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Mam wielką przyjemność oddać
w ręce Państwa kolejny tym razem
świąteczny 43 już numer wydawanej przez nas gazety Nasza Gmina, licząc, że każdy znajdzie w niej
coś ciekawego dla siebie.
Mimo trwającej i niestety nie odpuszczającej nam pandemii,
wszyscy staramy się w miarę normalnie funkcjonować i z zachowaniem reżimów sanitarnych uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, a tych nigdy w naszej gminie nie brakowało.
W tym roku XXVI już Jarmark Garncarski z uwagi na trwająca rewitalizację Zagrody Garncarskiej odbył się przed Kościołem w Medyni Głogowskiej.
Ośrodek Kultury w Dąbrówkach w letni wieczór lipcowy zaprosił wszystkich do Ogrodu Spotkań z bogatym programem
artystycznym. Jesień zaowocowała widowiskami teatralnymi
związanymi z dawnymi obrzędami i obyczajami w pięciu miejscowościach gminy: Czarnej, Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej,
Pogwizdowie i Zalesiu. Nie obyło się też bez kolejnej premiery
w Teatrze Dramatycznym w Krzemienicy, który wystawił komedię kryminalną pt. „Klin” na podstawie powieści Joanny Chmielewskiej.
23 sierpnia pożegnaliśmy z wielkim żalem Ks. Kanonika Jana
Krzywińskiego – wieloletniego proboszcza Parafii p.w. NMP
w Medyni Głogowskiej, byłego Dziekana Dekanatu Sokołowskiego, a zarazem troskliwego Pasterza i wspaniałego człowieka, który dla każdego miał szacunek, czas i dobre słowo.
1 października nastąpiło długo oczekiwane, po prawie dwuletniej rewitalizacji, uroczyste otwarcie Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, którego nowy wygląd łączy tradycję
z nowoczesnością. Dwa dni później nastąpiło uroczyste nadanie nazwy gminnej drodze przy której mieszkali garncarze Ulicy Garncarskiej imienia Władysławy Prucnal, honorując w ten
sposób naszą cenioną artystkę, znaną nie tylko w naszym regionie ale w kraju i zagranicą.
W grudniu nie mogło też zabraknąć tradycyjnych już Mikołajek, do organizacji których włączyły się stowarzyszenia z terenu gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, druhny i druhowie z OSP,
parafie, rady sołeckie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.
Cały czas prowadzone są remonty i zadania inwestycje na terenie gminy, m.in. nowe nawierzchnie zyskały drogi gminne.
Mieszkańcy Krzemienicy i Czarnej, a szczególnie pasażerowie
pociągów powinni być zadowoleni, gdyż zyskali długo oczekiwany
chodnik prowadzący od strony mostu na potoku Glemieniec do
przystanku kolejowego. Na ukończeniu jest też Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zlokalizowane na parterze budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej.
Cieszą także sukcesy, które nasza młodzież nadal odnosi w różnych turniejach i rozgrywkach organizowanych poza granicami
naszej gminy; należy tu odnotować wielki sukces uczniów Szkół
z Zalesia i Dąbrówek w wojewódzkich rozgrywkach dzieci w badmintona, w których dwuosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu zajęła I miejsce.
Ta krótka zapowiedź nie obejmuje oczywiście wszystkich tematów zawartych w tym numerze gazety, zatem serdecznie Państwa zachęcam do mam nadzieję interesującej i satysfakcjonującej lektury naszej gazety.
Z poważaniem
Edward Dobrzański

www.gminaczarna.pl

INFORMACJA Z OBRAD RADY GMINY CZARNA

XXV Sesja Rady Gminy Czarna
15 lipca 2021 r.
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 3 uchwały.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego po południowej
stronie drogi krajowej w Krzemienicy;
– uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Czarna – Centrum” w Czarnej;
– wprowadziła zmianę nr 17 w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna,
Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie.
XXVI Sesja Rady Gminy Czarna
27 sierpnia 2021 r.
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
W trakcie obrad podjęto 18 uchwał.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021;
– drodze wewnętrznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1456 położonej
w Medyni Głogowskiej nadała nazwę
„Ulicy Garncarskiej imienia Władysławy Prucnal”;
– wyraziła zgodę na nabycie w trybie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut położonej
w Kraczkowej;
– wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2022 roku;
– przyjęła zmianę w Uchwale nr XXIII/
248/2021 w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czarna organowi
regulacyjnemu do zaopiniowania;
– przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Czarna – Wiadukt” położonego w Czarnej;
– przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany nr 18 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna,
Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie;
– wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Czarnej;
– wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Krzemienicy;
– wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna położonej w Pogwizdowie;
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– wyraziła zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna położonej w Czarnej ograniczonym prawem rzeczowym
– służebnością;
– wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Czarna położonych w Dąbrówkach oraz w przyjęła zmianę uchwały
nr XLI/4252014 Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzeargowym nieruchomości położonych
w Dąbrówkach;
– wyraziła zgodę na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej dwóch nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarna położonych w Pogwizdowie na okres powyżej trzech lat;
– przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia
oraz zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na terenie Gminy Czarna za rok 2021;
– ustanowiła trzy użytki ekologiczne: w Zalesiu, Pogwizdowie i Czarnej.
XXVII Sesja Rady Gminy Czarna
29 września 2021 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
W trakcie obrad podjęto 13 uchwał.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do
roku 2030”;
– przyjęła uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 10 9806 R „Czarna Kmiecie”;
– przyjęła uchwałę w sprawie pozbawienia
kategorii drogi gminnej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w Czarnej, przekazanego
Gminie Czarna Uchwałą nr XIII/99/2019
Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 listopada 2019 roku;
– przyjęła zmianę w uchwale nr XVIII/
196/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Czarna;
– przyjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów;
– przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu bankowego;
– przyjęła zmianę w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021;
– wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021;
– przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia
Ośrodka Garncarskiego „Medynia”;
– zmieniła statut Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej;

– przyjęła zmianę w Uchwale nr IV/43
/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Czarna;
– przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze (teleopieka) świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy,
realizowane przez Gminę Czarna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej w ramach Projektu pn. „Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Działanie 8.8 Zwiększenie
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich pobierania;
– wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na
mienie komunalne nieruchomości położonej w Medynia Głogowskiej.
XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna
28 października 2021 r.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
W trakcie obrad podjęto 4 uchwały.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– przyjęła zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna;
– wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021;
– przyjęła uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom organizacyjnym;
– przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do
roku 2030”.
XXIX Sesja Rady Gminy Czarna
25 listopada 2021 r.
W sesji uczestniczyło13 radnych.
W trakcie obrad podjęto 7 uchwał.
Podczas obrad Rada Gminy Czarna:
– przyjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2022 roku;
– przyjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadań w 2022 r.;
– wprowadziła zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna;
– wprowadziła zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2021;
– wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej
3 lat nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Czarna położonej
w Pogwizdowie.

Natalia Małecka
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Budowa żłobka w Czarnej i rozbudowa szkoły w Dąbrówkach

– inwestycje z programu Polski Ład
W Czarnej powstanie żłobek, a szkołę w Dąbrówkach czeka rozbudowa. Gmina zapłaci za to tylko 5 procent ceny. Resztę kwoty udało się pozyskać z programu Polski Ład.
Żłobek powstanie w pobliżu Urzędu
Gminy. Obok dawnego komisariatu policji pojawi się nowy budynek. – Chcemy, aby wykorzystywał odnawialne źródła
energii. Będzie on wyposażony w panele
fotowoltaiczne i pompę ciepła, wspomaganą gazem – mówi Monika Nizioł, kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy.
Gmina planuje utworzyć 3 oddziały
żłobkowe. Każdy będzie posiadał własną łazienkę i kącik wypoczynkowy. Będzie też zewnętrzny taras do leżakowania. W budynku będzie działała kuchnia,
zapewniająca całodzienne wyżywienie.
Pozostałe pomieszczenia to gabinet pielęgniarki, szatnie, pomieszczenia biurowe, toalety dla personelu, toaleta ogólnodostępna. Obiekt zostanie w pełni
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich na zewnątrz
powstaną też dwa podjazdy. Przy budynku powstanie także plac zabaw, parkingi,
chodniki, ogrodzenie.
Żłobek to miejsce, którego bardzo brakuje w Gminie Czarna. Jego utworzenie
poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy – rodzice będą mogli łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi. To pomoże wyrównać szanse ludzi mieszkających
na wsi z osobami mieszkającymi w mieście. Ponadto żłobek stworzy także nowe
miejsca pracy.

4

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

Całkowity koszt inwestycji wyniesie
około 7 mln zł, ale jest to kwota szacowana przed przetargiem. Gmina dostanie
dofinansowanie w wysokości 6 982 500 zł,
czyli około 95 procent kosztów. Pieniądze pochodzą z programu Polski Ład.
Pozostałe 5 procent to wkład własny.
W najbliższych 6 miesiącach zostanie wybierany wykonawca zadania. Żłobek powinien być gotowy w ciągu 2-3 lat.

Powierzchnia szkoły
zwiększy się o 588 m²

Szkołę w Dąbrówkach czeka remont.
Projekt obejmuje rozbudowę budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty wykończeniowe. Powierzchnia
użytkowa zwiększy się o 588 m2. Powstanie 6 nowych sal lekcyjnych, szatnia, budynek zostanie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Przebudowa
obejmie segment dydaktyczny, wiatrołap,
toalety, wydzielenie klatek schodowych
i stref pożarowych, wykonanie dodatkowego wyjścia na zewnątrz z klatki schodowej, docieplenie i wymianę dachu. Na
dachu pojawią się panele fotowoltaiczne.
Rozbudowa szkoły w Dąbrówkach też
zostanie w 95 procentach dofinansowana z programu Polski Ład. Całkowite wydatki wyniosą około 5 mln zł, dofinansowanie to 4 750 000 zł, a 250 000 zł to
udział Gminy.
– Planujemy ogłosić przetarg, mamy
już dokumentację projektową. W ciągu
6 miesięcy chcielibyśmy wyłonić wykonawcę i podpisać umowę. Inwestycję chcemy
rozłożyć na 2 lata – mówi kierownik Monika Nizioł.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Odszedł Troskliwy Pasterz
23 sierpnia br. pożegnaliśmy
w Medyni Głogowskiej

ks. Jana
Krzywińskiego,
byłego Dziekana Dekanatu
Sokołowskiego,
długoletniego proboszcza
– Troskliwego Pasterza tej parafii.
Urodził się 24 maja 1960 r. w Jarosławiu jako jedno z pięciorga dzieci Stanisława i Stanisławy Krzywińskich. Przyniesiony przez rodziców z domu rodzinnego
w Wiązownicy, znajdującego się niejako
w cieniu kościelnej wieży, przyjął sakrament chrztu w kościele parafialnym. Od
momentu chrztu wzrastała wiara Jana,
budowana autentycznym świadectwem
rodziców, którzy nauczyli go pracowitości, odpowiedzialności i szacunku do innych. Po ukończeniu szkoły podstawowej
podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sieniawie, którą zakończył egzaminem maturalnym. Jesienią 1979 r. wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego
w Przemyślu. Sześcioletnia formacja przyszłego kapłana, była połączona z obowiązkową wówczas – wynikającą z walki PRL
z Kościołem – służbą wojskową, mającą
na celu zniechęcenie przyszłych kandydatów do kapłaństwa. Pokonawszy wszelkie
trudności na drodze powołania 24 czerwca
1985 r. w Przemyślu w dniu swoich imienin, przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk
Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz: najpierw do parafii Rybotycze, gdzie posługiwał przez
3 lata, a później do Zaleszan na kolejne 2 lata kapłańskiej posługi. Od 1990 r.
przez 7 lat pełnił funkcję wikariusza w parafii MB Różańcowej w Rzeszowie, a później przez rok administratora parafii św.

