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Wielkanoc to czas radości i nadziei,
czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa 

i  w drugiego człowieka. 
Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy 

życzymy, aby nadchodzące święta przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, 

napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

                                                      Wójt                     Przewodniczący Rady
                                            Gminy Krasne                   Gminy Krasne    
                                       Wilhelm Woźniak             Marian Jachowicz
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Kalendarium gminne
Kwiecień:

II Powiatowy Konkurs Twórczości Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce” 
(GOKiB Krasne)
Wiosenne warsztaty wokalne (GOKiB Krasne)
Uroczyste Otwarcie Gminnego Przedszkola w Krasnem (GP Krasne)
Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (SP Krasne)
Gminny Konkurs Szachowy dla przedszkolaków (GP Krasne)
Mini Soccer - Turniej mini piłki nożnej dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy 
Krasne (ZSP Krasne)
Dzień Seniora w Palikówce (Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce)

Maj:

Wiosenny Koncert dla Mamy i Taty (GOKiB Krasne)
Tydzień Bibliotekarza i Bibliotek (GOKiB Krasne)
Warsztaty ogrodnicze „Mali ogrodnicy-botanicy” (GOKiB Krasne)
Gminny Konkurs Tańców Ludowych dla przedszkoli (GP Krasne)
Wystawa „GODŁO, FLAGA, HYMN -symbole, które jednoczą Polaków” (SP Krasne)
Rajd pieszy Szlakiem Leopolda Lisa-Kuli (SP Krasne)
Turniej piłkarski drużyn 3-osobowych MINI-MUNDIAL (SP Krasne)
Rodzinny Rajd Rowerowy „Wszyscy razem się ruszamy i o swoje zdrowie dbamy” 
(ZS Strażów)
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Piękna nasza polska cała” (ZS Strażów)
Gminny Konkurs Historyczny (ZS Malawa)

Czerwiec:

Plener Malarski „Obraz zwierciadłem piękna i gospodarności” (GOKiB Krasne)
X Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Teatralny „Kukły” 2018 (GOKiB Krasne)
V Przegląd Pieśni Maryjnych Strażów „Tobie Matuchno śpiewam” (Tow. Społ.-
-Kult. „Strażowianie”)
Piknik Rodzinny (ZSP Krasne)
Dzień Szkoły w Malawie połączony z III Gminną Biegomanią „Bieg po zdrowie” 
(ZS Malawa, LKS „strumyk” Malawa)
Piknik  „Młodzi, Zdrowi, Radośni” (GOPS)
„Moja Mała Ojczyzna” – niepowtarzalne i charakterystyczne miejsca w naszej 
gminie - III edycja konkursu fotograficznego dla dzieci w wieku przedszkolnym 
(GP Palikówka)

Szczegóły wydarzeń umieszczone będą na plakatach informacyjnych 
oraz na stronach internetowych organizatorów.

Sprostowanie
W numerze 12/2017 Biuletynu artykuł „Światełko dla Łyczakowa” błędnie został podpisany. Au-

torką artykułu jest Pani I. Rządecka-Mikołajczyk, pracownik ZSP w Krasnem. Za zaistniały błąd czy-
telników i autorkę redakcja przeprasza.
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Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

Podjęte uchwały
XLIV sesja 

z dnia 12 grudnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XLIV/355/2017 RGK w/s do-
płat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Uchwała Nr XLIV/356/2017 RGK w/s do-
tacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Gminy Krasne.
3. Uchwała Nr XLIV/357/2017 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2017.
4. Uchwała Nr XLIV/358/2017 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
5. Uchwała Nr XLIV/359/2017 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XLIV/360/2017 RGK w/s 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022.

XLV sesja  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XLV/361/2017 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2017.
2. Uchwała Nr XLV/362/2017 RGK w/s 
wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem 2017 roku.
3. Uchwała Nr XLV/363/2017 RGK w/s 
określenia wzoru deklaracji na podatek 
rolny, leśny i od nieruchomości, obowią-
zujących w odniesieniu do nieruchomo-

ści znajdujących się w zasobie Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

XLVI sesja  
z dnia 19 stycznia 2018 r.

1. Uchwała Nr XLVI/364/2018 RGK w/s za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej na 2018 rok.
2. Uchwała Nr XLVI/365/2018 RGK o uchy-
leniu uchwały w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji na podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości, obowiązujących w odnie-
sieniu do nieruchomości znajdujących się 
w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.
3. Uchwała Nr XLVI/366/2018 RGK w/s 
określenia wzoru deklaracji na podatek 
rolny, leśny i od nieruchomości, obowią-
zujących w odniesieniu do nieruchomo-
ści znajdujących się w zasobie Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4. Uchwała Budżetowa Gminy Krasne na 
rok 2018 Nr XLVI/367/2018 RGK z dnia 19 
stycznia 2018r.
5. Uchwała Nr XLVI/368/2018 RGK w/s 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Krasne.

XLVII sesja 
z dnia 16 lutego 2018 r.

1. Uchwała Nr XLVII/369/2018 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2018.

2. Uchwała Nr XLVII/370/2018 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
3. Uchwała Nr XLVII/371/2018 RGK o zmia-
nie uchwały w sprawie zarządzenia pobo-
ru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz ustalenia wynagrodze-
nia za inkaso.
4. Uchwała Nr XLVII/372/2018 RGK w/s 
nabycia nieruchomości położonej w miej-
scowości Malawa na własność Gminy 
Krasne.

XLVIII sesja 
z dnia 5 marca 2018 r.

1. Uchwała Nr XLVIII/373/2018 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2018.
2. Uchwała Nr XLVIII/374/2018 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
3. Uchwała Nr XLVIII/375/2018 RGK w/s 
wyrażenia opinii dotyczącej połączenia 
Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne.
4. Uchwała Nr XLVIII/376/2018 RGK w/s 
opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego uczniów objętych wychowa-
niem przedszkolnym do końca roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w publicznych przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Krasne.

Sporządziła: Z. Berłowska

Z pewnością wielu z Państwa doświad-
czyło w ostatnich kilku miesiącach proble-
mu złej jakości powietrza. Dusząca i draż-
niąca zawiesina doskwierała nam już nie 
raz tej zimy. To bardzo niebezpieczny dla 
naszego zdrowia smog, czyli mieszanka 
pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, ra-
kotwórczego benzo(a)pirenu, metali cięż-
kich, toksycznych dioksyn i furanów, tlen-
ków siarki i azotu. Źródłem tych związków 
jest niska emisja, czyli efekt spalania w do-
mowych piecach złej jakości węgla, niese-
zonowanego, mokrego drewna, drewna 
iglastego, a szczególnie śmieci! 

Palący odpadami powinni zdawać so-
bie sprawę, że przede wszystkim trują sa-
mych siebie,  swoje rodziny i sąsiadów. Na 
tego typu toksyny szczególnie narażone 

są dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. 
„Brudne powietrze” zwiększa ilość przy-
padków chronicznego kaszlu, przewle-
kłego zapalenia oskrzeli, niewydolności 
płuc, astmy, alergii i innych schorzeń. Co-
raz częściej odpowiada za występowanie 
złośliwych nowotworów, przyczynia się 
do zawałów, wylewów i udarów. Badania 
potwierdziły także, że u kobiet w ciąży 
oddychających zanieczyszczonym po-
wietrzem stwierdzono zwiększone ryzy-
ko obumarcia płodu lub przedwczesnego 
porodu. Smog sprawia, że mniejsza jest 
waga urodzeniowa, wzrost, pojemność 
płuc noworodka, a przede wszystkim niż-
szy iloraz inteligencji. 

Palący odpadami powinni wiedzieć, że 
zaoszczędzone na ogrzewaniu pieniądze 

wydadzą niedługo na lekarstwa. Spala-
nie śmieci jest także wykroczeniem, któ-
re podlega karze aresztu lub grzywny do 
5000 zł. Lista strat jest dużo większa niż 
korzyści, dlatego apelujemy do wszyst-
kich – jeśli widzisz lub czujesz, że palone 
są śmieci powiadom policję i przypilnuj, 
by podjęli działanie!

G. Giedlarowiec

Wpływ smogu na nasze zdrowie
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Cyfrowy skok gminy Krasne
W 2018 r. w Gminie Krasne planowane 

jest wdrożenie rozwiązań informatycz-
nych pozwalających mieszkańcom na 
korzystanie z usług Urzędu Gminy za po-
mocą komputera, tabletu, czy smartfona. 

Poprzez Internet zostaną udostępnio-
ne elektroniczne, interaktywne formu-
larze, systemy powiadomień oraz elek-
troniczne płatności. Rozwiązania takie 
obejmą nie tylko Urząd Gminy, ale rów-
nież takie jednostki jak: Zakład Usług Ko-
munalnych, Zespół Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Szkół, szkoły oraz 
przedszkola. 

Takie funkcjonalności pozwolą Pań-
stwu załatwić swoją sprawę w urzędzie, 
sprawdzić jej status lub uregulować płat-

ność bez wychodzenia z domu o każdej 
porze.

Planujemy również wdrożenie cen-
trum usług wspólnych z zakresu infor-
matyzacji gminy, co pozwoli na znaczne 

zmniejszenie kosztów utrzymania infra-
struktury, szybkiego reagowania podczas 
awarii oraz wprowadzenia polityki bez-
pieczeństwa na dużo wyższym poziomie.

J. Żurawski

Gmina Krasne to niezwykle dyna-
micznie rozwijająca się gmina powiatu 
rzeszowskiego o czym świadczy 14,68% 
przyrostu liczby mieszkańców w prze-

ciągu ostatnich 12 lat. Jest jedną ze 109 
gmin wiejskich województwa podkarpa-
ckiego i jedną z 8 gmin wiejskich powiatu 
rzeszowskiego. 

Wśród  wiejskich gmin powiatu rze-
szowskiego zajmuje:

trzecią lokatę pod względem liczby 
ludności, 
ósmą lokatę pod względem po-
wierzchni oraz 
pierwszą lokatę pod względem gę-
stości zaludnienia na km2. 

