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Ogłoszenie Inwestycje gminne

W chwili obecnej jednym z najważniejszych zadań inwesty-
cyjnych w Gminie Krasne jest realizacja zadań budowy i rozbu-
dowy sieci dróg w miejscowości Malawa oraz Rzeszów Załęże, 
a także budowa zbiornika retencyjnego w Krasnem. Budowa 
dróg ma na celu poprawę stanu technicznego oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Wykonawca robót związanych z budową drogi do stacji ko-
lejowej Rzeszów-Załęże w miejscowości Krasne zabetonował 
ściany i strop przepustu. Trwają prace związane z jego izolacją. 
Wykonano również warstwę podbudowy na całym zakresie 
odcinka. Obecnie trwają prace związane z układaniem kra-
wężników, obrzeży oraz chodników z betonowej kostki bru-
kowej. Przedmiotowa droga będzie drogą jednojezdniową 
o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 5,0 m. Termin 
zakończenia inwestycji to czerwiec 2021 r. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 2 032 000 zł, przy dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Budowa 
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i moderniza-
cja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” realizo-
wanego wspólnie przez samorząd Województwa Podkarpackie-
go i 16 gmin, w tym Gminę Krasne. 

W miejscowości Malawa trwają roboty związane z budową 
drogi publicznej Malawa-Zagóra – etap I obejmujący odcinek 
drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396R relacji Mala-
wa-Wola Rafałowska do km 0+551,81. Wykonawca firma MPDiM 
realizuje roboty zgodnie z harmonogramem. Została wykonana 
konstrukcja mostowa, kanalizacja deszczowa, zabezpieczenie 
skarp oraz podbudowa na całym odcinku drogi. W chwili obec-
nej trwają roboty brukarskie na nawierzchniach chodników, 
placów, zjazdów i układanie warstwy wiążącej. W lipcu br. droga 
na przedmiotowym odcinku zostanie oddana do użytkowania. 
Wartość inwestycji obejmująca projektowanie i realizację zada-
nia to 4 969 200,00 zł.

Kolejny etap drogi Malawa-Zagóra od granicy pomiędzy 
działką o nr ew. 1676/19, a działką o nr ew. 1676/20 do drogi 
gminnej 10 825R Chmielnik-Malawa w gminie Chmielnik o dłu-
gości 2 366,86 m jest w trakcie projektowania. Rozpoczęcie ro-
bót dla tego etapu inwestycji planuje się w bieżącym roku. War-
tość inwestycji wynosi 9 480 181,32 zł.

Zadanie zaprojektowania i budowy drogi Malawa-Zagóra 
w miejscowości Malawa etap I i II realizowane jest przy dofinaso-
waniu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
8 549 628 zł.

W maju 2021 r. zostały rozpoczęte roboty związane z budową 
podziemnego zbiornika retencyjnego oraz pompowni na wody 
deszczowe wraz z przebudową odcinka i budową kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wewnętrzną instala-
cją elektryczną zasilającą przepompownię na działkach 885/5, 
1174/59, 1174/61, 1133/1, 1133/3 w Krasnem. Zakończenie ro-
bót planowane jest na II kwartał br.

Dodatkowo w maju bieżącego roku zakończono budowę sie-
ci kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej 108572 R (Krasne-
-Słoneczna) w miejscowości Krasne. W ramach inwestycji wyko-
nano 317 mb sieci, której całkowity koszt wyniósł 194 513,73 zł.

B . Wandycz-Słowińska. Fot. W. Rusin

Inwestycje w Gminie Krasne w 2021 roku
Komunikat dotyczący dystrybucji 

Biuletynu Informacyjnego 
Gminy Krasne „RAZEM”

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszej gminy, dotyczącymi do-
stępności oraz dystrybucji kwartalnika „Razem”, informujemy, że od następnego wy-
dania (wrzesień 2021) będzie on dostępny dla mieszkańców w wybranych punktach, 
które prezentujemy poniżej:

Sołectwo Krasne:
1. Sklep spożywczy Antoni Drapała - Krasne 523
2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem – Krasne 743
3. Delikatesy Centrum Krasne – 131
4. Ośrodek Zdrowia ZOZ-2 - Krasne 944
5. Sklep Hitpol – Krasne 931
6. Urząd Gminy Krasne – Krasne 121

Sołectwo Malawa:
1. Sklep spożywczy Malawa-Kolonia – Malawa 832
2. Delikatesy Centrum – Malawa 650
3. Ośrodek Zdrowia – Malawa 200
4. Gminne Przedszkole - Malawa 199

Sołectwo Strażów:
1. Sklep spożywczy – Strażów 113
2. Sklep spożywczy koło OSP-DL – Strażów 218
3. Delikatesy Centrum Strażów – Strażów 218 A
4. Sklep spożywczy na Granicy koło Bażantarni – Krasne 968
5. Sklep GS Las-Met Jan Lasek – Strażów 346

Sołectwo Palikówka:
1. Sklep spożywczy – Palikówka 91
2. Przedszkole Gminne – Palikówka 201
3. Ośrodek Zdrowia – DL Palikówka – Palikówka 258
4. Sklep spożywczy koło placu Badunie – Palikówka

Ponadto informujemy, że nasze czasopismo będą mieli do dyspozycji sołtysi po-
szczególnych sołectw, zaś pełny tekst biuletynu jest publikowany na stronie interne-
towej www. gminakrasne.pl

Równocześnie prosimy Naszych Czytelników o inne propozycje punktów, w któ-
rych moglibyśmy pozostawić dla Państwa biuletyn „RAZEM” (telefon: UG Krasne  
17 23 00 239, 17 23 00 200).

W trakcie prowadzenia robót

W trakcie prowadzenia robót

W trakcie prowadzenia robót

Po realizacji inwestycji
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Informacje gminne Informacje gminne
Drodzy Mieszkańcy Palikówki

Zwracam się do Państwa z prośbą 
o poparcie starań Gminy, zmierza-
jących do pozyskania funduszy na 
scalenia w miejscowości Palikówka. 
Umożliwią one poprawę warunków 
gospodarowania oraz realizację po-
trzeb w zakresie remontów i budowy 
dróg dojazdowych do pól. Pozwolą 
także korzystniej kupować, sprzedawać 
i wymieniać działki. Stawką w tych sta-
raniach jest kwota kilku milionów zło-
tych środków unijnych możliwych do 
pozyskania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Scalenie musi zostać 
wykonane do końca 2025 roku. Aby tak 
się stało, potrzebujemy Państwa zgody 
i przychylności pozwalających rozpo-
cząć to ambitne, ważne i kosztowne 
przedsięwzięcie.

W najbliższych tygodniach odwiedzą 
Państwa przedstawiciele Rady Gminy, 
Rady Sołeckiej i Sołtys Palikówki. Będą 
prosić o zgody na scalenie, które mu-
szą osiągnąć poziom co najmniej 50 
procent właścicieli działek położonych 
na projektowanym obszarze scalenia, 
lub właścicieli gruntów których łączny 
obszar przekracza połowę powierzch-
ni projektowanego obszaru scalenia. 
Wszystko odbędzie się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Gdyby wyjaśnienia 
radnych i sołtysa były niewystarczające 
pracownicy Urzędu Gminy pozostają 
do Państwa dyspozycji i proszę o kon-
takt na nr telefonu 17 23 00 200.

Mamy niepowtarzalną okazję dzię-
ki środkom unijnym poprawić stan-
dard gospodarowania. Wykorzystajmy 
szansę, która może się szybko nie po-
wtórzyć.

Wilhelm Woźniak 
Wójt Gminy Krasne

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
XXXVI sesja z dnia 11.03.2021 r.

1. Uchwała Nr XXXVI/268/2021 RGK 
w/s wyrażenia opinii w przedmiocie 
wyłączenia Sołectwa Malawa z Gminy 
Krasne i włączenia go do miasta Rze-
szowa.

XXXVII sesja z dnia 30.03.2021r.

1. Uchwała Nr XXXVII/269/2021 
RGK w/s zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Krasne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XXXVII/270/2021 
RGK w/s przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt”.

3. Uchwała Nr XXXVII/271/2021 
RGK w/s obciążenia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kras-
ne położonej w obrębie Malawa gm. 
Krasne.

4. Uchwała Nr XXXVII/272/2021 
RGK w/s rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Krasne.

XXXVIII sesja z dnia 27.04.2021 r.

1. Uchwała Nr XXXVIII/273/2021 
RGK w/s zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Krasne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 
RGK w/s zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXXVIII/275/2021 
RGK w/s upoważnienia Wójta Gminy 
Krasne do podpisania zobowiązania 
wekslowego.

4. Uchwała Nr XXXVIII/276/2021 
RGK w/s obciążenia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kras-
ne położonej w obrębie Krasne, gm. 
Krasne.

XXXIX sesja z dnia 31.05.2021 r.

1. Uchwała Nr XXXIX/277/2021 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XXXIX/278/2021 RGK 
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXXIX/279/2021 RGK 
w/s zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Krasne spółkom 
wodnym, trybu postępowania i spo-
sobu jej rozliczania.

4. Uchwała Nr XXXIX/280/2021 
RGK w/s zmiany uchwały Rady Gmi-
ny Krasne Nr XXIII/182/2016 z dnia 
24.05.2016r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Krasne.

5. Uchwała Nr XXXIX/281/2021 RGK 
w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości położonych 
w miejscowości Palikówka na włas-
ność Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XXXIX/282/2021 RGK 
w/s rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr XXXIX/283/2021 RGK 
w/s określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Krasne w roku szkol-
nym 2021/2022.

Opracowała: Z. Berłowska

Wójt Gminy Krasne informuje, że 
od dnia 1 września 2021 roku w wyni-
ku zmian organizacyjnych w Urzędzie 
Gminy zostanie zlikwidowana KASA. 

Wszelkich wpłat gotówkowych na 
rzecz gminy z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, a także opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
będzie można dokonywać w kasie 
Express Banku Spółdzielczego w Rze-
szowie, Oddział Krasne zlokalizowa-
nej w tym samym budynku, w którym 
znajduje się siedziba Urzędu Gminy 
(wskazane posiadanie przy sobie de-
cyzji dotyczącej wymiaru podatku lub 
informacji/zawiadomienia o wysoko-
ści opłaty).

W okresie od 1 września do 31 
grudnia 2021 roku od dokonywanych 
wpłat gotówkowych bank nie będzie 
pobierał żadnych prowizji.

Numery kont bankowych pozo-
stają bez zmian, w tym:

PODATKI: 
wpłaty na indywidualne konta 

wskazane w decyzjach wymiarowych

ODPADY KOMUNALNE: 
wpłaty na indywidualne konta 

wskazane w informacji o zmianie nu-
meru rachunku bankowego przesła-
nej do właścicieli nieruchomości

OPŁATA SKARBOWA I POZOSTAŁE 
NALEŻNOŚCI: 

nr rachunku: 
38 9176 1048 2001 0001 1400 0001.

Przypomina się także o możliwo-
ści zapłaty podatków lokalnych przez 
osoby fizyczne u inkasentów w termi-

nach płatności poszczególnych rat, 
w miejscach wyznaczonych na tere-
nie każdego sołectwa. 

Ponadto w 2022 roku planowane 
jest wprowadzenie inkasa w zakresie 
poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z możli-
wością bezpłatnego regulowania 
u inkasentów należności wobec Gmi-
ny z ww. tytułu.

Zachęca się również mieszkańców 
posiadających rachunki bankowe do 
korzystania z bankowości elektronicz-
nej i dokonywania wpłat przelewem.

Szczegółowe informacje dostępne 
są pod numerem telefonu: (17) 23 00 
231.

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne

Komunikat Wójta Gminy Krasne

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, iż zgodnie 
z decyzją Nr RZ.RZT.70.1.2021.MKO z dnia 29.01.2021r., wyda-
ną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie, od dnia 22.02.2021r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na okres 3 lat na terenie Gminy Krasne.

Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr XXXV/260/2021 z dnia 19 lu-
tego 2021 r. ustaliła dopłaty do grup taryfowych, na okres od 22 
lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Odpłatność dla następują-
cych grup odbiorców usług w okresie od dnia 22 lutego 2021 
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wynosi:

1. Za zaopatrzenie w wodę:
- Grupa 1 – wszyscy odbiorcy usług pobierający wodę

2,86 zł / m³ + 0,23 zł / m³ VAT = 3,09 zł / m ³

2. Za odprowadzanie ścieków:
- Grupa 1 – odbiorcy usług odprowadzający 

ścieki z miejscowości Krasne
3,96 zł / m³ + 0,32 zł / m³ VAT = 4,28 zł / m ³

- Grupa 2 – odbiorcy usług odprowadzający 
ścieki z miejscowości Strażów, Palikówka

6,28 zł / m³ + 0,50 zł / m³ VAT = 6,78 zł / m ³
- Grupa 3 – odbiorcy usług odprowadzający 

ścieki z miejscowości Malawa, Krasne – część południowa
5,08 zł / m³ + 0,41 zł / m³ VAT = 5,49 zł / m ³

3. Miesięczna opłata abonamentowa na odbiorcę za 
gotowość świadczenia usługi w rozliczeniach:

- Pobór wody i odprowadzanie ścieków:
8,70 zł + 0,70 zł VAT = 9,40 zł / 1 miesiąc

- Pobór wody:
3,85 zł + 0,31 zł VAT = 4,16 zł / 1 miesiąc

- Odprowadzanie ścieków:
4,85 zł + 0,39 zł VAT = 5,24 zł / 1 miesiąc

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, iż od mie-
siąca lutego b.r. wznowione zostały odczyty wodomierzy w bu-
dynkach oraz wystawianie faktur przez inkasenta. Jednocześnie 
informujemy, iż został wprowadzony nowy harmonogram od-
czytów w okresie dwumiesięcznym.

OGŁOSZENIE

KRASNE PALIKÓWKA MALAWA STRAŻÓW

Styczeń Styczeń Luty Luty

Marzec Marzec Kwiecień Kwiecień

Maj Maj Czerwiec Czerwiec

Lipiec Lipiec Sierpień Sierpień

Wrzesień Wrzesień Październik Październik

Listopad Listopad Grudzień Grudzień
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Zakład Usług Komunalnych Warto wiedzieć

Gdy deszcz pada za długo, potrafi 
zepsuć każde wakacje. Gdy przychodzi 
nagle i jest bardzo obfity, powoduje 
powodzie i ogromne straty. Ale gdy go 
nie ma, cierpi nie tylko natura, ale tak-
że rolnictwo i przemysł. Dlatego warto 
wiedzieć jak wykorzystać deszczówkę 
- wodę, którą dostajemy od przyrody 
„w gratisie”, a której zwykle jak najszyb-
ciej chcemy się pozbyć.

Kiedy pada deszcz, w ogóle się nad 
nim nie zastanawiamy - ot po prostu 
zmiana pogody. Tymczasem wody 
opadowe, potocznie zwane deszczów-
ką, to naturalne źródło miękkiej wody, 
idealnej nie tylko do podlewania czy 
nawadniania ogródków, ale także do 
wykorzystania w gospodarstwie domo-
wym. Deszczówka nie nadaje się do pi-
cia - jej skład zależy od czystości powie-
trza, które napotyka podczas opadania. 
Może zawierać sadzę, pyłki roślinne, pył 
przemysłowy, mikroorganizmy i pewne 
ilości soli mineralnych. Charakteryzu-
je się także kwaśnym pH i przez wielu 
traktowana jest jako ściek. Warto jednak 
ją gromadzić - to rozwiązanie korzystne 
nie tylko pod względem ekologicznym, 
ale także ekonomicznym. W dobie nad-
chodzącej suszy i zmian klimatycznych 
ograniczenie wykorzystania wody po-
chodzącej z wodociągu to czysty zysk 
- nie marnotrawimy wody kranowej, 
którą można wykorzystać w lepszy spo-
sób i ograniczamy rachunki za domowe 
zużycie. Zbieranie deszczówki może 
również okazać się idealnym rozwiąza-
niem w perspektywie zmian klimatycz-
nych i zapowiadanej przez specjalistów 
suszy - przed nami lato najsuchsze od 
100 lat. 

Dlaczego warto zbierać deszczów-
kę?
•	 bo jeśli deszczówki nikt nie zbie-

rze, spłynie ona do rzek, a potem 
trafi do morza i nikt już jej nie wy-
korzysta. A szkoda tracić bogactwo, 
jakie spada nam z nieba i jest jedy-
nym odnawialnym źródłem wody 
w przyrodzie,

•	 bo to najbardziej świadomy spo-
sób, na oszczędne gospodarowanie 
wodą w ogrodzie. Woda pitna to 
skarb, o którym rzadko myślimy jak 

o źródle, które może się wyczerpać. 
Warto więc pomyśleć o jej zasobach 
i tam gdzie to możliwe zastąpić ją 
wodą pochodzącą z innych źródeł,

•	 bo gromadząc wody opadowe zy-
skujemy niezależność w czasie su-
szy. Nie straszne nam wtedy żadne 
apele o wstrzymanie się z podlewa-
niem ogródków czy napełnianiem 
oczek wodnych. Mamy własny 
zbiornik i możemy swobodnie ko-
rzystać z własnych zasobów,

•	 bo rośliny wolą deszczówkę od kra-
nówki. Ta ostatnia, choć zdatna do 
picia, jest nieco twardsza niż opady 
atmosferyczne. A miękka i bogata 
w substancje odżywcze woda to 
coś, dzięki czemu trawnik będzie 
bujny, a kwiaty kwitnące.

•	 bo inwestycja w system do zbiera-
nia deszczówki jest jednorazowa, 
a korzystać z niej będziemy przez 
lata. Jeśli zaczniemy od zbierania 
wody do beczki lub zbiornika, który 
już mamy, początek przygody z wo-
dami opadowymi będzie w naszym 
przypadku bezpłatny,

•	 bo to się zwyczajnie opłaca. Wyko-
rzystując deszczówkę oszczędzamy 
wodę z kranu, a to automatycznie 
pozwala zmniejszyć rachunki za 
wodę z wodociągu. Dodatkowo 
zmniejsza się opłata za podlicznik 
wody ogrodowej, który powinniśmy 
zainstalować. Ile możemy zaoszczę-

dzić? To zależy od zużycia wody, 
ceny za metr sześcienny wody i ceny 
za metr sześcienny ścieków.

Korzystając w wody wodociągowej 
będziemy musieli ponieść dodatkowe 
koszty:
•	 dodatkowy wodomierz (ogrodowy) 

z nakładką do zdalnego odczytu ok. 
230 zł,

•	 roczna opłata abonamentowa ok. 
60 zł,

•	 rachunki za bieżące zużycie wody 
- szacuje się, że w ciągu sezonu na 
podlewaniu wodą deszczową moż-
na zaoszczędzić od 150 do 300 zł na 
1 ar działki,

•	 koszt legalizacji licznika (co 5 lat)
Jeśli decydujemy się na zbieranie 

deszczówki do własnego zbiornika, 
koszty są właściwie zerowe. Jeśli jednak 
chcemy kupić zbiornik na wody opado-
we, ponosimy jednorazowy koszt, któ-
rego wysokość zależy od pojemności 
wybranego pojemnika - nowy zbiornik 
o pojemności 1000 l to koszt ok. 400 zł, 
używany można znaleźć w niższej ce-
nie. Coraz więcej gmin i miast (w tym 
również na naszym terenie) wdraża 
własne programy, w których udostęp-
nia zbiorniki nieodpłatnie, więc warto 
zapytać w swoim urzędzie.

Źródło: Wodociągi Ziemi 
Cieszyńskiej, wzc.com.pl

Deszczówka ma głos!

Zakład Usług Komunalnych pragnie 
zwrócić uwagę mieszkańców Gminy Kras-
ne, jak ważne jest właściwe użytkowanie 
kanalizacji sanitarnej i jakie konsekwen-
cje niesie za sobą niepozorne „wrzucanie”, 
„spuszczanie” do kanalizacji tego, co nie 
powinno się tam znaleźć.

Do gminnej kanalizacji sanitarnej moż-
na odprowadzać wyłącznie ścieki powsta-
jące w wyniku ludzkiego metabolizmu 
lub funkcjonowania gospodarstw domo-
wych, czyli tak zwane ścieki bytowe.

Niedozwolone jest wprowadzanie do 
kanalizacji odpadów stałych, szmat, arty-
kułów higieny osobistej itp., gdyż mogą 
one powodować zmniejszenie możliwo-
ści przepływu oraz niedrożność przewo-
dów. Nawet jak powyższe odpady „odpły-
ną” z Państwa przyłącza do kanalizacji, to 
spowodują zatkanie pomp w przepom-
powniach, co w konsekwencji może skut-
kować spiętrzeniem ścieków oraz wypły-
wem ich z kanalizacji.

Konsekwencje „niepozornych” działań 
najlepiej obrazują zdjęcia pomp, które 

nasi pracownicy muszą każdorazowo 
przeczyścić zanim na nowo je zamontują 
i uruchomią przepompownię.

Również zabronione jest wprowadza-
nie do kanalizacji sanitarnej wód deszczo-
wych, gdyż przy wystąpieniu intensyw-
nych opadów powoduje to przeciążenie 
hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni.

Efektem tego może być:
- wypływ ścieków poprzez studzien-

ki kanalizacyjne i skażenie środowiska 
naturalnego,

- zalewanie ściekami piwnic budyn-
ków,

- zalewanie oczyszczalni ścieków,
- wypłukanie biologicznego osadu 

czynnego z oczyszczalni.
PAMIĘTAJ! Tylko drożna i szczel-

na kanalizacja zapewnia, że ścieki 
z budynków przepłyną w sposób bez-
pieczny do oczyszczalni ścieków, nie 
zagrażając środowisku naturalnemu 
i mieszkańcom.

Apelujemy o większą rozwagę w użyt-
kowaniu kanalizacji sanitarnej, aby awarii 
było jak najmniej, a co za tym idzie, jak 
najmniej przestojów w pracach naszych 
przepompowni ścieków.

I. Mokrzycka-Skiba. Fot. Archiwum ZUK

Awarie kanalizacji sanitarnej

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasne, 
w związku z nadchodzącymi wysokimi 
temperaturami oraz okresem bezdesz-
czowym, zwracamy się z prośbą o roz-
ważny i możliwie oszczędny pobór wody 
z gminnej sieci wodociągowej. 

Prosimy o wykorzystywanie wody 
przede wszystkim do celów spożywczych 
i socjalnych oraz ograniczenie używania 

wody do podlewania trawników, ogro-
dów, mycia samochodów oraz napełnia-
nia przydomowych basenów. 

Wysokie zużycie wody do celów in-
nych niż spożywcze i socjalne, podlewa-
nie w godzinach wieczornych przez dużą 
liczbę mieszkańców ogranicza możliwość 
uzupełnienia wody w zbiornikach w go-
dzinach nocnych, a w związku z tym może 

okresowo wystąpić obniżone ciśnienie 
wody w sieci wodociągowej do zaniku 
włącznie.

Prosimy mieszkańców o zastosowanie 
się do powyższego apelu oraz o wyro-
zumiałość wobec zaistniałych trudności 
i uciążliwości w zakresie zapewnienia do-
staw wody.

