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Szanowni 
Mieszkańcy 

Gminy Czarna
Z wielką przyjemnością odda-

ję w Państwa ręce kolejny, wa-
kacyjny  tym  razem  45. numer 
wydawanej przez nas gazety sa-
morządowej Nasza Gmina.

W tym numerze polecam rela-
cje z ważnych dla nas świąt pa-
triotycznych, religijnych i zawodowych, takich jak: gminne 
święto majowe obchodzone po trzyletniej przerwie w Ko-
ściele Parafialnym w Dąbrówkach, święto Matki Boskiej Ja-
godnej w Medyni Łańcuckiej, 100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzemienicy, Piknik Sąsiedzki w Czarnej oraz 
kolejny XXVII już Jarmark Garncarski w Medyni Głogow-
skiej. Podczas Jarmarku nasza gminna artystka, Pani Wła-
dysława Prucnal, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

11 lipca, dzień po Jarmarku, doszło do bardzo ważnego 
wydarzenia. Z Panią Agnieszką Kurczewską – Wójt Gminy 
Piecki, uroczyście podpisaliśmy umowę o współpracy mię-
dzy naszą Gminą a Gminą Piecki, w której mieści się mu-
zeum z największą kolekcją glinianych rzeźb Pani Włady-
sławy Prucnal. 

Mamy coraz bardziej suchy klimat, dlatego nie możemy 
zaniedbać działań inwestycyjnych, które poprawią naszą sy-
tuację hydrologiczną. Jak wcześniej pisaliśmy, wykonane zo-
stały 4 nowe studnie w Czarnej i 3 w Pogwizdowie, a obecnie 
trwają prace związane z ich przyłączaniem do stacji uzdat-
niania wody. Ponadto Gmina planuje budowę odcinka ka-
nalizacji w Czarnej i modernizację stacji uzdatniania wody. 
Jest to możliwe dzięki pozyskaniu znacznych środków wyso-
kości ponad 5,2 mln zł z programu Polski Ład. Warto wspo-
mnieć, że udało się pozyskać kolejne środki z tego programu 

w wysokości ponad 5 mln zł na gruntowny remont i moder-
nizację w Zespole Szkół w Zalesiu. 

26 maja w przeddzień święta Samorządu Terytorialnego, 
Gmina Czarna została doceniona w sposób szczególny, zdo-
bywając Podkarpacką Nagrodę Samorządową jako lider 
w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. Chociaż nagro-
da nie jest związana z gratyfikacją finansową to jednak ta-
kie wyróżnienie cieszy nas niezmiernie, ponieważ oznacza, 
że jesteśmy gminą w której można dobrze wypocząć i zwie-
dzić ciekawe, nietuzinkowe miejsca i obiekty.

W czerwcu na stadionie Klubu Sportowego „Las” w Zale-
siu odbyły się bardzo ważne dla wszystkich strażaków OSP 
gminne zawody sportowo pożarnicze, w których startowa-
ło 168 druhen i druhów z 14 drużyn ze wszystkich OSP z te-
renu gminy. 

Miło mi powiadomić Państwa, że w tym roku aż dwie na-
grody Marszałka Województwa Podkarpackiego trafiły do na-
szej gminy: nagroda indywidualna dla pani Małgorzaty Wisz, 
dyrektor Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej za 
całokształt działalności oraz nagroda zbiorowa dla Zespołu 
Regionalnego Wesele Krzemienickie, który we wrześniu bę-
dzie obchodzić jubileusz 75-lecia działalności artystycznej.

1 lipca otwarte zostało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Woli Małej, pierwsza tego typu placówka w naszej gminie. 
Uroczystego otwarcia obiektu dokonali znamienici goście, 
m.in. Pan Stanisław Szwed – wiceminister Rodziny i Polity-
ki Społecznej oraz Pan Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm 
RP. W bieżącym numerze gazety warto zapoznać się z rela-
cją z otwarcia ośrodka oraz wywiadem z Panią Iwoną Kołcz 
– dyrektor COM.

Zainteresowanych Czytelników Naszej Gazety zachęcam 
gorąco do sięgnięcia po gazetę i życzę miłych chwil przy lek-
turze, w wygodnym miejscu w cieniu, ze szklanką zimnego na-
poju w dłoniach. 

Z poważaniem
Edward Dobrzański
Wójt Gminy Czarna
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XXXIII Sesja  
Rady Gminy Czarna  

z dnia 30 marca 2022 r. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Podczas obrad podjętych zostało 7 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:

v wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie komunal-
ne Gminy Czarna położonych w Czar-
nej,

v przyjęła program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Czarna w 2022 roku,

v uchwaliła Miejscowy Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Czarna – 
Pastwiska III w Czarnej,

v wprowadziła  zmianę  w  uchwale 
nr XXX/323/2021 w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad wypłaty diet przysłu-
gujących radnym Rady Gminy Czarna,

v przyjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na re-
alizację zadania publicznego,

v przyjęła „Gminny Program Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii dla Gminy Czarna na  lata 
2022-2025”,

v wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2022.

XXXIV Sesja  
Rady Gminy Czarna  

z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Podczas obrad podjęto jedną uchwałę. 

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:

v wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2022.



XXXV Sesja  
Rady Gminy Czarna  

z dnia 31 maja 2022 r. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Podczas obrad podjętych zostało 12 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:

v przyjęła  zmianę  w  Statucie  Gminy 
Czarna,

v nadała statut Centrum Usług Wspól-
nych w Czarnej oraz wprowadziła zmia-
nę w uchwale nr XIX/187/2016,

v wyraziła zgodę na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie komunal-
ne Gminy Czarna położonych w Dąb-
rówkach,

v uchwaliła Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego terenów 
usługowo-produkcyjnych w Dąbrów-
kach, 

v uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 19 Studium 
Uwarunkowań  i  Kierunków  Zago-
spodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Czarna, 

v przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Miej-
scowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego Czarna Pastwiska II 
w Czarnej, 

v przyjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zada-
nia publicznego,

v upoważniła Wójta Gminy Czarna do 
realizacji zadań związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa,

v wyraziła zgodę na nabycie w drodze 
komunalizacji na rzecz Gminy Czarna 
nieruchomości położonej w Czarnej,

v zaliczyła drogę położoną w Krzemie-
nicy do kategorii dróg gminnych,

v wprowadziła  zmiany  w  Uchwale  
Budżetowej  Gminy  Czarna  na  rok 
2022,

v wprowadziła  zmianę  w  wielolet-
niej  prognozie  finansowej  Gminy  
Czarna.

XXXV Sesja  
Rady Gminy Czarna  

z dnia 30 czerwca 2022 r. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych.  

Podczas obrad podjętych zostało 10 uchwał.

Podczas obrad Rada Gminy Czarna:

v rozpatrzyła Raport o stanie Gminy 
Czarna za 2021 rok i udzieliła wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Czarna,

v zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
Gminy Czarna za rok 2021 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za rok 2021,

v udzieliła absolutorium Wójtowi Gmi-
ny z wykonania budżetu Gminy Czar-
na za rok 2021,

v wydała  opinię  o  lokalizacji  kasy-
na gry w budynku nr 968 B położo-
nym w miejscowości Krzemienicy na 
działkach o numerach ewidencyjnych 
3407/1 i 3407/2,

v przyjęła uchwałę w sprawie nawiąza-
nia współpracy partnerskiej pomiędzy 
Gminą Czarna a Gminą Piecki,

v ustaliła  wysokość  ekwiwalentu  pie-
niężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu Gminy Czarna uczestniczących 
w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych,  szkoleniach  i ćwicze-
niach,

v określiła średnią cenę jednostki pali-
wa w Gminie Czarna na rok szkolny 
2022/2023,

v przyjęła  uchwałę  w  sprawie  szcze-
gółowych  warunków  przyznawania 
i odpłatności  za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat jak również trybu 
ich pobierania,

v wprowadziła zmiany w Uchwale Bu-
dżetowej Gminy Czarna na rok 2022,

v wprowadziła  zmianę  w  wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Czarna.

Natalia Małecka,  
Obsługa Rady Gminy w Czarnej
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Uroczystego otwarcia placówki doko-
nali m.in. Stanisław Szwed – wice-

minister Rodziny i Polityki Społecznej, 
Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, 
Edward Dobrzański – wójt gminy Czar-
na, ks. kapelan Piotr Bielówka z Woli 
Małej, Małgorzata Dankowska – dyrek-
tor Wydziału Polityki Społecznej w Urzę-
dzie Wojewódzkim, Monika Bernat – za-
stępca dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Adam Krzysztoń – 
starosta łańcucki, Iwona Kołcz – dyrektor 
COM oraz przedstawicielka pensjonariu-
szy placówki. Goście zwiedzili Centrum, 
a później obejrzeli występ przygotowa-
ny przez młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Woli Małej oraz zespół Wolanie.

Wieczorem, na placu przy Centrum, 
odbył się piknik związany z jego otwar-
ciem. Impreza zaczęła się częścią arty-
styczną  w  Ośrodku  Kultury,  który  po 
remoncie mieści się na piętrze tego sa-
mego budynku. Wystąpił zespół wokalno- 
-instrumentalny Jakubki oraz młodzież 
z Zespołu Szkół w Woli Małej. Kolej-

Otwarcie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego 
i Piknik 
na dobry początek
1 lipca Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Woli Małej oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. 

ną atrakcją był pokaz tańca i akrobatyki. 
W „goku” otwarto także wystawę prac, 
zatytułowaną „Moje miejsce na Woli”. 
Natomiast w altanie, położonej obok bu-
dynku, odbyła się część biesiadna z Ka-
pelą i Zespołem Śpiewaczym Wolanie. 
Podczas pikniku każdy mógł  zwiedzić 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nie 
zabrakło również atrakcji dla dzieci. Były 
konkursy plastyczne, dmuchańce, malo-
wanie twarzy, a także poczęstunek dla 
wszystkich uczestników spotkania.

Michał Okrzeszowski
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QQ Kto może zostać podopiecznym 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego?

Mieszkańcem może być osoba dorosła 
z gminy Czarna ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawno-
ści. Podstawą jest orzeczenie o niepeł-
nosprawności. Co istotne – rekrutację 
prowadzi nie samo Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalne, ale Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. W tej chwili wszyst-
kie miejsca w placówce są już zajęte, ale 
wnioski o pobyt można składać przez cały 
czas. Jeżeli ktoś z pensjonariuszy zrezy-
gnuje z pobytu lub wygaśnie mu decyzja 
o skierowaniu do COM, to będzie moż-
na dostać się na jego miejsce. Formularze 
wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego 
można znaleźć na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej GOPS:

https://biuletyn.net/gops.
gminaczarna/?bip=1&cid=63&bsc=N

QQ Ilu pensjonariuszy możecie 
przyjąć w jednym czasie?

Z pobytu dziennego może skorzystać 
10 osób, natomiast z całodobowego – 
2 osoby. 

QQ A jak długo trwa pobyt w ośrodku? 
To  już  zależy  od  decyzji  dyrektora 

GOPS. Po złożeniu wniosku pracownik 
socjalny przeprowadza rodzinny wywiad 
środowiskowy w miejscu zamieszkania 
danej osoby. Później jest wydawana de-
cyzja o skierowaniu do COM. Ona wska-
zuje okres pobytu. Może to być miesiąc, 

3 miesiące, pół roku lub maksymalnie 
rok. 

QQ W jakich godzinach odbywają 
się zajęcia w placówce? 

Pobyt dzienny trwa 8 godzin. Od 8 do 
16, od poniedziałku do piątku. Pobyt ca-
łodobowy obejmuje wszystkie weeken-
dy i święta. 

QQ Jakie zajęcia oferuje Centrum? 
Centrum  zatrudnia  opiekunów,  te-

rapeutę  zajęciowego,  fizjoterapeutę 
oraz pielęgniarkę. Świadczymy specjali-
styczne usługi, dostosowane do potrzeb 
i możliwości Uczestników, zapewniające 
poczucie bezpieczeństwa, komfortu, od-
poczynku, pielęgnowania relacji z inny-
mi mieszkańcami, rodziną, przyjaciółmi, 
możliwości prowadzenia normalnego co-
dziennego życia, przygotowywania posił-
ków, rozwoju zainteresowań. Uczestnicy 
będą mogli korzystać z terapii zajęciowej, 
usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, 
pielęgniarskich, edukacyjnych, aktywi-

zujących, rekreacyjno-turystycznych czy 
kulturalno-oświatowych. 

QQ Czy zapewniacie również  
wyżywienie?

Tak, w ramach pobytu dziennego za-
pewniamy śniadanie i obiad oraz – my-
ślę, że to bardzo istotne – również do-
wóz uczestników.

QQ To rzeczywiście ważne, 
zwłaszcza dla osób, które mają 
problemy z poruszaniem się. 
A z jakich pomieszczeń mogą 
korzystać mieszkańcy Centrum?

