
Nr 17 (1/2019)WYDARZENIA         OŚWIATA         BUDŻET

 

Biuletyn
Informacyjny GMINA

KRASNE

Kwartalnik                          ISSN 2392-1722                          Nr 17 (1/2019)

K R A S N E      M A L A W A      P A L I K Ó W K A      S T R A Ż Ó W



2
www.gminakrasne.pl

Nr 17 (1/2019)

Kwartalnik
Biuletyn Informacyjny 
„Razem”

Wydawca:
Gmina Krasne
36-007 Krasne 121
tel.: 17 23 00 200 
www.gminakrasne.pl

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem
36-007 Krasne 743
tel.: 17 23 00 347
www. gokkrasne.pl
poczta@gokkrasne.pl

Zespół redakcyjny:
Lidia Hajduk
Ireneusz Śpiewla
Georgina Giedlarowiec
Małgorzata Antczak

Opracowanie graficzne:
Marcin Kipisz | Małe Sztuki

Na okładce:
Spotkanie Aktywnych Kobiet 
Gminy Krasne. Fot. I. Śpiewla

ISSN 2392-1722
Nakład: 2 800 egz.
Do druku oddano: 20.03.2019 r.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treści autoryzowane i zastrzega 
sobie prawo do skracania tekstów

Biuletyn jest rozpowszechniany
bezpłatnie

Kwiecień
•	 Jarmark Wielkanocny
•	 III Międzygminny Konkurs Koronczarski 

„Piękno zamknięte w koronce”
•	 Rozgrywki Tenisa Stołowego
•	 „Śpiewaj na wiosnę” – wiosenne war-

sztaty wokalne
•	 Konkurs plastyczny „Etnografia dawniej 

i dziś”
•	 Halowy turniej piłki nożnej Oldboyów 

o Puchar Wójta Gminy Krasne

Maj
•	 Wiosenny Koncert dla Mamy i Taty
•	 Konkurs Plastyczny z serii Teczka Małe-

go Artysty „Mama cała w kwiatach”
•	 Warsztaty rękodzielnicze – Robimy na 

drutach
•	 Warsztaty decoupage – Wiosenny 

wazon
•	 Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza

•	 Dzień Seniora w Palikówce 
•	 Mini Soccer - Turniej mini piłki nożnej 

dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gmi-
ny Krasne

•	 XIV Dzień Sokoła - Turniej dzieci i mło-
dzieży w akrobatyce sportowej

Czerwiec
•	 XI Wojewódzki Konkurs Plastyczno-

-Teatralny „Kukły”
•	 Plener malarski dla dzieci „Malowanie 

naszego ogrodu”
•	 Plener malarski „Obraz zwierciadłem 

piekna i gospodarności”
•	 Festyn rodzinny „Lato wszędzie”
•	 Krasne Disco Polo Show
•	 Piknik Rodzinny „Młodzi, Radośni, Zdro-

wi!” w ZS Malawa 
•	 VII Piknik rodzinny ZSP Krasne
•	 Rodzinny Rajd Rowerowy połączony 

z piknikiem SP Palikówka 
•	 Piknik rodzinny ZS Strażów 

Kalendarium gminne
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Eugeniusz Piotrowski
Sołtys Malawy

Od urodze-
nia mieszka-
niec Malawy. 
Jako sołtys ma 
zamiar słuchać 
głosu miesz-
kańców Mala-
wy i pomagać 
im w codzien-
nym życiu. 
Wśród najpil-
niejszych po-
trzeb swojego 

sołectwa widzi konieczność poprawy stanu dróg i komuni-
kacji zbiorowej. Swoje działania opiera na statucie sołectwa 
Malawa.

Piotr Lecki
Sołtys Strażowa

Od urodze-
nia mieszkam 
w Strażowie. 
W bieżącej ka-
dencji chciał-
bym dopro-
wadzić do 
poprawy stanu 
i s t n i e j ą c y c h 
dróg. Widzę 
potrzebę wybu-
dowania przy-
stanków (wiat 

przystankowych) na terenie swojej miejscowości. Chciałbym, 
aby moja miejscowość rozwijała się, pozyskiwała nowych 
mieszkańców i przedsiębiorców, nie tracąc przy tym własnej 
tożsamości.

Falandysz Stanisław
Sołtys Krasnego

Moim celem 
jest współpraca 
z mieszkańcami 
sołectwa Kras-
ne w kontakcie 
z Urzędem Gmi-
ny. Chciałbym 
d o p r o w a d z i ć 
do realizacji ro-
bót drogowych 
Krasne Zachód, 
u z u p e ł n i e n i a 
braków oświet-

lenia oraz wymianę lamp na ledowe. Chciałbym urządzić 
miejsce spotkań dla młodzieży.

Marek Bojda
Sołtys Palikówki

Jako sołtys 
będę zabie-
gał o uzbro-
jenie działek 
w media i mo-
dernizację sieci 
w o d n o - k a -
n a l i z a c y j n e j , 
co umożliwi 
mieszkańcom 
budowę no-
wych domów, 
a co za tym 

idzie rozwój Palikówki. Ważne jest dla mnie również utrzy-
manie porządku na terenach gminnych oraz bezpieczeństwa 
na drogach. Chciałbym, aby mieszkańcy sołectwa liczniej ko-
rzystali z oferty kulturalnej w naszej miejscowości, a przez to 
mocniej zacieśniali więzi międzysąsiedzkie i międzypokole-
niowe.

Nowi sołtysi

Dyżur Przewodniczącego
Rady Gminy Krasne

Przewodniczący Rady Gminy Krasne
Grzegorz Nowak

pełni dyżur w Urzędzie Gminy Krasne
w każdy piątek w godz. od 8:00 do 9:00

(pok. nr 17, II piętro)



4
www.gminakrasne.pl

Nr 17 (1/2019)

Informacje gminne
Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

III sesja z dnia 18.12.2018 r.

1. Uchwała Nr III/20/2018  w/s przyjęcia 
Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków.
2. Uchwała Nr III/21/2018 w/s dopłat do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków.
3. Uchwała Nr III/22/2018 w/s dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego za-
kładu budżetowego Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr III/23/2018 w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2018.
5. Uchwała Nr III/24/2018 w/s określenia 
wzoru deklaracji na podatek rolny, leś-
ny i od nieruchomości, obowiązujących 
w odniesieniu do nieruchomości znajdu-
jących się w zasobie Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.
6. Uchwała Nr III/25/2018 w/s Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na 2019 rok.
7. Uchwała Nr III/26/2018 w/s Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2018 – 2022.
8. Uchwała Nr III/27/2018 w/s określenia 
zasad zwrotu wydatków poniesionych 
przez Gminę Krasne na pomoc w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świad-
czenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wielo-
letnim rządowym  programem  „Posiłek 
w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
9. Uchwała Nr III/28/2018 w/s zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.
10.  Uchwała Nr III/29/2018 w/s upoważ-
nienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnię-
cia zobowiązań ponad kwotę określoną 
w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
11. Uchwała Nr III/30/2018 w/s trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej.

IV sesja z dnia 27.12.2018 r.

1. Uchwała Nr IV/31/2018 w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2018.
2. Uchwała Nr IV/32/2018 w/s zmian Wie-

loletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krasne.
3. Uchwała Nr IV/33/2018 w/s wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem 
2018 r.
4. Uchwała Nr IV/34/2018 w/s upoważ-
nienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnię-
cia zobowiązań ponad kwotę określoną 
w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
5. Uchwała Nr IV/35/2018 w/s uchwale-
nia Programu Współpracy Gminy Krasne 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na 2019 rok.
6. Uchwała Nr IV/36/2018 w/s przystąpie-
nia Gminy Krasne do realizacji Projektu 
pn. „Zintegrowany i uspołeczniony mo-
del planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; 
Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
7. Uchwała Nr IV/37/2018 w/s dopłat do 
zbiorowego odprowadzania ścieków.

V sesja z dnia 30.01.2019 r.

1. Uchwała Nr V/38/2019 Uchwała Budże-
towa Gminy Krasne na rok 2019.
2. Uchwała Nr V/39/2019 w/s uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.
3. Uchwała Nr V/40/2019 w/s zarządzenia  
poboru podatków w drodze inkasa, okre-
ślenia inkasentów oraz ustalenia wyna-
grodzenia za inkaso.
4. Uchwała Nr V/41/2019 w/s zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków.
5. Uchwała Nr V/42/2019 w/s wyznacze-
nia przedstawicieli do reprezentowania 
Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr V/43/2019 w/s zatwierdze-
nia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2019 rok.
7. Uchwała Nr V/44/2019 w/s trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli i niepublicznych innych 
form wychowania przedszkolnego pro-

wadzonych na terenie gminy Krasne oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawid-
łowości pobrania i wykorzystania tych 
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji.
8. Uchwała Nr V/45/2019 w/s upoważnie-
nia Wójta Gminy Krasne do podpisania 
zobowiązania wekslowego.

VI sesja z dnia 08.02.2019 r.

1. Uchwała Nr VI/46/2019 w/s wyrażenia 
opinii w przedmiocie wyłączenia sołe-
ctwa Malawa z gminy Krasne i włączenia 
go do miasta Rzeszowa.
2. Uchwała Nr VI/47/2019 w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2019.

VII sesja z dnia 07.03.2019r.

1. Uchwała Nr VII/48/2019 w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2019.
2. Uchwała Nr VII/49/2019 w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krasne.
3. Uchwała Nr VII/50/2019 w/s upoważ-
nienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnię-
cia zobowiązań ponad kwotę określoną 
w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
4. Uchwała Nr VII/51/2019 w/s przyjęcia 
Projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 
2034.
5. Uchwała Nr VII/52/2019 w/s zgłosze-
nia sołectwa Strażów do „Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020”.
6. Uchwała Nr VII/53/2019 w/s przyjęcia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strażów.
7. Uchwała Nr VII/54/2019 w/s Programu 
Stypendialnego Gminy Krasne.
8. Uchwała Nr VII/55/2019 w/s projektu 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego.
9. Uchwała Nr VII/56/2019 w/s przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt”.