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

Apel o oszczędzanie wody
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Warto wiedzieć
Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny
/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne/

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem
w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10 /budynek Urzędu Gminy/

tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje
 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią: 

•	 Psycholog – Pani Marika Miazga 
/pok. nr 9/ 2 razy w miesiącu /czwartek/ w godz.16:00 -18:00 pok. nr 10/ 

•	 Radca prawny – Pani Monika Ziaja  
/pok. nr 10/ w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00 pok. nr 10/

•	 Pedagog /socjoterapeuta/ – Pani Ewa Kloc  
/w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 pok. nr 10/

•	 Terapeuta uzależnień – Pani Agnieszka Pierzchała  
/1piątek w miesiącu w godz. 15:00-17:00 pok. nr 10/

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobo-
wościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, 
poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wspar-
cia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Konsultacje prawne – w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia spo-
łecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają 
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 
Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo proceso-
we, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje 
prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji 
na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać 
satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzie-
ckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im 
skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania 
dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia 
się.

Konsultacje terapeuty uzależnień - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 
w podjęciu walki z nałogami.

Warto wiedzieć
Dzienny Dom Pomocy w Krasnem 

pod adresem 36-007 Krasne 743

informuje, iż na chwilę obecną dysponuje wolnymi miejscami.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby 60+ 
zamieszkałe na terenie Gminy Krasne, 

które ze względu na wiek, chorobę, 
niepełnosprawność

 oraz samotność wymagają częściowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania się 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

36-007 Krasne 121
lub kontakt telefoniczny:

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem: 
17 23-00-381

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnem: 17 23 00 261, 17 23 00 256

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze 
od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Do podstawowych świadczeń realizowanych w ramach 
DDP należą: zaspokajanie potrzeb życiowych m.in. poprzez 
zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania 
czasu, usługi fizjoterapeutyczne wyznaczane indywidualnie 
na podstawie zdiagnozowanych schorzeń i potrzeb, usługi 
opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymywaniu 
higieny osobistej, zapewnienie dwóch posiłków (drugie śnia-
danie i obiad) w siedzibie DDP, zapenienie dostępu do ma-
teriałów dydaktycznych, prasy, książek i środków przekazu, 
zapewnienie możliwości brania udziału w wycieczkach i w wy-
darzeniach kulturalnych, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu 
aktywności oraz samodzielności życiowej, bezpłatny trans-
port z miejsca i do miejsca zamieszkania, kreowanie modelu 
zachowań prozdrowotnych, ze szczególnym propagowaniem, 
różnych form zajęć ruchowych (siłownia zewnętrzna, dostęp 
do gier itp.), prowadzenie indywidualnych i grupowych terapii 
zajęciowych i aktywizacja, zapewnienie Uczestnikom pomocy 
w adaptacji, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej 
i edukacyjnej, zapewnienie możliwości korzystania z kompu-
terów wraz z oprogramowaniem, w które jest wyposażony 
DDP, zapewnienie możliwości udziału w imprezach kultural-
no-towarzyskich oraz wycieczkach.

Usługi prowadzone przez DDP są dostosowane 
do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika 

z uwzględnieniem jego potrzeb.

Tekst i fot. M. Zwiercan, W. Zdeb
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„Palikówka położona jest pomiędzy Rze-
szowem a Łańcutem, z którymi jest dobre 
połączenie drogowe i odległość od obu 
miast jednakowa – 12 km. Ponadto istnieje 
połączenie kolejowe, gdyż stacja Strażów 
przylega do wsi Palikówki” czytamy w książ-
ce Jana Stysia „PALIKÓWKA szkice z prze-
szłości do 1939 r.” Pochodzenie z małej miej-
scowości jest obecnie często postrzegane 
przez ludzi, szczególnie przez młodych, jako 
brak perspektyw na własny rozwój czy reali-
zację marzeń. Kusi to, co dalekie i nieznane, 
a świat wydaje się większy i lepszy, niż włas-
na mała wieś, w której również jest miejsce 
na kreatywność i marzenia.

Gabriela Tomaka-Ząbek, to właśnie 
mieszkanka Palikówki, która spełnia swo-
je, jak sama mówi – szalone marzenia. 
Etap życia w schemacie, czyli pracy na eta-
cie, od ósmej do szesnastej, ma za sobą. 
W pewnym momencie takiego życia przy-
szła refleksja nad jego sensem i wartością. 
Pragnienie głębszych efektów działania 
zwyciężyło nad poczuciem stabilizacji 
i względnego bezpieczeństwa finansowe-
go. Wewnętrzna kreatywność i twórczość 
potrzebowały w końcu odnaleźć ukojenie. 
Pisanie bloga oraz wolontariat w Podkarpa-
ckim Hospicjum dla Dzieci były początkiem 
zmiany życia i poszukiwania nowej drogi za-
wodowej. „Pastelove Motyle” to blog pełen 
jej własnych spostrzeżeń i refleksji na temat 
życia i jego wartości a także obserwacji spo-
łeczeństwa, cykl (Nie)zwyczajni – to rozmo-
wy z zaproszonymi gośćmi z jej otoczenia, 
Ludźmi bogatymi w ciekawe przemyślenia 
i doświadczenia, których pani Gabriela pyta 
o to, gdzie odnajdują radość, zwykłe szczęś-
cie, jak definiują swoje wartości, jak radzą 
sobie z przeciwnościami losu. To historie 
osób, które mogą zainspirować każdego 
z nas do aktywności, do zmiany pewnych 
utartych ścieżek myślowych czy spojrzenia 
na swoje życie z innej perspektywy. Paste-
love Motyle to wreszcie kobiecość i moda. 
Pisanie bloga jest, jak sama podkreśla, 
kontynuacją pisania własnych pamiętni-
ków, od czasów szkoły podstawowej. Ten 
blog ma udowadniać, że w tym naszym 
świecie, takim powierzchownym, pełnym 
konsumpcjonizmu, szybkiego życia, war-
tości takie jak rodzina, honor, uczciwość, 
empatia, dobroć, są wciąż dla wielu osób 
ważne i potrzebne. A skąd w tym wszystkim 
moda? Jest ona artystycznym wyrażaniem 
samej siebie. Postrzeganiem piękna jako 
elegancji, szyku, gustu, a przede wszystkim 
dbałości o siebie i szacunku do otoczenia. 
Pani Gabriela sama zajmuje się projekto-
waniem kolekcji, stylizacją, estetyką sesji 
zdjęciowych, opisem kolekcji - czyli stroną 

kreatywną. Strona techniczna projektu, 
czyli konstrukcja ubrań, szycie, wykończe-
nie- to zadania dla specjalistów, z którymi 
współpracuje w świetnych relacjach, ponie-
waż to właśnie relacje oparte na szacunku 
stanowią jej główną filozofię marki. Do każ-
dego zrealizowanego zamówienia dołącza 
własnoręcznie napisany list na specjalnie 
zaprojektowanej papeterii jako podzięko-
wanie i wyraz szacunku do Klienta. Myślę, że 
kobieta, która złożyła zamówienie w firmie 
Pastelove Motyle, w momencie otrzymania 
przesyłki czuje się wyjątkowo, czuje, że jest 
docenionym, atrakcyjnym i wartościowym 
człowiekiem. Podkreślić też należy udział 
pani Gabrieli i jej projektów w różnorakich 
akcjach charytatywnych, często związanych 
z licytacją jej modowych produktów, na 
rzecz podopiecznych różnych organizacji. 
Część dochodu przekazuje na akcje chary-
tatywne, wspiera Fundację Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci. To oni są częścią tej 
filozofii pastelovej marki. Moda odpowie-
dzialna społecznie to nie tylko kupowanie 
mniej i wtedy, kiedy jest rzeczywista potrze-
ba. To zakupy od lokalnych producentów 
wyrobów o najwyższej jakości, z przeświad-
czeniem, że będziemy z nich korzystać dłu-
żej niż jeden czy dwa sezony. To też umie-
jętność i potrzeba podzieleniem się częścią 
zysku ze sprzedaży swoich produktów. 
W przypadku mody, to również kupowanie 
odzieży „modnej wiecznie”, czyli klasycznej 
i o wysokim poziomie wykonania. Moda 
odpowiedzialna społecznie ma właśnie 
pokazywać, że te wszystkie wartości mogą 
się ze sobą przenikać. Ale moda to nie tylko 
odzież. Jedną z ostatnich propozycji pani 
Gabrieli są fascynatory, czyli alternatywne 
do kapelusza, nakrycia głowy. Dodają ele-
gancji kobiecie i wydarzeniu a także fanta-
zji, tajemniczości i zmysłowości.

Pani Gabriela chciałaby też pomagać 
kobietom, które mają trudniej, kobietom 
maltretowanym psychicznie czy po cho-
robach onkologicznych, bo takie kobiety 
jeszcze bardziej potrzebują dowartościo-
wania i przekonania, że jeszcze mogą wiele 
zrobić. Że to jeszcze nie jest koniec. „Doce-
lowo chciałabym stworzyć takie miejsce, 
które łączy w sobie modę, kulturę, edukację 
i wydarzenia charytatywne. Mam mnóstwo 
planów na rozwój biznesu we wspomnia-
nych obszarach i z determinacją je realizuję. 
Uważam także, że należy kierować uwa-
gę na rozwój dzieci i młodzieży w zakresie 
praktycznych umiejętności takich jak szycie 
ale także w zakresie zdolności typu krea-
tywne myślenie, rozwijanie wyobraźni czy 
wrażliwości społecznej, dlatego w kolejnych 
etapach działania firmy chcę uruchomić 
Akademię Pastelove Motyle, która będzie 
realizować wszystkie te cele a moda będzie 

pięknym uzupełnieniem tej wizji ” – mówi 
projektantka. Integracja społeczności lo-
kalnej poprzez wspólną organizację i udział 
w wydarzeniach kulturalnych lub charyta-
tywnych to kolejne marzenia Pani Gabrieli. 
Praca w wielu różnych firmach i miejscach, 
w Polsce i za granicą, pozwoliły obserwować 
dobre nawyki innych środowisk. Stąd jej dą-
żenia do zaszczepienia tych zachowań na 
łono Palikówki. Te marzenia są też odpowie-
dzią na pytanie, czy Palikówka jest ważnym 
miejscem dla osoby o szerokich horyzon-
tach intelektualnych. Mała miejscowość nie 
ogranicza jej w rozwoju i w kreatywności, co 
więcej widzi ona w Palikówce siłę i poten-
cjał, zauważa wielu ludzi z nietuzinkowym 
podejściem do życia i ciekawymi pasjami. 
Z Palikówką czuje się związana emocjo-
nalnie ponieważ tutaj przeżyła swoje dzie-
ciństwo, wczesną młodość i jest to dla niej 
ważne, że jako mieszkanka Palikówki, może 
mieć wpływ na życie jej mieszkańców.

Firma działa na rynku od niespełna roku. 
Ma swoją stronę i sklep w Internecie. Na 
razie pomaga uzyskane dofinansowanie 
z funduszy zewnętrznych. Epidemia Co-
vid-19 zniweczyła wiele ambitnych planów 
pani Gabrieli, ale ma ona już pierwszy po-
ważny pokaz mody za sobą, który odbył się 
w Złotym Pałacu w Rudnej Małej, uzyskując 
bardzo dobre recenzje. W jej kreacji wystą-
piła też prezenterka z programu „Rolnik szu-
ka żony” – Marta Manowska.

Zapraszamy na Pastelove Motyle, piękno 
szyte sercem. 

www.pastelovemotyle.pl
https://sklep.pastelovemotyle.pl/

L. Hajduk. Fot. Pastelove Motyle

Wydarzenia gminne Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Piękno szyte sercem

Wiosenne sprzątanie Gminy Krasne

„Mamy tylko jedną Ziemię. Jej przyszłość 
zależy od każdego, na pozór niewielkiego, 
ludzkiego działania, od każdego z nas.”

