
Nr 14 (2/2018)WYDARZENIA         OŚWIATA         SPORT

 

Biuletyn
Informacyjny GMINA

KRASNE

Kwartalnik                          ISSN 2392-1722                          Nr 14 (2/2018)

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



2
www.gminakrasne.pl

Nr 14 (2/2018)

Harmonogram imprez

Kwartalnik
Biuletyn Informacyjny 
„Razem”

Wydawca:
Gmina Krasne
36-007 Krasne 121
tel.: 17 85 55 223
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

Redaktor:
Lidia Hajduk

Zespół redakcyjny:
Ireneusz Śpiewla
Georgina Giedlarowiec
Małgorzata Antczak

Opracowanie graficzne:
Marcin Kipisz | Małe Sztuki

ISSN 2392-1722
Nakład: 2 900 egz.
Do druku oddano: 20.06.2018 r.

Na okładce:
Zespół mażoretek „Contorto”, 
grupa młodsza.

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

Biuletyn jest rozpowszechniany
bezpłatnie

Zapraszamy!



3
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 14 (2/2018)

Inwestycje gminne

Głównym celem władz gminnych od 
początku obecnej kadencji jest pozyski-
wanie środków zewnętrznych i realizacja 
jak największej ilości inwestycji służących 
poprawie warunków bytowych naszych 
mieszkańców. 

Do chwili obecnej udało się zrealizo-
wać wiele inwestycji infrastrukturalnych, 
w tym inwestycji służących najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy. W kwietniu 
br. zostało oddane do użytkowania nowe 
przedszkole w miejscowości Krasne, 
a dzięki zrealizowanej inwestycji wszyst-
kie oddziały przedszkolne (z wyjątkiem 
klasy „0”) ulokowane zostały w jednym 
budynku. Nie jest to jedyna inwesty-
cja dedykowana naszym najmłodszym 
mieszkańcom, na działce koło byłej ap-
teki w miejscowości Krasne, ruszyła bu-
dowa żłobka, która jest realizowana przy 
dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 797 
600 zł, a zakończenie prac na obiekcie 
przewidziane jest w IV kw. 2018r. Na ten 
rok planowane jest również kontynuo-
wanie robót związanych z rozbudową ZS 
w Strażowie pod potrzeby przedszkola. 
Ich rozpoczęcie będzie możliwe po za-
bezpieczeniu przez Radę Gminy Krasne 
w budżecie środków na ten cel, które 
umożliwią zakończenie inwestycji w po-
łowie przyszłego roku. Wiosna przyniosła 
również początek prac budowlanych na 
obiekcie byłego przedszkola oraz części 
budynku GOKiB w miejscowości Krasne 
mających na celu m.in. utworzenie Cen-

trum Promocji Dziedzictwa Kulturowego. 
Prace realizowane są przy dofinansowa-
niu z RPO Województwa Podkarpackie-
go w kwocie 765 000,00 zł. Obecnie trwa 
także postępowanie przetargowe na 
roboty budowlane związane z utworze-
niem w miejscowości Krasne Dziennego 
domu opieki dla seniorów, którego ot-
warcie zaplanowane jest w III kw. 2018r. 
Realizacja zadania jest możliwa w oparciu 
o całkowite dofinansowanie w ramach 
RPO WP, a ze świadczonych usług będą 
mogli korzystać seniorzy z terenu całej 

gminy. Dzięki udziałowi gminy Krasne 
w projekcie transportowym, współfinan-
sowanym w ramach ROF, możliwa jest 
realizacja inwestycji drogowych, wśród 
których należy wymienić: przebudowę 
drogi gminnej Palikówka – Przycznia o dł. 
2,2 km, rozbudowę drogi gminnej Krasne 
Mała Kolonia o dł. 0,86 km oraz budowę 
7 zatok autobusowych przy drogach po-
wiatowych. Łączna kwota na jaką podpi-
sane zostały umowy z poszczególnymi 
wykonawcami na ich wykonanie wynosi 
6 235 319,67 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie 4 335 000,00 zł. Dnia 26 kwiet-
nia br. podpisana została również umowa 
na realizację zadania dot. przebudowy 
drogi gminnej Strażów – Bażantarnia o dł. 
0,77 km, która współfinansowana będzie 
przy 50% wsparciu z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzy-
skanie przez gminę dotacji z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65 
000, 00 zł umożliwi wykonanie w br. na-
kładki asfaltowej na drodze do stadionu 
w miejscowości Palikówka. W 2018 roku 
Powiat Rzeszowski kontynuował będzie, 
przy udziale pomocy finansowej w wyso-
kości 300 000,00 zł, udzielonej przez Radę 
Gminy Krasne, zadanie pn. „Przebudowa 
dróg powiatowych oraz budowa chodni-
ków przy drogach powiatowych na tere-
nie gminy Krasne”. Środki te w większości 
przeznaczone zostaną na realizację zadań 
w miejscowości Malawa. 

Jak widać większość inwestycji realizo-
wana jest przy udziale środków zewnętrz-
nych, o które władze gminy zamierzają 
zabiegać również w tym roku. W miesiącu 
marcu został złożony wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie na budowę boiska sportowego 
wielofunkcyjnego, z przeznaczeniem do 
gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszyków-
kę, piłkę ręczną oraz kortu tenisowego 
przy ZS w Malawie. Jak co roku gmina 
Krasne zamierza w miesiącu wrześniu 
złożyć wniosek o dofinansowanie zadań 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Zachęcamy Państwa 
zatem do śledzenia strony internetowej 
urzędu oraz sięgania do kolejnych kwar-
talników Biuletynu Informacyjnego RA-
ZEM, gdzie będziemy informować o po-
stępie inwestycji na terenie naszej gminy.

Tekst i fot. K. Klęsk

Kolejny rok bogaty w inwestycje

Przystanek autobusowy Malawa

Gminne Przedszkole w Krasnem

Budowa żłobka w Krasnem 

Droga Palikówka-Przycznia
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Informacje gminne
Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

Podjęte uchwały
XLIX sesja 

z dnia 03.04.2018 r.

1. Uchwała Nr XLIX/377/2018 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Kras-
ne na rok 2018.
2. Uchwała Nr XLIX/378/2018 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.
3. Uchwała Nr XLIX/379/2018 RGK w/s 
udzielenia pomocy finansowej dla Powia-
tu Rzeszowskiego.
 

L sesja 
z dnia 26.04.2018 r.

1. Uchwała Nr L/380/2018 RGK w/s ustale-
nia szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych.
2. Uchwała Nr L/381/2018 RGK w/s przy-
jęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”.
3. Uchwała Nr L/382/2018 RGK w/s zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Krasne spółkom wodnym, trybu postę-
powania i sposobu jej rozliczania.
4. Uchwała Nr L/383/2018 RGK w/s 
zmiany uchwały Rady Gminy Krasne NR 
XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w spra-
wie określenia przystanków komunika-
cyjnych oraz warunków i zasad korzy-
stania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Krasne.
5. Uchwała Nr L/384/2018 RGK w/s. tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ob-
niżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, za-
trudnionych w przedszkolach i szkołach 

na terenie Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr L/385/2018 RGK w/s do-
płat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Uchwała Nr L/386/2018 RGK w/s dota-
cji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego Gminy Krasne.
8. Uchwała Nr L/387/2018 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2018.
9. Uchwała Nr L/388/2018 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.
10. Uchwała Nr L/389/2018 RGK w/s przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Krasne.
11. Uchwała Nr L/390/2018 RGK w/s przy-
stąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania przestrzenne-
go terenu osiedla mieszkaniowego „Ma-
zurówka” w Krasnem.
12. Uchwała Nr L/391/2018 RGK w/s po-
działu gminy Krasne na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych.

LI sesja 
z dnia 14.05.2018 r.

1. Uchwała Nr LI/392/2018 RGK w/s przy-
jęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Krasne na lata 2016-2022.
2. Uchwała Nr LI/393/2018 RGK w/s zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gmi-
ny Krasne spółkom wodnym, trybu postę-
powania i sposobu jej rozliczania.
3. Uchwała Nr LI/394/2018 RGK w/s dzier-
żawy nieruchomości położonych w miej-
scowości Malawa (dz. nr 3397/2 i 3453/2).

LII sesja 
z dnia 06.06.2018 r.

1. Uchwała Nr LII/395/2018 RGK w/s dzier-
żawy nieruchomości położonych w miej-
scowości Malawa.
2. Uchwała Nr LII/396/2018 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2018. 
3. Uchwała LII/397/2018 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne. 
4. Uchwała LII/398/2018 RGK w/s upo-
ważnienia Wójta Gminy Krasne do podpi-
sania zobowiązania wekslowego.
5. Uchwała LII/399/2018 RGK w/s udzie-
lenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane.
6. Uchwała LII/400/2018 RGK w/s usta-
lenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na te-
renie gminy Krasne oraz ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Krasne 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.
7. Uchwała LII/401/2018 RGK w/s zmie-
niająca uchwałę w sprawie Programu Sty-
pendialnego Gminy Krasne.
8. Uchwała LII/402/2018 RGK w/s przystą-
pienia do realizacji projektu pn. „Szkoła 
przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie 
na terenie rzeszowskiego obszaru metro-
politalnego”, złożonego w ramach kon-
kursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 
RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie nr 
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
9. Uchwała LII/403/2018 RGK w/s uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Nr 22 – „Palikówka” 
– Etap I/1.
10. Uchwała LII/404/2018 RGK w/s dzier-
żawy nieruchomości stanowiących włas-
ność Gminy Krasne.