Z. Berłowska

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasne! 
Od 1 lutego br. nastąpiła zmiana go-

dzin pracy Urzędu Gminy Krasne. Na 
prośbę mieszkańców oraz zgłaszanych 
przez radnych wniosków, we wtorki zo-
stał wydłużony czas pracy Urzędu do 
godz. 17:00. Natomiast w piątki Urząd bę-
dzie czynny do godz. 14:00. 

Zmiana godzin pracy obowiązuje 
również w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz Zakładzie Usług Komu-
nalnych. 

Zmiana ma charakter czasowy i obo-
wiązuje przez 3-miesięczny okres próbny, 
tj. od 1 lutego do 30 kwietnia br.

R. Żołynia

Nowe godziny pracy 
Urzędu Gminy Krasne

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek  7:30 - 17:00
Środa  7:30 - 15:30
Czwartek  7:30 - 15:30
Piątek  7:30 - 14:00

Zmiana godzin pracy Urzędu
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DOCHODY BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym: Plan 

Subwencja oświatowa                10 498 635,00 zł 
Udziały w podatkach PIT i CIT                11 688 455,00 zł 
Subwencja wyrównawcza                      373 559,00 zł 
Podatki, w tym  lokalne                  8 226 718,00 zł 
Dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania bieżące                12 624 076,00 zł 
Dochody ze sprzedaży mienia gminnego                      318 076,00 zł 
Opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  2 111 180,00 zł 
Dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne                      503 677,00 zł 
Dotacje celowe  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i inwestycyjne)                  5 594 019,19 zł 
Pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy, odpłatność za usługi opiekuńcze,  za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego, odsetki od zaległych podatków i opłat, wpłaty mieskzańców na pokrycie wkładu własnego - fotowoltaika, 
itp.)

                 1 701 771,60 zł 

RAZEM:          53 640 166,79 zł 

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym:  Plan  

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 18 463 277,00 zł
Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, program "Dobry start", ochrona zdrowia, itp. (w tym zwalczanie 
narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

14 798 894,00 zł

Funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Krasnem 610 921,00 zł
Projekt "Złota jesień - każdy z nas będzie Seniorem" (w tym Dzienny Dom Pomocy) 1 270 640,00 zł
Projekt pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” 308 473,70 zł
Składki członkowskie dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, w tym na pokrycie udziału w kosztach 
obsługi komunikacyjnej gminy (lokalny publiczny transport zbiorowy) 1 118 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli 218 482,00 zł
Dotacja podmiotowa dla GOKiB 875 000,00 zł
Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Krasnem 642 493,36 zł
Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (kluby sportowe) 330 000,00 zł
Oświetlenie placów i dróg 282 361,60 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 151 850,00 zł
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 419 480,00 zł
Dotacje celowe dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 35 000,00 zł

Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Zmiany Studium i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne 146 400,00 zł
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych związane z rozbudową dróg gminnych (Malawa Luksemburg) 56 000,00 zł
Obsługa długu (dotyczy kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych, poręczeń) 783 493,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące (koszty utrzymania mienia gminnego, zadania z zakresu geodezji, koszty funkcjonowania 
administracji publicznej, w tym związane z poborem podatków i opłat, rezerwy celowe i rezerwa ogólna, itp.)

5 212 395,88 zł

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne: 4 775 102,95 zł
Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanintarnej na terenie gminy 136 727,52 zł
Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych 143 160,00 zł
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA 100 000,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Palikówce 131 928,58 zł
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie” (II etap prac) 1 919 000,00 zł
Projekt pn.  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne” 2 064 608,35 zł
Pozostałe wydatki majątkowe (zakup wyposażenia, fundusz sołecki, itp.) 279 678,50 zł

RAZEM: 51 498 264,49 zł

WYNIK BUDŻETU GMINY KRASNE  (NADWYŻKA )            2 141 902,30 zł 

PLANOWANY KREDYT DŁUGOTERMINOWY                369 015,69 zł 
PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK            1 463 917,99 zł 
WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH            1 047 000,00 zł 

BUDŻET GMINY KRASNE NA 2019 ROK
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W ostat-
nim cza-
sie coraz 
c z ę ś c i e j 
do Urzę-
du Gminy  

w Krasnem docierają sygnały o wa-
łęsających się psach. Również coraz 
więcej odnotowywanych jest wypad-
ków z ich udziałem. Większość z psów 
posiada właścicieli, a pojawiające się 

tzw. „bezdomne psy”, to głównie zwie-
rzęta nieodpowiednio dopilnowane, 
które stanowią poważne zagrożenie 
dla mieszkańców, a w szczególności 
dla dzieci. Pamiętajmy także, że  los 
zwierząt zależy od nas samych. 

W związku z powyższym, wszystkich 
właścicieli psów WZYWA się do prze-
trzymywania ich na terenie posesji,  
w taki sposób, aby uniemożliwić im 
swobodne wydostawanie się. 

 Jednocześnie informuję, że za na-
ruszenie przepisów właściciele czwo-
ronogów podlegają karze grzywny 
oraz innego rodzaju konsekwencjom. 

Proszę więc o przestrzeganie 
ww. zasad i dołożenie wszelkich 
starań, aby właściwa opieka nad 
psami była przez Państwa w pełni 
realizowana.

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

Apel do właścicieli czworonogów
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Gospodarka odpadami
 Informacja o zmianie opłaty za odpady komunalne 

od 1 stycznia 2019 r.
Na mocy uchwały podjętej przez Radę Gminy Krasne w dniu 28 listopada 2018 roku Nr II/10/2018 w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2019 r. obowiązują 
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne. Powyższa zmiana wynika z  założeń 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której system gospodarki odpadami komunalnymi ma być  systemem 
samofinansującym się.  W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, obowiązują 
następujące stawki opłat za:

Odpady zbierane w sposób selektywny:

- 13,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób
- 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 3 do 4 osób
- 10,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

Odpady zbierane w sposób nieselektywny:

- 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Nowa stawka opłaty za odpady  nie zmienia terminu i sposobu płatności tj. w kasie Urzędu Gminy Krasne 
lub na konto bankowe EBS nr: 15 9176 1048 2001 0001 1400 0027.

Terminy płatności :

I kwartał – do 15 kwietnia
II kwartał – do 15 lipca

III kwartał – do 15 października
IV kwartał – do 15 grudnia

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np. (zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób 
itp.), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Krasne , Krasne 121, pokój nr 3. Zgodnie 
z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze 
zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej 
w zawiadomieniu, które zostanie doręczone przed pierwszym terminem płatności zmieniającej się opłaty.

M. Sojka

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)
W dniach 16 i 23 marca 2019 r. odbyła się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Kolejne zbiórki w ramach MPZO 

zaplanowane są w czerwcu i październiku br. Oto ich harmonogram:

8 czerwiec 2019 r. (sobota)   parking przy remizie OSP w Palikówce w godz. 8:00 – 10:00
     parking przy Placu Zabaw w Strażowie w godz. 11:00 – 13:00
15 czerwiec 2019 r. (sobota)  plac koło Kółka Rolniczego w Krasnem w godz. 8:00 – 10:00
     parking przy Stadionie Sportowym w Malawie w godz. 11:00 – 13:00
12 październik 2019 r. (sobota)  parking przy remizie OSP w Palikówce w godz. 8:00 – 10:00
     parking przy Placu Zabaw w Strażowie w godz. 11:00 – 13:00
19 październik 2019 r. (sobota) plac koło Kółka Rolniczego w Krasnem w godz. 8:00 – 10:00
     parking przy Stadionie Sportowym w Malawie w godz. 11:00 – 13:00
W ramach MPZO zbieramy:
•		W	marcu	i	czerwcu:	papier,	szkło,	tworzywo	sztuczne,	metal,	opakowania	wielomateriałowe,	zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elek-

troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
•	W	październiku:	odpady	komunalne	ulegające	biodegradacji,	w	tym	odpady	opakowaniowe	ulegające	biodegradacji,	prze-

terminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Przypominamy, że odpady należy oddawać jedynie w wyznaczonych dla każdej miejscowości terminach zbiórki. Zabrania się 

pozostawiania odpadów przed rozpoczęciem zbiórki. 
G. Giedlarowiec
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Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!
Zwykle na łamach naszego czasopisma 

informujemy o zrealizowanych gminnych 
inwestycjach, zadaniach, które zakończy-
ły się sukcesem, pozyskanych środkach 
zewnętrznych, osiągnięciach naszych 
uczniów. Jednak ostatnie zdarzenie 
(obrazują to zamieszczone zdjęcia) pro-
wokuje do tego, aby zwrócić uwagę nas 
wszystkich na otaczającą rzeczywistość. 

Wszyscy (słusznie zresztą) oczekujemy, 
aby nasza gmina była czysta, ekologiczna, 
z miejscami pełnymi zieleni, zadbanymi 
placami zabaw dla dzieci oraz boiskami 
sportowymi dla młodzieży i dorosłych. 

W istocie rzeczy czynimy wiele, aby 
tak właśnie było. Edukację ekologiczną 
na szeroką skalę prowadzimy w naszych 
szkołach i przedszkolach. Nasi nauczycie-
le i wychowawcy zwracają uwagę dzieci 
na to jak ważna jest segregacja odpadów, 
jak dbać o czyste powietrze, gmina or-
ganizuje szereg projektów o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym. 

Popatrzmy jednak na załączone do ar-
tykułu zdjęcia, zrobione w ostatnim cza-
sie w okolicach Starego Wisłoka w Kras-
nem. Ktoś (zapewne dorosły) zrobił sobie 
dzikie wysypisko śmieci!

Apelujemy do Państwa o pomoc w zi-
dentyfikowaniu osoby, która zaśmieca na-
szą gminę! Odpowiedzialność bowiem za 
to w jakim otoczeniu mieszkamy spoczy-
wa na nas wszystkich! 

