Do Betlejem pełni radości,
śpieszmy powitać Jezusa małego,
który dziś dla nas cudem miłości,
zstąpił na ziemię z nieba wysokiego.

Na ten błogosławiony czas świętowania
Narodzin Bożej Dzieciny,
pragnę przekazać serdeczne życzenia.
Niech Maleńki Jezus obdarza zdrowiem i radością,
wypełniając serca wiarą, nadzieją, miłością i pokojem,
a Nowy 2020 Rok niech przyniesie wszelką pomyślność.
Kazimierz Gołojuch
Poseł na Sejm RP

Niech moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam pokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
będzie okazją do spotkań z najbliższymi,
A Nowy Rok 2020 niech obfituje
w błogosławieństwo Bożej Dzieciny
Przewodniczący
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Szanowni
Mieszkańcy
gminy Czarna
Wraz z kończącym się 2019 rokiem i nadzieją na nowy lepszy
2020 rok oddaję w Państwa ręce
kolejne 39 już wydanie gazety Nasza Gmina. Gorąco chcę Państwa
zachęcić do lektury tego numeru
gazety, gdzie czeka na Was dużo
ciekawych i pouczających informacji. Mijający rok 2019 był okresem wielkich wyzwań inwestycyjnych dla naszej gminy i intensywnej pracy dla wszystkich gminnym jednostek organizacyjnych.
Podsumowując ten rok nie sposób nie wspomnieć o ogromnej
prawie 30 milionowej inwestycji zrealizowanej na terenie gminy.
Dzięki staraniom wielu osób możemy się poszczycić pięknym,
nowoczesnym mostem na rzece Wisłok na drodze wojewódzkiej
nr 881. W tym numerze gazety prezentujemy fotorelację z uroczystego otwarcia z udziałem znakomitych gości.
Chcąc zachować nasze dziedzictwo kulturowe, promować
i udostępniać bogactwo tradycji garncarskiej nie tylko naszym
mieszkańcom ale i odwiedzającym nas turystom w tym roku rozpoczęliśmy I etap Rewitalizacji Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.
W tym numerze sporo też będzie informacji związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska i ekologią, w tym działaniami
na rzecz czystego powietrza poprzez udział gminy w nowym programie wymiany pieców węglowych na nowoczesne piece gazowe
oraz oszczędności energii elektrycznej uzyskiwane poprzez zastosowanie fotowoltaiki w gospodarstwach domowych naszych
mieszkańców.
Wszyscy interesujący się historią Polski, zwłaszcza z okresu
II wojny światowej znajdą też coś dla siebie. O nowych faktach historycznych i odkryciach archeologicznych na Westerplatte mówi
relacja z Powiatowej Konferencji pt. Obrona Westerplatte, która miała miejsce końcem listopada w Zespole Szkół w Dąbrówkach, którego patronem zbiorowym są Obrońcy Westerplatte.
Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości na terenie
naszej gminy odbyło się szereg uroczystości upamiętniających
tą ważną dla Polaków rocznicę; w tym numerze gazety zamieszczany relację z gminnych obchodów tego święta.
W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 20 par małżeńskich z terenu naszej gminy, a relacja z tej uroczystości również znajduje się w tym numerze gazety.
Dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu i spacerów,
a zwłaszcza nordic walking mam dobrą wiadomość. 14 listopada
br. zostały otwarte 3 nowe certyfikowane trasy o długościach odpowiednio 5, 10 i 15 km, dla których start i równocześnie miejsce
powrotu to Park Matki Boskiej Jagodnej w Medyni Łańcuckiej.
W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia
nie zabraknie także przepisów kulinarnych na wspaniałe potrawy i wypieki, którymi podzielą się z nami panie ze Stowarzyszeń
i Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie.
Zachęcam do zapoznania się z zapowiedziami planowanych
w bliższym i dalszym czasie imprez i wydarzeń kulturalnych na
terenie gminy. Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Z poważaniem

Edward Dobrzański

www.gminaczarna.pl

101. Rocznica Odzyskania Niepodległości w gminie Czarna

Dąbrówki
– gminne obchody
Święta Niepodległości

– Dzisiaj przypominamy sobie o co przez
tyle lat z wielkim poświęceniem walczyły
pokolenia Polaków – mówił wójt Edward
Dobrzański podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości, które w tym
roku odbyły się w Dąbrówkach. Po mszy
św. w kościele pw. NMP Królowej Serc
Naszych uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Krzyż, gdzie
złożono kwiaty. Gminna Orkiestra Dęta
odegrała hymn państwowy, oraz pieśni
i piosenki żołnierskie. Obok utworów
z epoki, takich jak „My, Pierwsza Brygada”, „O mój rozmarynie” czy „Wojenko, wojenko”, w ich repertuarze znalazły
się także „Czerwone maki na Monte Cassino”. W obchodach wzięły udział władze gminy, radni, delegacje jednostek
OSP i szkół z gminy Czarna, harcerze
oraz mieszkańcy.

www.gminaczarna.pl
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101. Rocznica Odzyskania Niepodległości w gminie Czarna

Medynia Głogowska
– wspólne śpiewanie „Razem dla Niepodległej”

11 listopada mieszkańcy Medyni Głogowskiej spotkali się na
wieczornicy w Ośrodku Kultury. Najpierw był okolicznościowy koncert. Wystąpiła grupa wokalna z Zespołu Szkół, schola
parafialna, oraz zwycięzcy szkolnego konkursu pieśni i poezji
patriotycznej, który odbył się kilka dni wcześniej. Następnie
wszystkich zaproszono do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Wieczornicy towarzyszyła wystawa prac plastycznych, wykonanych przez dzieci. Spotkanie przygotowali Zespół
Szkół, Ośrodek Kultury i Biblioteka w Medyni Głogowskiej,
oraz sołtysi Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa.
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101. Rocznica Odzyskania Niepodległości w gminie Czarna

Czarna – Spacer Niepodległościowy

Spacer Niepodległościowy w Czarnej stał się już tradycją.
Poniedziałkowym popołudniem uczestnicy imprezy spotkali się pod Krzyżem Milenijnym, a następnie podzielili się na
dwie grupy – pieszą i rowerową. Trasa rowerowa prowadziła
przez las. Grupa odwiedziła stojący przy leśnej drodze pomnik
Ofiar Faszyzmu. Grupa piesza natomiast udała się na cmentarz choleryczny, gdzie zapalono znicze. Wszyscy spotkali się
pod remizą strażacką. Przy ognisku młodzież śpiewała pieśni
patriotyczne, było wspólne pieczenie kiełbasy, oraz smakołyki
dla dzieci. Uczestnicy spaceru dostali w prezencie ekologiczne torby. Imprezę zorganizowali wspólnie rada sołecka, jednostka OSP Czarna oraz wójt gminy.

www.gminaczarna.pl
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101. Rocznica Odzyskania Niepodległości w gminie Czarna

Wola Mała
– widowisko pt. „Niepodległość”

W dość oryginalny sposób świętowano niepodległość w Woli
Małej. Wolanie (zespół śpiewaczy i kapela) przygotowali inscenizację, w której wcielili się w symboliczne postacie. Na scenie
pojawili się m.in. Polska, Zaborcy, Józef Piłsudski. Ważną rolę
w inscenizacji odegrała muzyka kapeli (Jacek Babiarz – akordeon, Adam Fus – klarnet, Grzegorz Sowa – skrzypce). Reżyserką widowiska była Agnieszka Inglot, kierowniczka zespołu
Wolanie. Swój program poetycko – muzyczny zaprezentowała
także Anna Noga z Zespołu Szkół w Woli Małej, zaś o oprawę muzyczną tego występu zadbał Andrzej Inglot. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Rotę”. Miejscowe KGW zapewniło
poczęstunek dla mieszkańców. Impreza, którą wspólnie zorganizowali Wolanie i Zespół Szkół w Woli Małej, odbyła się
w sobotę 9 listopada w tutejszym Ośrodku Kultury.
Michał Okrzeszowski

Kurs
kulinarny
w Woli Małej

2

grudnia br. w Ośrodku Kultury
w Woli Małej rozpoczął się kurs
kulinarny w którym udział mogły
wziąć osoby spełniające określone warunki narzucone przez program. Kurs
realizowany jest w ramach Projektu
„Razem aktywnie w przyszłość” przez
Stowarzyszenie Podkarpacki Związek
Byłych Pracowników PGR.
Przewidywany czas trwania kursu to
80 godzin. W projekcie weźmie udział
12 pań z terenu gminy Czarna. Program po zakończeniu kursu gwarantuje jego uczestnikom odbycie trzy miesięcznych stażów.
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INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

VIII Sesja
Rady Gminy Czarna
z dnia 25 września 2019 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Podczas obrad podjętych zostało 14 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. Przeprowadzenie wyborów na ławnika.
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 dokonała wyboru ławnika do Sądu
Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.
u wyraziła zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr ew. 1015/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna
położonej w miejscowości Krzemienica na okres powyżej trzech lat.
u wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. 212/5
o pow. 0,1268 ha stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czarna położonej
w miejscowości Zalesie.
u wyraziła zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej nr ew. 493/3 o pow.
0,0272 ha położonych w miejscowości
Czarna za nieruchomość oznaczona nr
ew. 1991/2 o pow. 0,046 ha położonej
również w miejscowości Czarna.
u wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie
na mienie komunalne Gminy Czarna
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 343/3
o pow. 0,0025 ha. położonych w miejscowości Czarna.
u ustaliła Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.
www.gminaczarna.pl

u wprowadziła Regulamin określający
kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę oraz realizacji innych zdań statutowych szkoły.
u wprowadziła zmiany w uchwale nr
VII/87/2019 z 20 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu zaciąganego
przez Związek Gmin „ Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa”.
u wprowadziła zmiany w uchwałach
własnych: Nr VII/85/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania w 2019 roku oraz Nr IV/47/2019 w
u udzieliła pomocy finansowej Gminie
Leżajsk na realizację zadania w 2019
roku w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych
w miejscowości Giedlarowa”.
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019,
u wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Czarna
u wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego.
u wyraziła zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Żołynia urządzeń wodociągowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych
w miejscowości Smolarzyny.

IX Sesja
Rady Gminy Czarna
z dnia 6 listopada 2019 r.
W sesji uczestniczyło 13 radnych.
Podczas obrad podjętych zostało 10 uchwał.

