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•	 Śpiewajmy Razem - wieczór z kolędą w Strażowie
•	 Warsztaty rękodzielnicze – technika frywolitki
•	 Dzień Seniora w Palikówce

Luty:

•	 Ferie z GOKiB Krasne
•	 Koncert Walentynkowy: „Po prostu miłość”
•	 Warsztaty plastyczne: Kartka walentynkowa
•	 Halowy turniej oldboyów w piłże nożnej o Puchar Wójta Gminy Krasne
•	 IV Turniej Tenisa Stołowego i Bilarda

Marzec:

•	 Koncert „W krainie bajek”
•	 Święto Żołnierzy Wyklętych
•	 Kiermasz Wielkanocny
•	 Góra Książek
•	 Warsztaty rękodzielnicze z wykonywania wielkanocnych ozdób

Szczegóły wydarzeń umieszczane będą na plakatach informacyjnych oraz na stronie 
www.gokkrasne.pl

Bardzo dziękujemy naszym Podopiecznym, Sponsorom, 
Współpracownikom i Przyjaciołom, za zaufanie i pełen wrażeń rok 2017.

Życzymy aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
były wesołe, zdrowe, ciepłe i rodzinne.

Niech ten Nowy 2018 Rok będzie wyjątkowo szczęśliwy, 
pełen pasji, sukcesów i radości życia oraz wspólnych przeżyć, emocji 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Krasnem.

Dyrekcja i Pracownicy

Przewodniczacy Rady Gminy Krasne             Wójt Gminy Krasne
           
                  Marian Jachowicz                             Wilhelm Woźniak
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Wójt Gminy Krasne
Szanowni Państwo

Kolejne wydanie biuletynu „RAZEM”, 
skierowanego do mieszkańców naszej 
gminy skłania do kilku re�eksji, którymi 
chciałbym się  z Państwem podzielić.

Za nami 3 lata pracy Radnych Rady 
Gminy Krasne, naszego Urzędu, podle-
głych jednostek oraz mojej  -  w obecnej 
kadencji.

Bardzo cieszy mnie fakt, że obecna 
rada działa na zasadzie współpracy 
i wzajemnego szacunku. Nie zabrakło 
oczywiście między nami twardych dys-
kusji a nawet sporów, jednak mają one 
charakter  czysto merytoryczny, wyni-
kający często z dylematów jak podzie-
lić publiczne środki, które inwestycje są 
najważniejsze do realizacji, co należa-
łoby dla naszych mieszkańców wyko-
nać w pierwszej kolejności. 

W tym miejscu pragnę podziękować 
radnym: Joannie Bonowicz, Józefowi 
Fejdaszowi, Marianowi Jachowiczo-
wi, Danielowi Kaczorowi, Krystynie 
Klus, Piotrowi Leckiemu, Barbarze Le-
kowskiej, Małgorzacie Lorenc-Szpila, 
Markowi Magierskiemu, Waldemarowi 
Mikoszowi, Grzegorzowi Nowakowi, 
Eugeniuszowi Piotrowskiemu, Bogusła-
wowi Rejmanowi, Jerzemu Skubiszowi, 
Stanisławowi Wasowi.

Dziękuję także naszym sołtysom 
w osobach: Stanisław Falandysz, Grze-
gorz Morycz, Bogusław Rejman, Stani-
sław Wąs, którzy stale są w kontakcie 
z mieszkańcami swoich sołectw i prze-
kazują mnie oraz radnym zgłaszane 
problemy.

Mam świadomość, że nie wszystkie 
oczekiwania naszych mieszkańców 
zostały do tej pory zrealizowane. Jed-
nak szanowni Państwo, budżet gminy 
często przypomina nasze budżety do-
mowe, nie zawsze starcza nam tutaj 
środków na zaspokojenie wszystkich 
potrzeb. W obecnej kadencji przepro-
wadziliśmy szereg inwestycji drogo-
wych, kubaturowych, które nie są łatwe, 
rodzą liczne problemy, czasem gene-
rując uwagi mieszkańców. Inwestycje 
gminne, mimo, że są przygotowywane 
ze starannością, przypominającą tro-
chę budowę domu, którą wielu z nas 
w swoim życiu na pewno prowadziło. 
Ile razy, stwierdziliśmy, że następnym 
razem zrobilibyśmy jednak coś inaczej, 
może lepiej lub nawet taniej?

Warto zwrócić w tym momencie 
uwagę na fakt, że w obecnym – 2017r. 
realizujemy inwestycje na terenie całej 
gminy na kwotę ponad 3 razy wyższą 

niż to miało miejsce 3 lata temu. Wyma-
ga to ogromnej pracy i zaangażowa-
nia, ze strony radnych a także wszyst-
kich pracowników Urzędu Gminy oraz 
podległych jednostek.

O inwestycjach, oraz wielu ważnych 
wydarzeniach związanych z życiem 
gminy piszemy w tym numerze, do 
przeczytania którego bardzo Państwa 
zachęcam.

Wójt Gminy Krasne
  Wilhelm Woźniak

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krasne
Przed nami Święta Bożego Narodzenia 

oraz Nowy Rok 2018.
Życzymy Państwu wszelkiego dobra, 

które płynie od Bożej Dzieciny. 

Niechaj te Święta upłyną w atmosferze jedności, 
której tak bardzo jest nam potrzeba. 

Nie zapomnijmy przy okazji o najbardziej 
potrzebujących i o osobach samotnych – dajmy 
także i im szansę na przeżycie radości, która na-

pełnia nas przy rodzinnym, wigilijnym stole.

Życzymy  Państwu, aby zbliżający się Nowy Rok 
obfitował w sukcesy i spełniające się marzenia 
wszystkich Mieszkańców naszej Gminy Krasne.

Przewodniczacy Rady Gminy Krasne             Wójt Gminy Krasne
           
                  Marian Jachowicz                             Wilhelm Woźniak
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Inwestycje gminne
Kolejne inwestycje zakończone

Ostatnie miesiące to okres �nalizo-
wania strategicznych inwestycji  rea-
lizowanych przez Gminę Krasne. 26 
października 2017 r. odbyła się uro-
czystość o�cjalnego otwarcia wybu-
dowanej za ponad 7 milionów złotych 
hali sportowej wraz z dwukondygna-
cyjnym zapleczem sportowym oraz 
trójkondygnacyjną częścią edukacyj-
ną przy Zespole Szkół w Malawie. Wy-
darzenie  przeprowadzone w duchu 
greckich igrzysk prezentowało doro-
bek artystyczny i sportowy Zespołu 
Szkół w Malawie. Uświetniło go wielu 
znamienitych gości w tym ks. bp. Sta-
nisław Jamrozek, który dokonał  po-
święcenia obiektu. 

Zakończone zostały prace związa-
ne z termomodernizacją obiektów 
użyteczności publicznej, realizowa-
ne przy 85 %  wsparciu �nansowym 
z RPO WP 2014-2020, prowadzone 
w Zespole |Szkół w Malawie, budynku 
OSP w Palikówce  oraz budynku Urzę-
du Gminy Krasne. 

Na koniec grudnia planowane jest 
zakończenie najbardziej oczekiwa-
nej przez mieszkańców Krasnego 
inwestycji, budowy 8 oddziałowego 
przedszkola w miejscowości Krasne 
o powierzchni użytkowej 1575 m2.  
Rozpoczęcie funkcjonowania przed-
szkola planowane jest w pierwszym 
kwartale 2018 roku. 

Do końca roku  zostanie zakończo-
ny stan surowy rozbudowy budynku 
ZS w Strażowie pod potrzeby przed-
szkola 4 oddziałowego.

 W ramach Programu ochrony grun-
tów rolnych w br. zmodernizowana zo-
stała droga wewnętrzna do stadionu 
sportowego w Palikówce. Nowa kon-
strukcja nawierzchni jezdni, pozwoli 
na wykonanie  warstwy wiążącej i ście-
ralnej z betonu asfaltowego  w kolej-
nym etapie inwestycji. 

W Gminie Krasne prowadzone były 
również roboty na drogach powiato-
wych administrowanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych. 

 Zgodnie z ubiegłorocznymi zapo-
wiedziami w miesiącu czerwcu 2017 
roku wszystkie siłownie zewnętrzne 
na terenie naszej gminy zostały roz-
budowane o kolejne urządzenia. 

Termomodernizacja OSP  w Palikówce

Termomodernizacja Urzędu Gminy 

Termomodernizacja ZS w Malawie

Budowa Przedszkola w Krasnem

Budowa Przedszkola w Strażowie

Przebudowa drogi Palikówka-Przycznia

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze po-
wiatowej Nr 1396R Wilkowyja-Malawa-Wola 
Rafałowska-Chmielnik

Doposażenie siłowni w Malawie

Doposażenie siłowni w Palikówce
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 W roku bieżącym ze środków fun-
duszu sołeckiego doposażony został 
plac zabaw w miejscowości Malawa,  
plac zabaw koło apteki w Krasnem, 
wykonanyI etap parkingu przy Ze-
spole Szkół w Palikówce oraz prace na 
stadionie sportowym w Strażowie.