Huberta w Rzeszowie – Miłocinie. Decyzją Ks. Bpa Kazimierza Górnego z dnia
25 sierpnia 1998 r. został mianowany rektorem powstającej parafii w Jaworniku k/
Niebylca, a od 16 listopada 2002 r. pracował w parafii Medynia Głogowska jako
proboszcz. Ponadto w latach 2009-2019
pełnił funkcję dziekana Dekanatu Sokołów Małopolski. A w 2017 r. został włączony do Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej jako kanonik gremialny.
W kapłańskiej posłudze na wszystkich
wyżej wymienionych placówkach dał się
poznać jako niezwykle zaangażowany
i gorliwy kapłan, któremu zależało na
duchowym wzroście i chrześcijańskim
rozwoju powierzonych jego pasterskiej
trosce wiernych. Jego odejście do wieczności w 61 roku życia i w 36 roku chrystusowego kapłaństwa było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.
Uroczystości pogrzebowe były prawdziwą manifestacją przywiązania wier-

nych do swojego duszpasterza, a także
podziękowaniem za Jego życie i posługę, zaś dla wspólnoty parafialnej w Medyni Głogowskiej – czasem prawdziwych
rekolekcji. 23 sierpnia pożegnaliśmy dobrego i pracowitego kapłana, ojca parafii, który do kościoła przyciągał. Pożegnaliśmy wrażliwego i ludzkiego człowieka.
Podziwialiśmy Jego pracowitość, gospodarność, gościnność, Jego zaangażowanie i świadectwo wiary. Żegnający Go Ks.
Bp Edward Białogłowski w otoczeniu 120
kapłanów przybyłych na pogrzeb zaznaczył, iż „żegnamy wiernego szafarza, oddanego swej kapłańskiej posłudze”. Potwierdzeniem faktu, że Ks. Jan zostawił
swoje serce w Medyni, były słowa pożegnania Przewodniczącego Rady Parafialnej: Cechowała go szczególna otwartość
na drugiego człowieka i jego potrzeby. Nigdy nikogo nie przekreślał, nie potępiał, nie
oceniał pochopnie. Był człowiekiem bezpośrednim, kontaktowym i życzliwym, z dużym poczuciem humoru. Wszyscy pamiętamy jego żarty i anegdoty. Jednak kiedy
trzeba było realizować kolejną inwestycję,
stawał się uparty i nieustępliwy, ale też miał
tę umiejętność, że potrafił zaangażować do
współpracy zarówno przedstawicieli władz,
jak i stowarzyszeń, czy po prostu zwykłych
parafian. Otwarty na sprawy ludzi, zainteresowany ich życiem i troskami, zawsze
chętny do pomocy i skuteczny w jej świadczeniu. Twoja umiejętność słuchania, życzliwość i już legendarne poczucie humoru
zjednały Ci wielu przyjaciół. Byłeś człowiekiem, który zawsze łączył, a nie dzielił, dlatego drzwi Twojego domu – plebanii były
zawsze otwarte zarówno dla tych, którzy
odwiedzali Cię w ważnych sprawach, jak
i dla tych, którzy potrzebowali słów otuchy
i wsparcia. Nasza tak liczna dzisiaj obecność jest najlepszym świadectwem naszego szacunku i wdzięczności za to wszystko.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Ks. Krzysztof Stawarz

fot. Stanisław Kotula

www.gminaczarna.pl
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1 października 2021 o godzinie 16:00 otwarto
bramy Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej. W ten symboliczny sposób zaczął
swoją działalność nowy obiekt, który powstał
w miejscu dawnej Zagrody Garncarskiej.

Otwarcie Ośrodka Ga

Uroczystego otwarcia dokonali Wójt
Gminy Czarna Edward Dobrzański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Małgorzata Wisz, wybitna medyńska artystka Władysława Prucnal oraz
przedstawiciele różnych pokoleń garncarzy: Janusz Głowiak, Karolina Plizga
-Róg z córką Hanną oraz Agnieszka
Nawłoka z córką Julią.
– Zagroda Garncarska była ważnym
miejscem, które rozwijało się z roku na rok,
stając się największą atrakcją turystyczną
naszej gminy. My jako samorząd lokalny
nie chcieliśmy na tym poprzestać. Dostrzegaliśmy wielki potencjał tego miejsca i możliwości jakie gmina mogła stworzyć mieszkańcom dla ich rozwoju – mówił podczas
otwarcia wójt Edward Dobrzański.
Gospodarz Gminy dziękował osobom
i instytucjom, dzięki którym przeobrażenie Zagrody w Ośrodek Garncarski stało się możliwe. Wśród nich znaleźli się
m.in. marszałek i zarząd województwa
podkarpackiego, radni sejmiku, pracownicy urzędu marszałkowskiego, władze
i pracownicy stowarzyszenia ROF, Wojewódzki Urząd Pracy, pracownicy GOKiR, Urzędu Gminy w Czarnej (zwłaszcza Referatu Promocji i Pozyskiwania
Funduszy oraz Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji).
Zagroda Garncarska powstała w 2001
roku z inicjatywy ówczesnego wójta Kazimierza Gołojucha, dyrektor GOKiR
Małgorzaty Wisz, społeczności garncarskiej oraz samorządu lokalnego. Przez
lata była jedną z placówek Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji. W okresie 2019-2021 trwała rozbudowa obiektu, podczas której powstały trzy nowe
budynki. Dzięki uchwale Rady Gminy
z 29 września, 1 listopada 2021 Ośrodek
Garncarski Medynia został wydzielony
z GOKiR i stał się odrębną instytucją.
Głównym celem rewitalizacji Zagrody było zadbanie o rozwój gospodarczy
mieszkańców (poprzez rozwój turystyki)
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Inwestycja stała się możliwa
dzięki funduszom europejskim (Regionalny Program Operacyjny 2014-2020).
Działania znacznie ułatwiło członkostwo
Gminy Czarna w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (jest to stowarzyszenie, które obejmuje Rzeszów i pobliskie
gminy).
Michał Okrzeszowski
6
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Medyńska droga
stała się
Ulicą Garncarską
im. Władysławy
Prucnal
3 października 2021 droga gminna przy Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej zyskała nową nazwę. Tego dnia oficjalnie została
„Ulicą Garncarską imienia Władysławy Prucnal”.
Odsłonięcia tablicy z nową nazwą dokonali minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk, poseł Kazimierz Gołojuch,
wójt gminy Czarna Edward Dobrzański, proboszcz parafii Medynia Głogowska ks. Adam Kaczor oraz główna bohaterka wydarzenia – światowej sławy
rzeźbiarka Władysława Prucnal. W uroczystości wzięli udział także m.in. starosta łańcucki Adam Krzysztoń, dyrektor GOKiR Małgorzata Wisz, radni oraz
mieszkańcy Medyni. O oprawę muzyczną zadbał zespół Dzikie Wino. Później
dostojni goście zwiedzili galerię rzeźby

8
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ceramicznej pani Władysławy. – Nie jest
rzeczą naturalną, że za życia człowieka nadaje się jego imię ulicy, placowi. Jak ogarniam pamięcią, w Polsce na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat stało się to tylko w kilku przypadkach. Ale pani Władysława Prucnal szczególnie na to zasługuje
– mówił minister infrastruktury. – Jestem
pod wrażeniem wystawy, którą widziałem
w pani rodzinnym domu, ale jestem również pod wrażeniem tego, do czego zainspirowała pani tych wszystkich pasjonatów – dodał minister, zwracając się do
medyńskiej artystki.

Poza galerią Władysławy Prucnal przy
ulicy znajdują się także pracownie garncarzy, w tym Edwarda Jurka. To właśnie tą
drogą oprowadzano turystów zwiedzających Zagrodę Garncarską i medyński kościół z glinianymi mozaikami. W ramach
rewitalizacji Zagrody uliczka została nieznacznie poszerzona, a obok niej pojawiły się tablice z informacjami o Władysławie Prucnal, wzbogacone o jej wiersze.
Po uroczystości goście udali się do
Ośrodka Garncarskiego, by wziąć udział
w Dniach Otwartych w tej placówce.
Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl

Wydarzenia towarzyszące otwarciu Ośrodka Garncarskiego
Pokazy, spektakl, koncerty

Po oficjalnym otwarciu zaczęło się wspólne świętowanie. 2 i 3 października w Ośrodku
Garncarskim Medynia trwały Dni Otwarte.
Na zwiedzających czekało mnóstwo
atrakcji. Były pokazy garncarskie, wypalanie naczyń w tradycyjnym piecu, kiermasz wyrobów ceramicznych, degustacja
lokalnych potraw. Wszystkich rozbawił
spektakl w reżyserii Aliny Woś pt. „Najlepsze garnki są z Medyni”, który wystawili uczniowie z Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
Nie zabrakło też koncertów. W sobotę
na stadionie w Zalesiu wystąpiły zespoły
Baciary i Żmije. W piątek i w niedzielę na
scenie w Ośrodku Garncarskim pojawił
się lider grupy The Freeborn Brothers
– Nikodem Soszyński wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami. Na tę niezwykłą okazję przygotowali specjalny repertuar. Do
niektórych utworów wykorzystali wiersze
Władysławy Prucnal. Jeden z nich – „Polecieć za głosem skowronka” zaśpiewali
wspólnie z młodymi mieszkańcami Medyni – Gosią Dolecką i Patrykiem Kurasem. Niektórzy twierdzą, że ta piosenka stała się już nieoficjalnym hymnem
Medyni. Nieco wcześniej zwiedzającym
dawną Zagrodę przygrywał zespół Dzikie Wino.
Nowości w byłej Zagrodzie Garncarskiej
Nowo otwarty Ośrodek wywarł na gościach naprawdę duże wrażenie. O tym,
co zmieniło się w byłej Zagrodzie Garncarskiej pisaliśmy szerzej w poprzednim
numerze Naszej Gminy. Stare budynki
– medyńska chata z XIX wieku i tradycyjny warsztat garncarski zostały odmalowane, a znajdujące się w nich sprzęty
odnowione. Odwiedzając je można teraz
posłuchać nagrań z opowieściami mieszkańców o życiu codziennym i pracy dawnych garncarzy.
Po rewitalizacji w dawnej Zagrodzie
pojawiły się trzy nowe budynki. W pierwszym z nich mieści się punkt informawww.gminaczarna.pl

cji turystycznej i sklep. Drugim obiektem jest budynek ekspozycyjny z wystawą
prac medyńskich twórców. Można tam
obejrzeć m.in. zdobione naczynia Andrzeja Ruty, kominek ceramiczny Stefana Głowiaka, figurki Władysławy Prucnal
oraz Emilii Chmiel. W budynku ekspozycyjnym znalazł się także piec garncarski,
którego wcześniej w Zagrodzie używano
do wypału ceramiki. Teraz jest on eksponatem, a jego rolę przejął nowo wybudowany piec, stojący na wolnym powietrzu.
Niezwykłym obiektem jest makieta, która przedstawia całe zagłębie garncarskie.
Widzimy na niej lasy, strumyki, drogi,
pola, a przede wszystkim 103 zinwentaryzowane piece garncarskie. W trzecim nowym budynku mieści się duża pracownia
ceramiczna. Teraz przez cały rok można
tam prowadzić warsztaty i pokazy garncarskie. Wcześniej takie zajęcia odbywały się tylko od 1 maja do 31 października.
Michał Okrzeszowski

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

9

Pierwsi Goście w Ośrodku Garncarskim

XXVI Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej
oraz Finał Podkarpackiego konkursu: Nasze Kulinarne Dziedzictwo

10
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Nowe nawierzchnie dróg gminnych i wewnętrznych
Od lipca do września trwała przebudowa siedmiu dróg w Gminie Czarna. Zmodernizowane drogi – gminne i wewnętrzne, zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe. Utwardzono także parking przy Ośrodku Zdrowia w Medyni Głogowskiej oraz drogę dojazdową do niego. Przebudowę
niektórych dróg częściowo sfinansowano z Funduszu Sołeckiego ( jest to część budżetu gminy przeznaczona do dyspozycji mieszkańców danej miejscowości). Roboty wykonała firma Usługowiec Marcin Krzysztan z Woli Węgierskiej, która wcześniej wygrała przetarg. Całkowita
wartość robót wyniosła ok. 413 000 zł.
Drogi, które przebudowano w ramach przedsięwzięcia:

Dąbrówki Poręby – droga o długości 340 mb. Koszt całkowity 67 600 zł,
z czego 46 700 zł na ten cel przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.

Wola Mała – droga koło szkoły o długości 102 mb. Koszt całkowity
27 000 zł.

Krzemienica – droga wewnętrzna położona za przejazdem kolejowym
(od strony południowej) o długości 360 mb. Koszt całkowity 52 000 zł,
z czego 37 000 zł przekazano z Funduszu Sołeckiego.

Zalesie – droga wewnętrzna o długości 250 mb. Koszt całkowity 43 000 zł.

Medynia Łańcucka – łącznik do drogi wojewódzkiej o długości 150 mb.
Koszt całkowity 33 000 zł, z czego 25 000 zł pochodziło z Funduszu
Sołeckiego.

