku, a dzień później w Krzemienicy.
Zanim Brazylijczycy zawitali na „Krzemieńskim Gościńcu”, wcześniej zwiedzili Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej oraz XVIII – wieczny kościół
św. Jakuba w Krzemienicy, a spod niego
wraz z krzemienickimi zespołami wyruszyli pod Ośrodek Kultury. Ten barwny
korowód dotarł do estrady na dziedzińcu
Ośrodka Kultury krokiem tradycyjnego
poloneza. Było to bardzo widowiskowe
i poruszające, zarówno dla wykonawców,
jak i licznie zgromadzonej publiczności. Po wejściu na scenę gości z dalekiej
Brazylii w imieniu wójta gminy Czarna przywitała dyrektor GOKiR Małgorzata Wisz, a w imieniu zespołu Wesele
Krzemienickie swaszka i drużba (Marta
i Zenon Bukowie) weselnym kołaczem,
koszem z szyszkami i krzemienicką majonką. Zespół dostał album pt. „Wesele
Krzemienickie” z nadzieją, że dołączy do
swojego repertuaru opisane szczegółowo w tej publikacji tańce krzemienickie.
Młoda para (Karina i Bartosz Bukowie)
wręczyła na pamiątkę pobytu w Krzemie-
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nicy okolicznościowy dyplom, a dzieci
z zespołu Krzemyki obdarowały wszystkich członków zespołu drobnymi upominkami, co wywołało duży entuzjazm.
Zespół Karolinka w podziękowaniu za
zaproszenie podarował Weselu Krzemienickiemu monografię zespołu i inne regionalne brazylijskie pamiątki oraz zaprosił zespół z Krzemienicy do Brazylii.
Wiele osób zastanawiało się nad nazwą
imprezy – dlaczego mowa o „Krzemieńskim”, a nie „Krzemienickim Gościńcu”? – To gwarowa nazwa. Dawniej tak
się właśnie mówiło w Krzemienicy. Stąd
wzięła się przyśpiewka, w której śpiewamy: „Krzemieński gościniec bity kamie-

niami” – wyjaśniał publiczności Walerian
Buk z Wesela Krzemienickiego.
Imprezę, której towarzyszyły liczne
atrakcje dla dzieci i gastronomia, jako
konferansjerzy poprowadzili Małgorzata
Wisz i Mirosław Pelc. Pierwsze na scenie
pojawiły się Jakubki. Tym razem repertuar tego dziecięcego zespołu, zgodnie
z duchem imprezy, nawiązywał do folkloru. Po nich w roli gospodarza wystąpiło Wesele Krzemienickie z wiązanką
tańców swatowskich i sąsiedzkich. Następnie po raz pierwszy zaprezentowali
się goście – zespół Karolinka w „Polce ze
Lwowa”, która nawiązywała do przedwojennych klimatów. Jako ostatni na plenewww.gminaczarna.pl

fot. Monika Baran

rowej scenie pokazał się dziecięcy zespół
taneczny Krzemyki, czyli krzemienicka
grupa Mix Dance w swojej ludowej odsłonie.
Ładnie zapowiadająca się pogoda
spłatała figla, ale organizatorom imprezy udało się wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Kiedy nad sceną zawisły ciemne
chmury i stało się jasne, że deszczu nie
da się uniknąć, ekipa techniczna GOKiR
wraz z miejscowymi strażakami przeprowadziła „ewakuację”. Jak się okazało –
w samą porę, bo po chwili spadł ulewny
deszcz, a później nawet grad.
Po sprawnej przeprowadzce do sali widowiskowej, w dalszej części koncertu
www.gminaczarna.pl

zespół Karolinka zaprezentował polskie
tańce ludowe (łowickie, lubelskie, góralskie) oraz brazylijski taniec pasterzy
gaucho. Następnie na scenie pojawili się:
Chór św. Jakuba, zespół śpiewaczy KGW
Krzemieńszczanki oraz wirtuoz gry na
trąbce Bolesław Brodziak. Na „Krzemieńskim Gościńcu” zadebiutował zespół rockowy Late On Time, który od
lutego 2019 odbywa próby w krzemienickim Ośrodku Kultury. Młodzi muzycy
od razu zyskali sympatię i uznanie publiczności. Największą atrakcją wieczoru
okazała się nauka tańców brazylijskich,
kiedy każdy miał szansę zatańczyć z Brazylijczykami. Nasi goście dosłownie po-