A. Szpyrka

Demografia gminy
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Zakończony został pierwszy nabór 
wniosków do projektu pn. „Wsparcie roz-
woju OZE na terenie ROF - projekt para-
solowy”. W Gminie Krasne zostało złożo-
nych 119 wniosków, w tym 118 zostało 
ocenionych pozytywnie. Lista wniosków 
mieszkańców, zakwalifikowanych do 
projektu dostępna jest na stronie inter-
netowej gminy Krasne oraz na stronie in-
ternetowej Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego. Zakończone zostało również 
podpisywanie umów uczestnictwa w pro-
jekcie pomiędzy Gminą, a mieszkańcami 
biorącymi udział w projekcie. Zgodnie 
z regulaminem kolejny etap projektu to 
wezwanie do wpłaty wkładu własnego. 
Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wy-
konawcy zakwalifikowane osoby zostaną 
pisemnie poinformowane o zasadach 
i terminach dokonywania wpłat.

W dniu 19 marca 2018 r. rozpoczął się 
nabór uzupełniający do projektu. Przyj-
mowanie wniosków odbywać się będzie 
do 20 kwietnia 2018 roku w pok. nr 24 (II 
piętro) w Urzędzie Gminy Krasne w godzi-
nach 07:30 – 15:30. Przed przystąpieniem 
do projektu należy zapoznać się z Regu-
laminem naboru wniosków mieszkańców 
w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju 
OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” 
oraz wszystkimi załącznikami. Wszelkie 
materiały i informacje dotyczące projek-
tu dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Krasne www.gminakrasne.pl oraz 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego www.rof.org.pl. 

W trakcie trwania projektu w jednym 
gospodarstwie domowym może zostać 
zamontowana tylko jedna instalacja fo-
towoltaiczna. Oznacza to, że osoby, które 
zakwalifikowały się do projektu w ramach 
pierwszego naboru nie mogą składać 
wniosku po raz kolejny na to samo gospo-
darstwo domowe. 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
możliwe jest na budynkach nowobudo-

wanych. Wystarczy złożyć oświadcze-
nie, że do dnia 31 marca 2019 r. zostanie 
dostarczone do Urzędu Gminy Krasne 
zawiadomienie o zakończeniu budowy 
z pieczątką potwierdzenia wpływu do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego i adnotacją o braku wniesie-
nia sprzeciwu oraz zostanie dokonany 
meldunek pod adresem nieruchomości 
objętej projektem.

M. Zygmunt

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

26 lutego br. w Muze-
um Ziemi Leżajskiej Pod-
sekretarz Stanu w MRPiPS 
Bartosz Marczuk dokonał 
wręczenia Promes otrzy-
mania dotacji ze środków 
Programu MALUCH+ 2018 
na utworzenie miejsc opie-
ki nad dziećmi do lat 3-ech 
(moduły 1a i 1b Programu).

W spotkaniu w Leżajsku 
udział wzięli przedstawi-
ciele gmin, które otrzymały 
dotację, a także wojewoda 
podkarpacki Ewa Leniart, 
poseł na Sejm RP Mieczy-
sław Miazga oraz gospo-
darze spotkania: burmistrz 

Leżajska Ireneusz Stefański, starosta leżajski Marek Śliż 
i wicestarosta leżajski Zdzisław Leśko.

Promesę o wartości 797 600,00 zł dla Gminy Krasne 
odebrał Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak. Przy dofi-
nansowaniu z Programu MALUCH+ 2018, na działce nr 
1368 w Krasnem zostanie wybudowany budynek żłobka, 
w którym opiekę znajdzie 40-stu najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy. 

G. Giedlarowiec

MALUCH+ 2018
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Wiek XIX to czas kiedy cholera bardzo często pojawiała się na tere-
nie Galicji. Jedną z przyczyn pojawiającej się choroby była bieda, co 
skutkowało niedożywieniem, a w konsekwencji podatnością na choro-
by zakaźne. Zaraza dziesiątkowała zwłaszcza najbiedniejszych, których 
chowano w zbiorowych mogiłach najczęściej na skraju wioski i z dala 
od zabudowań. Jeden z takich cmentarzy znajduje się w Malawie, 
gdzie przez wiele lat zapomniany, zarastał drzewami. 

Malawski cmentarz choleryczny do niedawna pozostawał w pamię-
ci jedynie najstarszych mieszkańców wsi. Na przełomie 2017 i 2018 
roku z inicjatywy Parafii w Malawie cmentarz ogrodzono, postawiono 
krzyż z figurą Chrystusa ukrzyżowanego oraz głaz, na którym docelo-
wo zostanie umieszczona informacja o spoczywających na cmentarzu 
zmarłych. 

Tekst i fot. N. Bonowicz-Jęczalik

Cmentarz choleryczny 
w Malawie
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Uroczystość Intronizacji NSPJ poprze-
dzona trzydniowymi rekolekcjami odbyła 
się w Kościele parafialnym po wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
i Świętego Antoniego w Strażowie w dniu 
11 października 2017r. Mszy Świętej kon-
celebrowanej przez siedmiu księży prze-
wodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Da-
mian Muskus. Akty intronizacyjne złożyło 
17 grup zawodowych i społecznych wraz 
z Ks. Proboszczem i władzami samorządo-
wymi: Wójtem Gminy, Przewodniczącym 
Rady Gminy i Sołtysem Strażowa.

Czym jest Intronizacja NSPJ? Jest wy-
znaniem wiary i decyzją prawdziwie 
chrześcijańskiego życia. Jest odpowiedzią 
na miłość Pana Jezusa płynącą z jego Ser-
ca. To postawienie Jezusa na pierwszym 
miejscu w swoim życiu. To postanowienie 
nawrócenia się do Boga i skuteczna wal-
ka z własnym grzechem, aby Bóg mógł 
królować, to wprowadzenie Boga na tron, 
a tronem ma być wnętrze człowieka, ży-
cie rodzinne i społeczne.

Apostołką Intronizacji NSPJ i inspirator-
ką powstawania wspólnot jest służebnica 
Boża Rozalia Celakówna. Intronizacja jest 

wyraźną wolą Pana Jezusa, który powie-
dział do Rozalii: „Każde dzieło Boże i każda 
sprawa muszą być okupione cierpieniem, 
a im więcej ma ona przysporzyć chwały 
Panu Bogu, na tym większe napotykać 
będzie trudności”.

W parafii członkowie wspólnoty dla 
INSPJ podejmują cotygodniową modli-
twę osobistą i wspólnotową, prowadzą 
adoracje Jezusa obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie i wynagradzają Jego 
Boskiemu Sercu, za grzechy swoje, swo-
ich rodzin i całej wspólnoty parafialnej. 
Dokonali poświecenia się NSPJ i uznają 
Go swoim Królem i Panem.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 
w Strażowie

Intronizacja Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Parafii Strażów

W grudniu 2017 roku Ksiądz Proboszcz 
Parafii w Krasnem k/Rzeszowa zwrócił się 
z prośbą w imieniu wiernych Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Wniebowzięcia MNP 
w Krasnem do Jego Eminencji Księdza 
Kardynała Stanisława Dziwisza o przeka-
zanie do tutejszej świątyni parafialnej re-
likwii pierwszego stopnia św. Jana Pawła 
II. W swojej prośbie nadmieniał, iż miesz-
kańcy tutejszej miejscowości pragną 
modlić się za przyczyną św. Jana Pawła II 
wypraszając sobie u Boga potrzebne ła-
ski, mając materialny znak Jego obecno-
ści wśród siebie w postaci wspomnianych 
relikwii oraz chcą oddawać Mu cześć. 
Ksiądz Proboszcz Krasnego dodał, iż chcą 
oni także kroczyć drogą życia chrześcijań-
skiego podążając za wspaniałym wzorem 
Jego cnót. 

Podkreślał dalej w swojej prośbie, iż 
przekonanie o świętości Jana Pawła II 
wśród tutejszych parafian istniało już 
od dawna. Wkrótce po Jego śmierci, bo 
w roku 2007, ufundowali oni do tutejsze-
go nowego kościoła witraż z postacią Na-
szego Wielkiego Rodaka podpisując go 
już wówczas „Święty Jan Paweł II”. Idąc za 
sugestią ówczesnego Proboszcza zasłoni-
li ten napis przysługującym mu wówczas 
tytułem „Sługa Boży”. W kwietniu 2014 
roku z radością i dumą mogli oni odsło-
nić ten właściwy tytuł, który już na zawsze 
będzie przysługiwał Pierwszemu Papie-
żowi z Polski - „Święty Jan Paweł II”. 

Prośbę powyższą ksiądz Proboszcz 
z Krasnego przekazał Księdzu Kardynało-

wi przez Przyjaciela i Dobroczyńcę naszej 
parafii Piotra Mikosza, Króla Bractwa Kur-
kowego w Krakowie, którego przodkowie 
wywodzą się z Krasnego.

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz po-
zytywnie odpowiedział na tę prośbę i za-
prosił Księdza dr. Adama Dzióbę i pana 
Piotra Mikosza po odbiór relikwii do swej 
siedziby w Krakowie na ul. Kanoniczej 18  
w dniu 19 grudnia 2017 r. Wraz z relikwia-
mi przekazał certyfikat ich autentyczności 
sporządzony w języku łacińskim, w któ-
rym podkreśla się, iż są to relikwie I stop-

nia, relikwie krwi św. Jana Pawła II. 
Ksiądz Kardynał korzystając z okazji 

podziękowań za otrzymane relikwie skła-
danych  przez Księdza Proboszcza Adama 
Dzióbę zaprosił naszą parafię do odwie-
dzenia Sanktuarium Świętego Jan Pawła 
II w Krakowie. 

Instalacji relikwii św. Jana Pawła II 
w kościele parafialnym w Karsnem do-
konał J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny dnia 
12.03.2018 r..