Pogwizdów – droga prowadząca od przepompowni przy stadionie,
w stronę łącznika z drogą wojewódzką w Medyni Łańcuckiej
– długość 260 mb. Koszt całkowity 46 000 zł.

Wola Mała – droga wewnętrzna na długości 520 mb. Wykonanie
przepustu pod jezdnią o długości 8 m. Koszt całkowity 104 000 zł,
z czego 47 000 zł na ten cel przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.

W ramach przedsięwzięcia utwardzono także nawierzchnię przy Ośrodku
Zdrowia w Medyni Głogowskiej. Całkowita powierzchnia ułożonego w tym
miejscu asfaltu wyniosła 703,75 m2. Koszt całkowity to 41 000 zł.
Michał Okrzeszowski

12

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

www.gminaczarna.pl

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

jest już prawie gotowe
W Woli Małej zakończył się remont Ośrodka Kultury. Na parterze budynku powstało Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne. Otwarcie
placówki jest planowane na lipiec.
Centrum składa się z dwóch
części – miejsca pobytu dziennego i całodobowego. W części dziennej znajduje się jadalnia i miejsce spotkań, sala do
zajęć ruchowych, pokój zabiegowo-pielęgnacyjny, pokój do
odpoczynku, pokój biurowy,
szatnie, korytarze, kotłownia.
Część całodobowa obejmuje dwa pokoje z oddzielnymi łazienkami oraz pokój dla
pielęgniarek. Przy budynku powstał parking, altana,
ogrodzenie. W najbliższych
miesiącach placówkę czeka
jeszcze zakup pozostałego
wyposażenia. Zgodnie z planem, otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nastąpi
w lipcu. Piętro budynku pozostało bez zmian – nadal będzie
się tam mieścił Ośrodek Kultury w Woli Małej.
Michał Okrzeszowski
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Uwaga!
Uchwała antysmogowa.
W starym kotle już nie zapalisz

Od nowego roku nie będzie wolno palić w kotłach węglowych, które wyprodukowano i zainstalowano przed 2 czerwca 2008. Zakaz obejmie też urządzenia pozaklasowe, czyli takie, które
nie mają tabliczki znamionowej. W ciągu następnych 2 lat trzeba będzie wymienić również kotły, które w dniu 2 czerwca 2018 miały od 5-10 lat. Wynika to z uchwały antysmogowej, którą w 2018 roku przyjął Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Wymiana pieców, które w dniu 2 czerwca 2018 miały 10 i więcej lat to dopiero
początek zmian. Zakaz używania takich
urządzeń wejdzie w życie 1 stycznia 2022.
Dokładnie 2 lata później (1 stycznia 2024)
zakaz obejmie kotły wyprodukowane i zainstalowane w budynkach między 2 czerwca 2008 r., a 1 czerwca 2013 r.
W ciągu kolejnych 2 lat (czyli do
1 stycznia 2026) trzeba będzie wymienić
urządzenia, które 2 czerwca 2018 miały
poniżej 5 lat, a do 1 stycznia 2028 należy
wymienić wszystkie kotły 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Po tym
czasie będzie wolno używać tylko pieców
centralnego ogrzewania na drewno i węgiel, które spełniają wymagania 5 klasy.
Zmiana wprowadzona Uchwałą dotyczy także „ogrzewaczy pomieszczeń”,
czyli kominków, pieców kaflowych, pieców typu „koza”. Po 1 stycznia 2023 wolno będzie używać tylko takich urządzeń,
które spełniają wymagania ekoprojektu,
lub mają sprawność cieplną na poziomie
minimum 80%.

Uchwała antysmogowa
dla Podkarpacia obowiązuje
już od 1 czerwca 2018 roku.
Od tego czasu nie wolno używać:

n węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
n mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
n paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
14
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n biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20% (dotyczy to również niesezonowanego drewna, czyli takiego, które było suszone krócej niż 2 lata).
Za niezastosowanie się do przepisów
uchwały antysmogowej grozi mandat do
500 zł, lub kara grzywny nawet do 5000 zł.

Między smogiem a drożyzną…
Gdzie szukać pomocy?

Wymiana pieca to jednak kosztowna sprawa. Skąd zatem wziąć pieniądze

na ten cel? Rozwiązaniem może być np.
ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu można otrzymać dotację lub pożyczkę na wymianę kotłów
i pieców, montaż odnawialnych źródeł
energii, czy ocieplenie domu. Wnioski
można składać przez Internet, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, w gminach oraz bankach,
które przystąpiły do programu. Więcej na
ten temat można dowiedzieć się na stronie www.czystepowietrze.org.pl
Początkiem listopada br. na stronie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazała się
informacja o nowym programie „Moje
Ciepło”. Dzięki niemu będzie można
uzyskać dopłatę do instalacji pompy ciepła. Ogłoszenie naboru do tego programu powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 roku.
Co jakiś czas pojawiają się też lokalne
programy wymiany źródeł ciepła. Takim
przedsięwzięciem był program „Zdrowe powietrze jest lepsze”, który dotyczył
gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Co prawda nabór
do tego programu zakończył się 30 września, ale warto na bieżąco śledzić stronę
ROF www.rof.org.pl

Pamiętaj o obowiązku
rejestracji pieca

Niezależnie od przepisów podkarpackiej uchwały antysmogowej, każdy właściciel lub zarządca budynku położonego w Polsce musi zarejestrować swoje
źródło ciepła do 1 lipca 2022. Właściciele nowopowstałych budynków powinni
to zrobić w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Zgłosić należy wszystkie źródła ogrzewania, również
te nieużywane (np. stare piece i kuchnie
kaflowe). Można to zrobić przez Internet – na stronie https://zone.gunb.gov.pl,
lub złożyć wniosek osobiście w Urzędzie
Gminy. Formularz jest dostępny na stronie https://zone.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Czarna.
Obowiązek rejestracji pieców wynika
z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z 21 listopada 2008 r. ze zmianą z 28 października
2020 r. (t.j. Dz. U.z 2021 poz. 554). Niezłożenie deklaracji w terminie podlega
karze pieniężnej.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Tablice, które pomogą trafić
pod właściwy adres
Przy drogach w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie stanęły tabliczki – drogowskazy z numerami domów. Pokazują w którą stronę się
udać, by trafić pod właściwy adres. O postawieniu tablic zadecydowali mieszkańcy obu wsi,
którzy na ten cel przeznaczyli swoje Fundusze Sołeckie.
Na pomysł ustawienia tablic wpadła
Barbara Sylwanowicz, sołtys Pogwizdowa. – Bardzo mi się spodobało takie oznakowanie w Gminie Trzebownisko. Przez
długie lata pracowałam w terenie. Dlatego wiem, jak trudno jest trafić pod wskazany adres gdzieś w nowym, nieznanym rejonie – przyznaje.
Do pomysłu „zapalił się” także Jan
Bojda, sołtys Medyni Łańcuckiej. Sołtysi zgłosili swoją propozycję radom sołeckim, a później poddali pod głosowanie na
zebraniach wiejskich. Odzew mieszkańców obu miejscowości był bardzo pozytywny. Zagłosowali oni, że właśnie na ten

cel przeznaczą swoje Fundusze Sołeckie
(jest to część budżetu Gminy, o której
przeznaczeniu decydują mieszkańcy danej miejscowości). Gmina ogłosiła przetarg, wybrano wykonawcę. We wrześniu
2021 tablice pojawiły się m.in. przy uli-

cach, na skrzyżowaniach i przy dojazdach
do domów dość oddalonych od drogi.
– Na ostatnim zebraniu mieszkańcy mówili, że są z nich bardzo zadowoleni– mówi
sołtys Barbara Sylwanowicz.
Michał Okrzeszowski

Trwają prace nad uzbrojeniem
działek gminnych
Na byłych pastwiskach w Czarnej trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace prowadzi firma Polmad Rzeszów Sp. z o.o. Zakończono już roboty ziemne związane z wykonaniem infrastruktury, a w styczniu nastąpi odbiór robót. Po
uzbrojeniu terenu i wykonaniu dróg dojazdowych, nowe działki budowlane zostaną przeznaczone na sprzedaż.
Michał Okrzeszowski
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Długo wyczekiwany chodnik
W Krzemienicy powstaje chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 881 (Sokołów
Młp. – Łańcut – Kańczuga –
Żurawica). Jest to odcinek
trasy, który prowadzi od potoku Glemieniec do przystanku
kolejowego. Budowa była długo wyczekiwana przez mieszkańców Krzemienicy i pasażerów korzystających ze stacji
kolejowej. Inwestorem jest
zarządca drogi – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Budowa kosztowała ponad 980 tys. zł, z czego 600 tys.
zł sfinansowała Gmina Czarna. W przyszłości planowana
jest budowa kolejnego odcinka chodnika wzdłuż tej drogi.
Michał Okrzeszowski

NawRol – nawóz, który powstaje w oczyszczalni ścieków
Oczyszczalnia ścieków w Czarnej produkuje nawóz o nazwie NawRol. Rolnicy
mogą go otrzymać za darmo. NawRol
można stosować pod różne uprawy,
z wyjątkiem warzyw.
NawRol to środek organiczno-mineralny, poprawiający właściwości gleby. Powstaje z przetworzonego osadu ściekowego. Osad trafia do specjalnego reaktora,
gdzie zostaje poddany działaniu wapna
palonego i wysokiej temperatury (około
180 stopni Celsjusza). Proces ten zabija
wszelkie zarazki. Granulat, który powstaje, z wyglądu przypomina suchą ziemię.
Musiał on przejść wiele badań i uzyskać
certyfikat ministra rolnictwa, aby został
uznany za pełnowartościowy nawóz.
– 10 września br. Urząd Gminy otrzymał
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zezwalającą na wprowadzanie tego środka – nawozu do obrotu – mówi Zbigniew
Bojda, kierownik Referatu Usług Komunalnych. Nawóz uzyskał nazwę własną –
NawRol.
– Zgodnie z treścią zezwolenia, NawRol
może być stosowany w rolnictwie, ale z wyłączeniem warzywnictwa – zaznacza Zbigniew Bojda. – Być może w przyszłości
16
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wykonamy dodatkowe badania, i złożymy
wniosek o rozszerzenie dotychczasowego
zezwolenia również na warzywnictwo – dodaje kierownik.
Nawóz jest wydawany w czwartki. Rolnik, który chce go otrzymać, powinien
udać się do oczyszczalni ścieków z własnym środkiem transportu (np. traktorem z rozrzutnikiem, czy przyczepą). Na
miejscu środek jest ważony i ewidencjonowany. Rolnik natomiast musi zapoznać się z instrukcją stosowania nawozu,
a fakt ten potwierdza własnym podpisem
w stosownym oświadczeniu. Załadunek
nawozu dokonywany jest nieodpłatnie
przez pracowników oczyszczalni ścieków.

Granulacja osadu
przyniesie oszczędności
Substancja, która do niedawna powstawała po przetworzeniu osadu, była
traktowana jako odpad. Z tego powodu podlegała surowemu reżimowi ustawy o odpadach – mogły ją odbierać tylko wyspecjalizowane firmy, za co trzeba
było słono płacić. Dzięki technologii granulacji osadu, to co obecnie powstaje
w oczyszczalni nie jest już odpadem, ale
produktem – nawozem rolniczym o nazwie NawRol wykorzystywanym przez
miejscowych rolników.
Michał Okrzeszowski
www.gminaczarna.pl

Ścięcie drzewa wymaga zgody wójta, ale
wyjątkiem są drzewa owocowe oraz młode,
poniżej określonej grubości pnia. Trzeba też
pilnować terminu – wyciąć drzewo w ciągu 6 miesięcy od uzyskania zgody i zwrócić uwagę, by nie robić tego w okresie lęgowym ptaków.
Wycinka drzew owocowych nie wymaga żadnej procedury. Jeżeli jednak właściciel działki (lub jej posiadacz) chce
ściąć każde inne drzewo, musi uzyskać
zgodę wójta gminy. Taka zgoda jest potrzebna, kiedy obwód pnia przekracza
określoną grubość. Obwód pnia mierzy
się zawsze na wysokości 5 cm od podłoża. W przypadku topoli, wierzby, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
obwód pnia wynosi 80 cm. Dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
(zwanej potocznie akacją) oraz platanu klonolistnego – 65 cm. W przypadku
pozostałych drzew – 50 cm. Kiedy więc
pień drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza wspomnianej grubości, można je
ściąć bez zgłoszenia. Zgłosić należy za
to wycinkę krzewów, których powierzchnia przekracza 10 metrów kwadratowych.
Taka procedura dotyczy wycinki drzew
na działkach będących własnością osób
fizycznych, a drzewa te będą usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku osób
prawnych (firm) postępowanie jest nieco inne.

