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Życzenia

Życzymy aby zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia

były wesołe, zdrowe, ciepłe i rodzinne.

Niech ten Nowy 2021 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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Krasne, 
by  nadchodzące święta były radosne, pogodne, 

pełne refleksji i optymizmu.

Niech osobliwy urok tych chwil sprawi, 
że z nadzieją spojrzymy na następne dni, 

a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne. 
Życzymy, by ciepło świątecznych, 

szczerych życzeń wzmocniło każdego z nas, 
a  nadchodzący Nowy 2021 Rok,

był czasem spełnienia pragnień i marzeń,
upływającym w atmosferze życzliwości  

i wzajemnego zrozumienia.

Wójt Gminy Krasne                Przewodniczący Rady Gminy
  Wilhelm Woźniak                             Grzegorz Nowak

wraz z Radnymi i Pracownikami
Urzędu Gminy Krasne
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Inwestycje gminne
Inwestycje drogowe w Gminie Krasne 

w 2020 roku
Jednym z najważniejszych zadań obecnej, jak i po-

przedniej, kadencji jest realizacja zadań inwestycyjnych 
gwarantujących stabilny rozwój naszej gminy oraz popra-
wę warunków życia wszystkich jej mieszkańców, w tym 
rozbudowa i poprawa stanu technicznego sieci dróg.

W II kwartale 2020 r. zakończono budowę drogi gmin-
nej, od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemieni-
cą w miejscowości Strażów. W ramach inwestycji geome-

tria drogi została dostosowana do parametrów drogi klasy 
D. Po przebudowie przedmiotowa droga jest drogą jedno-
jezdniową o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 
5,0 m. W celu obsługi ruchu pieszych z posesji przyległych 
do drogi został wykonany lewostronny chodnik. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 1 148 387,86 zł, przy dofinan-
sowaniu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 684 448,00 zł.

W październiku 2020 r. zostały zakończone roboty zwią-
zane z wykonaniem drogi o nawierzchni z kruszywa na 
działce nr 2669 w Krasnem o długości 527,80 m. Wartość 

robót wyniosła 68 548,43 zł, przy dofinansowaniu z budże-
tu Województwa Podkarpackiego w wysokości 80%.

W listopadzie 2020 r. zakończyła się modernizacja drogi 
na działce nr 358/3 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową do stacji kolejowej w Strażowie. W ramach ro-
bót została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa jezd-

ni. Wartość inwestycji wyniosła 81 344,91 zł brutto przy 
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego 
Województwa Podkarpackiego.

Tak było Tak jest

Tak było Tak jest
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W dniu 12.11.2020 r. roku została podpisana umowa z fir-
mą MATBUD Sikora Sylwia na budowę drogi do stacji kole-
jowej Rzeszów – Załęże w miejscowości Krasne. Przedmio-
towa droga, po przebudowie będzie drogą jednojezdniową 
o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0 m. Cał-
kowita wartość inwestycji wynosi 1 799 885,97 zł, przy 
dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 w ramach projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kole-
jowych oraz infrastruktury przystankowej” realizowanego 
wspólnie przez samorząd Województwa Podkarpackiego 
i 16 gmin, w tym Gminę Krasne. Zakończenie inwestycji 
planowane jest w II kwartale 2021 r.

W listopadzie 2020 r. Gmina Krasne uzyskała decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budo-
wę drogi publicznej Malawa - Zagóra – etap I obejmują-
cy odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1396R relacji Malawa – Wola Rafałowska do km 0+551,81. 
Pod koniec 2020 r. planowane jest rozpoczęcie robót bu-
dowlanych na tym odcinku drogi. Kolejny etap drogi Ma-
lawa-Zagóra od granicy pomiędzy dz. o nr ew. 1676/19 
a dz. o nr ew. 1676/20 do drogi gminnej 10 825R Chmiel-
nik - Malawa w gminie Chmielnik o długości 2 366,86 m 
jest w trakcie projektowania. Rozpoczęcie robót dla tego 
etapu inwestycji planuje się w przyszłym roku. Wartość in-
westycji dla obu etapów wynosi 14 449 381,32 zł. Zadanie 

realizowane jest przy dofinasowaniu ze środków z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie 8 549 628 zł.

W ramach przygotowania inwestycji drogowych na ko-
lejne lata został opracowany ze środków funduszu sołe-
ckiego program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę 
drogi gminnej Malawa Zagumnie położonej na dz. nr ew. 
328/13 w Malawie. Zlecone również zostało opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę dro-
gi Krasne Osiedle. Zakończenie prac nad koncepcją prze-
budowy przedmiotowej drogi planowane jest na koniec 
2020 roku.

Tekst i fot.  A. Maciocha-Walska

Tak było Tak jest

W tym miejscu została zaprojetkowa nowa droga do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże
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Pragnę poinformować naszych Mieszkań-
ców i Klientów, że pomimo trwającej epide-
mii oraz braków kadrowych, Urząd Gminy 
Krasne nadal funkcjonuje tak, aby zapewnić 
stałą obsługę naszych Interesantów. Z racji 
realnego zagrożenia wynikającego z kon-
taktów bezpośrednich, ograniczyliśmy je do 
niezbędnego minimum. Interesanci mogą 
się spotkać z pracownikami Urzędu tylko 
pod warunkiem wcześniejszego umówienia. 
W tym celu podaliśmy do publicznej wia-
domości numery telefonów służbowych do 
konkretnych pracowników i referatów. W sy-
tuacji zaś, gdy pracownik odbywa pracę zdal-
ną, telefon służbowy zostaje przekierowany 
na numer telefonu prywatnego pracownika. 

W przedsionku naszego urzędu wywiesili-
śmy wykazy telefonów oraz zainstalowaliśmy 
telefon do bezpośrednich kontaktów z pra-
cownikami. Przy wejściu umieściliśmy także 
pojemniki z najważniejszymi formularzami, 

które po wypełnieniu można wrzucić do za-
instalowanej urny.

Aby zapewnić maksimum bezpieczeń-
stwa podczas kontaktów bezpośrednich 
z pracownikami Urzędu, na parterze budyn-
ku zainstalowaliśmy dozowniki z płynem 
dezynfekującym oraz tablice osłonowe 
z pleksy. Wszystko to ma służyć ochronie, 
zarówno stron, które przybywają do urzędu, 
jak i naszych pracowników.

Apelujemy jednak do Państwa, aby jak 
najwięcej spraw załatwiać drogą telefonicz-
ną lub poprzez złożenie dokumentów do 
urny – nie potrzebują one potwierdzenia, 
a zapewniamy, że wszystkie zostaną wpro-
wadzone do systemu elektronicznego. Sta-
ramy się także umieszczać jak najwięcej in-
formacji na naszej stronie internetowej oraz 
w Biuletynie „Razem”, który już przed Świę-
tami Bożego Narodzenia powinien dotrzeć 
do naszych Mieszkańców. 

Informujemy także, że zamierzamy 
w najbliższym czasie uruchomić kolejny ka-
nał komunikacyjny z Mieszkańcami, którym 
będzie elektroniczny kalendarz, służący do 
umówienia się z konkretną osobą w celu 
odbycia rozmowy telefonicznej lub nawet 
wideokonferencji. Będzie to rozwiązanie 
nowatorskie i innowacyjne. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne.
Mamy nadzieję, że zastosowane  przez nas 

rozwiązania spotkały się z Państwa zrozu-
mieniem i zostały zaakceptowane. Życzymy  
Państwu i sobie, aby ten stan rzeczy, z którym 
mamy obecnie do czynienia nie trwał zbyt dłu-
go. Cenimy sobie bowiem przede wszystkim 
bezpośrednie kontakty ze stronami. Przepra-
szamy równocześnie za ewentualne utrudnie-
nia, które wynikają z obecnej sytuacji.

Robert Żołynia
Sekretarz Gminy Krasne

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
XXVIII sesja  dnia 29.09.2020 r.

1. Uchwała Nr XXVIII/206/2020 RGK w/s 
uchwalenia Gminnego Programu Wspiera-
nia Rodziny.

2. Uchwała Nr XXVIII/207/2020 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2020.

3. Uchwała Nr XXVIII/208/2020 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr XXVIII/209/2020 RGK w/s 
emisji obligacji.

5. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 RGK w/s 
określenia szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych od-
padów.

6. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 RGK w/s 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Krasne”.

7. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 RGK w/s 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Krasne.

XXIX sesja dnia 09.11.2020 r.

1. Uchwała Nr XXIX/213/2020 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2020.

2. Uchwała Nr XXIX/214/2020 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXIX/215/2020 RGK w/s 
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do za-
ciągnięcia zobowiązań ponad kwotę okre-
śloną w budżecie gminy Krasne na 2020 rok.

4. Uchwała Nr XXIX/216/2020 RGK w/s 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w banku wybranym w trybie określonym 

w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Uchwała Nr XXIX/217/2020 RGK w/s 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych.

6. Uchwała Nr XXIX/218/2020 RGK w/s 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia prze-
biegu dróg gminnych i zmiany ich nazwy.

