
Nr 27 (3/2021)

 

Biuletyn
Informacyjny GMINA

KRASNE

Kwartalnik                                                 ISSN 2392-1722                                                 Nr 27 (3/2021)

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

INWESTYCJE         OŚWIATA         KULTURA



2
www.gminakrasne.pl

Nr 27 (3/2021)

Kwartalnik
Biuletyn Informacyjny 
„Razem”

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

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

Zespół redakcyjny:
Lidia Hajduk
Ireneusz Śpiewla
Małgorzata Antczak
Monika Międlar

Opracowanie graficzne:
Marcin Kipisz | Małe Sztuki

ISSN 2392-1722
Nakład: 2 600 egz.
Do druku oddano: 23.09.2021 r.

Okładka: Uczestnicy półkolonii 
GOKiB Krasne.

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

Biuletyn jest rozpowszechniany
bezpłatnie

Wspieraj lokalnie



3
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 27 (3/2021)

Inwestycje gminne
Inwestycje realizowane w Gminie Krasne
Gmina Krasne zakończyła realizację dwóch najważniejszych 

zadań inwestycyjnych – budowę i rozbudowę sieci dróg w miej-
scowości Malawa oraz Rzeszów Załęże. 

W  II kwartale 2021 r. zakończono budowę drogi publicznej 
Malawa-Zagóra – etap I obejmujący odcinek drogi od skrzyżo-
wania z  drogą powiatową nr 1396R relacji Malawa-Wola Rafa-
łowska do km 0+551,81. W ramach inwestycji geometria drogi 
została dostosowana do parametrów drogi klasy D. Po prze-
budowie droga wyposażona jest w  jezdnię bitumiczną wraz 
z poboczami, chodnik/ciąg pieszo – rowerowy oraz rowy przy-
drożne. Ponadto zostały wykonane roboty branży inżynieryjnej, 
sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Wartość inwesty-
cji,  obejmująca projektowanie i  realizację zadania, wyniosła  
4 969 200,00 zł.

II etap drogi Malawa-Zagóra od granicy pomiędzy działką  
o nr ewid. 1676/19, a działką o nr ewid. 1676/20 do drogi gmin-
nej nr 10825R Chmielnik-Malawa w  gminie Chmielnik jest na 
etapie projektowania i  uzgodnień. Wartość inwestycji wynosi  
9 480 181,32 zł.

W  lipcu br. zostały zakończone roboty związane z  budową 
drogi do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże w miejscowości Krasne. 
Przedmiotowa droga jest drogą jednojezdniową o nawierzchni 
bitumicznej i szerokości jezdni 5,0 m. Ponadto posiada 20 miejsc 
parkingowych oraz miejsce do zawracania. W  ramach zadania 
został wykonany kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz 
przepust nad ciekiem wodnym.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 032 000 zł, przy do-
finansowaniu kwotą 965 500 zł ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 
2014-2020 w  ramach projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Ko-
lei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i  modernizacja linii kolejo-
wych oraz infrastruktury przystankowej” realizowanego wspól-
nie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i  16 gmin, 
w tym Gminę Krasne. 

Przed rozbudową

Po rozbudowie

Przed budową

Po zakończeniu budowy
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W dniu 29.07.2021 r. została podpisana Umowa z firmą BGI 

PROJECT CONSULTING Sp. z  o.o. na wykonanie dokumenta-
cji projektowej budowy i  przebudowy oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Krasne z istniejącej średniodobowej przepusto-
wości 650 m³/d do przepustowości średniodobowej 1200 m³/d. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 600 240,00 zł. 

W  sierpniu br. została wykonana również inwestycja budo-
wy trybuny na stadionie sportowym w  miejscowości Strażów. 
Trybuna ta posiada konstrukcję z rur stalowych ocynkowanych 
z  podestami z  krat pomostowych i  ustawienie systemowe. 
Obiekt posiada trzy rzędy miejsc z  siedziskami plastikowymi. 
Łącznie 180 miejsc siedzących.

Tekst i fot. W. Rusin
Po zakończeniu budowy

Miło nam Państwa poinformować, 
że w  wyniku regularnych apeli kiero-
wanych przez władze Gminy Krasne do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w  ostatnich tygodniach 
Zarząd Zlewni w  Krośnie, który admi-
nistruje ciekami wodnymi na terenie 
Gminy Krasne ogłosił kilka przetargów 
na roboty budowlane polegających na 
koszeniu i  wykaszaniu brzegów rzek 
i cieków. 

W  zakresie w/w  zamówień znalazło 
się:

1. Konserwacja odnogi Starego Wi-
słoka w  km 0+000 - 5+090 (wartość 
prac 42 790,95 zł),

2. Konserwacja odcinkowa poto-
ku  Stary Wisłok w km 0+000 - 14+800 
(wartość prac 90 164,07 zł),

3. Roboty utrzymaniowe na cieku 
bez nazwy w  m. Strażów gm. Krasne 
(wartość prac 22 336,73 zł),

4. Lokalne usuwanie szkód powo-
dziowych na potoku Malawa w  miej-
scowości Malawa,  gm. Krasne (otwar-

cie ofert 29 września br., a wartość prac 
około 80 000 zł).

Części 1 i 2 są już po wyborze Wyko-
nawcy i  zgodnie z  informacjami prze-
kazanymi przez Nadzór Wodny w  Łań-
cucie w  ciągu najbliższych dni prace 
powinny się rozpocząć. Wykonawcą 
tych prac będzie Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych w Łańcucie.

W najbliższych dniach powinien rów-
nież nastąpić wybór Wykonawcy zada-
nia 3 gdzie najtańszą a zarazem jedyną 
ofertę złożył również Rejonowy Zwią-
zek Spółek Wodnych z  Łańcuta. Oferta 
ta mieści się w  budżecie Wód Polskich 
więc wszystko wskazuje na to, że na tym 
odcinku prace również powinny rozpo-
cząć się w ciągu najbliższych tygodni.

Zadanie 4 związane jest z  lokalnym 
usuwaniem szkód spowodowanych 
przez lipcową ulewę, która przeszła nad 
Malawą i  spowodowała liczne podto-
pienia i  zalania dróg i  prywatnych po-

sesji. Mamy nadzieję, że oferty poten-
cjalnych Wykonawców zmieszczą się 
w  budżecie Wód Polskich i  niezwłocz-
nie prace te będą mogły się rozpocząć 
o  co wnioskuje wielu Mieszkańców 
mających swoje domy w pobliżu rowu 
M-5.