Jak uzyskać zgodę
na wycinkę drzewa?

Przygotowania należy więc zacząć od
zmierzenia grubości pnia. – Niektórzy na
tym etapie popełniają błąd. Zamiast obwodu drzewa, podają jego średnicę. Zdarza
się też, że mierzą obwód na niewłaściwej
wysokości, np. 30 cm. To błąd, bo pomiar
musi być wykonany na wysokości 5 cm od
powierzchni gruntu – zwraca uwagę Leszek Fidor, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Czarna.
Jeżeli pień drzewa przekracza określony obwód, należy udać się do Urzędu Gminy by złożyć wniosek. Odpowiedni formularz można odebrać w Biurze
Obsługi Klienta, Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, lub
pobrać ze strony http://www.gminaczarna.pl (w zakładce „Druki do pobrania”,
a następnie – „Nieruchomości i Rolnictwo”). We wniosku właściciel działki podaje swoje dane osobowe: imię i nazwiwww.gminaczarna.pl

Co należy wiedzieć
o wycince drzew?
sko, adres zamieszkania, numer telefonu,
numer działki na której znajduje się drzewo, sołectwo, gatunki i ilość drzew przeznaczonych do wycięcia oraz ich obwody
pni mierzone na wysokości 5 cm. – Czasami trafiają się zabawne sytuacje. Zdarzyło się, że ktoś w rubryce „gatunek drzewa” wpisał… choinka – wspomina nasz
rozmówca.
Po wpłynięciu wniosku, pracownik
Urzędu umawia się z wnioskodawcą na
oględziny. Trzeba je wykonać do 21 dni
od dnia złożenia wniosku. Podczas oględzin drzewo jest fotografowane, spisuje się protokół. Zgodnie z przepisami,
wójt ma 2 tygodnie czasu (liczone od dnia
oględzin) na wniesienie sprzeciwu wobec
zamiaru wycięcia drzewa. Jeżeli po 2 tygodniach od oględzin wnioskodawca nie
otrzyma decyzji odmownej, oznacza to
domyślną zgodę na wycinkę.

Kiedy wolno
ścinać drzewa?

Zgoda na wycięcie drzewa jest ważna
przez 6 miesięcy od dnia oględzin. Jednak, co bardzo istotne, wycinki drzew
(w tym także owocowych)nie powinno

się wykonywać w okresie lęgowym ptaków. Trwa on od 1 marca do 15 października każdego roku. – To jest ramowy czasokres wylęgu ptaków. Mówi o nim
ustawa o ochronie przyrody. Ten czas może
być w uzasadnionych przypadkach skrócony lub wydłużony. Gdyby zdarzyło się,
że na drzewie znajduje się gniazdo i byłoby widać, że jakiś gatunek ptaków gniazduje i wychowuje młode, to należałoby powstrzymać się z wycinką – zwraca uwagę
Leszek Fidor.

Wysoka kara
za bezprawną wycinkę

Postępowanie związane z uzyskaniem
zgody dla osób fizycznych na wycinkę
drzew jest zwolnione z opłat. Wiele będzie kosztować natomiast ścięcie drzewa
bez uzyskania zgody wójta. Osoba, która
się tego dopuści zapłaci podwójną wysokość opłaty, która byłaby pobierana, gdyby nie było zwolnienia z opłat, o którym
mowa powyżej. Kara może więc wynosić
nawet kilka tysięcy złotych i jest to uzależnione od gatunku wycinanego drzewa
i jego obwodu pnia.

Czy wolno sadzić drzewa
na granicy działki?

Pracownicy Urzędu Gminy dość często spotykają się z sytuacjami, kiedy to
drzewa rosnące na granicy działek lub
w ich pobliżu, są powodem różnych nieprzyjemnych sytuacji. Często bywają zarzewiem sporów sąsiedzkich.
– Ludzie pytają w jakiej odległości od
granicy można sadzić drzewo. Tak naprawdę w przepisach prawnych nie ma jasno, jednoznacznie określonej odległości,
z uwagi na to, że drzewa są różne. Każdy
właściciel gruntu ma prawo obsadzić działkę według własnego upodobania, jednakże z zastrzeżeniem, żeby posadzone drzewo nie utrudniało sąsiadowi swobodnego
korzystania ze swojej działki – podkreśla
Leszek Fidor.
Michał Okrzeszowski
NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021
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Pracownicy Urzędu Gminy

zadbali o groby i miejsca pamięci
Na
terenie Gminy Czarna zlokalizowane są groby pomordowanych,
mogiły wojenne oraz miejsca pamięci.
Wszystkie te obiekty są świadectwem wydarzeń z historii naszej Gminy. Tradycyjnie przed dniem Wszystkich Świętych,
pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej porządkowali wszystkie te miejsca. Na każdym z odwiedzonych grobów i miejsc pamięci zapalono znicze i udekorowano je
kwiatami.
Groby, mogiły i pomniki wojenne są
wspomnieniem krwawych konfliktów
i dramatycznych wydarzeń z przeszłości.
Opieka nad nimi to dowód na trwałość
pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom zmarłym w wyniku tych tragicznych wydarzeń.
Krystyna Machowska-Wojnar

18

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

www.gminaczarna.pl

www.gminaczarna.pl

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

19

11 listopada w Gminie Czarna

X Spacer Niepodległościowy
Do

Czarnej, po roku przerwy spowodowanej pandemią, wrócił
Spacer Niepodległościowy. Impreza rozpoczęła się akademią poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Przygotowali ją uczniowie klas 6-8 tutejszej szkoły podstawowej.
Później przedstawiciele różnych pokoleń złożyli kwiaty pod Pomnikiem Milenijnym. Uczestnicy Spaceru mieli do
wyboru 2 trasy – pieszą lub rowerową.
Po drodze odwiedzili m.in. czarnieński
cmentarz i kapliczkę św. Huberta. Grupę
pieszą poprowadził sam marszałek Piłsudski (w jego roli wystąpił Przemysław
Lęcznar). Spotkanie zakończyło się ogniskiem pod remizą i wspólnym śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych.
Wszyscy otrzymali drobne upominki.
Michał Okrzeszowski
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Uroczyste obchody i koncert „Nasza Niepodległa”
Rano w Krzemienicy odbyły się uroczyste obchody
Święta Niepodległości. Proboszcz parafii ks. Stanisław Piegdoń odprawił mszę św. w intencji ojczyzny.
Potem jej uczestnicy przemaszerowali pod pomnik
650-lecia Krzemienicy, gdzie złożyli kwiaty i zapalili
znicze. Uroczystość przygotowały wspólnie rada sołecka z parafią Krzemienica, a wzięli w niej udział
strażacy z OSP Krzemienica, KS „Jawor”, Szkoła
Podstawowa w Krzemienicy oraz mieszkańcy wsi.
Wieczorem w Ośrodku Kultury wystąpiły zespoły muzyczne, które na co dzień odbywają tutaj próby. Jako pierwsze na scenie pokazały się „Jakubki”.
Były pieśni, piosenki i recytacje. Później publiczność
obejrzała film o tym, jak powstawał niepodległościowy koncert. Można się było uśmiechnąć. Na koniec
zagrały grupy „Kremenez Band” i „Late On Time”.
Był to pierwszy ich wspólny występ.
Michał Okrzeszowski

Rodzinne Śpiewanie dla Ojczyzny
Bardzo ważnym wydarzeniem wpisującym się w obchody tegorocznego Święta
Niepodległości dla mieszkańców Dąbrówek, ale pewnie i też wszystkich, którzy
w nim uczestniczyli było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – Rodzinne Śpiewanie dla Ojczyzny. To spotkanie w Oratorium Matki Bożej z Truskawca, które
rozpoczął ciepłym przywitaniem gospodarz tego miejsca ks. Czesław Prucnal,
było kolejną bardzo ważną lekcją historii. Śpiew znanych i jak okazało się bardzo
lubianych pieśni wywołał wielki powiew
entuzjazmu. Odpowiedzialną za to patriotyczne „zamieszanie” była Diakonia
Muzyczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej pod batutą p. Aleksandry Mazur, na której ręce składamy
nasze serdeczne podziękowanie. Piękne aranżacje muzyczne, okraszone słowem historii o powstaniu każdej ze śpiewanych pieśni, wyświetlane na ekranie
teksty, jeszcze bardziej budziły radość
wśród zgromadzonych. Warto podkreślić, że ten dzień był także dniem szacun-
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ku dla munduru, dlatego też cieszyliśmy
się obecnością żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej na czele z Rzecznikiem Prasowym 3 Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej w Rzeszowie kpt. Witoldem
Surą, Strzelców oraz grupy Orląt działającej w środowisku naszej Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach, pod dowództwem p. Anny Styrnik. Swoją obecnością
zaszczycili nas przedstawiciele władz lokalnych: p. Renata Karp – Dyrektor ZS
Dąbrówkach, p. Roman Pudło – sołtys
Dąbrówek oraz p. Wiesław Gwizdak –
radny Gminy Czarna. Dziękujemy także
za obecność Moderatora Ruchu Światło
-Życie Archidiecezji Przemyskiej ks. Bartłomieja Zakrzewskiego, wraz z przedstawicielami ruchu z całej Archidiecezji.
Zwieńczeniem tego wydarzenia była uroczysta Msza święta za Ojczyznę, pod przewodnictwem ks. Czesława Prucnala. Organizatorzy uroczystości dziękują KGW
w Dąbrówkach za przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości.
ks. Mateusz Berdechowski
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Medynia Łańcucka

Uczniowie przedszkola i szkoły w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej uczcili 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości, przygotowali okolicznościowe dekoracje, chorągiewki, kotyliony a także akademię szkolną,
w czasie której o godz.11.11 odśpiewano wspólnie hymn narodowy.
Halina Golec, dyrektor ZS w Medyni Łańcuckiej

Zalesie

Czarna
Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf
w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy
wielkie święto narodu, święto radości po
długiej, ciężkiej nocy cierpień – to słowa
Józefa Piłsudskiego, wodza, bez którego do odzyskania przez Polskę wolności, by nie doszło.
Narodowe Święto Niepodległości
w Zespole Szkół w Czarnej zaczęliśmy
świętować już na początku listopada,
kiedy to najmłodsi uczniowie przygotowywali wspaniałe prace plastyczne o tematyce patriotycznej. Wystawa
prac zdobiła szkolny korytarz przez kilka tygodni.
Przedszkolaki też świętowały… Najmłodsi uczniowie naszego Zespołu
Szkół uczestniczyli w uroczystych akademiach, wzięli udział w akcji #Szko-
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ładoHymnu śpiewając pięknie hymn,
dumnie maszerowali z flagami pod pomnik w Czarnej dla „Niepodległej”.
Niektórzy również odwiedzili Gminną Bibliotekę, gdzie panie bibliotekarki przygotowały wystawę symboli narodowych, filmy z Instytutu Pamięci
Narodowej pt: „Polskie Symbole Narodowe” i „Kasztanka”.
W Szkole Podstawowej uroczystą
akademię rozpoczęliśmy 10 listopada
od odśpiewania hymnu w ramach akcji
#SzkoładoHymnu. Następnie, na pamiątkę wydarzeń sprzed 103 lat oraz by
uczcić wybitną postać marszałka Józefa Piłsudskiego, uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne oraz recytowali poezję
niepodległościową.

Cóż to jest, moja ojczyzna? – obchody
Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zalesiu, 10 listopada 2021 r.
Dzieci przypomniały trudną historię naszej Ojczyzny, aż do odzyskania
niepodległości w 1918 roku. Wolna
Polska mogła zaistnieć dzięki ofiarności i poświęceniu rodaków żyjących
na ziemiach polskich oraz na obczyźnie. Uczniowie snuli refleksje nad
tym, czym jest dla nas Ojczyzna. Słowa prozy były przeplatane utworami
poetyckimi, piosenkami patriotycznymi i scenkami dramatycznymi.
Szkoła, do hymnu
W 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2021 r.
o godz.11.11 przedszkolacy, uczniowie,
nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Zalesiu odśpiewali cztery
zwrotki polskiego Hymnu. Był to wyraz
naszego patriotyzmu i jednoczenia się
pod biało-czerwonymi barwami.
Lucyna Gołojuch
dyrektor ZS w Zalesiu
11 listopada dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Czarnej rozpoczęli Spacer Niepodległościowy wierszami
i pieśniami patriotycznymi. Spacerowi
przewodził uczeń wcielający się w rolę
samego marszałka Piłsudskiego. Wielu uczniów wzięło udział w radosnym
świętowaniu – w spacerze oraz przejażdżce rowerowej uroczymi zakątkami Czarnej.
Iwona Międlar
dyrektor ZS w Czarnej
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Dąbrówki
W ramach obchodów 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Dąbrówkach odbyły się
lekcje okolicznościowe pod hasłem
„Historia polskiego oręża dźwiękiem
zapisana”. W przeddzień Święta
Narodowego uroczyście odśpiewano we wszystkich klasach „Mazurek Dąbrowskiego”, włączając się
do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do
hymnu”. Uczniowie klas 1-3 naszej
szkoły wzięli udział w konkursie którego przedmiotem była biało-czerwona kokarda narodowa (kotylion)
– symbol Polaków noszony podczas
świąt narodowych. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością, starannością, dbałością
o szczegóły i estetyką wykonania
prac konkursowych. Najpiękniejsze kotyliony zostały nagrodzone.