Szersza informacja dostępna jest na 
stronie internetowej Gminy Krasne. 

R. Żołynia. Fot. M. Drabik

Czy właśnie tak ma wyglądać nasza gmina?

15 stycznia br. 
w Urzędzie Gmi-
ny Krasne odby-
ło się spotkanie, 
podczas którego 
wręczono czujni-
ki tlenku węgla 
osobom, które 
zostały wyloso-
wane w konkur-

sie „Czujka w domu - tlenek węgla nic 
złego nie zrobi nikomu” zorganizowanym 
przez Gminę Krasne.

Na spotkaniu byli obecni: Sekretarz 
Gminy Krasne Robert Żołynia, Z-ca Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Krzysztof 
Filip oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Ope-
racyjnego mł. bryg. Bogdan Bar.

Spotkanie było okazją do rozpropa-

gowania akcji „Czujka na straży twojego 
bezpieczeństwa”, gdzie poinformowano 
mieszkańców o zagrożeniach związanych 
z pożarami wewnętrznymi w budynkach 
jednorodzinnych oraz zatruciami tlen-

kiem węgla. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Źródło: 
Komenda Miejska PSP w Rzeszowie 

Czujka w domu - tlenek węgla nie zrobi nic nikomu
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E-dowód posiada wszystkie dotych-
czasowe funkcje dowodu osobistego 
– potwierdza Twoją tożsamość i obywa-
telstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw. 

Dodatkowo, dzięki warstwie elektro-
nicznej, osoby zainteresowane będą mo-
gły używać e-dowodu do elektronicznej 
komunikacji z administracją publiczną 
i innymi podmiotami. 

E-dowód umożliwia m.in.:
•	logowanie	się	do	portali	administracji	

publicznej (np. ePUAP),
•	 elektroniczne	 podpisywanie	 doku-

mentów (podpis osobisty),
•	 korzystanie	 z	 automatycznych	 bra-

mek granicznych np. na lotniskach.
Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty 

w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we 
wniosku.

WAŻNE! 
Jeśli twój dowód osobisty jest nadal 

ważny – nie musisz go wymieniać

E-dowód zawiera te same dane co po-
przedni dowód osobisty. Jedyną nową 
informacją na pierwszej stronie (awersie) 
e-dowodu jest numer CAN. Jest on też 
zapisany w kodzie kreskowym, na drugiej 
stronie (rewersie). 

CAN będzie Ci potrzebny, jeśli chcesz 
skorzystać z elektronicznych funkcji e-
-dowodu. Ponadto chroni Twój e-dowód, 
żeby osoba niepowołana nie odczytała 
zdalnie Twoich danych zapisanych w war-
stwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych 
funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-do-
wodu lub później w dowolnym urzędzie 
gminy, możesz ustalić kody PIN:

•	 do	 logowania	 –	 PIN1	 (zawierający	 4	
cyfry),

•	 do	 składania	 podpisu	 osobistego	 –	
PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które 
zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-
-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie 
chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. 
Kod PUK służy do odblokowania e-dowo-
du w przypadku zablokowania poprzez 
3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu 
– co robić? 

Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowo-
du w urzędzie gminy lub w każdej chwili 
przez Internet na stronie www.obywatel.
gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unie-
ważniony od razu. 

Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój e-do-
wód, ale masz nadzieję, że jeszcze go 
znajdziesz, możesz go zawiesić na mak-
symalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie 
cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zo-
stanie automatycznie unieważniony. Jeśli 
w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój 
e-dowód będzie znowu ważny. To rów-
nież możesz zrobić w urzędzie gminy lub 
przez Internet na stronie www.obywatel.
gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawie-
szony od razu.

Jeśli ukradziono Ci Twój e-dowód, 
zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo 
zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód 
zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie 
e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowol-
nym banku. Zgłoś ten fakt nawet, jeśli 
nie masz konta bankowego. Dzięki temu 
zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochro-
nisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak ko-
rzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie 
www.edowod.gov.pl.

M. Werner

Nowe elektroniczne dowody 
osobiste od 4 marca 2019 r.

Informacje gminne
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Od 1 marca 2019 r. zostały zmie-
nione godziny funkcjonowania naszej 
jednostki, DDP będzie  czynny 5 dni 
w tygodniu, od godziny 7:00 do godzi-
ny 15:00.

Dzienny Dom Pomocy realizuje swoje 
działania poprzez: 
•	 wyżywienie (dwa posiłki dziennie śnia-

danie oraz obiad)
•	 transport Seniorów do DDP i do miej-

sca zamieszkania
•	 terapię zajęciową (grupową oraz indy-

widualną),
•	 usługi rehabilitacyjne w zakresie kine-

zyterapii,
•	 tańce integracyjne na siedząco,
•	 regenerację psychiczną poprzez tech-

niki relaksacyjne, 
•	 gry i zabawy umysłowe i ruchowe,
•	 terapię psychologiczną,
•	 zajęcia kulinarne,
•	 opiekę dietetyczną,
•	  zajęcia z wizażu

Od niedawna oferujemy również 
udział w :
•	 zajęciach informatycznych, 
•	 zajęciach teatralnych (prowadzonych 

przez naszych Seniorów),
•	 modlitwach  różańcowych,
•	 wspólnych zajęciach prowadzonych 

przez pracowników GOKiB Krasne

Dużymi krokami zbliża się okres 
wiosenny dlatego dla naszych pod-
opiecznych zaplanowaliśmy na 5 marca  
2019 r. pierwszą w tym roku wycieczkę 
krajoznawczą do Przemyśla. 

Tekst i fot. M. Zwiercan

Dzienny Dom Pomocy

Rodzice i dzieci wiedzą, że wspólna 
zabawa to najszczęśliwszy i najlepiej wy-
korzystany czas. To motto przyświecało 
organizatorkom inicjatywy „Rodzinne 
muzykowanie”, która na przełomie stycz-
nia i lutego br. odbywała się w Gminnym 
Przedszkolu w Krasnem. 

W ramach inicjatywy odbyły się cztery 
spotkania, podczas których dzieci i ich 
rodzice mogli przenieść się w zimowe 
popołudnia do ciepłej Afryki. Wspólnie 
z Jackiem Ukleją uczyli się gry na djem-
be, a z pomocą Lidii Hajduk z GOKiB 
w Krasnem tworzyli niepowtarzalne ma-
ski afrykańskich zwierząt. Była także nau-
ka afrykańskiego tańca we własnoręcznie 
wykonanych spódnicach oraz zabawa 
pantomimiczna z wyprawą do afrykań-
skiej wioski. Finałem inicjatywy było 

pożegnanie z Afryką przy bębnach oraz 
taniec w maskach zwierząt, na który przy-
byli zaproszeni goście - Wójt Gminy Kras-
ne, Wilhelm Woźniak, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, 
Marek Frączek oraz dyrektor Przedszkola, 
Małgorzata Wilk. 

Inicjatywa „Rodzinne muzykowanie” 
realizowały: Georgina Giedlarowiec, Ber-
nadeta Jędraszczyk, Agnieszka Bem, Mo-
nika Komosa oraz Edyta Matejek, które 
wystąpiły w roli lokalnych animatorek. 
Tutorką grupy była Katarzyna Malec 
z Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Inicja-
tywę wsparł Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Krasnem, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Krasnem oraz Małopolskie 
Centrum Biotechniki Sp. z o.o. 

Inicjatywa „Rodzinne muzykowanie” 

zrealizowana została w ramach projektu 
„Aktywni lokalnie” współfinansowanego 
ze środków otrzymanych z Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ra-
mach Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. Projekt jest realizowany przez 
Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w part-
nerstwie z Gminą Krasne, Gminą Miejską 
Lubaczów, Gminą Strzyżów i Gminą Wiś-
niowa. 

G. Giedlarowiec
Fot. L. Hajduk

Rodzinne muzykowanie 
w Gminnym Przedszkolu w Krasnem
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17 lutego 2019 roku w Centrum Me-
dycznym „SABAMED” w Krasnem spotka-
liśmy się z mieszkańcami gminy Krasne 
celem bliższego wzajemnego poznania 
się. Pragnęliśmy pokazać nowy obiekt, 
gdzie tak „wiele” już się dzieje, a bar-
dzo chcemy, aby działo się w najbliższej 
przyszłości jeszcze „więcej”. Mieszkańcy 
bardzo licznie odpowiedzieli na nasze 
zaproszenie przybywając do naszego 
Centrum Medycznego już od godz. 8.00. 
Ostatni goście wychodzili po godz. 14.00 
zachwycając się rozmachem i możliwoś-
ciami naszego obiektu. Do dyspozycji 
zaproszonych gości pozostawali lekarze 
specjaliści m.in. kardiolog, który skonsul-
tował w tym dniu kilkadziesiąt osób wy-
konując im podczas wizyty ECHO serca. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
porady naszej Pani Dietetyk, która pod-
powiadała jak powinniśmy żyć w zgodzie 
ze swoim organizmem dostarczając mu 
w optymalnej ilości codziennej „smako-
wej przyjemności” i koniecznej energii. 
Lekarze rodzinni udzielili wielu porad 
dla potrzebujących wsparcia medycz-
nego chorych, którzy mogli w tym  dniu 
dokonać ponownego wyboru swojego 
lekarza rodzinnego składając deklaracje 
w naszej placówce. Ponadto wielu zain-
teresowanym wykonaliśmy bezpłatne 
badania, a tym co zapisali się do naszego 
POZ umawialiśmy cały panel niezbęd-
nych dla oceny ich zdrowia badań labo-
ratoryjnych, których wspólne omówienie 
odbyło się w kolejnym tygodniu podczas 
wizyty u swojego nowego lekarza ro-
dzinnego. Bardzo istotnym wsparciem 
dla niedzielnych bezpłatnych konsultacji 
była niecodzienna możliwość zwiedzenia 
podstawionego przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie „krwiobusa”, który w tym 
dniu od godz. 9.00 do godz. 13.00 gościł 
kilkadziesiąt osób, z których wielu zostało 

tego dnia Honorowym Dawcą Krwi, dając 
nieznajomym sobie osobom nadzieję na 
życie, dzieląc się z drugim, chorym czło-
wiekiem tym, co mamy najcenniejsze, 
czyli własną krwią. Pamiętajmy, że kiedyś 
to my tego wsparcia możemy potrzebo-
wać i oby wówczas los był dla nas równie 
łaskawy. Niespodzianką dla oddających 
krew w tym dniu osób było ufundowane 
przez Karczmę „Pod Strzechą” w Kraczko-
wej zaproszenie na gościnę w tym jakże 
przytulnym i uroczym miejscu, gdzie at-
mosfera i klimat spotkań rodzinnych jest 
wyjątkowy, a serwowane dania przypo-
minają nam własne dzieciństwo i te nie-
powtarzalne, babcine „smaki”. Raz jeszcze 
wszystkim gościom, a w szczególności 
mieszkańcom gminy Krasne serdecznie 
dziękujemy za zaufanie jakim zostali-
śmy obdarzeni, gdy stanęliście Państwo 
w „progach” naszego nowoczesnego Cen-
trum Medycznego. Dyrekcja i personel 