Ks. Adam Dzióba
Fot.  J. Michalczak

Parafia Krasne otrzymała 
relikwie św. Jana Pawła II
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W dniu 25.01.2018 r. w sali widowisko-
wej GOKiB w Krasnem odbył się IV Mię-
dzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

Do konkursu zgłosiło się 54 solistów 
i 13 zespołów z różnych instytucji kultu-
ralno-oświatowych z następujących miej-
scowości województwa podkarpackiego: 
Łukawiec, Łąka, Rzeszów, Głogów Mało-
polski, Stalowa Wola, Nisko, Kłyżów, Grę-
bów, Pysznica, Zaklików, Wydrza, Stany, 
Strzyżów, Kuryłówka, Niebylec,  Krasne, 
Strażów, Malawa, Palikówka,

Wykonawcy w miłej atmosferze zapre-
zentowali najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki a jury nagrodziło najlepszych. Za-
praszamy do kolejnej edycji w przyszłym 
roku.  

L. Sendera, fot. I. Śpiewla 

IV Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Chociaż okres Bożego Narodzenia minął to jednak 1-go lutego w Domu 
Ludowym w Strażowie, podczas wieczoru kolęd dało się odczuć świąteczną 
atmosferę. Stół zdobiły przepiękne dekoracje. W naszym śpiewograniu wzię-
ło udział kilku zaprzyjaźnionych muzyków z zespołu „Imperfect brothers” oraz 
Bożena, Ewa i Ewelina z gitarami. Tym razem było już 6 gitar. Serce się raduje, 
że co roku przybywa instrumentów i powiększa się grono muzykujących oraz 
sympatyków wspólnego śpiewania. Kolędowanie w cudowny sposób zbliża 
ludzi i chcemy aby ta tradycja nigdy nie zanikła.

E. Nowak, fot. L. Hajduk

Wieczór z kolędą

Czym jest frywolitka i jak się 
ją wykonuje poznają uczest-
niczki zajęć Pracowni Ręko-
dzieła Artystycznego Gminne-
go Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem. Panie pod okiem 
Agnieszki Wąs i Marzeny Pa-
tyny wykonują podstawowe 
elementy frywolitek: węzły, 
słupki i pikotki, za pomocą któ-
rych tworzą kółeczka i łuczki. 
A z tych powstają większe prace 
jak: zakładki do książek, wstaw-
ki koronkowe, biżuteria i inne. 

Użycie cienkiej nici gwarantuje delikatność wykonanej pracy, która jest jedno-
cześnie i trwała. Na warsztatach uczestniczki wykonują frywolitkę za pomocą 
specjalnej tępej igły. Oprócz umiejętności wiązania węzłów ważne są umiejęt-
ności odczytywania schematów i wzorów. To one wraz z własnymi zwinnymi 
dłońmi gwarantują wykonanie misternej koronki. 

Tekst i fot. L. Hajduk

Warsztaty frywolitkowe

„Senniki” - premiera 
Teatru A’propos

W dniu 10 marca o godz. 18.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnem odbyła się  premiera 
spektaklu „Senniki” w wykonaniu młodzieżowe-
go Teatru A’propos.

Scenariusz  przedstawienia powstał na pod-
stawie fragmentów książki „Dom dzienny, dom 
nocny” Olgi Tokarczuk,  manifestu  polskich futu-
rystów i tekstów własnych zespołu. Siedem mło-
dych dziewczyn zastanawia się  nad tajemnicą 
snu, jego ukrytymi znaczeniami, tłumaczeniami  
i marzeniami sennymi. Dla nich oknem na świat 
jest Internet. Tam, w sieci znajdują anonimowe 
sny różnych osób…

Czy nasze „nocne widzenia”  są indywidualne, 
czy tworzą tylko małą część większej zbiorowo-
ści? Czy sny pozwalają nam lepiej zrozumieć  
nasze  emocje,  stać się lustrem naszego życia 
wewnętrznego, czy mogą pomóc zrozumieć 
przyszłość bądź  ją przepowiadać?  

„Senniki” to również spektakl o przechodzeniu 
z okresu dzieciństwa do  młodości. Młode aktor-
ki zastanawiają się nad swoją przyszłością, snują 
dalekosiężne plany,  mają swoje dylematy i roz-
terki...  i idealistycznie chcą zmieniać świat!

Scenariusz, scenografia, reżyseria: Maciej Szuka-
ła. Występują: Wiktoria Chciuk, Oliwia Piątek, Kin-
ga Szuberla, Aleksandra Rusin, Gabriela Ryś, Alek-
sandra Wiśniewska, Julia Wierzbińska.

M. Szukała, fot. I. Śpiewla
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W dniach 9-10 grudnia 2017 r. w GO-
KiB w Krasnem odbyło się Międzygmin-
ne Szkolenie Pszczelarskie. W szkoleniu 
uczestniczyli członkowie Gminnego Koła 
Pszczelarzy w Krasnem oraz goście z kół 
pszczelarskich z Czarnej, Chmielnika, Rze-
szowa i Leska – łącznie 64 pszczelarzy. 
Tematami szkolenia były wybrane za-
gadnienia gospodarki pasiecznej, rośli-
ny miododajne oraz odżywianie pszczół 
miodnych i jego wpływ na występowanie 
chorób. Prelegentami byli mgr Tadeusz Li-
twin oraz dr hab. weterynarii Zbigniew Li-
piński – znany i ceniony w Europie, autor 
książek pszczelarskich. Obaj wykładowcy 
są pszczelarzami praktykami z dużym 
doświadczeniem dzięki czemu słuchacze 
otrzymali dużo praktycznych porad. Szko-
lenie było bardzo owocne i dostarczyło 
wielu cennych informacji na zbliżający się 
sezon pszczelarski.

A. Chwajoł, fot. J. Węgłowski

Wielkanoc wiąże się z wieloma trady-
cjami, sięgającymi nawet XIV wieku. Jest 
ważna ze względu na duchowy wymiar, 
ale też na zwyczaje i tradycje, które panu-
ją w Polsce. 

Jednym ze zwyczajów jest wykonywa-
nie pisanek. Są one symbolem pomyślno-
ści oraz rodzącego się życia. Dlatego też, 

aby podtrzymać tradycje wielkanocne, 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Stra-
żowianie”, w dniach 2 i 9 marca 2018 roku 
zorganizowało dla mieszkańców gminy 
Krasne warsztaty artystyczne. 

Na pierwszych zajęciach uczestniczki 
warsztatów wykonywały pisanki i ozda-
biały je kwiatami z foamiranu. Foamiran, 

to sztuczna pianka, która pod wpływem 
ciepła ludzkich rąk lub żelazka pozwala 
na uzyskanie różnych kształtów i efektów. 
Zajęcia prowadziła pani Anita z Centrum 
Szkoleń i Animacji z Chełmna.

Na drugich zajęciach uczestnicy wy-
konywali glicerynowe mydełka i świece 
z dodatkami  wielkanocnymi. 

Warsztaty zostały sfinansowane z bu-
dżetu Gminy Krasne.

I.D. Barnat
Fot. L. Hajduk

Wielkanocne warsztaty w Strażowie

Międzygminne Szkolenie Pszczelarskie
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Od lutego br. realizowany jest na tere-
nie gminy Krasne projekt pn. „Złota jesień 
– każdy z nas będzie seniorem”. W ramach 
projektu realizowane będą usługi opie-
kuńcze, usługi specjalistyczne, pomoc 
sąsiedzka oraz usługi teleopieki. Seniorzy 
znajdą także opiekę w dziennym domu 
pomocy, który powstanie na bazie obec-
nego budynku apteki w Krasnem oraz 
części pomieszczeń GOKiB.

Projekt skierowany jest do osób nie-
samodzielnych po 60 roku życia, w tym 
osób niepełnosprawnych oraz samotnie 
gospodarujących, których stan zdrowia 
nie wymaga leczenia w warunkach szpi-

talnych, uniemożliwia jednak samodziel-
ne wykonywanie podstawowych czynno-
ści dnia codziennego, zamieszkałych na 
terenie gminy. 

Więcej informacji nt. projektu dostęp-
nych jest na stronie www.gminakrasne.pl 
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Krasnem (tel. 17 23 00 260). 

Projekt dofinansowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja 
Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie do-
stępu do usług społecznych i zdrowotnych.

G. Giedlarowiec

Ruszył projekt dla seniorów

Warsztaty w świetlicy środowiskowej

W świetlicy środowiskowej prowadzo-
nej przez GOPS Krasne w GOKiB Kras-
ne zrealizowane zostały przez Centrum 
Socjo–Pedagogiczne „Team” działania 
w ramach projektu pn. „Zainspirowani do 
działania” - program działań profilaktyki 
selektywnej dla dzieci i młodzieży zagro-
żonych hazardem i innymi uzależnienia-
mi behawioralnymi dofinansowany przez 
Ministerstwo Zdrowia w ramach Fundu-
szu Rozwiązywania Problemów Hazardo-
wych. Projekt skierowany był do rodziców 
i wychowawców świetlic. W zajęciach 
udział wzięli uczniowie klasy II gimna-
zjum oraz dziewczęta z grupy mażoretek.  

Odbyły się zajęcia informacyjno–edu-
kacyjne oraz warsztaty umiejętności 
psychospołecznych, które poprowadziły 
socjoterapeutki: Magdalena Dec i Małgo-
rzata Grabek oraz psycholog–terapeuta 
uzależnień Katarzyna Słota. 

W ramach zajęć doskonalone zostały 
umiejętności współpracy w grupie, po-

głębienie zdolności panowania nad włas-
nymi emocjami, radzenie sobie w trud-
nych sytuacjach oraz lepsze poznanie 
samego siebie. Warsztaty prowadzone 

były z wykorzystaniem elementów socjo-
terapii, treningu zdolności poznawczych 
oraz pedagogiki cyrku kształtując tym sa-
mym takie pozytywne cechy charakteru 
jak: cierpliwość, wytrwałość w dążeniu do 
celu oraz umiejętność koncentracji uwa-
gi. Ponadto w programie warsztatów po-
ruszona została tematyka ryzykownych 
zachowań, w tym uzależnień. 

