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Co w planach inwestycyjnych na 2015 r. gminy Krasne?

KRASNE:
•
•
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•
•

30 maja – Piknik rodzinny – SP Krasne
3 czerwca – Finał VII Wojewódzkiego Konkursu „Kukły” – GOKiB Krasne
27 czerwca – Festyn rodzinny „Tradycyjne i rodzinne gotowanie”
podczas „Przywitania wakacji”
29 czerwca – Turniej Piłki Nożnej na Orliku w Krasnem
15 sierpnia – Festyn „Na Zielną”
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17 maja – II Dekanalny Przegląd Pieśni Maryjnych „Dla Ciebie Matuchno Śpiewam”
– Kościół Parafialny W Strażowie
14 czerwca – Festyn rodzinny – ZS Strażów
20 czerwca – „Młodzi, radośni, zdrowi” – Piknik dla dzieci Świetlic
Profilaktyczno–Wychowawczych Gminy Krasne – ZS Strażów
21 czerwca – Obchody 90-lecia OSP w Strażowie
21 czerwca – FInał konkursu plastycznego „90-lecie OSP Strażów”
Sierpień – Gminne Dożynki w Strażowie

Bieżący rok poświęcony jest przede
wszystkim na planowanie nowego okresu
programowania środków unijnych, a także możliwości wykorzystania innych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Gmina Krasne strukturę i rodzaj zadań

PALIKÓWKA:

Zespół redakcyjny:
Ireneusz Śpiewla

Na okładce:
Uczniowie SP Krasne
Fot. Jacek Żurawski

19 maja – „Dzień dobrych uczynków dla ziemi malawskiej” – GP Malawa
Czerwiec – „Zdrowo i na ludowo” podczas Dni Malawy
Czerwiec – Piknik Rodzinny podczas Dni Malawy – GP Malawa

•

7 czerwca – Gminny Konkurs potraw tradycyjnych pt. „Kuchnia mojej Babci”
Celem konkursu jest promocja oryginalnych produktów lokalnych oraz gromadzenie
wiedzy na temat produktów żywnościowych, które stać się mogą wizytówką regionu
rzeszowskiego, ponadto impreza ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo oraz
kulturę stołu. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Stare zwyczaje w kuchni i spiżarni
mojej babci”
GOPS w gminie Krasne zaprasza na cykl warsztatów z „Kultury Średniowiecza – Lekcje
Żywej Historii” dla podopiecznych Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych.
Termin warsztatów: 12 maja – Strażów, 13 maja – Malawa, 21 maja – Palikówka
Podopieczni ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaczej z Krasnego pojadą
na warsztaty z Kultury Średniowiecza do Grodu w Dzikowcu.
Lipiec/Sierpień 2015 – Wakacje z GOKiB w Krasnem

Szczegółowe informacje o imprezach podane będą na plakatach
oraz na stronie www.gokkrasne.pl
www.gminakrasne.pl

towań. Już w marcu ruszyła rozbudowa
drogi gminnej Krasne- Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej za kwotę 1 085 671,65 zł., a w
kwietniu kolejna inwestycja skierowana
do naszych najmłodszych obywatelibudowa placu zabaw w Strażowie oraz
wymiana urządzeń na placu zabaw przy
Przedszkolu w Krasnem za kwotę 464
694,00 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania placów zabaw ze środków PROW
na lata 2007-2013 stwarza szansę na realizację kolejnych zadań skierowanych na
poprawę życia mieszkańców naszej małej
ojczyzny. W miesiącu maju planowany
jest wybór wykonawcy remontów dróg
gminnych w tym drogi Strażów Olszyny
i Strażów Kamionka, przebudowy kolej-

nego odcinka drogi nr ew. 1237/86 „Podkowa” w Krasnem oraz przebudowy drogi
gminnej Zagumnie I- Hydrofornia przy
dofinansowaniu ze środków powodziowych w wysokości 520 000, 00 zł.
Ponadto w roku bieżącym planowane
jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi
gminnej Palikówka-Łąka oraz rozbudowy
drogi gminnej Palikówka-Przycznia wraz
z uzyskaniem stosownych pozwoleń.
Najbliższe cztery lata, to lata inwestycji oświatowych. Już w tym roku dzięki
podjętym staraniom zmierzającym do
pozyskania środków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, możliwe będzie rozpoczęcie rozbudowy bazy edukacyjnej
Zespołu Szkół w Malawie obejmującej
budowę sali sportowej wraz z zapleczem
oraz częścią edukacyjną.
Doczeka się również rozpoczęcia budowa przedszkola w Krasnem oraz rozbudowa Budynku Zespołu Szkół w Strażowie z przeznaczeniem na przedszkole.
Gmina zamierza ubiegać się o pozyskanie środków na ich realizację z RPO
Województwa Podkarpackiego. W chwili
obecnej trwa analiza posiadanych dokumentacji projektowych pod kontem
racjonalności i efektywności kosztowej
przedmiotowych przedsięwzięć inwestycyjnych.Tak więc przed nami wiele nowych wyzwań.
Wszelkimi informacjami dotyczącymi
inwestycji realizowanych w roku bieżącym jak i planowanych do realizacji w
najbliższych latach zamierzamy dzielić się
z Państwem w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyjnego „Razem”.
Barbara Wandycz- Słowińska

Fot. M. Czuma

inwestycyjnych na rok 2015 zaplanowała
właśnie pod tym kątem, skupiając się na
pierwszym i najbardziej czasochłonnym
etapie procesu inwestycyjnego, a mianowicie przygotowaniu zadań do ich realizacji w latach następnych przy dofinansowaniu w trybie konkursowym ze środków
RPO Województwa Podkarpackiego i
PROW na lata 2014-2020 oraz w trybie
bez konkursowym w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Rok 2015 to nie tylko okres przygoRAZEM Biuletyn Informacyjny

Fot. M. Czuma
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Ustalenia Rady Gminy

Biuro Podawcze / Aplikacja Źródło
Nowy radny

Fot. M. Czuma

Józef Fejdasz, lat 62, emerytowany
nauczyciel, radny gminy Krasne wybrany w wyborach uzupełniających z dnia
22 lutego 2015. Okręg wyborczy nr 5 tj.
od nr 767 - 934. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Oświaty,
Spraw Społecznych, Obywatelskich i
Regulaminowych

wodociągowej i kanalizacyjnej Krasne
Wschód,
e) dokończenie budowy chodników,
f) przeznaczenie nowej tablicy ogłoszeniowej przed UG tylko do ogłoszeń
urzędowych,
g) zwiększenie częstotliwości kursów
autobusów MPK,
h) dbanie o rozwój całej Gminy.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Krasnego oraz Gminy Krasne.

Mam też apel do mieszkańców Krasnego i całej gminy, że obowiązkiem
właściciela każdego domu jest umiejscowienie widocznego numeru domu, co
ułatwia zadanie wielu służbom.
Moje hobby to podróżowanie, kolarstwo (w tym MTB), oraz ostatnio mimo
swojego wieku bieganie na różnych
dystansach 5 oraz 10 km, a także pół
maratonów (w ostatnim czasie dwóch).
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
Mieszkańców Gminy, a Wyborcom dziękuje za wybór.
Józef Fejdasz

Moim głównym celem, który sobie stawiam do zrealizowania podczas obecnej
kadencji to:
a) rozpoczęcie budowy przedszkola w
Krasnem,
b) budowa i modernizacja dróg oraz
oświetlenia,
c) odprowadzenia wód przydrożnych,
bez którego to odwodnienia nie ma zasadności budowy tych dróg,
d) budowa oraz rozbudowa sieci