7. Uchwała Nr XXIX/219/2020 RGK w/s 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdzia-
łania gmin wchodzących w skład aglomera-
cji Rzeszów przy realizacji zadania polegają-
cego na wyznaczeniu  aglomeracji Rzeszów.

8. Uchwała Nr XXIX/220/2020 RGK w/s 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Gminy Krasne.

9. Uchwała Nr XXIX/221/2020 RGK w/s 
najmu lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Krasne.

10. Uchwała Nr XXIX/222/2020 RGK w/s 
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.

11. Uchwała Nr XXIX/223/2020 RGK w/s 
wysokości stawek kwotowych podatku od 
nieruchomości.

12. Rada Gminy postanowiła utrzymać 
wysokość stawek podatku od środków 
transportowych na 2021 rok bez zmian.

XXX sesja dnia 26.11.2020 r.

1. Uchwała Nr XXX/224/2020 RGK w/s 
zawarcia porozumienia z Gminą Łań-
cut w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie sołectwa Malawa - Gmina 
Krasne oraz sołectwa Kraczkowa – Gmina 
Łańcut.

2. Uchwała Nr XXX/225/2020 RGK w/s 
dopłat do zbiorowego odprowadzania ście-
ków.

3. Uchwała Nr XXX/226/2020 RGK w/s 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr XXX/227/2020 RGK w/s 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2020.

5. Uchwała Nr XXX/228/2020 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XXX/229/2020 RGK w/s 
obniżenia ceny skupu żyta.

7. Uchwała Nr XXX/230/2020 RGK w/s 
określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w gminie Krasne w roku szkolnym 
2020/2021.

8. Uchwała Nr XXX/231/2020 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Krasne.

9. Uchwała Nr XXX/232/2020 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Krasne.

10. Uchwała Nr XXX/233/2020 RGK w/s 
wyrażenia zgody na najem w trybie bez-
przetargowym na okres 5 lat części zabudo-
wanej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Krasne, oddanej w trwały zarząd na 
rzecz Zespołu Szkół w Malawie.

11. Uchwała Nr XXX/234/2020 RGK w/s 
obciążenia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne położonej w miej-
scowości Palikówka gm. Krasne.

12. Uchwała Nr XXX/235/2020 RGK w/s 
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krasne.

13. Uchwała Nr XXX/236/2020 RGK w/s 
wymagań, jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 
terenie Gminy Krasne.

Opracowała: Z. Berłowska

Urząd Gminy Krasne w dobie koronawirusa
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Nowy proboszcz parafii Krasne
Moja rodzinna parafia to Strzyżów 

– Fara. Tam wzrastałem w wierze i tam 
dojrzewała moja decyzja, by w przyszło-
ści zostać księdzem. Co ciekawe myśl 
o kapłaństwie była ze mną właściwie od 
dzieciństwa, a zaowocowała wstąpieniem 
do seminarium duchownego. Z nostalgią 
wracam wspomnieniami do młodzień-
czych lat spędzonych z najbliższymi, 
z kolegami i koleżankami ze szkoły pod-
stawowej, potem średniej; wspominam 
księży posługujących w parafii i moich 
katechetów. Czas formacji w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Rzeszowie 
to szczególne lata wzrastania duchowe-
go, intelektualnego, pastoralnego i przy-
gotowania się do święceń kapłańskich. 
Razem z kolegami zostaliśmy wyświęceni 
na kapłanów przez J.E. Księdza Biskupa 
Kazimierza Górnego. Wkrótce każdy z nas 
rozpoczął służbę na pierwszej placówce. 
Dla mnie była to parafia Narodzenia NMP 
w Tarnowcu. Mówi się, że pierwsza parafia 
to pierwsza miłość księdza i u mnie rze-
czywiście tak było. Sanktuarium Zawie-
rzenia Matki Bożej w Tarnowcu to szcze-
gólne miejsce. Tu znajduje się jedyna 
w Polsce Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia, 
poświęcona dzieciom zamordowanym 
w wyniku aborcji.  Pracowałem także 
w parafiach: Świętego Krzyża w Rzeszo-
wie, farnej w Kolbuszowej i Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rzeszowie, następ-
nie jako dyrektor Katolickiego Radia VIA, 
a teraz także jako proboszcz parafii Kras-

ne. Nie jest łatwo łączyć pracę w parafii 
z kierowaniem radiem, ale dzięki pomocy 
i życzliwości wielu osób oraz, co ważniej-
sze, łasce Bożej staram się podołać tym 
zadaniom. Wiele jest pracy zarówno w ra-
diu, jak i w parafii, czasem dobrze byłoby 
być w obu miejscach jednocześnie. Dzięki 
Bogu otacza mnie wielu życzliwych pra-
cowników, współpracowników i parafian, 
którzy służą dobrą radą i pomocną dłonią. 
Zbyt krótko jestem w parafii, by mówić 
o dalekosiężnych planach i zamierze-
niach, na razie skupiam się na tym, co jest 
potrzebne do normalnego funkcjonowa-
nia. Staram się słuchać życzliwych pod-
powiedzi i sugestii. Czas jest trudny, ale 
żyć trzeba w miarę normalnie, na ile oczy-
wiście pozwalają warunki i okoliczności. 
Nie brakuje chwil zarówno radosnych, jak 
i tych trudniejszych, ale wtedy ratunkiem 
i ukojeniem jest modlitwa. Zresztą takie 
jest życie. Każdego dnia powierzam się 
Bożej Opatrzności, bo „bez Boga ani do 
proga”, ale też cieszy mnie każda życzli-
wa osoba, która swoimi umiejętnościa-
mi chce usłużyć. Ksiądz nie jest jakimś 
omnibusem i nie na wszystkim musi się 
znać. Taką mam zasadę, dlatego chętnie 
słucham fachowców. Wielką troską każ-
dego księdza, zwłaszcza proboszcza, jest 
zbawienie wiernych. Dlatego najważniej-
szym życzeniem jest nasze wspólne spot-
kanie w niebie. Żeby tak było, potrzeba 
wielkiej otwartości naszych serc na dzia-
łanie Bożej łaski. Mam nadzieję, i modlę 

się o to codziennie, że także przez moją 
posługę, Pan Bóg przyprowadzi do sie-
bie wiele owiec. Przed laty jako motto na 
swoim obrazku prymicyjnym wybrałem 
werset z Księgi Mądrości: „Oby mi Bóg dał 
słowo odpowiednie do myśli i myślenie 
godne tego, co mi dano”. Proszę Go każ-
dego dnia, żeby tak było.

Ksiądz Witold Wójcik
Proboszcz Parafii Krasne

Fot. Archiwum parafii Krasne

Z życia parafii

„Zawarcie małżeństwa to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.”

Złożona przysięga zobowiązuje do by-
cia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu 
i chorobie, chociaż przeciwności w życiu 
bywa wiele: i tych rodzinnych i material-
nych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak 
widać, jest to możliwe. Żywym tego do-
wodem byli Jubilaci, którzy 20 paździer-
nika 2020 roku świętowali swoje „Złote 
Gody”.

Za pół wieku pożycia małżeńskiego, 
wzajemnej miłości, wyzwań i wyrzeczeń 
12 par małżeńskich z terenu naszej gminy 
zostało uhonorowanych specjalnymi od-
znaczeniami - medalami „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

W gronie Szanownych Jubilatów zna-
leźli się Państwo:

Maria i Eugeniusz Bialicowie,
Helena i Kazimierz Bojdowie,
Zofia i Stanisław Cynkowie,
Barbara i Edward Domańscy,
Kazimiera i Józef Jaroszowie,
Barbara i Władysław Koniowie,
Teresa i Zenon Krupowie,
Zofia i Zdzisław Krupowie,
Anna i Bronisław Maliccy,
Elżbieta i Tadeusz Tereśkiewiczowie,
Zofia i Tadeusz Wilkowie,
Zofia i Józef Ziębowie.
Niestety stan zdrowia bądź inne po-

wody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom 
na uczestnictwo w uroczystości. Słowa 
uznania pod adresem dostojnych Jubi-

latów, podziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie, za piękny przykład 
dla młodego pokolenia oraz aktu dekora-
cji dokonał Wójt Gminy Krasne – Wilhelm 
Woźniak. 

Wszystkim parom z okazji tak pięknej 
rocznicy ślubu, składamy najserdeczniej-
sze gratulacje. Życzymy Szanownym Ju-
bilatom kolejnych lat pełnych szczęścia 
i radości, dużo zdrowia i miłości na dalszej 
drodze życia.

A. Szpyrka

Złote Gody 2020
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krasnem uzyskała dotację na realizację 
zadania publicznego pt. „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych 
do działań ratowniczo-gaśniczych”. Na 
podstawie umowy zawartej między Ko-
mendantem Głównym Państwowej Straży 
Pożarnej reprezentującym Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji a Ochotni-
czą Strażą Pożarną w Krasnem otrzyma-
no dotację w wysokości 25 000,00 zł na: 
„Dofinansowanie remontu strażnicy oraz 
zakupu wyposażenia i sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego” dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krasnem. Uzgodniony zakres 
rzeczowy dotyczył robót remontowo-bu-
dowlanych. 