W starszych klasach odbyła się II
edycja konkursu wiedzy historycznej pod hasłem: „Drogi do Niepodległej”. Uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą na temat ważnych wydarzeń i bohaterów narodowych, którzy
przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. W przedszkolu
w przeddzień Święta Niepodległości
wszystkie dzieci były ubrane odświętnie, a na ich twarzach malowała się
duma z bycia Polakiem. Każde dziecko otrzymało kotylion z barwami narodowymi. W tym dniu wszyscy odśpiewali hymn narodowy, a podczas
zajęć odbyły się rozmowy na temat
Narodowego Święta Niepodległości.

Wola Mała

Renata Karp
dyrektor Zespołu Szkół
w Dąbrówkach

W Zespole Szkół w Woli Małej przygotowania do Święta Niepodległości
rozpoczęły się 9 listopada. W tym dniu klasy 4-6 brały udział w szkolnym
projekcie W rocznicę niepodległości. W ramach tego projektu uczniowie mieli do wykonania szereg zadań – ułożyć z puzzli godło narodowe,
wyszukać informacje o Święcie Niepodległości, przygotować gazetkę tematyczną, zaśpiewać kilka piosenek żołnierskich oraz napisać kartkę do
Ojczyzny z okazji tak wielkiego święta. Przedszkolaki w tym dniu kodowały symbole narodowe. 10 listopada odbyła się w szkole uroczysta akademia, a o godz. 11.11 uczniowie naszej szkoły i przedszkola odśpiewali
„Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.
Joanna Lalicka, dyrektor ZS w Woli Małej

Medynia Głogowska

W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, niestety nie mogliśmy świętować Narodowego Święta Niepodległości z całą wspólnotą szkolną podczas
dorocznej akademii. Mimo tego uczniowie
założyli galowe stroje, przypięli kotyliony lub
kokardy w barwach narodowych i wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn. Przedszkolaki wyrazili swoje przywiązanie do Ojczyzny, intonując
chwytającą za serce pieśń „Polskie Kwiaty”.
Alina Kozłowska
dyrektor ZS w Medyni Głogowskiej

Krzemienica

Z okazji 103. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości w Zespole Szkół w Krzemienicy odbyła się uroczysta akademia
z udziałem Pocztu Sztandarowego oraz
społeczności szkolnej (ze względu na
pandemię – w podziale na grupy). Dzieci
i młodzież odśpiewały hymn w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Przedszkolaki nagrały okolicznościową część artystyczną,
którą można obejrzeć na stronie internetowej placówki (www.zskrzemienica.pl).
Katarzyna Wróbel
z-ca dyrektora ZS w Krzemienicy

www.gminaczarna.pl
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Strażacy Ochotnicy podsumowali kolejne 5 lat działalności

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czarnej
24 września 2021 roku w Ośrodku Kultury w Czarnej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, ustępujący Zarząd, Komisja Rewizyjna
oraz zaproszeni goście. Celem Zjazdu było wybranie nowych przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej, wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.
Przewodniczącym Zjazdu wybrano dh
Zbigniewa Bojdę – inspektora ds. ochrony
przeciwpożarowej Urzędu Gminy Czarna,
który przeprowadził go zgodnie z przyjętym regulaminem i obowiązującym statutem ZOSP RP. W kolejnych punktach
porządku spotkania znalazły się, m.in.
sprawozdania – dh Zbigniew Jurek prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Czarnej przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu za lata 2016-2021,
a przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh
Julian Krauz przedstawił sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej. Zgłoszony wniosek
o udzielenie absolutorium Zarządowi
przyjęto jednogłośnie.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: dh Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, dh Tadeusz
Świątoniowski – honorowy prezes ZOP
ZOSP RP w Łańcucie, star. bryg. Bogusław Golenia – komendant powiatowy
PSP w Łańcucie, dh Paweł Suszek – czło-
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nek prezydium ZOSP RP w Łańcucie, dh
Edward Dobrzański – wójt gminy Czarna.
Skład nowo wybranego Zarządu
przedstawia się następująco:
ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP
RP w Czarnej 2021-2026
Prezes – dh Zbigniew Jurek
Wiceprezes – dh Edward Dobrzański
Wiceprezes – dh Marcin Welc
Komendant Gminny – dh Grzegorz Sala
Sekretarz – dh Michał Kępa
Skarbnik – dh Wojciech Baran
Członkowie Zarządu – dh Zbigniew Bojda,
dh Krystian Dobrzański, dh Sławomir Chudzik,
dh Michał Głowiak, dh Kazimierz Gołojuch,
dh Wojciech Kuziara, dh Mateusz Witek
Gminna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – dh Julian Krauz
Wiceprzewodniczący – dh Adam Rejman
Sekretarz – dh Bartosz Golec
Członek – dh Mateusz Bem
Członek – dh Krzysztof Michno

Nowemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP i Gminnej Komisji Rewizyjnej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zadowolenia
z pracy społecznej dla dobra miejscowej
ludności.
W trakcie Zjazdu wręczono pamiątkowe statuetki – otrzymali je honorowi
goście, członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Minutą ciszy
uczczono także pamięć strażaków, którzy odeszli na Wieczną Wartę. Cześć ich
Pamięci!
W naszej gminie pracuje 5 jednostek
OSP, w tym 3 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)
– są one dysponowane do udziału w akcjach na terenie powiatu, województwa,
a nawet kraju. Jednostki zrzeszają łącznie
301 druhen i druhów. Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
191, z późn. zm.). Zgodnie z tym dokumentem nasze OSP realizują zadania na
rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania
profilaktyczne skierowane głównie do
młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych
wynikającymi m.in. z ich statutów jest
prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom, udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie
ludności o istniejących zagrożeniach.
Na nich zawsze można liczyć – niezależnie od sytuacji – tak o naszych OSP wypowiadają się mieszkańcy gminy. – Są gotowi nieść każdą pomoc i doskonalić swoją
wiedzę oraz umiejętności niezbędne w podejmowanych działaniach. Dla nich nie
ma czasu przestoju.
www.gminaczarna.pl

Jednostki OSP w ostatnim okresie
pracują w zmienionych warunkach, ale
nie jest to okres bezczynności. Z powodu pandemii zmianie uległ kalendarz
lokalnych imprez plenerowych i innych
uroczystości, które zawsze odbywały się
z udziałem strażaków. Ograniczono do
minimum organizację zbiórek szkoleniowych, ćwiczeń, spotkań z młodzieżą i innych wydarzeń okolicznościowych. Nie
odbył się w tym roku także gminny etap
kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, pod znakiem zapytania
są również plany odnośnie organizacji
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Niemniej jednak nie oznacza to
braku aktywności naszych Jednostek,
które mimo czasu pandemii biorą udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
przeciwpowodziowych, czy uczestniczą
w likwidowaniu miejscowych zagrożeń –
m.in. związanych z zabezpieczaniem terenu podczas zdarzeń komunikacyjnych
– kolizji, wypadków.
W minionym okresie kierownictwa
poszczególnych Jednostek brały udział
w wideokonferencjach, których głównym
tematem były szkolenia w zakresie procedur postępowania na wypadek działań związanych z koronawirusem. Strażacy podejmowali również specyficzne

www.gminaczarna.pl

Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły,
Śpieszymy z pomocą – bo nie ma co zwlekać, Rycerze Floriana – to my!
Strażacy – druhowie / I z miasta i wsi
Czuwamy by człowiek / Bezpiecznie mógł żyć.
Fragment hymnu strażackiego
działania związane bezpośrednio z sytuacją epidemiologiczną; były to, np. akcja dostarczenia mieszkańcom maseczek,
czy dowóz osób starszych na profilaktyczne szczepienia przeciwko SARS-COV-2.
Ponadto druhowie chętnie zaznaczają

swój udział w akcjach charytatywnych,
angażując się m.in. w ich organizację
czy też dołączając do takich inicjatyw
– nasi druhowie wspierali m.in. kolejne
internetowe akcje „Gaszyn Challenge”,
z których dochód przeznaczano na chore
dzieci, prowadzili kwesty, czy brali udział
w akcji oddawania krwi.
W przeprowadzanych badaniach,
wśród najczęściej wymienianych zalet
straży pożarnej znajdują się m.in.: szybkość i skuteczność, dobra organizacja
pracy, sprawność i gotowość do działania, a przede wszystkim dobrowolne poświęcenie innym.
Zapraszamy do naszych OSP wszystkich chętnych do bezinteresownego pomagania potrzebującym – młodszych
i starszych, panie i panów. Razem możemy więcej!
Zbigniew Jurek
prezes ZOG ZOSP RP w Czarnej
NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021
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Widowisko teatralne
o dawnych obyczajach
Mieszkańcy pięciu wsi wystawili sztukę o dawnym życiu w swoich miejscowościach. Scenariusz składał się z czterech odrębnych części. Opowieści nawiązywały do legend, tradycji
świątecznych, a także życia codziennego.

Tradycja proszona na scenę
Jest jesień w dawnym Zalesiu. Gospodarz i gospodyni szykują się na wykopki.
On idzie w pole kosić badyle, a ona piecze proziaki. Gospodynię odwiedzają pomocne sąsiadki. Przy okazji obmawiają
pół wsi. Do domu gospodarzy zaglądają
też córki garncarza, które chcą sprzedać
różne naczynia. Izabela Tasior, która gra
córkę „Bronka garncarza”, jest rzeczywiście wnuczką znanego garncarza Bronisława Jurka. Wykopki kończą się wspólną biesiadą, na której wszyscy spożywają
tradycyjny kociołek z Zalesia. – Tradycja
przyrządzania kociołka jest bardzo zakorzeniona w Zalesiu – mówi Alina Woś,
reżyserka przedstawienia. Dawne Zalesie miało jeszcze inny, charakterystyczny
zwyczaj. Tutaj też przechowywano ziemniaki w kopcach, tyle, że kopce kopano
przy lesie. – Inspiracją do napisania scenariusza były wspomnienia rodziny Jurków
i Bolesława Panka – mówi Alina Woś.
Podczas spektaklu aktorom akompaniował akordeonista Stanisław Wilczak, który przygotował również wiele rekwizytów
do przedstawienia.

Wprowadzić widzów
w świat magiczny

Chyba każda wieś miała swoje podania o czarownicach. Wiedźmy z okolicy
spotykały się w czarnieńskim lesie. Tak
przynajmniej głosiły legendy, które spisał m.in. proboszcz Czarnej, ks. Władysław Piętowski. Natalia Koza, reżyserka
spektaklu „Czarownice z Czarnej” potraktowała te opowieści jako inspirację
do swojej poetyckiej etiudy. – Do naszej
grupy teatralnej zgłosiły się same kobiety.
Postanowiłam, że pójdziemy trochę innym
torem – nie będziemy przedstawiać następnego dawnego obrzędu. Stwierdziłam, że
możemy trochę „poczarować”, wprowadzić
widzów w świat niezwykły – mówi Natalia.
26
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Nic tak nie smakuje jak
jajecznica z ogniska

Krzemienica, II połowa XIX wieku.
Zbliżają się Zielone Świątki. Bogatego
gospodarza Marcina odwiedza sąsiad
Władek. Martwi się tym, że jego parobek Jantek chce odejść do innego gospodarza. Marcin radzi sąsiadowi, by „przekupił” sługę i dał mu z okazji święta kilka
jaj w prezencie. On z żoną Brońką robią
tak zawsze, dzięki czemu żaden parobek
nie myśli o odejściu…
Scena druga. Parobkowie palą ognisko,
na którym smażą jajecznicę. Odwiedzają ich gospodarze. Smażenie jajecznicy
w polu tak im się podoba, że za rok chcą
świętować tak samo.
Scena trzecia. Zielone Świątki, czasy
współczesne. Grupa przyjaciół spotyka
się przy ognisku. Stół ugina się od jedzenia i napojów. Jednak najważniejsza potrawa smaży się na ogniu, bo jak zauważa
jeden z biesiadników: „krzemieniczanie
swoje tradycje podtrzymują.”
Spektakl pt. „Jajecznica w polu, czyli
Zielone Świątki po krzemienicku” wyreżyserowali wspólnie Zenon Buk i Natalia
Koza. Pan Zenon zaangażował się także
w przygotowanie scenografii, która posłużyła do wszystkich czterech przedstawień i wystąpił w roli Marcina.