Centrum Medycznego „SABAMED” prze-
kazuje serdeczne podziękowanie oso-
bom zaangażowanym w pomoc przy or-
ganizacji „Białej Niedzieli” oraz w sposób 
szczególny dziękuję Wójtowi Gminy Kras-
ne za objęcie patronatem tego ważnego 
dla całej gminy wydarzenia.

lek. med. Dariusz Mazurczak
Dyrektor ds. Medycznych 

Centrum Medycznego SABAMED

CENTRUM MEDYCZNE SABAMED
w KRASNEM

 
Krasne 33, 36-007 Krasne

(przy trasie Rzeszów-Łańcut) 
Rejestracja: tel. 17 857 60 26,

530 470 160, 530 466 270

GODZINY OTWARCIA:
Pn-Pt  8:00–18:00

sabamed@sabamed.com.pl

Biała niedziela w SABAMED
Informacje gminne

Spotkanie Aktywnych Kobiet Gminy Krasne

W czwartkowy wieczór, 14 marca br., 
w sali widowiskowej GOKiB w Krasnem 
miało miejsce Spotkanie Aktywnych Ko-
biet Gminy Krasne. Było to pierwsze tego 
typu wydarzenie zorganizowane przez 

Wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźniaka.
Na spotkanie licznie przybyły zapro-

szone mieszkanki Gminy aktywnie uczest-
niczące w życiu publicznym i społecz-
nym. Spotkanie było okazją do złożenia 
Paniom serdecznych życzeń i wręczenia 
wiosennych tulipanów z okazji niedawno 
obchodzonego Dnia Kobiet. Było także 
formą diagnozy zasobów i potrzeb lo-
kalnych z punktu widzenia mieszkanek 
gminy, wymiany dobrych praktyk współ-
pracy publiczno-prywatno-społecznej 
oraz wskazania narzędzi do wspólnego 
zaangażowania kobiet w sprawy lokalne. 

Spotkanie poprowadzone przez mo-

deratora, Edytę Salnikow - animatora lo-
kalnego z Fundacji Przestrzeń Lokalna, 
miało charakter merytorycznej dyskusji 
na temat roli kobiet w Gminie Krasne. Za-
proszone Panie dokonały inwentaryzacji 
zasobów i potrzeb Gminy Krasne, m.in. 
zostały zgłoszone pomysły na utworze-
nie bądź adaptację miejsc dla seniorów 
i młodzieży, nowe wydarzenia kulturalno-
-społeczne czy uatrakcyjnienie oferty re-
kreacyjnej Gminy. Spotkanie odbyło się 
w atmosferze twórczej inspiracji, dającej 
energię do przyszłych działań.

G. Giedlarowiec
Fot. I. Śpiewla
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Wielką zaletą, która może zadecydować 
o wyborze Gminnego Żłobka w Krasnem 
są z pewnością świetne warunki lokalowe 
jakie posiadamy. Żłobek posiada dwie 
przyjazne dzieciom, jasne, przestronne 
i kolorowe sale zabaw. Sale wyposażo-
ne są w atrakcyjne pomoce dydaktyczne 
oraz bezpieczne zabawki, dobrane tak, by 
wspierały rozwój i pobudzały wyobraźnię 
każdego dziecka. Osobne sypialnie za-
pewniające spokój i wyciszenie, podczas 
odpoczynku dziecka. Nie bez znaczenia 
jest również i to, że w żłobku pracują 
opiekunki - ciocie, pielęgniarka oraz per-
sonel pomocniczy. Jest to wykwalifikowa-
na i doświadczona kadra, dla której dobro 
wychowanków jest najważniejsze. 

Wszystkie panie wnoszą mnóstwo po-
mysłów i energii, urozmaicając codzienny 
pobyt najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. 

Dzieci przebywające w Publicznym 
Żłobku w Krasnem przeszły już proces ad-
aptacyjny. Teraz każdy dzień spędzają na 
twórczych, edukacyjnych zajęciach. Już 
pachnie wiosną, a my przygotowujemy 
się do spacerów. 

W żłobku mogą przebywać dzieci 
w godzinach 6:30-16:30, od poniedziałku 
do piątku. Nabór dzieci na wrzesień 2019 
rozpocznie się już pod koniec maja br. 
W placówce oferujemy dzieciom zajęcia 
plastyczne, muzyczno-taneczne, j. angiel-
ski, wszystko w formie zabawy. Naszym 
celem jest stworzenie warunków umoż-
liwiających indywidualny rozwój dziecka, 
zgodny z jego predyspozycjami i możli-
wościami.

Zainteresowanych rodziców zapra-
szamy do śledzenia informacji na stronie 
internetowej: zlobekkrasne.edupage.org 
oraz do kontaktu nr tel. 17 23 00 375. 

Tekst i fot. M. Mazur

Z życia żłobka
Edukacja i oświata

Udało się! Kolejny zrealizowany pro-
jekt za nami. Schola „Jutrzenka” z Kras-
nego nagrała kolejną płytę. Tym razem 
powstał album, na którym znalazły się 
Pieśni Wielkanocne. Serdecznie dzięku-
jemy za wsparcie Wójtowi Gminy Krasne 
Wilhelmowi Woźniakowi oraz Stowarzy-
szeniu Kobiet Krasne, bez których nie 
udałoby się zrealizować naszych marzeń. 
Wszystkie pieśni w naszym wykonaniu, 
można będzie usłyszeć w okresie Świąt 
Wielkanocnych, w kościele parafialnym 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Krasnem na 
mszach św. o godz. 9:00. Życzymy wszyst-

kim radosnych i błogosławionych Świat 
Wielkiej Nocy.

A. Koszela

Schola Jutrzenka
Informacje gminne
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 Po cieszących się zainteresowaniem w 2017 r. egzaminach 
certyfikowanych Microsoft Office Specialist, rozpoczynamy ich 
drugą edycję.

Dzięki współpracy z Fundacją IT, Gmina Krasne zakupiła 250 
licencji na przeprowadzenie takich egzaminów, wśród uczniów 
szkół podstawowych naszej gminy. W tym roku odbędą się one na 
bazie Office`a 2016, a uczniowie z najlepszymi wynikami zostaną 
zaproszeni przez Fundację IT i Microsoft Polska do swojej siedziby 
w Warszawie.

Uzyskany certyfikat pozwoli uczniom na zdobycie dodatko-
wych punktów podczas rekrutacji do szkół średnich, a w przyszło-
ści będzie to dodatkowy atut podczas starania się o zatrudnienie.

M. Chmiel

Edukacja i oświata

Gmina Krasne kontynuuje realizację 
projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego Priorytet IX. 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego pn. „Szkoła przyszłości. No-
woczesne szkoły wiejskie na terenie rze-
szowskiego obszaru metropolitalnego”. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wyno-
si  987 073,25 zł., w tym dofinansowanie 
projektu z Unii Europejskiej wynosi  839 
012,26 zł.

Realizacja projektu ma na celu wzrost 
kompetencji kluczowych u 460 uczniów 
i uczennic, w tym niepełnosprawnych, 
uczących się w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Krasnem oraz 
Szkole Podstawowej im. Władysława Bro-
niewskiego w Palikówce, w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych, kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej oraz Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnych. 

Osiągnięcie wymienionego celu bę-
dzie realizowane poprzez podniesienie 

kompetencji 52 nauczycieli w zakresie 
wykorzystania Technologii Informacyjno-
-Komunikacyjnych oraz stosowania me-
tod oraz form organizacyjnych sprzyjają-
cych kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw/
umiejętności (kreatywności, innowacyj-
ności oraz pracy zespołowej), 7 nauczy-
cieli w zakresie wykorzystywania metody 
eksperymentu w nauczaniu. Elementem 
wspomagającym kształtowanie i rozwój 
kompetencji kluczowych jest także do-
posażenie pracowni przedmiotów przy-
rodniczych w pomoce dydaktyczne oraz 
w sprzęt i narzędzia TIK.

W ramach realizacji projektu w szko-
łach biorących udział w projekcie do-
posażone zostały szkolne pracownie 
przedmiotów przyrodniczych  w pomoce 
dydaktyczne na łączną wartość 69 983,04 
zł oraz w sprzęt  i pomoce TIK na łącz-
ną wartość 208 310,22 zł. W tym: Szkoła 
Podstawowa w Krasnem 58 542,66 zł – 
pomoce dydaktyczne oraz 121 199,22 
zł  - sprzęt i pomoce TIK; Szkoła Podsta-
wowa w Palikówce 11 440,38 zł – pomo-

ce dydaktyczne, oraz 87 111,00 zł - sprzęt 
i pomoce TIK. Dzięki środkom unijnym 
baza dydaktyczna szkół wzbogaciła się 
o tablice interaktywne, laptopy z pełnym 
oprogramowaniem dla uczniów,  kamery 
cyfrowe zapisujące dźwięk i obraz, robo-
ty do zajęć z robotyki. W trakcie realizacji 
są szkolenia dla 52 nauczycieli w zakresie 
wykorzystania Technologii Informacyjno-
-Komunikacyjnych oraz szkolenia z zakre-
su aktywizujących metod w nauczaniu.