Podsumowując, Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie - dzięki 
usilnym zabiegom Wójta Gminy, który 
wraz z radnymi i sołtysami wielokrotnie 
apelował o  zwiększenie nakładów na 
utrzymanie cieków i  potoków na tere-
nie naszej gminy – przeznaczyły w tym 
roku znacznie większe środki na ten 
cel. Miejmy nadzieję, że prace wykona-
ne w  najbliższym czasie w  znacznym 
stopniu przyczynią się do poprawy bez-
pieczeństwa a  udrożnienie przepływu 
w znacznym stopniu poprawi stan wód 
szczególnie w Starym Wisłoku.

M. Brzychc
Fot. I. Śpiewla, Ż. Krynicka

Kolejne gminne inwestycje
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Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

XL sesja z dnia 29.06.2021r.

1. Uchwała Nr XL/284/2021 RGK w/s 
udzielenia Wójtowi Gminy Krasne wotum 
zaufania.

2. Uchwała Nr XL/285/2021 RGK w/s 
rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Gminy Krasne za rok 
2020 wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu.

3. Uchwała Nr XL/286/2021 RGK w/s 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Krasne za 2020 rok.

4. Uchwała Nr XL/287/2021 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2021.

5. Uchwała Nr XL/288/2021 RGK w/s 
udzielenia pomocy finansowej dla Powia-
tu Rzeszowskiego.

6. Uchwała Nr XL/289/2021 RGK w/s 
wyrażenia zgody na nabycie nierucho-
mości położonych w  miejscowości Pali-
kówka na własność Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr XL/290/2021 RGK w/s 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Krasne.

8. Uchwała Nr XL/291/2021 RGK w/s 
przyjęcia projektu regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków.

9. Uchwała Nr XL/292/2021 RGK w/s 
uchylenia uchwały dotyczącej określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w  gminie 
Krasne w roku szkolnym 2021/2022.

10. Uchwała Nr XL/293/2021 RGK w/s 
określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w  gminie Krasne w  roku szkolnym 
2021/2022.

11. Uchwała Nr XL/294/2021 RGK w/s 
zmiany uchwały w/s dotacji przedmioto-
wej dla samorządowego zakładu budże-
towego Gminy Krasne.

XLI sesja z dnia 16.07.2021r.

1. Uchwała Nr XLI/295/2021 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XLI/296/2021 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XLI/297/2021 RGK w/s 
przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Krasne na lata 2022-2030 

oraz określenia szczegółowego trybu 
i  harmonogramu opracowania projektu 
strategii, w tym trybu konsultacji.

4. Uchwała Nr XLI/298/2021 RGK w/s 
podjęcia współpracy z gminą Malý Šariš.

XLII sesja z dnia 31.08.2021r.

1. Uchwała Nr XLII/299/2021 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XLII/300/2021 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XLII/301/2021 RGK w/s 
najmu części budynku stanowiącego 
własność Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr XLII/302/2021 RGK w/s 
najmu lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr XLII/303/2021 RGK w/s 
wyrażenia zgody na zamianę nierucho-
mości położonych w obrębie Krasne.

6. Uchwała Nr XLII/304/2021 RGK w/s 
przyjęcia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków.

Opracowała: Z. Berłowska

Wizyta słowackiego partnera
W  dniach 28-29 sierpnia br. w  naszej 

gminie gościliśmy 3-osobową delegację 
z  zaprzyjaźnionego Małego Szarysza na 
Słowacji na czele z  Wójtem Stanisłavem 
Mathia. Była to pierwsza wizyta przedsta-
wicieli słowackiego partnera, która miała 
na celu zapoznanie ze sposobem funk-
cjonowania administracji samorządowej 

w  Polsce oraz zaznajomienie z  naszymi 
zwyczajami, obyczajami oraz kulturą. 
Delegacja odwiedziła szkołę w  Malawie, 
w której odbył się pokaz koszykarek oraz 
wysłuchała występu kapeli Malawianie. 
Następnym punktem programu było 
zwiedzanie malawskiego wzgórza, koś-
cioła św. Wawrzyńca w Malawie, Zespołu 
Szkół w Krasnem, Gminnego Żłobka oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury i  Biblioteki 

w  Krasnem. Goście odwiedzili również 
Urząd Gminy w  Krasnem, gdzie spotkali 
się z Wójtem Gminy Krasne – Wilhelmem 
Woźniakiem oraz radnymi naszej gminy. 
Na zakończenie wizyty zaproszeni goście 
mieli okazję obejrzeć musical „Skrzypek 
na dachu” na Obiekcie Sportowo-Rekrea-
cyjnym Crasnovia w Krasnem.

Tekst i fot. M. Międlar

Wizyta u Konsula w Preszowie

Na malawskim wzgórzu
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Dzięki staraniom Urzędu Gminy Kras-
ne w  dniu 26.08.2021 na terenie naszej 
gminy zamontowane zostały cztery defi-
brylatory AED. Znajdują się one: na fron-
towej ścianie budynku Gminy Krasne oraz 
w remizach jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Malawie, Strażowie oraz Pali-
kówce. 

Defibrylator – urządzenie, którego za-
daniem jest przywracanie prawidłowego 
rytmu serca za pomocą podania impulsu 
elektrycznego. W przypadku wystąpienia 
nagłego zatrzymania krążenia, w  połą-
czeniu z  resuscytacją krążeniowo-odde-
chową jest jedynym sposobem na urato-
wanie życia.

Defibrylator AED jest urządzeniem, 
które w bezpieczny dla ratownika i osoby 
poszkodowanej sposób prowadzi, krok 
po kroku, za pomocą poleceń głosowych 
i  wizualnych przez przebieg akcji ratow-
niczej, podając impuls elektryczny. Został 
skonstruowany tak, by w odróżnieniu od 
defibrylatora szpitalnego, mógł służyć 

w warunkach zewnętrznych, w miejscach 
publicznych, takich jak: instytucje, urzędy 
czy też ośrodki sportowe. Jednocześnie, 
ze względu na poręczny rozmiar nadaje 
się doskonale jako wyposażenie służb 
ratowniczych (GOPR, WOPR) czy też stra-
ży miejskiej i  policji. Jego ideą jest więc 
łatwy i  publiczny dostęp oraz prostota 
w  obsłudze tak, by użyć go mógł każdy, 
nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

Każdego roku w  Polsce dochodzi do 
około 40 tysięcy Nagłych Zatrzymań Krą-
żenia. Niestety przeżywalność NZK jest 
bardzo niska, a  kluczową rolę w  ratowa-
niu życia nieprzytomnej, nieoddychają-
cej osoby pełni świadek zdarzenia, który 
powinien zrobić wszystko, co potrzebne 
żeby uratować życie. A  co zrobić? Zasa-
da jest prosta: Jeżeli poszkodowany nie 
oddycha, bądź nie oddycha prawidłowo, 
rozpocznij uciski klatki piersiowej, wezwij 
pomoc 999/112, użyj defibrylatora AED. 
Wystarczy włączyć defibrylator, słuchać 
i wykonywać polecenia wydawane z AED, 

a  urządzenie w  prosty i  bezpieczny spo-
sób przeprowadzi nas przez kolejne eta-
py resuscytacji. 