Wymogiem projektu był udział środ-
ków gminy. Jednostka otrzymała dotację 
celową na mocy umowy między Gminą 
Krasne, reprezentowaną przez Wójta Gmi-
ny, a Ochotniczą Strażą Pożarną, w wyso-
kości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na 
„Dofinansowanie remontu strażnicy oraz 
zakupu wyposażenia i sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego”. Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi sumę kwot dotacji, 
łącznie 35 000,00 zł. 

Remont strażnicy obejmował: wyko-
nanie posadzki przemysłowej w garażu, 
wymianę oświetlenia garażu, dostawę 
i montaż drzwi wejściowych głównych do 
obiektu, instalację co i prace malarskie.

Inf. własna

Remont OSP Krasne

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 
na terenie gminy Krasne

W związku z rozpoczynającym się 
okresem 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 numery 
telefonów.

Przypominamy również, że na 
mocy ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439 
ze zm.) właściciele posesji położonych 
bezpośrednio przy granicy pasa dro-
gowego zobowiązani są do utrzymania 
(odśnieżania) chodników, także w przy-
padku, kiedy ciąg pieszy oddzielony 
jest od nieruchomości pasem zieleni.

 Poniżej  fragment  ustawy  o  utrzy-
maniu  czystości  i  porządku w gminach 
regulujący kwestię odśnieżania chodni-
ków bez względu na kategorię drogi:

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i po-
rządku przez:

(...)
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości; właściciel nieruchomości 

nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych;

(...)
Za skutki wypadków, które będą 

spowodowane nieuprzątniętym 
chodnikiem odpowiedzialny jest 
właściciel posesji bezpośrednio 
przylegającej do chodnika. Za właś-
ciciela uznaje się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jedno-
stki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władają-
ce nieruchomością.

Kto, mając obowiązek utrzymania 
czystości i porządku w obrębie nieru-
chomości nie wykonuje swoich obo-

wiązków, podlega karze grzywny 
do 1500 złotych albo karze nagany. 
Dodatkowo na mocy art. 10 ust. 2 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, jeśli nie będzie zachowana 
czystość i porządek na chodniku, może 
zostać wymierzona kara grzywny 
w wysokości od 20 do 5 000 zł.

Na mocy Kodeksu Cywilnego po-
szkodowany, który ulegnie wypadkowi 
na nieodśnieżonym chodniku, może 
żądać odszkodowania od podmiotu 
zobowiązanego do utrzymania po-
rządku na chodniku, w tym w szcze-
gólności zwrotu kosztów leczenia, 
a nawet renty w razie utraty zdrowia 
lub kalectwa! 

K. Klęsk

Kategoria drogi Kontakt

GMINNE tel. 504 792 021, 17 230 02 75

POWIATOWE
tel. 17 229 07 82 (Malawa) 

tel. 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów) 
e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl

KRAJOWE tel. 19 111 (informacja drogowa  
- infolinia obowiązuje na terenie całego kraju)
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Gospodarka odpadami

Z uwagi na trwający sezon grzew-
czy, jak co roku, apelujemy do miesz-
kańców naszej gminy o przestrze-
ganie zasad prawidłowego spalania 
w piecach grzewczych. Gdy przycho-
dzi okres jesienno-zimowy pogarsza 
się jakość powietrza, a odpowiedzial-
ność za taki stan ponoszą mieszkańcy, 
którzy w ramach oszczędności spalają 
śmieci w piecach. Odpady w warun-
kach domowych palone są w niskich 
temperaturach, a to powoduje wy-
dzielanie zanieczyszczeń. W wyniku 
spalania tego typu odpadów emito-
wane są rakotwórcze dioksyny, któ-
rych toksyczny wpływ na zdrowie 

może objawić się np. w postaci cho-
rób nowotworowych. Zgodnie z art. 
155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach termiczne 
przekształcanie odpadów prowadzi 
się wyłącznie w spalarniach odpadów 
lub w współspalarniach odpadów; kto 
termicznie przekształca odpady poza 
ww. spalarniami lub współspalarnia-
mi podlega karze aresztu lub grzyw-
ny. Gmina Krasne wspiera działania 
związane z poprawą jakości powie-
trza na jej terenie. W ramach przyna-
leżności do Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ROF) do końca listo-
pada 2020 r.  istniała możliwość wy-
miany źródeł ciepła. Z możliwości tej 
skorzystało 70 gospodarstw z  terenu 
naszej gminy. W ramach tych środków 
można było dokonać:

a) wymiany dotychczasowego 
źródła ciepła (pieców, kotłów na 
paliwa stałe, piecyków gazowych – 
podgrzewaczy przepływowych) na 
podłączenie budynków do sieci cie-
płowniczej – ciepło systemowe,

b) wymiany dotychczasowych źró-
deł ciepła na kotły gazowe kondensa-
cyjne poprzez:

- wymianę dotychczasowych źró-
deł ciepła na kotły kondensacyjne 
jednofunkcyjne (do zasilania insta-
lacji centralnego ogrzewania) wraz 
z zasobnikiem do podgrzewania cie-
płej wody użytkowej,

- wymianę dotychczasowych źró-
deł ciepła na kotły kondensacyjne 
dwufunkcyjne (do zasilania instalacji 
centralnego ogrzewania oraz pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej 
w sposób przepływowy),

c) wymianę dotychczasowych źró-
deł ciepła (pieców, kotłów na paliwa 
stałe) na kotły na biomasę z automa-
tycznym zsypem paliwa.

Potrzeby ciągle są duże. W związku 
z tym w kolejnych naborach zachęca-
my Państwa do skorzystania z takiego 
źródła dofinansowania. Poprawi to 
z pewnością jakość życia wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 

Opracowała: M. Drabik

STOP SMOG!

Apeluje Wójt Gminy Krasne

NIE TRUJ !
PRZYCZYŃ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

DAJ ODETCHNĄĆ !
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Gospodarka odpadami

Informujemy, że w dniu 3 grudnia br. podpisana zo-
stała umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z terenu Gminy Krasne. Podobnie jak w tym roku od-
pady odbierać będzie Zakład Komunalny z Sokołowa 
Małopolskiego. W najbliższych dniach przedstawiciele 
w/w firmy będą Państwu dostarczać harmonogramy 
zbiórki odpadów w 2021 roku.

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na 
celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segre-
gacji odpadów komunalnych. Kampania nawiązuje do wpro-
wadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpa-
dów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od 
odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 
W ramach prowadzonych działań, dzięki odpowiedniej segre-
gacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi! 

Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego przybicia 
piątki – przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie oso-
by na powitanie. Celem kampanii jest kształtowanie świado-
mości ekologicznej społeczeństwa oraz prośrodowiskowe 
zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności 
właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że 
segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno eko-
logiczne, jak i ekonomiczne. 

J. Amarowicz

Mieszkańcu - segreguj odpady!
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W 2020 r. Gmina Krasne została po-
nownie włączona do programu pn. „Sa-
dzenie drzew miododajnych, sposobem 
na ochronę bioróżnorodności w woje-
wództwie podkarpackim” organizowane-
go przez Marszałka Województwa Pod-
karpackiego.

 W listopadzie br. gmina otrzymała sa-
dzonki drzew miododajnych z gatunków: 
lipa, klon pospolity, klon jawor, akacja 

oraz krzewów tj.: oliwnik wąskolistny, pę-
cherznica kalinolistna, świdośliwa i tama-
ryszek. Nasadzenia zostały wykonane na 
terenie oczyszczalni ścieków w Krasnem 
oraz przy stadnionie „Palkovia” w Palików-
ce. 

Realizacja zadania pozwoli na ochro-
nę bioróżnorodności gatunkowej w na-
szym regionie, stworzy lepsze warunki 
dla wzrostu populacji pszczół i innych 
owadów zapylających, które odgrywa-
ją kluczową rolę w rolnictwie i produkcji 
żywności.

W ostatnich czasach liczba entomo-
fauny uległa znacznemu zubożeniu. 
Głównym powodem zmian wywoła-
nych w strukturze populacji, jest przede 
wszystkim niewłaściwa działalność czło-
wieka. Nadmierne i często niepotrzeb-
ne stosowanie pestycydów, negatywnie 
wpływa nie tylko na same rośliny ale tak-

że na owady zapylające. 
Dlatego właśnie jako społeczeństwo 

jesteśmy zobowiązani do naprawy szkód 
wyrządzonych w otaczającym nas środo-
wisku przyrodniczym. 