Porządek obrad obejmuje:
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 uchwaliła roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
u wyraziła zgodę na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym na okres
powyżej 3-ch lat nieruchomości stanowiącej oznaczonej o nr ew. 186/2 mienie komunalne Gminy Czarna położonej w miejscowości Krzemienica.
u wyraziła zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Czarna oznaczonej jako działka o nr ew. 1745 położonej w miejscowości Pogwizdów na okres powyżej
trzech lat.
u Wyraził zgodę na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Krzemienica oznaczonych nr ew. 2813/1 o pow.
0,0091 ha i 2813/2 o pow. 0,0071 ha
u wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
oznaczonych nr ew. 2666 o pow.0,01
ha i 2672 o pow.0,01 ha położonych
w miejscowości Medynia Głogowska.
u wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ew. 695 o pow.
0,04 ha oraz 696 o pow. 0,03 ha. stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w miejscowości Medynia Łańcucka.
u ustaliła wysokość stawki podatku od
nieruchomości na 2020 rok.
u wprowadziła zmiany w uchwale
zmieniającej nr VIII/97/2019 z dnia
25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/87/2019 z dnia 20
sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
kredytu zaciągniętego przez Związek
Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
u wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2019,
u wprowadziła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej.

Wszystkich zainteresowanych
dostępem do pełnego tekstu
przytoczonych uchwał odsyłam na
stronę internetową gminy:
www.gminaczarna.pl oraz
www.gminaczarna.biuletyn.pl.
Natalia Małecka,
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Fotowoltaika

– zysk dla środowiska i portfela
Zalety fotowoltaiki to ochrona środowiska
i znacznie niższe rachunki za prąd. Dzięki projektowi Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, do sierpnia 2020 roku w gminie Czarna powstanie około 90 instalacji fotowoltaicznych.
Zakładane na dachach domów, budynkach gospodarczych oraz na gruntach panele słoneczne mają moc 3 kW. Szacuje
się, że rocznie instalacja fotowoltaiczna
wytworzy około 3000 kWh prądu. Jest to
ilość, która w przybliżeniu może pokryć
zapotrzebowanie czteroosobowej rodziny. Jeżeli domownicy nie zużyją prądu
wytworzonego w danym momencie, to
nadwyżka jest przesyłana do zakładu
energetycznego i magazynowana. Ceną
za takie „przechowywanie” jest 20 procent energii, które odbiera sobie zakład
energetyczny. Wraz z panelami fotowoltaicznymi montowany jest dwukierunkowy licznik, który wskazuje ilość prądu pobieranego, oraz przesyłanego do sieci. Za
dodatkowy prąd pobrany z sieci energetycznej (ilość energii większą niż wyprodukowana i odebrana) mieszkańcy domu
płacą w normalnych stawkach. Główną

zaletą, którą odczuje użytkownik paneli
fotowoltaicznych to znaczne zmniejszenie, czy wręcz eliminacja rachunków za
prąd. Korzyść dla środowiska to redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do
atmosfery.
Projekt pod nazwą „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, rozpoczął się w 2017 roku. Biorą w nim udział wszystkie gminy, które
tworzą Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ( Boguchwała, Chmielnik, Czarna,
Czudec, Głogów Małopolski, Krasne,
Lubenia, gmina Łańcut, miasto Łańcut, miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko oraz Tyczyn). Nabory wniosków
odbyły się w październiku 2017 i marcu
2018 roku. W gminie Czarna podpisano

90 umów, Obecnie w naszej gminie trwa
montaż paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców. Zakończenie prac
planowane jest na sierpień 2020 roku.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, a partnerami gminy, które wchodzą
w jego skład. „Wsparcie rozwoju OZE na
terenie ROF – projekt parasolowy”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.Całkowita wartość projektu to
45 413 849,60 zł w tym 35 649 867,00 zł
dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Michał Okrzeszowski

Droga gminna
w msc. Medynia Głogowska
i Pogwizdów
W roku bieżącym została zrealizowana inwestycja drogowa związana z budową nowej drogi gminnej w msc. Medynia Głogowska i Pogwizdów o długości
280 mb. Droga ta stanowi łącznik od drogi gminnej Nr 109801 R „Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka Remiza” do
drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica”, a tym samym skomunikowanie dla
istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz
zabudowy nowopowstającej na terenie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie Pogwizdówki. Nowa droga posiada jezdnię o szerokości 4,5 m, utwardzone obustronne
pobocza szer. 1 m, system odwodnienia
8
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poprzez obustronne rowy przydrożne
wraz z montażem rur drenarskich średnicy 15 cm.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy.
Koszt realizacji tej inwestycji wraz z robotami towarzyszącymi związanymi m.in.
z przebudową istniejących sieci gazowych

oraz kosztami prac projektowych to kwota 615 tys. złotych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które Gmina Czarna
otrzymała dofinansowanie w wysokości
268,1 tys. złotych.
Barbara Sowa
www.gminaczarna.pl

Zdrowe powietrze jest lepsze
– nowy program wymiany źródeł ciepła

W gminie Czarna rusza program wymiany kotłów węglowych na nowoczesne gazowe lub na biomasę. Kto nie ma możliwości podłączenia gazu, może zainstalować kocioł na ekogroszek. Można zyskać duże dofinansowanie.
„Zdrowe powietrze jest lepsze” to nowy
program Stowarzyszenia Rzeszowski
Obszar Funkcjonalny. Należy do niego
Rzeszów oraz sąsiednie gminy. Program
obejmuje gminy, w których stwierdzono
duże zanieczyszczenie powietrza pyłami powstającymi w czasie spalania węgla
i drewna. Zaliczają się do nich Rzeszów,
Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów
Małopolski, Krasne, gmina Łańcut, miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn. Do
programu nie kwalifikują się natomiast
trzy pozostałe gminy należące do ROF –
Czudec, Lubenia i Świlcza.
U mieszkańców, którzy zdecydują się
na wymianę źródeł ciepła, zostaną zainstalowane kondensacyjne kotły gazowe.
Są to nowoczesne piece, które część ciepła odzyskują ze spalin, dzięki czemu zużywają mniej gazu niż kotły tradycyjne.
Kocioł węglowy będzie można także wymienić na kocioł spalający biomasę (pellet drzewny lub zrębki drzewne).
W ramach projektu będzie także możliwość wymiany kotła węglowego na kocioł na ekogros. Jednak, co bardzo istotne – taka możliwość istnieje tylko wtedy,
gdy podłączenie domu do instalacji gazowej jest niemożliwe. W takim przypadku
wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie z zakładu gazowniczego, potwierdzające że nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej.
Do 12 grudnia w naszej gminie odbywały się spotkania informacyjne na temat programu. Nabór wniosków potrwa
od 7 stycznia do 28 lutego 2020. Będzie
można je składać w urzędzie gminy. Do
wniosku należy dołączyć kartę weryfikacji technicznej. Mieszkaniec sporządza
ją na własny koszt. Taką kartę może wypełnić tylko osoba, która ma uprawnienia
budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
W ramach projektu można wymienić
kocioł centralnego ogrzewania, a także
zamontować lub wymienić współpracujący z nim zasobnik na ciepłą wodę użyt-
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kową. Razem z piecem zostanie zainstalowany także specjalny kwasoodporny
wkład kominowy, który jest wymagany przy kotłach kondensacyjnych. Jeżeli
mieszkaniec nie ma wewnętrznej instalacji gazowej, to również może ją wykonać
w ramach projektu. O tym, co chciałby
otrzymać dzięki programowi, decyduje podczas wypełniania karty weryfikacji technicznej.

Kto może skorzystać z programu?

Warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w programie jest uregulowany
stan prawny budynku (własność, współwłasność, długoletnia umowa dzierżawy,
umowa użyczenia), a także uregulowane zobowiązania wobec gminy (nie zaleganie z podatkami i opłatami). Jeden
budynek może być objęty tylko jednym
wnioskiem, ale jeden mieszkaniec może
składać wnioski na kilka budynków. Program nie obejmuje domów nowych, jeszcze nie zamieszkałych.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej,
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła wyniesie do 85 procent (od kwoty netto przy uwzględnieniu ustalonego limitu
kwotowego). Mieszkaniec zapłaci pozostałą część oraz należny podatek VAT.
Poniesie także koszty weryfikacji technicznej, oraz ubezpieczenia instalacji.
Co ważne, głównym warunkiem udziału w projekcie jest całkowita likwidacja
kotłowni węglowej. Jeżeli ktoś zdecyduje
się przejść na ogrzewanie gazowe, to co
najmniej przez okres 5 lat od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania
przez Urząd Marszałkowski (okres trwałości projektu) nie będzie mógł wrócić do
ogrzewania domu węglem.
Realizacja projektu, czyli montaż urządzeń w domach mieszkańców, zgodnie
z planem ma się rozpocząć się w czwartym kwartale roku 2020 i potrwać do
2022. Przez okres trwałości instalacja
pozostanie własnością gminy, a później
przejdzie na własność mieszkańca.
Formularze wniosków, szacunkowe
cenniki oraz szczegółowe informacje na
temat programu są dostępne na stronie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego https://www.rof.org.pl/, w zakładce
„Zdrowe powietrze jest lepsze”.
Michał Okrzeszowski
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Inwestycja drogowa XXI wieku

Nowy most
w Czarnej
otwarty!

W poprzednich numerach Naszej Gminy pisaliśmy o budowie nowego
mostu w Czarnej, który zastąpił starą konstrukcję. Nową przeprawę
przez Wisłok oficjalnie otwarto 23 września.
Przypomnijmy. O budowę nowego mostu zabiegano już od dawna. Mieszkańcy zwracali uwagę, że stary jest za wąski
i nie ma poboczy. Droga do urzędu gminy, ośrodka zdrowia, czy kościoła czasami stawała się wręcz niebezpieczna.
W najgorszej sytuacji były dzieci i młodzież, która musiała codziennie pokonywać tę trasę idąc do szkoły i z powrotem.
Starania o budowę nowego mostu podejmował już poprzedni wójt Kazimierz Gołojuch a kontynuował obecnie jako Poseł
na Sejm wraz z obecnym wójtem gminy
Edwardem Dobrzańskim oraz Radnymi Gminy Czarna. Mieszkańcy Czarnej
utworzyli stowarzyszenie „Bezpieczna
droga do szkoły”, które wspierało starania o budowę nowego, bezpiecznego
mostu. W końcu Marszałek Województwa a także Zarząd Województwa podjęli

10

NASZA GMINA GRUDZIEŃ 2019

www.gminaczarna.pl

się tego zadania, które kosztowało około
30 milionów złotych. 85 procent tej kwoty pochodziło z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Przetarg na budowę i nadzór sprawował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który w drodze
przetargu wyłonił wykonawcę i budowa
zaczęła się 2 lipca 2018. Jej głównym wykonawcą było konsorcjum firm Banimex
Sp. z o.o. i Azi – Bud Sp. z o.o. Most był
gotowy w sierpniu 2019. Wtedy też, po
przekierowaniu ruchu drogowego, rozpoczęła się rozbiórka starego obiektu.
23 września nastąpiło oficjalne otwarcie nowej przeprawy przez Wisłok.
W uroczystości wzięli udział: posłowie
Halina Szydełko, Kazimierz Gołojuch,
Wojciech Buczak, Mieczysław Miazga,
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart,
marszałek województwa Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wójt gminy Czarna Edward Dobrzański i radni,
przedstawiciele okolicznych samorządów, dzieci i młodzież szkolna oraz,
a także inni mieszkańcy gminy Czarna.