Przemysław Chmaj, ratownik medyczny
Fot. M Międlar, P. Chmaj

W naszej gminie bezpieczniej

W Zespole Szkół w Malawie o bezpie-
czeństwo uczniów podczas przechodze-
nia przez przejście dla pieszych dba pan 
Jerzy. Codziennie w czasie największego 
natężenia ruchu drogowego wychodzi 
ze znakiem STOP i pomaga, aby trasa do 
i  ze szkoły była jak najbardziej komfor-
towa. Oprócz tego pan Jerzy wykonuje 
też różne inne prace związane z porząd-
kowaniem terenu wokół szkoły. Dzięki 
jego zaangażowaniu społeczność szkolna 
może czuć się bezpiecznie i obcować na 
co dzień w zadbanym otoczeniu.

M.Maciejowska. Fot. I. Śpiewla

W naszej szkole bezpieczniej
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W związku z docierającymi do Urzędu 
Gminy Krasne zgłoszeniami dotyczącymi 
podnoszenia poziomu gruntów poprzez 
nawożenie mas ziemnych informujemy, 
że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z  dnia 10 listopada 2015 
roku w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które osoby fizyczne lub jednostki niebę-
dące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz do-
puszczalnych metod ich odzysku, osoba 
prywatna może przyjąć na własną dział-
kę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 
200 kg/m2. 

Niezanieczyszczona gleba, którą wy-
dobywa się w  trakcie robót budowla-
nych, nie jest zaliczana do odpadów pod 
warunkiem, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych 
w stanie naturalnym na terenie, na któ-
rym został wydobyty. Każdy inny rodzaj 
mas ziemnych należy traktować jako od-
pad. Właściciel terenu chcąc podnieść 
wysokość działki poprzez nawiezienie 
dużej ilości ziemi, gruzu czy innych od-
padów, które mogą być wykorzystane 
do utwardzenia terenu - musi uzyskać 
stosowne pozwolenie.

Przyjęcie na swój grunt mas ziem-
nych wbrew powyższym zasadom, 
może skutkować wszczęciem postępo-
wania administracyjnego na podstawie 
z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopa-
da 2016 r. o  odpadach (Dz.U. z  2021 r. 
poz. 779), który mówi, że wójt, w  dro-
dze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje 
posiadaczowi odpadów ich usunięcie 
z  miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania. Wy-
konywanie tej decyzji podlega egzeku-
cji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w  administracji. Skutkuje to 
nałożeniem wysokich kar pieniężnych 
(do 50 000 zł dla osób fizycznych oraz 
do 200 000 zł dla osób prawnych).

Ponadto według zapisów ustawy 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym zmiana zagospodaro-
wania terenu (w  tym podwyższanie 
terenu) w przypadku braku planu miej-
scowego, wymaga ustalenia w  drodze 
decyzji warunków zabudowy. Należy 
również zwrócić uwagę na to, że niwe-
lacja terenu dokonana poprzez uzu-
pełnienie ubytków na gruncie masami 

ziemnymi może doprowadzić do zmia-
ny poziomu wód gruntowych. 

Zgodnie z  na art. 234 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne, 
właściciel gruntu nie może: 

1. zmieniać stanu wody na grun-
cie, a  zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdującej się na jego gruncie wody 
opadowej, ani kierunku odpływu ze 
źródeł ze szkodą dla gruntów sąsied-
nich 

2. odprowadzać wód oraz ścieków 
na grunty sąsiednie. 

Właściciel gruntu ma obowiązek usu-
nięcia przeszkód oraz zmian w  odpły-
wie wody, powstałych na jego gruncie 
wskutek przypadku lub działania osób 
trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsied-
nich. Oznacza to, że właściciel terenu 
nie może zmieniać kierunku spływu 
wód opadowych i  roztopowych po-
przez zmianę ukształtowania działki. 
Może natomiast, w  przypadku braku 
możliwości odprowadzenia nadmiaru 
wody, wybudować urządzenia rozsą-
czające wodę w obrębie własnej działki.

J. Amarowicz

Podnoszenie terenu - przepisy

Informujemy o  naborze uzupełnia-
jącym przystąpienia do projektu „Wy-
miana źródeł ciepła na terenie ROF”, 
który odbywa się od 1 do 30 września 
2021 r. 

1. Projekt obejmuje wymianę dotych-
czasowych źródeł ciepła na kotły gazowe 
kondensacyjne poprzez:

a) wymianę dotychczasowych źródeł 
ciepła na kotły kondensacyjne jednofunk-

cyjne (do zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania) wraz z zasobnikiem do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej,

b) wymianę dotychczasowych źródeł 
ciepła na kotły kondensacyjne dwufunk-
cyjne (do zasilania instalacji centralnego 

ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej w sposób przepływowy),

c) wymianę dotychczasowych źródeł 
ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na 
kotły na biomasę z  automatycznym zsy-
pem paliwa.

Dofinansowanie na wymianę źródeł 
ciepła wynosi 85% wartości netto in-
westycji. 

Dotyczy mieszkańców Gmin: Rzeszów, 
Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów 
Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łań-
cut, Trzebownisko, Tyczyn. Szczegółowe 
zasady naboru wniosków znajdują się 
w  Regulaminie naboru wniosków w  za-
kładce DOKUMENTY na stronie www.rof.
org.pl.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. 
Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów 
niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne.

N. Cisek

Wymiana źródeł ciepła
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Warto wiedzieć

Statystyczny Polak wyrzuca rocznie niemal 100 butelek PET, co 
przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy ton tych opakowań w  skali 
roku. To bardzo dużo. Główny problem z  tego typu opakowania-
mi polega na tym, że zajmują dużo miejsca. Sprawę utrudnia fakt, 
iż jedna butelka potrzebuje na rozkład aż 500 lat! Z tego względu 
organizuje się zbiórkę opakowań PET, które następnie poddawane 
są recyklingowi.