Ruszyły również pierwsze inwe-
stycje, które realizowane będą przy 
udziale  środków RPO WP dedykowa-
nych dla ROF. Podpisane zostały umo-
wy w ramach których do końca roku 
2018 zostanie zrealizowana prze-
budowa drogi gminnej Nr 108554R 
Przycznia w Palikówce, rozbudowa 
drogi Mała Kolonia Nr 108553 R oraz 
budowa 7 zatok autobusowych przy 
drogach powiatowych na terenie 
gminy Krasne. Przedsięwzięcia wyko-
nane będą w ramach projektu Roz-
wój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców 
poprzez usprawnienie zrównoważo-
nego transportu publicznego na te-
renie ROF, przy do�nansowaniu  85% 
kosztów kwali�kowanych.

 W chwili obecnej trwają przygo-
towania do ogłoszenia przetargu na 
kolejną inwestycję współ�nansowa-
ną w ramach ROF, działanie „Kultura”, 
co umożliwi utworzenie do końca III 
kwartału 2018 roku na bazie budynku 
obecnego przedszkola i sali widowi-
skowej w GOKiB, Centrum promocji 
dziedzictwa kulturowego w miejsco-
wości Krasne.

Dzięki środkom RPO WP dedyko-
wanym dla ROF do końca 2018 roku 
zainstalowane będą panele fotowol-
taiczne dla stacji uzdatniania wody 
oraz oczyszczalni ścieków w Krasnem, 
a do końca 2019 roku mikroinstalacje 
na budynkach mieszkalnych.

W dniu 30.11.2017 roku została 
podpisana umowa na  do�nansowa-
nie przedsięwzięcia skierowanego dla 
naszych seniorów. W ramach projek-
tu „Złota jesień – każdy z nas będzie 
seniorem” �nansowanego w 95% ze 
środków EFS, do końca 2018 roku, na 
bazie obecnego budynku apteki oraz 
części pomieszczeń GOKiB,  powsta-
nie  dzienny dom opieki z częścią za-

biegową oraz rekreacyjną  oraz świad-
czone będą usługi opiekuńcze.

Gmina nie poprzestaje w działa-
niach zmierzających do pozyskania 
środków na realizację  inwestycji w ko-
lejnych latach. Zgodnie ze wstępną li-
stą rankingową wniosków o do�nan-
sowanie zadań z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej, Gmina Krasne znalazła się 
na wysokiej pozycji z szansą na uzy-
skanie w 2018r. 50% do�nansowania  
na realizację zadania przebudowy 
drogi gminnej Nr 108558R Strażów-
-Bażantarnia w miejscowości Strażów. 
W miesiącu lipcu br. gmina złożyła 
wniosek o do�nansowanie moder-
nizacji  placu zabaw w Palikówce 
w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Stowarzyszenie EUROGALICJA. 

Trudno nie wspomnieć o równie 
istotnych działaniach związanych 
z przygotowaniem  inwestycji za-
planowanych na kolejne lata, w tym 
m.in. inwestycji drogowych tj. budo-
wa drogi Malwa-Luksemburg w miej-
scowości Malawa,  budowa I etapu 
drogi publicznej Malawa Zagóra na 
odcinku od drogi powiatowej Krasne-
-Malawa-Wola Rafałowska do drogi 
na osiedle, drogi wewnętrznej na 
działce nr  770/37 w Strażowie, od-
cinka drogi w Strażowie  do granicy 
z Krzemienicą, parkingu przesiad-
kowego w miejscowości Palikówka, 
którego realizacja  współ�nansowa-
na będzie w ramach Wojewódzkiego 
Funduszu Kolejowego Województwa 
Podkarpackiego w 2019 roku. Reali-
zowane są również prace  projektowe  
niezbędne do ubiegania się w 2018 
roku w ramach ROF o do�nansowanie 
przedsięwzięć związanych z rewita-
lizacją, w tym  dokumentacja projek-
towa  przebudowy Domu Ludowego, 
budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej oraz zagospodarowania 
wzgórza Marii Magdaleny w Malawie 
pod potrzeby infrastruktury rekrea-
cyjnej i turystycznej.

Jak widać wiele już za nami, ale na-
dal nie  poprzestajemy w staraniach 
by w przyszłym  roku móc cieszyć się 
z Państwem z kolejnych zrealizowa-
nych inwestycji, które mają na celu 
poprawę standardów jakości życia 
mieszkańców całej Gminy Krasne.

B. Wandycz-Słowińska
Fot. K.K.

Inwestycje gminne

Doposażenie placu zabaw w Krasnem

Wykonanie parkingu w Palikówce

Doposażenie placu zabaw w Malawie

Doposażenie siłowni w Krasnem

Doposażenie siłowni w Strażowie

Przebudowa drogi Palikówka-Przycznia
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XLII sesja 
z dnia 27 października 2017 r.

1. Uchwała Nr XLII/322/2017 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2017.
2. Uchwała Nr XLII/323/2017 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
3. Uchwała Nr XLII/324/2017 RGK w/s 
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do 
zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę 
określoną w budżecie gminy Krasne na 
2017 rok.
4. Uchwała Nr XLII/325/2017 RGK w/s zali-
czenia dróg do kategorii dróg gminnych.
5. Uchwała Nr XLII/326/2017 RGK w/s 
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych, usytuo-
wanych przy drogach powiatowych na 
terenie Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XLII/327/2017 RGK w/s za-
sad obrotu napojami alkoholowymi na 
terenie gminy Krasne.
7. Uchwała Nr XLII/328/2017 RGK w/s 
stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Krasnem, w oś-
mioletnią Szkołę Podstawową im. Mikoła-
ja Kopernika w Krasnem.
8. Uchwała Nr XLII/329/2017 RGK w/s 
stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Malawie, w oś-
mioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska 
Polskiego w Malawie.
9. Uchwała Nr XLII/330/2017 RGK w/s 
stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Strażowie, w oś-
mioletnią Szkołę Podstawową im. Marii 
Konopnickiej w Strażowie.
10. Uchwała Nr XLII/331/2017 RGK w/s 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół w Palikówce, w Szkołę Podstawową 
im. Władysława Broniewskiego w Pali-
kówce.
11. Uchwała Nr XLII/332/2017 RGK w/s 
Regulaminu udzielania stypendiów za 
wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 
dla uczniów uczęszczających do szkół na 
terenie Gminy Krasne.
12. Uchwała Nr XLII/333/2017 RGK w/s 

zgody na przystąpienie przez Gminę 
Krasne do realizacji projektu „Złota jesień 
– każdy z nas będzie seniorem” �nanso-
wanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
13. Uchwała Nr XLII/334/2017 RGK w/s za-
bezpieczenia przez Gminę Krasne wkładu 
własnego do realizacji projektu „Złota 
jesień – każdy z nas będzie seniorem” �-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach kon-
kursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, 
RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych – realizowanego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszo-
wie.

XLIII sesja
z dnia 29 listopada 2017 r.

1. Uchwała Nr XLIII/335/2017 RGK w/s wy-
sokości stawek kwotowych podatku od 
nieruchomości.
2. Uchwała Nr XLIII/336/2017 RGK w/s ob-
niżenia ceny skupu żyta. 
3. Uchwała Nr XLIII/337/2017 RGK w/s ob-
niżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
4. Uchwała Nr XLIII/338/2017 RGK w/s 
o uchyleniu uchwały w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji na podatek rolny, 
leśny od nieruchomości, obowiązujących 
w odniesieniu do nieruchomości znajdu-
jących się w zasobie Agencji Nierucho-
mości Rolnych.
5. Uchwała Nr XLIII/339/2017 RGK w/s 
o zmianie uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.
6. Uchwała Nr XLIII/340/2017 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2017.
7. Uchwała Nr XLIII/341/2017 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
8. Uchwała Nr XLIII/342/2017 RGK w/s 
Gminnego Programu Pro�laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2018 rok.
9. Uchwała Nr XLIII/344/2017 RGK w/s 
utworzenia placówki wsparcia dziennego 
prowadzonej w formie opiekuńczej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnem.
10. Uchwała Nr XLIII/343/2017 RGK w/s 
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krasnem.
11. Uchwała Nr XLIII/345/2017 RGK w/s 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze.
12. Uchwała Nr XLIII/346/2017 RGK w/s 
uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Krasne z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2018 rok.
13. Uchwała Nr XLIII/347/2017 RGK w/s 
najmu lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Krasne.
14. Uchwała Nr XLIII/348/2017 RGK w/s 
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy Krasne.
15. Uchwała Nr XLIII/349/2017 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.
16. Uchwała Nr XLIII/350/2017 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.
17. Uchwała Nr XLIII/351/2017 RGK w/s 
obciążenia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne położonej w ob-
rębie Malawa gm. Krasne.
18. Uchwała Nr XLIII/352/2017 RGK w/s 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków.
19. Uchwała Nr XLIII/353/2017 RGK w/s 
zabezpieczenia przez Gminę Krasne wkła-
du własnego do realizacji projektu „Złota 
jesień – każdy z nas będzie seniorem” �-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach kon-
kursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, 
RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług społecz-
nych i zdrowotnych - realizowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
20. Uchwała Nr XLIII/354/2017 RGK w/s 
wyboru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Sporządziła: Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjęte uchwały
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Rodzina jest pierwszą i podstawową 
ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia 
i środowiskiem miłości.