Mają do dyspozycji sale, w których od-
bywają się zajęcia ze specjalistami, po-
kój dzienny z jadalnią, pokój zabiegowo 
– pielęgnacyjny, pokój do odpoczynku, hol 
z szatnią, pomieszczenia higieniczno-sani-
tarne, kuchnię, altanę, siłownię zewnętrz-
ną i ogród. Część mieszkaniowa składa 
się z jednoosobowych pokojów z łazienką, 
dostosowanych do potrzeb osób mających 
kłopoty z poruszaniem się. Warto dodać, 
że budynek jest pozbawiony barier archi-
tektonicznych i w pełni dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszyst-
kie pomieszczenia wyposażono w system 
monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy 
(pozwalający łatwo wezwać personel), co 
czyni pobyt w pełni bezpiecznym.
QQ Dziękuję serdecznie za rozmowę.

rozmawiał Michał Okrzeszowski

Wnioski o pobyt można 
składać przez cały czas

rozmowa z Iwoną Kołcz – dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Woli Małej
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Zgodnie z regulaminem, osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domo-
we są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do użytku publicznego.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być pro-
wadzone wyłącznie na smyczy a właściciele psa zobowiązani są do natych-
miastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę 
w miejscu publicznym. 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwie-
rząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwo-
ści ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfika-
cję właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi 
kara aresztu lub grzywny (art. 37).

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, 
że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości 
wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim 
ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, pro-
simy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowol-
nym opuszczaniem ich przez psy i przypominamy o konieczności utrzymy-
wania tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bez-
pieczeństwo w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 77 Kodeksu 
Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ogra-
niczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Jednocześnie przypomina się o konieczności szczepień zwierząt 
przeciwko wściekliźnie i regularnym badaniu zwierząt.

Kamil Chmiel
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Pamiętaj 
o obowiązku 
opieki nad 

psem!
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczą-
cymi psów pozostawionych bez opieki na 
terenie naszej gminy przypominam miesz-
kańcom o obowiązkach ciążących na wła-
ścicielach i opiekunach psów wynikających 
z Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Czarna.

„Zdrowe powietrze 
jest lepsze”

Od 1 sierpnia do 30 września trwa ostat-
ni nabór do programu wymiany kotłów wę-
glowych na gazowe. Wnioski można składać 
w urzędzie gminy. Więcej informacji o pro-
jekcie „Zdrowe powietrze jest lepsze” można 
znaleźć na stronie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego https://rof.org.pl/ w zakład-
ce „Realizowane projekty” , „Wymiana źró-
deł ciepła na terenie ROF”. 
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Odznaczenie wręczył Andrzej Dera – 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP. Dekoracja orderem odbyła się 10 
lipca podczas XXVII Jarmarku Garncar-
skiego w Medyni Głogowskiej. Ministro-
wi towarzyszyła Ewa Leniart – wojewoda 
podkarpacki. - Pani Władysława Prucnal 
pochodzi z tego miejsca, a Pan Bóg obda-
rzył ją wielkim talentem. Umiała się tym ta-
lentem podzielić. Jej prace są znane prawie 
wszędzie, również poza granicami kraju: 
w całej Europie, Stanach Zjednoczonych, 

Australii, Japonii. Jest to postać absolutnie 
wyjątkowa i myślę, że te dzieła które była 
w stanie stworzyć, te postacie które zatrzy-
mała w glinie, zostaną na lata, na wieki – 
mówił minister Andrzej Dera. 

- Pani Władysławo, dziękujemy za to, że 
pani swoim życiem dowodzi, że warto od-
dać się swojemu talentowi, że warto mieć 
pasję. Ceramika jest pani pasją, a my dzi-
siaj z tego wielkiego dzieła pani życia ko-
rzystamy i czerpiemy pełnymi garściami –
powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Talent, który przezwyciężył 
nawet chorobę

Władysława Prucnal od ponad 70 lat 
zajmuje się rzeźbą w glinie. Największy 
zbiór rzeźb artystki znajduje się w jej ro-
dzinnym domu w Medyni Głogowskiej, 
przekształconym w galerię oraz w Piec-
kach na Mazurach, gdzie znajduje się 
około 2 tys. jej dzieł. Rzeźby, w których 
artystka „zatrzymała” codzienne życie 
dawnej Medyni przyczyniły się w wielkim 
stopniu do zbudowania wspólnej tożsa-

Władysława Prucnal odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Andrzej Duda odznaczył 
Władysławę Prucnal Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Medyńska artystka otrzymała 
go „za wybitne osiągnięcia w twór-
czości rzeźbiarskiej, za promowanie 
polskiej kultury ludowej”.
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Po  ciężkiej  choro-
bie, jaką przeszła rzeź-
biarka w 2006 r., dzięki 
swojej ogromnej pasji 
potrafiła  przezwycię-
żyć paraliż prawej ręki 
i powrócić do tworze-
nia.  Chociaż  nie  od-
zyskała już mowy, ten 
brak zrekompensowała 
wspaniałymi dziełami. 
W  roku  2012  angiel-
ska  pisarka  Christine 
Rickards-Rostworow-
ska  napisała  książkę 
„Sztuka z Ziemi Zro-
dzona”, w której pre-
zentuje twórczość Wła-
dysławy Prucnal.

W 2019 r. w wieku 84 lat artystka wy-
konała 35 rzeźb przedstawiających bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę. W rękach Męczen-
nika umieściła wkomponowaną koronę 
cierniową z relikwią w postaci fragmen-
tów cegły pobranej z grobu ks. Jerzego. 
Przez wszystkie lata swojej aktywnej pra-
cy twórczej i społecznej zaskarbiła so-
bie wielki szacunek i uznanie. Zawsze 
skromna, życzliwa, serdeczna, uważna 
obserwatorka ludzi i życia, zaangażowa-
na w sprawy ważne dla kraju i jej Małej 
Ojczyzny.

mości mieszkańców, największego nie-
gdyś w Polsce zagłębia garncarskiego.

W  latach  60-tych  XX  w.  zaangażo-
wana  była  w  wykonanie  mozaik  cera-
micznych zdobiących wnętrze zabytko-
wego kościoła w Medyni Głogowskiej. 
Jest autorką płaskorzeźb i świeczników 
umieszczonych w ołtarzu głównym świą-
tyni. W tym czasie wykonywała też stacje 
Drogi Krzyżowej na zlecenie sióstr Elż-
bietanek do Jerozolimy. Innymi duży-
mi kompozycjami ceramicznymi jej au-
torstwa są mozaiki ścienne znajdujące 
się w budynkach użyteczności publicz-
nej w Łańcucie i Niebylcu.

W rodzinnej parafii dzięki stworzone-
mu przez artystkę wizerunkowi na nowo 
odrodził się kult Matki Bożej Jagodnej. 
Miłość do rodzinnej wioski i przywiąza-
nie do wartości religijnych artystka za-
warła także w napisanych około stu wier-
szach. Jej utwory umieszczone zostały na 
tablicach uliczki garncarskiej nazwanej 
w 2021 r. jej imieniem. Do kilku została 
skomponowana muzyka.

Odznaki i nagrody, które 
do tej pory otrzymała 
Władysława Prucnal:

Odznaki: 
–  „Zasłużony Działacz Kultury” przy-

znana przez Ministra, 
–  „Zasłużony dla Cepelii”, 
–  „Za zasługi dla województwa rzeszow-

skiego” (1998).

Nagrody: 
–  Artystyczna im. Jana Pocka (1982), 

im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla 
kultury ludowej” (1990), 

–  im.  Franciszka  Kotuli  „Za  wybitne 
osiągnięcia artystyczne” (1993), 

–  Zarządu Województwa Podkarpackie-
go „Za całokształt działalności i szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej (2005 i 2011), 

–  Starosty Łańcuckiego – Statuetka św. 
Michała Archanioła za wybitne osią-
gnięcia artystyczne dla dobra Powia-
tu Łańcuckiego (2003), 

–  Wójta Gminy Czarna w uznaniu szcze-
gólnych zasług w dziedzinie kultury 
(2007) i inne.

Na podstawie wniosku o odznaczenie, 
który złożyli do Prezydenta RP Starosta 
Łańcucki i Wójt Gminy Czarna 

Michał Okrzeszowski
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XXVII Jarmark Garncarski 
– dziedzictwo dla przyszłości

Jarmark Garncarski wrócił na dawne miejsce. Odbył się 10 lipca w Ośrodku Garncarskim, który powstał w miej-
scu dawnej Zagrody. Tegoroczna, 27. edycja nosiła tytuł „Dziedzictwo dla przyszłości”.

W  Medyni  Głogowskiej  znów 
zjawili  się  liczni  garncarze 
i  inni  rękodzielnicy.  Na  ich 

stoiskach królowały wyroby jakich trud-
no szukać w sklepach. Młodzież ze szkoły 
w Medyni Głogowskiej wystąpiła z krót-
kim spektaklem pt. „Sceny z życia me-
dyńskich garncarzy”. Później na scenie 
zaprezentowały się zespoły muzyczne: 
Karczmarze,  Somethingski,  Czarno-
Czarni i Atmasfera.

Jarmark zaszczycili liczni goście, m.in. 
Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP, Małgorzata Jaro-
sińska-Jedynak – sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Grzegorz Nieradka – dyrektor gabinetu 
politycznego wicepremiera Piotra Gliń-
skiego, poseł na Sejm Kazimierz Goło-
juch, wojewoda Ewa Leniart, Piotr Pilch 
– wicemarszałek województwa, Adam 

ciąg dalszy na str. 12

www.gminaczarna.pl NASZA GMINA – SIERPIEŃ 2022 11



Krzysztoń – starosta łańcucki, delegacja 
gminy Piecki z wójt Agnieszką Kurczew-
ską na czele, Lesław Kuźniar – wójt gmi-
ny Trzebownisko, Christine i Bogusław 
Rostworowscy – autorzy książki o Wła-
dysławie Prucnal i wielu innych zacnych 
gości. Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konali: gospodarz gminy – wójt Edward 
Dobrzański i dyrektor Ośrodka Garncar-
skiego Medynia Małgorzata Wisz. 

Tegoroczny  Jarmark  odbywał  się 
w Ośrodku Garncarskim, Uliczce Garn-
carskiej im. Władysławy Prucnal i placu 
obok Karczmy u Garncarzy. 

Michał Okrzeszowski

ciąg dalszy ze str. 11
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Współpraca  będzie  dotyczyła  głów-
nie kultury i turystyki, ale także innych 
dziedzin. Podpisanie umowy nastąpiło 
11 lipca na sali narad w urzędzie gminy 
w Czarnej, z udziałem przewodniczących 
rad gminy, skarbników, sekretarza, de-
legacji radnych z gminy Piecki oraz pra-
cowników Gminy Czarna. 

Po powitaniu gości wójt gminy Czar-
na  przedstawił  naszą  gminę  i  omówił  
formę współpracy w świetle podjętych 
uchwał.

- Sytuacja jest wyjątkowa, szczególna. 
Cieszę się, że Rady naszych gmin wyraziły 

Gminy  
Czarna i Piecki 
zawarły umowę 

o współpracy
Gmina Czarna nawiązała współpracę z gminą Piecki, położoną w województwie 
warmińsko – mazurskim. Najpierw rady obu gmin przyjęły odpowiednie uchwa-
ły. Na ich mocy wójtowie Agnieszka Kurczewska i Edward Dobrzański podpisa-
li umowę o współpracy.

Sztuka, która łączy ludzi…  
i gminy

Nasze gminy połączyła twórczość ge-
nialnej medyńskiej rzeźbiarki Władysła-
wy Prucnal. Pani Władysława przyjaźniła 
się z Walentyną Dermacką – twórczy-
nią Muzeum Regionalnego w Pieckach. 
To właśnie w pieckim muzeum znajduje 
się największa kolekcja glinianych rzeźb 
Władysławy Prucnal. 

- Cieszy nas, że w państwa muzeum, któ-
re jest piękne i okazałe, można podziwiać 
figurki, które powstały w okresie najwięk-
szego rozkwitu twórczości pani Władysła-
wy – przyznał wójt gminy Czarna.

Delegacja gminy Piecki gościła na na-
szym terenie już od niedzieli. Tego dnia 
wzięła udział w XXVII Jarmarku Garn-
carskim w Medyni Głogowskiej. 

- Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj 
w waszej gminie, dziękuję za tak miłe przy-
jęcie, za wspaniały festiwal ceramiki, i li-
czę na to, że niebawem będziemy gościli 
państwa u nas – mówiła wójt Agnieszka 
Kurczewska.

Po podpisaniu umowy delegacja gminy 
Piecki zwiedziła gminę Czarna. Odwie-
dziła Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne 
w Woli Małej, zabytkowy kościół św. Ja-
kuba w Krzemienicy, Ośrodek Kultury 
w tej miejscowości, wielofunkcyjne bo-
iska sportowe w Czarnej, Zespół Szkół 
w Medyni Łańcuckiej, Park Matki Bo-
skiej Jagodnej w Pogwizdowie, stadion 
KS Astra w Pogwizdowie, zabytkowy ko-
ściół w Medyni Głogowskiej oraz tutejszy 
Zespół Szkół. Wizyta przebiegała w mi-
łej, przyjaznej atmosferze.

wolę abyśmy takie porozumienie zawarli. 
Inicjatywa wyszła ze strony pani wójt, któ-
ra już od pewnego czasu utrzymuje kon-
takty z panią Małgorzatą Wisz – dyrektor 
Ośrodka Garncarskiego. Ta współpraca 
okazała się bardzo owocna – mówił wójt 
Edward Dobrzański. 