W ramach Światowego Dnia Ziemi, 
5 maja odbyło się wiosenne sprzątanie 
Gminy Krasne. Porządki przeprowadzo-

no na terenie wszystkich sołectw w miej-
scach wyznaczonych przez Sołtysów. Były 
to głównie pobocza dróg i rowy. Posprzą-
tane odpady posegregowano i złożono 
do odpowiednich worków, które zostały 
odebrane przez Zakład Usług Komunal-
nych w Krasnem. W inicjatywie udział 

wzięli: Wójt Gminy Krasne, Radni, Sołtysi, 
Strażacy OSP, stowarzyszenia oraz miesz-
kańcy Gminy Krasne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
akcji!

J. Amarowicz
Fot. Archiwum UG Krasne

25 maja minęło 77 lat od przeprowa-
dzonej w Rzeszowie akcji „Kośba”, pod-
czas której żołnierze plutonu dywersji 
z Krasnego zastrzelili przy ul. Batorego 
Friedricha Pottebauma i jego tłumacza 
– Volksdeutscha Johana Flashkę – odpo-
wiedzialnych za kilkaset mordów na tere-
nie Rzeszowa i okolic. 

Akcja „Kośba” to operacja prowadzona 
na terenie okupowanej Polski przez od-
działy Armii Krajowej. Miała za zadanie 

eliminację oraz zastraszenie najbardziej 
niebezpiecznych dla podziemia nazistów 
oraz ich pomocników.

25 maja o godz. 10, w kościele pod we-
zwaniem Wniebowzięcia N.M.P. w Kras-
nem ks. Witold Wójcik odprawił mszę 
świętą w intencji uczestników akcji „Koś-
ba” – Władysława Lei ps. „Trznadel”, Henry-
ka Kunysza ps. „Szczygieł” i Władysławowa 
Skubisza ps. „Pingwin”.

Wzięli w niej udział przedstawicie-
le władz samorządowych – wójt Gminy 
Krasne Wilhelm Woźniak, zastępca Marcin 
Brzychc, Radni i Sołtysi – oraz mieszkań-
cy gminy, na czele z rodzinami uczestni-
ków akcji. Po mszy świętej złożono kwiaty 
i zapalono znicze na grobach bohaterów 
oraz pod pamiątkową tablicą w Rzeszo-
wie przy ulicy Batorego.

J. Amarowicz
Fot. I. Śpiewla

77. Rocznica akcji „Kośba”
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Obchody świąt majowych, związa-
ne z symbolami i rocznicami narodowymi 
oraz etosem pracy wpisują się w kształtowa-
nie postaw patriotycznych młodego pokole-
nia. W okresie ograniczeń spowodowanych 
pandemią COVID-19 formuła świętowania 
przybrała nieco inny niż zwykle, charakter. 
Postanowiliśmy zorganizować namiastkę 
skansenu w budynku Gminnego Przedszko-
la w Krasnem. Entuzjastyczne poszukiwania 
w piwnicach, strychach, stodołach zaowo-
cowały zupełnie unikatowym zbiorem. Od 
30 kwietnia do 26 maja 2021 roku każdy, 

kto odwiedził budynek przedszkola, natknął 
się na ślady przeszłości. Zapomniane przed-
mioty odzyskiwały dawny blask. Staraniem 
pracowników i sympatyków przedszko-
la urządzono wystawę naczyń, sprzętów 
i narzędzi gospodarskich, lamp naftowych 
oraz obrazów. Znalazły się tu też dwa ze-
gary, wieszak i waga. Żywymi kolorami 
przyciągały oczy zabawki, barwne chustki, 
ozdoby, guziki, nici, włóczki a także przy-
bory do robótek ręcznych. Kwiaty z krepiny 
w glinianych doniczkach i rzeźbionym wa-
zonie podkreślały urok przedmiotów wyko-

nanych pieczołowicie ludzką ręką. Powiało 
historią naszego regionu.     

Dziadkowie naszych przedszkolaków 
mieli sposobność spełniać się w roli prze-
wodników muzealnych. A pociechy były 
niezmordowane w dociekaniu: co to jest, 
dlaczego i po co? Padały dawno nieużywa-
ne słowa, takie jak: tara do prania, masel-
nica, przetak, bańka, makutra, dwojaczki, 
motek, moździerz, kasetka, szatkownica 
do kapusty, młynek do pieprzu. Wspania-
ła okazja do opowiadania historii rodzi-
ny i poznawania polskich korzeni. Zwiedza-
nie przekształcało się w warsztaty. Mielono 
pieprz i pszenicę na mąkę, ugniatano ciasto, 
robiono kluseczki, łuskano kukurydzę, prze-
siewano i przesypywano ziarno, nawijano 
wełnę, przyszywano guziki itp. Budziła się 
świadomość trudu codziennych czynności, 
wartości pracy na rzecz innych. Dzieci same 
odczuły, ile wysiłku kosztuje ręczne wytwo-
rzenie produktu, mając do dyspozycji pro-
ste przyrządy bez napędu elektrycznego. 
Obcowanie z wystawą rękodzieła wykona-
nego z materiałów naturalnych, takich jak 
glina, drewno, szkło, blacha, len było cie-
kawym, sensorycznym doświadczeniem. 
Dzieci z zachwytem bawiły się ziarnem, 
kaszą, mąką, ciastem, wełną, sznurkami, 
koralami przekładając je do skrzyneczek, 
garnków, dzbanków i koszyków. W zalewie 
sztucznych, plastikowych błyskotek maso-
wej produkcji miłą odmianę stanowi piękno 
sztuki użytkowej naszych przodków. Należy 
doceniać tradycję i pamiętać, skąd się wy-
wodzimy. Warto wychowywać młode poko-
lenie, czerpiąc ze skarbu dziedzictwa Pod-
karpacia i naszej ojczyzny, Polski. 

B. Kaszuba
Fot. Archiwum GP Krasne

„Mały skansen” 
w Przedszkolu w Krasnem

„Dobre uczynki są jak gwiazdy. Pojedynczo 
znaczą niewiele, razem są w stanie rozświetlić 
całe niebo”

Z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Arka” 
w dniu 19 maja w Gminnym Przedszkolu 
w Malawie po raz kolejny zorganizowa-
ny został „Dzień Dobrych Uczynków”. Ten 
wyjątkowy dzień, to dobra chwila, by się 
zatrzymać, i pomyśleć co dobrego uczyni-
liśmy i co jeszcze dobrego możemy zrobić 
dla innych. Każdy z nas może spełniać do-
bre uczynki, mniejsze lub większe, zawsze 
i wszędzie. Takie działania pozwolą uczynić 
nasz świat lepszym i łatwiejszym. Idea bez-
interesownych działań na rzecz innych przy-
brała w naszym przedszkolu długofalowe 
działanie skierowane zarówno do osób po-
trzebujących pomocy, jak i mający na celu 
ochronę środowiska.

W tym roku przystąpiliśmy do akcji „Zbie-
ram to w szkole”, inicjatywy skierowanej do 
przedszkoli i szkół całej Polski, zaintereso-
wanych działalnością dobroczynną i ekolo-
giczną. Jej celem jest zbiórka zbędnych nam 
już rzeczy i pomoc potrzebującym. Podczas 
akcji zbieraliśmy m.in. surowce wtórne. 

Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży 
przekazane będą na wsparcie projektów 
misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz 
pomoc dzieciom z domów dziecka na Fili-
pinach i w Boliwii. W naszym przedszkolu 
przez cały maj zbieraliśmy: zużyte baterie, 
srebrny „złom”, znaczki pocztowe oraz ze-
garki tarczowe, stare tablety i telefony.

Z góry serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za wsparcie naszej akcji!

Pamiętajmy, że spełnianie dobrych 
uczynków to nie tylko ten jeden dzień 
w roku. Życzliwość i sprawianie radości in-
nym powoduje, że ten, kto czyni dobro, sam 
czuje się szczęśliwy.

K. Wota. Fot. Archiwum GP Malawa

Dobre uczynki są jak gwiazdy

Zabawy na świeżym powietrzu to jest to, 
co przedszkolaki lubią najbardziej. Wspól-
ne zabawy w ogrodzie przedszkolnym do-
starczają dzieciom wiele radości, kształtują 
zręczność, zwinność, wytrzymałość, siłę. 
Ogród przedszkolny jest inspiracją do za-
baw, działań i doświadczeń przedszkola-
ków, ich wyczynów sprawnościowych i re-
laksacyjnych oraz odpoczynku. Po wysiłku 
umysłowym w sali przedszkolnej, dzieci 
chętnie i z wielką radością korzystają z uro-
ków naszego ogrodu. Piękny i zadbany jest 
niezwykle wartościowym atutem przed-
szkola. Na jego terenie rosną liczne drzewa, 
które w upalne dni dają cień i schronienie 
bawiącym się dzieciom. Wiosną i latem 
możemy w nim podziwiać wiele gatunków 
mieniących się barwami tęczy płatków 
kwiatów, smacznych wiśni czy rajskich ja-
błuszek. 

W naszym przedszkolnym ogrodzie 
posiadamy wyjątkowe miejsce – Zakątek 
Leśny. Podczas pobytu w Zakątku Leś-
nym, dzieci zwracają szczególną uwagę na 
ochronę zasadzonej roślinności, potrzebę 
poruszania się wyznaczonymi ścieżkami. 
Pilnują siebie nawzajem. Obserwują od-
wiedzające go ptaki, które zadomowiły się 
w naszym ogrodzie i owady. W innej części 
ogrodu założony został ogródek warzyw-
no-ziołowy. Przedszkolaki posiały w nim 
nasiona rzodkiewki, koperku, szczypiorku, 
pietruszki i różne zioła. Teraz będą mogły 
obserwować wzrost roślin, porównywać ich 

wygląd oraz uczyć się jak należy je pielęg-
nować. W naszym przedszkolu realizujemy 
program, którego celem jest połączenie 
poznawania naturalnego rytmu przyrody, 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
naturę z ruchem na świeżym powietrzu. 

Zbieranie doświadczeń poprzez kontakt 
z przyrodą wzmacnia układ odpornościowy 
dziecka oraz kształtuje umiejętności emo-
cjonalne i społeczne. Na terenie naszego 
ogrodu znajduje się także plac zabaw wy-
posażony w sprzęt i przenośne zabawki do 
zabaw na powietrzu. Atrakcyjny dla dzieci 
jest duży statek do zabaw sprawnościo-

wych. Trudno sobie wyobrazić plac zabaw 
bez piaskownicy i huśtawek, więc i w na-
szym ogrodzie są dwie piaskownice i ulu-
biona huśtawka „bocianie gniazdo”. 

Dzieci uwielbiają lepić babki z piasku, 
budować zamki, fosy, czy ozdobione gałąz-
kami i kamyczkami torty i ciasta. Rozwijają 
wówczas własną fantazję, zdolność plano-
wania i przewidywania. Nasz przedszkolny 
ogród to niewyczerpane źródło pomysłów 
i zabaw przedszkolaków. Dzieci uwielbiają 
to przyjazne miejsce, aktywnie spędzając 
w nim czas.

R. Kunysz. Fot. Archiwum GP Palikówka

Wiosenne zabawy 
w Palikówce

Majowe Święta u 5-latków

30 kwietnia br. dzieci z grupy Słoneczka uczciły Święto Konsty-
tucji 3 Maja. Zrozumienie aspektu historycznego związanego z tym 
świętem dla dzieci w wieku przedszkolnym jest trudnym zadaniem, 
dzieci pilnie słuchały lekcji historii i patriotyzmu. Przedszkolaki od-
śpiewały Mazurek Dąbrowskiego, następnie z biało-czerwonymi 
chorągiewkami pokazały przywiązanie do barw narodowych i ra-
dośnie włączyły się w obchody świąt Konstytucji 3 Maja i Flagi Polski.