Sporządziła: Z. Berłowska

Komunikat w sprawie segregacji odpadów
W związku z licznymi interwencjami 

firmy odbierającej odpady - MPGK Rze-
szów, apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o dokonywanie prawidłowej se-
gregacji śmieci. Brak, bądź nieprawidłowa 
segregacja odpadów może spowodować 
drastyczne podniesienie wysokości opłat. 
Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 
r. gospodarstwa domowe, które zade-
klarowały zbieranie odpadów w sposób 
selektywny, zobowiązane są gromadzić 

je w workach koloru: żółtego, zielonego, 
niebieskiego i brązowego oraz wystawiać 
zgodnie z obowiązującym na terenie 
gminy Krasne harmonogramem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
godziny wystawiania odpadów. W dniu 
odbioru, powinny być one wystawione 
o godz. 6 rano. Ponadto odpady typu „bio” 
należy gromadzić w workach koloru brą-
zowego i nie wkładać ich do pojemników 
na odpady zmieszane. W przeciwnym 

wypadku odpady takie nie zostaną ode-
brane i nie będzie przysługiwała z tego 
tytułu reklamacja. 

Pamiętajmy, że wpływ na wysokość 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych mają wszyscy 
mieszkańcy gminy, a ustalona przez Radę 
Gminy Krasne stawka uzależniona jest od 
przestrzegania przyjętych zasad.

M. Drabik
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Zakład Usług Komunalnych
Komunikat

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Zakład Usług Komunalnych w Krasnem 

zachęca Mieszkańców do zgłaszania aktualnego wskazania wodomierza/-y 
na adres mailowy: zuk@gminakrasne.pl

Dodatkowo, na życzenie Klientów, zwrotnie wysyłamy faktury w formie pliku PDF.
 

Zakład Usług Komunalnych zwraca się z prośbą do Mieszkańców 
o jak najczęstsze korzystanie z takiej formy rozliczenia.

Biuro Obsługi Klienta
tel. 17 23 00 275 w godz. 7:30 - 15:30 (poniedziałek – piątek)

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że zgodnie z decyzją Nr RZ.RET.070.1.46.2018.PS z dnia 
10 kwietnia 2018 roku, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 1 maja 2018 roku, na terenie Gminy Krasne obo-
wiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres  
3 lat. Nowe taryfy umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz 
na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.

Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr L/385/2018 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku ustaliła dopłaty do nowych taryf 

na okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Odpłatność dla wszystkich grup odbiorców w okresie 
od dnia 1 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wynosi:

1. Za pobór wody z sieci wodociągowej:
Wodociąg Krasne-Strażów-Palikówka-Malawa

2,68 zł / m³ + 0,21 zł / m³ VAT = 2,89 zł / m³

2. Za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
Zlewnia oczyszczalni Krasne 

3,45 zł/m³ + 0,28 zł/m³ VAT = 3,73 zł/m³
Zlewnia oczyszczalni Łąka (Strażów, Palikówka)

4,52 zł/m³ + 0,36 zł/m³ VAT = 4,88 zł/m³
Zlewnia oczyszczalni Rzeszów (Malawa, Krasne Płd.)

3,98 zł/m³ + 0,32 zł/m³ VAT = 4,30 zł/m³

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

Pobór wody i odprowadzanie ścieków:
7,90 zł + 0,63 zł VAT = 8,53 zł / 1 miesiąc

Pobór wody:
3,50 zł + 0,28 zł VAT = 3,78 zł / 1 miesiąc

Odprowadzanie ścieków: 
4,40zł + 0,35 zł VAT = 4,75 zł / 1 miesiąc

Ogłoszenie



6
www.gminakrasne.pl

Nr 14 (2/2018)

Ogłoszenia gminne

Dzień Seniora na stałe wpisał się w ka-
lendarz wydarzeń sołectwa Palikówka. Se-
niorzy chętnie i licznie uczestniczą w orga-
nizowanym dla nich święcie. W tym roku 
spotkanie odbyło się 21 kwietnia w Domu 
Kultury w Palikówce. 

Zebranych seniorów przywitała prze-

wodnicząca Stowarzyszenia Kobiet w Pali-
kówce pani Maria Barbara Koń, a życzenia 
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu złoży-
ła wice wójt Gminy Krasne – Violetta Błotko. 

W spotkaniu uczestniczyła Marzena Mo-
rawska – dietetyk w CM Cardio Center, która 
przeprowadziła warsztaty na temat zdro-

wego odżywiania. Seniorzy dowiedzieli się 
jak prawidłowo komponować jadłospis, wy-
bierać zdrowe i wartościowe produkty oraz 
eliminować złe przyzwyczajenia żywienio-
we. Na koniec pani dietetyk przeprowadziła 
quiz wiedzy z nagrodami, po których każdy 
mógł spróbować niskokalorycznych ciaste-
czek i koktajli. 

Drugą część spotkania umilał wodzirej 
zachęcając obecnych do wspólnej zaba-
wy. Punktem wieczoru był występ członkiń 
Stowarzyszania Kobiet w Palikówce, które 
zaprezentowały humorystyczny montaż 
słowno-muzyczny. 

Wszystkim Seniorom, a także Gościom 
serdecznie dziękujemy za udział w spotka-
niu i wspólną zabawę. 

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

Zadanie sfinansowane z budżetu gminy Krasne 

Dzień Seniora w Palikówce

Na każdym kroku, spotykamy się z tema-
tem odchudzania, przed „sezonem bikini”. 
Z jednej strony, mamy już przesyt, ale z dru-
giej - to okazja, żeby zacząć dobrze się odży-
wiać i zadbać nie tylko o piękną sylwetkę, ale 
i własne zdrowie. Temat diet, to temat rzeka. 
Jednak warto mieć na uwadze, pięć prostych 
zasadach. 

Pamiętaj o regularności posiłków

Zapewne wiele osób od razu pomyśli - 
REGULARNOŚĆ?... NIE REALNE! Ja powiem – 
ciężkie, ale możliwe! Krótkie przerwy w pracy, 
opieka nad dziećmi, niespodziewane sprawy 
do załatwienia w ciągu dnia... to wszystko, 
zdecydowanie nie sprzyja regularnym posił-
kom. Pamiętajmy jednak, że jeśli się zmobilizu-
jemy – jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę 
wiele. Czym jest REGULARNOŚĆ POSIŁKÓW? 
Jest to spożywanie najkorzystniej 5 posiłków, 
w odstępach średnio 3-4 godzinnych. 

Tak właśnie, wyglądałoby to w idealnym 
świecie... Jednak realnie: 

- Zacznij jeść trzy konkretniejsze posiłki, 
starając się włączać kolejno jedną, dwie prze-
kąski np. owoce, orzechy, koktajle.

- Zawsze miej coś przyrządzonego w lo-
dówce. Gotujmy proste potrawy, na dwa lub 
trzy dni – do odgrzania w pracy lub na szybko 
w domu.

- Nie wychodź na cały dzień z domu, bez 
jedzenia. Zapakuj je w pudełko! Najprostszy 
będzie gotowany makaron razowy z kurcza-
kiem i mieszanką warzyw na patelnię – przy-
gotowanie, to max. 20 minut!

- Pij odżywcze koktajle na bazie sezono-
wych owoców, nasion i przetworów mlecz-
nych. To idealny pomysł na coś szybkiego i sy-
cącego w ciągu dnia.

- Nie zapominaj o śniadaniu i nie omijaj lek-
kiej kolacji.

Staraj się jeść 
pełnowartościowe śniadania

Nasz organizm, jest jak maszyna, żeby do-
brze „wystartować” – musimy dać mu paliwo, 
czyli pożywienie. Śniadanie pobudzi nasz 
metabolizm i zapobiegnie chęci podjadania 
i uzupełniania kilokalorii „na wieczór”. Dobrze 
zbilansowane śniadanie, powinno zawierać:

- pełnowartościowe białko np.: sery, ryby, 
jajka, mięso,

- pełnoziarniste produkty zbożowe np.: 
płatki owsiane, razowe pieczywo, otręby 
pszenne,

- zdrowe tłuszcze np.: oliwa z oliwek, nasio-
na, orzechy,

- dodatek owocowy lub warzywny np.: 
pomidor do kanapki, czy owoce do porannej 
owsianki.

Pamiętajmy, że słodkie bułki, rogaliki, droż-
dżówki, czy czekoladowe płatki do mleka – nie 
mają wiele wspólnego ze zdrowym śniada-
niem.

Pamiętaj o wodzie!

Właściwe nawodnienie organizmu, jest nie-
zbędne. Pamiętaj, żeby nawadniać się WODĄ. 
Nie dosładzanymi napojami gazowanymi, so-
kami z kartonu, czy wodami mineralnymi z do-
datkami smakowymi. Jeśli nie lubisz czystej 
wody, dodaj do niej miętę, cytrynę lub inne 
owoce np. mrożone. Zawsze wybieraj czystą 
wodę, pij ją systematycznie, małymi porcjami, 
regularnie w ciągu dnia. 

Nawet, jeśli nie czujesz pragnienia - pij re-
gularnie. Dopiero, gdy Twój organizm właści-
wie się nawodni – zaczniesz je odczuwać!

Czytaj etykiety!

Niestety, bardzo często producenci stara-
jąc się obniżyć koszty produkcji, dodają wiele 

zbędnych składników do gotowych produk-
tów. Nie daj się „nabić w butelkę” i od dziś pa-
miętaj:

- Wystrzegaj się produktów, gdzie w skła-
dzie na pierwszych TRZECH miejscach, jest cu-
kier lub syrop glukozowo-fruktozowy.

- Zwracaj uwagę na ilość składników – im 
krótsza lista, tym lepiej.

- Sprawdzaj „e-dodatki”. Oczywiście nie 
wszystkie są szkodliwe, jednak warto znać te, 
które mogą niekorzystnie wpływać na nasze 
zdrowie.