Następnie  głos  zabrała  wójt  gminy 
Piecki. - Zachęcam zwłaszcza nasze ośrod-
ki oświatowe, żeby ze sobą współpracowały. 
Gdy będziemy stawiali na dzieci i młodzież, 
to będzie kwitła współpraca również w in-
nych obszarach – mówiła wójt Agniesz-
ka Kurczewska. 

Michał Okrzeszowski
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W Czarnej, w pobliżu starego mostu 
na Wisłoku znajduje się przepompownia, 
która codziennie tłoczy olbrzymie ilości 
ścieków. Spływają tutaj z Dąbrówek, Me-
dyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, 
Pogwizdowa, Zalesia oraz części Czar-
nej (dzielnica Podbórz). Później, dwie-
ma rurami ułożonymi pod dnem Wisło-
ka, płyną do oczyszczalni ścieków.

-  Przepompownia  jest  w  złym  stanie 
technicznym. Jest to konstrukcja żelbeto-
wa, jedna z pierwszych tego typu budow-
li, które powstały w gminie Czarna w la-
tach 90. Niestety beton ciągle ulega erozji. 
Dlatego ubieganie się o środki na wymia-
nę przepompowni stało się priorytetem – 
mówi Zbigniew Bojda, kierownik Re-
feratu  Usług  Komunalnych.  Podczas 

Szkołę w Zalesiu czeka modernizacja
Koniec z paleniem węglem
Piece kopciuchy zastąpi pompa ciepła, wspomagana 
kotłem gazowym. Energia będzie pozyskiwana z paneli 
fotowoltaicznych. Powstanie winda dla niepełnospraw-
nych, a w miejscu dawnej kotłowni – biblioteka i czytelnia. 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zale-
siu czeka gruntowny remont. Najważniej-
szą zmianą będzie likwidacja kotłowni 
węglowej. Szkołę będzie ogrzewać pom-
pa ciepła, zasilana fotowoltaiką i kotłem 
gazowym. Instalacja fotowoltaiczna po-
wstanie przy budynku.

Modernizacja – remont obejmie także 
wymianę instalacji elektrycznej, instala-
cji centralnego ogrzewania oraz instala-
cji ciepłej wody użytkowej. Przebudowana 
szkolna kuchnia będzie teraz spełniała ak-

tualne normy sanitarne i przeciwpożaro-
we. Na miejscu dawnej kotłowni i składu 
opału powstanie biblioteka, czytelnia i po-
mieszczenia gospodarcze. Remont czeka 
także sanitariaty. Na parterze szkoły zo-
stanie wydzielona przebieralnia i toaleta 
dla niepełnosprawnych. Budynek będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, poprzez likwidację barier ar-
chitektonicznych i montaż windy, która 
będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje 
szkoły. Z myślą o bezpieczeństwie pożaro-

wym, w obiekcie zostanie wydzielona klat-
ka schodowa, powstanie również instala-
cja hydrantowa i oświetlenie ewakuacyjne.

Szacunkowy koszt całej inwestycji przed 
przetargiem wynosi ok. 5,2 mln. zł, z cze-
go 95 procent to środki z programu Pol-
ski Ład. Pozostała kwota będzie pocho-
dziła z budżetu gminy Czarna. Niebawem 
gmina ogłosi przetarg i wyłoni wykonaw-
cę prac. Zgodnie z planem, inwestycja za-
kończy się w grudniu 2023 roku.

Michał Okrzeszowski

Plany na przyszłość: unowocześnienie stacji 
uzdatniania wody i remont odcinka kanalizacji w Czarnej
Gmina planuje przebudowę odcinka kana-
lizacji w Czarnej i modernizację tutejszej 
stacji uzdatniania wody. Na te zadania 
udało się pozyskać pieniądze z programu 
Polski Ład.

remontu wymieniony zostanie także ko-
lektor grawitacyjny. 

Przebudowa  czeka  także  przepom-
pownię w Czarnej, która mieści się koło  
GS-u. Zbudowano ją w tym samym czasie 
co przepompownię nad Wisłokiem, a jej 
stan techniczny  jest równie zły. – Przy 
okazji chcemy zmienić lokalizację prze-
pompowni, bo obecna znajduje za blisko 
zabudowań, które tam powstały już po bu-
dowie kanalizacji. Nowa konstrukcja bę-
dzie na tej samej działce, ale znacznie dalej 
od zabudowań, co zmniejszy uciążliwości 
zapachowe dla mieszkańców – zaznacza 
kierownik Zbigniew Bojda. 

Po budowie studni,  
czas na modernizację ujęcia wody

W poprzednich numerach Naszej Gmi-
ny pisaliśmy o budowie czterech nowych 
studni w Czarnej. Zabezpieczą one więk-
szą ilość wody pitnej dla mieszkańców tej 
miejscowości, a także Dąbrówek i Za-
lesia. Studnie już wykonano, a obecnie 

trwają prace związane z ich przyłącze-
niem do stacji uzdatniania wody (znajdu-
ją się dość daleko od tej placówki – nie-
które w odległości ponad 2 km). Jednak 
aby woda z nowych studni nadawała się 
do picia, konieczna  jest modernizacja 
czarnieńskiej stacji uzdatniania wody. 

- Badania wykazały, że ta woda zawiera 
za dużo związków żelaza i manganu. Po-
dobnie zresztą jak woda w całym naszym 
regionie – w gminie Czarna, czy na terenie 
sąsiednich gmin – zwraca uwagę kierow-
nik Zbigniew Bojda. 

Na  modernizację  stacji  uzdatniania 
wody i przebudowę wspomnianego wcze-
śniej odcinka kanalizacji, gmina Czarna 
pozyskała pieniądze z programu Polski 
Ład. Inwestycja będzie kosztować około 
5 284 215 zł, z czego 5 procent stanowi 
wkład własny gminy. Zgodnie z planem, 
przedsięwzięcie zakończy się pod koniec 
sierpnia 2025 roku. 

Michał Okrzeszowski
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W Czarnej trwa budowa żłobka. Powstaje on obok urzędu 
gminy. Przetarg wygrała firma Domrex Rupar Jacek z Biało-
brzeg. Budowa, wraz z wyposażeniem żłobka, będzie koszto-
wała ok. 6,5 mln zł. Gmina planuje utworzyć 3 oddziały żłobko-
we. Zakończenie prac jest planowane na IV kwartał 2023 roku. 
1 lipca plac budowy odwiedził wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, w towarzystwie posła na Sejm Ka-
zimierza Gołojucha, wójta gminy Czarna Edwarda Dobrzań-
skiego i inspektora nadzoru Janusza Bełza. 

Budowa żłobka w Czarnej 
i rozbudowa szkoły w Dąbrówkach 
Inwestycje z programu Polski Ład

Edward Dobrzański – wójt gminy Czarna odebrał symboliczny czek na kwotę 
9,995 mln zł na realizację następujących inwestycji:

1.  Wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem OZE, prze-
budowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkol-
nym w Zalesiu

2.  Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap V.

30 maja 2022 r. w Łańcucie, w Biurze Poselskim Posła na Sejm 
Kazimierza Gołojucha odbyło się spotkanie samorządowców 
powiatu łańcuckiego. 

W Dąbrówkach natomiast trwa rozbudowa i przebudowa 
Zespołu Szkół. Prace prowadzi firma POLBUD Szczepański 
Tadeusz z Rzeszowa. One również mają się zakończyć w IV 
kwartale przyszłego roku. Przedsięwzięcie będzie kosztować 
4,27 mln zł. Obie te inwestycje w 95 procentach zostaną sfi-
nansowane z programu Polski Ład. Pozostałą kwotę zapłaci 
gmina z własnego budżetu. 

Michał Okrzeszowski

 Od lewej: Wiceminister Stanisław Szwed, Wójt Edward Dobrzański, 
Poseł Kazimierz Gołojuch, Inspektor nadzoru Janusz Bełz

Wiceminister Stanisław Szwed wrzuca symboliczną monetę. Według dawnego zwyczaju, ma to zapewnić pomyślność podczas budowy.
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Finał 22 edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorzą-
dowa miał miejsce 26 maja 2022 r. Tego dnia w ramach ob-
chodów Dnia Samorządu Terytorialnego w sali Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się specjalna gala, 
podczas której laureaci otrzymali stosowne wyróżnienia. Or-
ganizatorem Dnia Samorządu Terytorialnego był Marszałek 
Województwa Podkarpackiego oraz Zarząd Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Gmina Czarna została nominowana w 2 kategoriach do na-
grody specjalnej: 
– dziedzictwo kulturowe
– sport, turystyka, rekreacja

W kategorii sport turystyka, rekreacja otrzymaliśmy nagro-
dę specjalną. 

Konkurs Podkarpacka Nagroda Samorządowa odbył się już 
po raz dwudziesty drugi, a nagrody przyznawano za osiągnięcia 
z roku 2021. Organizatorami wydarzenia są Podkarpackie Sto-
warzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Centrum Pro-
mocji Biznesu. W kapitule konkursowej zasiadają m.in. Woje-
woda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
parlamentarzyści, poseł do Parlamentu Europejskiego, władze 
Radia i Telewizji Rzeszów, dyrektorzy różnych instytucji, sa-
morządowcy, przedsiębiorcy. 

Monika Nizioł

Gmina Czarna 
wśród najlepszych 
gmin Podkarpacia

Pan Wincenty Morycz – radny gminy Czarna i sołtys Krzemienicy został odznaczony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem 
Zasługi. W imieniu głowy państwa odznaczenie wręczyła pani Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki. Uroczystość odznacze-
nia zasłużonych mieszkańców Podkarpacia odbyła się 17 maja w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Michał Okrzeszowski

Złoty Krzyż Zasługi  
dla radnego gminy Czarna

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
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30 czerwca podczas gali wrę-
czenia Nagród Marszałka 
Województwa „Znak Kul-

tury”, odbywającej się w WDK w Rze-
szowie, nagrodę zbiorową otrzymał Ze-
spół Regionalny Wesele Krzemienickie, 
który w tym roku świętuje 75-lecie swo-
jej działalności. Jest to wyróżnienie przy-
znawane  za  wybitne  osiągnięcia  oraz 
działalność artystyczną o szczególnym 
i prestiżowym znaczeniu dla kultury wo-
jewództwa podkarpackiego.

Indywidualną nagrodą za całokształt 
pracy uhonorowana została natomiast 
Małgorzata  Wisz  –  dyrektor  Ośrodka 
Garncarskiego w Medyni Głogowskiej. 
Nagrodę  wręczono  laureatce  10  lipca 
w Medyni Głogowskiej, podczas otwarcia 
tegorocznego Jarmarku Garncarskiego. 

Składamy serdeczne gratulacje i wyra-
zy uznania dla naszych laureatów, a ze-
społowi i tworzącym go osobom życzymy 
dalszych sukcesów w zachowaniu i pro-
mocji cennych XIX-wiecznych tradycji 
weselnych Krzemienicy.

Q

Nagrody Marszałka Województwa
Podkarpackiego  

dla Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie 
oraz Małgorzaty Wisz – dyrektor Ośrodka Garncarskiego

Źródło: Biuro Prasowe UMWP
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W szkoleniach bierze udział 30 miesz-
kańców gminy.– Są to osoby, które korzy-
stały z pomocy GOPS. W różnym wieku 
i z różnym doświadczeniami. Mamy ludzi 
młodych, z niewielkim doświadczeniem za-
wodowym, ale i osoby w średnim wieku, 
które jakiś czas temu wypadły z rynku pra-
cy i nie potrafią na niego wrócić, nie umie-
ją np. poprawnie przygotować CV i złożyć 
dokumentów aplikacyjnych przez Internet 
– mówi Patrycja Woś-Babka z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej – asy-
stentka projektu.

Rekrutacja zakończyła się w paździer-
niku ubiegłego roku. 26 maja zaczęły się 
pierwsze szkolenia. Najpierw był trening 
kompetencji życiowych. Kursanci uczy-
li się np. jak dobrze wypaść na rozmo-
wie kwalifikacyjnej, jak poradzić sobie ze 
stresem. Potem przyszedł czas na warsz-
taty  nowych  technologii.  Szkoleniow-
cy uczyli jak zakładać profil zaufany, jak 
się logować do PUE ZUS, jak zakładać 
firmę przez Internet. Kolejne szkolenie 
to warsztaty przedsiębiorczości. - Tu nie 

chodzi o procedurę rejestracji firmy i spra-
wy podatkowe, choć o tym też będę chciała 
wspomnieć. Przedsiębiorczość to aktywne 
i twórcze podejście do życia. Można powie-
dzieć: umiejętność radzenia sobie w życiu – 
mówi prowadząca szkolenie Urszula Mita 
– doradca zawodowy i nauczyciel przed-
siębiorczości. - Staramy się uczyć pewnych 
nawyków, które są potrzebne osobie przed-
siębiorczej. Kreatywne myślenie, asertyw-
ność, umiejętność podejmowania decyzji, 
odpowiedzialność za swoje decyzje, zwięk-
szenie poczucia własnej wartości. Właśnie 
to będziemy starać się wypracowywać przez 
3 dni warsztatów – dodaje Urszula Mita.