K. Sroczyk. Fot. Archiwum GP Strażów

#challengeniebieskiemotyle2021
Gminne Przedszkole w Strażowie zostało nominowane przez 

Przedszkole w Palikówce i włączyło się do akcji: JESTEŚMY Z WAMI 
NIEBIESKIMI MOTYLAMI

Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu 
i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. 
Podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ jest to szlachetna i bardzo po-
trzebna inicjatywa. Inicjatorem akcji jest Ośrodek Szkolno- Wycho-
wawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Oto iskierka przyjaźni w wykonaniu naszych przedszkolaków:
K. Sroczyk. Fot. Archiwum GP Strażów
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Z radością i dumą informujemy o sukce-
sie ucznia klasy VIIIb, Kacpra Ptaszka, który 
uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Kon-
kursie Geograficznym organizowanym przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Aby zo-
stać laureatem, Kacper wykazał się ogromną 
wiedzą i przeszedł trzy etapy eliminacji. Jako 
laureat ma otwartą drogę do wybranej przez 
siebie szkoły ponadpodstawowej. Nauczy-
cielem, który sprawował opiekę dydaktyczną 
nad laureatem jest Jolanta Ciupak. 

Uczeń także reprezentował naszą szkołę 
w etapie wojewódzkim VIII Dyktanda Nie-
podległościowego „Po polsku o historii”. To 
wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany 
do uczniów wszystkich typów szkół będący 

okazją do przybliżenia najważniejszych po-
staci i wydarzeń ze współczesnej historii Pol-
ski oraz znajomości języka ojczystego. De-
cyzją Podkarpackiej Komisji Wojewódzkiej 
Kacper znalazł się w gronie jego laureatów 
- zajął 5. miejsce na 174 uczestników. W ten 
sposób zdobył kolejne dodatkowe punkty 
w procesie rekrutacyjnym do szkoły ponad-
podstawowej. Do konkursu przygotowywał 
się pod kierunkiem Elżbiety Zakorczmennej.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi – do-
ceniamy jego chęć do nauki, wytrwałość 
i pasję. Cieszymy się z jego osiągnięć i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

J. Ciupak, E. Zakorczmenna
Fot. Archiwum ZSP Krasne

Podwójny laureat 
w ZSP Krasne

W maju obchodzimy rocznice waż-
nych dla każdego Polaka wydarzeń histo-
rycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Krasnem świętowali je inaczej niż co roku 
– jedni przychodząc do szkoły, inni ucząc się 
zdalnie. Najstarsi przygotowali prezentacje 
nt. ustanowionego w 1890 r. Międzynaro-
dowego Dnia Pracy oraz form świętowania 
1 maja w PRL.

Przypadający 2 maja Dzień Flagi Państwo-
wej, ustanowiony na pamiątkę zawieszenia 
biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycię-
stwa w Tiergarten w Berlinie przez polskich 
żołnierzy, został zaakcentowany przez kon-
kurs plastyczny „Nasza flaga”. Wzięła w nim 
udział duża grupa dzieci, a zgłoszone prace 
zachwyciły kreatywnymi pomysłami, róż-

norodnością wykorzystanych 
technik plastycznych i wysokim 
poziomem artystycznym.

Kolejną ważną okazją była 
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja uczczona przez Sejm RP patronatem 
roku 2021. Uczniowie klas 4-6 licznie zaan-
gażowali się w realizację projektu „Życzę Ci, 
Polsko....”, w ramach którego zaprojektowali 
patriotyczne kartki pocztowe. Piękne prace 
w biało-czerwonym klimacie i wzruszające 
życzenia dla Ojczyzny prezentowała wysta-
wa w holu szkoły.

Szczególnie ważna dla lokalnej społecz-
ności, a tym samym dla szkoły, była też przy-
padająca 25 maja 77. rocznica akcji „Kośba”. 
Siódmoklasiści z towarzyszeniem Pocztu 

sztandarowego włączyli się w obchody tego 
wydarzenia zorganizowane przez Gminę 
Krasne oraz IPN Rzeszów, a uczniowie klas 
ósmych uczestniczyli – jak co roku – w lekcji 
nt. Wojna i okupacja w Krasnem. Ponadto 
o przebiegu zamachu na niemieckich funk-
cjonariuszy Pottebauma i Flaschkego oraz 
o jego wykonawcach, trzech mieszkańcach 
Krasnego: Henryku Kunyszu, Władysławie 
Lei i Władysławie Skubiszu informuje oko-
licznościowa wystawka.

Świętowanie majowych rocznic w dobie 
pandemii różniło się nieco od form dobrze 
nam znanych, ale utrudnienia nie przeszko-
dziły w upamiętnieniu doniosłych wydarzeń 
z dziejów kraju i regionu. Społeczność Szko-
ły Podstawowej w Krasnem znalazła sposo-
by ich uczczenia, które, mamy nadzieję, po-
ruszyły nie tylko młode patriotyczne serca.

K. Ponulak

Majowe rocznice

Mimo utrudnionego kontaktu z nauczy-
cielami, w związku z edukacją w trybie onli-
ne, uczniowie nie tracą zapału i chęci, by re-
prezentować szkołę w różnych projektach. 

W maju br. wzięli udział w VI Edycji Kon-
kursu Recytatorsko-Literackiego Języka 
Angielskiego i Niemieckiego, którego tego-
roczna tematyka oscylowała wokół ekolo-
gii, ochrony środowiska i natury. Uczniowie, 
w zależności od kategorii wiekowej, recyto-
wali wiersz po angielsku lub niemiecku, albo 
przygotowali prezentację multimedialną. 
Reprezentanci ZS w Malawie w każdej kate-
gorii wiekowej zajęli najwyższe pozycje. 

Powodem do dumy są także sukcesy 
naszych uczniów w zmaganiach o zasięgu 
ogólnopolskim: Konkursie Historycznym 
EDI Panda oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Ja-
nie Pawle II organizowanej przez Olimpus 
oraz w wyzwaniu #challengeniebieskiemo-
tyle2021, którego celem jest podnoszenie 

świadomości społecznej na temat autyzmu. 
Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dołożyć 
własną cegiełkę do budowania łańcucha 
przyjaźni z osobami dotkniętymi tym zabu-
rzeniem. 

M. Maciejowska

Małe i większe sukcesy 
uczniów w ZS Malawa

Już po raz drugi w Zespole Szkół w Ma-
lawie będzie realizowany projekt w polsko-
-hiszpańskiej współpracy (tym razem pod 
hasłem „Zdrowa, sportowa, międzynarodo-
wa przyszłość”), którego celem jest m. in. 

promocja szeroko rozumianej profilaktyki 
zdrowia oraz doskonalenie umiejętności 
komunikatywnych z języka angielskiego. 

Koordynatorami projektu są dyrek-
tor i wicedyrektor ZS w Malawie, którzy 

wspólnie opracowali wniosek do projektu 
Ponadnarodowa mobilność uczniów - na-
bór III. Pomysł został zaakceptowany przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która 
przyznała na ten cel fundusze. Projekt bę-
dzie realizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne 
i współpraca ponad¬narodowa, Działanie 
4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

Efektem projektu będzie poznanie kultu-
ry i podstaw języka hiszpańskiego oraz za-
sad kuchni śródziemnomorskiej. Uczniowie 
zwiedzą również malowniczą Hiszpanię. 

M. Maciejowska

Międzynarodowy 
projekt w Malawie

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wrócili 
do nauki stacjonarnej, zaś od 17 maja ucz-
niowie klas IV-VIII przeszli na naukę w tzw. 
systemie hybrydowym. 

Aby powrót do szkoły po tak długiej izo-

lacji był jak najbardziej przyjazny, dyrekcja 
i nauczyciele podjęli szereg działań, które 
sprawiły, że szkoła nie kojarzyła się mło-
dym ludziom z lękiem, ale przede wszyst-
kim z możliwością spotkania rówieśników, 
wspólnych rozmów, zabaw oraz wyjazdów 
klasowych. Grono pedagogiczne podjęło 
decyzję o rezygnacji z przeprowadzania 
w tym czasie sprawdzianów, kartkówek 
oraz testów weryfikujących wiedzę zdobytą 
w czasie edukacji zdalnej. Wychowawcy zaś 
zorganizowali szereg imprez integracyjnych 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ucz-
niowie klas pierwszych w czasie wspólnego 
wyjazdu obejrzeli w kinie film pt. „Pinokio”, 

zaś ich starsi koledzy (kl. II i III) ciąg dalszy 
przygód „Psów i kotów”. Kino odwiedzili tez 
uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych 
i ósmych. Ponadto w ramach integracji ze-
społów klasowych, został zorganizowany 
wyjazd do parku linowego „Linoskoczek” 
w Rzeszowie oraz Funparku w Malawie. 

Każda z imprez sprawiała dzieciom sporo 
radości, zawsze wracały uśmiechnięte i dłu-
go opowiadały o swoich przeżyciach. 

Z kolei po kilku wspólnie przeżytych 
dniach w murach szkoły, nasi wychowanko-
wie zgodnie twierdzą, że stacjonarna forma 
nauki jest dużo przyjemniejsza. 

M. Fila. Fot. Archiwum ZSP Krasne

Powrót do normalności 
w Krasnem

Rafał Sądek jest uczniem Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Strażo-
wie. Posiada wszechstronne uzdolnienia 
i zainteresowania. Osiąga sukcesy zarów-
no z przedmiotów humanistycznych, jak 
i ścisłych. W roku szkolnym 2019/2020 
ukończył klasę siódmą z wyróżnieniem 
i średnią ocen 6.0. Jest stypendystą Wójta 
Gminy Krasne i Dyrektora Szkoły za szcze-
gólne osiągnięcia i wysokie wyniki w na-
uce.

W poprzednim roku szkolnym Rafał 
zdobył tytuł laureata w ogólnopolskim 
konkursie VII Dyktando Niepodległościo-
we „Po polsku o historii”, zajmując I miej-
sce. Wygrał też V Powiatowy Konkurs 
dla klas VII-VIII „Omnibus ortograficzny”. 
Kolejnym osiągnięciem było zdobycie 
tytułu Mistrza Ortografii w V Gminnym 
Konkursie Ortograficznym „Mistrzowskie 
pióro”. Na olimpiadzie z języka angiel-
skiego OLIMPUS zajął V miejsce w Polsce. 
W dziedzinie informatyki uczestniczy 
corocznie w programistycznych konkur-
sach Baltie. W ubiegłym roku zdobył ty-
tuł laureata, zajmując IV miejsce w wo-
jewództwie. Corocznie bierze też udział 
w ogólnopolskim konkursie „Kangur Ma-
tematyczny”.

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 
Rafał Sądek został ponownie laureatem 
ogólnopolskiego konkursu Dyktando 
Niepodległościowe, zajmując III miejsce. 

Również sukcesem i tytułem laureata za-
kończył swój udział w kuratoryjnym kon-
kursie matematycznym organizowanym 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

Uczeń z sukcesem godzi wszystkie 
obowiązki szkolne z licznymi zaintereso-
waniami. Jedną z jego wielkich pasji jest 
układanie kostki Rubika. Bierze udział 
w zawodach organizowanych w Rzeszo-
wie i Krakowie. 

W Krakowskiej Lidze Speedcubingu 
zajął IV miejsce w konkurencji Pyraminx 
oraz V miejsce w konkurencji 2x2x2. Na 
ogólnopolskich zawodach Pucharu Polski 
Online 2020 zdobył VII miejsce w konku-
rencji Skewb oraz IX miejsce w konkuren-
cji Pyraminx. 

Do innych, rozwijających umysł, zain-
teresowań Rafała należy też gra w szachy, 
polityka, teleturnieje („Jeden z dziesięciu”, 
„Va banque”) oraz czytanie książek o róż-
norodnej tematyce. 