Zakończony został proces rekrutacji 
uczniów do poszczególnych zajęć. Re-
alizacja zajęć rozpoczyna się od marca 
2019 r.  Uczniowie i uczennice, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
uczestniczą w zajęciach rozwijających 
kompetencje kluczowe: dydaktyczno-
-wyrównawczych lub rozwijających 
uzdolnienia, z takich przedmiotów jak:  
matematyka, j. angielski, informatyka, 
fizyka, geografia, chemia. Zajęcia prowa-
dzone są w formie zajęć pozalekcyjnych 
w grupach od 3 do 8 uczniów, z wyko-
rzystaniem zakupionych pomocy dydak-
tycznych,  sprzętu i narzędzi TIK. W Szkole 
Podstawowej w Krasnem zajęcia odbywa-
ją się w 68 grupach, w Szkole Podstawo-
wej w Palikówce w 19 grupach.

Projekt będzie realizowany do 30 
czerwca 2020 r. Udział w projekcie dla 
wszystkich uczestników jest bezpłatny.

G. Belcyr

Szkoła Przyszłości
Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie

rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Certyfikaty Microsoft

Sukcesy za 
sukcesami! To 
jeden z najlep-
szych sezonów 
zimowych. Mi-
chał Wilk na-
dal utrzymuje 
wysoką formę. 
W Pucharze Pol-
ski zdobył złoto 
i srebro. Na OOM 
w Zakopanem 
w dniach 24-26.02.2019r. wywalczył 2 brązowe medale. Jak 
sam twierdzi setne sekundy dzieliły go do srebra i złota. Walka 
była na najwyższym technicznym poziomie. Decydowały mikro 
sytuacje podczas slalomów. Gratulujemy również pozostałym 
zawodnikom. Mateuszowi Wilk, Amelii Stachura oraz Marcinowi 
Korab. Ich miejsca w pobliżu I dziesiątki są też dużym osiągnie-
ciem. Wszyscy jako jedyni reprezentują województwo podkar-
packie w snowboardzie. Życzymy nadal wielu sukcesów.

J. Żyłka. Fot. Archiwum ZS Malawa

Michał Wilk 
ponownie na podium
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Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół 
w Strażowie jest to, że w czasie ferii zimo-
wych organizuje ona 5-dniowe zimowi-
sko dochodzące dla swoich uczniów. Nie 
inaczej było i w tym roku. Z tej formy wy-
poczynku tym razem skorzystało 45 ucz-
niów z klas I – V. Tegoroczne zimowisko, 
zorganizowane przy współudziale GOPS 
Krasne, odbyło się pod hasłem „Wyloguj 
się do życia”. Uczestnicy zapoznali się z za-
grożeniami płynącymi ze zbyt długiego 
korzystania z telefonów komórkowych 
i komputerów. Odbyli na ten temat sto-
sowne pogadanki, wykonali prace pla-
styczne i prezentacje komputerowe. Tele-
fony i komputery, a raczej uzależnienie od 
nich, były jednakże tylko jednym z wielu 
punktów zimowiska. Na brak zajęć i nudę 
chyba nikt nie mógł narzekać. Dzieciaki 
poznały, między innymi, tajniki produkcji 
czekolady podczas stosownych warszta-

tów w Fabryce Czekolady w Rzeszowie. 
Odwiedziły także nowo otwartą salę za-
baw KRASNO-LUDEK w Strażowie, gdzie 
nie tylko mogły się pozytywnie „wyszaleć” 
korzystając z różnych atrakcji, ale także 
wzięły udział w warsztatach plastycznych 
wykonując piękne lampiony walentynko-
we. Nie zapomniano również o żelaznym 
punkcie każdego zimowiska czyli wizy-
cie w kinie i MC’ Donalds. Zadbano także 
o kondycję fizyczną uczestników zimo-
wiska. Wizyta we Wrotkarni w Rzeszowie 
sprawiła wszystkim wielką frajdę. Trzeba 
było walczyć nie tylko ze zmęczeniem ale 
przede wszystkim pokonać strach i wy-
kazać się wręcz akrobatycznymi zdolnoś-
ciami podczas blisko 3-godzinnej jazdy 
na wrotkach. Ze zmęczeniem i rywalem 
trzeba było również powalczyć w ostat-
nim dniu zimowiska podczas gier i zabaw 
w sali gimnastycznej ZS Strażów. Na nudę 

nikt więc nie mógł narzekać. Na nudę nie 
narzekały zapewne także panie z kuchni, 
pani Jadwiga i pani Renata, które uwija-
ły się jak w ukropie dbając o to, aby nikt 
z uczestników zimowiska nie chodził 
głodny. Pierogi ruskie w wykonaniu pań 
kucharek, to był prawdziwy kulinarny 
majstersztyk. Zresztą nie tylko pierogi, bo 
każde z serwowanych przez nie dań było 
„palce lizać”. Nie zawiedli także opiekuno-
wie zimowiska: Maria Tronina, Katarzyna 
Pomykała oraz Tomasz Kuczyński i czuwa-
jący nad wszystkim Witold Socha, którzy 
stawali wręcz na głowie aby wszystko 
przebiegało zgodnie z założonym i opra-
cowanym przez nich planem.

W. Socha
Fot. Archiwum ZS Strażów

Dla każdego coś fajnego

Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisany 
jest w kalendarz imprez naszego przed-
szkola. Babcia i Dziadek to słowa, które 
każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, 
miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego 
każda grupa zapraszała swoich niezwy-
kłych Gości, aby osobiście podziękować 
im za cierpliwość, opiekę oraz za ogrom 
bezinteresownej miłości.  Przedszkolaki 
od samego rana z niecierpliwością wycze-
kiwały swoich Najbliższych, nie mogąc się 
doczekać, kiedy zapukają do drzwi przed-
szkola. Ten niezwykły czas sprawił, że 
małe serduszka dzieci biły szybciej, a Bab-
cie i Dziadkowie ze wzruszeniem słuchali 
czułych słów, kierowanych pod ich adre-
sem. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie 
i szczerze wyraziły swoje przywiązanie 
i szacunek kochanym Seniorom prezen-
tując programy artystyczne. Na koniec 
wszystkie wnuczęta obdarowały swoich 
bliskich własnoręcznie przygotowanymi 
laurkami i prezentami. Goście ze wzrusze-
niem patrzyli na swoje pociechy i brawa-

mi dziękowali za występy. Dopełnieniem 
uroczystych spotkań był słodki poczęstu-
nek. Był to dzień niezwykły, nie tylko dla 
dzieci, ale także dla zaproszonych Gości, 

dzień pełen wzruszeń, uśmiechów i rado-
ści.

A. Kuczma
Fot. Archiwum GP Malawa

Czas bliskości, szacunku i miłości
czyli Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Malawie
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Minęły ferie, czas wolny od nauki i obo-
wiązków szkolnych, przeznaczony na od-
poczynek i zabawę. I chociaż nie wszyscy 
uczniowie mogli je spędzić w wymarzony 
sposób, to mieli możliwość uczestnicze-
nia w zimowisku, które po raz kolejny zo-
stało zorganizowane w naszej szkole.

W pierwszym tygodniu ferii chętni ucz-
niowie z klas I – VI mieli zapewnioną opie-
kę od godziny 8:00 do 13:00. Program 
zimowiska obfitował w atrakcje: dzieci 
były w kinie ,,Helios” na filmie animowa-
nym pt. ,,Ralph Demolka w internecie”, 
brały udział w zajęciach na basenie ,,Fala” 
w Nowej Wsi, bawiły się w parku trampo-
lin „JumpWorld”. Opiekunowie zadbali, 
aby zajęcia nie były tylko ukierunkowa-
ne na zabawę. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach przeprowadzonych przez 
dietetyka, mieli okazję przygotować pysz-
ny i zdrowy posiłek. Brali też udział w za-
jęciach kulinarnych – pod okiem opieku-
nów piekli muffinki, które samodzielnie 
przygotowane smakowały wyjątkowo. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 
zajęcia z ratownikiem, podczas których 
podopieczni dowiedzieli się, jak udzielać 
pierwszej pomocy i w jaki sposób zacho-
wać się w sytuacjach zagrażających życiu 
lub zdrowiu. Oprócz tego dzieci uczestni-
czyły w zajęciach sportowych, plastycz-
nych i profilaktycznych. Każdy dzień koń-
czył się pysznym obiadem. 

Uczniowie biorący udział w zimowisku 
z pewnością nie mieli czasu na nudę. Opie-
kunowie zadbali, aby wypoczynek  w szko-
le był radosny, ciekawy i bezpieczny. 

U. Urban
Fot. A.K.

Zimowisko w Szkole w Palikówce

W dniu 4 lutego 2019 roku klasa I A i I B 
gościła w szkole swoje babcie i dziadków  
z okazji ich święta. Uczniowie na tę oko-
liczność wraz z wychowawcami przygo-
towali przedstawienie pełne humoru, 
wierszy i piosenek, wyrażając swoją miłość 
i wdzięczność dla zaproszonych gości. 
Drugim punktem programu były wspólne 
zabawy i konkursy z babciami, dziadka-
mi  i wnuczętami. Niestety nikt nie wygrał 
głównej nagrody, ponieważ walka w po-
szczególnych konkurencjach była tak wy-
równana, że komisja nie mogła wyłonić 
zwycięzcy.  Impreza zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem oraz obdarowaniem gości 
własnoręcznie zrobionymi prezentami.