Zbiórka butelek PET

Proces recyklingu zaczyna się od selektywnej zbiórki. Do tego 
celu służą specjalnie oznaczone pojemniki. Powinno się zwracać 
uwagę, by przed wyrzuceniem butelki do kontenera odkręcić zakręt-
kę, a następnie zgnieść opakowanie. W ten sposób zaoszczędzimy 
dużo miejsca w pojemniku, do którego zmieści się więcej zgniecio-
nych butelek. Jeśli chodzi o nakrętki, można je wyrzucić osobno albo 
przeznaczyć osobom lub organizacjom zajmującym się ich zbiórką. 
Pozyskane w ten sposób nakrętki są sprzedawane, a pieniądze w ten 
sposób uzyskane mogą być przekazane na szczytny cel.

Selekcja wtórna

Zebrane przy pomocy zbiórki selektywnej opakowania zostają 
następnie poddane selekcji wtórnej. W sortowniach następuje po-
dział butelek ze względu na kolor. Następnie są zgniatane i w po-
staci bel zostają przetransportowane do zakładu przetwórczego 
– tu zaczyna się właściwy proces recyklingu. Bele zostają rozpako-
wane, a następnie wstępnie usuwane są etykiety, klej oraz pozosta-
łe zanieczyszczenia.

Oczyszczenie i mielenie butelek PET

Kolejny etap polega na mieleniu oczyszczonych butelek na płat-
ki PET. Zmielone płatki zostają ponownie poddane oczyszczaniu, 
tym razem przy pomocy urządzeń mechanicznych. Za pomocą 
strumienia powietrza usuwane są lżejsze materiały takie jak na-
klejki, piasek od cięższych płatków. Po krystalizacji i  wysuszeniu 
materiału powstaje granulat, który może zostać ponownie wyko-
rzystany w  procesie produkcji butelek PET. Trzeba zaznaczyć, że 
z wykorzystaniem tak otrzymanego granulatu z recyklingu mogą 
być produkowane tylko butelki do stosowania w chemii gospodar-
czej. Ze względu na wymogi sanitarne, nie może być wykorzystany 
przy produkcji opakowań spożywczych.

Co powstaje z przetworzonych butelek PET?

Recykling opakowań PET służy ponownemu wykorzystaniu ma-
teriału w produkcji nie tylko butelek. Granulat z plastikowych bu-
telek może być zastosowany do produkcji polaru, który zachowuje 
dobre właściwości cieplne. Obliczono, że do wyprodukowania jed-
nej bluzy z tego materiału potrzeba 35 butelek. Z włókien polies-
trowych produkuje się również inne produkty z branży odzieżowej, 
takie jak ubrania narciarskie, namioty czy plecaki.

Recykling butelek PET to proces przeprowadzany nie tylko ze 
względów ekologicznych. Ważną rolę odgrywa także aspekt eko-
nomiczny. W przypadku opakowań plastikowych świetnie spraw-
dza się ogólna idea przyświecająca odzyskowi surowców. W  ten 
sposób oszczędzamy zasoby naturalne Ziemi, a pozyskane mate-
riały dostają drugie życie.

Źródło: esbud.pl

Recykling 
butelek PET

Zachęcamy do szczepień 
przeciwko COVID-19

Dzięki odporności zbiorowi-
skowej szczepienie chroni nie 
tylko osobę zaszczepioną, ale 
dodatkowo również najsłab-
szych, którzy nie mogą być za-
szczepieni ze względu na prze-
ciwwskazania, ponieważ są za 
mali na szczepienie (niemow-
lęta) lub chorują przewlekle. 
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Dzienny Dom Pomocy

Opiekunowie Dziennego Domu Pomo-
cy w Krasnem w dniu 30.08.2021 r. zorga-
nizowali swoim podopiecznym wyciecz-
kę do Skansenu w  Kolbuszowej. Mimo 

deszczowego poranka, dzień okazał się 
idealny na wędrówkę po Skansenie. Nasi 
podopieczni mieli okazję zobaczyć świat, 
którego już nie ma. Dzięki audioprzewod-

nikowi dowiedzieliśmy się ciekawych 
historii o  mieszkańcach wsi, a  seniorzy 
mogli powspominać swoje dzieciństwo. 
Po długiej wędrówce nastąpił zasłużony 
wypoczynek przy wspólnym grillu. Mo-
gliśmy posmakować pysznych kiełbasek 
oraz kaszanki. Były długie rozmowy i głoś-
ne śpiewanie piosenek. Czas minął szyb-
ko i w bardzo miłej atmosferze. 

M. Zwiercan, W. Zdeb
Fot. M. Zwiercan

Wycieczka do skansenu

W  tym roku, podobnie jak w  ubie-
głym, zajęcia na Świetlicy Środowiskowej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krasnem, z powodu pandemii, prowa-
dzone były z  przerwami. Aby nadrobić 
ten cenny czas, zorganizowano dwuty-
godniowe zajęcia wakacyjne, które od-
bywały się w  dniach 28.06-09.07.2021r. 
w Palikówce, Strażowie i Malawie. W tym 
roku postanowiliśmy ten czas spędzić 
bardzo aktywnie, dlatego też w  progra-
mie znalazły się różne wyjazdy. W ramach 
zajęć, dzieci miały okazję do wspólnych 
zabaw sportowych i  sprawnościowych 
w Centrum Zabaw i Rozrywki „Kolorado”. 

Została zorganizowana wycieczka do 
stadniny koni w Leśnej Woli. Tam uczest-
nicy poznali pracę stadniny i obowiązki 
opiekunów koni. Każdy uczestnik miał 
możliwość przejażdżki konnej. Podczas 
wizyty w parku linowym dzieci miały spo-
sobność do pokonywania swoich lęków. 
Z rozmów wynikało, że dla niektórych jest 
to pierwsza taka wizyta. Choć początko-
wo na niektórych twarzach malował się 
strach i  lęk, to z  biegiem czasu pojawia-
ły się uśmiech i  zadowolenie. Na koniec 
wizyty każdy mógł samodzielnie usma-
żyć kiełbaskę przy ognisku. Wiele radości 
i zadowolenia przyniosła dzieciom wizyta 

w  sali zabaw Bada Boom w  Rzeszowie. 
Oprócz tego, każde dziecko stworzyło 
swoją pizzę w  nowej odsłonie – Twister 
Pizza. Wiele radości sprawiła również wi-
zyta w  parku trampolin, po której każdy 
wyszedł zmęczony, ale zadowolony. W ra-
mach zajęć zorganizowano również dwa 
wyjazdy do kin w  Rzeszowie, połączone 
z wizytą w lodziarni i zabawami przy fon-
tannie multimedialnej. Oprócz licznych 
wyjazdów prowadzone były również za-
jęcia stacjonarne w  świetlicy, m.in. zaję-
cia sportowe, kulinarne, plastyczne oraz 
zabawy na świeżym powietrzu. Każdy 
z uczestników, jak i rodzice zorganizowa-
ne zajęcia oceniali na 6+.