Teoria, praktyka  
i książeczka sanepidowska

Po  ogólnych  szkoleniach  przyszedł 
czas na kursy zawodowe, które rozpo-
częły się w lipcu. - Kursy są skierowane do 
25 osób, które biorą udział w projekcie. Jest 
to kurs ogrodnika terenów zielonych, po-
mocy kuchennej, opiekuna osób starszych, 
kurs garncarski i kurs kasjer– sprzedawca 

z obsługą kasy fiskalnej – wymienia Pa-
trycja Woś-Babka. Jako pierwszy, 4 lip-
ca, zaczął się kurs pomocy kuchennej. 

- Prowadzę szkolenia gastronomiczne, 
a wcześniej pracowałam jako nauczyciel 
zawodowy. Pracowałam też w gastronomii 
przez kilka lat, dlatego znam to zagadnie-
nie od strony teorii i praktyki – mówi pro-
wadząca kurs Renata Czyż. Na kurs po-
mocy kuchennej zdecydowało się 5 osób. 
Tak się złożyło, że same kobiety. - Przez 
3 dni trwa wprowadzenie teoretyczne, a po-
tem panie są kierowane na praktyki. Jeżeli 
któraś nie ma książeczki sanepidowskiej, to 
należy ją wyrobić w trakcie trwania kursu. 
To bardzo ważne, bo potem można podjąć 
pracę w przemyśle spożywczym, albo skle-
pie spożywczym – zaznacza Renata Czyż. 
Praktyki w restauracji będą trwały przez 
12 dni po 8 godzin. 

- W ogóle nie miałam do czynienia z pra-
cą w restauracji, ani w gastronomii. Za-
dzwoniła do mnie pani z GOPS i zapro-
ponowała udział w projekcie. Pomyślałam: 
czemu nie? Mogę skorzystać. Od 2 lat je-

GOPS pomaga bezrobotnym.

Kursy w Ośrodku 
Garncarskim

W Ośrodku Garncarskim Medynia 
trwają warsztaty dla bezrobotnych. 
Chętni mieli do wyboru kurs garn-
carski, kurs pomocy kuchennej, 
ogrodnika terenów zielonych, opie-
kuna osób starszych albo kasjera
-sprzedawcy.

Kurs garncarski
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 - Projekt skierowany jest przede wszyst-
kim do rodzin, które mają trudności w peł-
nieniu  funkcji  opiekuńczo-wychowaw-
czych. Staraliśmy się, żeby dostęp do niego 
miały zwłaszcza rodziny ,w których wystę-
puje jakaś forma przemocy oraz takie,które 
korzystają z pomocy asystenta rodzin. Po-
nadto Projekt skierowany jest do rodzin 
wielodzietnych oraz rodzin borykających 
się z problemem niepełnosprawności np. 
dziecka czy też innego członka rodziny – 
mówi asystentka projektu – Patrycja Woś
-Babka z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czarnej. 

W projekcie biorą udział 24 rodziny 
z gminy Czarna, łącznie 80 osób. - Na po-
czątku roku pracownicy socjalni z GOPS 
Czarna przeprowadzili diagnozę sytuacji 
problemowej każdej rodziny. Opisali z ja-
kimi problemami mierzy się dana rodzina, 
jakiego wsparcia wymaga. Na tej podsta-
wie przygotowaliśmy indywidualną, dalszą 
ścieżkę wsparcia – dodaje Patrycja Woś-
Babka. 

Pomoc specjalistów 
i pomoc wzajemna

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Garn-
carskim Medynia. Zostały podzielone na 
dwie części – dla rodziców i dla dzieci. 
Część  dla  dorosłych  rozpoczęła  się  30 
kwietnia 2022. Najpierw były to warszta-
ty edukacyjno-profilaktyczne, dotyczące 
problemu alkoholowego. Każdy z uczest-
ników projektu uczestniczył w pięciu spo-
tkaniach, które prowadził ks. Grzegorz 
Kot – Diecezjalny Duszpasterz Trzeź-
wości i Osób Uzależnionych. Po ich za-
kończeniu uczestnicy projektu będą spo-
tykać się w samopomocowych grupach 
wsparcia. - Porozmawiają o swoich pro-
blemach i wymienią się swoim doświadcze-
niem, a także będą udzielać sobie nawza-
jem praktycznej pomocy w radzeniu sobie 
z trudnościami, które napotykają. Spotka-
nia poprowadzi psycholog – mówi asystent-
ka projektu. Dla dorosłych zaplanowano 
także warsztaty umiejętności wychowaw-
czych – trening umiejętności rodziciel-

Warsztaty 
formą terapii

Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej służy nie tylko zwiedzającym. 
Odbywają się w nim także zajęcia dla ludzi z różnymi problemami. Od 
kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje tu warsztaty 
edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego dla rodzin 
z terenu gminy.

skich i trening umiejętności partnerskich. 
Rodziców czekają ponadto indywidualne 
konsultacje z zakresu terapii uzależnień, 
socjoterapii, wsparcia psychologicznego 
i wsparcia doradcy zawodowego.

- Indywidualne konsultacje będą dobra-
ne pod kątem diagnozy, którą przygotowa-
li wcześniej pracownicy socjalni – zazna-
cza Patrycja Woś-Babka. 

Co istotne, w trakcie trwania wszyst-
kich kursów, rodzice mogą zabierać ze 
sobą dzieci, a organizatorzy zapewniają 
im opiekę i obiad.

O wadach postawy 
i uzależnieniu od Internetu

Druga część projektu jest przeznaczo-
na dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 
lat. Będą to zajęcia indywidualne oraz 
grupowe. Młodzi uczestnicy otrzymają 
wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, 
socjoterapeutyczne i wsparcie logopedy. 

- Dzieci będą kierowane do specjalistów 
na podstawie diagnozy oraz indywidual-
nych ścieżek wsparcia. Dlatego wiemy któ-
remu jest potrzebny np. psycholog, a któ-
remu logopeda – podkreśla asystentka. 

Zajęcia  grupowe  będą  obejmowały 
warsztaty zdrowego żywienia, profilakty-
ki wad postawy, uzależnień od alkoholu, 
nikotyny, narkotyków, dopalaczy, a tak-
że gier komputerowych i Internetu. Zaję-
cia dla dzieci i młodzieży prawdopodob-
nie rozpoczną się w okresie wakacyjnym. 
- Chcemy działać dwutorowo, żeby poma-
gać zarówno rodzicom, jak i dzieciom – 
podsumowuje Patrycja Woś-Babka.

Projekt zakończy się w czerwcu 2023.
Michał Okrzeszowski

stem bezrobotna – mówi pani Małgorzata, 
jedna z kursantek. - Na wcześniejszych za-
jęciach mieliśmy szkolenie z nowych tech-
nologii i przedsiębiorczości. Wszystko mi 
się podobało, było dla mnie takie nowe. 
Dużo daje nawet sama możliwość wyjścia 
z domu, oderwania się od codzienności – 
dodaje pani Małgorzata.

Staż i wsparcie psychologa 
Dla 7 osób z całej grupy przewidziano 

też trzymiesięczne staże, żeby kursanci 
mogli jeszcze lepiej przyuczyć się do za-
wodu. - GOPS będzie wspomagał i nadzo-
rował te staże oraz wypłacał dodatek sta-
żowy, a poprowadzi je firma zewnętrzna 
– mówi Patrycja Woś-Babka. 

- Ponadto każdy z 30 uczestników pro-
jektu  weźmie  udział  w  indywidualnych 
konsultacjach z różnymi terapeutami. Za-
pewniamy wsparcie psychologiczne, psy-
chospołeczne i terapeutyczne jak również 
indywidualne wsparcie doradcy zawodo-
wego – dodaje asystentka projektu.

Większość  zajęć  odbywa  się  w  zre-
witalizowanym Ośrodku Garncarskim 
w Medyni Głogowskiej. Wyjątkiem bę-
dzie część praktyczna kursu pomocy ku-
chennej.

Wszystkie szkolenia prowadzi firma 
Edu – IT. Projekt zakończy się 31 grud-
nia 2022. 

Michał Okrzeszowski

Kurs ogrodnika terenów zielonych
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2 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemienicy świętowała 100 lat swojego istnienia. Jubileusz przypadał 
w zeszłym roku, gdyż krzemienicka straż pożarna powstała 7 lipca 1921 r. Jednak z powodu pandemii obcho-
dy przesunięto. Data 2 maja nie była przypadkowa – w okolicy „majówki” (a dokładnie 4 maja) wypada dzień 
św. Floriana – patrona strażaków.

100-lecie OSP Krzemienica

Na uroczystość przybyły delegacje jed-
nostek i poczty sztandarowe OSP z Czar-
nej, Medyni Głogowskiej, Medyni Łań-
cuckiej,  Zalesia,  Kosiny,  Kraczkowej, 
Rakszawy, i Soniny ze swoimi prezesa-
mi.  Obchody  rozpoczęły  się  mszą  św. 
w kościele pw. Matki Bożej Pociesze-
nia. Ks. Stanisław Piegdoń – proboszcz 
parafii Krzemienica, odprawił ją w inten-
cji zmarłych oraz żyjących strażaków. Na-
stępnie druhowie przy dźwiękach Gmin-
nej Orkiestry Dętej przemaszerowali na 
plac przy Ośrodku Kultury. Tam przy 
odegraniu  i  odśpiewaniu  hymnu  pań-
stwowego,  wciągnięto  flagę  na  maszt. 
Prezes  OSP  Krzemienica  dh  Marcin 
Welc w swoim przemówieniu przybliżył 
historię straży pożarnej w tej miejsco-
wości. Zaproszeni goście otrzymali oko-
licznościowe grawertony. Jednostce wrę-
czono Złoty Znak Związku OSP RP, a jej 
prezesowi – Medal z okazji 100. rocznicy 
powołania Policji Państwowej. Zasłużeni 
druhny i druhowie strażacy zostali zaś od-
znaczeni Krzyżami Zasługi i medalami. 
Na budynku remizy strażackiej odsłonię-
to tablicę upamiętniającą 100-lecie OSP 
Krzemienica. Honorowych gości popro-
szono o wbicie pamiątkowych gwoździ 
sztandarowych. 

W strażackim jubileuszu uczestniczy-
li m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP RP Bogdan Cioch, 
starosta łańcucki Adam Krzysztoń, ko-
mendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Bogusław Golenia, ko-
mendant powiatowy policji w Łańcucie 
insp. Marek Mendoń, wójt gminy Czar-
na Edward Dobrzański, przewodniczący 
rady gminy Zdzisław Jaromi, przewod-
niczący  Wojewódzkiej  Komisji  Rewi-
zyjnej ZOSP RP i równocześnie prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Zbigniew Jurek, prezes zarządu powia-
towego OSP Łańcut Adam Reizer, za-
stępca komendanta powiatowego PSP st. 
bryg. Jacek Rejman, komendant gminny 
ZOSP RP Grzegorz Sala, skarbnik gmi-
ny Czarna Janusz Kuźniar, sołtys Krze-
mienicy Wincenty Morycz, radni gminy 
Czarna i powiatu łańcuckiego. Spotka-
nie  zakończyło  się  biesiadą  strażacką 
w Ośrodku Kultury.

Michał Okrzeszowski
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Obchody  rozpoczęły  się  uroczystą 
mszą  świętą,  odprawioną  w  Sanktu-
arium Matki Bożej Królowej Serc Na-
szych. Przewodniczył jej ks. Robert Grela 
– proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla 
w Łańcucie, a w roli gospodarza wystąpił 
ks. Czesław Prucnal – proboszcz parafii 
Dąbrówki. W uroczystości wzięły udział 
poczty sztandarowe jednostek OSP, szkół 
z terenu gminy Czarna oraz urzędu gmi-
ny. O oprawę muzyczną zadbała Gmin-

Majowe święto w gminie Czarna
3 maja 2022 roku w Dąbrówkach 
świętowano 231. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Gminne ob-
chody były połączone z odpustem 
parafialnym NMP Królowej Polski. 
Była to pierwsza trzeciomajowa uro-
czystość od czasu wybuchu pande-
mii koronawirusa.

na Orkiestra Dęta, pod batutą Pana Łu-
kasza Sierżęgi.

- Dziś w rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja oddajemy hołd jej twórcom, 
którzy podjęli patriotyczne wyzwanie zmie-
rzające do zachowania niezależności Rze-

czypospolitej Polskiej. To ważne święto na-
rodowe dla wszystkich Polek i Polaków. 
W tym dniu biało-czerwone flagi powiewa-
jące na ulicach miast i wiosek przypomi-
nają o tym, że my Polacy stanowimy jeden 
niepodzielny naród – mówił podczas uro-

www.gminaczarna.plNASZA GMINA – SIERPIEŃ 202222



czystości wójt gminy Czarna Pan Edward 
Dobrzański. W przemówieniu pojawił 
się także lokalny akcent - Jutro – 4 maja, 
świętują wraz ze swoim patronem św. Flo-
rianem wszyscy strażacy, a także garncarze 
cieszący się powszechnym uznaniem w na-
szej gminie – zaznaczył wójt Dobrzański. 

Nie zabrakło również nawiązania do 
aktualnych wydarzeń. 