Mamy nadzieję, iż realizacja działań 
w ramach projektu w znacznym stopniu 
przyczyni się do zaspokojenia natural-
nych potrzeb, pozwalając tym samym 
na swobodny i wszechstronny rozwój 
uczestników zajęć, a promowanie zdro-
wego stylu życia przyczyni się do wzmoc-
nienia czynników chroniących przed po-
dejmowaniem zachowań ryzykownych.  

M. Dec, M. Grabek, I. Śpiewla
Fot. I. Śpiewla, K. Malicka
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Od stycznia 2017 roku obowiązu-
je ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku,  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” (Dz.U.2016.poz.1860), w opar-
ciu o którą rodzinom, które mają ciężko 
chore dziecko, przysługuje prawo do jed-
norazowego świadczenia w wysokości  
4000 zł. Również kobiety w ciąży i ich ro-
dziny w takiej sytuacji mogą skorzystać ze 
wsparcia asystenta rodziny.

Jednorazowe świadczenie w wysoko-
ści 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycz-
nie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystą-
piła do sądu z wnioskiem o przysposobie-
nie dziecka), bez względu na dochód, po 
wypełnieniu stosownego wniosku oraz 
podpisaniu zawartych w nim oświadczeń 
i dołączeniu wymaganych dokumentów. 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć: 
zaświadczenie, że matka dziecka po-
zostawała pod opieką medyczną naj-
później od 10 tygodnia ciąży do poro-
du (zaświadczenie takie wydaje lekarz 
lub położna). Wymóg ten nie dotyczy 
opiekuna prawnego, opiekuna fak-
tycznego i osoby, która przysposobiła 
dziecko. 
zaświadczenie lekarskie, które po-
twierdza u dziecka ciężkie i nieodwra-
calne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, któ-
re powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie poro-
du. Zaświadczenie takie może być 
wystawione wyłącznie przez lekarza, 

z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, albo lekarza, który 
jest zatrudniony lub wykonuje zawód 
w przychodni, z którą NFZ zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej, posiadającego specja-
lizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i gineko-
logii, perinatologii lub neonatologii. 
Przepisy nie określają szczegółowo 
wzoru takiego zaświadczenia. 

Wniosek o wypłatę świadczenia należy 
złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin 
żywego dziecka. 

Ze wsparcia asystenta rodziny mogą 
skorzystać: 

kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szcze-
gólności kobiety, które otrzymały in-
formację o tym, że ich dziecko może 
umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
rodziny, w których przyjdzie albo przy-
szło na świat ciężko chore dziecko,
kobiety, których dziecko umarło bez-
pośrednio po porodzie na skutek wad 
wrodzonych,
kobiety, które po porodzie nie zabiorą 
do domu dziecka z powodu: poronie-
nia, urodzenia dziecka martwego, uro-
dzenia dziecka niezdolnego do życia, 
urodzenia dziecka obarczonego wa-
dami wrodzonymi albo śmiertelnymi 
schorzeniami.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie 
kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie 
dostępu do różnych istotnych informacji 
i możliwości skorzystania z uprawnień 

wynikających z Ustawy dla kobiet w ciąży 
i rodzin “Za życiem”.

Asystent rodziny opracuje katalog 
pomocy oraz będzie mógł pośredniczyć 
w imieniu osoby/rodziny w różnych in-
stytucjach na podstawie pisemnego 
upoważnienia i zgody do przetwarzania 
danych.

Koordynacja wsparcia podejmowana 
jest przez asystenta rodziny na wniosek 
osób zainteresowanych. W tym celu na-
leży wystąpić z wnioskiem do Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krasnem. 

Do wniosku należy dołączyć: 
dokument potwierdzający ciążę – 
zaświadczenie takie wydaje lekarz 
lub położna (wymóg ten nie dotyczy 
opiekuna prawnego, opiekuna fak-
tycznego i osoby, która przysposobiła 
dziecko)
zaświadczenie lekarskie, które po-
twierdza u dziecka ciężkie i nieodwra-
calne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu. 

WAŻNE: Przyznanie asystenta rodziny 
jest niezależne od sytuacji materialnej 
rodziny i nie wymaga przeprowadzenia 
przez pracownika socjalnego rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.

W gminie Krasne realizacją ustawy zaj-
muje się Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej: 

Dział Świadczeń Rodzinnych – Aga-
ta Marszał, tel. 17 23 00 262, e-mail: 
a.marszal@gminakrasne.pl. 

Asystent rodziny – Aleksandra Ka-
pelewska tel. 17 23 00 268, e-mail: 
a.kapelewska@gminakrasne.pl

W. Leszczyńska

Za życiem 
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Edukacja i oświata

„Literatura nie potrzebuje wielkich pisa-
rzy, ale wielkie działa.”

Aleksander Kumor
Parafrazując powyższe słowa, zamie-

niliśmy wielkie na najdłuższe i w ten spo-
sób stworzyliśmy w Malawie najdłuższą 
książkę rysunkową. Uczniowie klas: 6a i 7a 
wraz z wychowawczyniami, nota bene 
polonistkami, zaprosiły do tego projektu 
czytelniczego podopiecznych świetlicy 
szkolnej i przedszkolaków. Starsi czyta-
li, młodsi rysowali, wszyscy brali udział 
w uczcie czytelniczej i interpretacyjnej 
wybranego tekstu. Głównym bohaterem 
akcji uczyniono Misia Uszatka, kultową 
postać wykreowaną dokładnie sześćdzie-
siąt lat temu przez Czesława Janczarskie-
go i Zbigniewa Rychlickiego. 

Nasze przedsięwzięcie potraktowa-

liśmy jak rozgrzewkę przed udziałem 
w tworzeniu Najdłuższej Książki Świata – 
to już wkrótce przed nami! 

Akcja przeprowadzona na przełomie li-
stopada i grudnia 2017 roku zaangażowała 
wiele osób: przedszkolaków, uczniów, jak 
i nauczycieli. Wzbudziła wśród najmłod-
szych zainteresowanie książką, co szczegól-
nie ważne w czasach, kiedy obserwujemy 
ogromny spadek poziomu czytelnictwa. 
Każdy dla każdego – dorosły dla nastolatka, 
nastolatek dla dziecka – może poszukiwać 
nowych, ciekawych metod, dzięki którym 
przełamie się opory wobec czytania. 

Właśnie tak traktujemy nasz projekt 
i przygotowujemy się do następnych. 
Przyświeca nam nadrzędny cel – aby czy-
tanie w końcu było trendy. 

Tekst i fot. M. Maciejowska, ZS Malawa

Czytali - motywowali
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Karnawał to okres przepełniony muzy-
ką i zabawą, którego ważnym elementem 
są bale karnawałowe, spotkania seniorów 
oraz pyszne pączki i faworki. Również 
w naszym przedszkolu jest to pora cieka-
wych spotkań, zabaw i niespodzianek. 

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni i dostarczający im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. 
Dzieci przebrane były za  bohaterów 
znanych bajek, w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, królewny, 
motylki, rycerzy, piratów, policjantów, 
Spider-Mana, Batmana, ...  nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich  postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Bal 
karnawałowy prowadził DJ MAYK, który 
przygotował dla dzieciaków wiele zabaw 
i konkursów, takich jak np. taniec z baloni-
kiem. Oczywiście znalazło się coś słodkie-
go podczas chwili relaksu. Przedszkolaki 
były w tym dniu zmęczone, ale szczęśliwe.

Karnawał często równoznaczny jest 
z balem przebierańców w przedszkolu. 
Ale nie tylko! W styczniu w naszym przed-
szkolu odbyły się zajęcia otwarte z udzia-
łem rodziców dzieci 5 - letnich. Podczas 
zajęć przedszkolaki wykazały się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi, recytator-
skimi i manualnymi. Zajęcia przebiegały 
w miłej i radosnej atmosferze.

Mimo, że styczeń jest zimowym miesią-
cem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa 

dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każde-
mu robi się cieplej na sercu, bo przecież 
jest to święto naszych kochanych Babć 
i Dziadków. W naszym przedszkolu za-
praszanie babć i dziadków na uroczy-
stość z okazji Ich święta jest tradycją na 
stałe wpisaną w repertuar imprez przed-
szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Oprócz montażu 
słowno-muzycznego, szanowni goście 
obejrzeli także pokazy taneczne w wyko-
naniu swoich wnuczek i wnuczków oraz 
mogli podziwiać swoje pociechy w róż-
nych formach artystycznych. Mali artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czci-
godni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 

„Powiedział Bartek, że dziś Tłusty 
Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych 

pączków nasmażyła” – mówi staropolskie 
przysłowie. Tymi słowami rozpoczął się 
w naszym przedszkolu słodki dzień – Tłu-
sty Czwartek. Dzieci w tym dniu poznały 
tradycję i obrzędy związane z tym świę-
tem. Odbyły się zabawy muzyczno-ru-
chowe, taneczne oraz zabawy plastycz-
ne. Oczywiście w tym dniu nie mogło 
zabraknąć słodkiego poczęstunku w po-
staci pączków z cukrem pudrem, chruści-
ków oraz oponek serowych usmażonych 
w przedszkolnej kuchni przez naszą ko-
chaną panią Edytkę. Wszyscy zajadali się 
słodkimi pysznościami. Była to okazja do 
świetnej zabawy, ale także do przypo-
mnienia i kultywowania naszych narodo-
wych tradycji i zwyczajów. 