J. Amarowicz

Informacje gminne
Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę 

bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Sport

Klub Sportowy Rzemieślnik Strażów 
rozgrywał mecze w klasie B grupa Rze-
szów IV Łańcut. Sezon piłkarski w run-
dzie jesiennej trwał od 23 sierpnia do 18 
października 2020. Drużyna Rzemieślnika 
rozegrała 9 meczy (w tym: 7 zwycięstw, 2 
porażki), zdobywając 21 punktów, co dało 
jej drugie miejsce w swojej grupie. Na 
działalność klub otrzymał dotację z bu-
dżetu gminy Krasne, w wysokości 23 tys. 
zł. Dotacja w całości została przeznaczona 
na utrzymanie terenu stadionu sportowe-
go w Strażowie oraz zorganizowanie za-
wodów piłkarskich. Z funduszu sołeckie-
go zostaną zakupione trybuny metalowe. 
W dalszym ciągu trwają czynności o ure-
gulowanie stanu prawnego działek około 
stadionowych. Trwają starania o utworze-
nie drużyny juniorskiej.

P. Lecki
Fot. Facebook

Podsumowanie roku 
piłkarskiego w Strażowie
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednym z zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok jest organizacja 
warsztatów dla dzieci i młodzieży o cha-
rakterze edukacyjno - rozwojowym do-
tyczących: profilaktyki uzależnień, zapo-
bieganiu agresji i przemocy rówieśniczej, 
podejmowania racjonalnych decyzji 
w sytuacji zagrożeń, rozwijania postaw 
i zachowań prozdrowotnych oraz dostar-
czających informacji koniecznych dla pra-
widłowego funkcjonowania i rozwoju. Do 
realizacji tego zadania została wybrana 
firma – Centrum Szkoleniowo Terapeu-
tyczne -Self z Rzeszowa.

Program zajęć profilaktycznych „Pro-
filaktyka tańsza od leczenia” skierowany 
był do uczniów szkół podstawowych na 
terenie gminy Krasne. Warsztaty przepro-
wadzono w dniach od 14.09.2020 r. do 
18.12.2020 r. Warsztatami objęto uczniów 
klas 1-8 szkoły podstawowej. 

Program profilaktyczny zakładał pracę 
w obrębie następujących tematów:

1. Uświadomienie przyczyn sięgania 
po substancje psychoaktywne i alkohol.

2. Poznanie skutków oddziaływania 
narkotyków i alkoholu na organizm czło-
wieka.

3. Wskazywanie argumentów prze-
mawiających „za” i „przeciw” zażywaniu 
środków uzależniających i spożywaniu 
alkoholu.

4. Praca nad fałszywymi przekonania-
mi na temat skutków zażywania środków 
psychoaktywnych i spożywania alkoholu.

5. Praca nad rozwijaniem postawy 
asertywnej w grupie rówieśniczej.

6. Rozwijanie umiejętności efektywne-
go odmawiania w sytuacji zetknięcia się 
z osobami eksperymentującymi zażywa-
nie substancji psychoaktywnych i spoży-

wanie alkoholu. 
7. Kategorie zachowań agresywnych, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozgraniczenie przemocy fizycznej oraz 
słownej.

8. Czynniki ryzyka przemocy rówieśni-
czej. 

9. Schemat uczenia się agresji  oraz 
zwiększającego się przyzwolenia na sze-
reg zachowań niepożądanych.

Program zajęć profilaktycznych łączył 
3 podstawowe założenia profilaktyki – 
skoncentrowanej na osobowości i rozwo-
ju ucznia, na substancjach psychoaktyw-
nych i ukierunkowane na wybór i uczenie 
odmawiania. Program posłużył tym sa-
mym wspieraniu rozwoju ucznia oraz 
uczeniu umiejętności intra- i interperso-
nalnych, uczy przeciwstawiania się naci-
skom grupy i mówienia „nie”, jak również 
dostarczył informacji na temat szkodliwe-
go działania środków psychoaktywnych 
i alkoholu. 

W wyniku przeprowadzonych zajęć, 
uczniowie nabyli wiedzę na temat rodza-
jów, działania i zagrożeń jakie stwarzają 
środki psychoaktywne oraz alkohol. Uczy-
li się budować własne zdanie dotyczące 
zażywania substancji psychoaktywnych 
i spożywania alkoholu w oparciu o rzetel-
ną wiedzę.

W wyniku przeprowadzonych zajęć, 
uczniowie uczyli się postawy nietolero-
wania żadnej agresji (polityka „zero to-
lerancji”), nieusprawiedliwiania żadnej 
agresji oraz niepozwalania, aby uczestnik 
agresywnego incydentu otrzymał jaką-
kolwiek korzyść z zastawnych zachowań 
niepożądanych. 

Zajęcia prowadzone były w formie 
warsztatów. Bezpośrednio po zajęciach  
omawiano wnioski płynące z warsztatów 
z wychowawcami klas. Po zakończeniu 
wszystkich działań profilaktycznych z ucz-

niami, zorganizowano w formie zdalnej 
spotkania profilaktyczne z rodzicami 
w każdej ze szkół, a także przeprowadzo-
no warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Realizacja programu w szkołach pod-
stawowych na terenie gminy Krasne po-
zwoliła prowadzącemu stwierdzić, że:

1. Uczniowie chętnie i z zaangażowa-
niem uczestniczyli w zajęciach, są otwarci 
na nowe doświadczenia oraz aktywne for-
my pracy. Uczniowie potrafią współpra-
cować, wypowiadać się na forum grupy 
oraz pytać o interesujące ich zagadnienia. 

2. Wiedza dotycząca skutków zaży-
wania substancji psychoaktywnych jest 
niska. Szczególnie nabudowane „mity” 
dotyczące bezpieczeństwa zażywania 
marihuany oraz dopalaczy. 

3. Zauważa się postawę zwiększonej 
tolerancji wobec zachowań zagroże-
niowych związany z brakiem przeciw-
wskazań dla osób eksperymentujących 
z substancjami psychoaktywnymi oraz 
pijącymi okazyjnie alkohol, niektórzy ucz-
niowie mieli także trudność podczas zajęć 
z dostosowaniem się do ustalonych zasad 
i norm podczas ich trwania. 

W wyniku przeprowadzonych warszta-
tów zaleca się:

1. Dalszą pracę związaną z mitami 
dotyczącymi eksperymentowania z sub-
stancjami psychoaktywnymi, szczególnie 
marihuaną oraz dopalaczami. 

2. Zmniejszanie czynnika ryzyka prze-
-mocy rówieśniczej np.: poprzez za-
stosowanie anonimowego pudełka na 
wzajemne skargi uczniów i ich wspólne 
omawiania z wychowawcą podczas zajęć. 

3. Rozwój zainteresowań i aktywności 
pozaszkolnej, z naciskiem na formy ak-
tywnego spędzania wolnego czasu przez 
uczniów.

Wioletta Leszczyńska
Kierownik GOPS Krasne

Profilaktyka tańsza od leczenia
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W Gminnym Przedszkolu w Krasnem dzie-
je się naprawdę wiele, pomimo tak trudnego 
czasu z jakim przyszło nam się zmierzyć, czyli 
pandemią COVID-19. 

Miesiąc wrzesień zakończył się promowa-
niem przez dzieci Europejskiego Tygodnia 
Sportu w ramach akcji ,,Zdrowo i sportowo”, 
gdzie przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami 
wybierały ćwiczenia, które starały się jak naj-
lepiej wykonywać. Drugim w tym miesiącu 
wydarzeniem, była wizyta Marcina Goji, który 
z zawodu jest stroicielem pianin i fortepianów, 
a do naszej placówki zawitał z oryginalnym 
„szklanym pianinem”, które dzieci mogły zoba-
czyć z bliska, jak i na nim zagrać. 

Październik rozpoczął się od audycji mu-
zycznej pt. ,,Muzyczni geniusze i ich małe 
sekrety”, którą to poprowadziła Mobilna Fil-
harmonia, a z którą przedszkole współpracuje 
już od kilku lat, tak jak i z GOKiB Krasne. Pani 
Małgorzata Antczak z Biblioteki Publicznej 
w Krasnem odwiedza nasze przedszkole, by 
zaszczepić w najmłodszych miłość do książek. 
Po pełnych emocji przygotowaniach nasze 
trzylatki z gr. ,,Żabki” i gr. ,,Rybki” złożyli w dniu 
Edukacji Narodowej uroczyste ślubowanie 
i zostali pasowani na pełnoprawnych człon-
ków naszej przedszkolnej społeczności. Cały 
październik odbywał się gminny konkurs, pt. 
„Pali się”, organizowany przez GOKiB w Kras-
nem i Ochotniczą Straż Pożarną w Strażowie, 
w którym czwórka naszych podopiecznych 
dostała nagrody i wyróżnienia. 

W listopadzie, po raz pierwszy w naszej 
placówce odbyło się dla dzieci przedstawienie 
teatralne, pt. „Alicja w Krainie Czarów”, które 
zademostrował nam Katolicki Teatr Edukacyj-
ny z Krakowa. Uroczyście świętowaliśmy też 
Dzień Niepodległości, w którym propagowa-
liśmy idee patriotyzmu w naszym przedszko-
lu, a którego zwieńczeniem był „Pokaz Mody 
Patriotycznej” zaprezentowany przez dzieci. 
Listopad zakończyliśmy świętowaniem ,,Dnia 

Pluszowego Misia”, który połączony był ze 
wspólną „Zabawą Andrzejkową” i miłym po-
częstunkiem dla dzieci.