Tekst i fot. M. Tronina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wakacje na Świetlicy Środowiskowej
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W ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne za 
rok szkolny 2020/2021, Wójt Gminy Krasne przyznał 101 
stypendiów, za szczególne osiągnięcia uczniów szkół pod-
stawowych z terenu gminy Krasne. Wysokość stypendium 
wyniosła od 300,00 do 2 000,00 złotych. Na wypłatę sty-
pendiów w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano kwo-
tę 71 000,00 zł. 

W ramach przyznanych stypendiów wypłacono:
•	 84 stypendia za wysokie wyniki w nauce;
•	 8 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe;
•	 3 stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe;
•	 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia artystyczne,

Stypendium otrzymało:
•	 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnem;
•	 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Malawie;
•	 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Palikówce;
•	 19 uczniów Szkoły Podstawowej w Strażowie.
7 września 2021 r. w Zespole Szkół w Malawie odbyła się 

uroczystość, podczas której Wójt Gminy Krasne Wilhelm 
Woźniak wręczył listy gratulacyjne dla rodziców nagro-
dzonych uczniów oraz dyplomy dla uczniów.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy wy-
sokich osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych 
i wysokich wyników w nauce oraz życzymy dalszych suk-
cesów w  nowym roku szkolnym, a  rodzicom satysfakcji 
i zadowolenia ze swoich pociech.

G. Belcyr. Fot. I. Śpiewla

Stypendyści Gminy Krasne
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Stypendyści Gminy Krasne
Serdecznie gratuluję tegorocznym stypendystom Gminy Krasne, któ-

rzy udowodnili, że nawet w trudnych – covidowych czasach można 
osiągać wysokie wyniki naukowe, sportowe i artystyczne.
Dziękuję równocześnie Rodzicom, Opiekunom oraz Nauczycielom 

nagrodzonych uczniów za wszelkie wsparcie, którego od Was do-
świadczyli.

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne
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Edukacja i oświata

Zakończony dopiero niedawno rok 
przedszkolny, był dla wszystkich wyjątkowo 
burzliwy. Szalejąca pandemia powodowała 
wahania nastrojów społecznych. Miało to 
wielki wpływ na postawę dzieci, rodziców 
i  nauczycieli. Jednak pomimo wszystko 
nasze przedszkole stanęło na wysokości 
zadania i prowadziło swoją Misję w sposób 
zadawalający.

W miesiącach zimowych zorganizowane 
zostały spotkania z  fizjoterapeutką, kucha-
rzem, a  w  ramach współpracy przedszkola 
z  Biblioteką Publiczną w  Krasnem, prze-
prowadzone zostały przez bibliotekarkę 
Małgorzatę Antczak, lekcje biblioteczne. 
Jednak wydarzeniem na które najbardziej 
czekały nasze dzieci, był zorganizowany 
,,Bal Karnawałowy”, gdzie przedszkolaki 
mogły pokazać się w  barwnych strojach 

karnawałowych, potańczyć i  skosztować 
słodkiego poczęstunku. 

Marzec i kwiecień to miesiące wiosenne, 
gdzie nasze przedszkolaki zapoznały się 
z  pracą: aktora i  reżysera Macieja Szukały, 
listonosza oraz leśnika. Dzieci dowiedziały 
się również kilku ważnych rzeczy na temat 
ekologii i dbania o naszą planetę w ramach 
akcji: „Zbieram To w Szkole”, ,,Mali Strażnicy 
Przyrody” czy „Rady na Złe Odpady”. Nato-
miast z  okazji Świąt Wielkanocnych nasze 
Panie nauczycielki zorganizowały Gminny 
Konkurs pt. ,,Moja Kartka Wielkanocna”, do 
którego przystąpiły wszystkie przedszkola 
z naszej Gminy.

Maj i czerwiec są miesiącami, gdzie w na-
szym przedszkolu dzieje się wiele wydarzeń. 
W ramach poznawania ciekawych zawodów 
gościliśmy: strażaka,  krawcową, podopiecz-

nych z Dziennego Domu Pomocy, żołnierzy, 
stomatologa, a Panie z GOKiC w Rakszawie 
przeprowadziły dla dzieci ciekawe warsztaty 
tkackie. W  czerwcu zostały również zorga-
nizowane dla dzieci 5-, 6-letnich dwie wy-
cieczki: do Kompleksu Turystycznego „Brze-
zovka” w Domatkowie i do Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej. 

Nadmienić trzeba, że w tym czasie nasze 
dzieci poprzez rozwijanie swoich talentów, 
brały udział w  wielu konkursach przed-
szkolnych, gminnych, międzygminnych, jak 
i ogólnopolskich. 

Niestety ze względu na pandemię, nie 
mogliśmy gościć ukochanych Dziadków 
i  Babć oraz Rodziców naszych dzieci w  ra-
mach „Dnia Babci i Dziadka” oraz ,,Dnia Ro-
dziny”. W  związku z  powyższym, występy 
naszych podopiecznych zostały nagrane 
przez panie wychowawczynie ze wszystkich 
grup i  przekazane na ręce Rodziców wraz 
z przygotowanymi przez dzieci laurkami.

Na koniec należy wspomnieć, że w mija-
jącym roku przedszkolnym udało się zrea-
lizować w naszej placówce założenia planu 
Projektu Unijnego pn. ,,Utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych w  OWP w  Malawie 
i w Krasnem”. Podsumowanie w/w projektu 
odbyło się w Przedszkolu w Malawie, gdzie 
zostało zorganizowane spotkanie integra-
cyjne dla wszystkich dzieci, które wzięły 
udział w projekcie. Wydarzenie to związane 
było z zabawami oraz drobnymi upominka-
mi dla uczestników.

Zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej przedszkola w  Krasnem, gdzie 
można  zapoznać się z aktualnymi wydarze-
niami naszej placówki.

M. Babiarz, I. Michno- Chorzępa
Fot. Archiwum GP Krasne

Przedszkole w Krasnem

Przedszkole w  Malawie otwiera dzieciom drzwi do świata nowoczes-
nych technologii i edukacji. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy ak-
tywność związaną z nauką kodowania, czyli tworzenia poleceń i sekwencji 
obrazkowych, co okazało się być  świetną zabawą i uatrakcyjnieniem zajęć. 
Zostały zakupione do tego specjalne maty do kodowania, fiszki, kubeczki, 
krążki humanistyczne i  matematyczne. Takie zajęcia oswajają najmłod-
szych z  nowymi technologiami w  kreatywny sposób. Kolejnym etapem 
nauki programowania w przedszkolu było pierwsze spotkanie z Genibo-
tem - robotem czytającym karty graficzne. Dzieci polubiły nowych „przy-
jaciół” od pierwszego wejrzenia, były bardzo szczęśliwe i podekscytowane 
każdymi zajęciami, w których były wykorzystywane geniboty. Młodzi pro-
gramiści przetestowali także zabawy z innymi przesympatycznymi robota-
mi, tj.: roboty Dash, Dot. 