Św. Jan Paweł II

Każdy jubileusz jest okazją do świę-
towania, ale „Złote Gody” to jubileusz 
niezwykły, to wyjątkowa okazja do spoj-
rzenia na minione lata, dokonania podsu-
mowań i wzbudzenia re�eksji nad zmie-
niającym się na przestrzeni lat uczuciem 
dwojga ludzi.

Wspólne pół wieku to dowód wierno-
ści i miłości rodzinnej, to dowód wzajem-
nego zrozumienia i istoty związku mał-
żeńskiego, to wzór i piękny przykład do 
naśladowania dla młodych pokoleń.

Osoby, które przeżyły w jednym związ-
ku co najmniej 50 lat są nagradzane 
w naszym Kraju na mocy ustawy z dnia 
16 października 1992 roku o orderach 
i odznaczeniach - specjalnym medalem 
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej.
Ma on kształt sześcioramiennej gwiaz-

dy, w środku której z jednej strony widnie-
je napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, z drugiej zaś – dwie srebrzyste róże.

Z tej też okazji 7 grudnia 2017 r. w sali 
GOKiB w Krasnem odbyło się uroczyste 
spotkanie z dostojnymi Jubilatami, pod-
czas którego zostali odznaczeni przyzna-
nymi przez Prezydenta RP medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uro-
czystego aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak, który 
skierował pod adresem Jubilatów słowa 
uznania i podziękowania za trud oraz po-
święcenie jakie włożyli w realizację mał-
żeńskiej przysięgi. Przekazał również ży-
czenia na dalsze lata życia w zdrowiu oraz 
w szczęściu rodzinnym.

Szanownym Jubilatom wręczono le-
gitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty oraz 
upominki. Podniosłą chwilę uczczono, 
wznosząc toast symboliczną lampką 

szampana, przy dźwiękach „Marsza Men-
delsona”. O�cjalna część uroczystości za-
kończyła się wspólnym grupowym zdję-
ciem, po czym Jubilaci zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek. 

Miłym upominkowym akcentem była 
część artystyczna przygotowana specjal-
nie na tę uroczystość przez podopieczne 
Pani Liliany Sendery z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Krasnem. Część arty-
styczną spotkania uświetnił występ kape-
li ludowej „Malawianie”. 

W zaszczytnym gronie tegorocznych 
Jubilatów znaleźli się Państwo: Stanisława 
i Józef Bojda, Krystyna i Stanisław Dzio-
bak, Joanna i Władysław Dziubek, Irena 
i Tadeusz Gaweł, Elida i Marian Jachowicz, 
Józefa i Józef Komisarz, Aleksandra i Jan 
Krzywonos, Janina i Józef Kula, Emilia 
i Stanisław Kunysz, Zo�a i Jerzy Kurcek, 
Janina i Jan Machowski, Estera i Edward 
Malicki, Teresa i Bolesław Malicki, Stani-
sława i Antoni Martowski, Emilia i Michał 
Międlar, Urszula i Kazimierz Szpyrka, Kry-
styna i Wiesław Szpyrka, Krystyna i Adam 
Szwajdych, Karolina i Edward Wawrzko-
wicz, Zo�a i Edward Zawiło.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz ży-
czymy kolejnych, wspaniałych lat życia 
– w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości 
i szacunku.

Medale Za Długoletnie Pozycie Mał-
żeńskie przyznaje Prezydent RP w do-
wód uznania tym osobom, które prze-
żyły w jednym związku małżeńskim co 
najmniej 50 lat. Prosimy zainteresowane 
pary małżeńskie, które osiągnęły wyma-
gany staż i są zainteresowane otrzyma-
niem medalu o kontakt z naszym Urzę-
dem Stanu Cywilnego (tel. 17 23 00 233, 
e-mail: usc@gminakrasne.pl).

A. Szpyrka
Fot. I. Śpiewla

Złote gody

W dniu 27 listopada 2017 r. na rzeszowskim Rynku miała miejsce 
przysięga 500 żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej 
im. Płk. Łukasza Cieplińskiego. Podczas tej doniosłej uroczystości Wal-
demar Mikosz (radny Gminy Krasne) wraz z małżonką Haliną Mikosz 
zostali wyróżnieni przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macie-
rewicza brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal 
ten został ustanowiony przez Sejm ustawą z dn. 21 kwietnia 1966 roku. 
Stanowi on uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przy-
czyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Odznaczenie to 
jest również przyznawane w celu okazania uznania rodzicom, którzy 
wychowali dzieci na wzorowych i o�arnych żołnierzy, którzy nienagan-
nie pełnią służbę wojskową. Odznaczeni odebrali gratulacje m. in. od 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

Z. Nowak

Medal od Ministra Obrony Narodowej
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Współpraca międzynarodowa gminy

Odśnieżanie

W dniach 3-7 października 2017 r. 
grupa młodzieży z gminy Krasne wraz 
z opiekunami wzięła udział w międzyna-
rodowym spotkaniu w Santarcangelo di 
Romagna we Włoszech. Spotkanie zor-
ganizowano w ramach projektu „BEAM” 
realizowanego z programu Erasmus Plus. 

W czasie wizyty młodzi ludzie z Gminy 
Krasne, Santarcangelo i Kowna na Litwie 
wymieniali swoje krajowe doświadczenia 
w zakresie polityki młodzieżowej. Pod-
czas wspólnych seminariów, wyjazdów 
i spotkań uczestnicy projektu dążyli do 
wypracowania najlepszych metod dia-
logu pomiędzy młodzieżą, a lokalnymi 
politykami. Projekt zainspirował młodych 
mieszkańców gminy Krasne i zmotywo-
wał do działania na szczeblu lokalnym. 

Kolejne międzynarodowe spotkanie, 
tym razem w ramach projektu „EDUGATE”, 

odbyło się w dniach 8-13 października 
2017 r. w Pradze. W warsztatach pt. „Le-
arning teaching training activity” udział 
wzięli nauczyciele języka angielskiego 
z gminy Krasne: p. Beata Chwistek i p. 
Dagmara Świrad (Malawa), p. Ewa Nowak 
(Strażów), p. Agnieszka Rybka (Palikówka) 
oraz p. Małgorzata Sosnowska (Krasne). 

Wraz z koleżankami z krajów partner-
skich: Włochy (Piacenza i Uniwersytet 
w Mediolanie Bicocca), Łotwa (Ryga), Cze-

chy (Szkoła i Przedszkole Angel w Pradze), 
Słowenia (Instytut Fini) i Szwecja (Uniwer-
sytet w Göteborgu), panie pracowały nad 
programem nauczania języków obcych 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej. Efektem projektu będzie wprowa-
dzenie w przedszkolach na terenie gminy 
Krasne skutecznych metod nauczania ję-
zyka angielskiego. 

G. Giedlarowiec

W związku z rozpoczynającym się 
sezonem zimowym przypominamy, 
że wszelkie sygnały i uwagi dotyczą-
ce zimowego utrzymania dróg pub-
licznych zlokalizowanych na terenie 
gminy Krasne (według ich kategorii) 
można zgłaszać na podane poniżej 
numery telefonów: 

Drogi gminne: 
504 792 021 

Drogi powiatowe: 
17 229 07 82 (Malawa), 

17 771 28 02
 (Krasne, Palikówka, Strażów) 

Droga krajowa nr 94: 
19 111 

(Informacja drogowa, 
obowiązuje na terenie całej Polski) 

W trosce o interes wszystkich odbior-
ców naszych usług, Zakład Usług Komu-
nalnych w Krasnem po raz kolejny in-
formuje o narastającym problemie wód 
opadowych tra�ających do kanalizacji 
sanitarnej. 

Nadmieniamy, że kanalizacja sanitar-
na Gminy Krasne jest siecią rozdzielczą 
tzn., że nie wolno wprowadzać do niej 
wód opadowych i drenażowych. Zakaz 
ten określa art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Na mocy przywołanego prze-
pisu wprowadzanie wód opadowych  
i drenażowych do kanalizacji sanitarnej 
jest zabronione. Na mocy ww. ustawy, 
wprowadzanie wód opadowych i drena-
żowych do kanalizacji sanitarnej stanowi 
przestępstwo i podlega karze ogranicze-
nia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 

Wody opadowe przedostające się do 
kanalizacji zakłócają proces oczyszczania 
ścieków. Przepełniają sieć kanalizacyjną, 
której przepustowość jest obliczona tylko 
na ścieki sanitarne. W takich wypadkach 
ścieki z wodami opadowymi wylewają się 
na posesje oraz w najniżej położonych 
budynkach. Ponadto, wody opadowe 

podnoszą koszty oczyszczania ścieków 
poprzez wzrost zużycia energii elektrycz-
nej, oraz wzrost opłat środowiskowych. 
Ma to bezpośredni wpływ na kształtowa-
nie taryf cenowych wody i ścieków. Wyeli-
minowanie nielegalnego wprowadzania 
wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 
wpłynie korzystnie na ceny zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy 
Krasne. 