Rafał wyróżnia się ogromną pracowi-
tością i odpowiedzialnością. Jest dobrym 
kolegą, rówieśnicy cenią sobie jego to-
warzystwo ze względu na serdeczność 
i życzliwość w kontaktach oraz pomoc 
w nauce. Posiada wysoką kulturę osobi-
stą. Rafał Sądek jest niewątpliwie wzorem 

dla innych uczniów i powodem do dumy 
dla naszej szkoły. 

Tekst i fot. M. Tonia

Nauka, pasje i sukcesy
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Edukacja i oświata Edukacja i oświata

W dniach od 10 maja do 13 maja 2021 
roku Szkoła Podstawowa w Palikówce przy-
stąpiła do projektu - akcji „Wszystkie dzieci 
zbierają elektrośmieci”. Organizatorem akcji 
była Firma Green Office Ekologic. Celem tej 
akcji jest podniesienie świadomości ekolo-
gicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwró-
cenie uwagi na prawidłowe gospodaro-
wanie odpadami. W ramach tego projektu 
– akcji zbierano zużyty sprzęt elektronicz-
ny i elektryczny, taki jak: sprzęt RTV i AGD, 
komputery, drukarki, monitory, telefony, 
baterie. W sumie zebraliśmy 2 tony 775 ki-
logramów elektrośmieci, za zebrane elek-
trośmieci szkoła otrzyma bon, który będzie 
można wykorzystać na nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu sportowego lub materia-
łów biurowych. 

W Polsce od 29 lipca 2005 roku obowią-
zuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym (ZSEE). Wyrzucając 
elektrośmieci do śmietnika, stwarzamy za-
grożenie dla środowiska i niszczymy przy-
rodę. W ciągu roku w Polsce wyrzuca się 
ponad 300 000 ton zużytego sprzętu. Dla-
tego ważne jest, aby zużyty sprzęt trafił do 
punktów zbiórki elektrośmieci, zakładów 
przetwarzania, a następnie poddany był re-
cyklingowi.

Materiały z zużytych telefonów komór-
kowych tj. złoto, platyna, srebro, miedź 
można wykorzystać do produkcji czajników, 
plomb dentystycznych lub instrumentów 
muzycznych. Z komputerów i monitorów 
można odzyskać tworzywo sztuczne, stal, 

miedź, ołów. Tworzywo sztuczne poddaje 
się mieleniu, a następnie trafia do produk-
cji kołpaków. Odzyskany freon z lodówek 
służy do napełniania nowych lodówek, nie 
niszczymy w ten sposób warstwy ozono-
wej, czyli chronimy środowisko, nie zwięk-
sza się dziura ozonowa i efekt cieplarniany. 
Wszystkie substancje szkodliwe, które znaj-
dują się w elektrośmieciach, nie przedosta-
ją się dzięki temu do gleby i do atmosfery. 
Ołów i rtęć, które znajdują się w bateriach, 
jest trujący, kadm powoduje anemię. Ba-
terie wyrzucane do śmieci wydzielają tru-
jące związki do gleby, a następnie do wód 
gruntowych, czyli wszyscy ludzie piją wodę 
zatrutą metalami ciężkimi. Jedna bateria do 
zegarka może skazić 50 000 litrów wody, 
a jedna bateria typu paluszek potrafi zanie-
czyścić 1 m³ ziemi. Zużyty sprzęt RTV i AGD 
to wiele pierwiastków z tablicy Mendeleje-
wa. Do najbardziej szkodliwych pierwiast-
ków należy rtęć, która znajduje się w ener-
gooszczędnych świetlówkach, ołów, który 
znajduje się w szkle kineskopowym, kadm 
znajduje się w bateriach, brom w kompute-
rach, freon w klimatyzatorach i lodówkach.

Czy warto segregować elektrośmieci? 
Tak, ponieważ zawierają wiele szkodli-

wych substancji, które potrafią zanieczyścić 
glebę, wodę i powietrze. Stanowią duże za-
grożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt 
i innych organizmów żywych. Dodatkowo 
można jeszcze raz wykorzystać odzyskane 
surowce.

Medale zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Vancouver częściowo wytopione zosta-
ły z odzyskanych podzespołów kompute-
rowych i telewizorów. Szkło kineskopowe 
może być wykorzystane do budowy dróg. 
Czy wiesz, że wszystkie telewizory, jakie 
wymieniamy na nowe, mogłyby utworzyć 
kolumnę prawie 50 razy wyższą niż Mount 
Everest? Telefony komórkowe, które co roku 
wymieniamy na nowe, wysokość ich byłaby 
1000 razy większa niż Pałac Kultury i Nau-
ki w Warszawie. Segregujmy więc elektro-
śmieci!

Za udział w akcji szkoła otrzymała bon 
na nagrody w postaci sprzętu sportowe-
go lub materiałów biurowych o wartości 
416 zł.

A. Kozdra

Zbiórka elektrośmieci
w Palikówce

18 lutego br. uczniowie Zespołu Szkół 
w Strażowie uczestniczyli w spotkaniu z po-
licjantami – st. sierż. Anną Kurek, mł. asp. 
Bartłomiejem Ciupak i sierż. sztab. Łuka-
szem Kogucem z Komendy Miejskiej  Policji 
w Rzeszowie. 

Spotkanie zostało podzielone na dwa 
etapy. W pierwszej części spotkania głos 
zabrała st. sierż. Anna Kurek, która przypo-
mniała zasady bezpieczeństwa w drodze 
do i ze szkoły, nawiązała również do ostroż-
ności podczas wsiadania i wysiadania z róż-
nych środków transportu. Pani Ania przypo-
mniała także, że należy zakładać elementy 
odblaskowe gdy aura pogodowa jest nie-
sprzyjająca, odblaski pomagają kierowcom 
zauważyć pieszego i odpowiednio wcześ-
niej zareagować.      

W kolejnej części panowie policjanci Bar-
tłomiej i Łukasz przedstawili nam swojego 
przyjaciela, psa służbowego o imieniu Lobo. 
Przedstawili nam także charakterystykę 
pracy ze swoim podopiecznym. Policjanci 
wyszli z inicjatywą, iż wybrane dzieci będą 
mogły poczęstować smakołykiem pieska 
i wydać mu odpowiednie komendy.

Dzieci były zachwycone pomysłem po-
licjantów, chętnie brały udział w prelekcji 
i luźnych zabawach z psem. Pod koniec 
spotkania każda klasa mogła zrobić sobie 
zdjęcie z naszymi gośćmi.

Atmosfera całego wydarzenia była 
niesamowicie pozytywna, dzieciaki były 
uśmiechnięte, szczęśliwe i zadowolone i nie 
chciały się rozstawać z Lobo i funkcjonariu-
szami policji.

Tekst i fot. J. Dorota-Sachanowska

Spotkanie z policją 
w Strażowie

Już po raz kolejny, uczniowie Zespołu 
Szkół w Malawie wzięli udział w zajęciach 
z zakresu edukacji prawnej w ramach akcji 
„Lekcje z Temidą” (w tym roku w formie on-
line). 

Program ma na celu podniesienie po-
ziomu wiedzy oraz świadomości prawnej 
wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie dowie-
dzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, 
jak należy reagować na prześladowanie 
w szkole i internecie, gdzie szukać pomo-
cy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, 
jakie prawa ma konsument. Spore zainte-
resowanie wzbudziły także informacje na 
temat studiów prawniczych – w jaki sposób 
można się na nie dostać i jak można popro-
wadzić swą ścieżkę zawodową po nich. 

„Lekcje z Temidą” organizuje Fundacja 
Altum, a cały program finansowany jest ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister Sprawied-
liwości. Za udział w projekcie Zespół Szkół 
w Malawie otrzymał stosowny certyfikat. 

M. Maciejowska

Temida w Malawie
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Dynamiczny rozwój technologii kom-
puterowej oraz ciągle wzrastające zna-
czenie Internetu w życiu codziennym 

powodują konieczność systematycznego 
rozwoju kompetencji cyfrowych niemal 
wszystkich osób. Rozwój musi nastę-
pować zarówno w zakresie korzystania 
z technologii cyfrowych, jaki i posługi-
wania się nimi w różnych sferach życia. 
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych po-
przez dziennikarstwo online było przed-
miotem projektu realizowanego w GO-
KiB Krasne przez Fundację VCC z Lublina. 
Mimo, że każdy z nas na co dzień posłu-
guje się słowem pisanym lub mówionym, 
napisanie i opublikowanie komunikatu 

prasowego na dowolny temat okazuje się 
nie takie proste. Uczestnicy warsztatów 
wyszukiwali informacje w sieci Internet, 
projektowali wizytówki i plakaty reklamo-
we, zakładali własne strony internetowe 
i blogi oraz uczestniczyli w warsztatach 
dziennikarstwa radiowego i fotograficz-
nego. Nie zabrakło tematów związanych 
z prawem autorskim oraz licencjami pro-
gramów i materiałów prasowych zawar-
tych w sieci.

L. Hajduk
Fot. I.Śpiewla

Warsztaty dziennikarskie

26 maja rozstrzygnęliśmy I Gminny 
Konkurs Kaligraficzny „W eleganckim wy-
daniu” nagrody otrzymali:

I grupa wiekowa: klasy od IV-VI
•	 I	NAGRODA	–Julia	Tereszkiewicz	 l.12	

Malawa, opiekun Agnieszka Wąs
•	II	NAGRODA	–	Blanka	Szmuc	l.11	Ma-

lawa, opiekun Agnieszka Wąs
•	 III	 NAGRODA	 –	 Wiktor	 Goclon	 l.12	

Strażów, opiekun Irena Brzeżawska
•	WYRÓŻNIENIE	 –	 Julia	 Mendrala	 l.12	

Strażów opiekun Irena Brzeżawska

II grupa wiekowa: klasy VII-VIII
•	 I	 NAGRODA	 –	 Klaudia	 Malicka	 l.14	

Krasne, opiekun Irena Tuszyńska
•	 II	NAGRODA	–	Natalia	Majewska	 l.13	

Krasne, opiekun Lidia Majewska
•	II	NAGRODA	–	Marcin	Rożek	l.14	Mala-

wa, opiekun Irena Brzeżawska
•	III	NAGRODA	-	Karolina	Tereszkiewicz	

l.14 Malawa Agnieszka Wąs
•	WYRÓŻNIENIE	–	Dawid	Filip	l.15	Mala-

wa, opiekun Agnieszka Wąs
•	WYRÓŻNIENIE	 –	Marianna	 Bryła	 l.14	

Krasne, opiekun Ewa Moniak-Różańska

•	 WYRÓŻNIENIE	 –	
Aleksandra Kunysz l.14 
Krasne, opiekun Edyta 
Kunysz

Konkurs przygoto-
wała i przeprowadziła 
Irena Tuszyńska.

I. Śpiewla

Konkurs kaligraficzny

Delikatne, zazwyczaj jednokolorowe, 
misternie wykonane, zwykle ażurowe, 
w geometryczne wzory lub wzory na-
wiązujące do otaczającej przyrody – tym 
charakteryzują się koronki, przedmiot 
konkursu twórczości rękodzielniczej. Wie-
le z nich jest tak delikatnych, wykonanych 
i wykończonych z ogromną starannością, 
że dotyka się je z obawą przed zniszcze-
niem. Im cieńsze, im precyzyjniejsze, tym 
większy wywołują zachwyt i podziw. Co 
roku oglądamy w Konkursie nowe wzo-
ry, także powtarzające się. Zauważamy 
również nowoczesne zastosowania tego 
rzemiosła, m.in. w wykonanej biżuterii. 
Co ważne są to przedmioty użytkowe, 
praktyczne, do wykorzystania w każdym 
wnętrzu i w każdej stylizacji modowej.