Praca i zabawa z robotami okazała się prawdziwą frajdą dla dzieci - a to 
dopiero początek. Od września będziemy kontynuować zajęcia z kodowa-
nia i dołączą do nas jeszcze roboty - Ozoboty. Systematyczne wdrażanie tej 
metody edukacyjnej zachęca do eksperymentowania, poszukiwania kre-
atywnych rozwiązań,  pozwala na kształtowanie kompetencji cyfrowych 
w bezpieczny, przyjazny i intuicyjny dla dzieci sposób. 

A. Kuczma. Fot. Archiwum GP Malawa

Mali programiści
w Malawie
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Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty 
i oczy dziecka.

Dante Alighieri

Pierwszego czerwca br. w  Gminnym 
Przedszkolu w  Strażowie te oczy rozbłysły 
bardziej niż zwykle. Choć staramy się, aby 
każdy dzień pobytu dzieci w  przedszkolu 
był wyjątkowy to jednak pierwszy czerwca 
jest inny, szczególny, niesłychanie ważny. 
I  choć nad potrzebami najmłodszych po-
winniśmy i musimy pochylać się codziennie, 
to właśnie Dzień Dziecka jest okazją i przy-
pomnieniem, aby zwracać na to mocniej 
uwagę. Jako dorośli chcemy, żeby najmłod-
si czuli się wyjątkowo i wiedzieli ile znaczą, 
nie tylko dla rodziców, lecz dla całej spo-
łeczności dorosłych. Już kilka dni przed tym 
ważnym dniem tematyka zajęć wszystkich 
grup oscylowała wokół tematu dzieciństwa. 
Przedszkolaki w  skrócie poznały historię 
Międzynarodowego Dnia Dziecka, przypo-
mniały sobie Prawa Dziecka, dowiedziały 
się jak żyją i jakie mają tradycje, stroje i ulu-
bione zabawy dzieci z różnych stron świata. 

Kulminacyjnym punktem obchodów te-
gorocznego Dnia Dziecka było spotkanie 
z  animator – Panią Moniką. Dzięki sprzyja-
jącej pogodzie zebraliśmy się z  podziałem 
na grupy na przedszkolnym placu zabaw, 
który tego dnia ozdobiony był kolorowymi 
balonami i wstążkami oraz balonami przed-
stawiającymi postacie z  ulubionych bajek 
dzieci. Przedszkolaki, wspólnie z opiekuna-
mi i  animatorami, bawiły się, wygłupiały, 
tańczyły  do najlepszych hitów, brały udział 
w  zajęciach ruchowych i  muzycznych, za-

kładały przebrania, maski i  barwne peruki.  
Odbył się również pokaz baniek mydlanych, 
które odlatując w  stronę nieba powodo-
wały zachwyt dzieci, a  te starały się je do-
gonić i dotknąć. Zabawy kontynuowaliśmy 
w salach, gdzie przedszkolaki konkurowały 
ze sobą w  zawodach sportowych, wesoło 
i głośno bawiły się, śpiewały i cieszyły oraz 
w  chwili odpoczynku mogły częstować się 
drobnymi słodkościami. 

P. Łączak
Fot. Archiwum GP Strażów

Przedszkole w Strażowie

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty na-
leży do wyjątkowo udanych dla uczniów 
dwóch klas ósmych Szkoły Podstawowej im. 
M. Kopernika  w Krasnem. Osiągnięcie bar-
dzo wysokiego ósmego (na dziewięć moż-
liwych) staninu ze wszystkich przedmiotów 
egzaminacyjnych - to wspólny sukces po-
przedzony ogromnym wysiłkiem uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Warto podkreślić, że 
przez wiele ostatnich miesięcy lekcje i  po-
wtórki odbywały się w formie zdalnej. Mimo 
to wszyscy stanęli na wysokości zadania, 
wykazując się dużym zaangażowaniem 
i odpowiednią motywacją.

Cieszy to tym bardziej, że wynik egzami-

nu znacząco wpływa na przyjęcie ucznia do 
wybranej przez niego szkoły ponadpodsta-
wowej. Połowa wszystkich punktów do zdo-
bycia – to właśnie punkty za egzamin. 

Zadania we wszystkich arkuszach spraw-
dzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opano-
wali wymagania egzaminacyjne z  zakresu 
języka polskiego, matematyki i  języka an-
gielskiego. Nasi uczniowie na tle rówieśni-
ków z całej Polski, powiatu i gminy wypadli 
znakomicie.

Gratulacje dla uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli. 

E. Zakorczmenna
Fot. K.Bysiewicz

Mistrzowski finisz ósmoklasistów
Szkoła Gmina Powiat Polska Stanin

Język Polski 71,6% 69% 65% 60% 8

Matematyka 68% 59% 50% 47% 8

Język Angielski 80,7% 70% 65% 66% 8
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Sukces w Krasnem

Mimo, że rok szkolny rozpoczyna się 1 
września, w  Zespole Szkół w  Malawie już 
w  sierpniu ławki szkolne nie stały puste. 
Końcem wakacji bowiem zasiedli w  nich 
uczniowie, którzy zakwalifikowali się do 
międzynarodowego projektu pod hasłem 
„Zdrowa, sportowa, międzynarodowa 
przyszłość”, i  szlifowali swoje umiejętności 
językowe podczas zajęć z angielskiego i hi-
szpańskiego. 

Sale lekcyjne czekają na pozostałych ucz-
niów, zwłaszcza pierwszoklasistów, dla któ-
rych panie wychowawczynie, Beata Lutecka 
i Beata Głowiak, wraz z dyrekcją przygoto-
wali uroczyste pasowanie na uczniów. Nasze 
profesjonalnie wyposażone klasopracow-
nie umożliwiają rozwijanie uczniowskich 
zainteresowań, a czas spędzony w szkole to 
szansa na odkrywanie piękna i poznawanie 
tajemnic świata. Mamy nadzieję, że każdy 
znajdzie tu dla siebie coś interesującego, że 
spotkania z  nauką, z  intelektualną przygo-
dą oraz rówieśnikami zaowocują nie tylko 
indywidualnym rozwojem, ale także otwar-
tością na świat i ludzi.