- Przygotowuj posiłki samodzielnie! Skład, 
jakość i smak np. domowych owoców zmik-
sowanych z jogurtem naturalnym, jest o wiele 
lepszy, niż dosładzanych jogurtów ze sklepo-
wej półki. 

Nie zapominaj o ruchu!

„Ruch, to zdrowie!” Raczej nikt nie zaprze-
czy. Jednak nie każdy ma czas, możliwości, czy 
energię, żeby biegać w plenerze, czy ćwiczyć 
w ciasnym pokoju. Nie wszyscy też „widzą się” 
na siłowni. 

Dlatego warto na początek zacząć od spa-
cerów. Jest to doskonała aktywność fizyczna, 
praktycznie dla każdego! Nie wymaga fundu-
szy „na start”, specjalnego stroju, ani nawet 
dużej ilości czasu. Spacerować możemy prak-
tycznie w każdym wieku. Wystarczą wygodne 
buty, trochę chęci i dostosowanie tempa oraz 
długości trasy, do swoich możliwości. Stopnio-
wo możemy wydłużać swoje spacery. 

A jak zacząć? Najlepiej od DZIŚ ! Zabrać psa 
na spacer, pójść pieszo do pracy, sąsiadów, czy 
sklepu – zamiast wsiadać do samochodu.

Pamiętaj, że dieta powinna być dostosowa-
na indywidualnie do Twojego stanu zdrowia. 
A przedstawione zasady, są jedynie sugestią. 
Na zdrowie!

M. Morawska
dietetyk, psychodietetyk

Centrum Medyczne Cardiocenter

Zadbaj o formę na lato!
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Z życia parafii

Początkiem kwietnia br. zakończono 
prace związane z wymianą zewnętrznego 
oświetlenia przy kościele parafialnym pw. 
Św. Wawrzyńca w Malawie. Stare oświet-
lenie zostało zastąpione bardziej nowo-
czesnymi i energooszczędnymi panelami 
ledowymi, co pozwoli zaoszczędzić na 
kosztach energii elektrycznej. Wymiana 
oświetlenia ma nie tylko wymiar ekono-
miczny, lecz także estetyczny. Obecnie 
kościół w Malawie jest lepiej widoczny 
po zmroku, a umiejscowienie oświetlenia 
u podstawy budynku sprawia efektowne 
wrażenie. 

Tekst i fot. N.Bonowicz-Jęczalik

Nowe oświetlenie 
kościoła parafialnego 

w Malawie

V Przegląd Pieśni 
Maryjnych w Strażowie

W maju obecnego roku, strażacy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Malawie, wznieśli na budynku remizy strażackiej w swo-
jej miejscowości, kapliczkę z figurą św. Floriana. W dniu 3 maja 
odbyło się uroczyste poświęcenie figury przez księdza dr Mar-
ka Dzika z parafii pw. św. Wawrzyńca w Malawie. Data poświę-
cenia figury jest nieprzypadkowa, gdyż to w tym dniu jest ob-
chodzona rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r., oraz jest 
to przeddzień święta wszystkich Strażaków, które ma miejsce 4 
maja każdego roku. Ten fakt symbolicznie oddaje przywiązanie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Malawy do takich wartości jak: 
patriotyzm, wiara oraz służba lokalnej społeczności.

Święty Florian jest uznawany za patrona wszystkich straża-
ków, a budowanie kapliczek z jego wizerunkiem przy remizach 
strażackich to wieloletnia tradycja. Historia uznania św. Floria-
na za patrona m.in. strażaków sięga XVI wieku. W 1528 r., pożar 
strawił część Krakowa (tzw. Kleparz), ocalała jedynie świątynia 
z relikwiami św. Floriana. Odtąd zaczęto czcić w całej Polsce św. 
Floriana - jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztor-
mów. 

Warto wspomnieć że zbudowanie kapliczki z wizerunkiem 
świętego nie było by możliwe bez zaangażowania Strażaków 
Ochotników z Malawy, oraz samych mieszkańców Malawy, któ-
rzy hojnie wsparli tą akcję kupując kalendarze na 2018 r.

Tekst i foto. N.Bonowicz-Jęczalik

Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek

Pod hasłem „Dla Ciebie Matuchno śpiewamy” w dniu 3 czerw-
ca odbył się V Przegląd Pieśni Maryjnych organizowany w Strażo-
wie przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie” i Pa-
rafię MB Królowej Polski w Strażowie . Na tegoroczny przegląd 
przyjechało 164 wykonawców ze Strażowa, Palikówki, Krasnego, 
Terliczki, Przybówki, Albigowej i innych miejscowości diecezji 
rzeszowskiej i przemyskiej. Na koncercie występowały zarówno 
zespoły, schole, chóry jak i soliści, którzy wykonali piękne utwory 
o tematyce maryjnej. Uczestnicy koncertu zostali uhonorowani 
przez organizatorów upominkami i pamiątkowymi dyplomami. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
że koncert mógł się odbyć; szczególnie Księdzu Proboszczowi 
i Parafii, Gminie Krasne i Wójtowi, firmie Greinplast, Starostwu 
Powiatowemu w Rzeszowie, radnej powiatu rzeszowskiego Re-
nacie Gaweł, Zakładowi Szkolenia „Behapol”, Grzegorzowi Mo-
ryczowi oraz członkom Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
„Strażowianie”.

M. Mazur
Fot. Ł. Kalisiak, parafia Strażów
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W środę, 6 czerwca, udaliśmy się na dłu-
go oczekiwaną wycieczkę w ramach pro-
jektu "Las bliżej nas" finansowanego przez 
Fundację BGK a prowadzonego przez GO-
KiB Krasne, w Przedszkolu w Palikówce. 

Gdzie byliśmy? W lesie! Przeszliśmy się 
Koralową Ścieżką Przyrodniczą w Cierpi-
szu. Oczywiście z przewodnikiem, Panem 
Leśniczym. Po szlaku prowadziły nas Kras-
noludki, a Pan Leśniczy opowiadał o życiu 
lasu, jego faunie i florze, czyli drzewach, 
roślinach i zwierzętach. Czy jeże się myją? 
Czemu nie widzimy królików, czy dzik jest 
dziki? Niedźwiedź czy Dźwiedź? I dlacze-
go nic nie widać bo tyle tu drzew? I dla-
czego o kleszcza łatwiej na podwórku niż 
w lesie? Szliśmy i szliśmy,  podziwialiśmy 
i słuchaliśmy opowieści, aż dotarliśmy do 
placu zabaw - i to była nagroda za wy-
trwałość! 

Tekst i fot. I. Śpiewla

Las bliżej nas

2 czerwca w sobotę miał miejsce Ple-
ner Malarski - Majówka z LGD Eurogalicja 
w Głogowie Małopolskim. Panie Marta, 
Zuzanna, Julia i Dominika oraz panowie 
Bartek i Hubert - pod czujnym okiem pani 
instruktor Ireny i popędzającym i zmusza-
jącym do pracy twórczej p. Irkiem, roz-
siedliśmy się dookoła zbiornika wodnego 
i dalejże koloryzować. Hubert skończył 
pierwszy i wyposażony w aparat fotogra-
ficzny uwieczniał pracujących i okolicę. 
I zdążyliśmy przed burzą. Dziękujemy Pań-
stwu za twórczą pracę a LGD Eurogalicja za 
ciekawy plener. Wyniki niebawem ogłosi-
my na naszej stronie www.gokkrasne.pl 

Tekst i fot. I. Śpiewla

Plener Malarski Eurogalicja

Tradycją naszą są popisy dla mamy 
i taty. W tym roku gościnnie na Crasnovii, 
wystąpili podopieczni: pani Liliany - wo-

kal, pani Doroty - Zespół Tańca „Gwiaz-
deczki” grupa młodsza i starsza, oraz de-
biutowały Mażoretki Contorto - też dwie 

grupy - pod kierownictwem pani Barbary. 
Były słodycze, kwiaty, ale najważniejsze - 
uczucia - miłości, radości, uśmiechu - ży-
czyliśmy naszym Rodzicom! Gratulujemy 
Państwu utalentowanych dzieci! Kłania-
my się nisko i do zobaczenia!

Koncert przygotowała i poprowadziła 
pani instruktor Liliana Sendera.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Koncert dla Mamy i Taty
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Konkurs koronek
Za nami druga edycja konkursu „Piękno zamknięte 

w koronce”. W tegorocznej edycji tego konkursu realizo-
wanego we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Rze-
szowie oraz Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu 
Jury oceniło 60 prac w dwóch kategoriach. Z uwagi na 
wysoki poziom przedstawionych prac jak i ogromną róż-
norodność zastosowanych technik koronczarskich wybór 
był niezwykle trudny. Jury w ocenie kierowało się przede 
wszystkim znajomością technik dawnych, często współ-
cześnie rzadko stosowanych, których współczesne wyko-
rzystanie daje nadzieje na kultywowanie tego misterne-
go rzemiosła. Podkreślić należy to, że w konkursie wzięły 
udział panie z terenu woj. podkarpackiego, a patronat nad 
konkursem sprawowali Wójt Gminy Krasne oraz D.M.C.

Uczestnikom dziękujemy za udział, laureatom gratulu-
jemy. Wszystkich już dziś zapraszamy do następnej edycji 
konkursu.

L. Hajduk

Podziękowanie

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Krasnem 

składa serdeczne podziękowanie 

Pani Alicji Gwizdak

za przekazanie darowizny rzeczowej 
na zajęcia w pracowni 

rękodzieła artystycznego

W poniedziałek, 4 czerwca, gościliśmy 
Finalistów X Wojewódzkiego Konkursu 
Plastyczno-Teatralnego KUKŁY pod patro-
natem Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie i Wójta Gminy Krasne.