Wybory do Izb Rolniczych
Uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła dzień 31 maja 2015 r. dniem wyborów do Izb rolniczych w Polsce – w tym do
Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.
Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są
osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają
gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej i członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Tylko ci
podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.
W gminie Krasne wybiera się jednego członka do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.
W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego
organu otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa
Izby wybiera ze swojego składu przewodniczącego oraz delegata na Walne
Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby
Rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę zawierającą co najmniej
50 podpisów członków izby popierającej kandydata. Druki te zainteresowani
zamieszkujący na terenie gminy Krasne mogą otrzymać w Urzędzie Gminy
Krasne, 36-007 Krasne 121 (II piętro, pokój nr 24 oraz w biurze Podkarpackiej
Izby Rolniczej 36-001 Trzebownisko 615 A lub pobrać ze strony www.pir.xo.pl.
Dokumenty (wypełnione) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.05.2015 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej tj. Urząd Gminy Krasne,
36-007 Krasne 121 pok. Nr 24 w godzinach pracy Urzędu (pn. – pt. 7.30 – 15.30).
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krasne (1 piętro pok. Nr 7) od
dnia 15 maja 2015 r.
Witold Chodziński
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Spotkanie wójta
z dyrektorami szkół
W dniu 24 kwietnia w Urzędzie Gminy Krasne
odbyło się spotkanie wójta z dyrektorami jednostek oświatowych i wychowawczych.
Wójt przedstawił dyrektorom wnioski z przeglądu szkół, którego w ostatnim czasie dokonali
radni. Zwrócono m. in. uwagę na właściwe prowadzenie książek obiektów, zgłaszania potrzeb
remontowych i inwestycyjnych placówek, którymi zarządzają nasi dyrektorzy. Pan Wójt poprosił,
aby na terenach okalających szkoły wykonano
wiosenne porządki wraz nowymi zasadzeniami
i ukwieceniami.
Szczególne zainteresowanie budzi poziom
kształcenia w naszych szkołach. Wójt zachęcił
dyrektorów do tego aby zwracali uwagę na pracę nauczycieli z uczniami zarówno słabszymi
jak i uzdolnionymi. Zachęcali do uczestnictwa
w konkursach, olimpiadach, projektach oraz do
współpracy jednostek oświatowych z gminnym
kwartalnikiem „Razem”.
Spotkania Pana Wójta z dyrektorami będą
się odbywać cyklicznie. Na zakończenie Wójt
stwierdził: „Chcemy z Państwem współpracować
aby nasze placówki uzyskiwały jak najlepsze wyniki oraz były dobrze oceniane w środowisku.
Naszym celem jest jednoczenie środowisk w
myśl hasła, które jest tytułem naszego biuletynu
– „RAZEM”. Razem tworzymy korzystne warunki
dla rozwoju oświaty, wychowania, kultury i sportu w całej naszej gminie.”
Robert Żołynia
www.gminakrasne.pl

Nowy punkt informacyjny
Od początku maja w Urzędzie Gminy Krasne nastąpiły zmiany
organizacyjne. Mamy nadzieję, że wprowadzone modyfikacje
będą służyć sprawniejszej obsłudze naszych mieszkańców.
Na parterze naszego urzędu pojawiła się nowa tablica informacyjna, na której zaznaczone są nazwy biur oraz ich numery,
gdzie Państwo będziecie mogli załatwić swoje sprawy.
Głównym punktem naszego urzędu, w którym będzie można zostawić wszelkiego rodzaju pisma oraz pozyskać niezbędne
informacje jest znajdująca się na parterze w pokoju numer 3 INFORMACJA - BIURO PODAWCZE. Na parterze umieściliśmy także infomat, dzięki
któremu w postaci elektronicznej
pozyskacie Państwo wiele cennych informacji.
Przed naszym
budynkiem odnowiliśmy tablicę informacyjno
– ogłoszeniową,
a za nią stojak,
gdzie mamy nadzieję – bezpieczFot. M. Czuma
nie, klienci urzędu

Fot. M. Czuma

pozostawią swoje rowery.
Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w urzędzie będą
służyć przede wszystkim Państwu!
W najbliższym czasie pragniemy rozpocząć proces wdrażania
elektronicznego obiegu dokumentów, który jeszcze bardziej
usprawni obsługę naszych klientów. Ponadto rozpoczynamy
prace nad naszą nową stroną internetową. W związku z tym prosimy o zgłaszanie drogą elektroniczną na adres j.zurawski @gminakrasne.pl wszelkich Państwa uwag i sugestii, które postaramy
się wcielić w życie.
Informujemy, że Wójt Gminy Krasne przyjmuje interesantów
w każdy wtorek po wcześniejszym umówieniu – tel. 17 8555921.
Robert Żołynia

Nowy system rejestrów państwowych
Z dniem 1 marca 2015 r. została uruchomiona, także w naszej
gminie, aplikacja ŻRÓDŁO do obsługi wszystkich wymaganych
polskim prawem działań w zakresie rejestru PESEL, dowodów
osobistych i stanu cywilnego. Dodatkowo umożliwia również
realizację zadań Systemu Odznaczeń Państwowych oraz Centralnego Rejestru Sprzeciwów. W efekcie ŹRÓDŁO to uniwersalne narzędzie do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych zwiastujące początek nowej epoki związanej z obsługą obywateli.
Najważniejsze zmiany dla mieszkańców naszej gminy to:
Ewidencja ludności:
•
Ułatwienia związane z meldunkiem m.in. możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez pełnomocnika oraz możliwość automatycznego wymeldowania się
przy zameldowaniu w nowym miejscu.
•
Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną.
•
Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca
bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.
Dowody osobiste:
•
Odmiejscowienie wydawania dowodów osobistych co
oznacza, że dowód można wyrobić w naszym urzędzie
gminy, niezależnie od meldunku.
•
Zlikwidowanie obowiązku wymiany dowodu osobistego
w związku ze zmianą adresu.
•
Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu, również w postaci elektronicznej.
•
Fotografia którą dołączymy do wniosku jest taka sama
jak ta, która obowiązuje w paszportach i powinna być
RAZEM Biuletyn Informacyjny

•
•

wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. Jak do tej
pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.
Dodatkowo możemy sprawdzić na stronie internetowej
plid.obywatel.gov.pl czy dowód osobisty jest już wyprodukowany aby nie fatygować się niepotrzebnie do urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego:
•
Urząd Stanu Cywilnego sporządzając akt urodzenia dokona jednocześnie zameldowania nowonarodzonego
dziecka i wygeneruje dla niego nr PESEL .
•
Aby pozyskać odpisy z naszych aktów możemy udać się
do wybranego USC i poprosić o odpis.
•
Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na
odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie
będziemy musieli już nigdzie jeździć.
•
W wielu sytuacjach (np. ślub, zaświadczenie) odpisy nie
będą nam już potrzebne, wystarczy ważny dowód osobisty. To po stronie Urzędu Stanu Cywilnego leży obowiązek uzyskania pozostałych dokumentów.
•
Aby zawrzeć związek małżeński cywilny bądź w formie
konkordatowej narzeczeni zgłaszają się do wybranego
przez siebie USC w kraju.
•
Istnieje możliwość zawarcia małżeństwa poza Urzędem
Stanu Cywilnego w granicach administracyjnych naszej
Gminy w razie zagrożenia życia lub zdrowia bądź w plenerze.
Anna Szpyrka
Nr 2/2015
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Apel Wójta Gminy Krasne
w sprawie przestrzegania zakazu wypalania traw

Nowe wiaty przystanków

Zakaz wypalania traw
Wójt Gminy Krasne przypomina o zakazie wypalania i konieczności wykaszania traw z uwagi na zagrożenie pożarowe i niebezpieczeństwa z tego wynikające dla mieszkańców
Gminy. Regulacje te zawiera m. in. ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze
zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów”.
Wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia przyrody. To proceder, który prowadzi do
nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów. Apeluję więc o rozsądek i nie wypalanie pozostałości roślinnych, które może
doprowadzić do tragedii. Wypalanie traw oprócz tego, że
jest szkodliwe i niebezpieczne, jest przede wszystkim zabronione i karalne. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i
środków straży pożarnych. Każdy wyjazd jednostek straży
pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami. Apeluję
do wszystkich Mieszkańców Gminy Krasne o zachowanie
rozwagi. Chrońmy nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo i
otoczenie.
Marzena Drabik
Urząd Gminy Krasne
wspólniepunkt
z REMONDIS
KROeko Sp. z o.o.
Bezpłatny
mobilny
selektywnego
organizuje:
zbierania odpadów komunalnych

Fot. M. Czuma

Nowe Władze Gminy Krasne przystąpiły w roku 2015 do realizacji rozbudowy bazy przystanków autobusowych na terenie Gminy
Krasne. Spełniając postulaty mieszkańców w pierwszej kolejności
postawione zostały 2 wiaty przystankowe na pętli autobusowej Krasne Wólka oraz Malawa Pętla .
Gruntownie wyremontowano również przystanek obok remizy
OSP w Malawie. Apelujemy o prawidłowe korzystanie z przystanków
ponieważ kwota wydatkowana z budżetu Gminy Krasne w roku 2014
na remont zdewastowanych przystanków stanowiła równowartość
zakupu trzech nowych wiat przystankowych.
Ryszard Berłowski

Jabłka dla mieszkańców

BEZPŁATNY MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH!!!
Punkt
Lokalizacja punktu
Data i godziny postoju
1.