Wzorem lat ubiegłych będziemy w szkole 
organizować akcje rozwijające postawę od-
powiedzialności za środowisko naturalne, 
którym prześwieca nadrzędny cel - ochrona 
naszej planety. Tym samym włączamy się do 
realizacji jednego z kilku kierunków polityki 
oświatowej państwa.

U progu nowego roku szkolnego życzy-
my całej społeczności szkolnej twórczej 
energii, by nadchodzący czas był okresem 
pomyślnej współpracy, wzajemnej życzli-
wości oraz licznych sukcesów we wszyst-
kich działaniach. 

Tekst i fot. M. Maciejowska

Szkoła w Malawie

Wychowanka Gminnego 
Przedszkola w  Krasnem Urszula 
Szuberla z grupy ,,Pszczółki” zosta-
ła wyróżniona w  Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym pt. ,,Por-
tret Mojej Mamy”. Organizatorem 
konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury w Goczałkowicach Zdrój. 

Praca dziewczynki została wy-
różniona z  pośród 1246 nade-
słanych portretów. Serdecznie 
gratulujemy naszej Wychowance, 
Rodzicom i  Nauczycielkom laure-
atki.

Nauczyciele Gminnego Przed-
szkola w Krasnem, wraz z dyrekto-
rem Małgorzatą Wilk, rozpoznają 
i  zaspakajają indywidualne po-
trzeby rozwojowe i  edukacyjne 

naszych dzieci, a w szczególności pomagają w rozwijaniu ich 
uzdolnień. 

M. Babiarz. Fot. Archium GP Krasne

1 września 2021 roku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów Szkoły Podstawowej w  Strażowie. Na scenie, w  obec-
ności rodziców, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowania 
dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Agata Gunia-Buk. Wychowawcą 
klasy 1a została Anna Krzeptoń, a klasy 1b Renata Mosior. Życzymy 
wysokich ocen i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Tekst i fot. K. Kot 

Nowy rok rozpoczęty
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10 września 2021 r., w  ramach projektu 
,,Działaj lokalnie’’, uczniowie Zespołu Szkół  
w Strażowie, wraz z opiekunami, wybrali się 
na wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej Ran-
cho Pstrągowa. Pogoda tego dnia była wy-
śmienita, słońce nie przestawało nas ogrze-
wać. Po przyjeździe na miejsce czekał na nas, 
w  altanie znajdującej się na środku stawu, 
słodki poczęstunek, po którym udaliśmy się  
kolorowym wozem na zwiedzanie urokliwej 
okolicy. Po przejażdżce był czas na zabawę 
na placu zabaw i na boisku. Zmęczeni zaba-
wą, ale ciekawi dalszej części dnia, poszliśmy 
zwiedzać mini ZOO, gdzie można było kar-
mić i głaskać oswojone  lamy, kucyki i małe 
kózki. Taki bezpośredni kontakt ze zwierzę-
tami w  ich naturalnym środowisku dostar-
czył wszystkim wielu wrażeń i pozytywnych 

emocji. To oczywiście nie był koniec atrakcji, 
czekała nas jeszcze jedna przejażdżka – mia-
nowicie letni kulig, wspinanie się na wieżę 
widokową i  szaleństwo w  parku linowym. 
Wycieczkę zakończyliśmy karmieniem ryb 

w stawie i odpoczynkiem w pięknej altanie. 
Po dniu pełnym wrażeń i pozytywnych emo-
cji wróciliśmy do Strażowa.

Tekst i fot. J. Dral-Gaweł

Działaj 
lokalnie

Publiczny Żłobek w  Krasnem, w  lipcu 
br. zorganizował konkurs dla swoich pod-
opiecznych oraz ich rodziców pod hasłem 
„Żłobek oczami dziecka i  rodzica”. Celem 
konkursu było przedstawienie dowolną 
techniką swoich wyobrażeń odnośnie pla-
cówki. Chcieliśmy również zachęcić rodzi-
ców do pracy z  dziećmi oraz twórczego 
i  kreatywnego spędzenia wolnego czasu. 
Spośród zgromadzonych prac wyłoniono 

zwycięzców, a  także przyznano wyróżnie-
nia. Serdecznie gratulujemy i  dziękujemy 
rodzicom i dzieciom za udział w konkursie, 
zaangażowanie i  przepięknie wykonane 
prace. Ogromne podziękowania składamy 
także sponsorom: Greinplast, Sala Zabaw 
Kolorado, Fundacja Krasnoludek, Moje Bam-
bino. Dzięki ich hojności mogliśmy przygo-
tować nagrody dla naszych milusińskich. 

Tekst i fot. J. Chmaj

Publiczny Żłobek 
w Krasnem
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Wakacje 
z GOKiB Krasne

Warsztaty z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Zbir”

Warsztaty fotograficzne „Malowanie światłem”

Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Wielki las”

Wycieczka do Alpaka Team
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Fot. Pracownicy GOKiB Krasne

Wycieczka do Parku Linowego „Linoskoczek”

Event promocyjny projektu „Cyfrowe GOKi”

Warsztaty „Historia pieniądza”

W Parku Historycznym w Bliznem

Wycieszka do Nadleśnictwa Tuszyma Warsztaty platyczne

Warsztaty florystyczne „Las w słoiku”

Wycieczka do Parku Historycznego w Bliznem

Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Krasnem
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Koncert orkiestry dętej

Musical „Skrzypek na dachu”

11 lipca br. podczas koncertu prezentowała swoje umiejętności Orkiestra Dęta, działająca przy GOKiB w Krasnem. W programie 
znalazły się marsze, muzyka filmowa, rozrywkowa, dancingowa, towarzyska i poważna. Dodatkowo, prezentację urozmaicili woka-
liści Pracowni Muzyki GOKiB Krasne.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Na zaproszenie Wójta Gminy Krasne i  GOKiB Krasne, wakacje pożegnaliśmy 
gościnnym występem Teatru Broadway z  Giedlarowej działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury Gminy Leżajsk prezentującym musical „Skrzypek na dachu”. 
Producentem spektaklu jest Marek Krauz.

 Spektakl wsparli mecenasi kultury, firmy: PRO-ONE, Greinplast, Karczma pod 
Strzechą, Deweloper Domex i Krzysztof Wiśniewiski. Patronat prasowy objęli Ra-
dio VIA, Radio Rzeszów i TVP Rzeszów.

Tekst i fot. I. Śpiewla
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W ciemnej jaskini, wśród stosu zrabowa-
nych kosztowności, leży zapomniany srebr-
ny puchar z  wygrawerowanym napisem 
Amor gignit amorem – „Miłość rodzi miłość’. 
To niewielkie naczynie będzie miało ogrom-
ny wpływ na dalsze losy dwóch zwaśnio-
nych rodzin Poldarków i  Warlegganów, 
a zapisana na nim sentencja stanie się prze-
powiednią, w  której moc uwierzą wszyscy 
spragnieni miłości.