J. Szubart, fot. N. Strażewska
GP Strażów

Karnawał w przedszkolu w Strażowie

 25 stycznia w Ze-
spole Szkolno–Przed-
szkolnym w Krasnem 
odbył się niezwykły 
i wzruszający koncert 
karnawałowy, z któ-
rego dochód  prze-
znaczony został dla 
rodziny znajdującej 
się w trudnej sytua-
cji życiowej oraz na 

leczenie Amelki Czekańskiej, małej mieszkanki Krasnego, która już 
dawno skradła serca mieszkańców naszej wsi.

Podczas tegorocznej gali zaprezentowano znane i lubiane prze-
boje z gatunku muzyki rozrywkowej, m.in. „Owocowy karnawał” Maj-
ki Jeżowskiej, słynne szlagiery „Cała sala śpiewa z nami” i „Konik na 
biegunach”, a także „No Roots” Alice Merton. W tę piękną inicjatywę 
zaangażowali się uczniowie ze wszystkich grup wiekowych, nauczy-
ciele  oraz rodzice, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele 
władz gminnych z Wójtem Gminy Krasne Wilhelmem Woźniakiem na 
czele oraz radni gminy Krasne.

Równie ważne jak zbiórka pieniędzy prowadzona przez Radę Ro-
dziców podczas koncertu, okazało się wsparcie duchowe okazane 
potrzebującym, ciepłe słowo, gest przyjaźni. Taka ludzka solidarność 
jest siłą małych środowisk lokalnych.

Karnawałowe rytmy rozgrzały publiczność, a szkolni artyści od-
czuli radość, jaką daje niesienie bezinteresownej pomocy.

I. Rządecka-Mikołajczyk, fot. K. Bysiewicz, ZSP Krasne

Koncert charytatywny
„Wiwat Babciu! Wi-

wat Dziadku! / Żyjcie 
w zdrowiu nam sto lat. 
/ Wiwat Babciu! Wiwat 
Dziadku! / Niech Wam 
śpiewa cały świat!”

W dniach 22-24 
stycznia 2018 r. we 
wszystkich grupach 
przedszkolnych ZSP 
GP w Krasnem rozpo-
czynając od malusz-

ków, a kończąc na grupach zerówkowych odbyły się uro-
czyste spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przedszkolaki śpiewały, tańczyły, inscenizowały i recy-
towały utwory, składały życzenia a także wręczały własno-
ręcznie wykonane upominki swoim ukochanym Babciom 
i Dziadkom. W ten sposób dzieci starały się okazać bliskim  
miłość, wdzięczność, szacunek i zapewnić o swojej pamięci. 

Uroczystości swoją obecnością uświetnili wójt Wilhelm 
Woźniak i zastępca wójta Violetta Błotko, którzy osobiście 
złożyli życzenia Babciom i Dziadkom. Po części artystycznej 
wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Organizując wielopokole-
niowe uroczystości zacieśniamy więzi rodzinne i społeczne, 
uczymy dzieci sprawiania radości innym i dostrzegania jak 
ważną rolę w ich życiu pełnią Dziadkowie.

Tekst i fot. A. Pelc, ZSP GP Krasne

Dzień Babci i Dziadka

Edukacja i oświata
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Edukacja i oświata

Tradycyjnie w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych w naszej szkole zorgani-
zowane zostało zimowisko. W tym roku 
z tej formy wypoczynku, dzięki wsparciu 

finansowemu GOPS w Krasnem, skorzy-
stało 47 uczniów.

Na brak zajęć i atrakcji uczestnicy zi-
mowiska raczej nie powinni narzekać. 

Każdy mógł bowiem znaleźć dla siebie 
coś fajnego. Były gry i zabawy ruchowe 
oraz turniej kręgli w KOLORADO, były po-
kazy cyrkowe w wykonaniu klauna Fre-
diego, był seans filmowy w kinie i wizyta 
w McDonalds w Rzeszowie. Można było 
też spróbować swoich sił na wirtualnej 
strzelnicy w Activ Club w Głogowie Ma-
łopolskim. Tam też uczono się podstaw 
gry w golfa i… pieczenia proziaków. Były 
też warsztaty  z profilaktyki uzależnień. 
Na nudę więc nie można było narzekać. 
Można było przybrać też na wadze. O peł-
ne żołądki uczestników zimowiska dbały 
bowiem niezawodne, jak zawsze, panie 
Jadwiga i Renata, a opiekę nad uczestni-
kami zimowiska sprawowały Maria Troni-
na i Katarzyna Pomykała, a także Tomasz 
Kuczyński i Witold Socha.

W. Socha, fot. T. Kuczyński, ZS Strażów

 Dla każdego coś fajnego

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem 
wspólnie z Gminnym Przedszkolem 
w Palikówce  realizuje projekt „LAS BLI-
ŻEJ NAS”, w ramach programu „Na dobry 
początek” Fundacji BGK. Jednym z zadań 
projektu jest rozwijanie naturalnych za-
interesowań dzieci oraz kształtowanie 
troskliwej i opiekuńczej postawy wobec 
roślin, zwierząt i lasu.

W styczniu w Gminnym Przedszkolu 
w Palikówce Stowarzyszenie EKOSKOP 
z Rzeszowa przeprowadziło warsztaty 
przyrodnicze. Przedszkolaki poznały róż-
ne rodzaje drzew, budowę liści, dowie-
działy się jak obliczyć wiek drzewa, prze-

prowadziły eksperyment, oglądały przez 
lupę igły jodły, świerka oraz szyszki. Za 
pomocą dotyku i powonienia doświad-
czyły bliskości lasu. Podczas zajęć prowa-
dzonych przez nauczycielki Gminnego 
Przedszkola w Palikówce dzieci utrwalały 
zdobytą wiedzę na warsztatach.

W ramach projektu zorganizowano 
w przedszkolu Zabawę Karnawałową, 
którą poprowadziła Szkoła Muzyczna 
YAMAHA. W zabawie wzięły też udział 
przyszłe przedszkolaki. Dalsze etapy pro-
jektu będą realizowane w kolejnych mie-
siącach.

Tekst i fot. A. Rybka, GP Palikówka

Las bliżej nas

Innowacja „Akademia Przyrodnicza” 
ma zachęcać uczniów do poszerzania 
wiedzy biologiczno-chemiczno-fizycznej 
wszystkimi zmysłami. Przede wszystkim 
poprzez praktyczne działanie. 

Zgodnie z podstawą programową  na-
uczyciele biologii, chemii i fizyki są zobo-
wiązani do przeprowadzenia doświad-
czeń na lekcjach, a także organizowania 
zajęć w  terenie. Czas lekcji nie pozwala 
jednak na przeprowadzenie większej licz-
by doświadczeń, czy wyjść w teren, co po-
woduje, że umiejętność obserwacji, opisu 
oraz wyciągania wniosków nie jest na 
wysokim poziomie. Stąd pomysł stworze-
nia takiej innowacji, aby uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w zajęciach.

Innowacja „Akademia Przyrodnicza” 
jest realizowana na zajęciach kółka bio-
logicznego przez Jolantę Ciupak i fi-
zyczno-chemicznego przez Beatę Gajos. 
Zajęcia mają charakter stacjonarno - la-
boratoryjno - wyjazdowy. Zajęcia stacjo-
narne w głównej mierze są prowadzone 
w formie zajęć laboratoryjnych. Podczas 
spotkań uczniowie zapoznają się ze 
sprzętem laboratoryjnym, sami przepro-

wadzają doświadczenia, ucząc się przy 
tym bezpiecznego posługiwania i obcho-
dzenia z substancjami chemicznymi. Pro-
wadzone są liczne obserwacje i pokazy, 
uczniowie uczą się wyciągać wnioski. Za-
jęcia te pomagają młodzieży zrozumieć 
przerabiany materiał z lekcji, jak również 
poszerzają oni swoją wiedzę. Aby utrwalić 
świadomość uczniów na temat zdrowego 
odżywiania do szkoły na zajęcia kółka 
biologicznego została zaproszona diete-
tyczka mgr Marzena Morawska. Podczas 
spotkania wszyscy uczniowie usłyszeli 
wiele cennych informacji, dowiedzieli 
się co warto jeść, a co trzeba zdecydo-
wanie odrzucić. Zajęcia 
mają również charakter 
wyjazdowy. W ramach 
współpracy ze stowa-
rzyszeniem Ekoskop 
uczniowie brali udział 
w III Rzeszowskim Zlo-
cie Owadów. Podczas 
zlotu wystąpili również 
na scenie ze skeczem 
„Śmieci u Pawła i Ga-
wła” oraz uczestniczyli 

w happeningu pod hasłem „SOS dla Zie-
mi” . Skorzystali również z zaproszenia 
Akademickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego przy WSIZ w Rzeszowie, gdzie 
uczestniczyli w bardzo ciekawych war-
sztatach biologiczno-chemicznych i die-
tetycznych. Wyjechali również na Uni-
wersytet Rzeszowski, gdzie zapoznali się 
z pracą w prawdziwym laboratorium. Bra-
li udział w organizowanej przez Wydział 
Biologiczno-Rolniczy Nocy Biologów. 
Uczestniczyli tam w wykładach, warszta-
tach i prezentacjach. 

Zajęcia te cieszą się bardzo dużym po-
wodzeniem wśród uczniów klas 7. Reali-
zacja innowacji przewidziana jest na ten 
i przyszły rok szkolny.

J. Ciupak, B. Gajos, fot. J. Ciupak 
ZSP Krasne

Akademia Przyrodnicza
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...taki cel wyznaczyli sobie uczniowie 
malawskiej szkoły. Pod bacznym okiem 
trenerów-nauczycielek matematyki już 
od kilku lat tworzą przeróżne figury, mo-
dele, bryły. Ta tradycyjna japońska  sztuka 
składania papieru pozwala rozwinąć my-
ślenie logiczne, jak i twórcze, uczy syste-
matyczności, dokładności i precyzji ma-
nualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną 
oraz zdolności twórcze. Zdaniem naszych 
pedagogów jest mądrym i głęboko wy-
chowawczym zajęciem. 