rwali publiczność do tańca. „Krzemieński
Gościniec” zakończył się wspólną zabawą
przy muzyce zespołu Selenit. Imprezie
towarzyszyła wystawa prac Janiny Haładyj – Różak i Grażyny Sordyl pt. „Kwiaty polskie” – 21 lipca 2019.
Gościom z Brazylii tak się spodobała
krzemienicka impreza, że na drugi dzień
delegacja zespołu przyjechała do Krzemienicy, by jeszcze raz podziękować organizatorom za „niesamowite” – jak to
sami powiedzieli, przyjęcie. Ponownie
wyrazili nadzieję, że zespół z Krzemienicy zawita kiedyś do Brazylii.
Zenon Buk,
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA WRZESIEŃ 2019
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– 2 czerwca 2019 r. –

Budowanie przez dzieci
makiety ceramicznej
w Zagrodzie Garncarskiej
w ramach akcji: Dzień Dziecka

Wspaniała makieta, którą mieliśmy okazję podziwiać
w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej podczas Jarmarku Garncarskiego powstała 2 czerwca podczas Dnia Dziecka
w Zagrodzie Garncarskiej. Po wspólnym zwiedzaniu Zagrody, Galerii Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal, Kościoła
pw Nawiedzenia NMP i kapliczki przy kościele dzieci zasiadły
w cieniu na ławeczkach pod kasztanem w Zagrodzie i rozpoczęły lepienie zwiedzanych obiektów. Pod małymi palcami powstawały domki, piece garncarskie, kapliczki, kościół, karczma,
studnie, ule i postacie garncarzy toczących na kole czy trzymających w dłoniach dzbany. W pracy tej pomagały najmłodszym Agnieszka Nawłoka, Karolina Plizga-Róg i Irena Jurek.
Z dziećmi pracował także wyjątkowy gość – Pani Władysława
Prucnal! Powstałe rzeźby zostały wysuszone i wypalone na piękny ceglany kolor. Makietę następnie zaaranżowała Weronika
Wojtowicz dodając bajkowe drzewa i plecione płotki, tworząc
miniaturowe centrum garncarstwa. Miniatura stanowić będzie
stały element Centrum Garncarskiego które powstanie po restrukturyzacji Zagrody Garncarskiej.
Jolanta Superson
GOKiR w Czarnej
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Wakacyjny sierpień z GOKiRem
1

2

1. Krzemienica 29.07-2.08
W Ośrodku Kultury w Krzemienicy dzieci uczestniczyły w Warsztatach wykonywania instrumentów muzycznych oraz tworzenia
scenografii z tektury, prowadzonych przez Joannę Mazur i Katarzynę Osielczak-Stachnik. W programie warsztatów były również
dodatkowe atrakcje – zabawy integracyjne, warsztaty kulinarne
(prowadzone przez członkinie KGW w Krzemienicy), zwiedzanie zabytkowego kościoła i Izby Kobiety Wiejskiej w Krzemienicy, oraz back stage – warsztaty scenotechniki ( prowadzone
przez Piotra Buka). Wspaniałym zakończeniem spotkań był koncert podczas którego dzieci zagrały na własnoręcznie wykonanych instrumentach.

www.gminaczarna.pl

3. Medynia Głogowska 5-9 sierpnia
Na starcie wakacyjnych spotkań w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej dzieci pod okiem pań z lokalnego KGW przygotowywały ciasteczka i pizzerinki. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone w plenerze zajęcia Latającej Szkoły
„Aeromentors”, które obejmowały pracę na symulatorze lotu, obsługę drona, wykonywanie samolocików z papieru i doświadczenia z ogniem. Letni śmigus dyngus zorganizowany we współpracy z OSP i Zespołem Szkół w Medyni Głogowskiej stał się hitem.