R. Mosior, M. Tronina
Fot. Archiwum ZS Strażów

Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Strażowie
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W ostatnim kwartale kalendarz Gmin-
nego Przedszkola w Krasnem wypełniły 
rozmaite wydarzenia i inicjatywy. Było mu-
zykalnie, tanecznie, kreatywnie, ale przede 
wszystkim bardzo rodzinnie i uroczyście. 

Mieliśmy przyjemność zorganizować 
m.in. II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, 
na którym zaprezentowało się 19 uczest-
ników z czterech gminnych przedszkoli 
z Malawy, Strażowa, Palikówki i Krasnego. 
Odbył się także Bal Karnawałowy, który 
dzięki rozmaitym przebraniom, przeniósł 
nas w świat znanych bajek. 

Końcem stycznia gościliśmy Babcie 
i Dziadków naszych przedszkolaków. 
Pełne radosnego entuzjazmu dzieci 
w odświętnych strojach zaprezentowały 
wiersze, piosenki, okolicznościowe scenki 
i tańce. Na tle bożonarodzeniowej szop-
ki pojawiły się też Jasełka, przygotowane 
przez grupę Pasikoników. 

Nowością w naszym Przedszkolu były 
warsztaty afrykańskie zorganizowane w ra-
mach inicjatywy „Rodzinne muzykowanie” 
oraz zbiórka karmy dla Bezdomnych Kotów 
Fundacji Felineus z Rzeszowa. W ramach 
akcji zebrano 40 kg karmy, żwirku i akceso-
riów dla kotków. Z tej okazji ogłoszony zo-
stał także konkurs plastyczny pt. „Mój Kot”.

Swój finał miał także projekt „Mała 
książka, wielki człowiek” realizowany 
w naszym przedszkolu przez Gminną Bi-
bliotekę. Projekt skierowany był do trzy-
latków i ich rodziców, którzy odwiedzali 
bibliotekę i wypożyczali książeczki. Na 
koniec dla każdego uczestnika czekały 
nagrody i dyplomy potwierdzające czy-
telnicze zainteresowania. W kolejnym 
roku planujemy kontynuację projektu 
wśród pięciolatków.  

B. Jędraszczyk
Fot. Archiwum GP Krasne, G. Giedlarowiec

Z życia Przedszkola w Krasnem

O problemie cyberprzemocy można 
mówić na wiele sposobów.  W Zespo-
le Szkół w Malawie zmierzono się z tym 
tematem, realizując spektakl teatralny 
z udziałem uczniów.

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to 
powszechnie znane przysłowie doskona-
le wpisuje się w ideę, jaka przyświecała 
twórcom przedstawienia pt. „Już  kończę, 
jeszcze tylko pięć minut... (NIE)BEZPIECZ-
NY INTERNET”. 

Myślą przewodnią sztuki było stopnio-
we wyalienowanie dziecka, które wszel-
kie decyzje związane z czasem wolnym, 
relacjami z innymi uzależnia od tego, co 
podpowiada mu społeczność wirtualnej 
rzeczywistości – można przeczytać w opi-
sie spektaklu. 

Bardzo jasno zostały w nim wyartyku-
łowane różnego rodzaju niebezpieczeń-
stwa ze stronu sieci internetowej czyha-
jące na nieuświadomionych odbiorców. 
Wśród nich zagrożenia natury technicz-
nej, jak spamy czy wirusy, zagrażające na-
szym danym oraz te wynikające z szeroko 
rozumianych aktów komunikacji – oszu-
stwa finansowe, obrażanie, podszywanie 

się pod innych. Całość fabularna została 
ujęta w metaforykę doświadczeń onirycz-
nych – oto koszmar senny stopniowo sta-
je się rzeczywistością.

Spektakl pokazał szkodliwości wynika-
jące z nieumiejętnego (czasem naiwnego 
i nieświadomego) korzystania z interne-
tu oraz sposoby walki z nimi. Spotkał się 
z żywą reakcją publiczności – momenta-

mi szokował, w innych miejscach śmie-
szył. 

Zapraszamy do obejrzenia przedsta-
wienia przygotowanego przez Szkolne 
Koło Teatralne, którego opiekunem jest 
Izabela Łukasik (link do nagrania znajduje 
się na stronie internetowej szkoły).

dr M. Maciejowska
Fot. M. Krasny

Cyberprzemoc tematem sztuki teatralnej
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Już po raz czwarty przedszkolaki 
z Gminnego Przedszkola w Palikówce 
podjęły współpracę z tutejszą parafią 
rzymsko-katolicką. Dzięki uprzejmości 
księdza proboszcza, Kazimierza Gaweł-
dy, 2 lutego 2019 r. dzieci z grupy starszej 
zaprezentowały jasełka bożonarodzenio-
we, podczas których mogły pochwalić 
się przed lokalną społecznością i zapro-
szonymi gośćmi swoimi aktorskimi umie-
jętnościami. Przy żłóbku małego Jezuska 
stawiła się Święta Rodzina, aniołki, paste-
rze, gwiazdki, księżyc, rzeszowska para 
i dzieci. Zebrani w kościele goście mogli 
na własne oczy podziwiać małe aktorskie 
talenty.

Wszystkim dziękujemy za przybycie 
i gromkie oklaski jakie po występie otrzy-
maliśmy.

A. Staniszewska

Jak dobrze Twoim dzieckiem być

Święto miłości  to dzień celebrowany z amerykańskiej tradycji i obchodzony 
jako Dzień Św. Walentego. Walenty to biskup, który udzielał ślubów, za co trafił do 
więzienia, ponieważ złamał zakaz cesarza. Zakochał się z wzajemnością w niewi-
domej córce strażnika, która pod wpływem jego miłości odzyskała wzrok. Przed 
śmiercią napisał do swojej ukochanej list, który do dziś inspiruje do wysyłania 
walentynek. W naszej grupie przedszkolnej  odbyły się zajęcia  o radości, miło-
ści, przyjaźni, smutku, złości; o uczuciach, które są wśród nas i towarzyszą nam 
w życiu. Ten dzień skłania nas do okazywania ukochanej osobie, tego co napraw-
dę czujemy, a na codzień nie mamy czasu i sposobności, żeby to wyrazić. Dzieci 
uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych, dydaktycznych, integracyj-
nych i plastycznych o czym świadczą wykonane przez nie czerwono-walentyn-
kowe serduszka, które wręczą swoim ulubionym osobom. Słodkim akcentem był 
smaczny lizak, który dodatkowo osłodził ten wyjątkowy dzień.

L. Gunia. Fot. N. Strażewska

Walentynki w Przedszkolu w Strażowie

31 stycznia 2019 r. w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym w Krasnem odbył się  kon-
cert charytatywny „Z kolędą przez karna-
wał”, z którego dochód poświęcony został 
pomocy Amelce Czekańskiej. Uczniowie 
Zespołu zaprezentowali zarówno znane, 
jak również zapomniane kolędy i pasto-

rałki. W tę piękną inicjatywę zaangażowa-
li się uczniowie ze wszystkich grup wieko-
wych, nauczyciele oraz rodzice. Na scenie 
mogliśmy podziwiać wykonawców ze 
wszystkich grup wiekowych. Wśród wy-
stępujących znaleźli się Ola Tarała i Franiu 
Kulupa, Laureaci Podkarpackiego Kon-

kursu „Literatura i dzieci” w utworze „Naj-
milsza Warszawianka”.

Ponownie publiczność nie zawiodła, 
a w sali gimnastycznej Zespołu zawitał 
świąteczny nastrój w akompaniamencie 
dźwięków bożonarodzeniowych utwo-
rów.

M. Fila
Fot. K. Bysiewicz

Koncert charytatywny
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Ferie z GOKiB Krasne
Tydzień kulinarnych wędrówek

Fot. I. Śpiewla
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W niedzielny wieczór, 3 marca br., 
w sali widowiskowej GOKiB Krasne odbył 
się koncert  „Muzyka filmowa i rozrywko-
wa”. W pierwszej części koncertu wystąpił 

Artur Błoniarz, który zaprezentował zna-
ne polskie piosenki. Słuchacze mogli usły-
szeć m.in. „Wakacje z blondnką” i „Uciekaj 
serce moje”. Na scenie wystąpił też zespół 

jazzowy, który wykonał kilka standardów 
muzyki tego gatunku wraz z solowymi 
improwizacjami. W drugiej części koncer-
tu scena należała całkowicie do Gminnej 
Orkiestry Dętej działającej przy GOKiB 
Krasne, która pod batutą Daniela Chwajo-
ła zagrała utwory z repertuaru muzyki fil-
mowej. Można było usłyszeć tematy mu-
zyczne z hitów filmowych takich jak „Star 
Wars”, „Jurrasic Park” czy „Romeo i Julia”. 
Zwieńczeniem koncertu było wykonanie 
energicznej piosenki „Shut Up and Dance”. 
Tą taneczną melodią orkiestra pożegnała 
się z publicznością. Dziękujemy wszyst-
kim słuchaczom - sympatykom muzyki 
za przybycie oraz życzymy Państwu nie-
zapomnianych wrażeń na koncertach, na 
które już teraz zapraszamy.

M. Bielecki
Fot. I. Śpiewla

Muzyka filmowa i rozrywkowa

24 stycznia 2019 r. w sali widowisko-
wej GOKiB w Krasnem odbyła  się kolej-
na V edycja  Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Początkowo konkurs obejmował tylko 
gminę Krasne, od trzech lat zapraszamy 
chętnych z różnych gmin i konkurs cieszy 
się, ku naszej radości ogromnym zaintere-
sowaniem.

W tym roku, do  konkursu zgłosiło się 
58 solistów i 21 zespołów instytucji kultu-
ralno-oświatowych z następujących miej-
scowości województwa podkarpackiego: 
Krasne, Strażów, Malawa, Trzebownisko, 
Jasionka, Zaczernie, Trzeboś, Łukawiec, 
Wólka Podleśna, Kraczkowa, Czarna, 
Wola Raniżowska, Niechobrz, Kurzyna 
Średnia, Kuryłówka, Rudna Mała , Łań-
cut, Strzyżów, Sandomierz, Świlcza oraz 
różne placówki z Rzeszowa. Cieszy fakt, 
że prezentowany był różnorodny reper-
tuar w wykonaniu młodych artystów. Był  
to czas na wspólne przeżywanie pięknej 
tradycji kolędowania, czas na integrację 
wykonawców i słuchaczy.