Miesiąc grudzień powitaliśmy od zaprosze-
nia do naszej placówki Doroty Kołcz, specja-
listki z kynoterapii wraz z Jej pupilem, psem 
rasy cavalier king charles spaniel - Wilmą. Pod-
czas zajęć terapeutka opowiedziała dzieciom 
o  pracy, jaką wykonuje. Przedszkolaki dowie-
działy się, jak wyglądają zajęcia tzw. dogote-
rapii z psami, które wspomagają prawidłowy 
rozwój dzieci, poprzez ćwiczenia rozwijające, 
np. sprawność motoryki dużej i małej, umie-
jętność syntezy i analizy, poprawiające kon-
centrację, bądź ćwiczenia edukacyjne (np. 
liczenie, rozróżnianie kolorów). W czasie zajęć 
dzieci wykonywały różne ćwiczenia z psem, 
które były przeplatane różnymi wierszykami 
i piosenkami. W dniu 4 grudnia, w naszym 
przedszkolu pojawił się długo wyczekiwany 
gość - Święty Mikołaj, którego dzieci wypatry-
wały cały rok. Dodatkowo w tym dniu, Panie 

Gabriela Danak, Mariola Andreasik - Krzy-
wonos oraz Alicja Opałek wręczyły dzieciom 
nagrody w ramach przedszkolnego konkursu 
pt. „Portret Świętego Mikołaja”. Jednak ten 
dzień zakończył się jeszcze milej, gdyż nasze 
dwie podopieczne z gr. ,,OC” zajęły w swojej 
kategorii do 6-ciu lat - 2 i 3 miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Bożonarodzeniowym pt. 
,,Świąteczna Pocztówka od Juniora dla Senio-
ra” organizowanym przez GOKIC w Rakszawie. 
Dodać trzeba, że nasza placówka w obecnej 
chwili bierze udział w dwóch akcjach charyta-
tywnych. Zbieramy dary dla „Szlachetnej Pacz-
ki” i „Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci”, 
jak również organizujemy Gminny Konkurs na 
,,Stroik Bożonarodzeniowy”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony inter-
netowej naszego przedszkola, gdzie można 
zobaczyć zdjęcia przedstawiające działania 
naszej placówki.

M. Babiarz
Fot. Archiwum GP Krasne

Edukacja i oświata
Przedszkole w Krasnem

11 listopada to bardzo ważna i szczęś-
liwa data w historii naszej Ojczyzny – co 
roku tego dnia Polacy obchodzą Narodo-
we Święto Niepodległości. W Gminnym 
Przedszkolu w Strażowie również uczci-
liśmy to doniosłe wydarzenie. Niestety 
z powodu panujących obostrzeń nie mo-
gliśmy, tak jak w poprzednich latach, ze-
brać się wspólnie na uroczystej akademii. 
W związku z tym, wydarzenia te celebro-
waliśmy w grupach, w swoich salach. 

Nauczyciele przybliżyli przedszkola-
kom losy Polski oraz wyjaśnili, czym jest 
niepodległość. Wspólnie utrwaliliśmy 
wiadomości na temat symboli narodo-
wych. Nie obyło się również bez zajęć pla-
stycznych, czego efektem są piękne prace 
tematyczne. Dzieci ubrane w eleganckie 

stroje z przypiętymi na piersiach kotylio-
nami, w barwach narodowych śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze patriotyczne 
oraz tańczyły. Z zachowaniem odpowied-
niej postawy odśpiewały hymn Polski, 
biorąc tym samym udział w kolejnej edy-
cji akcji „Szkoła do hymnu”, organizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Zdjęcia i filmy z obchodów tego niezwy-
kłego wydarzenia zostały umieszczone 
na stronie internetowej przedszkola, aby 
każdy mógł podziwiać talent i zaangażo-
wanie dzieci.    

Celebracja takich świąt jest cenną lek-
cją historii i patriotyzmu. Ważne, aby ma-
łymi krokami przybliżać już takim małym 
dzieciom obraz kraju, rozniecać iskrę pa-
triotyzmu, aby w przyszłości jako świado-

mi Polacy czuli przynależność oraz szacu-
nek do swojej Ojczyzny. 

Tekst i fot. P. Łączak

Święto Niepodległości 
w przedszkolu w Strażowie
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Niejeden z przedszkolaków marzy 
o tym, by w przyszłości zostać strażakiem. 
Okazję, aby przekonać się jak odpowie-
dzialna, a zarazem niezwykle istotna jest 
to praca, miały dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Malawie. W październiku 2020 
r. gościliśmy na terenie naszej placówki 
przedstawicieli tutejszej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, którzy przeprowadzili spot-
kanie w ramach projektu „Miej odwagę 
nieść pomoc! - czyli o pierwszej pomocy 
i przełamaniu lęku”. Jest to akcja społecz-

na mająca na celu promowanie i zwięk-
szenie świadomości z zakresu udzielania 
bezpiecznej pierwszej pomocy. 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej 
pogadanki, podczas której strażacy przy-
pomnieli najważniejsze numery alarmo-
we oraz wyjaśnili, dlaczego tak ważna 
jest szybka reakcja oraz bezpieczeństwo 
nasze i poszkodowanego podczas udzie-
lania pomocy. Następnie zaproszeni go-
ście zaprezentowali dzieciom schemat 
postępowania w przypadku zakrztuszeń, 

skaleczeń  oraz pokazali jak prawidłowo 
wykonać masaż serca. Po skończonym 
pokazie, każdy z uczestników spotkania 
mógł spróbować swoich sił i przećwiczyć 
udzielanie pierwszej pomocy na fanto-
mach.

Przedszkolaki miały również okazję 
zobaczyć wóz strażacki wraz z całym 
wyposażeniem oraz sprzęt, służący do 
udzielania pomocy nie tylko w przypad-
ku pożarów, ale również wypadków dro-
gowych i innych trudnych sytuacji wy-
magających interwencji strażaków. Nasi 
wychowankowie wykazali ogromne zain-
teresowanie spotkaniem, podczas które-
go nabyły cenną wiedzę z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Na zakończenie 
każdy przedszkolak otrzymał od straża-
ków pamiątkowy dyplom uczestnictwa 
w warsztatach. Wizyta ta z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci naszych 
podopiecznych. 

Dziękujemy serdecznie przedstawicie-
lom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ma-
lawie, którzy regularnie wspomagają nas 
w organizacji zajęć z zakresu bezpieczeń-
stwa i pierwszej pomocy przedmedycznej 
dla dzieci oraz umożliwiają przedszkola-
kom poznanie zawodu strażaka z bliska 
poprzez organizację wycieczek do siedzi-
by straży. Życzymy wszystkim strażakom, 
by służba drugiemu człowiekowi była za-
wsze źródłem osobistej satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

I. Stasiak
Fot, Archiwum GP Malawa

Miej odwagę pomóc!

W listopadzie przedszkolaki z Gminne-
go Przedszkola w Palikówce obchodziły 
kolejną rocznicę Święta Niepodległości 
11 listopada. Poznały historię powstania 
państwa polskiego. Dowiedziały się, jakie 
miasta były kolejnymi stolicami Polski. 
Przedszkolaki odśpiewały Hymn Polski. 
Poznały Dekalog współczesnego patrio-
ty. Utrwalały symbole narodowe. Poprzez 
recytację wierszy, śpiewanie piosenek 
o Polsce, tańce narodowe miały możli-
wość poznawania własnego dziedzictwa 
kulturowego. Dzieci wykonały pracę pla-
styczną: flagi i „Flagusie”, które ozdobiły 
nasze przedszkole. Po uroczystej akade-
mii przedszkolaki wyszły pod tablicę pa-
miątkową, poświęconą mieszkańcom Pa-
likówki, którzy zginęli w czasie pierwszej 
i drugiej wojny światowej. Zapaliły znicze 
i odmówiły modlitwę w intencji bohate-
rów Palikówki. Udział dzieci w akademii 
i odwiedzenie miejsca pamięci kształtuje 
poczucie przynależności narodowej i po-
stawy patriotyczne, wspierając wszech-
stronny rozwój ich osobowości.

Kontynuacją pogłębiania postaw pa-

triotycznych dzieci jest realizacja cyklu 
zajęć „Wędrówki po Polsce z baśnią i le-
gendą”. Pierwszym zajęciem było: Podkar-
pacie - moja mała Ojczyzna. Przedszkolaki 
słuchały opowieści takich jak: „Dlaczego 
Rzeszów nazywa się Rzeszów?”, „Jak krzyż 
kawalerski herbem Rzeszowa został”, 
„Objawienie się Rzeszowskiej Pani”. Mia-
ły możliwość oglądania rzeszowskiego 
stroju ludowego i tańczenia przy rze-

szowskich melodiach. Oglądały zdjęcia 
i albumy związane z regionem podkarpa-
ckim i miejscem ich zamieszkania. Utrwa-
leniem zajęć było wykonanie pracy pla-
stycznej: rzeszowski strój ludowy.