W związku z powyższym, prosimy 
właścicieli posesji o usunięcie dopływu 
ścieków opadowych do kanalizacji sani-
tarnej. Informujemy również, że Zakład 
Usług Komunalnych w Krasnem regu-
larnie prowadzi kontrole w tym zakresie 
i w przypadku stwierdzenia nielegalnego 
wpięcia wód opadowych i/lub drenażo-
wych do kanalizacji sanitarnej nakłada-
ne będą grzywny zgodnie z zapisami 
Ustawy. Podejmowane przez nas dzia-
łania mają na celu ochronę interesów 
wszystkich mieszkańców, dlatego prosi-
my o zgłaszanie informacji o nieprawid-
łowościach w korzystaniu z gminnej sieci 
kanalizacyjnej. 

M. Brzychc

Uwaga!
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W ramach realizowanego projektu 
pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyj-
nej oraz poprawa mobilności miesz-
kańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego 
na terenie ROF” jeszcze w tym roku 
ogłoszony zostanie przetarg na zakup 
54 niskoemisyjnych oraz niskopodło-
gowych autobusów do obsługi pod-
miejskich linii przystosowanych do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 
Głównym założeniem projektu jest 
wzrost mobilności mieszkańców oraz 
komfortu  podróżowania  komunika-
cją  zbiorową. W związku z planowa-
nym przedsięwzięciem w IV kwartale 
br. na liniach komunikacyjnych MKS 
kursujących do gminy Krasne można 
było zaobserwować autobus testowy. 
W ramach projektu na terenie 9 gmin 

partnerskich (Boguchwała, Chmiel-
nik, Czarna, Czudec, Głogów Mało-
polski, Krasne, Świlcza, Trzebownisko 
i Tyczyn) ruszyły już gigantyczne in-
westycje, których całkowita wartość 
wyniesie 128 803 000,00 zł, przy do�-
nansowaniu z Europejskiego Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w kwocie 87 
874 765,00 zł. 

K. Klęsk

Komunikacja niedalekiej przyszłości

Gospodarka odpadami

W związku z zapowiedziami PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Rzeszów z dniem 1 lipca 2018 r. na 
terenie województwa podkarpackie-
go uruchomiona zostanie Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. Zgodnie z Wo-
jewódzkim Planem Gospodar-
ki Odpadami gminy z regionu 
centralnego, do którego nale-
ży m. in. Gmina Krasne, zobo-
wiązane są do przekazywania 
odpadów do nowo powstałej 
instalacji. Jak poinformowali 
przedstawiciele zakładu PGE sy-
tuacja ta wpłynie na wzrost cen 
rynkowych zagospodarowania 
1 tony odpadów nawet o 40 
%. Z uwagi na brak możliwości 
zmiany regionu centralnego, 
gmina będzie musiała ponieść 
zwiększone koszty zagospo-
darowania odpadów które wy-

twarzamy. Wpłynie to bezpośrednio 
na wysokość stawek opłat, o których 
będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować. 

Przypominamy również, że od  
1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą 
nowe zasady segregacji odpadów. 
Każde gospodarstwo otrzyma tzw. 
„pakiet startowy” worków do segre-
gacji odpadów, który zawierał będzie: 
1 worek koloru zielonego na szkło 
o pojemności 80 litrów, 2 worki ko-
loru żółtego na metale i tworzywa 
sztuczne o pojemności 120 litrów, 1 
worek koloru niebieskiego na pa-
pier o pojemności 120 litrów oraz 1 
worek koloru brązowego na odpady 
ulegające biodegradacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem bioodpadów 
o pojemności 120 litrów. Podczas od-
biorów worki dostarczane będą w sy-
stemie wymiennym, w ilości odebra-
nych worków zapełnionych. 

M. Drabik

Jakie zmiany od 1 stycznia 2018?
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W dniach 16-17 listopada br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Krasnem odbył 
się jubileusz 10- lecia działalności Teatru 
Pacynka. Był tort, życzenia, gratulacje, 
prezenty i sześć wspaniałych przedsta-
wień, które na długo pozostaną w na-
szych sercach. 

Teatr „PACYNKA” powstał w 2007 roku 
i działa przy GOKiB w Krasnem. Teatr sku-
pia dzieci i młodzież, które dwa razy w ty-
godniu spotykają się, by odkrywać sekret-
ny świat sztuki. Teatr „Pacynka” 
to jeden z najprężniej działa-
jących zespołów teatralnych 
w na Podkarpaciu, który w swo-
jej pracy zajmuje się doskona-
leniem warsztatu aktorskiego 
i muzycznego młodych adep-
tów sztuki (młodzież pracuje 
w starszej grupie Tetrze „A PRO-
POS”). Przez 10 lat istnienia te-
atr przygotował 13 spektakli, 
m. in.: „Wróżki” na podstawie 
bajek Charlesa Perraulta (2008), 
„Kot w butach” wg Jana Brze-
chwy (2010), „Wszystkie smoki 
o tym wiedzą” wg tekstu Izabeli 
Degórskiej (2012), „Czerwone 
trzewiki” wg H. Ch. Andersena (2014), „Do-
mowe duchy” wg książki Dubravki Ugresić 
(2016) czy „Śmiertelne miłostki a lá Gał-
czyński” wg tekstów K. I. Gałczyńskiego 
(2017). Przez te 10 lat na zajęcia uczęsz-

czało ponad 100 osób, a sam zespół zdo-
był ponad 35 nagród na wojewódzkich 
i ogólnopolskich festiwalach teatralnych 
(Szydłowiec, Rzeszów, Krosno, Jarosław, 
Pacanów, Strzyżów, Bircza). 

Podczas jubileuszu „Pacynki” zaprezen-
towały się cztery zespoły teatralne oraz 
gospodarze, którzy zaprezentowali wie-
lokrotnie nagradzane „Domowe duchy” 
oraz zabawne „Śmiertelne miłostki a lá 
Gałczyński”. Pierwszego dnia gościliśmy 

Teatr Grymas i Teatr Banalia z Rzeszowa. 
„Grymas” pokazał spektakl „Pamiętniki”, 
czyli miniaturę literacką Marka Twai-
na opisującą w sposób humorystyczny 
i wzruszający pierwszych ludzi - Adama 

i Ewę. Z kolei zespół „Banalia” z MDK-u roz-
tańczył i rozśpiewał publiczność tekstami 
Juliana Tuwima w sztuce „Ptasie trele”. 
Drugiego dnia na scenie w Krasnem swo-
je przedstawienia wystawiały Teatr Pozy-
tywka i Milena Piejko z Jarosławia. Młoda 
aktorka Teatru Plaster - Milena Piejko wy-

stąpiła z przejmującym mono-
dramem „Być szczęśliwym" wg 
Guusa Kuijera i reżyserii Pawła 
Sroki. Bo być szczęśliwym to 
znaczy przestać się bać... mó-
wić otwarcie, reagować na 
przemoc i deptanie godności 
osobistej drugiego człowieka. 
Zwieńczeniem uroczystości 
była pięknie i plastycznie po-
kazana historia „Antygony” (reż. 
Aneta Adamska). W tej wersji 
jest to opowieść o przechodze-
niu młodej dziewczyny z okresu 
niewinności do dojrzałości.

Dziękujemy gorąco licznie 
przybyłej publiczności, wszyst-

kim szacownym gościom i młodym ak-
torom. Do zobaczenia na kolejnym arty-
stycznym świętowaniu!

M. Szukała
Fot. I. Śpiewla
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8 listopada w GOKiB odbył się Koncert 
Jesienny połączony z �nałem Konkursu 
„Tajemnica jesiennego lasu”- można było 
oglądać wystawę prace Przedszkolaków 
z naszej Gminy. Laureaci otrzymali dyplo-
my i nagrody.

Gościem specjalnym naszego koncer-
tu był 16-osobowy BIG BAND z Zespołu 
Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie, pod 
kierownictwem Rafała Kulpińskiego, któ-
ry pięknie zaprezentował nam standardy 
muzyki rozrywkowej.

Z jesiennym repertuarem wystąpiły 
nasze wokalistki z towarzyszeniem tan-
cerek z zespołu Gwiazdeczki. Dziękujemy 
serdecznie Państwu za przybycie i zapra-
szamy na kolejne imprezy.

L. Sendera
Fot. I. Śpiewla

Koncert 
jesienny

Jesień to pora nawiązania współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem z Centrum Handlowym AU-
CHAN Krasne. Przeprowadziliśmy war-
sztaty artystyczne, chętne dzieci wyko-
nywały zakładki do książek, malowały, 
wycinały, przyklejały, a nawet wypiekały 
prace z rosnącymi farbami i z gier planszo-
wych. Pokazywaliśmy nowe gry, rodzinne 
i dla dzieci, logiczne dla jednej osoby i dla 
młodzieży. Promowaliśmy działalność na-
szego Ośrodka Kultury. 

I. Śpiewla

W miesiącu li-
stopadzie zakoń-
czyły się warsztaty 
koronczarskie, któ-
rych tematem było 
tworzenie koronki 
siatkowej �let za 
pomocą iglicy. Bez-
pośrednio w pro-
jekcie wzięło udział 
20 kobiet w różnym 
wieku z całego te-
renu gminy Krasne. 
Powstały bardzo 
różnorodne i cieka-
we prace. Pośrednio 
w projekcie uczest-
niczyły również siostry, kuzynki, koleżanki 
i córki, które wspomagały i dopingowały 
uczestniczki, szczególnie gdy „nie wy-
chodziło”. Efektem równie ważnym jak 
powstałe koronki jest wymiana własnych 
doświadczeń z rękodziełem, zawiązanie 
grup koleżeńskich i przyjacielskich. Efek-
tem ubocznym lecz równie ważnym są 
wymienione przepisy kulinarne.