W tym roku z okazji 10-tej edycji po-
kazaliśmy szerokiej publiczności spektakl 
plenerowy „NOE” w wykonaniu Walny 
Teatru. W tym roku przyszło 203 prace.
Jury nagrodziło z naszej gminy: Angelikę 
Rejman, Rafała Rutkowskiego - SP w Pali-
kówce, Oliwię Piwońską - ZS w Malawie, 
Weronikę Fila, Krystynę Hnatyshyn, Annę 
Sroka, Bartosza Jabłońskiego - wszyscy - 
ZSP w Krasnem, Kingę Szuberla. 

Dziękujemy Wszystkim Laureatom, za 
piękne prace i udział w Naszym Wspól-

nym Artystycznym Święcie.
 Tekst i fot. I. Śpiewla

Konkurs KUKŁY

Młodsza grupa mażoretek Contorto zadebiutowała podczas 
III Wojewódzkiego Konkursu Mażoretek FAME w Głogowie Ma-
łopolskim. Dziękuję dziewczynom i ich pani instruktor Barbarze 
Kutyle za bardzo udany występ i czekamy na dalsze.

Starsza grupa zadebiutowała podczas konkursu TALENTY 
2018 w ZSP Krasne. Mocno przepracowały zimę i wiosnę, teraz 
czekają je pierwsze występy.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Mażoretki Contorto
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Wójt Gminy Krasne informuje o rozpo-
częciu realizacji projektu pn. „Złota jesień 
– każdy z nas będzie seniorem” realizowa-
nego w ramach osi priorytetowej VIII Inte-
gracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i zdrowot-
nych Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.

Projekt potrwa do końca lutego 2020 r. 
Przez ten okres u 50 osób starszych i nie-
samodzielnych w wieku powyżej 60 roku 
życia zamieszkujących na terenie gminy 
Krasne, dozna poprawy codziennego funk-
cjonowania poprzez świadczenie w ich 
miejscu zamieszkania usług środowisko-
wych, opiekuńczych i specjalistycznych. 

Obecnie usługi są realizowane u 49 osób, 
które zgłosiły zapotrzebowanie na pomoc, 
która jest dostosowywana do indywidu-
alnych potrzeb wynikających z niepeł-
nosprawności i schorzeń osób starszych. 
Oprócz pomocy w zaspokajaniu codzien-
nych potrzeb, zapewniania kontaktu z oto-
czeniem, opieki higienicznej i pielęgnacyj-
nej uczestnicy projektu będą mogli również 
otrzymać zgodnie z możliwościami pomoc 
rehabilitacyjną. Usługi są realizowane przez 
2 godziny dziennie 7 dni w tygodniu.

Dodatkowo u 40 z tych osób w ramach 
projektu realizowana jest usługa teleopieki, 
która zapewni opiekę przez 24 godziny 7 dni 
w tygodniu. Będzie ona świadczona przy 
użyciu technik teleinformatycznych poprzez 

zastosowanie opasek życia, telefonicznych 
systemów SOS, czujników gazu i dymu.

Osoby jeszcze zainteresowane tą formą 
wsparcia zapraszamy do kontaktu z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Krasnem, tel. 17 23 00 260. 

W ramach realizacji projektu do koń-
ca 2018 r. powstanie dzienny dom opieki 
z 20 miejscami dla seniorów. Dom będzie 
otwarty przez 5 dni w tygodniu po 8 go-
dzin. Obiekt będzie w pełni wyposażony 
i dostosowany do potrzeb osób starszych. 
Do dyspozycji seniorów będą sale rehabili-
tacyjne i doświadczalne, grota solna, kuch-
nia, siłownia napowietrzna, altana, ogród 
oraz sprzęt SENSIN. Seniorzy będą mieć za-
pewniony dowóz, wyżywienie, stałą opiekę 
oraz zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne 
o charakterze rozwojowym, edukacyjnym 
i rekreacyjnym. Powstanie na bazie budyn-
ku apteki w Krasnem oraz części pomiesz-
czeń GOKiB. 

W. Leszczyńska

Złota jesień

Fundacja Rozwoju Społecz-
nego KRASNO-LUDEK powstała 
w kwietniu tego roku z inicjatywy 
dwóch mieszkanek gminy Krasne 
przy pomocy Rzeszowskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego. Celem 
Fundacji jest opieka, rozwój edu-

kacji dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia, wspar-
cie dla rodzin, osób starszych i wykluczonych społecznie. 

Pragniemy działać na rzecz naszej lokalnej społeczności, 
realizować nowe, ciekawe projekty skierowane do mieszkań-
ców. 

Biorąc udział w otwarciu przedszkola w Krasnem, malo-
wałyśmy buzie dzieci i młodzieży, a mogłyśmy to uczynić 
dzięki darczyńcom, którym serdecznie dziękujemy.

W tym miesiącu organizujemy I WYPRZEDAŻ GARAŻOWĄ 
w Strażowie - informacje na ulotkach.

M. Mazur, fot. T. Fic

Ogłoszenia gminne
Już realizujemy swoje cele

Miło nam poinformować, że na te-
renie Palikówki będzie realizowany 
kolejny projekt w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020. Realizowane zadanie 

dotyczyć będzie budowy altany przy 
budynku Domu Kultury w Palikówce 
pod potrzeby organizacji plenero-
wych spotkań integracyjnych. Ideą 
PPOW jest integracja i aktywizacja 

społeczności wiejskiej poprzez reali-
zację działań mających na celu zaspo-
kojenie potrzeb społecznych i kultu-
ralnych oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego, a także modernizacji 
przestrzeni wiejskiej. Projekt zakłada 
udział pracy własnej, dlatego już dziś 
zapraszamy mieszkańców Palikówki 
do jego współtworzenia.

G. Giedlarowiec

Podkarpacki Program Odnowy Wsi
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Edukacja i oświata
Otwarcie przedszkola 

w Krasnem

Fot. archiwum Gminnego Przedszkola w Krasnem
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22 maja 2018 roku w Zespole Szkół 
w Strażowie odbył się finał V Powiatowe-
go Konkursu Przyrodniczego. Temat te-
gorocznej edycji to „Piękna nasza Polska 
cala”. Patronami przedsięwzięcia byli: Sta-
rosta Rzeszowski Józef Jodłowski i Wójt 
Gminy Krasne Wilhelm Woźniak. W finale 
konkursu wzięło udział 10 gimnazjalnych 
drużyn z Jasionki, Krasnego, Łukawca, 
Malawy, Palikówki, Stobiernej, Strażowa, 
Rzeszowa, Trzebowniska i z Zaczernia. 
Konkurs obchodził w tym roku swoje pią-
te urodziny, i z tej okazji, tuż po uroczy-
stym przywitaniu gości w sali pojawił się 
jubileuszowy tort. Przyrodnicze zmagania 
rozpoczęli swoim występem Mali Strażo-
wianie, grupa 5-latków zatańczyła tańce 
ludowe i narodowe. 

Nad przebiegiem konkursu czuwa-
ło jury w składzie: Wilhelm Woźniak-
-Wójt Gminy Krasne, Marian Jachowicz-
-Przewodniczący Rady Gminy Krasne, 
Grzegorz Morycz- Sołtys Strażowa, Piotr 
Lecki-Radny Gminy Krasne, Agata Gunia-
-Buk-Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie, 
Ewa Nowak-Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Strażowie, Ewa Nowak-Koprowicz – ko-
ordynatorka Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct Rzeszów i Regionalne-
go Eurodescu przy WSIiZ w Rzeszowie.

Pierwszy etap konkursu, który odbył 
się w marcu, miał formę elektronicznego 
testu, natomiast pierwsza część finału 
rozpoczęła się quizem wiedzy o Polsce. 
Zespoły w ograniczonym czasie odpowia-
dały pisemnie na takie same pytania. Każ-
da grupa, podobnie jak w teleturniejach, 
miała do dyspozycji 3 szanse, które tracili 
podczas udzielenia złej odpowiedzi. Nad 
niektórymi z pytań trzeba się było nieźle 
nagłowić. Dotyczyły one państw sąsiadu-
jących z Polską, występowania w określo-
nych rejonach naszego kraju roślin, zwie-
rząt czy surowców naturalnych np.: „Jak 
nazywa się fragment Rosji, który graniczy 
z Polską?”, „Podczas której orogenezy po-
wstały Tatry?”, „Hodowla jakich zwierząt 
związana jest z uprawą owsa?” 

Pierwsza część konkursu wyłoniła  
3 finałowe drużyny z gimnazjum: ze Stra-
żowa, Krasnego oraz z Zespołu Szkół 
Plastycznych w Rzeszowie. Po zakończe-
niu tego etapu uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać prelekcji, którą wygłosiła Ewa 
Nowak-Koprowicz na temat tolerancji „Po 
pierwsze KULTURA! 2018 - Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego”.

Drugą część konkursu rozpoczęły dzieci 
z klasy 0 pięknym występem opowiadają-
cym historię Polski. W drugiej części kon-

kursu najlepsze drużyny pracowały z mapą, 
lokalizowały miejscowości oraz obiekty 
z listy UNESCO, odgadywały miejsca na 
bazie opisów, a także obliczały odległości 
dzielące obiekty. Ostatnie zadanie polega-
ło na porządkowaniu różnorodnych infor-
macji (nazw województw, liczby ludności, 
parków narodowych, itp.) w spójne całości. 
Zadania nie były łatwe. Jednak warto było 
podjąć trud, gdyż na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez: 
dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Strażowie, Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct- Rzeszów i Regionalny Euro-
desc przy Wyższej Szkole Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie, Starostę Rzeszow-
skiego, Wójta Gminy Krasne oraz firmę 
International Trade Technology.