W kolejnych miesiącach przedszkolaki 
poznają inne regiony naszej pięknej Oj-
czyzny – Polski.

A. Rybka, E. Kopeć
Fot. GP Palikówka

Mali patrioci z Palikówki
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W tym niełatwym dla wszystkich cza-
sie uczniowie Zespołu Szkół w Malawie 
udowodnili, że bez względu na wszystko 
jesteśmy razem.

Uczestnicy zajęć dodatkowych z mu-
zyki oraz uczniowie klasy 4 „a” przygoto-
wali „zdalną akademię” w formie montażu 
słowno-muzycznego. Każdy ze swojego 
domu, a jednak wspólnie! Jedni śpiewali, 
inni recytowali, a cała społeczność szkol-

na miała okazję obejrzeć piękny program 
i tym samym oddać hołd tym, którzy sto 
dwa lata temu wywalczyli niepodległość 
dla naszej ojczyzny.

Nieco wcześniej, jeszcze w szkolnych 
murach, uczniowie z klas: 4 „b”, 6 „b” i 8 
„a” zrealizowali podobny projekt z okazji 
Święta Edukacji Narodowej. Niecodzien-
na forma nie tylko połączyła oddalonych 
chwilowo od siebie młodych artystów, ale 

także zaangażowała członków ich rodzin 
– na moment weszli w rolę scenografów, 
operatorów kamer czy  fachowców od na-
głośnienia. Za to należą się im serdeczne 
podziękowania.

Aż chciałoby się powtórzyć za poe-
tą: „serce roście, patrząc” na tak zdolną 
i ochoczą młodzież.

M.  Maciejowska

Edukacja i oświata

Uczniowie SP w Krasnem  mają wiele 
okazji by odnajdywać swoje pasje oraz  
zainteresowania ukierunkowane na in-
formatykę i programowanie –  dyscypliny 
tak ważne i potrzebne w otaczającej nas 
rzeczywistości.

Liczne konkursy, projekty i inicjatywy 
powadzone na przestrzeni roku szkolnego 
mają na celu przygotowanie dzieci zarów-
no do efektywnego korzystania z możliwo-
ści jakie dają nowe technologie, jak również 
do nauki programowania w przyszłości. 
Udział w takich wydarzeniach pozwala 
na rozwinięcie w młodych programistach 
umiejętności logicznego, matematyczne-
go myślenia, kreatywnego poszukiwania 
rozwiązań oraz pracy w zespole.

Jak co roku, jako nowoczesna szkoła, 
wzięliśmy udział  w wydarzeniu Code-
Week, czyli Europejskim Tygodniu Ko-

dowania. W tym roku odbywał się on 
w dniach 10-25 października. CodeWeek 
to społeczna inicjatywa, w ramach której 
europejskie państwa konkurują w liczbie 
zorganizowanych wydarzeń związanych 
z programowaniem. Jest to największe 
programistyczne wydarzenie w Europie, 
które poprzez szereg inicjatyw szkolnych 
rozbudza w uczniach zainteresowanie 
nowymi technologiami. W naszej szko-
le były to warsztaty związane z budową 
i programowaniem robotów.

Z aktualnych osiągnięć należy wymie-
nić udział 11 uczniów w konkursie Pix 
Programming Challenge. Jest to między-
narodowy konkurs programistyczny dla 
dzieci i młodzieży, w pełni przeprowadza-
ny za pośrednictwem darmowej aplikacji 
PixBlocks. Uczestnicy konkursu rozwiązu-
ją  zadania z zakresu programowania, do-
stosowane do różnych grup wiekowych. 
Dla najmłodszych są to zadania z zakresu 
programowania blokowego, a dla star-
szych uczestników konkursu – zadania 
z zakresu programowania tekstowego 

w języku Python. Konkurs składa się z 3 
etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Fina-
łów. Wszystkie etapy odbywają się zdal-
nie. Do zmagań półfinałowych zakwali-
fikowała się czwórka naszych uczniów 
z klas 5, 6 i 7. 

Kolejne związane z nauką programo-
wania wydarzenie to  Godzina Kodowa-
nia, która w naszej szkole ma miejsce 10 
grudnia. Jest to międzynarodowa inicja-
tywa, która pod okiem znanych gwiazd 
informatyki zachęca wszystkich do nauki 
programowania. Wpisuje się ona w ogól-
noświatowy projekt - Computer Science 
Education Week.

Ważnym wydarzeniem w sferze in-
formatyki będzie „Dzień Bezpiecznego 
Internetu”  (DBI) obchodzony na świecie 
od 2004 r. Nasz udział w DBI zapisał się na 
stałe w szkolnym kalendarzu. Mamy na-
dzieję, że wydarzenie to, zaplanowane na 
luty 2021, będziemy mogli zorganizować 
tradycyjnie w murach naszej szkoły.  

K. Bysiewicz
Fot. pixchallenge.org, krasne.edu.pl

Młodzi programiści

W ostatnim czasie uczniowie Zespołu 
Szkół w Malawie wzięli udział w kilku ini-
cjatywach o ogólnopolskim i międzyna-
rodowym zasięgu. 

Wśród nich konkurs leksykalny języka 
angielskiego Memory Master, który jest 
nowatorskim przedsięwzięciem na ryn-
ku edukacyjnym. Został zaprojektowany 
przez nauczycieli języka angielskiego, 
jako pomocne narzędzie do aktywnego 
wspierania nauki słownictwa i do skutecz-
nego motywowania. Dzięki nowej formie 
konkursu można nie tylko sprawdzić wie-
dzę, ale przede wszystkim w nowoczesny 
sposób zachęcić do zdobycia nowej wie-

dzy i odświeżenia tej już nabytej. Ucznio-
wie klas IV-VIII z naszej szkoły, już po raz 
kolejny, wzięli udział w tych językowych 
zmaganiach, uzyskując znakomite wyni-
ki. W tym roku quiz został przeprowadzo-
ny online.

Duże zainteresowanie wzbudził także 
międzynarodowy projekt społeczno-edu-
kacyjny  „Krokus”, którego inicjatorem jest 
Holocaust Education Trust Ireland, zaś 
polskim koordynatorem - Żydowskie Mu-
zeum Galicja. W ramach akcji podopieczni 
świetlicy szkolnej  zasadzili na  przyszkol-
nym podwórku cebulki żółtych krokusów, 
które zakwitną na początku wiosny. Żółte 

krokusy mają upamiętniać dzieci-ofiary 
Holokaustu.

Code Week 2020, czyli Europejski Ty-
dzień Kodowania, to kolejna inicjatywa, 
która wzbudziła zainteresowanie ucz-
niów naszej szkoły. Akcja popularyzuje 
kreatywność, rozwiązywanie problemów 
i współpracę poprzez programowanie 
i inne działania związane z technologią. 
Zespół Szkół w Malawie już po raz trzeci 
przyłączył się do tego projektu, przygoto-
wując dziesięć eventów (wszystkie zostały 
zrealizowane w klasie 3a). Nasi uczniowie 
uzyskali Europejski Certyfikat  Uznania. 

Każda aktywność ogromnie nas cieszy 
i mobilizuje do dalszych działań. Jeste-
śmy dumni zarówno z uczniów, jak i na-
uczycieli, ich merytorycznych opiekunów.

M.  Maciejowska

Ponad granicami

Nowy (e)wymiar akademii szkolnych
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Zespół Szkół w Strażowie jako pierwszy 

w gminie Krasne przystąpił do projektu 
„Szkoła z pasją”. W ramach tego projektu 
w dniu 29.09.2020 odbyło się spotkanie 
z Krystianem Herbą – rowerowym rekor-
dzistą Guinnessa. Pan Krystian to 6-krotny 
rekordzista w zdobywaniu najwyższych 
budynków świata - skacząc rowerem po 
schodach. Na rowerze zdobył 18 budyn-
ków w 13 krajach – więcej niż ktokolwiek 
na świecie. Dwukrotnie można go było 
oglądać podczas występów w programie 
MamTalent. Dzięki swojej pasji odniósł 
mnóstwo sukcesów, a także odwiedził 
ponad 20 krajów. Pokaz Krystiana Herby 
pozostanie w pamięci uczniów na dłu-
go. Oprócz niesamowitych umiejętności 
sportowych, zaproszony gość jest rów-
nież niezwykle ciekawą i inspirującą oso-
bą. W ciekawy sposób opowiadał o swo-
jej drodze do sukcesu i zachęcał uczniów 
do rozwijania swoich pasji. Wszyscy byli 
zachwyceni. Dzieci wyniosły z tego spot-
kania mnóstwo pozytywnych emocji 
i motywacji do rozwijania swoich zainte-
resowań.

Tekst i fot. K. Kot

Szkoła z pasją w Strażowie

W październiku w Szkole Podstawowej 
w Palikówce obyło się pasowanie pierw-
szoklasistów na pełnoprawnych człon-
ków społeczności szkolnej. Wydarzenie to 
jest bardzo ważne dla każdego dziecka. 
Również w tym roku, oczywiście przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego, uroczy-
stość ta miała bardzo doniosły charakter. 
Opiekę nad uczniami pełniła Krystyna 
Szubart, jako wychowawca klasy.  Uro-
czystości przewodniczył Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Palikówce - Waldemar 
Kurpaska. 