Psotne Draby z Medyni
i Pogwizdowa

Jest sylwestrowa noc, gdzieś w Medyni Łańcuckiej lub Pogwizdowie. Maciek
z kolegami wybierają się „na Droby”.
Tymczasem w innej chacie Zosia i Janek razem z córkami i sąsiadką spędzają
sylwestra. Po północy wpada cała banda
przebierańców. Są wśród nich Kominiarz,
Śmierć, Cyganka, Policjant, Diabeł, Anioł,
Żyd, akordeonista i oczywiście Draby –
postacie ubrane w portki wypchane słomą, kożuchy i charakterystyczne słomiane
czapki (od postaci Draba wzięła się nazwa
całego zwyczaju). Śpiewają kolędy, składają życzenia i psocą.
Spektakl pt. „Draby z Medyni i Pogwizdowa” wyreżyserowała Alina Woś.
– Z obu grup jestem bardzo dumna i cieszę się z ich zaangażowania w projekt –
mówi reżyserka.

Nie tylko spektakl

Przypomnijmy. O samym projekcie
„Tradycja proszona na scenę” pisaliśmy
już w poprzednim numerze Naszej Gminy. Pierwszym etapem akcji były badania
terenowe. Od marca pracownicy ośrodków kultury przeprowadzali wywiady
z mieszkańcami Gminy. Szukali ciekawww.gminaczarna.pl

wostek o dawnych zwyczajach, charakterystycznych dla każdej miejscowości.
Zebrali wiele interesujących opowieści
o obrzędach i życiu codziennym. Na podstawie czterech zwyczajów powstały scenariusze teatralne. Mieszkańcy przygotowywali się do przedstawienia pod okiem
instruktorów teatralnych. Sztuce teatralnej towarzyszyła wystawa starych przedmiotów i zdjęć. Wszystkie cztery części
przedstawienia można obejrzeć w In-

ternecie w serwisie YouTube, wystarczy
wpisać odpowiednie tytuły. Wystawiony
23 września spektakl oraz wystawa były
finałem całej akcji.
Projekt „Tradycja proszona na scenę”,
dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – ETNO POLSKA 2021.
Michał Okrzeszowski

Wykopki w dawnym Zalesiu

– scenariusz i reżyseria: Alina Woś, obsada: Małgorzata i Krystian Dobrzańscy, Aneta Foryt, Kornelia Foryt, Anna Walat, Izabela Tasior, Patrycja
Omiatacz, Izabela Dołęga, Jolanta Gąsior, Kornelia Gąsior, akompaniament: Stanisław Wilczak

Czarownice z Czarnej

– scenariusz i reżyseria: Natalia Koza, obsada:
Katarzyna Ciąpała, Iwona Dec, Magdalena Łyko,
Natalia Koza, Mateusz Ciurkot (głos), Katarzyna
Szewc (głos), Rafał Brzoza (głos), Małgorzata
Porada (głos), Janina Puchalik (głos)

Jajecznica w polu,
czyli Zielone Świątki
po krzemienicku

– scenariusz i reżyseria: Natalia Koza i Zenon Buk,
obsada: Marta i Zenon Buk, Piotr Pasierb, Katarzyna Panek, Anna Turkosz, Dorota Dec, Lesław
Inglot, Krzysztof Parys, Adam Kunysz, Walerian
Buk, Jan Kudyba, Alicja Wróbel, Patrycja Welc,
Dominik Pasierb, Maja Mołoń, Oliwia Turkosz, Tymoteusz Turkosz, Mikołaj Welc, Maja Welc, Bartosz Welc, Beniamin Surowiec, Karol Parys, Bożena Ziaja, Aleksander Parys, Stanisław, Zuzanna
i Antoni Parys

Draby z Medyni i Pogwizdowa

– scenariusz i reżyseria: Alina Woś, obsada: Barbara, Emilia i Ryszard Siwiec, Małgorzata, Łucja
i Dariusz Stopa, Teresa i Janusz Chmiel, Elżbieta Kępa, Dorota Bieniasz, Jadwiga Rajda, Anna
Kłoś, Agnieszka Grzesik, Stanisław Kotula, Tadeusz Drupka, Wiesław Dudek, Marcin Brzychc,
Jan Bojda

www.gminaczarna.pl
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Wakacje
z GOKIREM

Kiedy na dworze zimno i śnieg,
miło jest powspominać lato. Podczas wakacyjnych miesięcy wiele się działo w gminie Czarna.
Z myślą o dzieciach i młodzieży GOKiR Czarna przygotował
wiele atrakcji. Jako pierwsze zorganizowane zostały trzydniowe
Wakacyjne Warsztaty nad Wodą
w Medyni Łańcuckiej w których
przygotowanie i realizację włączyło się Stowarzyszenie Czarna Szekla. Upalne dni zachęcały także do innych zabaw z wodą.
Przy zaangażowaniu lokalnych
jednostek OSP zorganizowane zostały letnie śmigusy dyngusy w Zalesiu, Dąbrówkach,
Medyni Łańcuckiej i na Orliku w Czarnej. Bardzo dużą frekwencją cieszył sie Wieczór
z Książką zorganizowany w Parku Jagodowym w Medyni Łańcuckiej, podczas którego czytali dzieciom lokalni mieszkańcy.
Ośrodek Kultury w Zalesiu przygotował oprócz różnych wakacyjnych zajęć – turniej siatkówki
i wycieczkę rowerową. W krzemienickim Centrum Promocji
Dziedzictwa Kulturowego odbyły się zajęcia taneczne z Żanetą Majcher, zajęcia muzyczne,
plastyczne i kulinarne, a także
trzydniowe warsztaty „Krajobraz Baśniowy”, podczas których
w świat sztuki i fotografii wprowadzał dzieci i młodzież malarz
Bartosz Nalepa. Końcówka wakacji upłynęła bardzo aktywnie.
Na Orliku odbył sie Turniej Piłki Plażowej, Stowarzyszenie WiR
Kopernik z Czarnej zorganizowało Festiwal Biegowy na stadionie lekkoatletycznym w Czarnej,
a GOKiR Czarna Świętem Kolorów Holi podczas Pikniku na
Błoniach podsumował barwnie
wakacje. Lato jednak nie mogło
jeszcze odejść dopóki we wrześniu nie odbyło się tradycyjne
coroczne Pływanie na byle czym
w Medyni Łańcuckiej, pod hasłem „Wielki rejs na małym stawie”.
28
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Piknik na Błoniach
22 sierpnia GOKiR w Czarnej wspólnie ze Stowarzyszeniem WiR-KOPERNIK zorganizował dwa
równoległe wydarzenia. Na boisku lekkoatletycznym odbywał się Festiwal Biegowy, zaś nieopodal,
na Błoniach – Święto kolorów Holi. Była zabawa
przy muzyce DJ-a, i oczywiście obrzucanie się kolorowymi proszkami. Nie zabrakło dmuchawców
i gry XXL. Dodatkową atrakcją była Warkoczykarnia. Chętni mogli również skorzystać z mobilnego punktu szczepień.

www.gminaczarna.pl

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

29

Jubileuszowe Narodowe Czytanie

Moralność pani Dulskiej
GBP w Czarnej
i SP w Woli Małej
Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w akcję Narodowego Czytania dzieł literatury polskiej. Tym
razem przyszedł czas na „Moralność pani
Dulskiej”. Narodowe Czytanie odbyło
się 3 września przy budynku biblioteki
w Czarnej. Najsłynniejszą sztukę Gabrieli Zapolskiej czytali uczniowie Zespołu
Szkół w Woli Małej. Ich występ przygotowały nauczycielki: Lidia Foryt, Anna

Noga i Monika Orzechowska. Czytającym akompaniował na keyboardzie nauczyciel Andrzej Inglot, a nad całością
czuwała dyrektor szkoły Joanna Lalicka.
Aby oddać klimat epoki, młodzież przebrała się w mieszczańskie stroje z początku XX wieku. Sołtys Czarnej Maria Kiwała-Barnat przybliżyła życiorys autorki,
a Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Narodowe Czytanie odbyło się w Polsce już po raz dziesiąty. Akcję tę zainicjował Prezydent Bronisław Komorowski,

SP w Medyni Głogowskiej
6 września w Ośrodku Kultury w Medyni Głogowskiej
uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wziąć udział w tegorocznej, dziesiątej odsłonie akcji Narodowego Czytania. Lekturą wybraną na jubileuszową akcję została „Moralność pani
Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór,
który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać
zło. Sztuka powstała w 1906 roku, a jej akcja rozgrywa się we
Lwowie w salonie Państwa Dulskich.
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a kontynuuje ją jego następca Andrzej
Duda. W listopadzie GBP otrzymała od
Prezydenta Dudy oficjalne podziękowanie za udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania” wraz
z okolicznościowym egzemplarzem „Moralność pani Dulskiej”.
Michał Okrzeszowski

Wśród czytających były panie z Koła Gospodyń Wiejskich,
Agnieszka Jaskuła, Agnieszka Golec, Strażacy z OSP w Medyni Głogowskiej, pani Barbara Sylwanowicz, panowie Grzegorz Lepianka i Tadeusz Kowal.
Czas spędzony w towarzystwie Pani Dulskiej oraz pozostałych bohaterów dramatu z pewnością przyniósł wszystkim wiele czytelniczej satysfakcji. O tym, że utwór nadal jest aktualny
i ciągle może bawić, świadczyły wybuchy niczym nieskrępowanego śmiechu, którym uczestnicy akcji reagowali na zabawne
sytuacje i dialogi.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i już zapraszamy
na przyszły rok do czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Alina Kozłowska, dyrektor ZS w Medyni Głogowskiej
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Bo klin najlepiej jest wybić klinem
Teatr Dramatyczny z Krzemienicy wystawił komedię kryminalną pt. „Klin”. Była to ich
pierwsza sztuka od wybuchu pandemii koronawirusa. Publiczność bawiła się przednio.

Premiera spektaklu
odbyła się 21 listopada w Ośrodku Kultury
w Krzemienicy. Przedstawienie zachwyciło publiczność. Co jakiś
czas rozlegały się brawa
i śmiechy. Kolejne spektakle planowano na 27
i 28 listopada, ale… na
scenę wkroczył Covid.
Jedna z aktorek trafiła
na kwarantannę, dlatego przedstawienia przesunięto na 4 i 5 grudnia.

Joannę (Adrianna Ruszel) dręczą dwie
sprawy. Pierwsza to miłość do Janusza.
Dziewczyna czeka aż jej ukochany zadzwoni po powrocie z delegacji, ale on
ciągle się nie odzywa. Drugi problem to
awaria telefonu. Pod numer głównej bohaterki wciąż dzwonią różni ludzie, ale
okazuje się, że to pomyłka. Jeden z rozmówców (Piotr Pasierb) przypadkowo
podsłuchuję rozmowę Joanny z ciotką
Haliną (Helena Wełnic). Radzi dziewczynie, że najlepiej jest wybić „klin klinem”.
Lekarstwem na niespełnioną miłość do
Janusza ma być nowa znajomość. Proponuje, że sam chętnie ją pozna, a Joanna
godzi się na to spotkanie…
Tymczasem szajka przestępców (Mieczysław Rejman, Walerian Buk, Krzysztof Skrobacz i Tomasz Strzępka) planuje
wielki skok na bank. Ich szefem jest jeden z kasjerów banku (Józef Buk). Bandyci dzwonią do szefa za pośrednictwem
tajemniczej Honoraty (Barbara Strzępka). Problem w tym, że zamiast do Honoraty, przypadkiem telefonują do Joanny, która zostaje wplątana w całą aferę.
Nie tylko ona zresztą, bo w centrum wydarzeń znajdzie się także Ewa – przyjaciółka Joanny (Karolina Kramarz). Robi
się gorąco…

Rzeszów i okolice w latach 90.