A oto zwycięzcy:
I miejsce drużyna ze szkoły w Strażowie 

– Gabriela Mendrala, Aleksandra Sadow-
ska, Karolina Sierżęga; II miejsce drużyna 
ze szkoły w Krasnem – Wiktoria Chmiel, 
Dawid Kawelec, Bartlomiej Ślepecki; III 
miejsce drużyna z Zespołu Szkół Plastycz-
nych w Rzeszowie – Wiktoria Dziuszyńska, 
Ziemowit Jarecki, Kalina Radomska.

Uhonorowani zostali także pozostali 
uczestnicy konkursu. Wesołym akcen-
tem była sesja zdjęciowa w towarzystwie 
Syriusza – sympatycznej maskotki Unii 
Europejskiej. W takiej miłej atmosferze 
zakończyła się jubileuszowa V edycja 
Powiatowego Konkursu Przyrodnicze-
go. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie – spróbowali swoich 
sił i podjęli wyzwanie, gdyż każde takie 
przedsięwzięcie czyni nas bogatszymi 
o nowe doświadczenia. Gratulujemy rów-
nież opiekunom wszystkich drużyn. Do 
zobaczenia za rok!

Organizatorami konkursu byli: Aneta 
Dąbrowska, Irena Kwoka i Tomasz Ku-
czyński-nauczyciele Zespołu Szkół w Stra-
żowie. 

A. Dąbrowska, I. Kwoka, T. Kuczyński
Fot. K. Bysiewicz

V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy
Edukacja i oświata



13
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 14 (2/2018)

Edukacja i oświata

W przeddzień święta wszystkich mam 
odbył się w Malawie Gminny Konkurs 
Wiedzy Historycznej ph. Razem dla nie-
podległej... niepodległej ojczyzny, matki 
wszystkich, czują wyjątkową więź z tą 
ziemią. 

To jest moja Matka, ta Ojczyzna! – 
brzmią jakże mocno słowa naszego wiel-
kiego rodaka Jana Pawła II, który podob-
nie jak organizatorzy Konkursu – Zespół 
Szkół w Malawie z jego pomysłodawczy-
nią i jednocześnie główną koordynator-

ką, Ireną Brzeżawską – dostrzegł, jak tę 
matkę-ojczyznę łatwo zniszczyć i doceniał 
tych, którzy podjęli trud jej odbudowy.

Zakres tematyczny tegorocznej pierw-
szej edycji Konkursu obejmował właś-
nie wydarzenia i fakty historyczne, które 
doprowadziły do utraty niepodległości 
przez Polskę oraz działanie patriotów, 
którzy często z narażeniem życia nie bali 
się walczyć o przywrócenie jej niepodle-
głości. 

W quizie, który składał się z siedmiu 

kategorii, wzięły udział drużyny ze szkół 
podstawowych gminy Krasne. W czasie 
obrad jury, uczniowie klasy IV b z goś-
cinnym udziałem Zuzi Belcer z klasy VI b 
zaprezentowali uczestnikom oraz licznie 
zgromadzonej widowni skecz pt. Lekcja 
historii na wesoło. Następnie wszyscy 
mogli poczęstować się „niepodległościo-
wymi babeczkami”, specjalnie przygoto-
wanymi na tę okoliczność. 

Konkurs został objęty Patronatem 
Honorowym przez Wójta Gminy Krasne, 
Wilhelma Woźniaka, a jury zasilili: Lidia 
Hajduk, redaktor naczelna kwartalnika 
„Razem”, dr Jacek Magdoń z rzeszowskie-
go oddziału IPN oraz mjr Janusz Głodow-
ski z-ca Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w Rzeszowie.

Zmagania wygrał zespół ze szkoły 
w Krasnem, na pozostałych miejscach 
uplasowali się kolejno uczniowie z: Mala-
wy, Strażowa i Palikówki. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dy-
plomy. 

Konkurs Droga do niepodległej jest 
jednym z punktów gminnych obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Mamy nadzieję, że tak dobre pro-
jekty będę kontynuowane i z młodymi 
miłośnikami historii spotkamy się w Ma-
lawie już za rok. 

M. Maciejowska

Ojczyzna - wyjątkowa matka

9 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego w Palików-
ce odbył się finał IV edycji konkursu recy-
tatorsko-literackiego języka angielskiego 
i niemieckiego „English Language Decla-
mation and Literary Contest PALIKÓWKA 
2018”. Tegorocznym tematem było ob-
cowanie człowieka z przyrodą i zjawiska 
obecne w naturze. Konkurs zgromadził 
uczestników ze szkół w Malawie, Palików-
ce i Strażowie. W kategorii recytatorskiej 
wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy I-III SP
I miejsce: 
Aleksandra Afonja (ZS w Malawie)
II miejsce: 
Maciej Anyszek (ZS w Strażowie)
III miejsce: 
Iga Cieśla (SP w Palikówce)
 
Klasy IV-VI SP
I miejsce: 
Oliwia Szarek (ZS w Malawie)
II miejsce: 
Martyna Grzesik (SP w Palikówce)
III miejsce: 
Szymon Dziedziński (ZS w Strażowie)

Klasy VII SP - III GIM (język angielski)
I miejsce: 
Edyta Nizioł (SP w Palikówce)
II miejsce: 
Dominik Dudek (SP w Palikówce)
III miejsce: 
Joanna Dudek (SP w Palikówce)
 
Klasy VII SP - III GIM (język niemiecki)
I miejsce: 
Wiktoria Dembiczak (SP w Palikówce)
II miejsce: 
Katarzyna Dubiel (SP w Palikówce)
III miejsce: 
Anna Stefańska (ZS w Malawie)
Wyróżnienie: Dominik Dudek (SP w Pali-
kówce)

 
Podczas konkursu przedstawione zo-

stały nagrodzone prezentacje multime-
dialne, przygotowane przez uczniów klas 
VII SP - III GIM, w kategorii język angielski 
oraz język niemiecki. Poniżej przedsta-
wiamy wyniki konkursu w tych dwóch 
kategoriach.

 
Język angielski:
I miejsce: 

Maria Urban i Kinga Głowacka (SP w Pa-
likówce)
II miejsce: 
Aleksandra Sadowska, Paulina Janac i Ka-
rolina Sierżęga (ZS w Strażowie)
III miejsce: 
Kamila Dziobak i Małgorzata Drzał (SP 
w Palikówce)
Wyróżnienie: 
Joanna Machno (SP w Palikówce), Zuzan-
na Cieśla i Katarzyna Marut (SP w Palików-
ce)

Język niemiecki:
I miejsce: 
Joanna Machno (SP w Palikówce)
II miejsce: 
Wiktoria Pasierb i Edyta Nizioł (SP w Pali-
kówce)
III miejsce: 
Michał Martowski i Jakub Szałęga (SP 
w Palikówce)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i zapraszamy do udziału w kolejnej edy-
cji naszego konkursu, która odbędzie się 
w przyszłym roku.

I. Łukasik

IV konkurs recytatorsko-literacki
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W dobie ciągle nastających zmian 
i szybkiego rozwoju cywilizacji, coraz 
większego znaczenia nabierają pojęcia 
takie jak: ekologia, edukacja ekologiczna, 

ochrona środowiska. Człowiek korzystając 
z dobrodziejstw naturalnych ziemi wyrzą-
dził jej wiele krzywd. Zanieczyszczone po-
wietrze, woda, gleba, obumierające drze-

wa, ginące zwierzęta, stanowią poważne 
zagrożenie równowagi biologicznej. 
Ważne jest, aby od najwcześniejszych lat 
kształtować właściwą postawę człowieka 
wobec środowiska. Dlatego przedszkola-
ki z Gminnego Przedszkola przy Zespole 
Szkół w Malawie uczestniczą w różnych 
cyklach zajęć proekologicznych, których 
celem jest pobudzanie i rozwijanie wraż-
liwości dzieci na piękno otaczającego 
nas świata. Realizujemy m. in. projekty 
takie jak „Kubusiowi Przyjaciele Natu-
ry”, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Akademia 
Zdrowego Przedszkolaka”, „Zbieraj z klasą”. 
Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim dniu 
„Sprzątanie Świata”, obchodziliśmy „Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi”. Realizując za-
gadnienia ekologiczne dostarczamy dzie-
ciom nie tylko wiedzy, ale poprzez różne 
formy działania promujemy ochronę śro-
dowiska oraz rozszerzamy świadomość 
ekologiczną i życie w zgodzie z naturą.

Tekst i fot. J. Bobeł

25 marca 2018 roku wolontariusze ze 
Szkolnego Koła Wolontariatu i  Szkolnego 
Koła Caritas  przy Zespole Szkolno- Przed-
szkolnym w Krasnem przeprowadzili 
kampanię „Pola Nadziei”, potocznie nazy-
waną akcją „Żonkil”.

Akcja ta miała na celu pomoc dla pod-
opiecznych Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie. Wolon-
tariusze  po każdej Mszy Świętej rozdawa-
li żonkile i zbierali wolne datki na rzecz 
podopiecznych hospicjum.

 Podczas tej akcji zebrano 3125 zł. Pie-
niądze zostały przekazane przelewem 
bankowym na konto Fundacji Podkarpa-
ckie Hospicjum dla Dzieci. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się w to 
szczytne przedsięwzięcie.

Tekst i fot. J. Ciupak

„Pola Nadziei” w Krasnem

Z ekologią za pan-brat

29 maja 2018 r. przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzicami i nauczycielami wyru-
szyły autokarem na piknik do „Czterech 

Pór Roku” do Rudnej Małej. Celem impre-
zy było zachęcanie rodziców do wspól-
nych zabaw, a także dostarczenie uczest-

nikom wielu okazji do radości, śmiechu 
i dobrego nastroju. Nie zabrakło tańców, 
konkursów, baniek mydlanych. Najważ-
niejszą atrakcją było malowanie twarzy 
oraz przebieranie się w stroje bajkowe. 
W czasie pikniku wszyscy mogli zasmako-
wać: soków, ciast, słodyczy i grillowanych 
kiełbasek. Miłym akcentem było wręcze-
nie małych upominków przygotowanych 
przez mamę przedszkolaka, panią Este-
rę M. Ta uroczystość łączyła ze sobą trzy 
ważne dla rodziny święta: Dzień Matki, 
Dzień Dziecka i Dzień Taty. Dzięki wspól-
nej zabawie i pracy udaje się zintegrować 
osoby skupione wokół przedszkola.