ton). Bezpieczeństwo na moście zwiększają balustrady i bariery ochronne. Zamontowano na nim także oświetlenie.
Most ma długość 165 mb (metrów bieżących), składa się z trzech przęseł o długości 45+75+45 mb. Jego szerokość wynosi 16,2 mb.
Aby konstrukcja mogła powstać, do
budowy wykorzystano ponad 25 tys. m3
nasypów, ponad 8 tys. m2 nawierzchni
asfaltowych, ponad 700 ton konstrukcji
stalowej i ponad 2,2 tys. m3 betonu. Razem z mostem, w Czarnej powstał ponadto 740-metrowy nowy odcinek drogi wojewódzkiej oraz dróg podporządkowanych.
Nowy most na Wisłoku to największa inwestycja w gminie Czarna.
Michał Okrzeszowski

Największa inwestycja
w gminie

Most leży na trasie drogi wojewódzkiej
nr 881, która łączy Sokołów Małopolski
z Żurawicą. Został on wyposażony w 7metrową jezdnię. Po obu jej stronach
znajdują się szerokie na 2,90 m ścieżki
pieszo-rowerowe. Obiekt wytrzyma obciążenie aż do 50 ton (dla porównania
– nośność starego mostu to zaledwie 15
www.gminaczarna.pl
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Otwarcie tras nordic walking
w gminie Czarna

14 listopada w Pogwizdowie otwarto 3 certyfikowane trasy nordic walking. Szlaki liczą odpowiednio po 5, 10, oraz 15 km. Obok
Ośrodka Kultury w Medyni Łańcuckiej powstała także siłownia plenerowa oraz ławeczka solarna.

Każda z tras ma formę pętli. Rozpoczyna się i kończy w tym samym miejscu –
Parku Matki Boskiej Jagodnej, na pograniczu Pogwizdowa i Medyni Łańcuckiej
(obok Ośrodka Kultury). Najkrótsza,
5-cio kilometrowa trasa prowadzi drogami Pogwizdowa, m.in. w pobliżu Wisłoka. Trasa średnia wiedzie drogą gminną pomiędzy jeziorami, obok leśniczówki
oraz Leśnej Zagrody w Czarnej. Najdłuższą, 15-to kilometrową trasą spacerowicze dotrą w okolice kościoła w Medyni
Głogowskiej, a następnie przejdą „bitą”
drogą przez Zalesie i Czarną. Duży odcinek tej trasy prowadzi przez las. Przy
wytyczaniu szlaków starano się, aby jak
najrzadziej przebiegały one przez ruchliwą drogę wojewódzką.
W pobliżu Stacji Nordic Walking (czyli
miejsca, w którym trasy biorą swój począ-
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tek i koniec) powstała również siłownia
plenerowa oraz ławeczka solarna, wyposażona w gniazda USB. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej można tam naładować telefon.
14 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie tras. Z tej okazji organizatorzy podarowali mieszkańcom 50 par kijów do
nordic walking. Odbyły się zajęcia z instruktorką nordic walking, która uczyła
poprawnej techniki spaceru z kijami –
tak, aby rzeczywiście mógł on przynieść
korzyści zdrowotne. Następnie grupa
udała się na spacer najkrótszą z wyznaczonych tras. Po powrocie do Ośrodka
Kultury ratownik medyczny zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Na zakończenie mieszkańców ugoszczono gorącym posiłkiem.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl
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nwestycja powstała ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” PROW na lata 20142020. Inicjatorem, pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu była Lokalna Grupa Działania
(LGD) „Eurogalicja”, która zaprosiła do współpracy LGD „Ziemia Łańcucka”. Projekt zakładał
realizację wspólnych zadań w celu rozwoju turystki
i rekreacji oraz promocji obszarów sąsiadujących
ze sobą LGD. W ramach projektu współpracy na
obszarze działania partnerskich LGD powstało 19
certyfikowanych tras Nordic Waliking i 7 siłowni
plenerowych, z czego: 18 tras, tj. po 3 w każdej gminie na obszarze działania LGD „Eurogalicja” oraz
6 siłowni z ławeczkami solarnymi. Realizacja projektu, to również zadania promocyjne m.in. cykl
imprez „Spacerem po zdrowie” (w każdej gminie),
strona internetowa , wydanie mapek wytyczonych
szlaków oraz przeszkolenie 9 osób z obszaru działania partnerskich LGD, którzy uzyskali uprawnienia instruktorskie nordic walking.
Halina Golec,
wiceprezes LGD „Eurogalicja”

www.gminaczarna.pl

Wartość projektu „Nordic Walking spacerem po zdrowie”
to łączna kwota 431971,71 zł – z czego:
– LGD „Eurogalicja”: 350 995, 77 zł – wartość wniosku; 305 000 zł – po
realizacji
– LGD „ Ziemia Łańcucka” – 80 975,94 zł
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Rewitalizacja ośrodka garncarskiego

Od blisko dwóch miesięcy trwają prace
związane z rewitalizacją Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.
Jest to pierwszy etap inwestycji, po zakończeniu której wybrany w drodze przetargu wykonawca zobowiązany jest do początku 2021 roku wybudować trzy nowe
budynki: punkt informacji turystycznej ze
sklepem, muzeum oraz pracownię, a także część zaplanowanych obiektów małej
infrastruktury, w tym dwa piece garncarskie, podesty, siedziska.
W ramach kolejnego przetargu, który
ogłoszony będzie w przyszłym roku wykonane zostaną ekspozycje wewnątrz budynków, zainstalowane nagrania i filmy,
zakupione wyposażenie, wykonana ceramiczna makieta całego zagłębia garncarskiego.
W pierwszym z dwóch istniejących
drewnianych budynków odtworzona będzie tradycyjna pracownia garncarza,
w drugim izba mieszkalna oraz izba gościnna przeznaczona do degustacji potraw
pieczonych w glinianych naczyniach.
Równolegle do tych prac przeprowadzona będzie rewitalizacja drogi gminnej, biegnącej wzdłuż Zagrody Garncarskiej, obok Galerii Rzeźby Ceramicznej
Władysławy Prucnal. Droga zostanie poszerzona o chodnik, otrzyma ławki i tablice informujące o tradycjach garncarskich
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tego miejsca. Zainstalowane zostaną tam
także konstrukcje, które służyć będą do
instalacji sezonowych ozdób i świateł
w związku z organizowanymi wydarzeniami.
Uliczka nazwana zostanie imieniem
Władysławy Prucnal, która to nazwa będzie uroczyście nadana podczas oficjalnego otwarcia całego obiektu.
Inwestycja realizowana jest w ramach
projektu „Kompleksowa rewitalizacja
na terenach Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego – rewitalizacja Ośrodka

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”
współfinansowana ze środków RPO WP
i budżetu Gminy Czarna.
Głównym jego celem jest rozwój lokalny, pobudzenie przedsiębiorczości, integracja i aktywizacja mieszkańców.
Powyższa grafika przedstawia w sposób
symboliczny jakie cele i działania ma realizować utworzona instytucja oraz przybliżyć jakie ekspozycje mają się w niej
znaleźć.
Małgorzata Wisz

www.gminaczarna.pl

Przestrzeń dla dawnej tradycji
Zanim zamieszkaliśmy w Krzemienicy,
spędziliśmy tu kilka dni naszego długiego majowego weekendu. Chcieliśmy poznać okolicę, zbliżyć się do miejsc, które
w niedalekim czasie miały stać się naszą małą ojczyzną. Jedną z oczywistych
atrakcji, którą odwiedziliśmy był Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej.
Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści
garncarza-przewodnika. Ciekawe miejsce, ciekawa historia i fascynujące odkrycie, że tu tworzono dla Cepelii. Odżyły
wspomnienia z dzieciństwa i chęć odszukania starych serwisów kawowych, zapomnianych wazonów zdobiących meblościanki.
Kiedy już zamieszkaliśmy w Krzemienicy przywieźliśmy do Medyni naszych
znajomych na warsztaty ceramiczne. Tym
razem trafiliśmy do prywatnej pracowni Państwa Plizgów. Nie udało nam się
zwiedzić Zagrody, ale zrobiliśmy swoje
pierwsze naczynia. Jakaż duma. W tym
roku wróciliśmy tu jeszcze raz, z tymi samymi znajomymi, tym razem specjalnie,
żeby zwiedzić Zagrodę. Ku naszemu zaskoczeniu przywitał nas plac budowy.
Wiedzieliśmy od dawna, że Zagroda ma przejść przebudowę i całkowicie zmienić swój charakter, ale zaskoczyło nas, że to dzieje się tak szybko.
Zamiast Zagrody Garncarskiej zwiedziliśmy piękny skansen w niedalekiej
Kolbuszowej. Skanseny to wyjątkowe
miejsca, bardzo urokliwe. Dobrze, że
są, bo ich przestrzenne założenia oddają klimat dawnych osad, ale muzealnie
upozowane wnętrza, choć piękne, nie są
żywe. Jako dziecko spędzałam wakacje
w rodzinnej wiosce mojego Taty, w której drewniany kościółek był tym, co dawało charakter. Kiedy kościółek przestał spełniać oczekiwania parafii trafił do
skansenu. Widziałam później jego ascetyczne wnętrza na zdjęciach. Bez rzeźb
lokalnego twórcy, bez kwiatów z bibuły,
słynnych wielkanocnych palm, bez darów
wotywnych. Był pusty i obcy. Brakuje go
w wiosce, w skansenie jest jednym z wielu. Na jego miejscu stanął nowy kościół.
Ładny, wygodny, duży, ale czy nie można
było połączyć starego z nowym? Stworzyć
założenia, które spełni nowe oczekiwania, da nowoczesną przestrzeń ale zachowa w całym kompleksie tą pachnącą
drewnem i wspomnieniami wielu pokoleń dworską kaplicę? Tym bardziej cieszy
www.gminaczarna.pl

Katarzyna Osielczak-Stachnik
Autorka od 2 lat jest mieszkanką Krzemienicy, jest architektką z doświadczeniem w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Budownictwo zrównoważone, energooszczędne i rewitalizacja są bliskie jej
sercu. Ład przestrzenny i czyste powietrze w Polsce to jej marzenia. Jest edukatorem w programie dla szkół i domów kultury: Kształtowanie Przestrzeni
mnie, że mieszkańcy Krzemienicy ocalili
swoją małą perełkę drewnianej architektury i nie pozwolili na wywiezienie jej do
skansenu. Centrum wsi jest dzięki temu
ciekawsze przestrzennie. Ma swoją dominantę i subdominantę. Ma swoją historię i swoją współczesność. Ma swoją tożsamość i kontynuację. Stary kościółek na
specjalne okazje, kameralne uroczystości, koncerty i nowy kościół z przestronnym wnętrzem, które mieści wszystkich
zgromadzonych wiernych. Atrakcja dla
zwiedzających, dla pielgrzymów na Drodze św. Jakuba i obok wygodna funkcja
dla parafian.
A jaka będzie nowa zagroda w Medyni Głogowskiej? Czy stare domy znikną
i powstanie duże muzeum? A może zagroda zamieni się w skansen i powstaną
tu rekonstrukcje? Czy może uda się połączyć stare z nowym? Zachować pachnące wnętrze starej chałupy i powiększyć zagrodę o nowoczesną przestrzeń
wystawienniczą dla bogatych zbiorów
o tak różnorodnych stylach? Niełatwe to
zadanie, żeby w tak małym miejscu pomieścić historię od XIX wieku i tradycji
przedwojennych, przez PRL-owski rozkwit warsztatów produkujących dla Cepelii, do zaniku tradycji i po jej odrodzenie w ostatnich latach.