Sztuka powstała na motywach powieści
Joanny Chmielewskiej o tym samym ty-
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tule. Jednak reżyser Zygmunt Kluz przeniósł jej fabułę w czasy bardziej współczesne. W książce akcja toczy się w latach
50., natomiast w spektaklu – w latach 90.
Niektórzy używają już telefonów komórkowych, ale główną rolę wciąż odgrywają stacjonarne. Miejsce akcji też zostało
zmienione – większość wydarzeń rozgrywa się w mieszkaniu przy rzeszowskiej
ulicy 3 Maja. Mowa jest także o Rynku
i Olszynkach, ale i o łańcuckiej restauracji „Storczyk”. Numer telefonu, który zaczyna się cyframi 17 225 też brzmi
swojsko. – Na podstawie książki powstał
film pt. „Lekarstwo na miłość”. Przygotowując się do roli oglądałem go chyba z 10
razy, ale wydaje mi się, że sztuka teatralna jest lepszym odzwierciedleniem tej powieści – mówi Piotr Pasierb.
Michał Okrzeszowski
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IX Łańcucki Maraton MTB

12

września 2021 r. pod patronatem honorowym Burmistrza
Miasta Łańcuta Rafała Kumka, Wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego oraz Starosty Łańcuckiego
Adama Krzysztonia rozegrany został IX
Łańcucki Maraton MTB na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w Czarnej. Urokliwa
trasa maratonu prowadziła wśród ostoi
sosnowych, bukowych i pięknie zrewitalizowanych stawów leśnych. Trasa była

bardzo urozmaicona, gdyż przebiegała
po różnych drogach i różnej nawierzchni,
począwszy od duktów leśnych, szutrów
oraz dróg piaszczystych. Trzeba było także jechać skarpą stawu, co też wymagało
odpowiedniej techniki.
Rywalizowano na różnych dystansach –
Maxi Tour (50 km), Gravel (50 km), Mini
Tour (25 km) i w różnych kategoriach –
męskich, kobiecych, a także dziecięcej
(Maraton Milusińskich). Wyścig rozpo-

częli starterzy honorowi – Wójt Gminy
Czarna Edward Dobrzański i dyrektor
GOKiR w Czarnej Małgorzata Wisz.
Nagrody i trofea wręczyli zwycięzcom
gospodarz gminy, prezesi Łańcuckiego
Towarzystwa Cyklistów – Tadeusz Dubiel i Jerzy Szpunar (w imieniu burmistrza Łańcuta i starosty łańcuckiego)
oraz Paweł Jaźwa – szef firmy Ars Medica Centrum Fizjoterapii.

Gminna Orkiestra Dęta wznowiła działalność
Gminna Orkiestra Dęta w Czarnej
wróciła po półtorarocznej przerwie,
spowodowanej pandemią koronawirusa i kolejnymi lockdownami. Muzycy
spotykają się w każdy piątek o godzinie 20:00 w Ośrodku Kultury w Czarnej. Nowym kapelmistrzem został Łukasz Sierżęga. Jeszcze w ubiegłym roku
poprzedni kapelmistrz – twórca orkiestry Stanisław Panek uroczyście przekazał mu buławę. Orkiestra wznowiła
swoje próby w październiku 2021. Przygotowała repertuar związany ze Świę-

32

NASZA GMINA – GRUDZIEŃ 2021

tem Niepodległości 11 listopada. Ich występ z tej okazji został nagrany i można
go obejrzeć w Internecie, na Facebookowym profilu Orkiestry. Obecnie muzycy pracują nad utworami związanymi z Bożym Narodzeniem. W tej chwili

grupa liczy 15 muzyków w różnym wieku. – Jesteśmy otwarci także na nowe osoby. Zapraszamy na naszą próbę każdego
kto jest chętny, kto gra na instrumencie –
mówi Łukasz Sierżęga. Gminna Orkiestra Dęta istnieje od 2001 roku. Założył ją Stanisław Panek. Instrumenty, na
których obecnie grają członkowie zespołu to trąbka, klarnet, flet, saksofon altowy, saksofon tenorowy, puzon, czynele,
werbel, bęben, tuba.
Michał Okrzeszowski
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Wieczór w Ogrodzie Spotkań w Dąbrówkach
Wystawa „Mama i córki – artystyczne trio”, spektakl taneczny „Wif(r)ii”, koncert grupy Late On Time

L

etnie wieczory sprzyjają plenerowym imprezom, a otoczenie
Ośrodka Kultury w Dąbrówkach
jest świetnym miejscem by takie organizować. Wieczory w Ogrodzie Spotkań powoli stają się tutejszą tradycją. 16 lipca publiczność obejrzała wystawę prac Janiny
Jurek, Agnieszki Jurek-Kraski i Katarzyny Jurek-Decowskiej, zobaczyła niezwykły spektakl grupy Kamino oraz posłuchała muzyki zespołu Late On Time.
Janina Jurek z Pogwizdowa tworzy
„od zawsze” i „z potrzeby serca”, jak
sama określa. Maluje farbami olejnymi
na płótnie. Są to głównie pejzaże leśne
i polne, kwiaty ogrodowe i dziko rosnące,
a także sceny rodzajowe i religijne. Szczególną sympatią darzy najbliższą okolicę, ukazując jej piękno. Twórczość pani
Janiny została wielokrotnie doceniona.
Jest ona laureatką licznych konkursów
i wystaw.
Córka pani Janiny, Agnieszka Jurek
-Kraska z wielką pasją tworzy dekoracje
z suchych kwiatów. Są to głównie bukie-
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ty, kompozycje kwiatowe, drzewka, kule,
wianki, palmy, stroiki świąteczne, walentynkowe, itp. Wykonuje je z naturalnego
suszu, który pozyskuje głównie z własnej
uprawy. Rośliny mają naturalny kolor, je-

dynie niektóre są barwione w celu uzyskania bardziej wyrazistego odcienia.
Katarzyna Jurek-Decowska, również
córka Janiny Jurek, jest absolwentką Liceum Plastycznego w Tarnowie, o profilu tkactwo artystyczne. Jest także historykiem sztuki. Zajmuje się tkaniną
artystyczną. Najpierw własnoręcznie farbuje nici, sznurki itp., a następnie wykorzystuje je do tworzenia gobielinów
i makram, ale również innych form artystycznych. Tematem są zazwyczaj motywy roślinne i zwierzęce. Prace zachwycają
bardzo dokładnym wykonaniem, pięknymi kolorami, które przenikając się, sprawiają wrażenie jakby były malowane.
Spektakl „Wif(r)ii” w wykonaniu Teatru Tanecznego Kamino to opowieść
o uzależnieniu od Internetu i telefonu.
O tym, jak nieustannie poszukujemy zasięgu, będąc w pracy, podróży, w domu
czy nawet z bliskimi. Notorycznie sprawdzamy Messenger lub podglądamy innych w Internecie. Nawiązujemy relacje
online, ale mamy kłopot z tymi offline.
Wysyłamy wesołe minki kiedy w środku zżera nas smutek. Nakładamy maski zasłaniając prawdziwe emocje. Autorką choreografii i założycielką teatru jest
znana tancerka Żaneta Majcher, finalistka programu „You can dance”.
Zespół Late On Time to pop rockowa
formacja, związana z Ośrodkiem Kultury w Krzemienicy. Istnieją od dwóch lat.
Grają covery i swoje własne utwory. Wielokrotnie występowali na różnych imprezach w Gminie Czarna, m.in. Jarmarku
Garncarskim i otwarciu Ośrodka Kultury w Dąbrówkach.
opracował Michał Okrzeszowski
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Realizacja programu nauczania

w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach oświatowych z terenu
Gminy Czarna w sytuacji trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2
Pomimo trwającej pandemii nauka w szkołach z początkiem nowego roku szkolnego 2021/2022
odbywa się w tradycyjnej formie. Jednak powrót dzieci do szkół zwiększył ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, co miało miejsce również w przypadku uczniów z terenu
naszej Gminy.
W sytuacji otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS – CoV – 2 u ucznia lub pracownika placówki oświatowej z terenu naszej
Gminy, Dyrektor tej placówki ustalał
z kim miał bliski kontakt zakażony uczeń
lub pracownik, a następnie zwracał się
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o czasowe
zawieszenie zajęć konkretnego oddziału
szkolnego lub konkretnej grupy przedszkolnej. Po otrzymaniu pozytywnej opinii z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Dyrektor
występował z wnioskiem do organu prowadzącego czyli Wójta Gminy Czarna
o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie zajęć w oddziale szkolnym lub grupie
przedszkolnej. Zgoda organu prowadzą-

cego była udzielana pisemnie w formie
zarządzenia wójta. O czasowym zawieszeniu zajęć w danym oddziale szkolnym
lub danej grupie przedszkolnej zawsze
był informowany organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
W okresie zawieszenia zajęć program nauczania był realizowany za pośrednictwem platform zdalnych. Nauką
zdalną objęci byli tylko uczniowie danego oddziału szkolnego lub grupy przedszkolnej, których dotyczyło czasowe zawieszenie zajęć. Natomiast uczniowie
pozostałych oddziałów szkolnych i grup
przedszkolnych realizowali w tym czasie
program nauczania metodą tradycyjną.
Janusz Spirała
dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Od początku nowego roku szkolnego 2021/2022
w naszej Gminie były czasowo zawieszone
zajęcia w następujących placówkach:
v Grupie przedszkolnej 4-latków w Zespole Szkół
w Dąbrówkach w okresie 25-29 października
2021 r.
v Klasie 7a w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej
w okresie 9-15 listopada 2021 r.
v Klasie 7 i części klasy 8 w Zespole Szkół w Woli
Małej w okresie 22-26 listopada 2021 r.
v Klasie 8a w Zespole Szkół w Czarnej w okresie
22-26 listopada 2021 r.
v Grupie przedszkolnej 3-latków i 4-latków w Zespole Szkół w Czarnej w okresie 23-26 listopada
2021 r.
v Grupie przedszkolnej „Wiewiórki” w Zespole Szkół
w Krzemienicy w okresie 24-29 listopada 2021 r.
v Klasie 3a w Zespole Szkół w Krzemienicy w okresie 25-29 listopada 2021 r.
v Klasie 7b i oddziale przedszkolnym „0” w Zespole
Szkół w Medyni Głogowskiej w okresie od 26 listopada do 3 grudnia 2021 r.
v Klasie 8 w Zespole Szkół w Zalesiu w okresie od
29 listopada do 3 grudnia 2021 r.

Podstawy ekonomii
i trochę zabawy
Spotkanie z Bogusiem Janiszewskim
Autor książek dla dzieci – Boguś Janiszewski,
20 października odwiedził bibliotekę w Czarnej. Na
spotkaniu z uczniami klasy III a i III b z tutejszej szkoły podstawowej opowiadał o podstawach ekonomii.
Dzieci chętnie brały udział w zabawach edukacyjnych. Zajmowały się np. w handlem wymiennym oraz handlem przy użyciu pieniądza. Pisarz nawiązywał do swojej książki pt.
„Ekonomia. To o czym dorośli Ci nie mówią”.
Boguś Janiszewski jest także autorem innych
książek popularnonaukowych, poświęconych
takim zagadnieniom jak kosmos, klimat, choroba, mózg, emocje, polityka, wirusy, sztuczna inteligencja.
Spotkanie w Czarnej było częścią wspólnego projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łańcucie oraz bibliotek publicznych z terenu naszego powiatu. Projekt „Ekonomia
w szkole i bibliotece” jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Michał Okrzeszowski
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Szkoła w Zalesiu Mistrzem
Województwa Podkarpackiego,
Szkoła w Dąbrówkach
zdobywcą V miejsca
podczas Finałów Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci w Badmintonie
Po świetnym występie
w Półfinałach Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci w Badmintonie, które odbyły się 23 listopada 2021 r. w Zarzeczu k.
Przeworska, uczniowie szkół
z Zalesia oraz Dąbrówek uzyskali awans do ścisłego finału rozegranego 1 grudnia
2021 r. w Straszęcinie, w powiecie dębickim. W rozgrywkach półfinałowych pierwsze
miejsce w kategorii dziewcząt zajęły uczennice Szkoły
Podstawowej im. Jana Kantego w Zalesiu, natomiast
drugie miejsce na podium,
tym razem w dwóch kategoriach chłopców i dziewcząt,
zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Dąbrówkach. Do
ścisłego finału z czterech półfinałów rozgrywanych w naszym województwie awansowały po trzy najlepsze szkoły,
w sumie 19 szkół z Podkarpacia. W zawodach wzięło udział
11 drużyn dziewcząt i 12 drużyn chłopców.
Szkołę z Dąbrówek w kategorii dziewcząt reprezentowały uczennice klasy IV:
Zuzanna Golenia, Martyna
Strzępka, Zuzanna Strzępka,
w kategorii chłopców uczniowie klasy V: Adam Przybyła, Błażej Gwizdak, Miko-