 - Pragnę gorąco podziękować wszyst-
kim, to jest strażakom, kołom gospodyń 
wiejskich, stowarzyszeniom, instytucjom 
kultury i wreszcie naszym mieszkańcom, 
którzy aktywnie włączyli się w działania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
podczas walki z pandemią oraz w udzie-
lanie pomocy naszym sąsiadom z Ukra-
iny, uciekającym przed wojną w ich kraju 
i szukającym u nas schronienia – mówił 
gospodarz gminy.

W dalszej części uroczystości planowa-
no przemarsz pod krzyż – pomnik i zło-
żenie kwiatów. Jednak zmienna pogo-
da zweryfikowała te plany. Uroczystość 
odbyła się w kościele, gdzie Gminna Or-
kiestra Dęta odegrała hymn państwowy, 
a także inne pieśni, m.in. „Rotę” i oko-
licznościowy utwór „Witaj majowa ju-

trzenko”.  Wiązanki  kwiatów  złożono 
przed obrazem Maryi Panny Królowej 
Serc Naszych.

Po oficjalnych obchodach w Ośrodku 
Kultury w Dąbrówkach otwarto wysta-
wę prac rzeźbiarza z Pogwizdowa – Jana 
Grabarza,  zatytułowaną  „Ojczyzna”. 
Podczas  wernisażu  Gminny  Ośrodek 
Kultury i Rekreacji uhonorował także 
Pana Stanisława Panka – twórcę Gmin-
nej Orkiestry Dętej i  jej wieloletniego 
kapelmistrza, dziękując mu za wielolet-
nią współpracę i prowadzenie orkiestry.

Michał Okrzeszowski

www.gminaczarna.pl NASZA GMINA – SIERPIEŃ 2022 23



Uroczystą mszę odpustową odprawili 
ks. Marcin Pokrywka, ks. Adam Kaczor 
i ks. Józef Kot. Głównym celebransem 
i kaznodzieją był ks. Marcin Pokrywka.

Po uroczystościach religijnych otwar-
to wystawę malarstwa Tadeusza Drupki, 
zatytułowaną „Natura”. Pan Tadeusz to 
postać niezwykła – strażak, lokalny dzia-
łacz, a także muzealnik – amator, który 
zgromadził imponującą kolekcję starych 
przedmiotów.

Panie z Klubu Kobiet – Jagodzianki 
częstowały wszystkich medyńskimi  ja-
godziankami, co stało się już odpusto-
wą tradycją. 

Na wakacyjnej scenie zaprezentowa-
li się młodzi artyści – laureaci gminnych 
i ogólnopolskich konkursów. Hania Sma-
larz – zwyciężczyni Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego, zachwyciła publiczność 
wykonaniem utworów Marii Konopnic-
kiej „Pranie” i „Ptasie radio”. Swój talent 
taneczny pokazał Szymon Przybyło, któ-
ry w tym roku zdobył I miejsce w turnieju 
tańca hip-hop w Tuchowie. Kilka ukła-
dów wykonały także dziewczyny z gru-
py tanecznej prowadzonej przez Jakuba 
Motykę, który współpracuje z Zespołem 
Szkół w Medyni Łańcuckiej. – Młodzież 
sama zaproponowała, że wystąpi podczas 
naszej imprezy. GOKiR tylko wyraził zgo-
dę. Występy pokazały  jak wiele potrafią 
nasi młodzi artyści, z czego bardzo się cie-
szymy – przyznaje Katarzyna Gargała, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Re-
kreacji w Czarnej. 

Zumba z Moniką Świder to już stały 
punkt programu na imprezach w Medy-
ni Łańcuckiej. Dlatego i tym razem nie 
mogło jej zabraknąć. Na co dzień zajęcia 
zumby odbywają się w każdą środę w tu-
tejszym Ośrodku Kultury i cieszą się dużą 
popularnością. 

Kiedy nastał wieczór, przyszedł czas 
na koncerty. Najpierw na scenie pojawił 
się zespół Tacy Sami, a po nich gwiaz-
da wieczoru – Fox Cats z liderem Mate-

uszem Pleśniakiem. W czasie ich wystę-
pu wszystkim udzielił się rockandrollowy 
klimat. 

Dużą atrakcją pikniku były konkursy. 
Jeden z nich tematycznie nawiązywał do 
jagodowego święta. Było tam zadanie, 
które polegało na uzbieraniu jak najwięk-
szej ilości borówek z krzaczka. Drugim 
dużym konkursem była zabawa w rozpo-
znawanie muzyki z wieczorynek. Starto-
wało 12 drużyn. Jedna z nich rozpozna-
ła melodie z 18 na 39 bajek i w nagrodę 
otrzymała basen.  - Sponsorzy dopisali. 
Dzięki nim mogliśmy uhonorować wiele 
osób biorących udział w naszych konkur-
sach – mówi dyrektor GOKiR. Można 
było wygrać m.in. vouchery do salonów 
kosmetycznych, fryzjerskich, do baru Le-
siówka, do Ranczo nad Jeziorkiem, do 
Fun Parku w Malawie, a także nagrody 
rzeczowe: hulajnogę, basen, zestaw upo-
minków od firmy Bis-Pol, rośliny.

Imprezę przygotowali wspólnie: Klub 
Kobiet  –  Jagodzianki,  OSP  w  Medy-
ni Łańcuckiej oraz GOKiR w Czarnej 
i Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej. 

-  Chcemy  wszystkim  podziękować  za 
ich wkład pracy i zaangażowanie, pomi-
mo upalnej pogody. Panie z klubu kobiet 
upiekły całą masę jagodzianek i przygoto-
wały catering, zaś strażacy wykonali prace 
związane z letnią sceną i przygotowaniem 
technicznym mszy – mówi dyrektor Kata-
rzyna Gargała. 

Dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci, 
które znajdowały się nad stawem, sfinan-
sowano z funduszu sołeckiego. 

Piknik zakończył się potańcówką. Nie-
którzy żałowali, że nie trwała do białe-
go rana.

Michał Okrzeszowski

Święto Matki Boskiej Jagodnej 
w Medyni Łańcuckiej

3  lipca w  Medyni Łańcuckiej już 
po raz 17 odbył się odpust w Par-
ku Matki Boskiej Jagodnej. W tym 
roku uczestnicy święta spotkali się 
po mszy na pikniku rodzinnym.
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25 lipca, w dniu św. Jakuba, w Krzemienicy już od wieków odbywa się odpust para-
fialny. Tego dnia msze święte są odprawiane w XVIII-wiecznym kościółku pod we-
zwaniem Świętego Jakuba Starszego. Odpustową tradycją są także kiermasze, któ-
re uwielbiają dzieci. Stowarzyszenie Rozwoju i Twórczości Artystycznej „Vive” już 
po raz trzeci przy tej okazji zorganizowało Jarmark Świętego Jakuba.

Podczas Jarmarku można 
było kupić m.in. widokówki z 
kościołem św. Jakuba, książki 
religijne, broszurki na temat 
patrona Krzemienicy, musz-
le św. Jakuba – symbol Dro-
gi Św. Jakuba, którą pielgrzy-
mi podążają do sanktuarium 
w  hiszpańskim  Santiago  de 
Compostela, a także pyszne, 
wypiekane muszelki.

Michał Okrzeszowski 

Jarmark Świętego Jakuba w Krzemienicy

Zawody odbyły się 19 czerwca na sta-
dionie KS Las w Zalesiu, w warunkach 
tropikalnego upału. Wystartowało w nich 
14 drużyn, ze wszystkich naszych OSP 
(Czarna, Krzemienica, Medynia Głogow-
ska, Medynia Łańcucka, Zalesie). 

Druhny i druhowie w różnym wieku 
rywalizowali  ze  sobą w  trzech konku-
rencjach: musztrze, sztafecie oraz tzw. 
bojówce. Ostatnia z nich jest konkuren-
cją typowo strażacką, a zadania różniły 
się w zależności od kategorii wiekowej. 
Niekwestionowanymi liderami okazali 
się strażacy z Medyni Głogowskiej. We 
wszystkich grupach wiekowych, w więk-
szości konkurencji zajęli pierwsze miej-
sce. W zawodach wzięło udział łącznie 
168 druhen i druhów strażaków. Komi-
sję sędziowską stanowili strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Zawody  obserwowali  liczni  goście, 
m.in.: dh Kazimierz Gołojuch – poseł na 
Sejm RP, dh Adam Raizer – członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Rzeszowie, Halina Golec – członek 
Zarządu Rady Powiatu Łańcuckiego i dy-
rektor Zespołu Szkół w Medyni Łańcuc-

kiej, Zdzisław Jaromi – przewodniczą-
cy Rady Gminy Czarna, Adam Kaczor 
– proboszcz parafii Medynia Głogowska, 
Janusz Kuźniar – skarbnik Gminy Czar-
na, dyrektorzy szkół z Gminy Czarna: 
Lucyna Gołojuch (ZS w Zalesiu), Alina 
Kozłowska (ZS w Medyni Głogowskiej), 
Joanna Lalicka (ZS w Woli Małej), Jacek 
Lalicki (ZS w Krzemienicy), radni Gmi-
ny Czarna: Eugeniusz Głowiak, Bogu-
sław Bieniek, Wiesław Gwizdak, Dariusz 
Kulka i Marek Wilczek, Henryk Kowal 
– sołtys Zalesia, Maria Kiwała – Barnat 
– sołtys Czarnej, Barbara Sylwanowicz – 
sołtys Pogwizdowa.

Organizatorami i gospodarzami zawo-
dów byli Wójt Gminy Czarna Edward 
Dobrzański i Zarząd Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Czarnej z Preze-
sem Zbigniewem Jurkiem i Komendan-
tem Gminnym Grzegorzem Salą. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a 
zwycięzcom gratulujemy sukcesów. Dzię-
kujemy także komisji sędziowskiej, dele-
gowanej przez Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej. 

Michał Okrzeszowski

Wyniki zawodów:
CTiF Dziewczęta 

1 miejsce – MDP przy OSP Medynia Głogowska
CTiF Chłopcy 

1 miejsce – MDP przy OSP Medynia Głogowska
2 miejsce – MDP przy OSP Medynia Głogowska 
 – drużyna mieszana (chłopcy i dziewczęta)
3 miejsce – MDP przy OSP Krzemienica
4 miejsce – MDP przy OSP Czarna
5 miejsce – MDP przy OSP Medynia Łańcucka

Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze 
1 miejsce – OSP Medynia Głogowska
2 miejsce – OSP Czarna
3 miejsce – OSP Zalesie

Grupa „C” – Męskie Drużyny Pożarnicze 
1 miejsce – OSP Medynia Głogowska
2 miejsce – OSP Zalesie
3 miejsce – OSP Medynia Łańcucka
4 miejsce – OSP Czarna
5 miejsce – OSP Krzemienica

Musztra:
CTiF Dziewczęta 

1 miejsce – OSP Medynia Głogowska
CTiF Chłopcy 

1 miejsce – OSP Medynia Łańcucka
2 miejsce – OSP Krzemienica
3 miejsce – OSP Czarna
4 miejsce – OSP Medynia Głogowska – drużyna mieszana 
(chłopcy i dziewczęta)
5 miejsce – OSP Medynia Głogowska

Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze 
1 miejsce – OSP Medynia Głogowska 
2 miejsce – OSP Zalesie – Czarna 

Grupa „C” – Męskie Drużyny Pożarnicze 
1 miejsce – OSP Zalesie
2 miejsce – OSP Medynia Łańcucka
3 miejsce – OSP Czarna
4 miejsce – OSP Krzemienica
5 miejsce – OSP Medynia Głogowska

Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze w Zalesiu

MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
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Młodzi piłkarze wzięli udział w rozgrywkach o Puchar 
Wójta Gminy Czarna. Turniej rozegrano 26 czerwca na 
Stadionie Astra Medynia Głogowska. Na stadionie od-
był się także piknik rodzinny. 

Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta
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Piknik Sąsiedzki 
pod Remizą 

Wspólna impreza w Czarnej

Główną atrakcją były konkursy z cie-
kawymi nagrodami. Można było wygrać 
m.in. huśtawkę ogrodową, piknikowy ko-
ciołek żeliwny, sadzonki drzewek i bo-
rówki amerykańskiej. - Konkursy były tak 

29 maja mieszkańcy Czarnej 
i okolic po raz pierwszy od lat spo-
tkali się pod tutejszą remizą, by 
wspólnie się bawić. Co ciekawe, 
Piknik Sąsiedzki nie miał jedne-
go głównego organizatora. W jego 
przygotowanie włączyło się po-
nad 20 podmiotów – m.in. insty-
tucje, stowarzyszenia, firmy, oso-
by prywatne.

pomyślane, żeby mogły w nich wziąć udział 
osoby w różnym wieku. Rodziny z dziećmi, 
sąsiedzi, znajomi – mówi Katarzyna Gar-
gała, dyrektor GOKiR. Wielu się zgłosi-
ło, by odgadywać melodie z telewizyjnych 
bajek. Nie było to wcale takie łatwe. Na 
przykład melodię z „Jacka i Agatki” roz-
poznały tylko starsze „dzieci”.