Co roku, z przyjemnością, gościmy 

w Konkursie nowych twórców. W tym 
roku ocenie poddano 104 prace w dwóch 
kategoriach, w tym prace dwóch męż-
czyzn. Jury doceniło 55 twórców z terenu 
województwa podkarpackiego, przyzna-
jąc im nagrody i wyróżnienia.

Dziękujemy partnerom Konkursu: 
Uniwersytetowi Ludowemu Rzemiosła 
Artystycznego z Woli Sękowej, Muzeum 
Etnograficznemu z Rzeszowa oraz przed-
stawicielowi DMC Polska.

L. Hajduk. Fot. I.Śpiewla

Piękno zamknięte 
w koronce

W jaki sposób podróżować w cza-
sie epidemii COVID-19? Można marzyć 
o podróżach albo je planować, tak jak 
uczestnicy konkursu plastycznego 
„Podróże marzeń z misiem Teodorem”. 
Dzieci zaprosiły misia w podróże bar-
dzo dalekie, do Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Egiptu czy na Biegun Północny, ale 
także chętnie gościłyby Teodora we 
własnym domu, u babci, czy na placu 
zabaw. 

Prace plastyczne pokazywały nie tyl-
ko ciekawe miejsca, warte zobaczenia, 

a zawierały także krótkie informacje 
o prezentowanych miejscach i obiek-
tach. 

Na konkurs wpłynęło 102 pace 
z przedszkoli oraz dwóch szkół pod-
stawowych gminy Krasne. Wykonane 
w różnych technikach plastycznych, 
były niełatwe do oceny przez powołane 
Jury, które postanowiło nagrodzić 23 
artystów.

Dziękujemy uczestnikom za udział 
w konkursie, gratulujemy laureatom.

L. Hajduk. Fot. I.Śpiewla

Podróże z misiem Teodorem

Na przełomie maja i czerwca odbył się 
konkurs plastyczny pt. „Mleczna kraina 
kota Mleczysława” dedykowany dla dzie-
ci przedszkolnych od 4 roku życia oraz 
dla uczniów klas wczesnoszkolnych 1-3 
z terenu Gminy Krasne. Organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury i Bibliote-
ka w Krasnem, zaś patronem konkursu 
Ogólnopolska Izba Mleka, która tworzy 
programy edukacyjne dla dzieci przed-
szkolnych i wczesnoszkolnych. Celami 
konkursu było rozwijanie zainteresowań 

o tematyce mleka oraz jego właściwoś-
ciach, pobudzanie wyobraźni dziecięcej 
oraz rozwijanie na płaszczyźnie manual-
nej. W konkursie wzięło udział 91 dzieci 
z Gminy Krasne. Jury w składzie: Irena 
Tuszyńska (artysta plastyk), Alicja Rącz-
ka (biblioteka w Malawie) oraz Paulina 
Głowiak (pomysłodawca, instruktor k.o.) 
dokonało wyboru prac i wyłoniło laure-
atów. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom za udział w konkursie.

P. Głowiak

Kot Mleczysław

W piątek 14 maja br. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Krasnem miał przyjemność przeprowadzić warsztaty prezen-
tujące zawód krawcowej, dla dzieci z grupy Żabki Gminnego 
Przedszkola w Krasnem. Było mierzenie metrem krawieckim, 
kopiowanie formy radełkiem krawieckim, układanie i odryso-
wywanie form na materiale. Dzieci miały okazję spróbować cięć 
nożycami krawieckimi oraz próbować szyć na ręcznej maszynie 
krawieckiej. W kolejnej części warsztatu, młodzi adepci sztuki 
krawieckiej projektowali stroje i dobierali do nich materiały kra-
wieckie. Niespodzianką prezentem od Pracowni Gałganiarnii 
GOKiB Krasne były pacynki Żabki! Dziękujemy za zaproszenie.

L. Hajduk. Fot. I.Śpiewla

Zawód - Krawcowa

W tym roku wokaliści oraz tancerki z zespołu Gwiazdeczki 
przygotowali dla naszych kochanych rodziców upominek mu-
zyczny online, który można obejrzeć i posłuchać na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=DsiUMi2YBIc

Mamy nadzieję ,że w przyszłym roku będziemy mogli spot-
kać się tradycyjnie, aby uczcić to piękne Święto Mamy i Taty.

L. Sendera

Tobie Mamo, Tobie Tato
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Dzięki Anecie Wirze-Ostaszyk, tancerce 
zespołu Polskiego Baletu Narodowego i au-
torce bloga simpledancerslife.com, macie 
wyjątkową szansę poznania codzienności 
baleriny. Dowiecie się, jak wyglądają prze-
słuchania do szkoły baletowej, na czym do-
kładnie polega nauka w niej oraz w jakim 
wieku najlepiej zacząć zajęcia z tańca kla-
sycznego. Wyjaśnimy, jakie są poszczegól-
ne części garderoby: czym różni się paczka 
klasyczna od romantycznej (i że wcale nie 
chodzi o przesyłki), co to są szpongi oraz kto 
tańczy na pointach i jak je dobrać. Zajrzy-
my też za kulisy teatralne, by odkryć tajniki 
pracy na scenie. Dlaczego bez inspicjenta 
zapanowałby chaos? Ilu osób, poza obsadą 
i orkiestrą, potrzeba do wystawienia spek-

taklu? Kim jest solista, a kim baletmistrz? 
Czy choreografię da się zapisać jak muzykę? 
Jak tancerze zapamiętują kroki, ilu prób po-
trzebują przed premierą i czy rozmawiają ze 
sobą w trakcie przedstawienia? Zaprezen-
tujemy też podstawowe pozycje rąk i nóg 
w tańcu klasycznym i kilka wybranych póz, 
na przykład słynną „arabesque”. A na końcu 
zabierzemy Was w fascynującą podróż do 
przeszłości, podczas której poznacie naj-
ważniejsze wydarzenia z historii baletu oraz 
słynne spektakle – zarówno te dawne, jak 
i bardziej współczesne. Podpowiemy też, 
gdzie można je oglądać.

To wspaniałe kompendium wiedzy – 
wzbogacone o liczne anegdoty z przedsta-
wień, osobiste doświadczenia oraz piękne 

fotografie – z pewnością zachwyci miłośni-
ków i miłośniczki baletu.

Tekst i okładka: 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Kultura

Aneta Wira-Ostaszyk, Joanna Kończak
Mój balet. Opowieść o tańcu: 

od szkoły do sceny

Zespół Mażoretek Contorto powrócił do prób po przerwie spo-
wodowanej pandemią. Głównym celem było wzięcie udziału w Ot-
wartych Mistrzostwach Polski Południowo-Wschodniej w Pustko-
wiu - Osiedle. Po dwukrotnej zmianie terminu z powodu sytuacji 
epidemicznej, odbyły się one 6 czerwca, co po długim wyczekiwa-
niu, dało wreszcie szansę się zaprezentować. Zespół wystąpił w ka-
tegorii „Baton Formacje Seniorki”. 

Ponadto tancerki Ania i Kamila, wzięły udział w kategorii „Baton 
Solo Seniorki” (dla tych, którzy się zastanawiają - baton to pałeczka, 
którą mażoretki posługuą się podczas tańca). Był to pierwszy wy-
stęp w nowych strojach. Zajęcia prowadzi instruktor Barbara Kutyła. 
W październiku będzie nabór do nowej grupy.

B. Kutyła. Fot. I. Śpiewla

Contorto

Na III Ogólnopolskim Festiwalu Teatral-
nym „OTE” w Nagłowicach Teatr A propos 
zdobył I Nagrodę za swój spektakl „Ciemno”. 

Festiwal odbywał się w dniach 28-30 
maja br. i był pierwszym popandemicznym 
wyjazdem dla zespołu. Tym większa radość, 
że mogliśmy zaprezentować naszą sztukę 
w żywym planie przy licznie zgromadzonej 
publiczności. Jurorzy w składzie: Piotr Bo-
gusław Jędrzejczak - dyrektor Teatru Lalki 
i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Beata Pszenicz-
na - aktorka Teatru im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach i Daniel Wydrych - dziennikarz 
i prezenter Programu I Polskiego Radia jed-
nomyślnie nagrodzili nasz spektakl szcze-

gólnie doceniając kunszt aktorski, precy-
zję ruchu, nastrojową muzykę i niezwykły 
przekaz emocjonalny młodych dziewczyn. 
W konkursie wzięło udział 10 grup teatral-
nych, było to intensywny czas zabawy, spot-
kań, dyskusji i ważnych doznań artystycz-
nych.

Spektakl „Ciemno” jest zainspirowa-
ny głośną książką Joanny Bator pt. „Ciemno, 
prawie noc”, która w 2013 roku zdobyła Li-
teracką Nagrodę „Nike”. To skomplikowana 
historia dwóch sióstr, które muszą zmagać 
się z przeszłością i mroczną historią swojej 
rodziny. Uciekając w świat fantazji i wyima-
ginowanej przyjaźni z księżną Daisy pró-

bują walczyć ze swoimi lękami, urzeczy-
wistniać marzenia i po swojemu odkrywać 
miłość. Ewa – starsza ze sióstr, przyjmuje 
rolę opiekunki i przewodniczki życiowej 
dla młodszej Alicji, opowiada jej niezwykłe, 
barwne historie i stara się za wszelką cenę 
ochronić ją przed nienawistnym spojrze-
niem „kotojadów”. Spektakl otacza aura 
tajemnicy, zmiennych nastrojów, niedopo-
wiedzeń i tęsknoty za chwałą arystokracji, 
przepychem i wytwornymi balami, jakie 
niegdyś się odbywały na zamku Książ.

M. Szukała

Reżyseria, adaptacja tekstu, scenografia: 
Maciej Szukała. Występują: Aleksandra Rusin, 
Oliwia Piątek, Julia Wierzbińska, Gabriela Ryś, 
Kinga Szuberla, Aleksandra Wiśniewska, Wik-
toria Chciuk.

I nagroda dla „A propos”

Kolejna premiera Teatru A propos pt. 
„Męczeństwo Piotra Oheya” wg tekstu Sła-
womira Mrożka odbyła się 5 czerwca br. 
o godz. 17.00 w GOKiB w Krasnem.

Pozornie spokojne życie państwa Ohey-
ów zakłóca nieoczekiwane pojawienie się 
tygrysa w ich łazience. Informacja ta powo-
duje, że nagle w ich mieszkaniu pojawiają 
się dość nietypowi goście. Na rodzinę spa-
da lęk przed tygrysem ludojadem i watahą 
natrętów, którzy ów niecodzienny przypa-
dek chcą lepiej zbadać i wykorzystać do 
własnych celów nie szczędząc przy tym 
państwowotwórczych haseł. Powierzenie 
własnego losu reprezentantom rozmaitych 
grup interesów - finansów, nauki, kultury, 
dyplomacji - do niczego dobrego dopro-
wadzić nie może. Lepiej byłoby już od razu 
wejść tygrysowi wprost w paszczę.

Nikt nie umie tak celnie przedstawić sta-
nu polskich dusz, serc i umysłów jak Mrożek 
właśnie. Satyra dramatopisarza sięga głębo-
ko i trafia boleśnie. Dziś opowieść o drapież-
niku, który zalągł się wśród kafelków i spo-
wodował całkowitą ruinę życia spokojnego 
człowieka można potraktować jako absurd. 
Jednakże wciąż aktualna pozostaje bezrad-

ność człowieka wobec sił i mechanizmów 
władzy, która bezwzględnie pragnie kon-
trolować życie szarego obywatela.

M. Szukała
Fot. I. Śpiewla

Reżyseria, scenografia: Maciej Szukała. 
Występują: Wiktoria Chciuk, Oliwia Piątek, 
Aleksandra Rusin, Gabriela Ryś, Kinga Szuber-
la, Julia Wierzbińska, Aleksandra Wiśniewska, 
Marcin Szuberla.