Jaka forma jest najlepsza? Chyba nie
odtworzenie starych chałup garncarzy.
Raczej nie skansen, bo w chałupie trudno będzie pokazać wzornictwo, które starało się łączyć nowoczesność lat 70-tych
z rzemiosłem tradycyjnym. Ceramika
z Medyni powstawała w chałupach, ale
do chałup trafiała tylko jej część. Do chałupy garncarza nie będzie pasował bogaty piec kaflowy, serwis kawowy, czy seria
minimalistycznych i nowoczesnych naczyń z siwej ceramiki. Czy elektryczny
piec tak potrzebny na warsztaty będzie
bezpieczny w drewnianym budynku? Kiedy stare miejsca zmieniają swój charakter zawsze istnieje obawa, że nowe nie
będzie lepsze od starego. Nowe budzi
niepewność. Jaka będzie nowa zagroda?
Kolejne miejsce w Gminie Czarna, które
zmierzy się z tematem zachowania tradycji i potrzebami nowej funkcji.
Widziałam projekt w gminnej Gazecie,
czytałam szczegółowy opis. Ciekawość
zaprowadziła mnie do Pani Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
i jestem pełna nadziei, że uda się stworzyć miejsce, które szanuje stare i daje
wygodę dla użytkowników. Jasna, przestronna pracownia, naturalne światło wpadające przez duże przeszklenia,
ciąg dalszy na str. 16
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ciąg dalszy ze str. 15

przez które można podziwiać dawne budynki i jednocześnie pracować w komforcie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dyskretna biel ścian jako neutralne
tło dla różnorodnej twórczości, tej eksponowanej i tej wypracowanej przez nowych adeptów garncarstwa. Cieszy prosta
forma budynków, które nawiązują do zabudowy tradycyjnej tym co jest istotą naszej polskiej, wiejskiej zabudowy: prosta
forma, geometria bryły. Uwagę przyciąga sień przejazdowa i doskonały pomysł
umieszczenia tam makiety dawnej Medyni. Sień jak brama przenosi nas w czasie
i pozwala podglądnąć jak tu kiedyś było.
Bardzo dobrym przykładem kontynuacji
tradycji urbanistycznej dawnej zagrody
jest zgrupowanie wielu budynków o różnej wielkości i funkcji w obrębie jednego założenia. Dobrze, że nie powstanie
jeden wielki budynek, ale wiele mniejszych... i podobno będą malwy o których
profesor Zin tak pięknie opowiadał na
wykładach z architektury drewnianej.
Może powstanie tu kiedyś szkoła designu rzemiosła ceramicznego? Może
nowy budynek jak wehikuł czasu przeniesie w nowoczesność garncarską tradycję wielu pokoleń, którą pielęgnowali
ludzie swoją ciężką pracą. Może przyjadą też inni turyści, którzy niekoniecznie
lubią ceramikę, a zatrzymają się tu, żeby
zobaczyć dobrą architekturę, nowe bryły w starym kontekście. Może ktoś zainspirowany miejscem wyremontuje swoje
stare drewniane chałupy na wzór zagro-
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dy i rozbuduje je o minimalistyczne bryły mieszczące utylitarne funkcje, których w starych chałupach nigdy nie było
i trudno je w nich pomieścić. Nowe budynki ośrodka będą zbudowane w XXI
wieku. Nie mogą być odwzorowaniem,
rekonstrukcją dawnych budynków, bo
wniosłyby tu fałsz. Udawałyby coś, co
było kiedyś, a ośrodek ma stanowić pomost między dawną świetnością Medyni, a rozwojem rzemiosła ceramicznego
w przyszłości. Gablota z makietą – okna
z widokiem na stare budynki – rzemiosło pokazywane i przekazywane – wizja
– cel – dobry przykład.
Podkarpacie potrzebuje inwestycji odważnych, nowoczesnej stylistyki, które
przełamią stereotypowe myślenie o tej

części Polski, jak o skansenie. Podkarpacie nie jest skansenem, bo są tu ludzie,
którzy myślą nowocześnie i dziedzictwo
jakie mają traktują jako inspirację i obszar poszukiwań, rozwoju, a nie przedmiot kultu. Tu tradycja jest żywa. Inspirująca.
Może kiedyś moi znajomi przyjadą tu
nie tylko zwiedzić zagrodę, ale wezmą
udział w warsztatach i zamieszkają w takiej prywatnej chałupie we wsi. W Medyni jest tyle pięknych starych domów.
Taki potencjał. Może kiedyś nowa Zagroda, będzie starą tradycją, która wniosła do naszego otoczenia dobre, nowoczesne wzorce kształtowania przestrzeni.
Byłoby cudownie.
Katarzyna Osielczak-Stachnik
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Przy kompleksie sportowym ORLIK w Czarnej

powstał nowy obiekt lekkoatletyczny
Jesienią br oddano do użytku stadion
lekkoatletyczny zlokalizowany przy stadionie KS Wisłok w Czarnej.
W ramach inwestycji powstała 4-torowa bieżnia okrężna i 4-torowa bieżnia
prosta o nawierzchni sztucznej z poliuretanu. Wybudowane zostało boisko do
piłki nożnej o wymiarach 45x30 m, piłkochwyty oraz skocznia do skoku w dal
i trójskoku. Ponadto powstała rzutnia
do pchnięcia kulą, instalacja drenażowa
i studnia chłonna. Zadanie objęło również budowę ogrodzenia, ciągu pieszego
oraz drogi dojazdowej do obiektu.
Całkowita wartość zadania to kwota ok. 1,2 mln zł z czego 400 tys. zł to
dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.
Paulina Głowiak
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JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania,
ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół
wieku. Pary obchodzące ten piękny jubileusz
są doskonałym przykładem miłości, z którą
można przejść przez całe życie.
W niezwykle uroczystej oprawie 20 par
z terenu gminy Czarna świętowało 26 listopada 2019 r., w Medyni Głogowskiej
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście
na czele z Panem Kazimierzem Gołojuchem, Posłem na Sejm RP, Panią Barbarą Pilawą – Kraus Wicestarostą Łańcuckim, Panem Edwardem Dobrzańskim
Wójtem Gminy Czarna, ks. proboszczem
Janem Krzywińskim oraz przedstawicielami poszczególnych sołectw.
Uroczystość Złotych Godów rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Medyni
Głogowskiej odprawianą w intencji Jubilatów i ich rodzin przez ks. proboszcza Jana Krzywińskiego. Podczas mszy
małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, a ksiądz udzielił błogosławieństwa
oraz życzył wielu łask Bożych na następne wspólne lata życia. Na zakończenie
uroczystej mszy świętej organista Pan
Edward Wandas zagrał „Marsz Mendelssohna”, który miał przypomnieć zgromadzonym parom ich najpiękniejsze chwile.
Dalsza część jubileuszu Złotych Godów miała miejsce w Ośrodku Kultury
w Medyni Głogowskiej, podczas której
poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gołojuch uhonorował dostojnych jubilatów
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Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie
Konstanty Ildefons Gałczyński

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu tego dokonał w asyście Wójta
Gminy Czarna Pana Edwarda Dobrzańskiego. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami, pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Do gratulacji i życzeń
przyłączyli się również Pani Barbara Pilawa – Kraus Wicestarosta Łańcucki, ks.
Jan Krzywiński oraz sołtysi poszczególnych miejscowości. Ponadto młodzież
z Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej uświetniła dalszą część uroczystości słowno-muzycznym programem artystycznym.

www.gminaczarna.pl

Każda z par świętujących dziś jubileusz
ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Ich małżeństwa to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to wspaniały
wzór mądrego życia i przykład, że nawet
najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Swoją niezłomną
postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem i wytrwałością dają
świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi
w rodzinie, która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach
słabości, ale pokonuje je, stając się dzięki temu trwalsza.
Wszystkim jubilatom oraz zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, serdecznie dziękujemy.
Jolanta Piekarz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

www.gminaczarna.pl
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Spektakl Akademia Pana Kleksa
w wykonaniu Teatr Hybrydowego z Czarnej

Wszystko zaczęło się od warsztatów teatralnych w kwietniu 2018 roku,
które Pani Natalia Koza poprowadziła
w Ośrodku Kultury w Czarnej. Z miłośników teatru zawiązał się Teatr Hybrydowy, który już pół roku później – w październiku 2018 roku wystawił spektakl
„Piotruś Pan”. To teatr wyjątkowy. Występujący w nim aktorzy są zróżnicowani wiekowo i charakterologicznie, „poza
tym przeważającą część grupy stanowią
chłopcy, co jest czymś niespotykanym
w grupach teatralnych a zarazem bardzo fajnym i mobilizującym zarazem” jak
powiedziała nam Natalia Koza – reżyser
teatru. Z tej różnorodności, połączenia
tak różnych wydawało by się elementów
wzięła się nazwa teatru – Hybrydowy!
Sztuka, która powstała na podstawie
„Akademii Pana Kleksa” wykorzystuje
w pełni potencjał osobowy grupy.
Organizacja prób była wyzwaniem ze
względu na trudności z wyznaczeniem
czasu dogodnego dla wszystkich. Jednak udało się i 27 września w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czarnej
mieliśmy przyjemność zobaczyć spektakl na motywach „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Akademia przemyca dla nas istotne prawdy, między innymi
przesłanie wielkiego wychowawcy – Janusza Korczaka. Natalia Koza jest wielką miłośniczką jego myśli pedagogicznej.
Przygotowany scenariusz nie jest sztywno wprowadzany. Ewoluuje, zmienia się,
dostosowuje, aż wybrzmi najlepiej. „To
zawsze jest składowa wielu czynników,
ludzi, przestrzeni, itp. Teatr to zawsze
gruntowna obserwacja i czerpanie z ludzi, których się ma”. Bardzo ważna jest
także uczciwość wobec widza. „Jak już
coś przygotowuję to przede wszystkim
ważne jest dla mnie, aby spektakl mówił
o czymś, żeby otwierał pole do wyobraźni i uwrażliwiał. Był narzędziem empatii. Lubię, kiedy to co uda mi się stworzyć jest zwierciadłem, w którym widz
może się przejrzeć i znaleźć coś, co jest
takie bardzo jego, osobiste i prawdziwe.
Mój wielki aktorski autorytet Sanford
Meisner napisał kiedyś takie piękne słowa „Życie zwala z nóg i gniecie nasze
dusze a teatr przypomina nam wciąż, że
tę dusze mamy.” Na co dzień zakładamy przeróżne maski. Często przykleja
się do nas taki udawany uśmiech, który
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Teatr to przecież zawsze spotkanie człowieka
z człowiekiem, na każdym etapie pracy
skrywa stres, smutek, gniew. Życie nauczyło nas przykrywać pewne emocje,
a ja chciałabym żeby one miały szansę
zaistnieć, bo są nasze prawdziwe” podkreśla Natalia Koza. Na co dzień zajmuje się teatrem i tańcem. Pracuje w Teatrze Maska w Rzeszowie jako edukator
teatralny i występuje jako tancerka tań-