Były też konkurencje strażackie. Ro-
dzinne drużyny musiały np. odpowied-
nio połączyć strażackie węże i trafić wodą 
z hydronetki do celu. Nieco wcześniej 

strażacy z OSP Czarna zrobili pokaz jak 
ugasić domowy pożar, który powstał po 
zapaleniu się garnka z rozgrzanym ole-
jem, zbyt długo pozostawionego na kuch-
ni. 

Stowarzyszenie WiR „Kopernik” przy-
gotowało  natomiast  zawody  sportowe 
dla dzieci i młodzieży, oraz grę w szachy 
o wielkich rozmiarach. 

Na miejscu trwał także plener malarski 
dla dzieci, który zorganizował GOKiR. 
Prowadziła go plastyczka Anna Turosz. 
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Nie zabrakło również koncertów i wy-
stępów. Na scenie pojawiła się Gminna 
Orkiestra Dęta, a później zespół Pełnia. 
Na  samym  początku  wystąpiły  przed-
szkolaki z Czarnej, z programem z oka-
zji Dnia Matki. Chętni by trochę się po-
ruszać mogli zatańczyć zumbę z Moniką 
Świder – instruktorką, która prowadzi ta-
kie zajęcia w naszych ośrodkach kultury. 

W czasie Pikniku panie z Akcji Ka-
tolickiej  sprzedawały  ciasta  i  wypieki, 
a dochód przeznaczyły na budowę kre-
atywnego placu zabaw, który powstanie 
w pobliżu remizy. Na ten cel zebrały oko-
ło 1500 zł.

Piknik  Sąsiedzki  nie  miał  jednego, 
głównego organizatora. Przygotowali go 
wspólnie: sołtys i Rada Sołecka w Czar-

nej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Czarnej, Akcja Katolicka, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Czarnej, Gmina Czar-
na, Stowarzyszenie WiR-KOPERNIK, 
LKS Wisłok Stal-Rol Czarna. 

W ufundowanie nagród włączyli  się 
przedsiębiorcy z Czarnej i okolic. 

Michał Okrzeszowski
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- W ramach tego programu szkoły mogą 
ubiegać się o dofinansowanie wycieczek, 
ale można odwiedzać tylko miejsca wska-
zane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
– wyjaśnia Janusz Spirała, dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych (instytucji zaj-
mującej się obsługą finansowo-księgo-
wą szkół w gminie Czarna) – Wycieczka 
jednodniowa może być dofinansowana do 
kwoty 5000 zł, dwudniowa – do 10 000 zł, 
a trzydniowa – do 15 000 zł. Maksymal-
na kwota ministerialnego wsparcia to 80 
procent kosztów, a pozostała część pocho-
dzi z wpłat rodziców – dodaje dyrektor. 
Łączna kwota dofinansowania, którą w 
tym roku dostały szkoły z naszej gminy 
to 115 277,60 zł.

Do ilu wycieczek w jednej szkole może 
dopłacić ministerstwo? To już zależy od 
liczby uczniów w danej szkole. Dlatego 
w Krzemienicy było w tym roku najwię-
cej, bo aż 5 takich wyjazdów. 

W roku 2022, w ramach programu „Po-
znaj Polskę” zorganizowano następują-
ce wycieczki:

Dąbrówki
Q Chęciny, Ciekoty, Ujazd, Krzemionki 

Opatowskie – dla klas 4-8, wycieczka 
dwudniowa

Q Kraków – dla klas 4-8, wycieczka dwu-
dniowa 

Q Warszawa – dla klas 4-8, wycieczka 
dwudniowa

Krzemienica
Q Sanok i Solina – dla klas 1-3, wyciecz-

ka jednodniowa
Q Sanok i Solina – dla klas 4-8,wyciecz-

ka jednodniowa
Q Święty Krzyż i Dąb Bartek – dla klas 

1-3, wycieczka jednodniowa
Q Bóbrka i Żarnowiec – dla klas 4-8,wy-

cieczka jednodniowa
Q Chęciny, Oblęgorek, Ujazd, Zagnańsk 

– dla klas 4-8, wycieczka dwudniowa

Medynia Głogowska
Q Zamość – dla klas 4-8, wycieczka jed-

nodniowa
Q Warszawa – dla klas 4-8, wycieczka 

trzydniowa
Medynia Łańcucka

Q Wałbrzych i Wrocław – dla klas 4-8, 
wycieczka trzydniowa, 

Q Krosno – dla klas 1-3, wycieczka jed-
nodniowa

Wola Mała
Q Bochnia i Nowy Wiśnicz – dla klas 1-3, 

wycieczka jednodniowa
Q Chęciny i Święty Krzyż – dla klas 

4-8,wycieczka jednodniowa 
Zalesie

Q Kraków – dla klas 1-3, wycieczka jed-
nodniowa

Q Poznań, Gniezno, Biskupin – dla klas 
4-8, wycieczka trzydniowa

Michał Okrzeszowski

„Poznają Polskę” 
dzięki specjalnemu programowi
Uczniowie z Dąbrówek, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Woli Małej i Zalesia zwiedzili cie-
kawe miejsca w naszym kraju, dzięki programowi refundacji wycieczek „Poznaj Polskę”.

DĄBRÓWKI – 20.06.2022: Wycieczka do Krakowa
DĄBRÓWKI – 19.05.2022: Kurozwęki, Chęciny, 
Święty Krzyż, Krzyżtopór, Ostrowiec Świętokrzyski klasa 4

DĄBRÓWKI – 10.05.2022: Warszawa, Kazimierz Dolny 
klasy 5A i 5B

ZS KRZEMIENICA – 9-10 czerwca 2022: Bieszczady – klasy 7a i 8b

ZS KRZEMIENICA – 6 czerwca 2022: Sanok, Zagórz, Solina – klasy 1-3

ZS KRZEMIENICA – 26-27 maja 2022: Góry Świętokrzyskie – klasa 6
20 kwietnia 2022: Góry Świętokrzyskie – klasy 3

MEDYNIA GŁOGOWSKA
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ZS KRZEMIENICA – 7 grudnia 2021: 
Bóbrka, Korczyna – klasy 2 i 3 MEDYNIA ŁAŃCUCKA – Krosno

MEDYNIA ŁAŃCUCKA – Wrocław

ZALESIE – Kraków

WOLA MAŁA

ZALESIE – Wielkopolska
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 Konkurs składał się z trzech części – 
plastycznej, krasomówczej  i wokalnej. 
Rywalizujących  podopiecznych  dziel-
nie wspomagali  ich nauczyciele. Patro-
nat nad imprezą objęli: poseł na Sejm RP 
Kazimierz Gołojuch, wójt gminy Czarna 
Edward Dobrzański i proboszcz parafii 
Medynia Głogowska ks. Adam Kaczor. 
Patroni pomogli zorganizować konkurs, 
a po ogłoszeniu wyników wręczyli nagro-
dy zwycięzcom. Na zakończenie uczestni-

cy rywalizacji i ich opiekunowie zwiedzili 
Ośrodek Garncarski w Medyni Głogow-
skiej.

Konkurs papieski odbywa się w medyń-
skiej szkole już od kilku lat, w okolicy 
urodzin Jana Pawła II, które przypadają 
18 maja. Dwie edycje miały rangę kon-
kursu powiatowego. Pierwszą z powodu 
pandemii rozegrano zdalnie, natomiast 
obecna odbyła się już w murach medyń-
skiej szkoły.

Konkurs papieski w Medyni Głogowskiej
Uczniowie podstawówek z całego powiatu łańcuckiego wzięli udział w kon-
kursie poświęconym Janowi Pawłowi II. Konkurs odbył się 27 maja w Szko-
le Podstawowej w Medyni Głogowskiej. W ten sposób świętowano urodzi-
ny polskiego papieża – patrona medyńskiej szkoły.

W kategorii praca plastyczna:
klasy 1-3
1. Julia Panek – SP Zalesie
2. Nikola Kołodziej – SP Medynia Łańcucka
 Julia Rajda – SP Medynia Głogowska
3.  Michał Wyka – SP Brzóza Stadnicka
 Magdalena Socha – SP Dąbrówki
Wyróżnienie: Urszula Przybylska – SP Wysoka
klasy 4-6
1. Natalia Naróg – SP Brzóza Stadnicka
2.  Anna Wąsacz – SP Rogóżno
3.  Matylda Kot – SP Medynia Łańcucka
klasy 7-8
1.  Kamila Chodór – SP Dąbrówki
 Anna Roskosz – SP Wola Mała
2.  Sandra Magoń – SP Husów
3.  Gabriela Chudzik – SP Czarna

W kategorii występ krasomówczy:
klasy 4-6
1.  Nadia Kowal – SP Wola Mała
2.  Wiktor Karakuła – SP Wola Mała
3.  Marietta Kot – SP Medynia Głogowska
klasy 7-8
1. Amelia Puziewicz – SP Krzemienica
 Aleksandra Kamińska – SP Medynia Głogowska
2.  Maja Mączka – SP Brzóza Stadnicka
3.  Antonina Woś – SP Medynia Łańcucka

W kategorii występ wokalny:
klasy 4-6
1.  Małgorzata Dolecka – SP Medynia Głogowska
2.  Jowita Mach – SP Budy Łańcuckie
3.  Blanka Rąb – SP Dąbrówki
klasy 7-8
1.  Alexander Ciosek – SP Handzlówka
2.  Anna Dzień – SP Krzemienica
3.  Karolina Bęben – SP Wola Mała

Laureatami II Powiatowego 
Konkursu Papieskiego zostali:
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Szkoła Podstawowa w Krzemienicy 
może pochwalić się kolejnym sukcesem  
w konkursach przedmiotowych orga-
nizowanych  przez  Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Tym 
razem tytuł laureata w konkursie z ję-
zyka niemieckiego otrzymał uczeń kla-
sy 8 – Fabian Suder. 

Konkursy przedmiotowe są kierowane 
do uczniów zainteresowanych tematami  
i zagadnieniami wykraczającymi poza 
treści podstawy programowej kształ-
cenia  ogólnego.  Nasz  uczeń  wyka-
zał się dużą wiedzą, umiejętnościami 
i pomyślnie przeszedł przez trzy etapy: 
szkolny, rejonowy i wojewódzki. 

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie odbyła się uroczysta gala podsu-
mowania konkursów oraz wręczenia 
zaświadczeń,  w  której  uczestniczył 
Fabian wraz z panem dyrektorem Jac-
kiem Lalickim.

Gratulujemy i cieszymy się z sukce-
su naszego ucznia!

Katarzyna Wróbel
wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Krzemienicy

Laureat konkursu 
przedmiotowego 

z języka 
niemieckiego

W bieżącym roku szkolnym, dzięki fi-
nansowemu wsparciu Fundacji Orlen, 
nasza szkoła realizowała projekt „Życie 
medyńskich garncarzy”.

Jego głównym celem było przypomnie-
nie i upowszechnienie w atrakcyjny spo-
sób informacji na temat życia, tradycji 
i zwyczajów oraz specyfiki zawodu garn-
carza uznawanego w naszej społeczności 
za ginący zawód.

Informacja o projekcie  i ogłoszenie 
naboru  do  projektu  zostały  zamiesz-
czone na Facebooku ZS w Medyni Gło-
gowskiej,  OK  w  Medyni  Głogowskiej 
i GOK-u w Czarnej. Utworzyliśmy rów-
nież podstronę dedykowaną przedsię-
wzięciu w celu systematycznego relacjo-
nowania naszych działań.

Podczas realizacji projektu uczestnicy 
poznawali najciekawsze miejsca ścieżki 
turystycznej „Garncarski Szlak” prowa-
dzącej do wszystkich obiektów związa-

nych z dawnym miejscowym ośrodkiem 
garncarskim – Zagrodę Garncarską, Ga-
lerię Rzeźby Ceramicznej Władysławy 
Prucnal, kościół parafialny pw. Nawie-
dzenia NMP, w którym znajdują się za-
bytkowe ceramiczne mozaiki, garncarski 
piec i tradycyjne pracownie garncarskie. 
W okresie ferii zimowych uczniowie po-
znawali tajniki pracy garncarza, biorąc 
udział w warsztatach organizowanych 
przez Ośrodek Garncarski. Dzięki temu 
rozwijali swą kreatywność i artystyczne 
zdolności pod czujnym okiem tutejszych 
instruktorów.

Równolegle uczniowie pod opieką po-
lonisty Aliny Woś gromadzili materiały 
na temat życia i obyczajowości medyń-
skich  garncarzy.  Prowadzili  wywiady 
z miejscowymi garncarzami oraz ich ro-
dzinami,  sięgali po dostępną  literatu-
rę na ten temat, brali udział w spotka-
niach z miejscowymi twórcami ludowymi. 
Odwiedzili Panią Małgorzatę Wisz, Dy-
rektora pobliskiego Ośrodka Garncar-
skiego, która o garncarstwie wie chyba 
wszystko. Wybrali się także do instrukto-
rów pracujących w ośrodku, którzy opro-
wadzili ich po ekspozycji i zdradzili kilka 
tajemnic garncarskiego rzemiosła. Do-
głębnie poznawali życie i twórczość miej-
scowej artystki – Pani Władysławy Pruc-

Sięgamy do garncarskich 
tradycji naszych przodków,
czyli o realizacji projektu: „Życie medyńskich garncarzy”

w SP w Medyni Głogowskiej słów kilka…

ciąg dalszy na str. 34

www.gminaczarna.pl NASZA GMINA – SIERPIEŃ 2022 33



Wreszcie  nadszedł  dzień  premiery. 
Miała ona miejsce 10 lipca w Ośrodku 
Garncarskim w czasie Jarmarku Garn-
carskiego, który zgromadził niezliczone 
tłumy miłośników garncarskiego rzemio-
sła i dobrej zabawy. Nie zabrakło wspa-
niałych gości. Dostrzegliśmy między in-
nymi  Pana  Ministra  Andrzeja  Derę, 
Panią  Wiceminister  Małgorzatę  Jaro-
sińską-Jedynak, Pana Posła Kazimierza 
Gołojucha, Panią Ewę Leniart, Woje-
wodę Podkarpackiego, oraz Pana Pio-
tra Pilcha – Wicemarszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego. Zebraliśmy bardzo 
pozytywne i życzliwe recenzje naszego 
występu. Odebraliśmy mnóstwo gratula-
cji i pochwał. Dziękujemy za życzliwość 
i wszystkie miłe i ciepłe słowa!