Palikówka (parking przy
Remizie OSP)

10 czerwca 2015 r.
16:00-18:00

2.

Strażów (parking przy
kaplicy cmentarnej)

24 czerwca 2015 r.
16:00-18:00

3.

Krasne (plac k. Kółka
Rolniczego)

23 czerwca 2015 r.
16:00-18:00

4.

Malawa (parking przy
Klubie Sportowym
„STRUMYK”)

22 czerwca 2015 r.
16:00-18:00

Zakład Usług Komunalnych

Co z tą twardością wody?
Wody podziemne są najbardziej czystymi i nie skażonymi ze wszystkich wód na
ziemi. Pobierana do spożycia z tego źródła
woda nie jest jednak „czysta chemicznie”,
gdyż jako dobry rozpuszczalnik zawiera
rozpuszczone prawie wszystkie substancje naturalne występujące na ziemi.
Woda w sieci wodociągowej gminy
Krasne spełnia warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia „w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi” (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.
417 ). Jest ona pobierana z podziemnego
ujęcia wody w Krasnem i zalicza się do
naturalnej wody źródlanej niskozmineralizowanej (zawierającej poniżej 500 mg
składników mineralnych w litrze).
Rozporządzenie to tylko w dwóch parametrach określa zalecaną zawartość
minimalnej ilości rozpuszczonych w wodzie substancji, tj. 60 mg CaCO3/l (węglan
wapnia) i 30 mg magnezu/l wody.
Z wody pitnej te substancje są najlepiej
przyswajalne przez organizm. Wapń zawarty w wodzie jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie
na przemianę materii i jest niezbędny do
utrzymania normalnej czynności serca i
prawidłowej aktywności układu mięśniowo-nerwowego. Zapobiega chorobom
nowotworowym i osteoporozie. Magnez
bierze udział w ponad 300 procesach biologicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności układu odpornościowego
i nerwowo – mięśniowego. Zapobiega
chorobom nowotworowym, miażdżycy,
zawałom i kamicy nerkowej. Zapobiega
zaburzeniom ciąży i opóźnieniom rozwoju płodu. Przeciwdziała stresom i
zmniejsza napięcie nerwowe. Tak więc
woda twarda jest zdrowsza od miękkiej i
ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie
człowieka.

WYKAZ ODPADÓW, KTÓRE BĘDĄ ZBIERANE W TRAKCIE ZBIÓRKI:

• Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
• Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
• Zużyte opony

• Odpady zielone
• Metale, opakowania
wielomateriałowe
• Papier, szkło, tworzywa sztuczne

UWAGA!!!! Należy posiadać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie
gminy Krasne. Załadunek odpadów od mieszkańców będzie odbywał się
bezpośrednio na samochód, bez ich gromadzenia w punkcie zbiórki. Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny musi być kompletny, niezdemontowany.
Zbiórka dotyczy wyłącznie odpadów pochodzących
z indywidualnych gospodarstw domowych!
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Fot. I. Śpiewla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w dniu 15 kwietnia 2015 r. rozdawał jabłka mieszkańcom Gminy. Wydano w sumie 40 800 kg jabłek dla 1779
rodzin. Dystrybucją owoców zajęli się pracownicy socjalni i strażacy
z OSP.
www.gminakrasne.pl

Fot. I. Śpiewla

RAZEM Biuletyn Informacyjny

Informujemy Państwa, że Zakład Usług Komunalnych przyjmuje strony w dawnym pomieszczeniu
posterunku policji – wejście z poziomu ulicy.
Podajemy również ważne numery telefonów,
które warto zapamiętać: pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne: 17 855 52 76, samochód pogotowia
wodociągowo-kanalizacyjnego: 510 206 751.

Przykładem są mieszkańcy Gruzji, którzy
mają dostęp przeważnie do twardej wody i w
mniejszym stopniu cierpią na choroby miażdżycowe.
Natomiast
Finowie, pijący w przeszłości miękką
wodę polodowcową, częściej zapadali na
choroby serca i umierali w młodym wieku. Dopiero szeroka akcja dodawania do
wody pitnej składników mineralnych poprawiła ten stan. Po 25 latach utwardzania
wody odnotowano 75% spadek zgonów
z powodu chorób serca i układu krążenia.
Badania wpływu wody o niskiej zawartości wapnia opublikowane w 2013 r. przez
Uniwersytetw Michigan (USA) potwierdziły wpływ niedoboru wapnia na wzrost
zachorowań na raka jelita grubego.
Stężenie soli wapnia, magnezu i innych
metali warunkuje cechę wody zwaną
twardością. Twarda woda posiada intensywny metaliczny posmak i trudniej gasi
pragnienie. Twardość silnie wpływa na
napięcie powierzchniowe wody – przy
większym napięciu trudniej zwilża ona
wszelkie powierzchnie. Im woda jest
twardsza tym trudniej zmywać i prać o
czym każda gospodyni domowa wie.
Obserwując odkładający się kamień na
ściankach naczyń do gotowania zastanawiamy się czy taka woda nadaje się do
picia. Wielkość tego zjawiska zależy od
ilości wodorowęglanów wapnia i magnezu w wodzie, które podczas gotowania
przekształcają się w węglany osadzające
się na ścianach naczyń w postaci białego
osadu. W ten sposób twardość ta zwana
przemijającą usuwana jest z wody. Istnieje również twardość wody nieprzemijająca, której nie można usunąć przez gotowanie, gdyż jest ona wynikiem zawartości
wody innych soli niż węglany.
Odbiorcy wody powszechnie oceniają
twardą wodę negatywnie, gdyż powoduje powstawanie kamienia w przewodach
i urządzeniach grzewczych, grzałkach,
czajnikach. Ponadto twarda woda zwiększa koszty prania i mycia naczyń oraz
może powodować spadek intensywności
zapachu gotowanych potraw. Dochodzi
do tego błędna opinia, że twardość wody
ma wpływ na tworzenie kamieni lub piasku w nerkach czy woreczku żółciowym.
Jak wskazują badania, ich powstawanie
wynika z zaburzeń przemiany materii i nie
ma żadnego związku z zawartością wapnia i magnezu w pożywieniu.
Z tego niezadowolenia konsumentów
korzystają sprzedawcy filtrów do wody,
zmiękczaczy, odkamieniaczy, usiłując

wmówić im, że twarda woda jest niebezpieczna dla zdrowia. W tym celu podczas
domowych pokazów wykorzystują zjawisko fizykochemiczne – elektrolizę, podczas której wytrącają się sole zawarte w
wodzie oraz z elektrod elektrolizera, z których jedna wykonana z żelaza rozpuszcza
się barwiąc wodę na brunatno. W popularnych domowych stacjach zmiękczania
wody z użyciem soli kuchennej (wymieniacze jonitowe) jony sodu (szkodliwe dla
zdrowia w nadmiarze) zastępują w wodzie jony wapnia i magnezu odprowadzane z wodą popłuczną do kanalizacji.
Pozostaje odpowiedź na pytanie tytułowe w odniesieniu do domowych urządzeń grzewczych ciepłej wody użytkowej
do mycia i ogrzewania, w których odkłada się kamień z twardej wody. Twardość
ogólna wody w sieci wodociągowej gminy Krasne podlega nieznacznym wahaniom i mieści się w przedziale 350 – 380
mg/l Ca CO3 (dopuszczalne 500 mg/l) co
odpowiada 7 – 7,6 mval.
Jednym z rozwiązań jej obniżenia jest
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Krasnem i montaż urządzeń do zmniejszania twardości wody. Po ich uruchomieniu w kranach pojawi się woda o
mniejszej twardości i zwiększą się koszty produkcji wody mające wpływ na jej
cenę. „Ubocznym” skutkiem będzie pogorszenie stanu zdrowia odbiorców wody
z powodu spożycia mniejszej ilości niezbędnego magnezu i wapnia. Dodatkowo woda miękka spowoduje zwiększoną
korozję rur stalowych. Wydaje się, że ze
wzglądów społecznych właściwszym rozwiązaniem będzie korzystanie z wody o
obecnej twardości. Łatwiej nam przychodzi płukanie i odkamienianie urządzeń
czy ich kosztowna wymiana, niż zakup
i dbałość o codzienne zażywanie (mało
skutecznych) suplementów diety z wapniem i magnezem czy zakup wody butelkowanej z podwyższoną ich zawartością.
Tak więc, aby codziennie dostarczyć
wapń i magnez, którego nasz organizm
potrzebuje, woda z kranu bez gotowania
z wodociągu gminnego jest najprostszym rozwiązaniem. Jest ona ciągle badana przez Zakład i Sanepid co gwarantuje
bezpieczeństwo dla jej odbiorców.
Henryk Horodecki
Dyrektor ZUK Krasne
Nr 2/2015
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Ważna sesja
w Gminie Krasne