Kontynuowaniem tego projektu są za-
jęcia rękodzielnicze prowadzone w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kras-
nem, w każdy czwartek w godzinach 
popołudniowych. Obecnie uczestniczki 
zajęć szydełkują ozdoby choinkowe. 

Inicjatywa została zrealizowana w ra-
mach projektu „Podkarpackie Inicjatywy 

Lokalne 2017” do�nansowanego ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. Regionalnymi Operatorami 
Projektu były: Fundacja Fundusz Lokalny 
SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo 
dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie 
LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja”. Pro-
jekt został zrealizowany przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotece 
w Krasnem oraz Stowarzyszenia Kobiet 
w Palikówce. Patronat nad projektem ob-
jął Wójt Gminy Krasne.

Powstałe w projekcie prace można było 
podziwiać na wystawie 3 XII br. podczas 
Kiermaszu Świątecznego. Wszystkie oso-
by chcące dołączyć zapraszamy na zajęcia.

L. Hajduk
Fot. I. Śpiewla

Z wizytą 
w Auchan

Warsztaty koronki �let
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Otwarcie Hali Sportowej w Malawie

Fot. I. Śpiewla
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Elementy wychowania patriotyczne-
go realizowane są już w edukacji przed-
szkolnej. Polega ono na rozbudzaniu  
u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczy-
zny. Dla małego dziecka Ojczyzną jest 
jego wieś lub miasto, w którym mieszka 
z rodziną. To sąsiedzi i koledzy w przed-
szkolu, to miejsca gdzie wszystko jest dla 

niego znajome i bliskie, w których czuje 
się bezpieczny. Związki z Ojczyzną biorą 
początek od więzi z rodziną, przedszko-
lem, najbliższym środowiskiem. Ten krąg 
stopniowo się rozszerza.

W przedszkolu w Malawie patriotyzm 
objawia się zarówno w czynach, jak i sło-
wach najmłodszych przedszkolaków. Ele-

menty narodowe towarzyszą nam nie-
malże w życiu codziennym przedszkola, 
ale święta narodowe są szczególną oka-
zją do rozbudzania w sercach małego 
człowieka miłości do Ojczyzny. Staramy 
się, aby te dni były wyjątkowe i uroczyste. 
Odbywają się przemarsze w dniu �agi, 
prezentacje multimedialne zgodne z te-
matyką narodową, spotkania z historyka-
mi i żołnierzami. Przedszkolaki wykonują 
�agi, kotyliony, prace plastyczne o tema-
tyce patriotycznej.

W ramach realizacji treści patriotycz-
nych w listopadzie przedszkole w Mala-
wie zorganizowało po raz drugi Gminny 
Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej 
„Do Niepodległej”. W konkursie uczestni-
czyły przedszkolaki z Gminy Krasne. Nie 
tylko poezja i piosenka królowały na sce-
nie, ale również przedszkolaki zatańczyły 
narodowy taniec „Krakowiak”.

Funkcjonowanie Gminnego Przed-
szkola w Malawie oparte jest na uczyn-
nym, prawym i świadomym znaczeniu 
patriotyzmu szeroko pojętym. Bo „...pięk-
ne są nasze barwy ojczyste”

P. Kwiatek-Buż, GP w Malawie

„Kto ty jesteś? Polak mały...”

Światełko dla Łyczakowa

Uczniowie ZSP w Krasnem dołączyli do akcji „Światełko dla Ły-
czakowa”. W ramach szkolnej zbiórki przynieśli białe i czerwone 
znicze, które zapłonęły 1 listopada na cmentarzach Lwowa: Łycza-
kowskim i Orląt Lwowskich. Nekropolie te znalazły stałe miejsce 
w sercach Polaków - a pamięć o nich przekazywana jest z poko-
lenia na pokolenie – nie dziwi więc fakt, że uczniowie z Krasnego 
tak chętnie wsparli tę piękną akcję. 

Przedsięwzięcie to odbiło się szerokim echem w mediach (Ra-
dio Via i TVP Rzeszów TVP – Teleexpress).

I. Rządecka-Mikołajczyk, ZSP w Malawie
Fot. archiwum szkolne

25 listopada przypada święto, które w wielu przedszkolach 
z przyjemnością i radością jest obchodzone. To Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu ten dzień również 
był obchodzony. Zabawy, piosenki, prace plastyczne i opo-
wieści o różnych rodzajach pluszowych misiów i niedźwiedzi 
żyjących w naturze były okazją do wspaniałej zabawy. Dzieci 
poznały słynne misie z literatury dziecięcej i bajek telewizyj-
nych. Dowiedziały się też o żyjących w naturze niedźwiedziach 
potocznie zwanych misiami. Taki dzień to nie tylko zabawa ale 
dobry moment na podjęcie rozmów nt. zwierząt chronionych, 
co oznacza, że jest ich na ziemi coraz mniej. Nawyki dbania 
o czystość środowiska należy kształtować już u jak najmłod-
szych dzieci. Z nich wyrosną wtedy mądrzy ludzie, którzy za-
dbają o przyrodę.

L. Gunia, GP w Strażowie

Urodziny Misia
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Zadaniem każdej placówki oświato-
wo-wychowawczej jest podejmowanie 
działań o charakterze pro�laktycznym. 
Głównym zagadnieniem, które pragnie-
my poruszyć w roku szkolnym 2017/2018, 
jest walka z coraz szerszym problemem 

- cyberprzemocą. W oparciu o założenia 
tegorocznego programu pro�laktyczno-
-wychowawczego uczniowie naszej 
szkoły, należący do koła teatralnego, pod 
okiem p. Izabeli Łukasik przygotowa-
li spektakl pt. „Już kończę, jeszcze tylko 

pięć minut - (NIE)bezpieczny Internet”. 
W przedstawieniu został podjęty problem 
stopniowego wyalienowania dziecka, 
które wszelkie decyzje podporządkowuje 
spędzaniu czasu przed komputerem, od-
suwając się od rodziny i przyjaciół. Czyha-
jące niebezpieczeństwa, takie jak wirusy, 
oszuści, spam, uzależnienie i inne zostały 
przedstawione jako koszmar senny, któ-
ry stopniowo staje się rzeczywistością. 
Z cyberprzemocą można jednak walczyć, 
o czym przekonali się widzowie. Podsu-
mowanie dzisiejszego wydarzenia stano-
wią dwa międzyklasowe konkursy, stwo-
rzone w oparciu o scenariusz spektaklu. 
Ich rozstrzygnięcie nastąpiło 9 listopada. 
Aktorzy: dziecko (Kasia) - Zuzanna Cieśla, 
mama - Karolina Świeboda, tata - Michał 
Nowak, koleżanki - Alicja Golonka, Kor-
nelia Przybylak, Wiktoria Sanecka, wirusy 
- Joanna Dudek, Dominika Cyrnek, Ange-
lika Rejman, złe treści - Kinga Głowacka, 
Rafał Murias, uzależnienie - Katarzyna 
Marut, Michał Martowski, spam - Martyna 
Grzesik, Fabian Janczak, oszuści - Michał 
Plizga, Jarosław Cyrnek.

I. Łukasik, SP w Palikówce
Fot. A. Kozdra

Niebezpieczny Internet

Pokaz capoeira

Większość uczniów po raz pierwszy miało okazję poznać zasa-
dy brazylijskiej sztuki walki znanej pod nazwą capoeira. 27 paź-
dziernika odwiedzili nas trenerzy, którzy opowiedzieli o historii 
powstania i zasadach walki. Trening pozwala panować nad swo-
im ciałem, dbać o zdrowie i umysł. Ciekawe jest połączenie tań-
ca, muzyki, śpiewu, rytmu, samoobrony i gimnastyki z ruchami 
capoeira. Wszystkich zachwyciły umiejętności trenerów, którzy 
zaprezentowali charakterystyczne ruchy tego stylu i nauczyli ze-
branych dwóch piosenek w języku portugalskim. Swoimi umie-
jętnościami i re�eksem mógł się pochwalić uczeń kl. III szkoły 
podstawowej, Kacper Chmiel, który na zajęcia capoeiry uczęszcza 
już od kilku lat.

M. Tonia, SP w Strażowie

Październik to miesiąc, w którym przedszkolne ogrody sta-
ją się barwne i kolorowe. Nie tylko dzięki jesiennym kwiatom, 
ale również warzywom, które zbieramy i o których rozmawia-
my w tym właśnie czasie. Jest to dobry moment, aby zachęcić 
dzieci do sięgania po warzywa i owoce, wszak prawidłowy, 
racjonalny sposób odżywiania w wieku przedszkolnym ma 
wpływ na właściwy ich rozwój i zdrowie. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom zorganizowano w naszym przedszkolu „Święto 
Ogórka”. Dzieci poznały zalety i walory tego smacznego warzy-
wa, nie tylko wykorzystywanym w technologii spożywczej, ale 
i kosmetycznej: poprzez śpiew, taniec, zabawy ruchowe oraz 
zajęcia plastyczne. Aby dzieci mogły się zdrowo rozwijać, po-
winny nauczyć się dbać o siebie, a to zadanie nie tylko rodziców, 
ale i nauczycieli, gdyż dzięki temu nasze pociechy będą zdrowe. 