Teskt i fot. L. Gunia

Piknik rodzinny przedszkola w Strażowie

Edukacja i oświata
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 Dalszym etapami projektu „Las bliżej 
nas” były zajęcia biblioteczne przepro-
wadzone przez Agnieszkę Furman. Na 
podstawie bajek „Dlaczego zwierzęta 
mieszkają w bloku Maćka” i „O borsuku 
samotniku” przybliżyła dzieciom pojęcia 
związane z lasem, jego ochroną i zagroże-
niami. Irena Tuszyńska, instruktor plastyk 
z GOKiB Krasne, przeprowadziła twórcze 
warsztaty malarskie, które były inspira-
cją do przeżywania emocji związanych 
z wspólnym tworzeniem. Nauczycielki 
przedszkola prowadząc zajęcia, utrwa-
lały zdobytą wiedzę, rozbudzały wraż-
liwość i szacunek do przyrody. Żywym 
pomnikiem projektu stał się zakątek leś-
ny w ogrodzie przedszkolnym. W prace 
związane z utworzeniem zakątka zaanga-
żował się wójt Wilhelm Woźniak, rodziny 
przedszkolaków oraz personel przed-
szkola. Nasadzono rodzime drzewa, krze-
wy i inne rośliny leśne. Honorowe miejsce 
w ZAKĄTKU LEŚNYM zajął „Dąb Wolności” 
posadzony przez Pana Wójta. 

Piękno tego miejsca można było podzi-
wiać podczas pikniku zorganizowanego 
z okazji ŚWIĘTA RODZINY. W części arty-
stycznej dedykowanej drogim rodzicom, 
dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki, prezentowały układy taneczne. Po 
programie artystycznym przedszkolaków, 
do wspólnej zabawy zachęciła Szkoła 
Muzyczna YAMAHA. Rodziny przedszko-

laków chętnie uczestniczyły w grach, za-
bawach, konkursach. Mimo upalnego po-
południa, wszyscy radośnie spędzili czas 
w cieniu rozłożystego buka. Nie zabrakło 
też słodkiego poczęstunku i upominków 
dla rodziców. Rodzinny piknik to nie tyl-
ko dobra zabawa, ale przede wszystkim 
okazja do wzmocnienia więzi rodzinnych 

i integracja środowiska lokalnego. Rea-
lizację projektu fundacji BGK „Na dobry 
początek” zakończymy wycieczką do „zie-
lonej klasy” przy siedzibie Nadleśnictwa 
w Kańczudze i zdobyciem przez przed-
szkolaków medali „ przyjaciel lasu”.

R. Kunysz
Fot. U. Seruga

Leśny projekt w Palikówce

Ogłoszony przez MEN „Rok dla Nie-
podległej” w naszym Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Krasnem wypełniamy 
wydarzeniami pozwalającymi uczcić 
i upamiętnić odzyskanie przez Polskę 
niepodległości i radośnie świętować ten 
wielki jubileusz. W pierwszych pięciu 
miesiącach roku odbyły się różnorodne 

imprezy i akcje, w które angażowali się 
nasi młodsi i starsi uczniowie. Oto wybra-
ne działania:

• styczeń – lekcje z historykiem IPN, dr. 
Jackiem Magdoniem, nt. „Dziedzictwo 
powstania styczniowego” dla uczniów 
klas siódmych,

• luty – Turniej historycznych gier plan-

szowych „Pan tu nie stał” dla uczniów klas 
IV – VI,

• marzec – spotkanie ze świadkiem hi-
storii, panią Moniką Wróbel – wieloletnią 
dyrektor szkoły, nt. „Szkoła naszych rodzi-
ców i dziadków”,

• kwiecień – rajd pieszy – spacer histo-
ryczny po Rzeszowie „Śladem Pułkownika 
Leopolda Lisa – Kuli” prowadzony przez 
historyka IPN, dr. Jacka Magdonia,

- akademia z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja,

- wystawa „Symbole naszej historii” wy-
pożyczona z IPN,

• maj - lekcje z historykiem IPN, panią 
Katarzyną Kyc, nt. „Symbole naszej histo-
rii” dla uczniów klas czwartych i piątych,

Przed nami jeszcze szereg zadań. Już 
wkrótce ukaże się Kalendarz patriotyczny 
ilustrowany pracami plastycznymi ucz-
niów, przygotowywana jest wystawa „Ze 
starych klisz. Krasne – wieś, jakiej już nie 
ma…”, posadzimy też Drzewo Wolności 
i zapraszamy do udziału w konkursie re-
cytatorskim poezji patriotycznej „Serce 
mam biało – czerwone”.

K. Ponulak
Fot. archiwum szkolne 

oraz rzeszow.ipn.gov.pl

Rok dla Niepodległej

Edukacja i oświata
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Kółko dziennikarskie w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem 
to miejsce dla osób ciekawych świa-
ta, kreatywnych, zafascynowanych 
pracą dziennikarza. Głównym zada-
niem młodych ludzi jest tworzenie 
„Szkolnika” – gazety adresowanej 
nie tylko do uczniów, pracowników 
i rodziców, ale także do szeroko rozu-
mianego środowiska lokalnego. Od 
tego roku szkolnego w dwumiesięcz-
niku tym można znaleźć stałą rubrykę 
„Niezwykli ludzie wokół nas”, w której 
prezentowane są wywiady z ciekawy-
mi osobami, mieszkającymi w naszej 
miejscowości. Młodzi adepci dzienni-
karstwa uczą się zatem pracy w tere-
nie, nagrywają dźwięk, selekcjonują 
materiały, redagują artykuły, ale prze-
de wszystkim wychodzą poza szkołę, 
reprezentując ją na zewnątrz. Dzięki 
temu są obecni w życiu mieszkańców 
Krasnego, zyskują wielu przyjaciół, 
nawiązują bliskie relacje z osobami 
z zewnątrz.

Poniżej prezentujemy próbkę 
dziennikarskiego rzemiosła uczniów 
ZSP w Krasnem.

I. Rządecka-Mikołajczyk 

Wywiad
z Lucjanem Kościółkiem, 

artystą-lutnikiem

Czy wiedzieliście, że w Krasnem 
mieszka artysta, który wykonuje liry 
korbowe? Te bardzo rzadkie instru-
menty potrafi wykonać tylko kilka 
osób w Polsce.

Pan Lucjan Kościółek, który nale-
ży do tego elitarnego grona, zaprosił 
Redakcję „Szkolnika”, by opowiedzieć 
o swojej wyjątkowej pasji.

Skąd wzięło się Pana niecodzien-
ne zainteresowanie instrumentami 
muzycznymi, ich wykonywaniem?

Zaczęło się od tego, że zacząłem 
grać na skrzypcach, ale nie było mnie 
stać na dobry instrument lutniczy, 
więc postanowiłem go zrobić sam. 
Oczywiście, na początku było bardzo 
ciężko, bo nie wiedziałem, jak się do 
tego zabrać. Początkowo szukałem 
informacji w Internecie. Gdy to źródło 
przestało wystarczać, trzeba było się 
udać do jakiegoś lutnika, który móg-
łby mi pomóc.

Jak dawno temu zaczęła się Pana 
przygoda, ile czasu trwała nauka 
lutniczego kunsztu, gromadzenie 
materiałów?

Wszystko zaczęło się 10 lat temu. 
Potrzebowałem około 5 lat, żeby za-
cząć samodzielnie robić dobre instru-
menty.

Co to jest za instrument lira kor-
bowa?

Lira korbowa to jest instrument 
smyczkowy, tyle że zamiast smyczka, 
dźwięk wydobywa obracające się za 
pomocą korby koło. Koło trze o stru-
ny i wydaje dźwięk podobny do in-
strumentów smyczkowych. Strunę 
skraca się za pomocą specjalnej kla-
wiatury, co pozwala grać melodię. Do 
tego można dodać strunę burdonową 
o stałym, niskim dźwięku, co wzboga-
ca brzmienie. Lira korbowa posiada 
jeszcze specjalną strunę trompetową, 
umożliwiającą dodawanie rytmu do 
melodii.

Jak długą historię ma ten instru-
ment?

To jest bardzo stary instrument, 
dużo starszy od skrzypiec, jego histo-
ria sięga X wieku. Na początku lirę kor-
bową, która w tamtym czasie nazywa-
ła się organistrum, wykorzystywano 
w kościołach zamiast organów.

Skąd brał pan wzór do wykona-
nia tego instrumentu, skąd Pan 
wiedział, jak ma wyglądać lira kor-
bowa?

Współcześnie jest bardzo wiele 
wzorów i kształtów liry korbowej, bo 
każdy lutnik ma swoje sprawdzone 
rozwiązania i ulubione kształty. Oczy-

wiście, można budować liry na wzór 
dawnych instrumentów, ale każdy 
lutnik chce mieć wypracowaną jakąś 
własną formę.

Czyli ten instrument może wy-
glądać przeróżnie?

Tak. Pierwsze instrumenty tego 
typu były w kształcie skrzynki. Mo-
gły przybierać przeróżne formy. Dla 
wszystkich lir korbowych wspólne 
jest to, że w każdym jest korba i koło, 
które kręcąc się, trze o struny i wydo-
bywa dźwięk.