Natalia Koza

ca barokowego. Kocha teatr i poleca go
każdemu. Jak powiedziała nam: „Teatr
to przecież zawsze spotkanie człowieka
z człowiekiem, na każdym etapie pracy.
To chyba kocham w teatrze najbardziej!
artykuł powstał na podstawie
wywiadu elektronicznego
Jolanta Superson

www.gminaczarna.pl
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Bałkańska przygoda

Wesela
Krzemienickiego
Wesele Krzemienickie wzięło udział w międzynarodowym festiwalu FolkoFonija. Od 13 do 15 września grupa gościła w chorwackich miastach
Varaždin i Ludbreg. Dzięki zaproszeniu od prestiżowej organizacji CIOFF,
zespół występował tam jako reprezentacja Polski.
Festiwal FolkoFonija odbywa się cyklicznie w mieście Varaždin i jego okolicach. W tegorocznej edycji udział wzięły
zespoły z Chorwacji, Macedonii Północnej, Polski, Serbii, Słowenii i Węgier.
Polska sekcja CIOFF zaprosiła zespół
z Krzemienicy, by w Chorwacji to właśnie
on reprezentował nasz kraj. Doceniono
zasługi Wesela dla zachowania autentycznej kultury ludowej. Takie zaproszenie
to nie byle co. Międzynarodowa Rada
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, zwana w skrócie
CIOFF (od francuskiego Conseil International des Organisations de Festivals
de Folklore et d’Art Traditionnels) to
organizacja, która istnieje od 1970 roku.
Obecnie zrzesza 67 państw. Krzemieniczanie z radością przyjęli zaproszenie,
odbyli kilka intensywniejszych prób…
i we wrześniu wyruszyli w drogę.
– W pierwszy dzień zespoły zapoznawały się między sobą. Była wspólna kolacja
i afterparty, podczas którego poznawaliśmy
swoją kulturę, tańce oraz obyczaje ludowe
– wspomina Karina Guzek-Buk, która
w Weselu gra rolę Panny Młodej. Drugi
dzień był już bardziej oficjalny. Rano delegacje zespołów spotkały się z warażdińskim żupanem (chorwackim odpowiednikiem wojewody), Radimirem Čačiciem.
Później wszystkie grupy w barwnej paradzie przeszły ulicami miasta. Przemarsz
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trwał aż trzy godziny! – W trakcie parady były krótkie występy, każdy po kilka minut. Łącznie występowaliśmy siedem razy
– wspomina Krzysztof Parys. Tego samego dnia Wesele wystąpiło również w miasteczku Ludbreg. Ponieważ znajduje się
ono w takiej samej odległości od Wiednia i Budapesztu (225 km), według lokalnej legendy uchodzi za centrum świata.

Odmienność, która
wzbudzała podziw

W trzeci dzień krzemieniczanie spotkali się z kolejnym dostojnikiem – burmistrzem miasta Varaždin, Ivanem Čehokiem. Podobnie jak na spotkaniu
z żupanem, wtedy również wymieniano
prezenty. Podczas tych wizyt nasi rodacy
dostali od gospodarzy m.in. figurkę anioła (Varaždin to „miasto aniołów”), obraz,
pamiątki związane z regionem i festiwalem FolkoFonija 2019, pierniki, wino
chorwackie. Wśród podarunków od zespołu znalazły się: album o Weselu Krzemienickim, tradycyjne, drożdżowe szyszki weselne, wódka weselna – „majonka”
na palonym cukrze, upominki związane
z gminą Czarna – dzwoneczki i gliniane
figurki z Medyni Głogowskiej, upominki
związane z Łańcutem. Wkrótce po spotkaniu z burmistrzem Wesele Krzemienickie wystąpiło na rynku miasta, przed
ratuszem.

Największym wydarzeniem festiwalu
były dwie wieczorne gale. Sobotnia należała do zespołów z Chorwacji, natomiast podczas niedzielnej zaprezentowali
się wszyscy goście z zagranicy. W widowisku uczestniczyło około 1500 widzów.
Każdy z występów Wesela Krzemienickiego zachwycił publiczność. – Nasze
stroje wzbudzały podziw, bo różniły się od
ubiorów innych zespołów. Ludziom podobała się też różnorodność naszych występów. Były odmienne od wszystkich innych
grup – mówi kierownik zespołu Zenon
Buk.
– Weekend był bardzo pracowity, ale
jednak mieliśmy czas na wypoczynek, na
integrację – mówi Krzysztof Parys. W drodze do Chorwacji zespół zatrzymał się
nad Balatonem. Będąc na miejscu krzemieniczanie zwiedzali miasta, w których
występowali, oglądali koncerty innych
grup, nie tylko folklorystycznych. W drodze powrotnej zwiedzali Eger i wypoczywali na węgierskich basenach.

Grupa otwarta dla każdego

Po powrocie do Krzemienicy, zespół
rozpoczął rekrutację nowych członków. – Potrzebujemy nowych osób, dlatego w tym roku wyszliśmy z szerszą inicjatywą naboru. Prowadzimy go nie tylko
drogą „szeptaną” – mówi Karina Guzek-Buk. W mediach społecznościowych i na
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tablicach ogłoszeń pojawiła się cała seria plakatów.
– Przedstawiają członków zespołu w sytuacjach luźnych i śmiesznych. Pokazujemy, że nasza pasja pozwala oderwać się
od codzienności, ale też pielęgnować tradycję, dbać o jej autentyczność. Chcieliśmy też przekazać, że to jest bardzo różnorodny zespół. Wesele Krzemienickie opiera
się nie tylko na tańcu, ale także na obrzędach, obyczajach, na wspólnym spotykaniu się by piec szyszki, by ubierać wiechę,
żeby dbać o nasze stroje ludowe – dodaje
„Panna Młoda”.
Powstała także seria zdjęć, oznaczonych modnymi w dzisiejszych czasach
hasztagami, np. #znamiWESELEj,
#przyjaźńnalata, #liczysiępasjaniewiek,
#tradycjanaczasie, #ztańcemprzezpokolenia.
– Chcemy trafić głównie do ludzi młodych, bo ich najbardziej nam brakuje – zaznacza Krzysztof Parys. – Potrzebujemy
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muzyków, ludzi którzy chcą tańczyć, osób
które chcą śpiewać. W każdej chwili można
do nas dołączyć, wystarczy przyjść w czwartek o 20:00 – podkreśla Karina. Członkowie zespołu są zgodni co do tego, że
każdego można nauczyć tańczyć. – Były
przypadki, które wydawały się beznadziejne, a i tak się udawało – mówi Krzysztof. – Nawet jeśli ktoś nie chce tańczyć,
to i tak znajdzie miejsce dla siebie – dodaje Karina.

Razem na scenie i w życiu

Wszyscy miło wspominają swoje początki w Weselu. – Dołączyłam do zespołu w 2005 roku, mając 12 lat. Tutaj poznaliśmy się z Bartkiem – wspomina Karina.
Wcześniej odgrywali role Młodej Pary.
Teraz są małżeństwem – i na scenie,
i w życiu. – Już tyle razy byli błogosławieni,
że musieli! – śmieje się kierownik Zenon
Buk. On też swego czasu poznał swoją
żonę Martę na próbach zespołu. Tańczą
razem do dzisiaj, zdobywają nagrody na
różnych festiwalach. – Jestem w zespole
od 1971 roku. Zostałem niejako zmuszony przez nauczycielkę. Powiedziała: „Jak
chcesz mieć piątkę to przyjdź na próbę”.

I słowa dotrzymała. Od tamtego czasu jestem w Weselu nieprzerwanie. Przez długi czas też odgrywaliśmy z żoną role Pana
Młodego i Panny Młodej. I tak trwamy do
dziś. Przez ten czas przeżyło się wiele pięknych chwil, wiele niesamowitych podróży
po Polsce, po świecie. Nigdy w życiu bym
nie odszedł. Kiedy ktoś wchodzi do tego zespołu to już zostaje, bo taka jest atmosfera
– stwierdza pan Zenon.
– Jesteśmy grupą ludzi, która lubi się
spotykać, spędzać ze sobą czas. Dzielimy
się ze sobą troskami i radościami codziennego życia – dodaje Krzysztof Parys.
– Kiedyś przyszedłem z bratem na próbę, to był chyba 2004 rok. Po prostu spodobało mi się, więc zostałem – wspomina Krzysztof. W Weselu tańczy również
jego młodszy brat Tomasz, a wcześniej
także najstarszy z rodzeństwa Wojciech.
Widowisko pt. „Wesele Krzemienickie” powstało w 1946 roku. Jego scenariusz napisał Józef Kluz „Wizer”. Zdawał
sobie sprawę, że zwyczaje weselne, które pamięta z przełomu XIX i XX wieku
przeszły już do historii, więc postanowił
je ocalić od zapomnienia. Nauczycielka
Julia Turzyńska sporządziła zapis nutowy tradycyjnych pieśni. Po raz pierwszy
„Wesele Krzemienickie” zostało wystawione na scenie w 1947. Pokolenia się
zmieniają, ale grupa która je przedstawia istnieje do dzisiaj.
Próby Zespołu Regionalnego Wesele
Krzemienickie odbywają się co czwartek o godzinie 20:00 w Ośrodku Kultury
w Krzemienicy. Zespół zaprasza wszystkich, nie tylko osoby z Krzemienicy.
Michał Okrzeszowski
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„My Jana Pawła uczniowie…”
23 października odwiedzili nas niecodzienni goście. Byli to uczniowie progimnazjum – polskiej szkoły w Wilnie. Przyjechali do Polski na zaproszenie Stowarzyszenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, do którego od wielu lat należy nasza szkoła.
Wcześniej, w długi majowy weekend,
grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej wzięła udział w wycieczce na Litwę. Jednym z punktów programu była wizyta w tej polskiej szkole
w Wilnie. Przywitano nas bardzo serdecznie, pani dyrektor Janina Wysocka opowiedziała o szkole, jej historii i osiągnięciach, a uczniowie zaprezentowali swoje
wokalno-sceniczne talenty. Byliśmy zaskoczeni piękną polszczyzną dzieci i rozmiarami szkoły. Uczęszcza do niej ponad
1000 uczniów. Kiedy pojawiła się możliwość ugoszczenia ich w naszej szkole,
chętnie skorzystaliśmy z tej okazji.
Polskie szkoły za granicą borykają się
z różnymi problemami. Według szacunków w szkołach polskich poza granicami Polski kształci się ponad 150 tys.
uczniów. Na Litwie działa 76 szkół oraz
84 przedszkola i grup przedszkolnych.
Szkolnictwo polskie naszego sąsiada od
blisko 19 lat poddawane jest licznym próbom – od likwidacji egzaminu maturalnego z języka polskiego, przez wprowadzenie języka litewskiego jako wykładowego
dla niektórych przedmiotów w polskich
szkołach, po kolejne rozszerzenie programu nauczania w języku litewskim.
Sytuacja ta wpływa na spadek zainteresowania edukacją w polskich szkołach.
Na popularność języka polskiego na Litwie wpływa również fakt, że uczniowie
polskich szkół niezwykle często używają języka rosyjskiego w kontaktach rówieśniczych. W okresie ostatnich 20 lat
dokonano znacznych posunięć osłabiających pozycję języka ojczystego w szko-
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łach z polskim językiem nauczania, jak
również całego procesu nauczania w języku ojczystym.
Prowadzona jest ukierunkowana polityka na uszczuplenie oświaty polskiej. Sytuację polskich szkół na Litwie
szczególnie pogorszyło przyjęcie ustawy
o oświacie z dnia 17 marca 2011 roku.
Początkiem tych działań było obniżenie
statusu języka polskiego w szkołach, ponieważ:
• przed 20 laty język polski został skreślony z listy egzaminów obowiązkowych na maturze, zaś jego ocena nie
ma wpływu przy wstępowaniu na stu-