Poza tym może stać się formą pomo-
cy innym. W Zespole Szkół w Malawie już 
od kilku lat pomagamy podopiecznym 
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, 
uczestnicząc aktywnie w przygotowywa-
niu akcji Miej serce i... złóż serce (2018). 
Te małe czerwone kartki papieru złożone 
w kształt serca pełnią funkcję listów prze-
kazywanych przez wolontariuszy 14 lute-
go krakowskim przechodniom. Zabawa, 
nauka, pomoc – tak niewiele, a tak wiele. 
Oto jak zwykła kartka papieru staje się 
przedmiotem  obopólnej korzyści. 

M. Maciejowska, fot. J. Machalwska
ZS Malawa

Nadać życie zwykłej kartce papieru

W przedszkolu w Malawie realizowane 
są działania propagujące zdrowy styl ży-
cia wśród dzieci. 

Wychowankowie nabywają umiejęt-
ności niezbędne do podejmowania wy-
borów dla poprawy własnego zdrowia. 
Kształtowane jest u dzieci poczucie od-
powiedzialności za własne zdrowie oraz 
zdrowie innych. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w warsztatach kulinarnych realizowanych 
cyklicznie pod hasłem „Na tropie zdro-
wych potraw” pod okiem mgr Beaty Gło-
wiak oraz zajęciach dydaktycznych pro-
pagujących zdrowe odżywianie poprzez 
praktyczne działanie.

Dzieci mają możliwość przygotowywa-

nia zdrowych potraw, 
sprawia im to bardzo 
dużo radości, w ten spo-
sób nabywają zdrowe 
nawyki żywieniowe. 

Zdrowy styl życia to 
również aktywność fi-
zyczna, zajęcia rekrea-
cyjne i sportowe, które 
są uwielbiane przez na-
szych podopiecznych. 

Gminne Przedszko-
le w Malawie w trosce 
o zdrowy rozwój najmłodszych realizuje 
ogólnopolskie programy edukacyjne wy-
chowania zdrowotnego jak np. „Mamo, 
tato, wolę wodę”, „Akademia zdrowego 

przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh” 
i inne. Stanowią one nieodłączny element 
nauczania i wychowania przedszkolnego. 

M. Szajny, fot. B. Głowiak
GP Malawa

Zdrowo i sportowo

Tegoroczne ferie uczniowie Szkoły Pod-
stawowej spędzali na zimowisku zorga-
nizowanym w dniach 29.01-02.02.2018 r. 
w Szkole Podstawowej w Palikówce. Atrak-
cje przewidziane podczas zajęć zachęciły 
ich do udziału w tym przedsiewzięciu. Każ-
dy dzień poświęcony był innemu tematowi, 
a wszystkie zającia pozwalały podopiecz-
nym ciekawie i bezpiecznie spędzić wolny 
czas. W dzisiejszym świecie dzieci narażo-
ne są na wiele niebezpiezeństw, dlatego 
warto pokazywać, że można wypoczywać 
i bawić bez telewizji oraz internetu. Wszy-
scy czasem potrzebujemy relaksu i chwili 
wytchnienia, pobyt na basenie sprawił dużą 

przyjemność wszystkim dzieciom. Podczas 
wizyty w Ośrodku Sportu i Rekreacji  ucznio-
wie spędzali czas pływając oraz grając w gry 
zepołowe w basenie. W drugi dzień nieza-
leżnie od wieku, każdy zanalazł dla siebie 
coś ciekawego: młodsi uczniowie spędzili 
czas w sali zabaw Kolorado a starsi uczyli 
się gry w kręgle. Zadowolone miny uczest-
ników zabawy były najlepszą rekomenda-
cją, tak zaplanowany dzień zakończyliśmy 
w szkole zajęciami sportowymi. Kolejną 
propozycją była wycieczka do kina na film 
pt. „Tedy i mapa skarbów”. Zabawna historia 
oraz zajęcia wprowadzające do filmu zacie-
kawiły uczniów. To już nasza kolejna wizyta 

w „kinie na temat”. Podczas tych spotkań nie 
tylko wyświetlany jest film, ale prowadzone 
są zajęcia profilaktyczno-edukacyjne przy-
gotowane przez pedagoga lub psychologa. 
Większość uczniów mało wiedziała na temat 
historii najbliższego nam miasta dlatego za-
planowana została wycieczka do Rzeszowa, 
podczas której spacerowaliśmy starym mia-
stem oraz zwiedziliśmy z przewodnikiem 
Podziemną Trasę Turystyczną. Niektóre 
dzieci cały tydzień czekały na zwiedzanie 
podziemi i opowieści o dawnych dziejach 
miasta. Na ostatni dzień zaplanowano za-
jęcia z ratownikiem i mini kurs pierwszej 
pomocy. Zajęcia praktyczne z wykorzysta-
niem fantomów pomogły przećwiczyć po-
żądane zachowania oraz ośmielić uczniów. 
Potwierdzeniem nabytych umiejętności 
były dyplomy wręczane po zakończeniu 
zajęć. Na koniec wszyscy dowiedzieliśmy 
się czegoś nowego o otaczającym nas świe-
cie, oglądając filmy w planetarium na temat 
budowy naszego układu słonecznego. Tak 
bogaty program dopełniały zajęcia integra-
cyjne w świetlicy szkolnej oraz sportowe 
na sali gimnastycznej. Pod koniec każdego 
dnia uczniowie otrzymywali ciepły posiłek 
i w doskonałym nastroju wracali do domu. 
To już kolejna edycja zimowiska organizo-
wanego w szkole, ciesząca się dużym zain-
teresowanie uczniów i rodziców.

Tekst i fot. A. Kozdra
ZS Palikówka

Zimowisko w Palikówce

Edukacja i oświata
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Miło nam poinformować, że nasza 
szkoła corocznie korzysta z  funduszy 
ministerialnych przeznaczonych na rea-
lizację dodatkowych sportowych  zajęć 
pozalekcyjnych.

Uczniowski Klub Sportowo-Turystycz-
ny Kopernikus prowadzony przez Teresą 
Szetelę, jest beneficjentem dotacji Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w roku 2017 
i 2018. 

Otrzymane środki w wysokości 10 tys. 
w roku 2017 przeznaczone zostały na 
prowadzenie zajęć sportowych w ramach 
programu Klub oraz na zakup sprzętu 
sportowego dla uczniów naszej szkoły. 

Jest on wykorzystywa-
ny  na zajęciach dodat-
kowych i uatrakcyjnia 
lekcje wychowania fi-
zycznego. Dzięki temu 
uczniowie z zaangażo-
waniem  uczestniczą 
w zajęciach rucho-
wych.

W obecnym roku 
szkolnym jesteśmy je-
dyną szkołą w naszej gminie, która  sta-
rała się i otrzymała dotację Ministerstwa. 
Kolejne 10 tys. złotych przeznaczone zo-
stanie na zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjnej i jakże ważną pro-
filaktykę wad postawy.

Ponadto w ramach działalności sta-

tutowej Kopernikusa odbywają się rajdy 
piesze, rowerowe, wyjazdy sportowo-tu-
rystyczne i nauka pływania.

Cieszymy się z sukcesu Kopernikusa 
i dziękujemy za zaangażowanie nauczy-
cielom.

T. Szetela, R. Świerk, fot. krasne.edu.pl
ZSP Krasne

Sport dla wszystkich

Gmina Krasne realizuje w okresie od 
1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 
r. Projekt „Rozwiń swoje kompetencje 
– ukształtuj swoją przyszłość”, współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020, Priorytet 
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regio-
nie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształ-
cenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie kom-
petencji kluczowych uczniów w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczych, ję-
zyków obcych, kreatywności, innowacyj-
ności, pracy zespołowej oraz Technologii 
Informacyjno - Komunikacyjnych oraz 
podniesienie kompetencji 36 nauczycieli 
w zakresie wykorzystania Technologii In-
formacyjno-Komunikacyjnych, 8 nauczy-
cieli w zakresie nauczania przedmiotów 
przyrodniczych metodą eksperymentu 
oraz 26 nauczycieli w zakresie stosowania 
metod aktywizujących.

Wartość projektu ogółem wynosi 580 
749,00 zł, w tym dofinansowanie ze środ-
ków wspólnotowych Unii Europejskiej 

wynosi 493 636,65 zł, dotacja z budżetu 
państwa 56 737,35 zł oraz niepieniężny 
wkład własny gminy w postaci wynajmu 
sal na zajęcia, w wysokości 30 375,00 zł.

Grupę docelową w projekcie stanowi 
235 uczniów, w tym 108 uczennic: 166 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Strażowie, w tym 49 ucz-
niów klas gimnazjalnych oraz 69 uczniów 
klas gimnazjalnych i klasy VII w Szkole 
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Ma-
lawie.

W ramach projektu uczniowie i uczen-
nice, w tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi uczestniczą w:

zajęciach dydaktyczno-wyrównaw-
czych z matematyki i języka angiel-
skiego, 
zajęciach rozwijających uzdolnienia 
z matematyki, z matematyki przy rów-
noczesnym wykorzystaniu kompeten-
cji cyfrowych, j. angielskiego, informa-
tyki i przedsiębiorczości,
zajęciach pozalekcyjnych z wykorzy-
staniem Technologii Informacyjno-

-Komunikacyjnych,
zajęciach pozalekcyjnych związanych 
z wykorzystaniem metody ekspery-
mentu, z przyrody, biologii, chemii, 
fizyki, geografii, 
zajęciach z doradztwa edukacyjno-
-zawodowego.

Rekrutację uczniów do projektu prze-
prowadzono z zachowaniem zasady 
równych szans, niedyskryminowania ze 
względu na płeć. Zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Uczniowie chętnie 
w nich uczestniczą, niektórzy w dwóch 
lub trzech zajęciach. 