Jakich strun używa się w lirze 
korbowej?

Dawniej używano strun jelitowych, 
natomiast współcześnie można wy-
korzystać struny do altówki i właśnie 
takich ja używam.

Jak długo buduje się lirę korbo-
wą?

Około trzech miesięcy. 
Kto współcześnie potrzebuje liry 

korbowej? To chyba rzadko dziś 
używany instrument?

Obecnie lira korbowa staje się bar-
dzo modna, więc i zainteresowanie 
jest dość duże. Jest to instrument, któ-
rego nie znajdziemy w żadnym skle-
pie muzycznym, a ludzi, którzy robią 
te instrumenty, jest bardzo niewielu. 
Lira, którą właśnie wykonuję, stanie 
się własnością teatru z Wrocławia.

Dziękujemy serdecznie za roz-
mowę i życzymy wielu sukcesów!

Dziękuję również.

K. Gajewska, K. Kloc, 
M. Peszek, K. Tekiela 
Fot. M. Kluz-Międlar

Dziennikarska pasja uczniów ZSP w Krasnem
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Sport

10 czerwca br. na stadionie sportowym 
w Malawie odbyła się Gminna Biegoma-
nia połączona z piknikiem Zespołu Szkół 
w Malawie. To już trzecia edycja imprezy, 
która corocznie odbywa się w innym sołe-
ctwie na terenie gminy.

Tradycyjnie Biegomanię otworzył Wójt 
Gminy Krasne, Wilhelm Woźniak oraz dy-
rektor Zespołu Szkół w Malawie, Jan Żył-
ka. Na scenie występowały dzieci z Gmin-
nego Przedszkola oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Malawie. Na uczestników 
zabawy czekało wiele atrakcji, konkurs 
wiedzy o Leroy Merlin z nagrodami rze-
czowymi, a także słodki poczęstunek 
przygotowany przez Radę Rodziców. 

W biegach krótkodystansowych 
wygrali:

Dzieci ur. w 2008 r. i młodsze na dy-
stansie – 400 m
1. Chyłek Gabriela 
2. Misiak Piotr 
3. Cieśla Iga
Chłopcy ur. w 2005 r. i młodsi na dy-
stansie – 800 m
1. Pustelnik Jakub
2. Milaniak Jakub
3. Szpetnar Marcin

Dziewczęta ur. w 2005 r. i młodsze na 
dystansie – 600 m
1. Bojda Marlena
2. Szczepańska Milena
3. Krupa Amelia 
Chłopcy ur. w 2002 r. i młodsi na dy-
stansie – 1000 m
1. Ostrowski Łukasz 
2. Nowak Michał
3. Krupa Krystian
Dziewczęta ur. w 2002 r. i młodsze na 
dystansie – 600 m
1. Cieśla Zuzanna 
2. Cyrnek Dominika
3. Sadowska Aleksandra 

W biegu głównym najszybsi byli:

Mężczyźni - dystans 5 000 m
1. Walat Adrian (18:07)
2. Poręba Mariusz (18:34)
3. Węgrzyn Krzysztof (18:50)
Kobiety - dystans 5 000 m
1. Nowak Wioletta (23:01)
2. Kawaliło Anna (23:24)
3. Węgrzyn Małgorzata (23:51)

Wszyscy biegacze otrzymali pamiąt-
kowe medale, zaś pierwsze trójki nagro-

dzone zostały pucharami sfinansowa-
nymi przez Transsped oraz nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę 
Krasne. Wśród wszystkich biegaczy roz-
losowana została nagroda główna – sa-
mochód na weekend z pełnym bakiem, 
którego sponsorem był Citroën, oraz upo-
minki ufundowane przez hipermarkety 
Auchan i Leroy Merlin.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy w przyszłym 
roku na Biegomanię do Strażowa. Dzię-
kujemy ZS w Malawie, LKS „Strumyk” Ma-
lawa, OSP w Malawie, GOKiB oraz GOPS 
w Krasnem, a także Radzie Rodziców za 
pomoc w organizacji wydarzenia, a tak-
że naszym sponsorom: Fix Forum Lider 
Sp. s o.o. (salon Citroëna), Auchan, Leroy 
Merlin, Transsped Sp. z o.o., Pro-One Piotr 
Krztoń i Delikatesom Centrum, Piekarni 
RiS Kozak, Italia Dariusz Migut, Bartix Je-
rzy Bartkowicz, Chmielnik Zdrój oraz AZS 
Politechnika Rzeszowska. 

G. Giedlarowiec
Fot. M. Kasprzyk

Zadanie zostało dofinansowane z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2018 r.

III Gminna Biegomania
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Sport

We wrześniu 2017 roku w Zespole Szkół 
w Malwie utworzono dwa oddziały mistrzo-
stwa sportowego z poszerzonym programem 
sportowym, które trenują w nowej pełnowy-
miarowej hali sportowej. W ubiegłym roku 
szkolnym w ramach projektu „Wszyscy Jeste-
śmy Mistrzami – Gmina Krasne” realizowanego 
przez SPZ WJM rozpoczęły się zajęcia z koszy-
kówki jeszcze w małej sali gimnastycznej dla 
dwóch grup treningowych Od tego czasu po 
systematycznych treningach nasze uczennice 
osiągnęły niebywały sukces. Drużyna koszyka-
rek ze szkoły podstawowej w Malawie, zdoby-
ła mistrzostwo województwa podkarpackiego 
w ramach Igrzysk Dzieci!

W turnieju finałowym - rozgrywanym 
w piątek 11 maja br. w hali ZS w Malawie – 
nasze koszykarki, po emocjonującym meczu 
o złoty medal, pokonały SP Wierzawice 30-29, 
a w spotkaniu o awans do finału SP Tarnawa 
37-14.

Warto dodać, że droga do tego ogromnego 
sukcesu była bardzo trudna. SP Malawa wygra-
ła 6 turniejów, zdobywając tytuły mistrzow-
skie: w gminie Krasne, powiecie rzeszowskim 
i ostatecznie województwie podkarpackim. 
Dzięki wygranej w województwie uczennice 
z Malawy reprezentowały podkarpacie pod-
czas turnieju o mistrzostwo Polski, który odbył 
się w maju br.

Korzystając z okazji, zachęcamy uczenni-
ce i uczniów z Gminy Krasne, którzy chcą iść 
w ślady naszych „złotek” do uczestniczenia 
w zajęciach z koszykówki, które SPZ WJM Gmi-
na Krasne organizuje w halach Zespołów Szkół 
w Krasnem i Malawie.

A oto mistrzynie Podkarpacia 2018 roku: 
Emilia Konieczny (nr 8 /klasa VIIa), Aleksandra 
Wilk (20/VIIa), Aleksandra Noworól (13/VIIa), 
Magdalena Biskup (22/VIa), Dominika Lew 
(21/VIa), Natalia Lew (28/VIa), Emilia Lew (30/
VIa), Maria Skoczylas (26//VIb), Klaudia Lasota 
(29/VIa), Nikola Mazur (42/VIa), Róża Bartman 
(62/VIa), Sabina Wilk (40/V). Trenerzy Artur 
Szymański i Wiesław Syzdek.

Ostatnie sukcesy koszykarek Klasy Mistrzo-
stwa Sportowego w Malawie stały się okazją 
do zorganizowania spotkania i złożenia na-
szym złotkom gratulacji. W spotkaniu, które 
odbyło się w 15 czerwca w hali sportowej 

w Malawie, udział wzięli Wójt Gminy Krasne 
Wilhelm Woźniak, a także rodzice młodych ko-
szykarek, trenerzy oraz dyrekcja i wychowaw-
cy Zespołu Szkół w Malawie. 

W trakcie spotkania wójt, w imieniu swoim 
oraz Polskiego Związku Koszykówki Kobiet, 
pogratulował młodym koszykarkom i wręczył 
im upominki. Spotkanie było także okazją do 
złożenia podziękowań rodzicom dziewcząt, 
ich trenerom oraz wychowawcom, którzy na 
co dzień wspierają i angażują się w  proces 
kształtowania sportowych talentów. 

W. Syzdek
Fot. R. Żołynia

Koszykarki z Malawy najlepsze na Podkarpaciu

W dniu 22 kwietnia 2018 w Malawie 
odbył się XIII Dzień Sokoła - Turniej dzieci 
i młodzieży w akrobatyce, o Puchar Wójta 
gminy Krasne z udziałem 190 zawodniczek 
i zawodników z całego Podkarpacia repre-
zentujących 9 klubów: TG „Sokół” Rzeszów, 
TS Pro-Familia, ZKS „Stal” Rzeszów, „Stru-
myk” Malawa, MUKS „Sparta” Rzeszów SP25, 
UKS „Olimp” Stubno, MCK Boguchwała, „Pi-
ramida” Rzeszów, TG „Sokół” Malawa 

Akrobaci TG „SOKÓŁ” w Malawie zdoby-

li 5 medali (2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy). 
Na najwyższym podium stanęli: Magdalena 
Ziaja i Leon Radke - kat. 5-6 lat; II miejsce za-
jęli: Michał Kucab kat.7-8 oraz Zuzanna Sze-
la kat. 13-14 lat. na III miejscu uplasowała się 
Julita Podgórska - kat. 7-8 lat.

Zawodnikom oraz trenerom Grzegorzo-
wi Bielcowi i Jadwidze Pietrusze gratuluje-
my.

G. Bielec
Fot. ze zbiorów TG „Sokół” w Malawie

XIII Dzień Sokoła
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Na początek dobra wiadomość. Po długiej 
przerwie, spowodowanej remontem budynku 
oraz skontrum księgozbioru, została otwarta BP 
w Palikówce. Ma ona nowe godziny pracy i jest 
czynna o 1 dzień dłużej niż dotychczas, tj. przez 4 
dni w tygodniu. Serdecznie zapraszamy!