dia wyższe, przeważnie na miejsca finansowane przez państwo,
• materiały egzaminacyjne ze wszystkich
przedmiotów na maturze nie są tłumaczone na język polski,
• poczynając od klas początkowych, na
język polski całkowicie się nie tłumaczy ćwiczeń oraz materiałów pomocniczych,
• brakuje podręczników przedmiotowych w języku polskim dla klas 5-12
(w wyniku niedostatecznego finansowania od wielu lat nie są tłumaczone
podręczniki przedmiotowe z języka litewskiego na język polski),

www.gminaczarna.pl

Kilka notek z wrażeniami nauczycieli i naszych uczniów z siódmej klasy:
Zdzisława Liebchen, nauczycielka: Spotka- nam się nawiązać nowe znajomości, wymienie z Rodakami z Litwy było wzruszające, peł- niliśmy się numerami i na pewno będziemy
ne patriotycznych symboli i przeżyć. Doświad- utrzymywać ze sobą kontakt.
czyłam, że dla naszych Gości przynależność do
Bartek: Bardzo zaskoczyło mnie, że nasi gonarodu jest nobilitacją i wyróżnieniem. Zaście tak dobrze mówili po polsku. Przygotowachwycili mnie perfekcjonizmem wykonania
li niesamowite przedstawienie na dzień naszeczęści artystycznej oraz znajomością polskich
go patrona Jana Pawła II.
utworów i życia Jana Pawła II.
Daria: Dobrze jest poznać nastolatków z inAlina Woś, nauczycielka: To było wspaniałe nego kraju. Okazuje się, że mamy wspólne zadoświadczenie – móc poznać młodzież z inne- interesowania i pasje.
go kraju, która tak kocha Polskę i tak otwarcie manifestuje swój patriotyzm i przywiąza- Bartosz: Zaskoczyło mnie, jak doskonale mówią po polsku. Mieć przyjaciela w innym kranie do polskiej tradycji.
ju, to jest coś!
Mateusz: Zdziwiło mnie to, że tak pięknie móOliwia: Bardzo mnie zaskoczyło, jak pięknie
wili po polsku. Wieczorna dyskoteka okazała
występowali. Śpiewali, tańczyli i mówili po polsię świetną okazją do zawarcia nowych przysku. Świetnie się bawiłam z nimi na dyskotejaźni.
ce, gdy wszyscy razem tańczyliśmy i śpiewaliPatrycja: Bardzo podobał mi się występ, któ- śmy. Poznałam dużo nowych koleżanek. Mam
ry wykonali dla nas uczniowie z Litwy. Udało nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie.

• brakuje podręczników oraz literatury
programowej do nauczania języka polskiego i literatury, od co najmniej 15 lat
nie są wydawane podręczniki do języka polskiego i literatury, zaś używane
– są przestarzałe moralnie i fizycznie,
• plany nauczania nie przewidują prowadzenia lekcji z historii oraz geografii Polski w szkołach polskich na Litwie.
Podsumowując, należy jeszcze dodać,
że oświata litewska w Polsce uzyskuje
prawie dwukrotnie większe finansowanie ze strony państwa niż oświata polska
na Litwie. Pomimo wielu starań ze strony polskiego rządu sprawa polskich szkół
na Litwie wciąż tkwi w martwym punkcie, bo litewski resort oświaty wciąż nie
wykazuje dobrych chęci zmierzających
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do rozwiązania problemu. Są tylko rozmowy, obietnice…
Planując pobyt Wilniuków, tak się
sami nazywają, pomyśleliśmy, że mogliby najpierw zobaczyć Muzeum Zamek
w Łańcucie. Po powitaniu przed bramą
zamku młodzież wzięła udział w warsztatach muzealnych i zwiedzaniu obiektu.
Potem udała się do naszej szkoły. Nasi
uczniowie czekali na nich z niecierpliwością i ciekawością. Po krótkiej przerwie na herbatkę i rogala „marcińskiego” z naszej lokalnej piekarni w Czarnej
uczniowie z Litwy zaprezentowali bardzo
widowiskowe przedstawienie, w którym
wykazali się swoimi talentami wokalnymi i tanecznymi. To wzruszające widowisko pokazywało, co kształtuje charakter

naszych młodych gości: elementy polskie
i litewskie, a także wartości, które do ich
życia wniósł nasz wspólny patron – Jan
Paweł II. My odwdzięczyliśmy się, prezentując nasze przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Patrona.
Po obiedzie nasi goście udali się do
Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej na warsztaty garncarskie. Młodzież
litewska z zapałem lepiła gliniane figurki i formowała naczynia na garncarskim
kole pod czujnym okiem Pana Andrzeja
Plizgi, który cierpliwie i z pasją dzielił się
swoim doświadczeniem. Natomiast opiekunowie wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Wisz wybrali się na spacer do kościoła i w odwiedziny do Pani Władysławy
Prucnal. Byli pod wrażeniem prac naszej artystki, które, jak sami mówili, mają
swój niepowtarzalny charakter i duszę.
Dopełnieniem pobytu w Ośrodku Kultury była pyszna kolacja przygotowana
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Wilniuki mogli skosztować między innymi proziaków z masłem czosnkowym.
Wieczór nasi goście spędzili w szkole.
Był to czas na wspólną zabawę dyskotekową i różne gry integracyjne przygotowane przez Samorząd Szkolny. Między
nastolatkami doszło do nawiązania wielu pozytywnych relacji, co spowodowało, że czas pożegnania okazał się bardzo
trudny. Pozostaną wspomnienia i nadzieja na ponowne spotkanie.
Na koniec chcieliśmy podziękować
wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc i otoczyły opieką naszych
gości: Panu Wójtowi Gminy Czarna –
Edwardowi Dobrzańskiemu, Pani Dyrektor GOK w Czarnej – Małgorzacie
Wisz, Pani Instruktor Ośrodka
Kultury w Medyni Głogowskiej
– Agnieszce Golec, Panu Andrzejowi Plizdze i Pani Weronice Wojtowicz, Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich, Pani Edycie Kucabie-Łyszczek z Działu Edukacji Muzealnej Zamku
w Łańcucie oraz nauczycielom.
Alina Kozłowska
Dyrektor ZS
w Medyni Głogowskiej
NASZA GMINA GRUDZIEŃ 2019
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Warsztaty architektoniczne
w Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej
Na czym właściwie polega praca architekta
i urbanisty? Jak aranżować przestrzeń wokół siebie? Tego między innymi uczyła się młodzież z Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej na zajęciach z architektem.
Warsztaty w Krzemienicy odbywały się
w szkole – na lekcjach plastyki i muzyki
w siódmej klasie. W Medyni Łańcuckiej
miały formę zajęć dodatkowych w Ośrodku Kultury. Brali w nich udział uczniowie
klas siódmych i ósmych z Medyni Łańcuckiej i Głogowskiej. Program zajęć dla
obu grup był identyczny. – Główny temat
to cykl pt. „Kształtowanie przestrzeni – ja
i przestrzeń” – mówi prowadząca warsztaty Katarzyna Osielczak-Stachnik – architekt z Krzemienicy. – Pierwsze zajęcia dotyczyły pojęcia przestrzeni. Na drugich była
mowa o domu, a trzecie to temat miary,
czyli wszystko, co jest związane z odwzorowaniem przestrzeni, rysowaniem, skalą. Czwarty temat to materiały budowlane,
a na piątych zajęciach była mowa o kolorach, formie, fakturze – wymienia Katarzyna.
Młodzież w Medyni Łańcuckiej zastanawiała się jak urządzić przyjazną przestrzeń na miejsce spotkań w Ośrodku
Kultury i przelewała swoje pomysły na
papier. Uczniowie z Krzemienicy wykonywali krótkie ćwiczenia, np. mierzyli
klasę, projektowali garaż dla autka – zabawki, albo rzut łazienki dla jakiejś figurki. – Mieli narysować projekt w proporcjach dostosowanych do przedmiotu,
który dostali. Tłumaczyłam, że drzwi w garażu muszą się otworzyć, że obok nich musi
być miejsce na przejście, że w garażu musi
się zmieścić regał – opowiada architekt.
– Mówiliśmy też o podstawowych elementach statyki. W Medyni sprawdzaliśmy
np. wytrzymałość materiałów na podstawie kartki papieru, która położona płasko
niczego nie utrzyma. Jednak gdy się ją potnie i zegnie na pół to można z tego samego materiału zrobić belki. Jak się okazało, zanim konstrukcja runęła to utrzymały
bardzo dużo – dodaje Katarzyna Osielczak-Stachnik.
Zajęcia nie tylko
dla przyszłych architektów
Warsztaty trwały od połowy października do końca listopada. Obejmowały
26
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łącznie pięć zajęć, po dwie godziny lekcyjne podzielone przerwą. – Jest to pewne przygotowanie do zawodu, trochę architektura i urbanistyka w pigułce. Z drugiej
strony warsztaty mają za zadanie uwrażliwić młodych ludzi na ład przestrzenny
i przygotować ich do tego, że w przyszłości sami będą poszukiwać projektów dla
siebie – mówi Katarzyna. – Starałam się
mówić nie tylko o architektach, ale także
o inżynierach budowlanych. Zresztą tematów i zawodów pojawiało się sporo, więc
młodzieży może się to do czegoś przydać
– zaznacza.
Program „Kształtowanie Przestrzeni”
jest realizowany przez Fundację Promocji Architektury SARP (Stowarzyszenia

Architektów Polskich). Jej partnerami są Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz firma Fakro. Szkoła
w Krzemienicy i Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej to dwie spośród 32 placówek w Polsce, w których równocześnie przeprowadzony był program w tym
semestrze.
Oprócz wspomnianego programu,
w ramach Dnia Edukacji Architektonicznej organizowanego przez Podkarpacką
Izbę Architektów, dzieci z klasy czwartej
ze szkoły w Krzemienicy wysłuchały prelekcji na temat architektury i zostały zaproszone do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dom Moich Marzeń”.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA
– półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek,
organizowanej przez Instytut Książki.