NASZA GMINA WRZESIEŃ 2019
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2. Medynia Łańcucka 29.07-2.08
Wakacje w Ośrodku Kultury w Medyni Łańcuckiej rozpoczęły
się warsztatami kulinarnymi. Pieczenie proziaków było zajmującym i smacznym doświadczeniem! Kolejny dzień był pełen wra-

żeń, jednak ani zumba dla dzieci, ani letni śmigus – dyngus nie
wyczerpały nieskończonej dziecięcej energii. Na Noc –Moc Wrażeń zgłosiło się bardzo dużo chętnych. Dużo ruchu i pozytywnej
energii wprowadziła kolejna zumba dla dzieci. Na zakończenie
zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, oraz projekcja bajek z rzutnika i czytanie bajek z udziałem aktorów teatru „Do
trzech razy sztuka”.

3

5

6
7

8

s

Odbył się na boisku szkolnym a jego uczestnicy po wodnej walce poczęstowani zostali słodyczami z kosza przyniesionego przez
dyrektor szkoły panią Alinę Kozłowską. Gry planszowe, kalambury, trampolina, oraz warsztaty i zabawy w Zagrodzie Garncarskiej wypełniły kolejne dni wakacyjnych zajęć.
4. Zagroda Garncarska
W zagrodzie Garncarskiej zorganizowane zostały dni otwarte w dniach 8-9 sierpnia. W programie było zwiedzanie, lepienie
z gliny, nauka toczenia na kole garncarskim oraz gry i zabawy.
5. Czarna
Każdy dzień wakacyjnych zajęć w Ośrodku Kultury w Czarnej
obfitował w ciekawe doświadczenia. Zorganizowane zostały warsztaty florystyczne – prowadzone przez Panią Sołtys z Czarnej –
Jowitę Baran, warsztaty kulinarne – pieczenie pizzy we współpracy z Pizzerią w Czarnej, Noc – Moc wrażeń z różnorodnymi
grami i zabawami, zajęcia plastyczne oraz na koniec wizyta w OSP
w Czarnej!
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6. Dąbrówki (5-9 sierpnia)
W ramach wakacyjnych zajęć w Dąbrówkach zorganizowane
zostały różnorodne zabawy na Stadionie sportowym. Były kalambury, malowanie farbami, wykonywanie tekturowych samochodzików, zabawy z piłeczkami i oglądanie bajek w plenerze.
O uczestników zadbały panie z KGW w Dąbrówkach przygotowując dla nich frytki.
7. Wola Mała
W Pracowni ZPT w Woli Małej wakacyjne zajęcia opierały się
na pracach technicznych z serii „zrób to sam”. Zorganizowane zostały warsztaty szycia torebek (22.08), oraz warsztaty wykonywania
woreczków wypełnionych suszonymi kwiatami lawendy (29.08).
8. Zalesie ( 19, 25 i 31 lipca)
Podczas wakacyjnych zajęć w Ośrodku Kultury w Zalesiu dzieci wzięły udział w różnorodnych grach i zabawach, oraz bajkowym wieczorze.
Joanna Superson, Katarzyna Gargała – GOKiR w Czarnej

www.gminaczarna.pl

– 18 sierpnia 2019 r. –

Koncert Pieśni Maryjnej

w Dąbrówkach

18 sierpnia br. po raz ósmy przed cudownym obrazem matki Bożej
Królowej Serc Naszych w Dąbrówkach odbył się Koncert Pieśni Maryjnej.

K

Kult jaki oddawany jest Maryi w tym
miejscu jest niezwykły, a dzięki staraniom
wielu osób, w tym księdza kustosza Czesława Prucnala i dzięki wielu parafianom
– staje się on z roku na rok coraz silniejszy. Cudowny koronowany niedawno
obraz, i sanktuarium wraz z przepięknym
otoczeniem staje się coraz bardziej znane i przyciąga coraz więcej pielgrzymów.
W takich miejscach jak sanktuarium
w Dąbrówkach czuje się szczególną obecność Boga, Skupienie przy obrazie Matki
Bożej i wędrowanie po kolejnych kapliczkach Ogrodu Różańcowego, wzdłuż spokojnie wijącej się rzeki sprzyjają głębokiej
modlitwie i chrześcijańskiej medytacji.
Modlitwie sprzyjają także odbywające
się tutaj dość często koncerty muzyczne,
w tym koncert Pieśni Maryjnych w wykonaniu zespołów śpiewaczych z terenu powiatu łańcuckiego. Znane wszystkim powiedzenie, że kto śpiewa ten dwa razy
się modli w tym wypadku jest głęboko
prawdziwe, o czym mam nadzieję wszyscy osobiście się za chwilę przekonamy.
W tegorocznym koncercie udział wzięli
następujący wykonawcy: Zespoły Śpiewacze: Zagroda z Woli Dalszej, Seniorzy