Karta Dużej Rodziny

Już od 16.06.2014r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Oferuje ona system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu ofert kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin
wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na
przejazdy kolejowe oraz darmowe wstępy
do parków narodowych. Katalog zniżek ,
które oferuje Karta Dużej Rodziny jest bardzo szeroki, pełny wykaz zamieszczony jest
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz
na stronie www.rodzina.gov.pl. Wykaz jest
aktualizowany na bieżąco, ponieważ zgłaszają się kolejni przedsiębiorcy oferujący
zniżki dla rodzin wielodzietnych. Przystępując do programu przedsiębiorca ma prawo
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.” Jeśli znajdziemy taką informację, możemy być
pewni, iż okazując kartę otrzymamy zniżkę
na daną usługę.
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54/85,6 mm,
czyli takie jak np. karta płatnicza lub kredytowa. Karta jest spersonalizowana. Oznacza
to, że znajduje się na niej imię i nazwisko
oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR’’ pisany alfabetem Braille’a
oraz elementy zabezpieczające przed jej
podrobieniem.
O ogólnopolską Kartę może się ubiegać
każda rodzina, która ma na utrzymaniu
przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka. Przyznawana jest bezpłatnie każdemu uprawnionemu członkowi
rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej
Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Osobom tworzącym związki nieformalne karta przysługuje, jeżeli partnerzy
mają wspólnie troje dzieci. Natomiast w
przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest
rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały.
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica –
na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18.
roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie
nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem,
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności, w wieku po8
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10 kwietnia odbyła się ważna sesja
nadzwyczajna w Gminie Krasne, na którą
Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak zaprosił wicestarostę rzeszowskiego Marka
Sitarza, Wójta Gminy Łańcut Zbigniewa
Łozę oraz Wójta Gminy Czarna Edwarda
Dobrzańskiego. Radni naszej Gminy mieli okazję podyskutować z zaproszonymi
gośćmi na temat możliwości współpracy
w zakresie wspólnych inwestycji drogowych i sieciowych. Było to bardzo korzystne spotkanie, które otworzyło cykl
kontaktów Gminy Krasne z sąsiednimi
Gminami w celu realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
Robert Żołynia

Fot. I. Śpiewla

Przedszkolaki w Święto Flagi
wyżej 18. roku życia – na okres ważności
orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej
pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie
nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014 roku
poz. 1863), do wniosku należy przedłożyć
dokumenty potwierdzające prawo do przyznania karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie,
że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej
18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie lub zaświad-

czenie o planowanym terminie ukończenia
nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w
wieku powyżej 18. roku życia – dokument
potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka – postanowienie o umieszczeniu
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w
dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
W Gminie Krasne wnioski można złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasnem, pokój 11, w godz. od 7.30 do
15.30. Wniosek składa pełnoletni członek
rodziny wielodzietnej, który jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty
Dużej Rodziny w imieniu wszystkich członków rodziny.
Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny
jest wysokie. W naszej Gminie do końca
2014 roku wnioski o przyznanie Karty Dużej
Rodziny złożyło 74 rodziny, którym przyznano 388 kart.
Więcej informacji znaleźć można na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl
oraz www.rodzina.gov.pl.
Ewa Surowiec
www.gminakrasne.pl

Gminne Przedszkole w Malawie
W ostatnim tygodniu kwietnia 2015
r. wszystkie grupy dzieci w Gminnym
Przedszkolu w Malawie uczestniczyły w
zajęciach edukacyjnych „Jestem Polakiem
i Europejczykiem”. W ramach tych zajęć
oraz nowo wprowadzonego w placówce
przedsięwzięcia „PRZEDSZKOLE Z PASJĄ”
spotkały się z pułkownikiem 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich, poznały symbole i barwy narodowe, genezę powstania państwa polskiego oraz znaczenie
barw flagi Polski. Poczyniły także udane
próby pamięciowego opanowania wiersza W. Bełzy Kto Ty jesteś? Polak mały!.
Kolejnym wydarzeniem w Gminnym
Przedszkolu w Malawie było Święto Flagi,
zorganizowane w dniu 30 kwietnia 2015r.
Najpierw na zajęciach plastycznych dzieci
wykonały pod kierunkiem nauczycielek
małe flagi. Następnie, podzielone na trzy
zespoły, przemaszerowały korowodem
ulicami Malawy. Każdy zespół wyruszył
w „patriotyczną podróż” w innym kierunRAZEM Biuletyn Informacyjny

ku. Podczas
przemarszu dzieci
rozdawały
spotkanym
mieszkańcom Malawy
własnoręcznie wykonane chorągiewki.
Dodatkowo malawskie
przedszko Fot. archiwum GP Malawa
laki złożyły
symboliczne
wiązanki z biało - czerwonych kwiatów na
grobach bohaterów II wojny światowej i
prześladowanych w czasie komunizmu,
których szczątki spoczywają na parafialnym cmentarzu w Malawie.
Iwona Bereś

Gminne Przedszkole w Krasnem
Z okazji Święta Flagi
30 kwietnia 2015 roku
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Krasnem oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w
Krasnem wraz z nauczycielami uczestniczyły w
uroczystym przemarszu.
W Urzędzie Gminy w
Krasnem zostały przyjęte
przez: pana wójta Wilhelma Woźniaka, pana
sekretarza Roberta Żołynię oraz panią kierownik
Urzędu Stanu Cywilne-

go Annę Szpyrkę. Pięciolatki wysłuchały
hymnu Polski , wygłosiły wiersz pt. „Barwy
Ojczyste”, a także pochwaliły się zrobionymi przez siebie chorągiewkami. Dzieci
zwiedziły zakątki instytucji – salę ślubów,
biura i pomieszczenie z serwerami. Po
wybranych wydziałach urzędu oprowadzał nas uśmiechnięty pan sekretarz, który starał się odpowiedzieć na wszystkie,
nawet najtrudniejsze dziecięce pytania.
Mieliśmy okazję zasiąść w stylowych fotelach sali Urzędu Stanu Cywilnego, porozmawiać z pracownikami i wypytać
o szczegóły ich pracy. Ale największym
przeżyciem było spotkanie z wójtem –
panem Wilhelmem Woźniakiem . Każdy
mógł zasiąść za jego biurkiem. W trakcie
wizyty przedszkolaki przyglądały się również pracy urzędników samorządowych
w poszczególnych wydziałach.
Wizyta skończyła się miłym akcentem
– słodkim poczęstunkiem. Pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do przedszkola.
Śmiało można stwierdzić, że w Krasnem
mamy Urząd Gminy przyjazny dziecku.
Wanda Czarnota

Fot. M. Czuma
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Klasy sportowe w Szkole Podstawowej w Krasnem

Edukacja i oświata

Medale wręczone

szeregach Wojska Polskiego. Wójt gminy
Krasne Wilhelm Woźniak wręczył listy gratulacyjne dwóm rodzinom: Państwu Zofii
i Augustynowi Szopom oraz Państwu Irenie i Franciszkowi Ciskom. Odznaczenia
wręczono w uznaniu zasług poniesionych
w dziedzinie umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo wyróżnieni rodzice otrzymali upominki i kwiaty.