„Puchar miłości” to kolejna, już dziesiąta 
część sagi rogu Poldarków, dziejów szlache-
ckiego rodu, osadzonej w XVIII i XIX-wiecz-
nej Anglii, w Kornwalii. To wręcz doskonała, 
wzorcowa saga społeczno-obyczajowa. Za-
korzeniona w swoich czasach, przedstawia 
życie na różnych szczeblach społecznych. 
Ród Poldarków utożsamia klasę wyższą. 
Poddani im dzierżawcy oraz chłopi przyna-
leżą do nich. Francis, kuzyn Rossa Poldarka 
prezentuje typ rozpuszczonego, wychowa-
nego w  dobrobycie, nieco pogubionego, 

choć w  gruncie rzeczy dobrego człowieka. 
Jego poglądy są jednoznaczne. Chłopi mają 
pracować w  jego majątku, a  on w  zamian 
ich za to wynagradza. Ross z  kolei utożsa-
mia się z  potrzebami i  uczuciami najniżej 
usytuowanych. Dużo lepiej czuje się wśród 
pracowników swojej kopalni, niż w wielkich 
salach balowych. Rozumie położenie tych, 
którym nie wiedzie się w życiu i współczuje 
im. Kieruje się tym, co podpowiada mu su-
mienie i nie boi się ciężkiej pracy. Właśnie za 
to jest krytykowany przez swoją klasę, a nie-
zwykle doceniany przez tą najniższą. Jak 
każda powieść obyczajowa i  ta podejmuje 
tematy związane z  miłością, przynależnoś-
cią do tzw. towarzystwa, wykształceniem 
i  poziomem świadomości, wychowaniem 
dzieci, czy też uczciwości, zdrady i  możli-
wości funkcjonowania w zmieniających się 
realiach finansowych. 

W części X sagi wojna z Napoleonem do-
biega końca. Rose, Demelaza oraz potężny 

sir George obserwują, jak ich dzieci wkra-
czają w  dorosłość. Jeremy i  Clowance oraz 
arogancki Valentine stają przed kluczowymi 
w ich życiu wyborami. Decyzje, które podej-
mą, ukształtują przyszłość nie tylko ich sa-
mych, ale również kolejnych pokoleń.

J. Zygmunt
Okładka: Wydawnictwo Czarna Owca

Winston Graham
Poldark. Puchar miłości

Książka do przeczytania

Z  okazji przypadającego 8 czerwca 
Międzynarodowego Dnia Mórz i  Ocea-
nów, Biblioteka Publiczna w  Krasnem, 
przeprowadziła cykl zajęć bibliotecznych 
z dziećmi Gminnego Przedszkola w Kras-
nem. Ustanowiony został on po to, aby 
uświadamiać wszystkim, jak ogromne 
znaczenie ma ochrona wód, z  których 
nie możemy tylko korzystać, lecz musi-
my również o nie zadbać. Życie na Ziemi 
jest uzależnione od kondycji oceanów, 
a ich los zależy od działań nas wszystkich. 
Oceany zajmują ponad 70% powierzch-
ni naszej Planety. Regulują klimat, pro-
dukują tlen oraz stanowią ważne źródło 
pożywienia dla 3 mld ludzi na Ziemi. 
Wskutek nieodpowiedzialnej działalności 
człowieka, ekosystemy mórz i oceanów są 
zagrożone! Przy pomocy skrzynki kamis-
hibai, czytałam przedszkolakom bajkę pt.: 
„O rybaku i złotej rybce”. Dzieci wyciągnę-
ły z niej mądry wniosek, że trzeba cieszyć 
się tym co się ma, a nawet umieć się dzie-
lić z innymi. Uczniowie wykonywali złote 
rybki oraz inne żyjątka morskie, a  także 
wykonały sobie własny ocean.

Otrzymałam również podziękowania 
za całoroczną pracę na rzecz promowania 
książek i Biblioteki Publicznej w Krasnem 
w naszym Przedszkolu. Wdzięczna jestem 

za docenienie moich starań na tym pod-
łożu i  zawsze miłe przyjęcie mnie przez 
Dzieci i ich Wychowawców. 

Wpisując się w  Ogrodniczy Tydzień 
z  Kulturą, prowadzony w  ramach wa-
kacyjnych półkolonii, organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliote-
kę w  Krasnem, przeprowadziłam lekcję 
biblioteczną. Dzieci przyniosły zrobione 
przez siebie zielniki a  ja uzupełniłam ich 
wiedzę na temat ziół. Pomogły mi przy 
tym przyniesione przeze mnie zasuszone 
zioła, które zdobią moją kuchnię i ogród 
oraz książki z  zasobów naszej biblioteki. 
Dzieci rozpoznawały zioła a  ja omawia-
łam je i czytałam im wierszyki dotyczące 
konkretnej roślinki, z  książki Włodzimie-
rza Ścisłowskiego pt.: „Ładne ziółka”. Były 
również słodycze, nagrody oraz... piękne 
aromaty. 

Ze względu na remont, inwentaryzację 
oraz inne prace porządkowe, Biblioteka 
Publiczna w  Krasnem była nieczynna do 
24 września. Był to czas na odpoczynek 
naszych oczu od czytania, ponieważ po 
otwarciu biblioteki, czekało na Czytelni-
ków wiele nowości książkowych. 

Remont, przebiegał również w  Biblio-
tece Publicznej w  Malawie, w  związku 
z  czym była ona nieczynna do końca 

września. Nowy look lokalu, nowe go-
dziny funkcjonowania biblioteki, nowe 
propozycje, zwłaszcza dla milusińskich 
i  uczniów szkoły podstawowej, nowości 
wydawnicze oraz nowa Pani Bibliotekar-
ka, to zmiany, jakie zastaną Czytelnicy 
po wakacyjnym powrocie do Biblioteki. 
Serdecznie zapraszamy do naszych pla-
cówek. 

Na ten jesienny czas, powrotów do 
szkół, do pracy, dedykuję wiersz Tadeusza 
Karasiewicza, pt.: „Pokochaj jesień”

Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.

Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.

Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Kontakt: tel.: BP Krasne: 17 230 03 
53, BP w  Malawie: 17 23 00 354 lub na 
stronie : www.facebook.com/bibliote-
kawkrasnem oraz na stronie interneto-
wej www.gokkrasne.pl/.

M. Antczak

Biblioteki Publiczne
Za półką z książkami