z Podzwierzyńca, Husowianie z Husowa,
Nasturcje z Głuchowa, Sąsiedzi z Białobrzeg, Krzemieńszczanki z Krzemienicy,
Dąbrówczanki z Dąbrówek, zespół i kapela Wolanie z Woli Małej, kapela Brzeziny z Rakszawy, duet wokalny Dwie Brzozy
z Rakszawy. Koncert uświetniły tez dwa
koncerty instrumentalne w wykonaniu
duetu w składzie: Józef Fryń (akordeon)

i Tadeusz Nowak (fletnia pana), a także koncert na trąbce w wykonaniu Bolesława Brodziaka. Gospodarze koncertu:
ksiądz Czesław Prucnal, proboszcz parafii w Dąbrówkach, kustosz sanktuarium,
Pan Edward Dobrzański – Wójt Gminy
Czarna oraz Małgorzata Wisz – dyrektor
GokiR w Czarnej wręczyli uczestnikom
dyplomy oraz kopie obrazu Matki Bożej
Królowej Serc Naszych.
Zespoły śpiewacze są kontynuatorami tradycji ludowych i religijnych. Przez
ich częste aktywne uczestnictwo w różnorodnych praktykach religijnych, takich
jak dróżki różańcowe, nowenny, procesje
– wspierają życie chrześcijańskie swoich
parafii, integrując społeczność lokalną
wokół najważniejszych wartości.
Małgorzata Wisz
GOKiR w Czarnej

www.gminaczarna.pl
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNEJ

Współtwórcy Niepodległości Polski

W

dniu 14 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czarnej Katarzyna Kyc pracownik Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przeprowadziła zajęcia edukacyjne „Ojcowie Niepodległości
Polski”. Uczniowie poznali sylwetki: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i gen.
Józefa Hallera oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły
do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. Podczas warsztatów zaprezentowano również oryginalne nagrania
dźwiękowe pochodzące z lat dwudziestych XX wieku.
GBP w Czarnej

Z książką na start

– projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat

Bezpłatne Wyprawki Czytelnicze dla dzieci
w wieku 3-6 lat w Bibliotekach Publicznych

Już we wrześniu Gminna Biblioteka
Publiczna w Czarnej rozpoczyna realizację projektu „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Działania w ramach zadania,
które biblioteka realizuje we współpracy z Instytutem Książki, będą skierowane do dzieci w wieku 3-6 lat (z roczników
2013-2016) oraz rodziców.
Jak otrzymać wyprawkę
Już od września w GBP w Czarnej i Filiach dzieci w wieku 3-6 lat, które zostaną 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
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do naklejenia 10 naklejek 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 otrzyma 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, niesamowitą
przygodę z wypożyczoną książką.
GBP w Czarnej
www.gminaczarna.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNEJ

Prezentacja pt.

W

dniu 7 maja 2019 roku przedszkolaki wraz z paniami odwiedziły bibliotekę w Czarnej.
Specjalista Katarzyna Kyc z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w prezentacji multimedialnej i rozmowie zapoznała dzieci z symbolami godła Polski
(czystość, niewinność, woda święcona,

„Symbole Narodowe”

waleczność). Wspólnie recytowaliśmy
wiersz Władysława Bełzy – „Kto ty jesteś? Polak mały” dzieci poznały legendę o Czechu, Rusie i Lechu, pierwszą
stolicę Gniezno. W prezentacji widzieliśmy różne godła: z 1919 roku, 1927 oraz

obecne godło Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie dzieciaki otrzymały odblaski
oraz zakładki do książek a biblioteka grę
„Miś Wojtek”.
Krystyna Teichman
GBP w Czarnej

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
– zajęcia poświęcone emocjom