Fot. M. Czuma

Fot. J. Łoziński

Prowadzenie oddziałów sportowych
z rozszerzonym programem szkolenia
sportowego w zakresie piłki siatkowej
ma w naszej szkole już długą tradycję, bo
sięga roku szkolnego 2003/2004. Wpisuje się ono w realizowaną koncepcję pracy szkoły, wzbogaca ofertę edukacyjną i
służy podniesieniu poziomu aktywności
fizycznej oraz walce z otyłością.
Sport, aktywność fizyczna to również
elementy naszej codziennej działalności, co potwierdzają zdobyte certyfikaty.
Jesteśmy „Szkołą Promującą Zdrowie”,
„Szkołą Przyjazną dla Sportu”, „Szkołą w
Ruchu”.
Obecnie realizowana jest już 4 edycja
oddziału sportowego (poprzednie obejmowały lata 2003 – 2007, 2007 – 2010,
2010 – 2013). Szkolenie sportowe (odLp .
1

Rok
2014

2

2014

3
4

2014
2014

5

2014

6
7

2015
2015

przeprowadzonych przez Polski Związek
Piłki Siatkowej.
Efekty zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego, zaangażowania i
pasji uczniów oraz nauczyciela, wsparcia
rodziców, dyrekcji szkoły i władz gminy
bywały imponujące. Uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w
zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a nawet reprezentowali Podkarpacie na zawodach ogólnopolskich.
W bieżącym roku szkolnym trwa szkolenie 4 edycji klas sportowych. Obecna
klasa Vb już od ponad półtora roku wytrwale trenuje siatkówkę i jak dotąd może
poszczycić się wspaniałymi sukcesami,
których potwierdzeniem są liczne puchary, dyplomy i medale. Jeśli wymienić tylko
najważniejsze z nich, to są to:

Ranga zawodów
Miejsce
Wojewódzki Turniej Eliminacyjny do Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej
I
kat. „Dwójki” Dziewcząt „Kinder Plus Sport”
Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej kat. „Dwójki” Dziewcząt „Kinder Plus
XVI
Sport”
Wojewódzki Miejski Turniej Mini Piłki Siatkowej kat. „Dwójki”
Wojewódzki Noworoczny Turniej Mini Piłki Siatkowej kat. „Dwójki” org. Przez
Podkarpacką Akademię Piłki Siatkowej
Wojewódzki Turniej Mini Piłki Siatkowej kat. „Dwójki” org. Przez Podkarpacką
Akademię Piłki Siatkowej
Wojewódzki Turniej Mini Piłki Siatkowej kat. „Trójki”
Finałowy Turniej Powiatowy Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej

Wysokie wyniki w nauce i zachowaniu (jedna z najwyższych średnich ocen
w szkole) świadczą o tym, że zwiększona
aktywność fizyczna sprzyja rozwojowi nie
tylko w sferze fizycznej ale i intelektualnej.
10

bywające się na 10 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu) obejmuje
uczniów klasy czwartej i trwa przez trzy
kolejne lata szkolne. Autorski program
szkolenia sportowego w zakresie piłki
siatkowej opracowali nauczyciele wychowania fizycznego pan Jarosław Łozińksi i
pani Teresa Szetela. Dzięki wsparciu organu prowadzącego szkołę – Urzędu Gminy
Krasne w roku szkolnym 2015/2016 planowane są dwa oddziały sportowe (nowy
oddział sportowy w klasie IV oraz ostatni
rok 3 – letniego cyklu w klasie VI). Uczniowie zakwalifikowani do oddziału sportowego legitymują się bardzo dobrym
stanem zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarza specjalisty w dziedzinie
medycyny sportowej oraz pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej
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Wszyscy wiedzą, że uprawianie, sportu
to doskonały pomysł na spędzanie wolnego czasu. Przykład oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej w Krasnem
pokazuje, że trening i udział w zawodach

Miejscowość
Mielec

I
I

Drzonków
k. Zielonej
Góry
Strzyżów
Rzeszów

II

Rzeszów

II
I

Krasne
Zaczernie

W dniu 28 kwietnia 2015 w Jednostce
Wojskowej Pierwszego Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, miała
miejsce podniosła uroczystość . Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Dowódca 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich Generał Brygady Wojciech

Kucharski wraz z Płk Zbigniewem Winiarskim Szefem Sztabu Wojewódzkiego w
Rzeszowie oraz Starostą Rzeszowskim
Józefem Jodłowskim wręczyli złote i
srebrne medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej
troje dzieci wzorowo pełniło służbę w

Medal "Za zasługi dla obronności kraju"
to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez ministra obrony narodowej. Medal
został ustanowiony przez Sejm ustawą z
dnia 21 kwietnia 1966 r. Stanowi on uznanie
dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia
obronności kraju. Medal może być również
nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi
lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia
wręczana jest legitymacja. Medal posiada
trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy.
inf. własna

Uczą i wychowują w Strażowie
Zespół Szkół w Strażowie to jedna z
kilku placówek oświatowych działających
na terenie gminy Krasne. W Strażowie
główny nacisk kładzie się tu na naukę i
wychowanie. I tak już od wielu, wielu lat.
W Strażowie dzieci i młodzież uczą się
już od ponad 100 lat. Pierwsza bowiem
wzmianka o szkole w tej miejscowości
pochodzi z 1906 roku. Przez dziesiątki lat
istnienia szkoły zmieniali się jej uczniowie, nauczyciele, kierownicy i dyrektorzy.
Jedno się jednak nie zmieniało i nie zmieniło. Tak jak ponad 100 lat temu, tak i dzisiaj główny nacisk kładziony jest na naukę
i wychowanie młodego pokolenia.
– To są nasze priorytety – twierdzi dyrektor strażowskiego Zespołu Szkół, mgr
Agata Gunia-Buk. – Zależy nam, aby nasi
uczniowie i absolwenci byli nie tylko dobrze wykształceni i wychowani, ale również umieli i potrafili znaleźć się w różnych życiowych sytuacjach.
Od małego, do dużego

dostarczają pozytywnych emocji związanych z rywalizacją, radości przeżywania
sukcesu i przekonania, że marzenia się
spełniają.
Opracował Jarosław Łoziński

W Zespole Szkół w Strażowie kształci
się obecnie 165 uczniów. 19 z nich uczęszcza do „zerówki”, która przygotowuje ich
do prawdziwego szkolnego życia. W szkole podstawowej wiedzę zdobywa 107
uczniów, a w gimnazjum 39. - Mamy duży
przekrój wiekowy. Począwszy od dzieci sześcioletnich do szesnastolatków. W
szkole panuje jednak rodzinna atmosfera.
Młodsi wiedzą, że zawsze mogą liczyć na
wyrozumiałość i pomoc starszych. I to w
różnych sytuacjach. Mogą liczyć nie tylko na nauczycieli, ale co cieszy także na

www.gminakrasne.pl
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starsze koleżanki i kolegów – kontynuuje
dyrektor ZS w Strażowie.
Wszystko gra na 102
Aby w dzisiejszym czasie młode pokolenie mogło zdobywać wiedzę potrzebna
jest odpowiednia baza i odpowiednie jej
wyposażenie. W Strażowie bez wątpienia
pod tym względem wszystko gra. I mimo
to, że obecny budynek szkolny został oddany do użytku już sporo lat temu, bo
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, to po
licznych remontach przeprowadzanych
pod okiem poszczególnych dyrektorów,
dziś Zespół Szkół w Strażowie należy do
najlepiej wyposażonych i najładniejszych
obiektów oświatowych w naszej gminie.
– Dbamy o naszą szkołę. Chcemy aby
była dobrze wyposażona, aby ładnie wyglądała, aby miło się w niej uczyło i pracowało. I chyba nam się to udaje. Szkoła
jest zadbana, czysta, dobrze wyposażona.
Uczą w niej dobrzy nauczyciele – twierdzi
pani dyrektor.
Nie samą nauką żyje człowiek
W szkole oprócz nauki objętej obowiązkowym programem nauczania,
wszyscy chętni uczniowie mogą brać
udział w zajęciach kół przedmiotowych,
zajęciach sportowych, zajęciach świetlicy
terapeutycznej, uczestniczyć w wyprawach turystycznych, rajdach rowerowych
i wypadach narciarskich.
– Mamy naprawdę duży wachlarz ofert

Fot. archiwum SP Strażów

zajęć pozalekcyjnych. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Są koła przedmiotowe, jest koło szachowe, zajęcia sportowe. Działający od wielu lat w naszej
szkole, pod okiem pana Witolda Sochy,
Szkolny Klub Turystyki Rowerowej „KOŁO”
organizuje liczne wyprawy turystyczno-sportowe tak w lecie, jak i w zimie. W
szkole organizowane są liczne konkursy.
Uczniowie biorą tez udział w konkursach
organizowanych przez inne szkoły i instytucje. We współpracy ze Szkołą Muzyczną
„YAMAHA” organizowane są lekcje muzyczne. Nasza młodzież bierze udział w
lekcjach organizowanych przez Instytut
Pamięci Narodowej. Jeździmy na lekcje
muzealne. Rok rocznie we współpracy z
prężnie działającą, pod okiem pani Renaty Gaweł, Radą Rodziców organizujemy
na przełomie maja i czerwca piknik rodzinny – wylicza bogatą ofertę zajęć pani
dyrektor.
Rok 2016 dla Zespołu Szkół w Strażowie będzie wyjątkowy. W tym bowiem
roku w Strażowie świętować będą 110-lecie istnienia szkoły. Dostojnej Jubilatce
wypada życzyć, aby dalej trzymała się tak
dobrze, jak do tej pory.
Witold Socha
Nr 2/2015
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Edukacja i oświata