L. Gunia, GP w Strażowie

Święto ogórka
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Co roku, 11 listopada jest w Strazowie 
szczególnym dniem, dzięki organizacji 
obchodów Święta Niepodległości. W tym 
roku obchody zainaugurowali ucznio-
wie z Zespołu Szkól w Strażowie, którzy 
w kościele para�alnym zaprezentowali 
spektakl słowno-muzyczny pt. „O tej co 
nie zginęła”. Następnie odprawiono uro-
czystą Mszę Świętą, po której mieszkańcy 
i delegacje udały się pod pomnik „Grun-
waldu” w Strażowie.

Tam uroczystości rozpoczęto wspól-
nym odśpiewaniem hymnu – „Mazur-

ka Dąbrowskiego” przy udziale 
Gminnej Orkiestry Dętej działają-
cej przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Bibliotece w Krasnem. Zgro-
madzeni mieszkańcy i uczniowie 
ZS w Strażowie upamiętnili oso-
by poległe w obronie Polski oraz 
wysłuchali rysu historycznego 
przybliżającego dążenie Polski 
do odzyskania niepodległości. 
W dalszej części uroczystości 
poszczególne delegacje, m. in. 
Wójt Gminy Krasne i Przewod-

niczący Rady 
Gminy Krasne, 
Radna Powiatu 
Rzeszowskie-
go, Dyrektor 
Zespołu Szkół 
w Strażowie 
wraz z ucz-
niami, Sołtys Strażowa 
wraz z Radą Sołecką, 
przedstawiciele Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Strażowie i Towarzy-
stwa Społeczno-Kultu-
ralnego „Strazowianie”, 
złożyły wiązanki kwia-

tów pod pomnikiem, w ten sposób odda-
jąc hołd walczącym za Ojczyznę.

Uroczystości zakończono wspólnym 
odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę” 
oraz wiązanką pieśni patriotycznych  
w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej 
GOKiB Krasne

G. Giedlarowiec
Fot. I. Śpiewla

Święto Niepodległości w Strażowie

Byli to ludzie przeznaczeni na to, żeby 
pomagać i robić coś mądrego.

mjr Janina Wierzbicka-Kopeć

Tak ich wspomina była łączniczka Ar-
mii Krajowej. Mowa o bohaterach uroczy-
stości, która miała miejsce w Malawie 27 
listopada 2017 roku. Dokonano wówczas 
odsłonięcia mogiły wojennej żołnierzy 
AK: Aleksandra Kordonia i Stanisława 
Marszała. Obaj zginęli w akcji zorganizo-

wanej 26 lipca 1944 roku, podczas obrony 
wsi przed oddziałami niemieckimi. 

W intencji poległych uroczystą mszę 
świętą celebrował ks. bp Stanisław Ja-
mrozek, który w homilii podkreślił rolę 
poświecenia jednostki ludzkiej ojczyźnie. 

Dr Piotr Szopa z kolei wygłosił krótki 
wykład, w którym przypomniał, że po-
czątki działalności Armii Krajowej w Ma-
lawie sięgają roku 1942. Jej pierwszymi 
członkami byli głównie miejscowi o�cero-
wie rezerwy. Do historii przeszły wydarze-
nia z lata 1944 roku, kiedy to na kilka dni 
przed wycofaniem się Niemców z tych 
terenów, dowódca wyznaczył grupę kil-
kunastu żołnierzy, którzy mieli przyłączyć 
się do akcji „Burza”. Żołnierze, bohatero-
wie uroczystości, dostali rozkaz, aby rato-
wać zrabowane przez Niemców mienie, 
zwłaszcza to, które służyło wyżywieniu 
(na przykład bydło).

Znakiem pamięci o tych bohaterach 
jest grób w rodzimej Malawie, którego  
remont s�nansował rzeszowski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Punkt kulminacyjny uroczystości miał 
miejsce na cmentarzu, gdzie dokonano 

poświęcenia mogiły. Hołd poległym od-
dali rodzina, mieszkańcy gminy Krasne 
oraz ostatni żyjący żołnierze AK zrzeszeni 
w Światowym Związku Żołnierzy AK. Uro-
czystość uświetniła Wojskowa Asysta Ho-
norowa, którą wystawił 1. Batalion Strzel-
ców Podhalańskich.

Malawianie zdają się być wierni prze-
słaniu noblistki Wisławy Szymborskiej, 
która pisała: Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią się im płaci..

Sama miejscowość zaś na stałe zapisa-
ła się na listę ważnych dla regionu miejsc 
pamięci. 

M. Maciejewska
Fot. I. Śpiewla

Odnowienie mogiły wojennej w Malawie
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Inwestycja odnowy miejsca pamięci 
o�ar I i II wojny światowej oraz pacy�kacji 
wsi Palikówka przy Gminnym Przedszkolu 
w Palikówce została realizowana w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2017-2020. Celem Programu jest 
ochrona otaczających nas zasobów oraz 
bogactw dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego. Program ma także na celu 
pobudzenie aktywności społecznej miesz-
kańców i uświadomienie, że mają oni bar-
dzo duży wpływ na swoje otoczenie.

Gmina Krasne do projektu zgłosiła 
sołectwo Palikówka, której mieszkańcy 
w pierwszej kolejności wskazali do remon-
tu teren przed pamiątkowymi tablicami. 
Prace trwały od sierpnia br. W pracach 
rozbiórkowych i porządkowych pomaga-

li strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Palikówce oraz działacze i piłkarze Klu-
bu Sportowego „Palkovia”.

Duży wkład pracy włożyli także rodzi-
ce dzieci uczęszczających do Gminnego 
Przedszkola w Palikówce, którzy urządzili 
ogródek przed pamiątkowymi tablicami 
oraz zadbali o czystość i estetykę miejsca. 
W realizację inwestycji zaangażował się 
również Gminny Ośrodek Kultury i Biblio-
teka w Krasnem, dzięki któremu udało 
się odmalować napisy na pamiątkowych 
tablicach, Zespół Szkół w Palikówce, który 
przygotował program artystyczny, panie 
ze Stowarzyszenia Kobiet w Palikówce, 
które przygotowały słodki poczęstunek, 
a także Para�a Rzymsko-Katolicka w Pali-
kówce.

25 października br. miała miejsce uro-
czystość wieńcząca realizację projektu. 
Część o�cjalna odbyła się w kościele pa-
ra�alnym, po której nastąpiło złożenie 
kwiatów, zapalenie zniczy i modlitwa 
przed pamiątkowymi tablicami znajdują-
cymi się na budynku przedszkola w Pali-
kówce.

W wydarzeniu udział wzięli Wójt i Radni 
Gminy Krasne, dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Palikówce oraz młodzież z Ze-

społu Szkół w Palikówce, przedstawiciele 
instytucji i organizacji zaangażowanych 
w realizację inwestycji oraz rodzice bio-
rący udział w pracach społecznych. Dzię-
ki Pawłowi Rejmanowi uczestnicy mogli 
bliżej poznać historię swojej miejscowo-
ści oraz wydarzenia, które miały miejsce 
przed kilkudziesięciu laty. Uroczystość 
uświetniły występy dzieci i młodzieży, 
które zaprezentowały poezję i utwory 
o tematyce patriotycznej.

G. Giedlarowiec
Fot. I. Śpiewla

Uroczystości w Palikówce

„Krzyż 
Wolności i Solidarności”

W dniu 23 października 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odzna-
czeń Krzyż Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek, 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To wyjątkowe odznaczenie 
otrzymał również mieszkaniec Krasnego, Stanisław Feliks Draus.

„Krzyż Wolności i Solidarności” to odznaczenie za zasługi 
w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz 
respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie przyznaje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Insty-
tutu Pamięci Narodowej, zostało ustanowione ustawą z dnia  
5 sierpnia 2010 r.

Źródło: IPN - Oddział Rzeszów

23 października, w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie prezes Instytutu Pamięci Narodo-
wej dr Jarosław Szarek po raz szósty wręczył Nagrody Honorowe 
„Świadek Historii”. W tegorocznej edycji laureatką Nagrody zosta-
ła mieszkanka Gminy Krasne Pani Bogusława Wąs.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” przyznawana jest oso-
bom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu 
Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyj-
ny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyj-
nym, naukowym i wydawniczym. Nagrodę przyznaje Kapituła, 
której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje 
społeczne i osoby �zyczne. Do nagrody „Świadek Historii” Panią 
Bogusławę Wąs zgłosił Wójt Gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak. 

Zdjęcia i źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

„Świadek Historii”
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28 października w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyły się warsztaty dla rodziców 
wzmacniające ich kompetencje wycho-
wawcze. Były to już trzecie takie warszta-
ty w naszej gminie. Poprzednie tego typu 
odbyły się w czerwcu 2017 r. oraz w listo-
padzie 2016 r. 