W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych przy uwzględnieniu kształto-
wania właściwych postaw i kompetencji 
społecznych, umiejętności uczenia się, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania w różnych rolach zawodowych 
i społecznych, w ramach projektu został 
zakupiony mobilny sprzęt i narzędzia 
TIK, w tym nowoczesne tablice interak-
tywne, laptopy i rzutniki. W ramach zajęć 
prowadzonych metodą eksperymentu 
i doświadczeń z przedmiotów przyrod-
niczych, trzy szkolne pracownie (dwie 
w Strażowie i jedna w Malawie) są obec-
nie doposażane w pomoce dydaktyczne 
do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizy-
ki, geografii, co również przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności prowadzonych 
zajęć.

Łączna wartość zakupionego w ra-
mach projektu sprzętu i pomocy dydak-
tycznych wyniesie około 272 000 zł. Pro-
jekt zakłada, że po zakończeniu udziału 
w projekcie 207 uczniów, w tym 99 
uczennic nabędzie kompetencje kluczo-
we w zakresie wykorzystania narzędzi 
TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych, kreatywności, innowa-
cyjności i pracy zespołowej.

G. Belcyr

Rozwiń swoje kompetencje

Edukacja i oświata
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Sport
W dniach od 22 do 26 lutego 2018 r. 

w Ustrzykach Dolnych odbywały się zawo-
dy w snowboardzie w ramach XXIV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Zimowych 2018, w których brali 
udział zawodnicy z całej Polski. W czwar-
tek, 22 lutego, w slalomie gigancie rów-
noległym złoto wywalczył Michał Wilk, 
uczeń kl. VII naszej szkoły. Jego brat, Mate-
usz Wilk z kl. III gimnazjum, uplasował się 
na V miejscu. Natomiast Amelia Stachura, 
zawodniczka UKS Malawa, zajęła w tej dy-
scyplinie IX miejsce. 23 lutego, w piątek, 
rywalizacja toczyła się w slalomie rów-
noległym. Tym razem Michałowi Wilkowi 
przypadło srebro, IV miejsce zajął Mate-
usz Wilk, natomiast Amelia – VIII miejsce. 
Serdecznie gratulujemy naszym zawodni-
kom, którzy godnie reprezentowali szkołę 
w Malawie, gminę i województwo.

Tekst i fot. J. Żyłka

Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Zimowych 2018

Rok 2017 obfitował w zajęcia i wyda-
rzenia sportowe w Ośrodku Sportowo Re-
kreacyjnym GOKiB Krasne, odbywały się 
zajęcia oraz 3 turnieje tenisa  stołowego, 
turniej bilarda, letnie zajęcia z piłki siatko-
wej, piłki nożnej (Orlik Krasne), badmin-
tona, zajęcia z karate, aerobik, ćwiczenia 
wzmacniające kręgosłup, mażoretki oraz 
możliwość korzystania z ogólnodostęp-
nej siłowni. W 2017 r. ze stowarzyszeniem 
SKE Kalokagatia zrealizowaliśmy już dru-
gi projekt dla dzieci FIO pt. „Aktywność 

– Wsparcie - Rozwój” „Inicjatywa była re-
alizowana w ramach projektu „Podkarpa-
ckie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinanso-
wanego ze środków  Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Braliśmy udział 
w Europejskim Tygodniu Sportu #BeA-
ctive, w ramach którego zorganizowa-

liśmy turniej tenisa stołowego oraz gry 
i zabawy ruchowe dla dzieci. Prowadzący 
zajęcia obserwują rosnące zainteresowa-
nie młodzieży i dorosłych, korzystających 
z oferty zajęć organizowanych przez GO-
KiB Krasne.

B. Giereś

Podsumowanie roku 2017 
na obiekcie sportowo-rekreacyjnych GOKiB Krasne

W dniach 30.01.2017 r., 01.02.2018 r. i  
07.02.2018 r.  w ośrodku sportowo rekrea-
cyjnym w Krasnem odbył się IV amatorski 
turniej tenisa stołowego i  drugi turniej 
bilarda dla dzieci i młodzieży. Organizo-
wany przez GOKiB Krasne. Zwycięzcami 
turnieju dla dzieci do 12 lat zostali:

1. Miejsce – Maciek Kasprzyk
2. Miejsce – Jakub Czarnik
3. Miejsce – Mateusz Bukowski

Zwycięzcami turnieju dla dzieci i mło-
dzieży powyżej 12 lat zostali:

1. Miejsce – Łukasz Kloc

2. Miejsce – Piotr Karpierz
3. Miejsce – Hubert Możdzeń

Zwycięzcami II turnieju bilarda zostali:
1. Miejsce – Daniel Szeliga
2. Miejsce – Mateusz Ferenc
3. Miejsce – Piotr Karpierz

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za przybycie i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Tekst i fot. B. Giereś

Sportowe ferie na Crasnovii
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu 
umie czytać.”

Warenns

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku, biblio-
teki publiczne naszej gminy wpadły w wir 
kolejnych obowiązków i działań. W stycz-
niu, po dłuższym remoncie budynku,  
w którym mieści się BP w Palikówce, zo-
stały przeniesione zbiory biblioteczne ze 
szkoły, w której były przechowywane na 
czas robót. Poukładano książki wg klasy-
fikacji, a obecnie odbywa się skontrum, 
które przypada co 5 lat. Jest to praca 
żmudna i czasochłonna, więc potrwa 
jeszcze w marcu. Długi okres zamknięcia 
Biblioteki, mamy nadzieję, zostanie zre-
kompensowany nowościami, które wdro-
żone i oprawione czekają na Czytelników. 
Odbywały się również spotkania z przed-
szkolakami gminnych przedszkoli. W ra-
mach projektu „Las bliżej nas”, w którym 
wspólnie uczestniczą GOKiB w Krasnem 
wraz z Gminnym Przedszkolem w Pali-
kówce, p. bibliotekarka z BP w Palikówce 
przeprowadziła zajęcia na temat ochrony 
środowiska. W Przedszkolu w Malawie, 
pani z BP czytała dzieciom bajki, wydane 
w ramach programu: „Edukacja globalna 
dla najmłodszych”. Biblioteka Publicz-
na w Krasnem zorganizowała spotkanie 
przedszkolaków z bohaterem dobranocki 
– Krecikiem. Sympatyczne zwierzątko za-
marzyło sobie posiadać spodenki z duży-

mi kieszeniami, które pomogły mu uszyć 
inne zwierzątka. Dzieci dowiedziały się jak 
powstaje płótno, a Krecika obdarowały 
różnymi potrzebnymi przedmiotami, któ-
re wkładały mu do upragnionej kieszonki.

Po raz kolejny odwiedziłam Szpital 
Miejski nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszo-
wie. Przeprowadziłam zajęcia bibliotecz-
ne wraz z aktywnością plastyczną dzieci. 
Podarowałam również bajki uzbierane 
w ramach akcji „Dzieci dzieciom”. Tą dro-
gą serdecznie dziękuję Darczyńcom, 
dzięki którym moje wizyty wśród małych 
pacjentów nabierają większej wartości  
i przynoszą im ogromną radość. 

Dzięki hojności naszej Czytelniczki – 
Pani Sabiny, Biblioteka Publiczna w Kras-
nem została wzbogacona w książki w ję-
zykach obcych (angielskim, francuskim, 
włoskim). Są wśród nich pozycje takich 
znamienitych pisarzy jak: Grisham John, 
Faulks Sebastian, Coben Harlan, Edwards 
Kim, Coelho Paulo, Martin George, Pat-
terson James, Sebold Alice, Shreve Anita, 
Macbride Stuart, Pelzer Dave, Steel Da-
nielle i inni.

„(....) Czytanie w oryginale wzbogaca 
przede wszystkim zasoby słownictwa 
biernego, czyli takiego, które rozumiemy, 
a którym się nie posługujemy – mówi Ma-
ciej Duszyński. – Badania potwierdzają, że 
po dłuższym okresie styczności z literatu-
rą obcojęzyczną czytelnik nabiera płyn-
ności oraz elastyczności w czynnym po-

sługiwaniu się danym językiem – dodaje 
(....)”. Najskuteczniejsza metoda nauki 
języka obcego! Książki w oryginale. Ser-
decznie zapraszamy.

„Pragnę serdecznie podziękować Pań-
stwu za udział we współtworzeniu tego-
rocznej odsłony Narodowego Czytania. 
Państwa zaangażowanie sprawiło, że na 
nowo odkryliśmy wielkość „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego – dzieła, które od 
przeszło stu lat przynależy do kultury du-
chowej naszego Narodu”. Takimi słowami 
rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z podzięko-
waniem za udział w akcji „Narodowe Czy-
tanie”. W dalszej części listu, mamy zapro-
szenie do uczestnictwa w Narodowym 
Czytaniu 2018, w roku szczególnego jubi-
leuszu – stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Otrzymaliśmy również 
okolicznościowy egzemplarz „Wesela” 
z pamiątkowym wpisem pary prezyden-
ckiej. Już dziś zapewniamy, że Narodowe-
go Czytania nie zabraknie w kalendarzu 
działań Biblioteki Publicznej w Krasnem 
w bieżącym roku.

Kontakt z BP w Krasnem. tel.: 17 230-
03-53 lub 17 8555-208 lub na stronie: 
www.facebook.com/bibliotekawkras-
nem/ oraz na stronie internetowej http://
gokkrasne.pl/

Tą drogą Biblioteka Publiczna w Kras-
nem składa serdeczne podziękowania 
Bogumile Wąs za podarowanie egzem-
plarza pt.: „Pamiętnik i wspomnienia” Jana 
Newlina Mazarakiego. 