Laureatki konkursu z języka niemieckiego

Wywiad z laureatkami kuratoryjnego konkursu z języka niemieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Fot. archium Gimnazjum Krasne

Konkursy przedmiotowe składają się z
3 etapów i biorą w nich udział uczniowie
z całego województwa . Nasze uczennice :
Dominika Tokarz i Katharina Styś znalazły
się w gronie 30 tegorocznych laureatów.
Dlaczego niemiecki? Skąd zainteresowanie tym językiem?
Dominika: Od początku swojej edukacji należę do klasy, w której językiem
wiodącym jest niemiecki. Ponieważ nauka tego przedmiotu nie sprawiała mi
nigdy kłopotów, a nawet przychodzi mi
z łatwością, od V klasy szkoły podstawowej brałam udział w konkursach języka
niemieckiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. To właśnie konkursy sprawiły, że polubiłam ten
język, a moje zainteresowanie nim wzrastało, lecz nigdy nie stał się on jakąś moją

pasją. Traktuję naukę języka niemieckiego jako istotny dodatek do innych moich
zainteresowań.
Kasia: Język niemiecki znam od dziecka, tam się urodziłam. Oglądałam również filmy i kreskówki w tym języku.
W jaki sposób uczysz się języka niemieckiego?
Dominika: Całą moją wiedzę i umiejętności związane z językiem niemieckim
zdobywałam w szkole, na lekcjach oraz
na kółkach. Ponieważ mam jakieś zdolności językowe, nauka nie sprawia mi trudności. Staram się wynosić wiele z lekcji,
dzięki temu naukę w domu ograniczam
do systematycznego odrabiania zadań.
Kasia: Języka nauczyłam się dzięki rodzicom oraz różnym ćwiczeniom. Wiedzę
o krajach niemieckojęzycznych, ich historii i kulturze (co jest również częścią konkursu) zdobyłam dzięki rozwiązywaniu
wielu testów w szkole i w domu.
Czy Twoim zdaniem w szkole można
nauczyć się języka obcego? Co przeszkadza, co pomaga?
Dominika: Moje umiejętności językowe pochodzą właśnie ze szkoły. Do tej
pory nie miałam jeszcze styczności z językiem niemieckim w praktyce. Czy w
szkole można nauczyć się języka obcego.? Pomaga w tym systematyczna praca
i rozwiązywanie zadań praktycznych, np.
ze słuchania. Przeszkodą mogą być różnice w poziomie umiejętności uczniów.
Kasia: Moim zdaniem tak, zarówno na
poziomie podstawowym , jak i rozszerzonym.

Porady dla innych?
Dominika: Myślę, że każdy powinien
założyć sobie cel, o którego osiągnięcie
będzie ambitnie się starał. Aby odnieść
sukces, trzeba włożyć trochę wysiłku i
pracy. Jednym to przychodzi łatwiej, innym trudniej. Warto uważać na lekcjach i
regularnie się uczyć.
Kasia: Aby dobrze poznać język obcy
należy nie tylko odrabiać zadania domowe. Polecam oglądanie telewizji w języku
obcym, można też poszukać kolegi z kraju
niemieckojęzycznego i korespondować z
nim , lub rozmawiać przez np.: Skypa.
Co ci się szczególnie podoba w nauce języków obcych?
Dominika: Moją główną motywacją do
nauki języków obcych jest to, że ich znajomość z pewnością będzie mi przydatna
w przyszłości. Nie oznacza to, że nic mi się
w nich nie podoba. Nauka języka to ciągłe
ćwiczenie pamięci i zdolności kojarzenia.
Satysfakcję daje to, że potrafię wypowiedzieć się w jakimś innym języku, że ciągle
poszerzam swoje horyzonty.
Kasia: W języku niemieckim podoba mi
się akcent i intonacja. Ciekawe są również
wyrazy wielokrotnie złożone.
Dziękuję za rozmowę i całoroczną
pracę. Gratuluję sukcesu Wam i Waszym rodzicom.
Rozmowę przeprowadziła
Magdalena Kluz-Międlar
nauczyciel j. niemieckiego
i opiekun laureatek

Sukces Przedszkola
w Malawie

Fot. archiwum GP Malawa
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Justyna Pretorius-Kantorowska
Dyrektor GOKiB w Krasnem

Od dziesięciu lat jestem mieszkanką
Krasnego. W dalszym ciągu jestem zauroczona moją miejscowością i moją gminą.
Z wykształcenia jestem prawnikiem z
długoletnim stażem w bankowości, gruntownym przygotowaniem do pracy w administracji publicznej, doświadczeniem
w zakresie zarządzania własną firmą jak i
szeroko rozumianym doświadczeniem w
organizacji promocji kulturalno – oświatowej naszego regionu.
Uważam, iż Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem winny służyć
mieszkańcom zapewniając im jak najszersze uczestnictwo w lokalnej kulturze.
Dzięki czterem placówkom jest taka możliwość, aby dotrzeć do szerokiej grupy
odbiorców. Różnorodna i ciągle wzbogacana oferta powinna zaspakajać potrzeby
kulturalno – rozrywkowe wszystkich grup
wiekowych mieszkańców na terenie całej
gminy.

Moim priorytetem jest utworzenie
ostoi kultury dla trzech podstawowych
grup wiekowych. Pieczołowitą troska należy szczególnie otoczyć dzieci, młodzież
i osoby starsze. Zajęcia prowadzone w
Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki
w Krasnem powinny kształtować wrażliwość naszych mieszkańców bez względu
na wiek i pozwalać im znaleźć właściwą
formę artystycznej ekspresji.
W tym miejscu należy się ukłon w kierunku starszych mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Do tych właśnie osób
chciałabym skierować prośbę o współpracę i pomoc korzystając z Państwa
doświadczenia, poszanowania tradycji i
znajomości sztuki rękodzieła artystycznego. Powyższa forma spędzania wolnego
czasu sprzyjać będzie integracji rożnych
grup wiekowych a charakter zajęć praktyczno-technicznych może mieć szansę
zaistnieć na nowo.

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet
w obiektywie
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet wsi
Krasne w ostatnim okresie często reprezentuje Gminę Krasne w programach
telewizyjnych. Po raz pierwszy Panie ze
Stowarzyszenia wystąpiły w programie z
serii Lider, którego producentem jest TVP

Wychowankowie Gminnego Przedszkola w Malawie
zostali w kwietniu 2015 r. zwycięzcami Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Rysowane Wierszyki” pod
hasłem: Wiersze Doroty Gellner zobrazowane techniką
kolażu. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.
Tytuł laureata zdobyli: Magdalena Dubiel i Filip Łagodziński z grupy IV „Elfy” - dzieci wykonały prace pod
kierunkiem pani Marzeny Mazur Aleksandra Afonja z
grupy VI „Muminki” - wykonała pracę pod kierunkiem
pani Alfredy Rogalskiej.
Serdecznie gratulujemy dzieciom, Rodzicom oraz
nauczycielom laureatów. Dzieci z malawskiego przedszkola aktywnie rozwijają swoje talenty i już przygotowują się do udziału w kolejnych konkursach, tym
razem ogólnopolskich.
W ten m.in. sposób Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Malawie Iwona Bereś organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych wychowanka, wynikających w tym przypadku ze szczególnych uzdolnień dziecka.
Iwona Bereś
www.gminakrasne.pl
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Regionalna. Zdjęcia do programu nagrywane były w Zagrodzie Garncarskiej w
Medyni Głogowskiej. Zadanie było o tyle
trudne, że należało ugotować mazurskie
potrawy na starodawnej kuchni opalanej drewnem. Przygotowane zostały

Fot. archiwum Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne
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Fot. I. Śpiewla