W

ierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie,
a wspólne czytanie książek w rodzinie
wpływa pozytywnie na rozwój dziecka
i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija program prowadzony od
2017 roku. Do połowy 2019 roku przekazano już około 600 tysięcy książek. Teraz w 5200 bibliotekach, biorących udział
w programie, na młodych czytelników
w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent
– książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka i spełniająca
najwyższe standardy w projektowaniu
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku już ponad
80 tysięcy dzieci odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to
nowi użytkownicy – dzieci, które po raz
pierwszy zapisały się do biblioteki.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja do

odwiedzenia biblioteki i zapoznania się
z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast
możliwość na pozyskanie nowych i wiernych czytelników.
W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy
dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława
Janczarskiego czy Hannę Januszewską.
W publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska,
Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin
Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są
perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość
została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni,
czyli przedszkolak idzie do biblioteki”
przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyś-

ciach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona
będzie w najbliższym czasie kampanią
telewizyjną, radiową oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych.
Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie
wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.
Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki
ekspozycji prezentowanej na nośnikach
outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowa www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/.

Więcej informacji na temat kampanii oraz
pełną listę biorących w niej udział bibliotek
znajdą Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje
o naszych działaniach i ciekawe materiały,
pomocne w pracy z dziećmi.
Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy
dać naszemu dziecku. To czas, który mu
poświecimy na wspólne czytanie i miłość
do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę
z książką i czytaniem, i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!
Instytut Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
W 2019 roku założeniem tego wieloletniego programu było dofinansowanie
zakupu nowości w wysokości 50% przez
MKiDN, drugie 60% to wkład własny
biblioteki uzyskany od organizatora czyli Urzędu Gminy. Z dotacji otrzymali-
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śmy 7000 zł na zakup nowości wydawniczych, co pozwoliło wzbogacić i odnowić
zbiory biblioteki w Czarnej oraz naszych
Filii. Z dotacji zakupiliśmy 303 książek
oraz 33 książki mówione, które zostały
już opracowane i przekazane do wypo-

życzania naszym użytkownikom. Dotacja organizatora jest jeszcze w trakcie
realizacji. Serdecznie zapraszamy do
korzystania z naszych zbiorów.
Krystyna Teichman
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Obrona Westerplatte w świetle nowych badań
obchody Święta Patronów, Powiatowa Konferencja i Powiatowe Konkursy w Zespole Szkół w Dąbrówkach
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Dąbrówkach to najdalej od
Westerplatte położona szkoła nosząca imię
polskich Bohaterów. Wspaniałe patriotyczne występy artystyczne, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o obronie Westerplatte
na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera
wspaniała, wydawać by się mogło, że za oknem widać półwysep. Żołnierze z Westerplatte tam u góry są na pewno bardzo dumni z takich dzieci i takiej młodzieży. Tu jest
Polska – tak na facebooku napisał Pan
Mariusz Wójtowicz-Podhorski, honorowy gość obecny na obchodach Święta Bohaterów Szkoły w Dąbrówkach.
To on zainspirował nas do nieco innej niż zwykle formy świętowania. Pan
Wójtowicz-Podhorski jest kierownikiem
oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny
1939. O tej placówce prowadzącej działalność badawczą, edukacyjną i popularyzacyjną było ostatnio głośno za sprawą odkrytych na Westerplatte szczątków
9 żołnierzy. Pan Podhorski wraz ze swoimi współpracownikami Panią Sylwią
Paszko i Panem Piotrem Kalką odpowiedzieli na zaproszenie, przyjechali do
naszej szkoły i wzięli udział w obchodach
Święta Bohaterów Szkoły.
Koordynatorem wszystkich działań
prowadzonych w ramach święta była nauczycielka historii Pani Danuta Świątoniowska. Podjęła się ona organizacji Powiatowego Konkursu Historycznego oraz
Powiatowego Konkursu Plastycznego
,,Obrona Westerplatte”, a także Powiatowej Konferencji Historycznej dla Nauczycieli ,,Obrona Westerplatte w świetle
nowych badań”. Patronat nad konkursami objęli: Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Pan Kazimierz Gołojuch, poseł
na Sejm RP oraz Pan Edward Dobrzański, wójt Gminy Czarna.
Obchody Święta Bohaterów Szkoły
rozpoczęły się 25 listopada 2019 r. uroczystą okolicznościową akademią (apelem poległych). W tym dniu odbył się
również konkurs historyczny, w którym
wzięli udział uczniowie klas 8 z terenu
powiatu łańcuckiego oraz wręczono nagrody w konkursie plastycznym. Na obchody naszego święta przybyli: Pan Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP
oraz Pan Edward Dobrzański – wójt
Gminy Czarna. Goście z Westerplatte po akademii spotkali się z dziećmi
z przedszkola oraz uczniami naszej szko28
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ły. Opowiedzieli ciekawostki nt. obrony
Westerplatte, zaprezentowali zdjęcia, podarowali upominki. Kolejnym punktem
obchodów było uczestnictwo społeczności szkolnej na czele z pocztem sztandarowym we Mszy Św. odprawionej w Kościele Parafialnym w Dąbrówkach.
W dniu 26 listopada 2019 r. o godz.
9.00 rozpoczęła się Powiatowa Konferencja Historyczna, której głównym prelegentem był pan Mariusz Wójtowicz
– Podhorski. W pierwszej części przedstawił on wiele nowych faktów dotyczących obrony WST na Westerplatte, a także odniósł się do mitów funkcjonujących

w świadomości Polaków na temat walk
na terenie półwyspu. Uczestnicy konferencji usłyszeli również z pierwszej ręki
o przełomowych odkryciach archeologicznych na Westerplatte i zobaczyli unikatowe zdjęcia wydobytych eksponatów.
W konferencji wzięli udział: ks. Czesław Prucnal – proboszcz parafii w Dąbrówkach, Pan Zdzisław Jaromi – przewodniczący Rady Gminy Czarna, Pani
Ewa Panek – sekretarz Gminy Czarna, Pani dr Elżbieta Dolata – dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie, Pan Józef Skomra – dyrektor Powiatowego Centrum Kształcewww.gminaczarna.pl

nia Praktycznego i Edukacji Zawodowej
w Łańcucie, Pan Janusza Spirała – dyrektor CUW w Czarnej, Pan Edward
Pomykała – emerytowany dyrektor ZS
w Dąbrówkach, Pan Tadeusz Gwizdak –
były radny i członek Zarządu Rady Powiatu, Pan Wiesław Gwizdak – radny
Gminy Czarna, Pani Jolanta Wawrykowicz – pracownik Ośrodka Kultury w Dąbrówkach. Radę Rodziców reprezentowały: Pani Joanna Sosin oraz Pani Agata
Sęk-Czado.
Naszym uroczystościom kolejny raz towarzyszyło radio FARA, które zamieściło obszerną relację na https://przemyska.
www.gminaczarna.pl

pl/…/dabrowki-swieto-zespolu-szkol-im-ob…/
Na zaproszenie odpowiedziała liczna
grupa nauczycieli historii z powiatu oraz
gminy. Uczestnicy konferencji byli pełni
podziwu dla naszych gości z Westerplatte za ich zamiłowanie, pasję, czy wręcz
charyzmę w pracy zawodowej, a niektórzy uczniowie żywo zainteresowali się bliżej nieznanym im dotychczas zawodem
archeologa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
dzięki którym nasze uroczystości miały
tak wspaniałą oprawę: gronu pedagogicznemu oraz pracownikom ZS w Dąbrów-

kach, dzieciom i młodzieży, sponsorom,
gościom. Szczególnie podziękowania kierujemy do gości z Westerplatte za lekcję
prawdziwej historii, upominki dla dzieci i nagrody dla uczniów. Wdzięczni jesteśmy Panu Kazimierzowi Gołojuchowi
oraz Panu Edwardowi Dobrzańskiemu
za ufundowanie nagród dla uczniów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej zespołu, na której znajdują się
obszerne relacje z przedstawionych w artykule wydarzeń oraz wyniki konkursów.
Renata Karp
Dyrektor ZS w Dąbrówkach
NASZA GMINA GRUDZIEŃ 2019
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listopada w Ośrodku Kultury w Medyni Łańcuckiej odbyła się wystawa prac młodzieży
z miejscowej szkoły podstawowej
pt. „Portrety emocji”. Grupa dziewczyn i chłopców zachęcona prze nauczycielkę plastyki panią Agnieszkę
Bernat zaprezentowała swoje rysunki, grafiki i prace malarskie, które wykonywała w domu.
Młodzież pokazuje nam na nich
swoją twarz, jakże inną od twarzy
nas, dorosłych sprzed 30 czy 40 lat.
Zaprasza nas do współczesnej
przestrzeni, a często jest to przestrzeń wirtualna. Młodzi rzadziej
sięgają do natury i do rzeczywistości, która ich otacza. Tytułowe emocje ukrywane są tu często
za twarzami stworzonych postaci
inspirowanych nowymi subkulturami, filmami i grami. To swoisty
znak czasów – czasów, w których
my dorośli nie zawsze możemy się
odnaleźć. Na wernisażu spotkały
się różne pokolenia i środowiska –
dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, lokalne organizacje – co było jednym z głównych
celów, jakie przyświecały organizatorom wydarzenia.
Małgorzata Wisz
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Dzieci

z Publicznego Przedszkola nr 2 w Czarnej

świętują

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Czarnej wzięły udział w światowych obchodach
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.
W tym roku przypada wyjątkowa – 30.
rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada to szczególna
data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów
Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one
dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala
najmłodszym uchronić się przed różnymi
niebezpieczeństwami. Z drugiej strony
daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest
nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka
były przestrzegane, ale także szerzenie
wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest
upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
z UNICEF, to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym
www.gminaczarna.pl

dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie
są respektowane. To radosny dzień, ale
z poważnym przesłaniem.
W obchody Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka włączyły się także placówki
edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Do akcji przystąpiło także Publiczne
Przedszkole nr 2 w Czarnej. 20 listopada, zgodnie z kolorem symbolu UNICEF,
dzieci przyszły do przedszkola ubrane na
niebiesko. Nauczycielki przygotowały dla
dzieci szereg atrakcji: np. zabawy edu-

kacyjne z kolorowymi ilustracjami praw
dziecka, odbijanie dłoni dzieci niebieską
farbą, jako „przypieczętowanie” znajomości praw dziecka, oraz zabawy z niebieskimi balonikami. Na koniec dzieci
zostały odznaczone pamiątkowymi medalami Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka, zawieszonymi oczywiście na
niebieskich wstążeczkach. Wszyscy dobrze się bawili, równocześnie poznając swoje prawa. Cytując słowa Janusza
Korczaka – prekursora działań na rzecz
praw dziecka – „Dziecko jest małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić się,
zniżyć się ku niemu”.
Koordynator projektu UNICEF
Olga Kania
NASZA GMINA GRUDZIEŃ 2019
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Pragniemy zaprezentować Państwu nowy
kalendarz gminy Czarna, na którego kartach
znajdziecie Państwo wielu mieszkańców naszej gminy, którzy zechcieli podzielić się z nami
tym, co stanowi niezwykle istotną część ich
życia.
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Każdy miesiąc przedstawia inną pasję,
jednak tym co je łączy i stanowi wspólny
mianownik jest RADOŚĆ! I właśnie te
pozytywne uczucia i emocje chcieliśmy
podkreślić wybierając taką a nie inną formę aranżacji fotografii. Pasja, realizowana samodzielnie czy dzielona z innymi,
przekazywana z pokolenia na pokolenie,
odkrywana niejako po drodze, towarzysząca nam w wolnych chwilach, lub na
pełny etat – wzbogaca nasze życie i jest
źródłem zadowolenia. Dwanaście miesięcy to oczywiście zbyt mało aby opowiedzieć o wszystkich zainteresowaniach
naszych mieszkańców, w tym roku musieliśmy wybrać tylko niektóre z nich. Są to:
muzykowanie, taniec, gotowanie, pomaganie innym, fotografowanie, rowerowanie, żeglarstwo, szydełkowanie, ogrodnictwo, teatr, malarstwo, garncarstwo.
Wszystko co czynimy z pasją, nawet jeśli to drobiazgi, wzbogaca nasze życie.
Warto o tym pamiętać pośród codzienności. Życzymy Państwu, by te pozytywne uczucia towarzyszyły Wam przez cały
2020 rok! By by był to rok przeżyty z pasją!

www.gminaczarna.pl
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Smaczne świętowanie
według kół gospodyń wiejskich

Gołąbki z kaszą gryczaną
Zawijane w liście kiszonej
kapusty, polane sosem
z suszonych grzybów
Składniki: f główka kiszonej
kapusty (w całości zakiszonej
jesienią wraz z kapustą szatkowaną) f 3 szkl. kaszy gryczanej f sól f pieprz f 3-5
cebul f olej rzepakowy ciemny f 1 jajko
Składniki na sos: f 2-5 dag suszonych grzybów f 3 dag
mąki f 1 cebula f liść laurowy f ziele angielskie f pieprz
f sól f czosnek
Wykonanie: Grzyby namoczyć
w wodzie na całą noc. Następnego dnia zagotować w tej samej wodzie, dodać przyprawy
i cebulę pokrojoną w kostkę.
Dodać czosnek. Mąkę rozmieszać z zimną wodą i zagęścić wywar, następnie zagotować. Na koniec doprawić
do smaku.
Kapuściane liście oddzielić
pojedynczo. Kaszę gryczaną
ugotować w 6 szkl. wody z dodatkiem soli. Pozostawić pod
przykryciem na ok pół godziny. Cebulę pokroić, przysmażyć na ciemnym oleju i dodać
do kaszy. Doprawić solą i pieprzem, dodać jajko i wymieszać. Nadzienie wkładać do
przygotowanych liści i zawijać tradycyjne gołąbki. Ułożyć na dnie jeden lub dwa liście i na nich układać gołąbki
w naczyniu do duszenia. Podlać ok 3/4 szkl. wody i kilka
łyżek oleju ciemnego rzepakowego i przykryć liściem
kapusty. Dusić pod przykryciem ok. 50 min., gdy liście
się zrumienią, gołąbki są gotowe. Przed podaniem połać
sosem z suszonych grzybów.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Medyni Głogowskiej
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Sałatka „Raz, dwa, trzy”!

Sernik wiedeński na kruchym spodzie

Składniki: f sałata lodowa f pomidorki koktajlowe f 15 dkg boczku
f 10 dkg sera parmezanu f garść
grzanek
Sos: f 2 łyżki śmietany f 2 łyżki majonezu f 2 łyżki musztardy f czosnek do smaku

Składniki ciasta kruchego: f 1 łyżka kwaśnej śmietany f 15
dkg margaryny f 10 dkg cukru pudru f pół łyżeczki
proszku do pieczenia f 1 jajko f 1 żółtko f 20 dkg mąki

Wykonanie: Boczek w plastrach podsmażyć na patelni i pokroić w kostkę. Sałatę porwać na mniejsze liście i ułożyć w półmisku. Dodać
pomidorki, boczek i starty ser. Do
tego sos i wymieszać do połączenia składników na koniec posypać
grzankami.
Smacznego!
Stowarzyszenie Klub Kobiet
z Medyni Łańcuckiej

Wykonanie: Wszystkie składniki razem połączyć i zagnieść
ciasto. Wyłożyć na blaszkę do pieczenia.
Składniki masy serowej: f 1 kg sera f 50 dkg cukru pudru
f 25 dkg masła f 9 jajek f 1 duży budyń śmietankowy
f łyżka skórki pomarańczowej f rodzynki f 2 krople
olejku pomarańczowego.
Wykonanie: Żółtka oddzielić od białek. Żółtka utrzeć z cukrem i masłem na jednolitą masę. Następnie dodać ser
i zmiksować z pozostałymi składnikami. Ubić białka na
sztywno i delikatnie wymieszać z masą serową. Całość
wyłożyć na ciasto i piec przez ok. 60min w temperaturze 180-200°C z termoobiegiem.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Dąbrówkach

Tradycyjne pierniczki świąteczne
Składniki na ok. 30 szt.: f 2 szklanki (320 g) mąki
pszennej f 2 łyżki miodu f 2/3 szklanki cukru
f 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej f 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej (najłatwiej gotowej lub DOMOWEJ) f 2 łyżki masła f 1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)
f około 1/4 szklanki ciepłego mleka
Wykonanie: Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej
nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo (po 1 łyżce)
mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie,

NASZA GMINA GRUDZIEŃ 2019

jednolite i będzie przypominało ciasto kruche
(możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie wyrabiać ręką przez około 10 minut.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami
wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około
2 cm od siebie. Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy dekorować) i piec w piekarniku
nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 10-12 minut, w zależności od grubości.
Stowarzyszenie Inicjatywy
Zaleskiej „Jodełka”

www.gminaczarna.pl

Piernik dojrzewający
Składniki: f 1/2 kg miodu sztucznego
f 1 szklanka cukru f 25 dag masła
Wykonanie: Doprowadzić do wrzenia (nie
gotować lecz ciągle mieszając). Po ostudzenie wyrobić ręką dodając:
f 1 kg mąki f 3 jajka f 3 płaskie łyżeczki
sody rozpuszczonej w 1/2 szklance mleka f 1/2 łyżeczki soli
Można dodać wg uznania gożdziki, przyprawę korzenną.
Wyrobione ciasto zostawiamy w garnku,
przykrywamy ściereczką i wstawiamy do
lodówki na 3-4 tygodnie.
Ciasto dzielimy na 3-4 części (w zależności od wielkości formy) i pieczemy. Przekładamy wiejskim powidłem.
KGW „Wolanie”

Ryby w zalewie
Składniki: f 1 kg filetów z dorsza lub mintaja f 1 szklanka mąki f przyprawa do
ryb f sól f pieprz do smaku
Zalewa: f 2 szklanki wody f pół szklanki
octu f 3 łyżki cukru f pół łyżeczki soli
f 3 cebule f 2 liście laurowe f 3 ziela
angielskie f 3 łyżki koncentratu pomidorowego
Wykonanie: Rybę pokroić na małe kawałki, przyprawić, obtoczyć w mące i usmażyć. Cebulę pokroić w piórka, ugotować zalewę ze wszystkimi składnikami
do miękkości a następnie zalać usmażoną rybę. Można podawać na ciepło
lub zimno.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Krzemienicy

Wspomnienia w Starej Szkole
Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy wiele razy organizowało różnego rodzaju wieczornice. Często nawiązywały
one do historii – zarówno tej wielkiej, jak
i lokalnej, krzemienickiej. Niedzielnym
wieczorem 24 listopada, w Izbie Pamięci Kobiety Wiejskiej w Starej Szkole odbyło się spotkanie zatytułowane „Listo-

padowe wspominki”. Przypomniano na
nim imprezy KGW z ostatnich lat, m.in.
udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego, „Opowieść o Bolesławie Wieniawa – Długoszowskim,
pierwszym ułanie II Rzeczypospolitej”,
czy „Szczypiornistów z Krzemienicy”.
Józef Frączek przygotował wspomnieniową prezentację, a Zespół Śpiewaczy
KGW przy akompaniamencie Józefa
Pelca wykonał liczne pieśni i piosenki.
W repertuarze znalazły się m.in. „Prząśniczka”, „Laura i Filon”, „Kto handluje
ten żyje”.
Michał Okrzeszowski

Świąteczny obiad w trzy migi
Karkówka na kiszonej kapuście
Składniki: f 1 kg kapusty kiszonej f 1-2
duże cebule f 1 kg karkówki f przyprawa do mięsa wieprzowego f Coca-Cola
Wykonanie: Podsmażamy w bratwannie
cebulę pokrojoną w piórka, na nią rozkładamy kapustę odcisniętą i lekko posiekaną. Jeśli bardzo kwaśna, to przepłukać. Ułożyć pokrojone na 1,5 cm plastry
karkówki (z pewnego źródła). Polać coca-colą do 2/3 wysokości kapusty. Posypać przyprawą. Piec w otwartej brytwannie w piekarniku rozgrzanym do
220 st. C przez 10 min., a następnie w zamknietej w 150 st. C przez 1-1,5 godz.
Smacznego!
Stowarzyszenie Inicjatywy
Czarnieńskiej „Szaba”
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