Warsztaty realizowane były przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnem, a prowadzone przez trenerki 
z �rmy Trener Dramy Aleksandra Chodasz. 
W ostatniej edycji wzięło w nich udział 14 
osób z różnych miejscowości Gminy Kras-
ne zainteresowanych poszerzaniem swo-
jej wiedzy i umiejętności rodzicielskich. 

Trenerki prowadzące warsztaty skupiły 
się głównie na tym, jak stworzyć i zacho-
wać dobre relacje z dziećmi. Jak prowa-
dzić trudne rozmowy oraz jak rozwiązy-
wać kon�ikty pojawiające się w rodzinie 
np. pomiędzy rodzeństwem. Tematyka ta 
była wybrana nie przypadkowo ponieważ 
bliskie i dobre relacje między dziećmi i ro-
dzicami są najlepszym zabezpieczaniem 
naszych dzieci przed sięganiem przez nie 
po używki, a także przed angażowaniem 
się w różnego rodzaju ryzykowne sytu-
acje. Dzieci, które czują się bezpiecznie 
i są blisko z rodzicami częściej mówią im 
o swoich kłopotach zamiast same je „roz-
wiązywać”. Przez to są bardziej bezpiecz-
ne, a rodzice mogą spać spokojnie.

Z dużą aprobatą rodziców spotkał się 
sposób prowadzenia warsztatów. Były 
prowadzone aktywnymi metodami, an-
gażującymi uczestników, w tym dramą, 
która uczy odnajdowania się w różnych, 
nawet trudnych sytuacjach. Oprócz ćwi-
czeń poruszających poważne problemy, 
nie zabrakło również zadań rozluźniają-
cych i integrujących uczestników. „Całe 
spotkanie było bardzo dobrze przygo-
towane i poprowadzone. Można się było 
i pośmiać, ale także dowiedzieć cieka-
wych rzeczy na temat wychowania dzie-
ci.” – to opinia jednej z mam uczestniczą-
cych w warsztatach.

Uczestnicy warsztatów podkreślali 
również, że bardzo ważna dla nich była 
możliwość spotkania się z innymi rodzica-
mi i porozmawiania w bezpiecznej atmo-
sferze o problemach jakie niesie ze sobą 
wychowanie dzieci. Warsztaty uważam 
za bardzo udane, sposób ich prowadze-
nia dał możliwość swobodnego wypo-
wiadania się, poczucia bezpieczeństwa 
w grupie. – to opinia innej uczestniczki 
warsztatów. 

Rodzice zgodnie stwierdzili, że braku-
je im takich spotkań. Podczas rozmów na 
warsztatach okazało się, że borykają się 
z bardzo podobnymi problemami i tego 
typu spotkania są im bardzo potrzebne 
także po to, aby podzielić się swoimi do-
świadczeniami i wątpliwościami, ale i sko-
rzystać ze wsparcia innych rodziców.

Tekst i fot. K. Malec 
trenerka �rmy Trener Dramy

Opinie rodziców:

Ciekawy sposób prowadzenia, uzyska-
ne informacje i doświadczenia uważam 
za przydatne.

Opinia anonimowa

Według mnie przeprowadzone war-
sztaty były bardzo atrakcyjne pod wzglę-
dem treści jak i formy. Aktywowały do 
pracy uczestników warsztatów. Można 
było się dowiedzieć jak wychowywać na-
sze dzieci i budować relacje w rodzinie.

Opinia anonimowa

Warsztaty uważam za bardzo udane, 
sposób ich prowadzenia dał możliwość 
swobodnego wypowiadania się, poczu-
cia bezpieczeństwa w grupie. Tempo mó-
wienia, tembr głosu bardzo przyjemny, 
dobry w odbiorze, podnoszący atrakcyj-
ność i jakość przekazu. Bardzo korzystne 
jest przeplatanie ćwiczeń zabawami inte-
grującymi uczestników. Zasób słów pro-
wadzących bardzo dobry w odbiorze, na 

wysokim poziomie. Ćwiczenia trafnie do-
pasowane, materiały końcowe przydatne 
na przyszłość. Dziękuje za miło spędzony 
czas . I życzę powodzenia.

Monika Skotni

Uważam, że tego typu zajęcia są bar-
dzo potrzebne. Ważne jest wypowiedze-
nie swoich problemów i spostrzeżeń oraz 
posłuchanie wypowiedzi innych. Zajęcia 
pokazały mi jakie problemy i błędy popeł-
niamy i jak to zmienić. Moją propozycją 
jest podzielenie tematów warsztatów na 
2 grupy: młodsze dzieci i nastolatki. Moż-
na wtedy dotknąć więcej problemów da-
nej grupy. Uważam, że czas spożytkowa-
łam bardzo udanie i nie żałuje, że byłam.

Małgorzata Lorenc-Szpilka

Warsztaty zostały przeprowadzone 
w sposób profesjonalny. Były w większo-
ści przeprowadzone jako scenki obra-
zujące różne problemy pojawiające się 
w rodzinach z dziećmi – co uatrakcyjnia 
pracę podczas zajęć. Bardzo miła atmosfe-
ra wprowadzona przez panie prowadzące 
warsztaty. Otwartość prowadzących na 
pojawiające się w trakcie problemy.

Opinia anonimowa

Warsztaty bardzo mi się podobały. Te-
matyka i sposób prowadzenia był bardzo 
atrakcyjny. Dowiedziałam się w jaki spo-
sób rozwiązywać różne kon�iktowe sytu-
acje

Opinia anonimowa

Warsztaty prowadzone w sposób ak-
tywny, wymagający uwagi, zaangażowa-
nia uczestników. Możliwość dzielenia się 
uwagami, problemami, analizowanie róż-
nych życiowych sytuacji. Dla mnie bardzo 
przydatne. Miałam możliwość przeanali-
zowania sytuacji rodzinnych.

Opinia anonimowa

Warsztaty bardzo potrzebne wzboga-
ciły moją wiedzę na temat funkcjonowa-
nia w rodzinie, jak rozmawiać z dziećmi 
(nastolatkiem) o radzeniu sobie z proble-
mami, agresją. Uświadomiłam sobie mię-
dzy innymi o wpływie wzorców rodziców 
na obecne życie rodzinne. Panie trener 
oceniam na bdb.

Opinia anonimowa

Uczestnicząc w warsztatach dowie-
działam się jak należy postępować w trud-
nych sytuacjach z dziećmi. Jak słuchać, jak 
rozumieć, doradzić. Polecam innym.

Marta Ryś

Całe spotkanie było bardzo dobrze 
przygotowane i poprowadzone. Można 
się było i pośmiać, ale także dowiedzieć 
ciekawych rzeczy na temat wychowania 
dzieci.

Katarzyna Gancarz

Być rodzicem 
Warsztaty kompetencji rodzicielskich
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W sobota, 25 listopada odbyły się w Sali 
Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Krasnem Andrzejki Świetlic 
Pro�laktyczno-Wychowawczych.

Jak co roku gościliśmy dzieci z całej gmi-
ny. Impreza była otwarta i informowano 
o niej wszystkich. Organizatorem zabawy 
dla podopiecznych Świetlic był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem. 
W tym roku frekwencja była największa 
i co najważniejsze dołączyli też, czynnie, 
rodzice! Było głośno, kolorowo i bardzo ta-
necznie. Były wróżby, zabawy, gry i profe-
sjonalny DJ, z bańkami, dymami, laserami 
i dobrą muzyką. To podstawa udanej im-
prezy. Trzy godziny dobrej zabawy minęły 

bardzo szybko, z przerwą na mały poczę-
stunek.

 Następną imprezę zrobimy z Wami, 
Kochani rodzice. Dziękujemy podopiecz-
nym Świetlic za przybycie i wszystkim za 
organizację, a szczególnie Wiktorii Chciuk, 
Klaudii Kloc, Klaudii Malickiej i Jagodzie 
Ryś, które dzielnie sprawowały pieczę i po-
magały podczas imprezy.

Zdjęcia na naszej stronie www.gokkras-
ne.pl i pro�lu Facebook.

I. Śpiewla
Fot. W. Chciuk

Zabawa Andrzejkowa

Jest nam nie-
zmiernie miło 
poinformować, 
że udało nam 
się zakończyć 
projekt pn. „Wo-
kół wigilijnego 
stołu – tradycje 
ziemi podkar-
packiej”. Zada-

nie do�nansowane zostało z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Departa-
ment Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Polegało ono na wydaniu Albumu pt. 
„Wokół wigilijnego stołu – tradycje ziemi 
podkarpackiej”, którego integralną częś-
cią jest płyta z kolędami i pastorałkami 
nagrana przez Scholę „Jutrzenka” z Kras-
nego. Oprócz środków przekazanych 
przez Urząd Marszałkowski, Stowarzysze-
nie musiało pozyskać wkład własny �nan-
sowy, dlatego też z tego miejsca pragnie-

my jeszcze raz podziękować wszystkim 
Tym, którzy wsparli realizację zadania. 
W projekcie wzięło udział wiele Kół Go-
spodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu 
województwa podkarpackiego. W Albu-
mie zamieszczono tradycyjne przepisy na 
potrawy wigilijne wraz z ich zdjęciami. Są 
to dania, które w tym szczególnym dniu 
goszczą na stołach w domach wielu z Nas. 
Dodatkowo w albumie opisano zwyczaje, 
tradycje, obyczaje, wróżby i wierzenia, 
których opisy zebrane zostały podczas 
prac nad albumem przez uczestników 
projektu. Ostatnią część Albumu stano-
wi, krótki rys dotyczący KGW i Stowarzy-
szeń biorących udział w realizacji zada-
nia. Ogromne wyrazy uznania składamy 
na ręce Agaty Koszeli i Scholi Jutrzenka, 
którzy to wykonali ogrom pracy przy na-
graniu płyty z kolędami i pastorałkami. 