GOKiB powinny być placówką tętniącą
życiem, miejscem, w którym chętnie spędzamy czas i do którego przychodzimy z
przyjemnością aby wypocząć, spotkać się
ze znajomymi, pożyczyć ulubioną książkę
czy wreszcie czegoś nowego się nauczyć.
„Kartacze Mazurskie” i regionalny deser
„Mrowisko”. Odcinek można obejrzeć na
stronie internetowej http://www.tvp.
pl/tvp-regionalna/programy/lider/wideo/11022015/18824542.
Po raz drugi Panie ze Stowarzyszenia
reprezentowały Gminę Krasne w programie poprzedzającym prognozę pogody,
którego emisja odbyła się w Wielki Czwartek na antenie TVP Rzeszów. Tym razem
na pierwszym planie pojawiły się wielkanocne wypieki głównie Mazurki i Baby.
Możliwość uczestnictwa w programie zapewniła Gmina Krasne, która była sponsorem prognozy pogody w dniach od
1-5 kwietnia 2015 roku. Odcinek można
obejrzeć na stronie internetowej http://
rzeszow.tvp pl/19511755/2042015
Kolejny raz, tym razem przed obiektywem aparatu, to zdjęcia do Książki
kucharskiej promującej podkarpacką
kuchnię. Album zostanie wydany przez
LGD Eurogalicja. Zdjęcia po raz kolejny
odbyły się w Zagrodzie Garncarskiej w
Medyni Głogowskiej. Tym razem zostały
przygotowane potrawy, które powoli odchodzą w zapomnienie, natomiast kiedyś
były bardzo popularne tj. Studzienina, Ser
żółty smażony, Smalec i Proziaki. Oprócz
tego Panie pochwaliły się swoimi nalewkami ze śliw, pigwy i wiśni oraz domowymi konfiturami. Z niecierpliwością czekamy na ukazanie się Albumu.
Katarzyna Pocheć
Prezes Stowarzyszenia
Nr 2/2015
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Kultura
WYSTAWA
RĘKODZIEŁA

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału wszystkich
twórców rękodzieła gminy
Krasne w Gminnej Wystawie
Rękodzieła Artystycznego.
Wystawa ma na celu m. in.
zaprezentowanie twórczości
amatorskiej mieszkańców
gminy i wymianę doświadczeń między twórcami różnych technik rękodzielniczych. W wystawie mogą
wziąć udział indywidualni
artyści nieprofesjonalni tworzący rękodzieło w dowolnej
technice (hafty, obrazy haftowane, prace szydełkowe,
obrusy i swetry zrobione na
drutach, stroiki dekoracyjne, wyroby z rogów jelenia
tj. lampka, świeczniki, grawerunek na lustrze, kielichy,
puchary, biżuteria i inne) zamieszkali na terenie gminy
Krasne.
Zapisy chętnych prowadzone będą do 30 czerwca
2015 r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w
Krasnem telefonicznie, e-mailem lub osobiście podając: imię i nazwisko twórcy,
miejsce zamieszkania oraz
technikę
rękodzielniczą.
Składanie prac odbędzie
się w okresie 1 lipiec – 15
sierpień 2015 r. Planowany
termin wystawy – wrzesień
2015 r.
Opracowała Lidia Hajduk
14
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Kultura
Przepis na artystę

Wernisaż pleneru „Krasne do kwadratu”

„Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent
pracy”
Ignacy Paderewski

Wyobraźnia dziecka rozwija się w otoczeniu
pobudzającym je do twórczości. Stworzenie
mu atmosfery sprzyjającej swobodnemu wyrażania swoich myśli jest w pracowni plastycznej GOK niezwykle ważnym zadaniem, i służy
realizacji przeżycia artystycznego. Staraniem
pracowni jest wychodzenie naprzeciw potrzebom ekspresji swoich uczniów, popieranie
inicjatyw i spontaniczności, akceptowanie i
nagradzanie elementów twórczych w ich zachowaniu.
Uczestniczenie w tworzeniu plastycznym
jest dla instruktora zawsze zjawiskiem nowym i fascynującym. Taka praca to teren to
teren doświadczalny, droga do dalszych poszukiwań, poszerza on bowiem wiedze o stadiach rozwoju dziecka, jego możliwościach i
walorach twórczych. Staraniem nadrzędnym
instruktora jest postępować tak, aby zachęcić
każde do wypowiadania się na swój własny,
osobisty sposób, i być na tyle „elastycznym”,
aby podczas zajęć dać każdemu z dzieci sposobność do odróżnienia się w tym co robi od
działalności grupy.
Prowadząc pracownię malarstwa dzieci,
młodzieży opieramy się o wiedzę wyuczoną i
powszechnie stosowaną w pracy dydaktycznej, nie rezygnując z metod własnych, wypracowanych przez długie lata obcowania z
młodymi twórcami. Najskuteczniejsze efekty
przynosi przede wszystkim serdeczny i przyjacielski stosunek do dziecka, który to przymiot
przełamuje bariery komunikacyjne i pomaga
mu swobodnie wypowiedzieć się zarówno
werbalnie jak i artystycznie. Podtrzymujemy
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stwierdzenie, że umiejętność stymulacji procesem tworzenia zależy w głównej mierze tak
od właściwej opieki nad uzdolnionym artystycznie uczniem, jak i zniechęcaniem go do
całkowitej zależności od nauczyciela.
Ucząc dzieci plastyki GOK ma satysfakcję, że
stwarza dzieciom warunki, które czynią zajęcia
twórcze czymś emocjonującym i nagradzającym. Prawie każde dziecko cieszy możliwość
wykazania aktywności twórczej, czego nie
może znaleźć w tych w tych rozmiarach jako
uczeń w systemie szkolnym, a niejednokrotnie
rodzice nie zawsze mają możliwość wspierać
te talenty.
Dobrze jest, że dostrzega się na terenie naszej Gminy tą ogromną potrzebę tworzenia
dziecięcego, zapewniając mu bazę i środki,
aby sztuka odgrywała istotną rolę w rozwoju dziecka. Celem naczelnym nauczania jest
wszechstronny rozwój zmieniającego się nieustannie i dynamicznie dziecka, które coraz
lepiej poznaje siebie i swoje otoczenie. Wychowanie przez sztukę może dostarczyć okazji
do rozwoju zdolności działania i przeżywania
– tak bardzo potrzebnych zmieniającemu się
społeczeństwu pełnemu napięć i niepewności.
Pracownia malarstwa GOKiB Krasne
Ireny Tuszyńskiej

Związki Gminy Krasne z Instytutem
Sztuki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego sięgają roku 1998, kiedy to został on przeniesiony do budynków pozyskanych przez
Uniwersytet. Z daleka widoczny wśród
pól i łąk kompleks zaadoptowany został
na potrzeby uczelni artystycznej. W naszej
gminie pojawili się studenci, z blejtramami, teczkami rysunkowymi, a wraz z nimi
liczna grupa znakomitych pedagogów,
artystów malarzy, grafików, projektantów
i teoretyków sztuki.
Od roku budynki w Krasnem stoją puste, ale wspomnienie miejsca pozostaje
żywe. To wszystko co się tam wydarzyło
powraca i owocuje w dalszych działaniach
kadry, studentów i osób związanych z tą
placówką. To ludzie tworzą miejsca. Wydział Sztuki ma niewątpliwie swój nienaruszalny fundament w Krasnem. Idea
Edukacji Artystycznej jest kontynuowana
obecnie w budynku A2 w Rzeszowie.
Plener malarski „Krasne do kwadratu
- Powróćmy tu raz jeszcze” odwołuje się
do wspomnień profesorów i ich wieloletniej pracy w Krasnem. Do ich działalności,
przemyśleń związanych z nauczaniem
w tej szczególnej, prawie kwadratowej
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przestrzeni, otoczonej przyrodą, dalekimi
horyzontami perspektywy. Jest to także
próba ponownego odczytania przestrzeni Krasnego, już nie akademickiej, już bez
studentów. To zderzenie pedagoga z pustą pracownią i płótnem o kształcie kwadratu, ale bez obecności ucznia.
Podkarpacie od dawna skupiało wybitne, kreatywne osobistości. Powstanie
Instytutu Sztuki pozwalało na wykorzystanie możliwości osób kreatywnych,

„Czerwone trzewiki”
W dniu 4 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem odbyła się premiera przedstawienia
„Czerwone trzewiki” według tekstu Hansa
Christiana Andersena. Na scenie zaprezentowały się młode aktorki Teatru Pacynka i Teatru A propos.