L. Sendera. Fot. I. Śpiewla

V Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

14 lutego br. w Sali Widowiskowej 
GOKiB Krasne odbył się kolejny wieczór 
liryczny „Po prostu miłość”. W programie 
były piosenki, tańce, proza i wiersze pre-
zentowane przez młodzież i ich rodziców.

Wystąpili podopieczni Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem - 
Mażoretki „Contorto” pod opieką  Barbary 
Kutyły,  Zespół Taneczny „Gwiazdeczki” 
prowadzony przez Justynę Popek oraz 
wokalistki przygotowane przez Lilianę 
Senderę.

L. Sendera. Fot. I. Śpiewla

Koncert Walentynkowy
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W dniach 12 i 19 lutego 2019 w Ośrod-
ku Sportowo Rekreacyjnym „Crasnovia” 

w Krasnem odbył się V amatorski turniej 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. 

W pierwszym dniu rywalizowały dzieci 
do IV klasy szkoły podstawowej w drugim 
młodzież od V klasy szkoły podstawowej 
i dorośli. 21.02.2019r. odbył się turniej 
Bilarda i Darta. Była dobra zabawa, zdro-
wa rywalizacja i miła atmosfera. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblio-
tekę w Krasnem oraz przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Inicjatywa ma na celu 
promowanie sportu na każdym poziomie 
i w każdym wieku, niezależnie od płci 
i poziomu umiejętności sportowych. Ser-
decznie dziękujemy za przybycie i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Tekst i fot. B. Giereś 

Sportowe ferie na Crasnovii

Na scenie GOKiB w dniu 27 stycznia 
br.  odbyła się premiera spektaklu „Pippi 
Pończoszanka” wg książki Astrid Lindgren 
w wykonaniu Teatru Pacynka i Teatru 
A propos. Sala pękała w szwach… i zabra-
kło krzeseł!

 „Pippi Pończoszanka” to kultowa książ-
ka szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, któ-
ra została przetłumaczona na ponad 100 
języków. Któż nie zna tej sympatycznej 
dziewczynki z rudymi warkoczami, piega-
mi i za dużymi butami?

Licznie zgromadzoną publiczność 

zaprosiliśmy do krainy fantazji, zabawy 
i szaleństwa, gdzie króluje Pippi - najsil-
niejsza i najbardziej zwariowana dziew-
czyna świata. Mieszka samotnie w swojej 
Willi Śmiesznotce razem ze swoim ko-
niem i małpą Panem Nilssonem, ma wa-
lizkę pełną złotych monet i... nie chodzi 
do szkoły. Jej niekonwencjonalne zacho-
wanie budzi zgorszenie dorosłych oraz 
zachwyt rówieśników. Każdy dzień jest 
dla niej wyzwaniem. Pippi ma mnóstwo 
pomysłów i niecodziennych przygód, 
jest odważna, energiczna i lubi poznawać 

nowych ludzi. Jej pojawienie się w życiu 
mieszkańców jest pretekstem do powsta-
nia wielu komicznych sytuacji. 

Przedstawienie jest  kolorowe, muzycz-
ne i zabawne. My pytamy też ze sceny  
o granice wolności młodego człowieka, 
jego indywidualności i możliwości decy-
dowania o sobie. Przecież każdy dorosły 
był kiedyś dzieckiem i miał wiele marzeń, 
planów i niesamowitych przeżyć.

M. Szukała
Fot. I. Śpiewla

Premiera „Pippi Pończoszanki”

Robótki szydełkowe to rozwijające 
kreatywność i zdolności manualne zaję-
cia. Obecnie po wielu latach zapomnie-
nia przeżywają swój renesans. Za po-
mocą prostego narzędzia, umiejętności 
i wyobraźni można „wyczarować” prawie 
wszystko, zarówno przedmioty użytkowe 
jak i rękodzieło artystyczne. Tegoroczna 
edycja warsztatowa dodatkowo została 
wzbogacona o naukę podstaw szydełka 
tunezyjskiego, rzadko powszechnie sto-
sowanego w naszym regionie. Wszystkim 
uczestniczkom – pasjonatkom robótek 
ręcznych gratuluję posiadanych i naby-
tych umiejętności. 

Tekst i fot. L. Hajduk

Warsztaty szydełkowe
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11 grudnia 2018 r. w Saloniku Literackim 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ty-
czynie odbyła się narada kadry kierowniczej 
bibliotek samorządowych powiatu rzeszow-
skiego zorganizowana przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną  w Rzeszowie, 
podczas której miałam przyjemność zaprezen-
tować Bibliotekę Publiczną w Krasnem. Przed-
stawiłam działania animacyjne prowadzone 
na rzecz społeczności lokalnej oraz na terenie 
Rzeszowa a także udział w różnych projektach 
promujących czytelnictwo i naszą bibliotekę.  
Zostały one, przez szacowne grono, wysoko 
ocenione, a nawet stały się inspiracją do pro-
wadzenia podobnych działań w innych biblio-
tekach naszego powiatu. Obszerna relacja na 
ten temat została zamieszczona na stronie 
serwisu internetowego WiMBP w Rzeszowie. 
Nowy, 2019 rok Biblioteka rozpoczęła od roz-
strzygnięcia konkursu ogłoszonego jeszcze 
w ub. roku, na imię dla misia z BP w Krasnem. 
Spośród wielu propozycji wygrało imię Róża 
i tak teraz nazywa się biblioteczny miś. W lu-

tym, z okazji Dnia Kota, zorganizowanym przez 
Przedszkole w Krasnem, nasza Biblioteka do-
łączyła do akcji zbierania karmy dla bezdom-
nych kotów. Miłośników kotów, i nie tylko, 
zachęcam do pomocy. Można zaadoptować 
kotka (wszelkie informacje na ten temat na 
stronie internetowej GOKiB w Krasnem oraz 
na Facebook-u Biblioteka w Krasnem). Został 
również ogłoszony konkurs plastyczny „Mój 
kot”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na 
początku kwietnia, podczas wizyty szczegól-
nego gościa w Przedszkolu, którego zaprosi-
łam (ale o tym, w kolejnym wydaniu Biulety-
nu). W tym samym miesiącu odbyły się ferie 
w Bibliotece, których tematem była kuchnia 
francuska i grecka. Uczestnicy poznali wiele 
francuskich i greckich potraw, rozwiązywali 
kulinarną krzyżówkę, której rozwiązaniem był 
francuski pisarz, polskiego pochodzenia, Rene 
Gościnny, któremu światową sławę przyniosły 
dowcipne książki dla dzieci o Mikołajku i jego 
szkolnych przygodach oraz komiksy o przygo-
dach Gala Asteriksa. Było czytanie, a jakże, „Mi-

kołajka”, co doprowadzało młodych słuchaczy 
do wybuchów głośnego i niepohamowanego 
śmiechu. Spotkanie zakończyła degustacja 
owoców maczanych w czekoladowym fondue, 
przygotowanym przeze mnie , natomiast ja 
miałam okazję posilić się sałatką grecką spo-
rządzoną przez Miłych Gości. Było również 
wypożyczanie komiksów o Asteriksie i ksią-
żek z przygodami Mikołajka. Wesoło i smacz-
nie spędziliśmy przedostatni dzień ferii. Ferie 
w Bibliotece odbyły się również w Palikówce. 
Bibliotekarka - pani Agnieszka, przeprowadziła 
zajęcia z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej. 
Inscenizowano wiersze Jana Brzechwy: „Sa-
mochwała”, „Leń”, „Skarżypyta”, „Staś Pytalski”, 
„Kłamczucha”- rozmawiano o przywarach, któ-
re w swych utworach piętnował poeta. W prze-
rwie  uczestnicy skonsumowali z apetytem piz-
zę a później grali w „piłkarzyki” oraz korzystali 
z gier planszowych i puzzli w kąciku zabaw. 

7 marca odbyło się w Bibliotece Publicznej 
w Krasnem spotkanie z Czesławem Drągiem, 
bibliofilem  - posiadaczem największej w Pol-
sce kolekcji ponad 370 różnych wydań „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas ósmych, nauczy-
ciele oraz zaproszeni goście. Uczestnicy usły-
szeli „Pana Tadeusza” w języku litewskim, ukra-
ińskim, niemieckim, mogli dotknąć tej księgi 
napisanej w języku brajla, posłuchać o tym, 
jak Mickiewicz tworzył swoje najwybitniejsze 
dzieło. Była projekcja filmu z 1928 r., który 
jest adaptacją naszej narodowej epopei. Aby 
nastrój tego spotkania bardziej zbliżył nas do 
czasów Adama Mickiewicza, zaprezentowane 
zostały stroje z epoki. Wspaniałe spotkanie 
zwieńczył słodki poczęstunek i herbata z sa-
mowara oraz losowanie spośród uczestników, 
pięknego wydania „Pana Tadeusza”. Zapra-
szam do Biblioteki.

Tekst i fot. M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

Cykl książek „Bajki bez barier” został wydany 
przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Światełko”, dzięki dofinanso-
waniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem 
wydawnictwa jest poprawa funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych poprzez szerzenie 
wiedzy na temat różnych rodzajów niepełno-
sprawności. To narzędzie edukacyjne wyjaś-
niające dzieciom pełnosprawnym inność oraz 
ułatwiające im zrozumienie emocji, zachowań 
oraz problemów dnia codziennego niepełno-
sprawnych rówieśników.