Wielki sukces uczniów
szkół z Zalesia i Dąbrówek

łaj Babka. Szkołę z Zalesia
reprezentowały dwie dwunastoletnie uczennice: Dominika Sudoł oraz Oliwia Surowiec. Obie szkoły z naszej
gminy pod opieką Piotra Surowca stoczyły wiele emocjonujących i stojących na wysokim poziomie pojedynków. Na
słowa uznania zasługuje drużyna dziewcząt z Dąbrówek,
która była najmłodszą reprezentacją, i której niewiele zabrakło, by zbliżyć się do pierwszej czwórki tych mistrzostw.
Ostatecznie oba zespoły
chłopców i dziewcząt z Dąbrówek wywalczyły V miejsce.
Natomiast historyczny sukces wywalczyła szkoła z Zalesia, która aby dojść do fina-

łów, musiała łącznie stoczyć 20
pojedynków, niejednokrotnie
bardzo zaciętych. W rywalizacji pokonały m.in. zawodniczki
z Gogołowa trenujące w tamtejszym Uczniowskim Klubie
Sportowym „Skarbek Gogołów”. Mimo niepełnego składu
drużyny – każdą szkołę mogły
reprezentować drużyny 3-osobowe – Dominika i Oliwia spisały się na medal i dokonały
historycznego wyczynu, zaj-

mując I miejsce. W ten sposób Szkoła Podstawowa w Zalesiu po raz pierwszy w historii
stanęła na najwyższym stopniu
podium w finałach województwa podkarpackiego.
Serdecznie gratulujemy obu
drużynom tak wysokich wyników, wspaniałego kibicowania i dziękujemy za godne reprezentowanie naszych szkół
i gminy.
Piotr Surowiec

Drużyna dziewcząt ze szkoły w Zalesiu w składzie: Dominika Sudoł,
Oliwia Surowiec oraz drużyny dziewcząt i chłopców ze szkoły w Dąbrówkach
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Tydzień Życzliwości
w krzemienickiej szkole

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Święto to zainspirowało nas do zorganizowania w naszej szkole Tygodnia Życzliwości mającego na celu promowanie uśmiechu, serdeczności, wzajemnego szacunku, używania zwrotów grzecznościowych,
niesienia pomocy.
Była to odpowiedź na zauważoną potrzebę zwrócenia uwagi uczniów na drobne gesty świadczące o kulturze człowieka,
które powinny nam towarzyszyć w codziennym życiu, ponieważ są podstawą
budowania dobrych relacji między ludźmi. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna.
Uczniowie w ciągu Tygodnia Życzliwości realizowali następujące zadania:

Poniedziałek:
Powiedz dwa miłe słowa na powitanie
każdej spotkanej w szkole osobie
Wtorek: Mile przywitaj się z każdą osobą
Środa: Podziel się smakołykiem
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Czwartek: Dzień klasowej życzliwości
Piątek: Dzień drobnego upominku
Bardzo wymowna okazała się akcja miłego powitania, kiedy najmłodsi w bajkowych przebraniach pozdrawiali każdą
wchodzącą do szkoły osobę, ale chyba
najwięcej emocji wśród starszych uczniów
wzbudziła „słodka środa”, w trakcie której najmłodsi obdarowywali słodkościami przypadkowe osoby.
W ramach zajęć uczniowie między innymi: oglądali krótkie filmy animowane
promujące bezinteresowną pomoc na co
dzień, odnosząc je do życia szkolnego,
uczyły się tematycznych piosenek, wykonywały emotki z miłymi słowami, które
na zakończenie akcji rozdawały całej spo-

łeczności szkolnej, co wywoływało dużo
uśmiechu wśród uczniów i dorosłych.
Oprócz tego odbył się Szkolny Plebiscyt Życzliwości „Najżyczliwsi 2021”.
Uczniowie wszystkich klas przeprowadzili głosowanie na najbardziej życzliwego
kolegę, koleżankę z klasy. Należało wziąć
pod uwagę następujące cechy życzliwej
osoby: n uśmiecha się do innych n pomaga innym n szanuje dorosłych, koleżanki, kolegów i samego siebie n używa
na co dzień zwrotów grzecznościowych:
dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam, itp. n nie używa wulgaryzmów n
broni słabszych.
W ten sposób powstał Szkolny Katalog
Osób Życzliwych.
Samorząd szkolny zorganizował konkurs na plakat, teledysk, prezentację,
komiks, wierszyk promujący życzliwość.
Powstało wiele ciekawych realizacji (do
obejrzenia na: www.zskrzemienica.pl)
Nakręcajmy więc spiralę życzliwości,
zarażajmy nią innych, zachęcajmy do czynienia dobra nie tylko od święta. Pamiętajmy, że „małe radości i drobne gesty
życzliwości, są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności...”.
Ewa Szczęch, Katarzyna Wróbel
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Efektywne działania w szkole w Zalesiu

Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Zalesiu zgłosiły swój udział
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program
jest realizowany i finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zakładane cele to przede
wszystkim: kształtowanie postaw proczytelniczych, wzmocnienie roli bibliotek
oraz poprawa stanu czytelnictwa. Dzięki
udziałowi w Projekcie mamy możliwość
zakupu nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek.
W tym roku kalendarzowym do realizacji zadań wynikających z Projektu przystąpiło nasze Przedszkole. Odbyło się już
kilka spotkań, w czasie których zaproszeni goście czytali dzieciom bajki. Opowiadali również o specyfice swojej pracy.
Bajki czytała m.in. pani dyrektor Lucyna Gołojuch, położna – p. Aleksandra
Kołomyja (24.11.21 r.) oraz listonosz, p.
Tadeusz Kowal (19.11.21 r.). Dzieci spotkały się również z p. Lidią Miś, autorką wspaniałych książek dla najmłodszych
(18.11.21 r.). Koordynatorkami działań
w ramach Projektu są panie – Paulina
Panek i Monika Pietraszek.
Przedszkolaki są bardzo zaangażowane
w działania projektowe, z uwagą słuchają
bajek. Interesują się również zawodami
wykonywanymi przez zaproszonych lektorów. Wspólnie z nauczycielkami i rodzicami cieszą się, że dzięki Projektowi,
mogą korzystać z nowych pozycji książkowych.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zalesiu w roku szkolnym
2021/2022 wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta.”
Podjęli się realizacji kilku zadań, które
miały na celu budowanie naszej tożsamości, wzmocnienie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty i kształtowanie postaw patriotycznych.
Młodzież z klasy ósmej, pod opieką
p. Ewy Jurek i p. Danuty Gołojuch, odwiedziła 29.10. 2021 r. lokalne miejsce
www.gminaczarna.pl

pamięci – grób upamiętniający ofiary II
wojny światowej znajdujący się w lesie,
w rejonie Czarnej i Dąbrówek. Uczniowie poznali historię miejsca, oczyścili je
i zapalili znicze.
W czasie odwiedzin cmentarza parafialnego uporządkowaliśmy przynajmniej
jeden bezimienny i opuszczony grób. Odwiedziliśmy także groby naszych krewnych i przyjaciół. Dzieci dzieliły się wspomnieniami o zmarłych przodkach. Na
cmentarzu byli uczniowie klasy piątej
i szóstej (2 listopada 2021 r.) oraz klasy
czwartej (5 listopada 2021 r.) pod opieką wychowawczyń: Jolanty Turek, Danuty Gołojuch i Jolanty Lepianki.
W ramach akcji „Szkoła pamięta”
uczniowie klas I-III pod opieką p. Barbary Trynieckiej omawiali w listopadzie
2021 r. znaczenie Świąt Zadusznych oraz
poznawali miejsca pamięci narodowej
oznaczone biało-czerwonymi flagami.
Wykonali prace plastyczne nawiązujące
do polskiej tradycji Świąt Zadusznych.

Przedstawione i realizowane zadania
są częścią wszechstronnych działań dydaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez kadrę pedagogiczną
w Szkole Podstawowej w Zalesiu i mających na celu wszechstronny rozwój osobowościowy naszych dzieci.
Danuta Gołojuch
nauczyciel ZS w Zalesiu
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Wielki rejs na małym stawie,
czyli pływanie na byle czym

12 września na stawie przy
Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej odbyła się kolejna edycja konkursu „Pływanie
na byle czym”. Było pływanie
po stawie z klubem żeglarskim
Czarna Szekla (dla każdego), pokazy i warsztaty Slack
Line, prezentacje konkursowych jednostek pływających,
papierowe regaty kids. Natomiast w Parku MB Jagodnej
publiczność posłuchała koncertu zespołu Late On Time
i obejrzała pokaz ognia grupy
Fire Charmers. Impreza zakończyła się wspólną potańcówką.
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Bo mądrym być, to zdrowo żyć!
Młodzi ludzie, zaczynając formalną edukację, najczęściej mają częściowo rozbudzoną kreatywność i ciekawość świata. Jak mocno są ciekawi świata, zależy oczywiście od domu rodzinnego. Zadaniem nauczycieli jest spowodować, że opanują oni konkretne umiejętności i posiądą konkretną wiedzę. Tak to działa…
Często miejsca na rozwijanie pasji
i samodzielne działania w szkole nie ma
zbyt wiele. Stąd duża część młodych ludzi przestaje zadawać pytania i dziwić się
światu. W naszej szkole staramy się temu
zapobiec…
W Szkole Podstawowej w Czarnej realizujemy projekt „Bo mądrym być, to zdrowo żyć” dla uczniów klasy 3 „a” i 3 „b”.
Grant z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na ziemi” dla naszych uczniów uzyskało Stowarzyszenie
WiR KOPERNIK. Celem tego projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego oraz „oderwanie” uczniów
od komputera po okresie nauki zdalnej,
a także propagowanie ekologicznych zachowań wśród uczniów i rodziców.
Przed nami wiele ciekawych zajęć dotyczących zdrowego stylu życia, bo nasz pro-

jekt realizujemy od listopada do czerwca.
Są to między innymi: zajęcia z jogi prowadzone przez instruktora, aerobik i zajęcia
sportowe prowadzone przez nauczyciela
wychowania fizycznego, zajęcia praktyczne z fizjoterapeutą i zajęcia z dogoterapii.
Uczniowie będą samodzielnie uprawiać
warzywa, wykonywać sałatki owocowo
-warzywne, koktajle. Podczas zajęć plastycznych wykonają m.in. ulotki, plakaty
propagujące zdrowy styl życia. Wszystkie
zajęcia prowadzone są przez specjalistów
oraz wychowawców klas trzecich.
Przed nami sporo ciekawych spotkań.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie po zajęciach z projektu nadal będą kontynuowali i propagowali zdrowy styl życia. Bo
projekty mają swój początek, a nie mają
końca…
Iwona Międlar
dyrektor ZS w Czarnej

listopada 2021 r. uczniowie wzięli udział
20
w zajęciach z dogoterapii prowadzonych
przez p. Barbarę Urban – specjalistę w dogote-

rapii. Celem tego typu zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci. Zaproszony pies rasy Cavalier
King Charles Spaniel o imieniu Rita był bardzo aktywny jako terapeuta. Uczniowie dzielnie przełamywali bariery niepewności, obawy
przed kontaktem z psem. Prowadząca zajęcia wyjaśniła uczniom jak należy podchodzić do
psa, w których miejscach ciała zwierzaka można go głaskać, w jaki sposób należy karmić go
smakołykami. Podczas gier i zabaw zdobywali szeroką wiedzę na temat psów.

MIKOŁAJKI
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egoroczne spotkania z Mikołajem w całej gminie Czarna odbyły się w wyjątkowym nastroju współpracy i ogromnego
zaangażowania stowarzyszeń, jednostek OSP,
Kół Gospodyń, parafii, rad sołeckich, sołtysów, pracowników Gokir i Ośrodka Garncarskiego oraz całej ekipy mieszkańców i sponsorów, którzy zgodnie chcieli podtrzymać tę
wyjątkową tradycję.
Dzięki temu nie tylko dzieci w ten weekend
miały wiele radości.
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