W

tygodniu czytania dzieciom
1-9 czerwca w bibliotece
w Czarnej bibliotekarki zorganizowały zajęcia kreatywne poświęcone emocjom. Do biblioteki zaprosiłyśmy
starszą grupę dzieci z Przedszkola nr 2
w Czarnej z nauczycielem Magdaleną
Lepianką. W trakcie spotkania rozmawiałyśmy jaką rolę pełnią emocje i w jaki
sposób możemy je przekazać innym osobom. Warto wiedzieć, że emocje w życiu
każdego z nas pełnią wiele funkcji. Między innymi motywują nas do konkretnych
działań. Okazuje się, że nie ma dobrych
ani złych emocji. Co za tym idzie, każdy
ma prawo czuć się szczęśliwy jak i zły.
Najważniejsze jest to co robimy z tymi
emocjami oraz w jaki sposób pokarzemy nasze emocje innym. Dzieci zostały
podzielone na grupy wg nastroju w tym
dniu. Każdy wybrał swojego stworka i go
pokolorował. Niektórzy swoje prace zostawili w bibliotece – można podziwiać,
inni zabrali do domu. Podczas zajęć czytano wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej
z książki „Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem.”
Dziękujemy dzieciom i Pani Madzi za
przybycie do biblioteki.
GBP w Czarnej

www.gminaczarna.pl
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NIEZWYKŁY SPACER
– trasy nordic-walking w gminie Czarna

Jeszcze tej jesieni w gminie Czarna zostanie otwarta niewielka stacja nordic
walking, z której będzie można o każdej pory dnia i roku wyruszać na spacer
z kijkami wzdłuż oznaczonych tras o różnej długości. Stacja (baza) znajdować
się będzie nad stawem w Parku MB Jagodnej (przy placu zabaw) na granicy
dwóch sołectw: Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Zawierać będzie urządzenia
do ćwiczeń (tzw. siłownie zewnętrzne), ławkę solarną oraz, co chyba najistotniejsze, tablicę z informacjami o technikach chodzenia z kijkami.
Czym jest zatem nordic walking? W wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego to
nordyckie (skandynawskie) spacerowanie.
Jak podaje Wikipedia jest to „forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi
kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening
dla narciarzy biegowych. Pozostawał jednak formalnie nieopisany aż do publikacji
Marko Kantaneva z 1997 roku.
W porównaniu do zwyczajnego marszu,
nordic walking angażuje stosowanie siły do
kijków z obu stron. Z tego powodu osoby go uprawiające angażują więcej partii
mięśni, chociaż mniej intensywnie. Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha) są również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu.
To prowadzi do większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy jog-
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gingu. Szczególnie: • rozwija się siła i wytrzymałość ramion • łatwość wchodzenia
na wzgórza • spala się więcej kalorii niż
przy normalnym chodzeniu • zwiększa się
stabilność przy chodzeniu z kijkami • redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra
i plecy, co daje korzyści dla osób ze słabszymi stawami i nie dość silnymi mięśniami • odciążone są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.
Nordic walking można uprawiać bez
względu na wiek, kondycję czy tuszę, zarówno nad morzem, w lesie, parku oraz
w górach – przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną pod
okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije.
Badania wykazały, że dobry trening techniki nordic walkingu pozwala osiągnąć ta-

kie korzyści zdrowotne jak: usprawnienie
układu oddechowego i sercowo-naczyniowego,, odciążenie stawów w tym dolnego
odcinka kręgosłupa, zwiększenie poboru
tlenu przeciętnie o 20 do 58%, w zależności od intensywności wbijania kijków. Rozwija też wszystkie mięśnie kończyn dolnych,
prostowników kończyn górnych, wzmacnia
mięśnie tułowia, ramion i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa
i łagodzi napięcia mięśniowe w okolicy barków. Niewielkie obciążenie stawów u osób
ćwiczących nordic walking sprawia, że jest
zalecany osobom otyłym. Nie pogarsza także stanu obolałych stawów, zwłaszcza kolanowych. Ponadto w porównaniu ze zwykłym chodem, uprawiający nordic walking
spala przeciętnie od 20 do 40% więcej kalorii. Kijki pomagają również w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilności podczas chodu.”
Jak więc widzimy korzyści ze spacerowania, a raczej maszerowania z kijkami są
nieocenione. Ważne jest jednak aby robić
to poprawnie. Dlatego na otwarcie stacji
i tras do gminy Czarna zaproszeni zostaną
specjalnie wyszkoleni instruktorzy, którzy
przez cały dzień będą przybliżać uczestnikom marszu zasady uprawiania tej formy rekreacji i rozwiewać wszelkie związane z nią wątpliwości.