Uczniowie z wielkim przejęciem powta-
rzali słowa przysięgi, równocześnie ocze-
kując na ślubowanie, które zostało prze-
prowadzone poprzez dotknięcie ramion 
dzieci symbolicznym wielkim ołówkiem 
przez dyrektora szkoły. Na zakończenie 
uroczystości uczniom podarowano drob-
ne upominki oraz słodkości ufundowane 
przez Radę Rodziców, Towarzystwo Ube-
zpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz Ekspres 
Bank Spółdzielczy oddział w Krasnem.

K. Szubart
Fot. E. Gotkowska

Pasowanie na ucznia

Szkoła Podstawowa w Palikówce w ramach kampanii „Mała książ-
ka – wielki człowiek” realizowanego przez Instytut Książki od 2017 
roku uzyskała wyprawkę szkolną w liczbie 12 sztuk, które zostały 
przekazane uczniom klasy I. Każda z nich składała się z następują-
cych publikacji: „Pierwsze abecadło”, „Książką połączeni, czyli uczymy 
się czytać razem” oraz „Kreatywny alfabet”- w formie plakatu. Dyrek-
tor szkoły wręczył te wyprawki czytelnicze uczniom, w czasie lekcji 
wychowawczej.  

Projekt ten jest bezpłatny dla uczniów, jak i dla szkół, Instytut Książ-
ki pokrywa wszystkie koszty w realizacji przedsięwzięcia. Wyprawka 
została dopasowana do potrzeb uczniów klasy I. Odpowiednie książ-
ki mają na celu nie tylko wykształcić kompetencje językowe u dzieci, 
ale również rozwinąć pasję do czytania oraz rozbudzić umysł i emocje 
w młodym czytelniku.     

K. Szubart. Fot. E. Gotkowska

„Mała książka – wielki człowiek” w Palikówce
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Po raz XXI  już mamy okazję podziwiać 
świat dziecięcej wyobraźni, szczególnie 

aktywnej w okresie poprzedzającym Boże 
Narodzenie. Konkurs „Choinka jak ze snu” 
jest kontynuacją Konkursów „Kolędnicy 
Wędrownicy” i „Anioł Tęczowłosy”, organi-
zowanych pod patronatem Starosty Rze-
szowskiego i Wójta Gminy Krasne. 

Co roku niezmiennie cieszy nas nie-
zwykły entuzjazm twórczy, objawiający 
się zarówno wdziękiem i pomysłowoś-
cią, liczebnością prac plastycznych, jak 
i zaangażowaniem młodych twórców 
i ich opiekunów artystycznych. Mimo 
trwającej pandemii i okresu izolacji, ilość 
i jakość nadesłanych konkursowych 
prac plastycznych, sposoby ich realizacji 
i wreszcie efekt, w postaci wystawy po-
konkursowej świadczą o niesłabnącym 
powodzeniu i zainteresowaniu naszą 
imprezą. A wszystko to napawa optymi-
zmem, emanuje radosnym oczekiwaniem 

na świąteczne doznania i  przyjemności.
Konkurs przebiegał w dwóch katego-

riach: prace płaskie i prace półpłaskie. Po 
wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja 
przyznała 23 nagrody oraz 31 wyróżnień. 
Wśród nagrodzonych z terenu Gminy 
Krasne są: Klara Freda 9 lat (Malawa), We-
ronika Rożek 8 lat (Malawa), Adam Job 
10 lat (Krasne), Olimpia Tomaka 10 lat 
(Strażów), Julia Ryś 11 lat (Krasne), Klau-
dia Malicka 14 lat (Krasne) oraz wyróż-
nieni: Liliana Wisz 8 lat (Krasne), Izabela 
Skoczylas 7 lat (Malawa), Maja Kwolczak 
9 lat (Malawa), Helena Przytuła 9 lat  (Ma-
lawa), Oliwia Szydełko 12 lat (Strażów) 
i Helena Anyszek 10 lat (Strażów).

Wystawę zawierającą  nagrodzone pra-
ce obejrzeć można na stronie interneto-
wej www.gokkrasne.pl.

I. Tuszyńska. Fot. I. Śpiewla

Choinka jak ze snu

We październiku br. odbyła się II edycja rodzin-
nego konkursu plastycznego pt. „Świat Dinozau-
rów w 3D”. Celem konkursu było rozwijanie zain-
teresowań o tematyce dinozaurów, pobudzenie 
wyobraźni dzieci oraz integracja dzieci z rodzicami, 
szczególnie w obecnej sytuacji, jaka panuje w kra-
ju. Zadaniem w konkursie było wspólne, w gronie 
rodzinnym wykonanie rzeźby plastycznej w 3d 
o tematyce dinozaurów. 

Uczestnikom konkursu gratulujemy.
P. Głowiak. Fot. I. Śpiewla

Świat 
dinozaurów

Ponad 250 lat temu rodzina Dollfus (znana dziś jako Grupa DMC) założyła 
spółkę, której motto pozostaje aktualne do dziś: „ Z jednej cieniutkiej nitki, rodzi 
się arcydzieło”.

Takie właśnie arcydzieła były przedmiotem Konkursu „Piękno zamknięte 
w koronce”, organizowanego cyklicznie, w tym roku już po raz czwarty. W kon-
kursie na stałe gościmy Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie oraz przedstawi-
cielstwo DMC Polska PH „S.K.” sp. z o.o. Konkurs patronatem swym objęli Starosta 
Rzeszowski oraz Wójt Gminy Krasne. Udział w Konkursie jest świętem dla koron-
czarek i miłośników tego ginącego rękodzieła. Mimo ograniczeń, związanych 
z epidemią COVID-19 do konkursu zostało złożonych 60 koronek, wykonanych 
różnymi technikami. Cieszy obecność coraz to nowych miłośników koronczar-
stwa, nie tylko z gminy Krasne, ale z całego województwa podkarpackiego i to, 
że w konkursie biorą udział koronczarki kilku pokoleń. Prace konkursowe moż-

na obejrzeć na wirtualnej wystawie, po-
równać różne techniki i stopnie trudności, 
różne wzory i rodzaje wykorzystanej przę-
dzy. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy 
i gratulujemy posiadanych umiejętności.

Pokłosiem Konkursu są badania tere-
nowe związane z koronczarstwem rejonu 
podkarpacia.

Tekst i fot. L. Hajduk

Konkurs koronek
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W tym roku XII WOJEWÓDZKI  KON-
KURS PLASTYCZNO-TEATRALNY „KUKŁY 
2020” pod patronatem Starosty Rzeszow-
skiego i Wójta Gminy Krasne odbył się, 
z uwagi na pandemię, jesienią. Wpłynęło 
około 100 prac, z których jury nagrodziło 
m.in. prace z naszej gminy: Hanna Wit-
kowska, Antoni Bryła, Natalia Stefań-
ska, Dominika Muller, Julia Wontorska, 
Oskar Skuba, Julia Ryś, Zuzanna Kapa-
ła, Kornelia Kaczmarczyk, Julia Ryś II, 
Antoni Humenny – Krasne. Oliwia Szy-
dełko, Marianna Bryła, Helena Anyszek, 
Maciej Anyszek, Julia Mendrala – Stra-
żów, Nikola Lew – Malawa.

Zapraszamy na www.gokkrasne.pl  
i nasz profil na Facebook

Tekst i fot. I. Śpiewla

Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kre-
atywności, wzmacnianie wiary we własne moż-
liwości, rozwijanie indywidualnych zdolności 
plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi 
technikami plastycznymi to cele, które były reali-
zowane w konkursie plastycznym dla przedszko-
laków. Zadaniem do wykonania było stworzenie 
ilustracji do wiersza Jana Brzechwy „Pali się”. Nie-
ograniczona wyobraźnia dzieci oraz wdzięczna te-
matyka spowodowały, że w konkursie wzięło udział 
100 prac plastycznych z terenu gminy Krasne. 

Współorganizatorem Konkursu była Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Strażowa, której dziękujemy za 
obecność w Konkursie i pracach jury oraz za ufun-
dowanie nagrody. 

Wszystkim laureatom gratulujemy!
Tekst i fot. L.Hajduk

 „Pali się”
Robienie przetworów domowych to tradycja wielu polskich domów. Domo-

wej roboty dżemy, kompoty, sałatki, czy też kiszone ogórki, to dla wielu z nas 
smaki dzieciństwa. Wykonywane są wg receptur przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie, lub też unowocześniane, z dodatkiem nowych przypraw, czy 
też warzyw lub owoców. Mimo ogromnego wyboru gotowych przetworów na  
sklepowych półkach, są nadal wykonywane i pożądane w domowych posiłkach. 
Konkurs „Słodki słoik” jest okazją do zaprezentowania smaków tradycyjnych 
i nowoczesnych w przetworach domowych. 