W sposób szczególny chcemy podzię-
kować  Fundacji  Orlen.  Dzięki  Wam 
w atrakcyjny sposób poznaliśmy zajęcia 
naszych przodków i mogliśmy podzielić 
się naszą wiedzą z innymi. Bardzo dzię-
kujemy za wsparcie i pomoc w realizacji 
projektu Panu Wójtowi Edwardowi Do-
brzańskiemu, Rodzicom uczniów, pra-
cownikom Ośrodka Garncarskiego, Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Panu Sołtysowi Medyni Głogowskiej.

Naszym  zdaniem  realizacja  projek-
tu  pozytywnie  wpłynęła  na  integrację 
i aktywizację dzieci, młodzieży, rodzi-
ców i seniorów oraz przyczyniła się do 
wzmocnienia międzypokoleniowych wię-
zi społecznych i poczucia przynależno-
ści do tradycji regionu, utożsamienie się 
młodszych pokoleń z rzemiosłem ojców 
i dziadków. Ponadto pozwoliła naszym 
uczniom  w  atrakcyjny  sposób  poznać 
swoje dziedzictwo –  tradycje garncar-
skie regionu – oraz zainteresować nimi 
rówieśników. 

Myślę,  że  nie  powiedzieliśmy  jesz-
cze ostatniego słowa... Obiecujemy, że 
wkrótce o nas usłyszycie.

Alina Woś

ciąg dalszy ze str. 33

nal. Efektem tych prac było opracowanie 
scenariusza przedstawienia teatralnego: 
„Sceny z życia medyńskich garncarzy”.

Następnie  uczniowie  uczestniczy-
li w warsztatach teatralnych, gdzie do-
skonalili swoje umiejętności aktorskie, 
pracowali nad dykcją, mimiką i gestem. 
Własnoręcznie  przygotowywali  stroje, 
dekoracje i rekwizyty. Kolejne tygodnie 
wypełniła żmudna praca nad przedsta-
wieniem teatralnym. Najwięcej trudno-
ści sprawiało uczniom płynne posługi-
wanie się gwarą, która pozwoliła oddać 
koloryt życia i obyczajowości dawnej spo-
łeczności garncarskiej naszego regionu. 
Były także miłe i zaskakujące momenty. 
Kiedy trwały ostatnie próby do przed-
stawienia o życiu garncarzy w Ośrodku 
Garncarskim, odbyliśmy miłe spotkanie 
z dziennikarzami Radia Rzeszów, którzy 
przeprowadzili z nami wywiad oraz zro-
bili piękne zdjęcia. Wszystkich zachwy-
ciły  zwłaszcza  czarno-białe  fotografie 
nawiązujące stylistycznie do zdjęć archi-
walnych. Są naprawdę piękne… Zosta-
ną wykorzystane do dekoracji korytarzy 
naszej szkoły.
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Wiosenne warsztaty rękodzieła ze Stowarzyszeniem Vive i Biblioteką Publiczną w Krzemienicy
WYDARZENIA W GMINIE CZARNA

Rodzinny Rajd Rowerowy „Leśnymi ścieżkami 
w Czarnej – w poszukiwaniu kwiatu paproci”

Rodzinne Zawody Wędkarskie 
w Medyni Łańcuckiej
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Zakończenie sezonu artystycznego zespołu Jakubki 

Noc Muzeów w Ośrodku Garncarskim Medynia

WYDARZENIA W GMINIE CZARNA
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Franciszek Frączek (1908-2006) to po-
stać nietuzinkowa. Podczas studiów na 
krakowskiej ASP związał się ze Szcze-
pem Rogate Serce – grupą zbuntowa-
nych artystów, którzy inspiracji szukali 
w sztuce ludowej i mitologii słowiańskiej. 
Frączek przez całe życie pozostał wier-
ny idei Szczepu, ale stworzył swój własny, 
niepowtarzalny styl. Był nie tylko mala-
rzem, ale także pisarzem i etnografem 
– amatorem. Widział zagrożenia jakie 
niesie cywilizacja, przerażała go degra-
dacja środowiska naturalnego. Twórca 
kierował się maksymą: Jeżeli zgubiłeś dro-
gę i chcesz ją odnaleźć, posłuchaj tętna tej 
ziemi. Jeśli ogłuchłeś na jej głos, szukaj jej 
w mitach ludu. Był znany pod pseudoni-
mem „Słońcesław z Żołyni”, który przy-
jął podkreślając miejsce swojego pocho-
dzenia. Jednak większość dorosłego życia 
spędził w Krzemienicy. 

- Chcemy przypomnieć „Słońcesława” 
młodzieży. Przekazać im to, czego uczył, co 
prezentował. Za pośrednictwem tej niezwy-
kłej postaci chcemy zaangażować młodzież 
w działania kulturalne – mówi Jolanta 
Superson z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Rekreacji, koordynatorka projektu.

 Zajęcia poprowadzą profesjonalni in-
struktorzy. Natalia Koza jest edukator-
ską i reżyserką teatralną. Pracuje w rze-
szowskim Teatrze Maska, a w Czarnej 
prowadzi  Teatr  Hybrydowy.  Jadwiga 
Leńczyk była  trenerką w Zespole Ta-
necznym „Iskierka”. Prowadziła zajęcia 
taneczne w Ośrodku Kultury w Krzemie-
nicy. Uczestniczyły w nich dzieci z całej 
gminy Czarna. Bartosz Nalepa to arty-
sta plastyk. Absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, laureat wielu na-
gród, m.in. Nagrody Specjalnej na Mię-
dzynarodowym Triennale Malarstwa Re-
gionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015. 
Ośrodek Kultury w Krzemienicy użyczył 
mu jedno ze swoich pomieszczeń na pra-
cownię, a w ubiegłe wakacje Bartosz pro-
wadził tam zajęcia plastyczne dla dzieci.

Widma z dawnych legend i technologia 3D
Projekt „W słowiańskim świecie Słońcesława”
W  sierpniu rozpocznie się cykl 
warsztatów teatralnych, tanecz-
nych i plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Czarna. Ich uczest-
nicy przygotują spektakl oparty na 
twórczości znanego artysty z Krze-
mienicy – Franciszka Frączka „Słoń-
cesława”. 

w  sło w i ańs k i m  
ŚW I E C I E  

SŁOŃC E SŁA W A

GMINNY OŚRODEK
KULTURY

 I REKREACJI 
W CZARNEJ

 
ZAPRASZA NA

WARSZTATY
DLA 

DZIECI
i  MŁODZIEŻY

TEATRALNE
dla kogo:
13-16 LAT

gdzie:
OK KRZEMIENICA

zaczynamy:
8 sierpnia godz. 10:00

TANECZNE 
dla kogo:
7-16 LAT

gdzie:
OK CZARNA
zaczynamy:

2 sierpnia godz. 17:30

PLASTYCZNE
dla kogo:
7-16 LAT

gdzie:
OK KRZEMIENICA

zaczynamy:
11 sierpnia godz. 16:00

W RAMACH PROJEKTU:

   SPOTKANIE WPROWADZAJĄCE 
POZNAWANIE OBRAZÓW ARTYSTY ZA POMOCĄ OKULARÓW VR :

8 SIERPNIA  (PONIEDZIAŁEK)  GODZ.11:30  OK KRZEMIENICA / 9 SIERPNIA  (WTOREK) GODZ.16:00 OK CZARNA

Na początek… trójwymiarowe 
obrazy „Słońcesława” 

Warsztaty teatralne i plastyczne od-
będą się w Ośrodku Kultury w Krzemie-
nicy, a taneczne – w Ośrodku Kultury 
w Czarnej. Wezmą w nich udział dzieci 
i młodzież w wieku 7-16 lat, z terenu całej 
gminy. Zajęcia rozpoczną się w sierpniu.

- Na początku wprowadzimy uczestni-
ków w świat obrazów Franciszka Frączka, 
w supernowoczesny sposób. Mateusz Kot 
przygotuje wizualizację obrazów w techni-
ce 3D, a dzieci będą oglądać je przez spe-
cjalne okulary – opisuje koordynatorka 
projektu. 

Projekt zakończy się przedstawieniem, 
opartym na motywach zaczerpniętych 
z twórczości Franciszka Frączka. Sztu-
ka zostanie wystawiona w Krzemienicy, 
w pierwszej połowie października. 

Projekt „W słowiańskim świecie Słoń-
cesława” dofinansowano ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura – Interwencje. Edy-
cja 2022”. 

Michał Okrzeszowski
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Zespół Regionalny Wesele Krzemie-
nickie istnieje od 1947 roku. W swoich 
przedstawieniach pokazują jak wyglądały 
wesela w Krzemienicy na przełomie XIX 
i XX wieku. Są obrzędy, tańce, scenki ro-
dzajowe, a także tradycyjne wypieki i na-
pitki (kołacz weselny, szyszki, majonka 
na palonym cukrze). 75. rocznica to do-
bra okazja by znów przypomnieć lokalną 
historię. - Chcemy przybliżyć uczestnikom 
wydarzeń piękno tradycji i bogactwo dzie-
dzictwa kulturowego Krzemienicy – mówi 
Jolanta Superson z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji.

Wozy drabiniaste i dawne bramy weselne
10 września odbędzie się gra tereno-

wa po Krzemienicy, w której mogą wziąć 
udział całe rodziny. GOKiR przygotuje 
ją wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwo-
ju i Twórczości Artystycznej Vive. Chętni 
mogą zgłaszać się na początku września.

Przez lata działalności Wesele spoty-
kało się z dużym uznaniem ze strony et-
nografów, etnologów, choreografów zaj-
mujących się tradycyjnym tańcem, oraz 
innych badaczy kultury ludowej. W pią-
tek 23 września naukowcy spotkają się 
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy na 
specjalnej konferencji poświęconej dzie-
dzictwu kulturowemu tej miejscowości.

Najwięcej będzie działo się w niedzielę, 
25 września. Najpierw przez Krzemienicę 
przejadą wozy drabiniaste z weselnikami, 
ubranymi w piękne ludowe stroje. Będą 
zapraszać mieszkańców by wzięli udział 
we wspólnym świętowaniu. Tak jak to 

dawniej bywało, weselny orszak napotka 
na swojej drodze bramy weselne. Później 
na scenie plenerowej przy Ośrodku Kul-
tury publiczność obejrzy widowisko „We-
sele Krzemienickie”. Będą także występy 
innych wykonawców – swój udział zapo-
wiedział już zespół Karczmarze. 

Folklor to nie wszystko. Na dzieci cze-
kają także prezentacje naukowe, o któ-
re  zadba  Wojewódzki  Dom  Kultury 
w Rzeszowie. – Współpracujemy z WDK 
w związku z rokiem Ignacego Łukasiewi-
cza – mówi Jolanta Superson. 

- Wszystkie te działania będą realizowa-
ne w ramach projektu „Wesele u Marcina! 
Promocja tradycji Województwa Podkar-
packiego  w  oparciu  o  dziedzictwo  kul-

turowe Krzemienicy”, dofinansowanego 
ze środków z programu „Podkarpackie. 
Przestrzeń otwarta”, w partnerstwie z Wo-
jewództwem Podkarpackim – wyjaśnia Jo-
lanta Superson.

Przez lata swojej działalności Zespół 
Regionalny Wesele Krzemienickie zdo-
był liczne nagrody. W tym roku przyzna-
no im Nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego „Znak Kultury”, o czym 
piszemy w dalszej części. 23 lipca nato-
miast kapela zespołu Wesele Krzemienic-
kie wzięła udział w VII Roztoczańskim 
Festiwalu Kapel Ludowych w Zwierzyń-
cu, gdzie zajęła I miejsce.

Michał Okrzeszowski

75 lat Wesela Krzemienickiego
Szykuje się wielki jubileusz
We wrześniu Wesele Krzemienickie będzie świętować swoje 75-lecie. Przez 
wieś przejadą wozy drabiniaste z weselnikami, publiczność obejrzy wido-
wisko na scenie plenerowej, a etnolodzy i etnografowie spotkają się na 
konferencji. Wcześniej całe rodziny wezmą udział w grze terenowej po 
Krzemienicy.
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Iskierka to prawdopodobnie najlicz-
niejszy zespół taneczny w naszej gmi-
nie. W Łańcucie działają już od 40 

lat, mają także swoje filie w Białobrze-
gach, Kańczudze, Krzemienicy i Leżaj-
sku.  Do  krzemienickiej  grupy  należą 
dzieci z całej gminy Czarna.