Małgorzata Wisz
GOKiR w Czarnej
www.gminaczarna.pl

TRASY NORDIC-WALKING W GMINIE CZARNA

Kilka słów o samych trasach:
Zostały one wytyczone w taki sposób aby każda z nich
miała swój początek i koniec w jednym miejscu, czyli
właśnie w bazie w Parku MB Jagodnej. Trasa o długości
ok. 5 km będzie prowadzić po drogach w Pogwizdowie,
również w pobliżu Wisłoka, trasa 10-cio kilometrowa
poprowadzi nas min. drogą gminną pomiędzy jeziorami, obok leśniczówki w Czarnej, przez las, obok Leśnej
Zagrody w Czarnej. Natomiast najdłuższą trasą – 15 km
– przejdziemy przez Medynię Głogowską koło kościoła,
„bitą” drogą przez Zalesie i Czarną, i z powrotem do Medyni Łańcuckiej. Trasy wytyczone były oczywiście po drogach istniejących, staraliśmy się jednak aby jak najrzadziej pokrywały się z ruchliwą drogą wojewódzką. Mamy
nadzieję, że maszerowanie po nich z pomocą tablic kie-
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runkowych i wydrukowanych map będzie dla wszystkich
mieszkańców, poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi – także źródłem pozytywnej energii i wyzwalania się
endorfin, upragnionego hormonu szczęścia.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” i obejmuje 7 gmin z terenu powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego w ramach
działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łańcucka”. Oznacza to, że
na obszarze obu powiatów powstanie w sumie siedem
stacji z siłowniami.
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Wystawa
malarstwa

Anny
Sosin

W

piątek 6 września w czarnieńskiej galerii miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa Anny
Sosin. To artystka mieszkająca w Czarnej,
która swoją artystyczną pasję zaczęła realizować dopiero na emeryturze, kiedy stała się studentką Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łańcucie. Tam też, pod okiem
instruktorek koła plastycznego pani Anna
zaczęła odnajdywać w sobie pokłady artystycznych talentów. Efektem tych odkryć są zaprezentowane na piątkowej wystawie prace. Artystka, jak sama mówi,
wciąż poszukuje swojego stylu. Pociąga
ją malowanie architektury, zwłaszcza tej
z zapamiętanych pięknych miejsc, które
widziała w czasie podróży. Kocha zwierzęta, kwiaty i zieleń, co też widoczne jest
w jej obrazach. Bardzo często sięga do fotografii aby za jej pośrednictwem przekładać rzeczywistość na blejtram. Daje
jej to większy spokój twórczy i pewność,
że nic nie zmąci przemyślanej koncepcji
– ani zmieniające się szybko światło ani
niecierpliwość modela. Wśród przedstawionych na wystawie dzieł znalazły się i te
malowane naprędce, szybciej, niecierpliwiej. I mimo, że pani Anna określa je jako
niedopracowane cieszyły się one dużym
zainteresowaniem oglądających. Na wystawie zaprezentowano także efekt ostatniej pasji artystki, jaką jest pisanie ikon.
Na spotkanie przybyła liczna grupa sympatyków twórczości pani Sosin,
w tym przedstawiciele samorządu lokalnego i rady sołeckiej, instytucji kultury,
władze i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, artyści oraz rodzina i bliscy przyjaciele artystki.
Życzymy artystce wielu kolejnych zachwytów światem, aby mogła je następnie
zatrzymywać dla nas na płótnach swych
obrazów.
Małgorzata Wisz
GOKiR w Czarnej
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Przyjęcie pielgrzymów

przez Stowarzyszenie
KGW „Jodełka” w Zalesiu

Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich „Jodełka” w Zalesiu podjęło się przyjąć i ugościć pielgrzymów udających się do Leżajska.
Było to w sobotę, 7 września 2019 roku.
Grupa licząca ok. 150 pątników wyruszyła z parafii z Łukawca, Wólki Podleśnej, Stobiernej i sąsiednich miejscowości.
Udawali się do Bazyliki Zwiastowania
NMP i Klasztoru OO. Bernardynów
w Leżajsku, dzień przed uroczystością
odpustową ku czci Narodzenia NMP, inaczej Matki Bożej Siewnej. Pielgrzymom
przewodzili księża proboszczowie z Łukawca i Wólki Podleśnej.
Trasa pielgrzymki wiodła przez Zalesie. Tutaj odbył się postój. Wszyscy zostali zaproszeni do budynku Zespołu Szkół
w Zalesiu na posiłek przygotowany przez
Stowarzyszenie KGW „Jodełka”. Nasze
panie z radością zaangażowały się w pra-