Męczeństwo Piotra Oheya

Przewodnik Collinsa można śmiało wpi-
sać w klasykę przyrodniczą. To ponadczaso-
wy przewodnik dendrologiczny. Przyda się 
podczas przyrodniczych wypraw w Polsce, 
Europie a nawet dalekiej Azji i Ameryce Pół-
nocnej. Zawiera bowiem opis i rysunki 1600 
gatunków i odmian drzew. Znakomite ry-
sunki wiernie oddają rzeczywistość i urodę 
liści, kwiatów, owoców, kory, pędów i pą-
ków. Wraz z krótkim, aczkolwiek treściwym 
opisem w jednoznaczny sposób pozwolą na 
identyfikację drzewa. Na pewno przydatne 
będzie też opisanie młodych i starszych pę-
dów tego samego drzewa. Po przeczytaniu 

opisu, wiadomym jest na co zwrócić uwagę, 
żeby prawidłowo oznaczyć i przyporządko-
wać gatunek. Książka odkrywa przed czy-
telnikiem świat istniejący obok, bezwiednie 
przez nas pomijany. „Podglądanie drzew 
i ich różnorodności jest absorbującym, lecz 
niedocenianym hobby. Chociaż drzewa są 
dużymi organizmami, łatwo je przeoczyć” 
pisze autor we wstępie. Może warto czasem 
przyjrzeć się i zachwycić właśnie drzewom. 

Wydawnictwo zarówno dla miłośników 
drzew jak i pięknych książek. 

Okładka: 
Multico Oficyna Wydawnicza

Owen Johnson, David More
„Przewodnik Collinsa. Drzewa”

Książka do przeczytania

Z radością zawiadamiamy, że od 
dnia 01.07 br. w GOKiB Krasne i we 
współpracy ze Studio Tańca Jerzy Ty-
chanicz wznawiamy kursy i szkolenia 
taneczne. Pierwsze zajęcia już w śro-
dę 30.06.br o godz. 19.00. Zapisy od 
zaraz na tel. 606 850 371 lub osobiście 
w każdą środę od godz. 19.00 na sali 

tanecznej. Szczegóły są podane na 
plakatach, na stronie www.fantango.
rzeszow.pl/aktualności, na facebo-
ok pod „Los Milongueros” i pod Jerzy 
„Jorge” Tychanicz oraz na lokalnych 
portalach społecznościowych. Zapra-
szamy!

J. Tychanicz

Zajęcia
z tanga argentyńskiego
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Spacerkiem po okolicy

Tomaka Emilia Katarzyna urodziła się  
3 kwietnia 1909 roku, zapisano, że w Krasnem, 
ale naprawdę urodziła się w Mrowli, gdzie pra-
cował jej ojciec inspektor melioracyjny Jan To-
maka. Tam też przebywała jej rodzina, matka 
Wiktoria z domu Mazur i starsza siostrzyczka 
Stanisława. Emilia urodziła się jako drugie dzie-
cko Tomaków, po niej na świat przyszły jeszcze 
Janina, Maria, Czesława i Helena. Od 1915 roku 
mała Emilka uczęszczała do Szkoły Ludowej 
w Krasnem, gdzie uczyli ją kierownik Jan Broda, 
ksiądz Władysław Urban oraz siostra zakonna 
Bronisława Paulo. Na świadectwie końcowym 
wystawiono jej noty najlepsze z możliwych, 
zachowanie chwalebne, pilność wytrwała oraz 
bardzo dobre wyniki w nauce. 

Dzięki państwowej posadzie Jan Tomaka 
miał możliwości kształcenia córek. Po ukończe-
niu Szkoły Ludowej oraz siedmioklasowej pry-
watnej szkoły sióstr zakonnych Rodziny Maryi 
w Łomnej, Emilia kontynuowała naukę w Pań-
stwowym Seminarium Nauczycielskim Żeń-
skim im. Stanisława Konarskiego we Lwowie. 
Nauka trwała od roku szkolnego 1923/1924 do 
1927/1928. 25 maja 1928 roku zdała egzamin 
końcowy, egzamin dojrzałości, równocześnie 
zdobywając uprawnienia do pełnienia obo-
wiązków nauczycielki w szkołach powszech-
nych. Nie od razu dostała pracę i nie tam, gdzie 
sobie wymarzyła. Po latach spędzonych we 
Lwowie chciała pracować w dużym mieście, 
ale los zdecydował inaczej. Dostała posadę na-
uczycielki w trzyklasowej Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Biedaczowie. Tam znalazła swoje 
powołanie, tam odkryła, że te małe miejsco-
wości szczególnie potrzebują nauczycieli, tam 
rozpoczęła swoją misję, którą spełniała przez 
wiele, wiele lat. 

Wszystkie jej siostry się uczyły, Stanisława, 
Janina i Maria uczyły się u zakonnic w Łomnej, 
a Czesława i Helena uczęszczały do szkoły na 
ulicy Hoffmanowej w Rzeszowie. Siostra Stani-
sława również ukończyła Seminarium Nauczy-
cielskie we Lwowie, a Janina po zdaniu matury 
w Przemyślu ukończyła polonistykę na Uniwer-
sytecie Lwowskim. Janina zmarła tuż po stu-
diach a jej siostry bardzo to przeżyły, do końca 
życia mówiły, że z nich wszystkich Jania była 
najmądrzejsza i najładniejsza. Emilia chcąc być 
dobrą nauczycielką ciągle podnosiła swoje 
kwalifikacje. W 1932 roku w Rzeszowie zdała 
z dobrym wynikiem praktyczny egzamin na 

nauczyciela publicznych szkół powszechnych. 
W czasie kanikuły uczestniczyła w państwo-
wych kursach wakacyjnych dla nauczycielstwa 
szkół powszechnych, organizowanych przez 
Inspektorat Szkolny w Jarosławiu. W 1937 
roku ukończyła kurs obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej. Kochała wycieczki. Fotogra-
fie w jej albumach dokumentują wyjazdy nad 
morze, w góry, do Warszawy, Zakopanego, 
Krynicy, na Ukrainę i do Czech. Z koleżankami 
ze szkoły wyprawiały się nad wodę, a zimą na 
łyżwy. 

Na początku wojny wróciła do Krasnego 
i w tym czasie spłonął jej rodzinny dom zbom-
bardowany przez Niemców. Rodzina znalazła 
schronienie u krewnych, a Emilia wojnę spę-
dziła w Gaci, gdzie uczyła w tamtejszej szko-
le równocześnie prowadząc tajne nauczanie 
w pobliskiej Markowej. Pod przykrywką nauki 
śpiewu przygotowywała tamtejszą młodzież 
do matury. Pod koniec wojny aresztowana 
przez Niemców przebywała przez kilka dni na 
zamku w Rzeszowie. 

Po wojnie została skierowana do pracy na 
ziemie odzyskane. Krótko przebywała w Gliwi-
cach, skąd po śmierci ojca wróciła do matki, do 
rodzinnego, odbudowanego już domu. Wró-
ciła do rodzinnej wsi i jej poświęciła swoje siły 
i talent pedagogiczny. Jej siostry powychodziły 
za mąż, Stanisława za Józefa Cholewińskiego – 
nauczyciela i kierownika szkoły, Maria za Lewi-
ckiego, właściciela linii przewozowej Rzeszów-
-Łańcut, a po jego śmierci za Walentego Cisło, 
inspektora melioracji. Czesławę poślubił Jan 
Cisło inżynier rolnictwa, zaś Helena wyszła za 
Mariana Ulaka, Prezesa Sądu w Łodzi. 

Emilia była atrakcyjną, piękną kobietą 
i mimo, że miała wielu adoratorów nie wybra-
ła żadnego. Być może kochała tajemniczego 
przystojnego młodzieńca, którego fotografię 
wkleiła na pierwszej stronie swojego albumu. 
Emilia Tomaka uczyła w Krasnem fizyki, chemii 
a przede wszystkim matematyki. Miała niezwy-
kłą umiejętność przekazywania wiedzy oraz 
dużą cierpliwość. Zdolnych uczniów zapraszała 
do domu na dodatkowe i całkowicie bezpłatne 
lekcje, na których przerabiała ponadprogra-
mowe zadania. Z mniej zdolnymi uczniami 
zostawała po lekcjach, żeby wytłumaczyć im 
materiał, którego nie zrozumieli. Pamiętam jak 
9 maja 1972 roku Ryszard Szurkowski na etapie 
wyścigu pokoju z Nowej Wsi pod Rzeszowem 
do Lublina zwyciężył zdecydowanie, uciekając 
samotnie przez ponad 70 km. Na drugi dzień 
na lekcji matematyki liczyliśmy, ile razy obróci-
ło się koło Szurkowskiego, a że wszyscy fascy-
nowali się wyścigiem Emilia wykorzystała to 
i w ten m.in. sposób matematyka stawała się 
przyjemniejsza. 

Nauczyła rachunków kilka pokoleń Kraśnia-
ków, jestem przekonany, że przedsiębiorczość 
i powodzenie w biznesie wielu moich rodaków 
to jej zasługa. Dużo jej zawdzięczamy: uczest-
niczyła w elektryfikacji wsi Krasne oraz w bu-
dowie nowej szkoły. Była damą w pełnym tego 
słowa znaczeniu, cechowały ją wyniesiona 
z prywatnych szkół kindersztuba, pełne gra-
cji ruchy, staranny, elegancki ubiór. Posiadała 
umiejętność rozmowy z ludźmi. W sposób sta-
nowczy, ale nienachalny potrafiła przedstawić 

swoje zdanie. W szkole w Łomnej zakonnice 
nauczyły ją robótek ręcznych. Emilia wspaniale 
haftowała, specjalizowała się w hafcie richelieu 
– rodzaju ażurowego haftu imitującego koron-
ki. Wykonywała wspaniałe obrusy, a dla mnie 
w 1960 roku wyhaftowała komeżkę. Chodzi-
łem w niej na procesję Bożego Ciała, chodzili 
moi trzej synowie, a teraz noszą ją wnuki. Po 
tylu latach, komeżka wciąż wzbudza zachwyt 
jakością wykonania. 

Emilia Tomaka, tak jak jej pokolenie, zachłys-
nęła się odzyskaniem niepodległości i tworze-
niem nowych struktur państwa polskiego. Za 
jedno z ważniejszych wydarzeń z tamtych cza-
sów uważała reformę Grabskiego, a Eugeniusz 
Kwiatkowski był jej bohaterem. Uwielbiała 
namalowany przez Karola Stokalskiego obraz 
w ołtarzu starego kościoła w Krasnem - Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Szczegól-
nie fascynował ją anioł z czarnymi skrzydłami 
stojący po prawej stronie obrazu, wpatrzony 
w Maryję i trzymający otwarte wieko sarkofa-
gu. Nazywała go „Czarnym Aniołem”. Po 100 
latach i jednym niepełnym miesiącu, 27 kwiet-
nia 2009 roku Czarny Anioł zamknął wieko 
jej sarkofagu. Miałem w życiu wielu dobrych 
nauczycieli, ale Emilia Tomaka zajmuje wśród 
nich szczególne miejsce. 

Kiedy remont starego kościoła dobiegnie 
końca i będziemy mogli oglądać obraz w głów-
nym ołtarzu, rzućmy okiem na Czarnego Anio-
ła i wspomnijmy Emilię Tomakę, bo o takich 
ludziach nie wolno zapomnieć.

Ryszard Berlowski

Czarny Anioł

Emilia Tomaka. 
Fot. ze zbiorów Janiny Lenarczyk

Wiktoria Tomaka z domu Mazur z córkami: 
Stanisławą, Janiną, Marią, Emilią i Czesławą – 
szósta – Helena urodzi się po powrocie Jana To-
maki z wojny. Fot. ze zbiorów Janiny Lenarczyk

Karol Stokalski „Wniebowstąpienie NMP”