Międzynarodowy Dzień Tańca był do-
brą okazją, by po raz pierwszy od wybu-
chu pandemii zaprezentować się szerszej 
publiczności. 

- Tego dnia wszyscy tancerze się jednoczą 
i wspólnie świętują, nie ma znaczenia kto 
do jakiego zespołu należy – mówi Jadwi-
ga Leńczyk, instruktorka grupy. 

Impreza  odbyła  się  24  kwietnia 
w Ośrodku Kultury w Krzemienicy. Wy-
stąpiły obie grupy wiekowe krzemienic-
kiej Iskierki: młodsza – od 5 do 10 lat, 

Międzynarodowy Dzień Tańca w Krzemienicy
29 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji Zespół Taneczny Iskierka oraz ich goście przy-
gotowali specjalny pokaz w krzemienickim Ośrodku Kultury. 

i starsza – od 7 do10. - Ten podział jest 
też związany z umiejętnościami, bo nie-
które dzieci w grupie starszej chodzą na 
zajęcia już trzeci, czy czwarty rok, nato-
miast w grupie młodszej są dzieci począt-
kujące – wyjaśnia trenerka. Cały zespół 
liczy około 50 osób. 

Na scenie pojawili się także tancerze 
z macierzystego zespołu – Iskierka Łań-
cut, oraz goście z grup The Path Dan-
ce Akademia Tańca z Rzeszowa i Ze-
spół Tańca Swingowego Maraton Boogie 
z Giedlarowej. Maraton Boogie istnie-
je od 2007 roku. Są zafascynowani mu-
zyką swingową, boogie-woogie, kochają 
klimat lat 30.-40., a także 50.-60. Zespół 
The Path Dance istnieje od 2019 roku. 
Jego założycielką oraz głównym choreo-
grafem jest Żaneta Majcher – finalistka 

programu „You can dance”. Zajmują się 
tańcem współczesnym, prowadzą także 
zajęcia baletowe. 

W pokazie wzięło udział łącznie 140 
tancerzy. Publiczność również dopisała – 
sala dosłownie pękała w szwach. Wśród 
widowni był obecny m.in. senator RP Sta-
nisław Ożóg. 

Michał Okrzeszowski
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Z powodu awarii telefonu w życiu Jo-
anny (Adrianna Ruszel) dzieją się dziwne 
rzeczy. Najpierw przez przypadek poja-
wia się mężczyzna, który może być le-
karstwem na niespełnioną miłość (Piotr 
Pasierb).  Później  dziewczyna  zostaje 
wplątana w aferę z szajką przestępców, 
którzy szykują wielki skok na bank (Józef 
Buk, Mieczysław Rejman, Walerian Buk, 
Krzysztof Skrobacz i Tomasz Strzępka). 
Robi się niebezpiecznie…

Ponownie na scenie
Scenariusz powstał na podstawie po-

wieści Joanny Chmielewskiej o tym sa-
mym  tytule.  Jednak  reżyser  Zygmunt 
Kluz zmienił czas i miejsce akcji. W książ-
ce wydarzenia rozgrywają się w Warsza-
wie z lat 60., a w spektaklu – w Rzeszowie 
i okolicach w latach 90. Premiera sztuki 
miała miejsce 21 listopada 2021 w Ośrod-
ku Kultury w Krzemienicy. Przedstawie-
nie szybko zyskało rozgłos. Dlatego gru-
pa teatralna z Krzemienicy postanowiła 
pokazać je ponownie 13 i 20 maja oraz 
17 czerwca. Warto dodać, że w między-
czasie, w okresie Wielkiego Postu, Teatr 
Dramatyczny wystawił sztukę pt. „Ja Go 
ukrzyżowałem”, o czym pisaliśmy w po-
przednim numerze Naszej Gminy. 

Michał Okrzeszowski

Publiczność 
pokochała

Komedia kryminalna „Klin”, która 
swoją premierę miała ubiegłej je-
sieni, cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Dlatego Teatr Drama-
tyczny z Krzemienicy wystawił ją 
ponownie w maju i czerwcu. 

„Klin”
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Sejm „doceniając literacki dorobek 
oraz wkład w działalność patrio-
tyczną” uhonorował. najwybitniej-

szą polską pisarkę – Marię Konopnicką 
patronką 2022 roku. Była ona reprezen-
tantką nurtu ludowej stylizacji pieśnio-
wej, stosując język poetycki zaczerpnięty 
z historycznych i baśniowych motywów, 
inspirowany pięknem przyrody ojczystej. 
Tworzyła liryki i pieśni patriotyczne. Do-
konała przełomu w literaturze dla dzie-
ci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na 
wyżyny artyzmu.

Chcą uczcić 180 rocznicę urodzin pi-
sarki i przybliżyć jej utwory, zorganizo-
waliśmy wśród przedszkolaków gminny 
konkurs recytatorski. Do udziału zgło-
szono 26 dzieci w wieku 3-6 lat. Elimi-
nacje odbyły  się  9  czerwca  2022  roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekre-
acji w Czarnej. Komisja w składzie: Iwo-
na Międlar – dyrektor Zespołu Szkół 
w Czarnej, Katarzyna Gargała – dyrek-
tor GOKiR w Czarnej. Bożena Czopkoń 
– bibliotekarz filii w Krzemienicy i Me-
dyni  Łańcuckiej  wyłoniła  zwycięzców. 

W bibliotece, o ekologii

Konkurs
„Jadą, jadą dzieci drogą…”

Konferansjerkę prowadziła Magdalena 
Wawro-Sroczyk. Dzieci pięknie recyto-
wały, gestykulowały, zachwycały przebra-
niem i rekwizytami. Pomimo, że niektó-
re tytuły wierszy się powtarzały, występy 
były inne, dostarczały wiele emocji i no-
wych doznań. Wszyscy uczestnicy zosta-
li nagrodzeni. 

Krystyna Teichman
Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Czarnej

Piątkowym przedpołudniem, 3 czerw-
ca, dzieci z przedszkola nr 2 w Czar-

nej odwiedziły Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną. Słuchały opowieści o tym,  jak 
w prosty sposób mogą choć trochę chro-
nić  naszą  Ziemię.  Jolanta  Superson 
z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji czytała im książki pt. „Basia i śmie-
ci” Zofii Staneckiej i „Raj na Ziemi czy-
li Rady nie od parady  II” Małgorzaty 
Strzałkowskiej. Przedszkolaki nie tylko 
słuchały, ale miały także okazję, by co 
nieco porysować. 

Spotkanie w czarnieńskiej bibliotece 
było częścią XXI Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom, który trwał od 
28 maja do 4 czerwca. Tym razem odby-
wał się on pod hasłem: „Polscy autorzy 
dla klimatu”.

Michał Okrzeszowski
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Uchwałą Sejmu RP IX kadencji z 14 
października  2021r.  ustanowiono  rok 
2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

By upamiętnić to zdarzenie Gminna 
Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Pod-
stawowa w Zalesiu zorganizowały kon-
kurs plastyczny pt. „Ilustracja do wier-
sza Marii Konopnickiej”. Wzięło w nim 
udział 19 uczniów z klas I-III. Podsumo-
wanie odbyło się 10 maja w XIX Ogólno-
polskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci 
do czytania utworów Marii Konopnickiej, 
popularyzacja literatury polskiej, kształ-
towanie wyobraźni, rozwijanie zdolno-
ści manualnych oraz prezentacja talen-
tów plastycznych.

Prace były wykonane techniką dowol-
ną, z wykorzystaniem różnorodnych ma-
teriałów. Przy ocenie komisja konkur-
sowa  brała  pod  uwagę  pomysłowość 
i oryginalność, dekoracyjność, kolorysty-
kę, stopień trudności wykonania, dobór 
materiałów, estetykę i samodzielność.
Laureatami konkursu zostali: Q I miejsce – 
Julia Panek Q II miejsce – Aleksandra Witek 
Q III miejsce – Izabela Gołojuch Q Wyróżnie-
nia zdobyli: Miłosz Dyrda, Marlena Burda, Ga-
briela Piwińska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my i książki.

Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Sowa

Podsumowanie 
konkursu plastycznego

Ilustracja 
do wiersza 

Marii 
Konopnickiej
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Olga (Barbara Sylwanowicz) i Norbert 
(Mirosław Pelc) to bogate małżeństwo 
z dwudziestoletnim stażem. Zdążyli już 
znudzić się sobą i obojgu marzy się skok 
w bok. Najlepiej byłoby zrobić to we wła-
snym domu. Pasuje tylko jakoś pozbyć się 
współmałżonka. Jest jeszcze Nadia (Ka-
tarzyna Ciąpała) – charakterna pomoc 
domowa. Ją też koniecznie trzeba spła-
wić. Wkrótce nadarzy się okazja, która 
wydaje się wręcz idealna do zdrady. Mąż 
ma jechać w podróż służbową do Szcze-
cina, a żona wybiera się do rodziców do 
Warszawy. Służąca dostaje wolne i też 
ma wyjechać. Oczywiście nikt nie pla-
nuje żadnej podróży. Norbert, myśląc że 
żona jest już daleko, zaprasza do siebie 
Maję, którą nazywa „Pszczółką” (Kari-
na Guzek – Buk). Tymczasem Olga pod 
„nieobecność” męża sprowadza do domu 
Marka, czyli swojego „Misiaczka” (Bar-
tosz Buk). Całe szczęście dla małżonków, 
że na miejscu pozostała również Nadia. 
To ona stara się wybawić ich z kłopotów. 
Że nie za darmo, to już inna sprawa…

Nadia – ulubienica publiczności
Publiczność bawiła się przednio. Moc-

ną stroną były dialogi i gra aktorów. Są-
dząc po reakcjach, widzom najbardziej 
spodobała się postać Nadii. Zwłaszcza 

jej cięte riposty. W jednej ze scen Olga 
mówi:  „Nie  wiem  jak  ja  się  pani  od-
wdzięczę!” – „Finansowo!” – odpowia-
da Nadia.

Coś więcej niż płytka farsa
Autorem sztuki jest francuski dramato-

pisarz Marc Camoletti. Jej światowa pra-
premiera miała miejsce w Paryżu w 1958 
roku. Polski tytuł „Warto rozmawiać” na-
dał swojej adaptacji Mirosław Pelc – re-
żyser spektaklu i odtwórca roli Norber-
ta. - W oryginale jest to dość płytka farsa, 
a chciałem żeby ten spektakl miał jakikol-
wiek morał. Wplotłem więc to, że jednak 
rozmowa między ludźmi jest potrzebna. 
Stąd również tytuł „Warto rozmawiać” – 
mówi reżyser. Taki tytuł kojarzy się jed-
nak z pewnym programem telewizyjnym. 
- Na pewno coś w tym było – przyznaje 
Mirosław. 

Powrót po pandemii
Scenariusz  „Warto  rozmawiać”  po-

wstał jeszcze przed pandemią. - Nie zmie-
nialiśmy go, chociaż minęły 2 lata, zmienił 
się kontekst. Na przykład hasło o „bezdom-
nym – panu Stanisławie z Warszawy” wtedy 
było na topie, a teraz trochę się „przetermi-
nowało”.  Jednak  publiczność  je  zrozu-
miała – mówi reżyser. Premiera sztuki 

Powrót na scenę

Teatr „Do Trzech Razy Sztuka” 
pokazuje, że „Warto rozmawiać”

Byli sobie mąż i żona. On miał kochankę, a ona kochanka. Oboje chcie-
li skorzystać z „wolnej chaty”. Problem w tym, że „chata” wcale nie była 
wolna… Cięte riposty, sytuacje zakrawające o absurd, a przede wszyst-
kim dużo humoru. Oto spektakl Teatru „Do Trzech Razy Sztuka”, zatytuło-
wany „Warto rozmawiać”. Tuż przed pandemią cieszył się wielką popular-
nością, a w maju 2022 Teatr wystawił go ponownie. 

odbyła się 7 i 8 marca 2020. Zaintereso-
wanie było rekordowe – w krótkim cza-
sie zniknęły bilety na 4 kolejne przedsta-
wienia! Niestety, zaraz po premierze (12 
marca 2020) nastał pierwszy lockdown, 
spowodowany pandemią koronawirusa. 
Spektakl miał wrócić na scenę 5 marca 
2022, ale w międzyczasie wybuchła woj-
na w Ukrainie. Sytuacja stała się niepew-
na, więc znów trzeba było go odwołać. 
W końcu udało się wystawić sztukę 7, 
8 i 14 maja. Trzecie przedstawienie ak-
torzy zagrali charytatywnie, by wspomóc 
rehabilitację Jakuba – ucznia technikum, 
który uległ wypadkowi. 

Teatr  „Do  Trzech  Razy  Sztuka” 
(w  skrócie d3xs) działa przy Ośrodku 
Kultury w Czarnej. W poprzednich la-
tach wystawiał bardzo popularne sztuki 
– „Kiedy kota nie ma” i „Żonę na niby”. 

Michał Okrzeszowski
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Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze 
w Zalesiu
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