„Malinowy duet” to ostatnia propozycja 
z serii. Pozytywna bajka, która pokazuje, jak 
wspaniałym rodzicem może być rodzic nie-
pełnosprawny. Niestety, w dzisiejszym świecie 
nadal funkcjonuje wiele stereotypów, wśród 
których często uważa się, że niepełnosprawni 
rodzice nie powinni mieć dzieci. Nadal zdarza-
ją się sytuację, w których społeczność lokalna 

próbuje wpłynąć na odebranie dzieci niepełno-
sprawnym rodzicom.

I tu ogromna rola nas – rodziców, pedago-
gów, specjalistów, by pokazać światu, że nie-
pełnosprawny rodzic, pomimo swoich ogra-
niczeń, potrafi kochać i być odpowiedzialnym 
za dziecko na równi z rodzicem zdrowym. Tata 
Zuzi jest osobą niepełnosprawną, porusza się 
na wózku inwalidzkim, ale równocześnie jest-
pełen pasji zawodowych, muzycznych i sporto-
wych. I pomimo, że Zuzia zapewne w domu ma 
więcej obowiązków niż jej rówieśnicy, jest nie-
samowicie dumna ze swojego taty, ma z nim 
bardzo silną więź i stawia go jako przykład.

Pragniemy zachęcić Państwa do odwiedza-
nia naszej strony internetowej www.swiatel-
kodladzieci.pl, na której możecie Państwo zna-
leźć w formie elektronicznej wszystkie wydane 
części „Bajek bez barier”.

Tekst i okładka: Stowarzyszenie „Światełko”

Bajki bez barier
Książka do przeczytania



Spacerkiem po okolicy

Idąc 100 lat temu od strony Rzeszowa do 
Krasnego mijamy pomnik grunwaldzki, kar-
czmę „Austeria” i skręcamy do wsi, w kierunku 
kościoła. Utwardzona kamieniem droga wije 
się między domostwami. Mijamy zabudowa-
nia z prawej Tylutkich, Kunyszów, dom Żyda 
Lejzora Bauma, z lewej posesję Ziajów, kuźnię 
Wołosa (obecne Delikatesy Centrum) i docho-
dzimy do zabudowań Lechów, gdzie nad sta-
wem stoi duży, betonowy krzyż. 

„Silna wiara ludu katolickiego w Polsce 
i darmo otrzymywane drzewo z lasów dwor-
skich były powodem stawiania prawie na 
każdym kroku godeł męki Chrystusowej tj. 
figur i krzyżów drewnianych przy gościńcach, 
drogach rozstajnych i polnych, przy domach 
we wsi i za wioską, na starych grzebalniach, 
mogiłach, cmentarzach itd. Krzyże stawiano 
wysokie, a to dlatego aby w miarę ugniwania 
w ziemi można je było wielokrotnie na nowo 
zakopywać dopóki zupełnie nie zmalały. Pod-
kopywanie i podpieranie starych krzyżów od-
bywało się zwykle po Dniu Zadusznym, w je-
sieni” - pisze Zygmunt Gloger w Encyklopedii 
Staropolskiej.

Wspólnoty wiejskie stawiały krzyże ka-
mienne z okazji zniesienia pańszczyzny 
w 1864 roku. Pod takimi krzyżami zakopywa-
no zazwyczaj kajdany i koronę cierniową, sym-
bole niewolnictwa. Bogatsi gospodarze fun-
dowali krzyże i figurki jako znak oddawania 
się w opiekę Bogu, gwarantujące bezpieczeń-
stwo mieszkańcom, traktując krzyż jako tarczę 
ochronną przed wszelkim złem, a zwłaszcza 
przed epidemiami, klęskami żywiołowymi 
i wojną. Na przykład kiedy w 1921 roku po-
mór bydła uśmiercił wszystkie krowy we wsi 
Ignatki koło Białegostoku, mieszkańcy w celu 
zażegnania epidemii wystawili krzyż. Do wy-
buchu wojny w 1939 roku w każdą rocznicę 
tego wydarzenia, ksiądz święcił pod krzyżem 
bydło spędzane tam przez pastuchów. 

Nasz krzyż ufundowało i wybudowało mał-
żeństwo, Walenty i Anna Lechowie w 1895 

roku, na swojej posesji, naprzeciw domu, przy 
stawie. Walenty i Anna Lechowie byli zamoż-
nymi ludźmi, ich pola ciągnęły się szerokim 
pasem od drogi przez wieś, aż po Wilkowyję. 
Betonowy krzyż o wysokości 3,70 m i szero-
kości ramion 1,5 m ustawiono na potrójnym 
schodkowym postumencie. Trzon czworo-
bocznego słupka zwęża się na wysokości 1,45 
m. Na grubszej części trzonu umieszczono 
napis: „Walęty (sic!) i Anna Lechy fądatorowie 
(sic!) r. 1895”. Ksiądz Rąb pisze: „Ten błąd wcale 
nie uwłacza szkole, pamiętam go od dzieciń-
stwa”. Obecnie napis brzmi: „Na chwałę Boga 
krzyż ten wystawili Walenty i Anna Lechowie 
1895 roku”. Na krzyżu umieszczono metalową 
postać Chrystusa. Nad głową ukrzyżowanego 
umieszczono tabliczkę z napisem INRI. Ramio-
na krzyża ozdobiono metalowymi półkolami 
stanowiącymi zakończenie zbrojenia krzyża. 
Krzyż podparty jest prętem z kutego żelaza. 
Pierwotnie krzyż otoczony był metalowym 
płotkiem, wewnątrz którego znajdował się 
mały ogródek obsadzany kwiatami i starannie 
utrzymywany przez rodzinę fundatorów. 

Walenty Lech i jego żona Anna bardzo się 
kochali. Z opowiadań starszych ludzi wynika, 
że byli nierozłączni. Wszędzie chodzili razem, 
do pracy, do miasta, co w tamtych czasach nie 
było regułą. Byli małżeństwem bezdzietnym, 
być może ufundowanie krzyża w 40 urodziny 
Walentego było prośbą o potomstwo. Nie wia-
domo. Kiedy Anna umarła w 1917 roku Walen-
ty ożenił się powtórnie, ale nie było to prawdo-
podobnie udane małżeństwo. Walenty Lech 
pochowany jest z pierwszą żoną Anną, a ich 
okazały grób z piaskowca ozdobiony obecnie 
granitem, znajduje się niedaleko bramy wjaz-
dowej na cmentarzu w Krasnem. 

Krzyże w wielu miejscowościach naszego 
regionu były miejscem różnych zwyczajów. 
Pod krzyżami zatrzymywały się kondukty po-
grzebowe. Mieszkańcy modlili się pod krzy-
żem za zmarłego, a potem do kościoła i na 
cmentarz udawała się tylko najbliższa rodzina, 
a pozostali wracali do pracy w polu. W nie-
których regionach po powrocie z cmentarza, 
pod krzyżami palono słomę, na której leżała 
trumna, żeby nie przywieść śmierci do domu. 
W okolicach Dukli mieszkańcy wymierzali karę 
źle prowadzącym się dziewczętom. Tak zwa-
ną „przeskoczkę” z ogoloną głową najpierw 
oprowadzano po wsi na łańcuchu, a potem 
pod krzyżem rozkładano na ławie, którą sama 
dźwigała i chłostano powrozami. Podobnie 
postępowano ze złodziejami, którzy musieli 
nosić publicznie ukradzione rzeczy, np. pie-
rzyny. Przechodząc obok krzyża w Krasnem 
mieszkańcy odmawiali trzykrotnie „Któryś za 
nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad 
nami”, albo przynajmniej czynili znak krzy-
ża. Mężczyźni zaś obowiązkowo zdejmowali 
czapkę. Pod krzyżem Lechów przyozdobio-
nym wstążkami i kwiatami odprawiano ma-

jówki. „Pod krzyż wymyć się” mawiał kierow-
nik szkoły Broda. I dzieciaki biegały do stawu 
Lechów wymyć brudne nogi. Opowiadał mi 
dziadzio, że kiedy chodził do szkoły (wybu-
dowanej w 1890 roku) kierownik szkoły zadał 
im do nauczenia się na pamięć wiersz Mickie-
wicza „Powrót taty”. Żyd Lejzor nie nauczył się 
wiersza, a kierownik Broda odpytując go, za-
czął mu podpowiadać: ”Tata nie wraca”, „tata 
nie wraca” z żydowskim akcentem powtarzał 
Lejzor, „Mama jest smutna” niezgodnie z teks-
tem powiedział Broda, „Mama jest smutna” 
powtórzył Lejzor ku uciesze klasy. Powiedze-
nie to było powtarzane w Krasnem przez dłu-
gie lata, w sytuacjach kiedy jakiś mężczyzna 
zagościł zbyt długo w knajpie.  Dziadziu opo-
wiadał mi również, że tak jak w „Powrocie Taty” 
modlił się pod krzyżem ze swoimi siostrami 
o powrót swojego taty, mojego pradziadka 
Andrzeja Kunysza ożenionego u Józefa Le-
cha, brata Walentego. Pradziadek był zdolnym 
rzemieślnikiem, jednym z pierwszych stolarzy 
w Krasnem, a na roboty stolarskie wyjeżdżał 
nawet do Lwowa. Andrzej Kunysz był bardzo 
pobożnym i spokojnym człowiekiem. Został 
śmiertelnie pobity (na oczach żyjących do dziś 
wnuków) kolbami karabinów przez żołnierzy 
,,wyzwolicielskiej’’ armii czerwonej, na podwó-
rzu przy drewnianym stojącym do dziś domu, 
obok Delikatesów Centrum.

Na zamieszczonej fotografii fundatorów 
krzyża, wykonanej przez rzeszowskiego foto-
grafa Janusza, widzimy mężczyznę z zawadia-
cko zakręconym wąsem o bystrym spojrzeniu, 
ale gdy dokładnie obejrzymy zdjęcie, zauwa-
żymy bardzo spracowane dłonie, bo jak mówi 
przysłowie: „Krzyż i motyka z jednego drzewa”.

R. Berłowski
Fot. krzyż – R. Berłowski
Fot. fundatorów krzyża 

– ze zbiorów Roberta Bojdy

Krzyż Lechów