ce organizacyjne, które wspomógł pan
poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch
i pan wójt gminy Czarna Edward Dobrzański. Przygotowały gorący posiłek,
do którego oprócz produktów dodały
dużo życzliwości. Upiekły wiele rodzajów pysznych ciast.
Goście mogli się posilić, odpocząć
i zregenerować siły po przejściu pierw-

szego etapu. Dziękowali za wspaniałe
przyjęcie, a potem udali się w dalszą drogę, aby przed cudownym obrazem Matki Bożej Leżajskiej, Matki Bożej Pocieszenia, polecać swoje problemy, troski
i plany życiowe.
Danuta Gołojuch
Zespół Szkół w Zalesiu

Narodowe Czytanie

N

w Medyni Głogowskiej

iezwykle miły wieczór zorganizowany został w dniu
9 września w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej
w ramach akcji „Narodowe Czytanie”. Wybrane zostały dwie nowele. „Katarynka” czytana była przez dzieci, a „Dobra pani” przez przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i inne
osoby aktywne
w lokalnym środowisku. W ramach
konkursu na stroje
z epoki dzieci przygotowały wspaniałe charakteryzacje,
a na zakończenie
wszyscy uczestnicy
mogli posłuchać
gry ma skrzypcach w wykonaniu
małego wirtuoza.
Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy Zespołu Szkół,
Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Medyni
Głogowskiej.
www.gminaczarna.pl
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Miasteczko ruchu drogowego
w Krzemienicy
„Zwiększenie bezpieczeństwa
w Gminie Czarna poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego
w Krzemienicy” w ramach Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 to zadania w wyniku którego przy Zespole
Szkół w Krzemienicy powstaje miasteczko ruchu drogowego.
Na realizację tego przedsięwzięcia
Gmina Czarna otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Wójt Gminy Czarna Pan Edward Dobrzański oraz
Dyrektor Zespołu Szkół Pan Jacek Lalicki w dniu 21 maja 2019 r. wzięli udział
w uroczystym zatwierdzeniu kwalifikacji do projektów w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W ramach programu realizowane są tylko trzy miasteczka ruchu drogowego w Polsce.

Do tej pory wykonano nawierzchnię
z kostki brukowej, następnym etapem będzie malowanie poszczególnych elementów. Otwarcie miasteczka zaplanowane
jest na 27 września tego roku. Zdjęcia
przedstawiają stan aktualny podwórka
oraz wizualizację miasteczka.
Projekt ma na celu nie tylko wybudowanie miasteczka, ale podjęcie szeregu
działań towarzyszących, które wpłyną na
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez naukę prawidłowego za-

chowania na drodze, stworzenie miejsca do przeprowadzenia egzaminów na
kartę rowerową a także organizowanie
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Jacek Lalicki
Dyrektor Zespołu Szkół
w Krzemienicy

Kto ma obowiązek dbania
o stan zjazdów oraz przepustów
Odpowiadając na pytania mieszkańców o odpowiedzialnych za
stan techniczny zjazdów i drożność przepustów znajdujących
się pod zjazdami, Urząd Gminy
w Czarnej informuje, że na mocy
art. 30 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.
zm.) obowiązek utrzymywania
zjazdów oraz przepustów spoczywa na właścicielach lub użytkownikach gruntów przyległych do
drogi krajowej, powiatowej lub
gminnej.
Częste wizje lokalne i interwencje
w terenie potwierdzają zgłaszane przez
mieszkańców przypadki braku drożności przepustów oraz złego stanu technicznego zjazdów, szczególnie murków czo40
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łowych. Taki stan powoduje po obfitych
opadach deszczu lub nagłych roztopach,
tworzenie się zastoisk wody w przydrożnych rowach, a także przelewania wody
na drogę.
Systematyczne czyszczenie przepustów
oraz dbanie o dobry stan zjazdów przez
właścicieli lub użytkowników gruntów
przyległych do drogi jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, którego nieprzestrzeganie powoduje znaczne
straty zarówno w infrastrukturze drogowej, jak również na terenach przyległych do drogi.
Jednocześnie należy nadmienić, że
niezachowanie należytego stanu zjazdu z drogi skutkować może, na podstawie art. 102 kodeksu wykroczeń z dnia
20 maja 1971 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
821), wymierzeniem kary finansowej.
Wiesław Piekło
Referat Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji
www.gminaczarna.pl