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będzie 
nam dane razem współpracować.  

K. Pocheć

„Wokół wigilijnego stołu”
Wydarzenia gminne
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Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie 
czytać.

Warenns

Wraz z rozpoczęciem się jesieni, BP w Kras-
nem przeprowadziła cykl spotkań z przedszko-
lakami, związanych z tą porą roku. Jesień może 
się kojarzyć z szarością i nudą, ale ja starałam 
się udowodnić, że to piękna pora roku, która 
daje nam mnóstwo korzyści. Dzieci wysłucha-
ły wierszyków: M. Golca pt.: „W czym chowają 
się witaminki”, „Na straganie” Jana Brzechwy 
oraz „Zuchy z warzywnego ogródka”, i wiedzą 
już, że jesień to nie tylko możliwość obserwa-
cji piękna przyrody, ale i czas zbioru najcen-
niejszych jej darów, warzyw i owoców. Dzięki 
poznawaniu ich wartości przedszkolaki do-
wiedziały się jak dbać o zdrowie. Sporządzały 
piramidę żywieniową, zapoznały się z przepi-
sami na wykonanie smacznych, kolorowych 
i zdrowych przysmaków z warzyw i owoców, 
odgadywały zagadki, a nawet... „robiły” sałat-
kę z owoców i gotowały zupę jarzynową. Na 
koniec spotkania częstowały się smacznymi, 
zdrowymi jabłuszkami i soczkami.

23 IX br. w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP 
w Rzeszowie odbyło się podsumowanie Po-
wiatowego Konkursu Plastycznego „Wielcy 
Polacy i ich wynalazki na przestrzeni dziejów, 
w literaturze”, w którym wzięli udział Czytel-
nicy BP w Krasnem. Wyróżnienie otrzyma-
ła Patrycja Południak, uczennica klasy VI SP  
w Krasnem. Najbardziej zaangażowanym 
bibliotekarzom i nauczycielom zostały wrę-
czone dyplomy i podziękowania. Biblioteka 
Publiczna w Krasnem, również znalazła się 

w tym gronie. Laureatów i gości zaproszono 
do obejrzenia wystawy pokonkursowej oraz 
na poczęstunek. Gratuluję laureatom.

Na początku listopada, razem z Przed-
szkolem w Krasnem, BP przeprowadziła cykl 
spotkań z bohaterami dobranocek. Byli nimi: 
Krecik, Koziołek Matołek oraz Bolek i Lolek. 
Przeczytałam im książeczki o przygodach 
sympatycznych bohaterów a na koniec spot-
kania dzieci miały okazję zrobić sobie pamiąt-
kową sesję zdjęciową z miłymi postaciami 
z dobranocek. Także w tym miesiącu, prze-
prowadziłam lekcję biblioteczną z klasą IV A, 
której tematem był Jan Brzechwa. Przekaza-
łam uczniom wiadomości na temat jego ży-
cia i twórczości a następnie rozwiązywaliśmy 
krzyżówkę dotyczącą lektury pt.: „Akademia 
Pana Kleksa”. Dzieci dowiedziały się również 
w jaki sposób kręcono �lm o Panu Kleksie 
i wysłuchały piosenki z tego �lmu. Prowadzo-
ne w szkole zajęcia mogą znudzić uczniów 
swoją formą. Jednym ze sposobów na zain-
teresowanie ich może być przeniesienie zajęć 
do biblioteki publicznej. Wyjście z nimi poza 
szkołę jest oryginalnym rozwiązaniem, mniej 
stresującym niż wykład w klasie. Dba o to Pani 
polonistka, która nie pierwszy już raz, przybyła 
ze swoimi podopiecznymi do Biblioteki Pub-
licznej. Zapraszam ponownie.

W sobotę, 25 XI br. przeprowadziłam ko-
lejne zajęcia biblioterapeutyczne z małymi 
pacjentami, tym razem Szpitala Miejskiego 
nr 1 im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Na koniec 
zajęć przekazałam maluszkom bajki, puzzle, 
gry, zebrane przez bibliotekę w Krasnem w ra-
mach akcji „Dzieci dzieciom”. Możliwe było to 

dzięki o�arności: mieszkańców Krasnego, 
czytelników BP w Krasnem, przedszkolaków 
z Krasnego, uczniów Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Rzeszowie. Pozostała część da-
rów tra� do Kącika Widzeń Zakładu Karnego  
w Załężu. Tą drogą serdecznie dziękuję za 
o�arność. Zachwyt dzieci na widok tylu pięk-
nych, kolorowych książek jest bezcenny.

W ramach projektu „Edukacja globalna dla 
najmłodszych”, w BP w Strażowie, odbyły się 
zajęcia dla uczniów klas I-ych. Pani bibliotekar-
ka przedstawiła uczniom utwory „Po drugiej 
stronie gór” A. Onichimowskiej oraz utwór T. 
Trojanowskiego „Dlaczego zwierzaki mieszka-
ją w bloku Maćka?”, dotyczące ekologii i ochro-
ny środowiska. Próbowano odpowiedzieć 
sobie na pytanie „Jak ratować naszą Ziemię?” 
Dzieci były poruszone problematyką i doszły 
do wniosku, że człowiek musi mądrze korzy-
stać z dóbr, jakie oferuje nam nasza planeta. 

Kolejne czwartkowe spotkanie w BP w Stra-
żowie z uczniami, miało charakter bibliotera-
pii. Pani bibliotekarka zaprezentowała utwór 
pt. „O dzięciołku Kornelku”, który urodził się 
bez jednego skrzydełka i nie potra�ł latać. 
Celem zajęć była próba przełamania barier 
i lęku między osobami zdrowymi a niepełno-
sprawnymi oraz kształtowanie wśród dzieci, 
pozytywnej postawy w stosunku do osób nie-
pełnosprawnych.

Wprowadzamy rubrykę „Krasne czyta”, w ra-
mach której mieszkańcy gminy Krasne będą 
mogli rekomendować książki, według nich, 
godne polecenia. W tej sprawie prosimy kon-
taktować się z BP w Krasnem. Kontakt: tel.: 17 
230 03 53 lub 17 8555 208 lub na stronie: www.
facebook.com/bibliotekawkrasnem oraz na 
stronie internetowej http://gokkrasne.pl.

M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

Chcąc wprowadzić Państwa w atmosferę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
pragnę zaproponować książkę Magdaleny 
Kordel, pt. „Serce z piernika”. Jest to cudowna 
książka, ciepła, wzruszająca i pełna miłości, 
z gatunku tych przywracających wiarę w ludzi. 
W chwilach zwątpienia przynosząca otuchę 
i pokazująca, że warto czekać aż słońce znów 
zaświeci. Główną bohaterką powieści jest Kle-
mentyna zwana Tyśką, która mieszka ze swoją 
babcią Agatą i córeczką Dobrusią. Klementy-
na samotnie wychowuje córkę i stale usiłu-
je pilnować babcię. Nie jest to łatwe i bywa 
przygnębiające. Babcia Agata, po wojennej 
traumie, ma skłonności do pakowania walizek 
i uciekania, a Klementyna jej towarzyszy, ale 
nie ma już siły i nie chce w to wplątywać swo-
jej córeczki. Postanawia coś z tym zrobić... Pra-
cuje w domu, tworząc piernikowe cuda i może 
swoją pracę wykonywać wszędzie i tak wpada 
na pomysł, aby przenieść się do rodzinnego 

domu, który zostawiła jej i babci w spadku, 
zmarła ciotka. Dom to kamieniczka znajdująca 
się w małym miasteczku i ta kamieniczka staje 
się domem dla tej przedziwnej rodziny. To tu-
taj przybywa im mieszkańców, przyjaciół i ot-
wartych serc. To tutaj Tyśka przygarnia zwie-
rzaki i poranionych ludzi. To tutaj znajduje 
swoją miłość. Jest jeszcze coś, co z pewnością 
będzie miłym zaskoczeniem... ale tego dowie-
dzą się wyłącznie Ci, którzy sięgną po lekturę .

 Niech Duch Świąt zagości w Państwa do-
mach i sercach dzięki tej powieści. Gorąco 
polecam i zapraszam do Biblioteki Publicznej 
w Krasnem po książkę... wraz z niespodzianką.

M. Antczak
Fot. Wydawnictwo Znak

Wydawnictwo Znak, któremu bardzo dzięku-
jemy, przekazało egzemplarz tej książki Bibliote-
ce Publicznej w Krasnem.

Magdalena Kordel 
„Serce z piernika”

Książka do przeczytania