Biedna dziewczyna Karen od zawsze
marzyła o pięknych butach. W końcu
udaje jej się zrobić niezgrabne i brzydkie
czerwone trzewiki, które są jej największym skarbem. Po śmierci matki Karen
zostaje przygarnięta przez bogatą starszą
panią, a ona każe spalić jej stare buty. Wy-

Fot. archiwum „Strażowianie”

Strażowanie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie” wznowiło działalność 22.11.2013,
posiada osobowość prawną, jest organizacją
samorządową i samodzielnie kształtująca swój
program. Towarzystwo działa na rzecz ożywienia życia zbiorowego mieszkańców Strażowa.
W swoim programie zakłada: wydawanie ga-

zetki lokalnej” Głos Strażowa”, organizowanie
różnorodnych działań kulturalnych i artystycznych, organizowanie okazjonalnych wieczorków i spotkań, przygotowanie lokalnych uroczystości patriotycznych i rocznicowych.
Fot. I. Śpiewla

Irena Dorota Barnat
www.gminakrasne.pl
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na rozwijanie i pielęgnowanie indywidualności twórczych na poziomie akademickim. Nakręcało tutejszy wir świata
artystycznego. Animatorzy kultury odnaleźli tu wyjątkowe źródła inspiracji, które odzwierciedlają unikatowy charakter
współczesnego Podkarpacia i nadają niepowtarzalny styl kulturze regionu, a także
przenikają w ogólnopolski nurt sztuki.
Magdalena Czuma
wołuje to u dziewczyny wielki smutek, żal
i złość, od tej pory zaczyna kłamać i oszukiwać opiekunkę, robi wszystko, by móc
dostać swoje czerwone trzewiki. W końcu
spełnia się jej życzenie, ale nowe buciki
okazują się przeklęte, a po ich założeniu
doprowadzają one właściciela do szaleńczego tańca.
„Czerwone Trzewiczki” opowiadają o
sytuacji, kiedy na skutek różnych okoliczności traci się to co sprawiało największą
satysfakcję i radość, i nic nie może tego
zastąpić, a substytuty dają chwilową
przyjemność, ale ostatecznie okazują się
być zgubne. Spektakl porusza problem
winy i kary oraz możliwości odpokutowania za popełnione czyny.
W sztuce świetnie zaprezentowały się
młode artystki z Krasnego: Julia Wierzbińska, Klaudia Migacz, Emilia Czarnota
i Karolina Szuberla. Spektakl był bardzo
bogaty plastycznie i ruchowo, pięknie
wykorzystano techniki teatru lalkowego
(maski) i teatru cieni.
Zapraszamy na kolejne przedstawienia!
Wystąpiły: Julia Wierzbińska, Klaudia
Migacz, Emilia Czarnota i Karolina Szuberla. Scenariusz i reżyseria: Maciej Szukała
Nr 2/2015
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Warto wiedzieć
Konkurs plastyczny
„STARE ZWYCZAJE
W KUCHNI I SPIŻARNI
MOJEJ BABCI”
Ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania dawnymi tradycjami i
obyczajowością lokalnych społeczności powiatu rzeszowskiego związanych
z życiem codziennym. Umożliwienie
młodym artystom uruchomienia wyobraźni i kreatywności, a inspiracją będą
wielopokoleniowe tradycje rodzinne
związane z gospodarzeniem i kulinariami.
Terminy i szczegóły konkursy są na
stronie www.gokkrasne.pl na profilu
Facebook: Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka w Krasnem i u pracowników
GOKiB w Krasnem i filiach.
Irena Tuszyńska

Konkurs Plastyczny
„PISANKA
WIELKANOCNA”

Fot. M. Czuma

27 marca 2015 r. w Gminnym Przedszkolu w Malawie odbyła się uroczystość finałowa Gminnego Konkursu
Plastycznego „PISANKA WIELKANOCNA” adresowanego do dzieci i nauczycieli z przedszkoli na terenie gminy
Krasne. Na konkurs wpłynęło 128 prac
z placówek przedszkolnych sołectw:
Krasne, Malawa, Palikówka, Strażów.
Po przedstawieniu wyników konkursu
oraz wręczeniu nagród i dyplomów
laureatom, wyróżnionym, nauczycielom-opiekunom został zaprezentowany zgromadzonym gościom program artystyczny w wykonaniu dzieci
z Gminnego Przedszkola w Malawie.
Organizatorem konkursu było Gminne
Przedszkole w Malawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Krasne. Patronat medialny sprawowała Gazeta Codzienna Nowiny.
Zrealizowane przedsięwzięcie stworzyło szansę dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu sołectw Krasne,
Malawa, Palikówka, Strażów zaprezentowania swoich talentów na szerszym
forum. Jesteśmy przekonani, że zrealizowany projekt pozytywnie wpłynął na
integrację społeczności lokalnej oraz
promocję gminy Krasne. Relacje z tego
wydarzenia ukazały się w TVP Rzeszów,
Gazecie Codziennej Nowiny na portalach internetowych.
Iwona Bereś

Bookcrossing w Gminie Krasne
Wielu z nas posiada książki, które tylko
stoją na półkach domowych bibliotek, a
może kurzą się i niszczeją na strychach naszych domów. Idea krążącej książki stwarza możliwość dalszego życia literaturze.
Bookcrossing polega na „uwolnieniu” książki z domowej półki i nieodpłatne umieszczenie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich. Bez kart, bez zapisów. Wszystkie
biblioteki publiczne oraz filia GOK w Strażowie posiadają taką półkę. Półka bookcrissingowa to może być półka, lub też karton, stół lub inne wydzielone i oznaczone
miejsce tylko na uwolnione książki. Każdy z
mieszkańców może włączyć się w wymianę książek poprzez wypożyczenie jej a po
przeczytaniu odłożeniu na dowolną półkę
bookcrossingową na terenie gminy Krasne.
Może też uwolnić swoją książkę umieszczając ją na takiej półce. Książki mogą być
z różnych dziedzin i o różnej tematyce.
Umieszczając książkę na półce nadal są
Państwo właścicielami swojej książki. Nie

jest to darowizna dla Biblioteki. Dlatego od
uczciwości i rzetelności wypożyczającego
zależy ciągły obieg książki. Rozpoczynamy
18 czerwca 2015 r. w dniu Ogólnopolskiego
Święta Wolnych Książek. W imieniu pracowników GOKiB Krasne i swoim serdecznie zapraszam.
Lidia Hajduk

Pszczoły i ludzie

Gmina Krasne położona na pograniczu
pogórza Karpackiego i Doliny Sandomierskiej jest urozmaicona przyrodniczo. Brak
dużych kompleksów leśnych, zanikające
rolnictwo oraz podmiejski charakter poszczególnych wiosek nie tworzą dobrych
warunków dla rozwoju pszczelarstwa na
naszym terenie. Pomimo to, w marcu 2013
roku, powstało Gminne Koło Pszczelarzy w
Gminie Krasne skupiające na chwilę obecną 19 pszczelarzy amatorów. Podstawową
przesłanką powstania Koła była chęć integrowania środowiska pszczelarzy, doskonalenia metod gospodarki pasiecznej,
zapobiegania i zwalczania chorób pszczół,
oraz wymiana doświadczeń. Podczas comiesięcznych zebrań prowadzone są szkolenia podnoszące poziom wiedzy pszczelarzy. Oprócz pracy z pszczołami starają się
również w aktywny sposób wpływać na
różnicowanie bioróżnorodności naszego otoczenia, a także są dla społeczności
źródłem wiedzy o dobroczynnym działaniu
produktów pszczelich. Nie należy również
zapominać o pyłku kwiatowych, propolisie
czy jadzie pszczelim. Jednakże największy pożytek jaki uzyskuje człowiek z pracy
pszczół to efekt ekonomiczny płynący z zapylania, wzrost jakości i ilości plonów roślin
rolniczych, ogrodniczych i sadów. Pszczoły są jednocześnie wskaźnikiem czystości środowiska. Delikatne organizmy tych
zwierząt ostrzegają nas przed truciznami i
toksynami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Tam gdzie pszczoły czują się dobrze
również człowiek może żyć bezpiecznie. Na
terenie naszej gminy pozyskujemy najwięcej miodów wielokwiatowych, nektarowo-spadziowych i nawłociowych. Nawłoć, powszechnie znane zioło uważane za chwast,
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porasta duże połacie pól naszej gminy.
Daje duże ilości wybitnie zdrowego miodu
nawłociowego. Jest on szczególnie polecany dla dzieci, osób chorych i w podeszłym
wieku. Miód nawłociowy jest przydatny
przy schorzeniach układu moczowego, dobroczynnie działa na serce i wątrobę oraz
posiada działanie przeciwreumatyczne,
a to wszystko dzięki dużej ilości cennych
kwasów organicznych. Dzięki ciężkiej , wymagającej pracy pszczelarzy nasze pszczoły
są zdrowe i w dobrej kondycji a mieszkańcy mogą się cieszyć zdrowych produktami
pracy tych owadów.
Andrzej Chwajoł
Prezes Koła Pszczelarzy w Krasnem