5

czerwca 2019 delegacja zespołu Wolanie gościła w słowackim Svidníku.
Grupa reprezentowała gminę Czarna na międzynarodowej imprezie pod nazwą „Pogranicze wczoraj i dziś”. W otoczeniu Muzeum Wojskowego w Svidníku
odbyły się występy zespołów folklorystycznych i degustacje tradycyjnych potraw, można było także obejrzeć wystawę
dawnych i współczesnych fotografii Svidníka i Rzeszowa. Spotkanie w Svidníku to
kontynuacja imprezy, która w maju miała miejsce w Tyczynie. Oba wydarzenia
to część projektu „Promocja dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży”.

Wolanie na Słowacji

Raport z Czarnobyla

26

kwietnia 2019, czyli dokładnie 33 lata po katastrofie czarnobylskiej, pisarz i podróżnik Piotr
Durak opowiedział o swoich wyprawach do Czarnobyla i opuszczonego miasta Prypeć. Zobaczył
tam świat zniszczony przez człowieka, ale równocześnie przejmowany przez odradzającą się przyrodę. Opowieść o tym niezwykłym
miejscu, widzianym oczami wrażliwego poety, zrobiła duże wrażenie
na Krzemienickie publiczności.

„Serce wśród
ludzi”,
czyli na wesoło
o dzieciństwie
i młodości
w Krzemienicy
w czasach PRL

W

lutym ukazała się książka pt.
„Serce wśród ludzi”, po którą
chętnie sięgną zwłaszcza osoby
w wieku dojrzałym. Mieszkaniec Krzemienicy, pan Kazimierz Balawender w żartobliwy sposób opowiada w niej o zabawach
z dzieciństwa i młodości, wspomina krewnych, znajomych, sąsiadów. Tamta wieś
jawi się jako miejsce, gdzie ciężko się pracowało, ale gdzie równocześnie nie brakowało czasu na różne zabawy i figle. Dzieci,
o których pisze autor miały rzeczywiście
bujną wyobraźnię. Raz choćby wpadły na
pomysł aby z gałęzi i topniejącego śniegu
zbudować „most” na Starym Wisłoczy-
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sku. Przez ten „most” chciały się dostać
do trzcin, które miały posłużyć jako palmy wielkanocne. Innym razem obrzucały się zgniłymi jabłkami, a przy okazji wyrzuciły dobre owoce, które sąsiad zebrał
do skrzynek. Robiły też petardy z prochu
strzelniczego, który pozostał w okolicy torów kolejowych jeszcze z czasów wojny po
akcji partyzanckiej. Pewnego razu ktoś
z okolicznych dzieciaków wysadził w powietrze kopiec na ziemniaki, za co oberwało się całej grupie rówieśników. Czytając te i wiele innych opowieści, czytelnik
nie raz się uśmiechnie. Autor pisze także
o późniejszych czasach. Wspomina choć-

by jak to będąc w wieku w wieku około
20 lat, wraz z grupa przyjaciół wybrali się
rowerami na Węgry. Również w tamtych
latach pan Kazimierz i jego znajomi zaczęli wspólnie muzykować. Tak narodził
się zespół Albatros – w latach 70. znany
w całej okolicy Łańcuta. Później grupa
przekształciła się w Pętelki i pod tą nazwą występuje do dzisiaj. Książka nie jest
komercyjna więc nie można jej kupić, ale
osoby które chciałyby ją dostać mogą zgłosić się do autora. Kazimierz Balawender
planuje przekazać także kilka egzemplarzy do krzemienickiej biblioteki.
Michał Okrzeszowski
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Ruszyły jesienne
nabory na zajęcia
pozaszkolne
Serdecznie zapraszamy
do udziału
dzieci i młodzież!

Szczegółowe informacje
w Ośrodkach Kultury

42
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