Tekst i fot. L. Hajduk

Słodki słoik

Kukły 2020

W tegorocznej edycji uznanie juro-
rów zdobyły m.in. Śliwki w occie Kry-
styny Kuczmy (Nagroda Grand Prix):

10 kg śliwek wypestkować.
Ugotować zalewę:
•	 5 kg cukru
•	 2 szklanki wody
•	 2 szklanki octu

•	 1 opakowanie goździków
•	 laska cynamonu

Gorącą zalewą zalać śliwki i zostawić 
przykryte do następnego dnia. Przez ko-
lejne 7 dni odcedzać zalewę, zagotować 
ją i ponownie gorącą zalewą zalewać 
śliwki. Następnie śliwki przełożyć do sło-
ików, zalać zalewą i pasteryzować.
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„Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności.”
Leopold Tyrmand

Tym, może trochę prowokacyjnym tytułem 
chciałbym skłonić czytelników do bliższego 
zapoznania się z niezwykłą osobowością pi-
sarza, dostrzeżoną przez Sejm RP, który podjął 
uchwałę, aby rok 2020 ustanowić rokiem Leo-
polda Tyrmanda.

Zapewne niejedna osoba zapyta:  „A któż to 
taki?”. Rzeczywiście w kanonach lektur szkol-
nych raczej nie odnajdziemy nazwiska tego 
pisarza. W tym miejscu pojawia się pytanie – 
dlaczego akurat on?

Otóż w 2020 roku przypada 100. rocznica 
urodzin i 35. rocznica śmierci autora kultowej 
powieści „Zły” oraz „Dziennika 1954” – uznawa-
nego za jednego z najbardziej oryginalnych 
prozaików polskich drugiej połowy XX wieku.  
Sejm w swoim uzasadnieniu podjętej uchwały 
podkreślił „wielkie zasługi Artysty” oraz jego 
„wymagającą odwagi w najtrudniejszych cza-
sach – niezależność intelektualisty”.

Warto w tym miejscu dodać, że Tyrmand 
to nie tylko pisarz, ale także architekt, kelner, 

dziennikarz, poliglota, znawca warszawskiego 
półświadka, pierwszy w Polsce jazzman, arbi-
ter elegancji (sławne kolorowe skarpetki oraz 
mokasyny), sportowiec, scenarzysta, redak-
tor, socjalistyczny playboy – wielbiciel kobiet. 
Czyż to więc nie jest wiele – czasem sprzecz-
nych twarzy?

Jestem przekonany, że warto poznać tę wy-
jątkową osobowość, którą po jego śmierci do-
cenił, poprzez napisanie listu z kondolencjami 
sam prezydent Reagan. Czytanie biografii pi-
sarza, obfitującej w różne wydarzenia, rozgry-
wające się w wielu miejscach naszego globu, 
przynosi mnóstwo intelektualnych a także 
emocjonalnych doświadczeń.

A „Zły”? No właśnie. Ta dość niezwykła 
i oryginalna powieść na pewno nie znudzi 
dzisiejszego czytelnika, chociaż oparta jest na 
rzeczywistości Warszawy lat 50. Gdy powojen-
na stolica podnosiła się z gruzów, a w Polsce 
rządy sprawowała partia komunistyczna, Tyr-
mand odważył się, aby obśmiać zastaną rze-

czywistość z jej „elitami” i „klasą robotniczą” na 
czele. 

Ale „Zły” to także ekscytująca powieść kry-
minalna o tajemniczym mężczyźnie, który 
niczym Zorro (no tak, napisałem „Zorro”, a kto 
z młodych ludzi zna dzisiaj „ Zorro”?) postano-
wił wymierzać sprawiedliwość. Problem pole-
ga jednak na tym, że dla jednych był sprawied-
liwym, a dla drugich „Złym”.

Aby jednak nie ujawniać całej historii 
i perypetii bohaterów, pozostańmy na tym 
krótkim wprowadzeniu. Warto tutaj dodać, iż 
uniwersalność powieści na pewno polega na 
tym, że na swój własny sposób ukazuje, jak 
niejasna i bardzo płynna jest granica miedzy 
dobrem a złem.

Życzę więc Państwu przyjemnej lektury 
i swoistego rodzaju odwagi, aby posługując 
się słowami z uchwały sejmowej: „zachować 
odwagę intelektualną w najtrudniejszych cza-
sach”.

R. Żołynia

Leopold Tyrmand
Książka do przeczytania

20 X br. nastąpiło rozstrzygnięcie Powia-
towego Konkursu Plastycznego „Cud nad Wi-
słą”. 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920, 
organizowanego przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, w którym 
udział również wzięli Czytelnicy Biblioteki 
Publicznej w Krasnem. Uczcili oni w ten spo-
sób, obchodzoną w tym roku, 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej. 

Doceniono aż pięciu naszych uczestni-
ków Konkursu. NAGRODĘ Starosty Powiatu 
Rzeszowskiego, w kategorii klasy I-III, zdobył 
Dawid Zbójnowicz (lat 9), II NAGRODĘ otrzy-
mała Hanna Witkowska (lat 9) a III NAGRODA 
przypadła Antoniemu Bryle (lat 9). W kategorii 
klas VII-VIII, III NAGRODĘ otrzymała Marianna 
Bryła (lat 13). W gronie wyróżnionych znalazła 
się również Natalia Stefańska (lat 9). 

Wszystkim młodym artystom serdecznie 
gratuluję i dziękuję za tak efektowne i twórcze 
reprezentowanie naszej Biblioteki. Dziękuję 
również Pani Marzenie Zdeb, Wychowawczy-
ni klasy III b Szkoły Podstawowej w Krasnem, 

za szczególne zaangażowanie w konkursie 
oraz miłą i owocną współpracę. Dyplomy 
i cenne nagrody zostały wręczone Laureatom, 
w skromniejszych, niż jak do tej pory bywało, 
warunkach.

We wrześniu br., wystartowała kolejna edy-
cja projektu „Mała książka – wielki człowiek” 
w ponad 5200 bibliotekach w Polsce, wśród 
których jest Biblioteka Publiczna w Krasnem 
oraz filie w Palikówce i w Strażowie. Ważną rolę 
w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa 
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmo-
wania pierwszych własnych wyborów, rozwija 
myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania 
wiedzy. Jest to miejsce, gdzie rodzic wspólnie 
z dzieckiem może spędzić czas w sposób twór-
czy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę 
z wypożyczoną książką. Chcielibyśmy, aby 
jednym z tych ważnych doświadczeń w dzie-
ciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, 
dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę 
dla najmłodszych miłośników książek i ich 
rodziców. Czeka na nich wyjątkowy prezent – 
Wyprawka Czytelnicza, w której dzieci znajdą 
książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o korzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki. Udział w projekcie jest całko-
wicie bezpłatny.

W związku 
z licznymi za-
pytaniami dot. 
pracy Bibliote-
ki Publicznej 
w Krasnem, 
w obecnej 
sytuacji pan-
d e m i c z n e j , 
informuję, iż 
p r a c o w a ł a 
i pracuje ona 
bez zmian. Pla-
cówka nasza, 
funkcjonująca 
w reżimie sa-
nitarnym, a takowy jest obecnie stosowany, 
nie stanowi większego zagrożenia niż sklep, 
autobus czy kościół. Biblioteka nasza, w po-
czuciu misji, jaką pełni w społeczeństwie, trwa 
wciąż przy swoich Czytelnikach, i służy Im 
darmowym, prostym, przyjemnym i jakże 
skutecznym narzędziem, umożliwiającym po-
lepszenie dobrostanu społecznego, jakim jest 
książka. Zapraszamy po nowości.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników i za-
praszam serdecznie, do bezpiecznego korzy-
stania z naszej placówki.

Kontakt: tel.: 17 230-03-53 lub 694-014-680 
lub na stronie www.facebook.com/biblio-
tekawkrasnem oraz na stronie internetowej 
http://gokkrasne.pl.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodze-
nia, fragment utworu Franciszka Karpińskiego:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I Twoje wioski z miastami...”

Tekst i fot. M. Antczak 

Biblioteki Publiczne
Za półką z książkami



Na szczęście, na zdrowie
na ten Nowy Rok,

i z radością świata,
czego ja Wam życzę 

i winszuję tego nowego lata.
Niech fortuna wesoła,

 rachuje godziny
przy narodzeniu 

Maleńkiej Pańskiej Dzieciny.
Co niebo i ziemia obfituje

tego ja Wam życzę i winszuję.
Z poniżeniem 

posłuchajcie mej nowiny.
Chrystus się nam narodził, 

z Nieba Wysokiego
Raczmy go przywitać 

jak Gościa wdzięcznego
Przychodzimy, odchodzimy 

z ukłonem Małego.
A Maryja z Józefem
 powie coś nowego.

Na tę uroczystość dziś
Nowego Roku

Winszuję Wam szczęścia, 
zdrowia, fortuny

a po śmierci, 
w niebie wiecznej korony.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
najserdeczniejsze życzenia 

Mieszkańcom Gminy Krasne 

składają

Seniorzy wraz z pracownikami
Dziennego Domu Pomocy

w Krasnem

Życzenia świąteczne