Zapraszam do Biblioteki.
M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

Portret Adeli Bloch-Bauer to najdrożej 
sprzedany obraz na świecie. Bardzo często 
jest uznawany za najsłynniejsze austriackie 
dzieło, określane jako austriacka „Dama z ła-
siczką”. Książka, którą Państwu polecam opo-
wiada o wielkim malarzu Gustavie Klimcie, 
nie jest jednak studium jego techniki ma-
larskiej. To raczej wielowątkowa opowieść 
o Wiedniu z początków XX wieku, o czasach 
dużego fermentu kulturalnego. Styl życia 
wiedeńskiej wyższej klasy (głównie pocho-
dzenia żydowskiego), rozmach, barwność 
opisanych postaci daje obraz klimatu życia 
w tamtych czasach. Nierozerwalnie wpi-
sane jest to również w sposób tworzenia 
Klimta. Może częściowo pomóc zrozumieć 
twórczość tego malarza. Dużą część książ-
ki zajmują wojenne i powojenne losy dzieł 
powstałych w tamtym okresie czasu, losy 
rodziny Adeli, wraz z historią odzyskiwania 
od rządu Austrii obrazu Złotej Damy przez 

jej spadkobierców. Ten sposób ukazania ro-
dzącego się w Austrii antysemityzmu może 
u czytelnika zrodzić pytania o rzeczywisty 
udział Austrii w XX wojnie światowej. Nie-
jednoznaczne uczucia obudzą też w czy-
telniku losy tego słynnego dzieła po jego 
odzyskaniu przez spadkobierców.

Siłą tej książki lub jak wielu krytyków 
uważa jej słabością jest owa wielowąt-
kowość. Myślę, że pozwala zrozumieć za-
równo walkę spadkobierców o odzyska-
nie dzieł Klimta jak również opór rządu 
Austrii przed oddaniem obrazów i wywie-
zieniem ich za granicę.

Należy tu dodać że książka jest rzetel-
nie udokumentowana. Dzięki przypisom 
można pogłębić interesujący nas wątek. 
Znajdują się również w niej fotografie nie 
tylko Gustava Klimta, lecz również innych 
postaci wymienionych w tekście. 

Życzę miłej lektury. J. Zygmunt
Okładka: Grupa Wydawnicza Foksal

Anne-Marie O’Connor
„Złota dama”

Książka do przeczytania



Spacerkiem po okolicy
„O poranku piją rosę, w blasku róża-

nego nieba wsłuchują się w mowę pta-
ków i szum traw. Rozmawiają z wiatrem 
zatroskane o los wędrowców zdejmują-
cych czapki na ich widok. Roztaczają ci-
chą opiekę nad ziemią zarówno w blasku 
słońca jak i pod rozgwieżdżonym niebem 
z historią tej doświadczonej przez wieki 
ziemi. Przydrożne kapliczki ludzką ręką 
uczynione na chwałę Bożą i pożytek lu-
dziom. Na rozstajach dróg, w polach, 
na obrzeżach wsi stoją od lat wtopione 
w polski pejzaż, nieustannie strażniczki 
naszych losów – polskie kapliczki.”  Tak 
pięknie o kapliczkach pisze współczesna 
malarka Barbara Wójcik.

Na terenie Gminy Krasne, podobnie jak 
w całej Polsce stoją równie urokliwie pięk-
ne kapliczki, obeliski i krzyże przydrożne. 
W cyklu krótkich artykułów pragniemy 
przedstawić czytelnikom niektóre z nich. 

Słowo kapliczka wg. Zygmunta Glo-
gera (Encyklopedia staropolska) wywo-
dzi się z łacińskiego wyrazu cappa czy-
li płaszcz. Historycy przypuszczają  że 
chodzi tu o płaszcz św. Marcina biskupa 
z Tours, który ubierali królowie francuscy 
jako ochronę na polu bitwy. Płaszcz prze-
chowywany był w specjalnym pomiesz-
czeniu wewnątrz niewielkiego budynku 
zwanym kaplicą.

 W II połowie IV wieku św. Ambroży bi-

skup Mediolanu wspomina o kaplicach 
jako miejscach kultu. W XI wieku synod 
w Agde zatwierdził zgodę na odprawia-
nie nabożeństw przy kapliczkach.

Istnieją hipotezy dopatrujące się 
przedchrześcijańskiej genezy kapliczek. 
W starożytnym Rzymie kapliczki stawia-
no Cezarowi i  Augustowi. Jednak polskie 
kapliczki są wytworem kultury chrześci-
jańskiej. Pierwotne kapliczki, a także przy-
drożne krzyże wykonywano z drewna. 
Obiekty jednak nie przetrwały próby cza-
su. Najstarszym zachowanym obiektem 
są krzyże wotywne na Śląsku, pamiętają-
ce czasy pierwszych najazdów tatarskich. 
Najstarsze zachowane kapliczki datuje się 
na XV wiek. 

Prezentacje obiektów małej architek-
tury sakralnej gminy Krasne rozpocznę od 
figury św. Antoniego w Krasnem. Ksiądz 
Jan Rąb w niewydanej jeszcze drukiem 
książce “Krasne wieś obok Rzeszowa daw-
niej i dziś 1965” proponuje nam piesze 
wycieczki po Krasnem i tak w trasie nr 3 
w rozdziale pod tytułem: “Wzdłuż progu 
podkarpacia polami i górkami przy Ce-
sarskim Gościńcu” pisze: “ Wysiedliśmy na 
przystanku autobusowym obok młyna 
na Wilkowyi. Ku północy idzie droga na 
Borek, Wyręby, Ług i na Wólkę. Idziemy 
asfaltową szosą ku wschodowi. Idziemy 
wzdłuż progu Podkarpacia. Na granicy 
pól Wilkowyi i Krasnego, 100 m na pół-
noc od głównego gościńca, przy polnej 
drodze stoi na wysokiej, murowanej ko-
lumnie figura św. Antoniego.” Św. Antoni 
z Padwy, Antoni Padewski, a właściwie 
Ferdynand Bulonne urodzony w 1195 
roku w Lizbonie, zmarł 13 czerwca 1231 
roku w Arcelli, koło Padwy, włoski teolog, 
franciszkanin pochodzenia portugalskie-
go, święty kościoła katolickiego, prezbi-
ter i doktor kościoła. Za życia zwano go 
młotem na heretyków. Był jednym z naj-
bardziej cenionych kaznodziei XIII wieku. 
Katolicy wierzą, że pewnej nocy we śnie 
dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego 
i ucałowało go zapewniając o miłości 
Boga. Z tej przyczyny święty jest przed-
stawiany z małym Jezusem z Nazaretu na 
ręku. Tak też jest na naszym pomniku. Na 
wysokim (1,5 m) cokole ozdobionym pro-
stokątnymi płycinami stoi 5 metrowa ko-
lumna w stylu toskańskim. Kolumna po-
siada bazę i kapitel. Kamienna barokowa 
figura naturalnej wielkości przedstawia 
św. Antoniego trzymającego w prawej 
dłoni książkę, na której siedzi dzieciątko 
Jezus, które ma na głowie miedzianą ko-
ronę, a w rączce kamienną kulę ziemską 
z miedzianym krzyżem. Św. Antoni ma 

również miedzianą aureolę, a w lewej 
ręce trzyma miedzianą lilię. Dawniej, jak 
podaje Jan Rąb figura otoczona była mu-
rem z cegły, z której wykonano także co-
kół i kolumnę. Od strony wschodniej figu-
rę ocieniają dwie stare lipy. W roku 1776 
powstała Dyrekcja Dróg i Mostów Galicyj-
skich, która w latach 1795-1807 wybudo-
wała drogę cesarską z Bielska do Lwowa. 
Przebieg drogi w okolicy figury św. Anto-
niego przesunięto około 100 m na połu-
dnie, dlatego św. Antoni jest odwrócony 
plecami do obecnej drogi krajowej nr 94. 
Jak podaje ksiądz Rąb starzy mieszkańcy 
Krasnego mawiali, że kiedy św. Antoni się 
odwróci to będzie koniec świata. Zacytuję 
również inną legendę, którą podaje słow-
nik geograficzny królestwa polskiego 
z 1880:  „Przytoczę tu kaplicę podobną, 
znajdującą się w obrębie Gminy Krasne 
w powiecie rzeszowskim przy trakcie wie-
deńskim, o której pospólstwo prawi, iż ją 
wystawił Żyd, któremu konie skradziono. 
On zaś poszedłszy za namową jakiegoś 
włościanina dał na ofiarę do św. Anto-
niego i wiedziony jakowym instynktem 
w tym miejscu konie napotkał. Później zo-
stawszy chrześcijaninem kaplicę tę na pa-
miątkę wystawił.”  Dokładnej daty budo-
wy kaplicy nie znamy. Doktor Malczewski 
podaje, że wybudowano ją na przełomie 
XIX i XX wieku. Jednak podczas wizyta-
cji parafii Krasne 10 października 1783 
roku dziekan rzeszowski napisał, że figu-
ra miała wtedy uszkodzone pół twarzy 
i zniszczony postument. Istnieją teorie, 
że figurę postawiono później, a kolumny 
pierwotnie służyły jako latarnie wskazu-
jące drogę nocnym podróżnym. Podob-
na ceglana kolumna, ale bez kamiennej 
figury znajduje się na granicy Strażowa 
i Krzemienicy. Obecnie figura św. Anto-
niego znajduje się na terenie prywatnym 
i na wniosek właściciela działki została 
wpisana w rejestr zabytków wojewody 
podkarpackiego. 

Odwrócony tyłem do szosy św. Antoni 
nie widzi, że za jego plecami zmodernizo-
wano drogę, wybudowano hipermarkety 
i wyrosło duże osiedle mieszkaniowe. Stoi 
na swoim cokole i wspomina czasy, kiedy 
pod jego stopami przebiegał trakt wie-
deński a podróżni zatrzymywali się w cie-
niu rozłożystych lip i nieistniejącego już 
dziś kasztana, posilali się, modlili i śpiewa-
li słowami poety Wincentego Pola:

„Święty Antoni Padewski 
Obywatelu Niebieski
 niech się chwała Twoja święci 
w miłościwej miej nas chęci.”

Tekst i fot. Ryszard Berłowski

Figura Świętego Antoniego