W dniach 8-15 maja, w bibliotekach publicz-
nych naszej gminy, odbyła się kolejna edycja Ty-
godnia Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliote-
karza i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Na tę okoliczność, w BP w Kras-
nem odbyły się spotkania i lekcje biblioteczne. 
Do grona nowych czytelników zostali włączeni 
uczniowie klas pierwszych A, B i C. Zanim do tego 
doszło, dzieci poznały zasady działania bibliotek 
publicznych, korzystania z ich dobrodziejstwa 
i dowiedziały się jakie życzenia mają książki. Za 
pomocą skrzynki kamishibai, zapoznałam miłych 
gości z opowiadaniem Ewy Stadtmüller pt.: „Jak 
skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”. Była również 
krzyżówka, losy, pamiątkowe książeczki, zakład-
ki, sesja zdjęciowa oraz słodycze.

Placówkę odwiedziły również Żabki z Przed-
szkola w Krasnem, którym przeczytałam wiersz 
J. Tuwima pt.: „Wszyscy dla wszystkich” i opowie-
działam o zawodzie bibliotekarza i innych za-
wodach. Kolejnymi Gośćmi byli uczniowie klasy 
OB, którym przedstawiłam książkę pt.: „Franklin 
i książka z biblioteki”, dzięki której dzieci dowie-
działy się jak należy traktować książki. Odwiedzi-
ła bibliotekę również klasa IIIA. Celem spotkania 
było zachęcenie uczniów do wzięcia udziału 
w Konkursie plastycznym, organizowanym przez 
WiMBP w Rzeszowie pod hasłem:” Polskie dro-
gi do niepodległości”. Przybliżyłam dzieciom 

okres historyczny, postacie oraz książki związane 
z powyższym tematem (wszelkie informacje dot. 
konkursu są na stronie internetowej GOKiB i na 
Facebook-u BP w Krasnem). Dziękuję serdecz-
nie wszystkim za życzenia, laurki oraz kwiaty. BP 
w Palikówce odwiedziły dzieci ze Świetlicy Środo-
wiskowej i Szkolnej w Palikówce., które z wielkim 
zainteresowaniem słuchały o historii biblioteki, 
oglądały kronikę oraz stare czarno-białe zdjęcia. 
Gośćmi BP w Palikówce były również przedszko-
laki z Palikówki oraz Strażowa. Za pomocą tea-
trzyku kamishibai pani bibliotekarka przeczytała 
bajki „O Rybaku i złotej rybce”, „Jak skrzat Jagód-
ka zakładał bibliotekę”, a także wspólnie insceni-
zowano „Rzepkę” Juliana Tuwima. BP w Malawie 
odwiedzili uczniowie SP. Omawiano twórczość K. 
Makuszyńskiego, czytano fragmenty „Franklina” 
i bajkę „Jaś i Małgosia”. Również w BP w Strażowie 
świętowano. Odbywały się zajęcia biblioteczne 
z uczniami klasy 0 Szkoły Podst. i w Przedszkolu 
w Strażowie. Pani bibliotekarka czytała bajki oraz 
rozwiązywano bajkowe zagadki. 2 kwietnia, na 
pamiątkę urodzin H. Ch. Andersena, przypada 
Światowy Dzień Książki, który ma na celu rozpo-
wszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 
czytania przez najmłodszych. W związku z tym 
w BP w Palikówce została przeprowadzona lekcja 
biblioteczna na temat duńskiego pisarza, której 
słuchaczami były dzieci ze Świetlicy Środowisko-
wej oraz Szkolnej w Palikówce. W marcu przypa-
dał Światowy Dzień Wody, dlatego BP w Krasnem 
przeprowadziła cykl spotkań z przedszkolakami 
i uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krasnem. Został on ustanowiony w celu 
uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda 
i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek 
jej zasobów. Przy pomocy skrzynki kamishibai, 

przeczytałam dzieciom opowiadanie Anny Oni-
chimowskiej pt.: „Po drugiej stronie gór”. Głów-
ną bohaterką utworu była Aisza – dziewczynka, 
która mieszkała w małej afrykańskiej wiosce. 
Uważnie śledząc przygody Aiszy i jej rodziny, 
dowiedzieliśmy się jak dużym problemem dla 
mieszkańców Afryki jest ograniczony dostęp do 
wody pitnej. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego po-
winniśmy oszczędzać wodę i jak możemy to zro-
bić. Dzieci dowiedziały się, iż oszczędzając wodę 
na co dzień, chronimy nie tylko zasoby wody 
w Polsce, ale przede wszystkim wpływamy na ja-
kość środowiska nie tylko w najbliższym otocze-
niu, ale na całym świecie.

Klasa IC była uczestnikiem akcji prowadzonej 
od kilku lat przez Bibliotekę Publiczną w Krasnem, 
pod hasłem „Dzieci dzieciom”, w ramach której 
pierwszoklasiści przynieśli ponad 40 książek dla 
dzieci oraz ponad 160 bajek na płytach CD. Dary 
te zostaną przekazane przeze mnie, małym pa-
cjentom Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 
2 w Rzeszowie, z którym Biblioteka współpracu-
je, podczas najbliższego spotkania. Tą drogą chcę 
serdecznie podziękować Wychowawczyni Pani 
Agacie Kozioł i Jej Uczniom za zaangażowanie 
i włączenie się do tej akcji. Gratuluję Rodzicom, 
że wychowali swoje pociechy na ludzi, którzy 
potrafią i chcą się dzielić z innymi. Tą drogą chcę 
przypomnieć, iż zbiórka książek dla dzieci wciąż 
trwa. Można przynosić również książki dla doro-
słych, które w ramach akcji „Z pudła do pudła”, 
powędrują do biblioteki więziennej ZK w Załężu. 
Setki książek już przekazano do szpitali w Rzeszo-
wie i do więzienia w Załężu. Wszystkim Darczyń-
com serdecznie dziękuję.

Kontakt z BP w Krasnem. tel.: 17 230-03-53 lub 
17 8555-208 lub na stronie : www.facebook.com/
bibliotekawkrasnem/ oraz na stronie interneto-
wej http://gokkrasne.pl/

M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

„13 powodów” Jay Asher stało się między-
narodowym bestsrellerem, numerem 1 na 
liście „New York Times”, a jakiś czas temu po-
jawił się także serial wyprodukowany przez 
Netflix, nakręcony na podstawie tej książki.

Clay Jensen po powrocie ze szkoły 
znajduje przed swoimi drzwiami paczkę. 
W środku odkrywa taśmy magnetofonowe, 
na których słyszy głos Hannah - dziewczyny 
z jego szkoły, która dwa tygodnie wcześ-
niej popełniła samobójstwo. Na taśmach 
wymienia trzynaście powodów, dla któ-
rych zdecydowała się odebrać sobie życie 
- a Clay jest jednym z nich. 

Chłopak przeżywa przerażającą noc 
wędrując po mieście z głosem Hannah 
w uszach. Odkrywa powody smutku i bólu 
dziewczyny i dowiaduje się, że sam nieświa-
domie brał udział w jej drodze na tamten 
świat. Jednak nie tylko on przyczynił się do 
dramatu koleżanki. On jako jedyny chce 
jednak poznać prawdę, mimo strachu ró-
wieśników, którzy własne winy chcą zako-
pać głęboko pod ziemią.

Historia Hannah Baker jest przejmująco 
smutna, jak każda historia śmierci. Jednak 
wysłuchując razem z Clayem nagrań zosta-
wionych przez dziewczynę powoli zagłę-
biamy się w jej świat, poznajemy wiele jego 
aspektów, które wpłynęły na jej decyzję. „13 
powodów” pokazuje jak odwieczne wśród 
młodzieży wyżywanie się na słabszych 
i dokuczanie nabiera nowej mocy dzięki 
mediom społecznościowym. Łatwa dostęp-
ność narkotyków, pogoń za sukcesem sku-
pionych na materializmie rodziców i w koń-
cu kreowany przez media kult „fajności” 
również w Polsce jest mieszanką wybucho-
wą. Książka uzmysławia nam, jak ciąg „drob-
nych” złośliwości, z pozoru niewinnego stal-
kingu może doprowadzić młody umysł na 
skraj przepaści.

„13 powodów” to pozycja ważna i trud-
na. Powinni po nią sięgnąć nie tylko młodzi 
czytelnicy, ale przede wszystkim rodzice, 
nauczyciele, wychowawcy – być może lek-
tura przybliży ich w jakiś sposób do niezro-
zumiałego świata nastolatków. Powieść na-

prawdę daje do myślenia–Gorąco polecam!
A. Furman

Okładka: Wydawnictwo Rebis

Jay Asher „13 powodów”
Książka do przeczytania



Spacerkiem po okolicy
Zapraszam na drugi spacer do kolejnej 

kapliczki. Zostawiamy figurę św. Antoniego 
i odwróceni plecami do Rzeszowa ruszamy na 
wschód.

Po prawej stronie drogi, tam gdzie teraz 
wybudowano hipermarkety, były pola rodziny 
Lechów tzw. Lechówka, a za nimi bardziej na 
południe ciągnęły się pola Mazurów do gra-
nicy Malawy, którą stanowił potok Młynówka. 
Za hipermarketami mijamy drogę w prawo na 
Malawę, a przy niej mazurowy mostek. Po le-
wej stronie, tuż za salonami samochodowymi 
stał dom rodziny Kania bestialsko zamordo-
wanych w 1945 roku. 

Dalej pola i siedziba MCB Krasne, zwane 
potocznie „bykownią”, „zakładami jądrowymi”, 
czy jak mówi dzisiejsza młodzież – „buhajlen-
dem”. MCB zajmuje się m.in. unasiennianiem 
bydła i trzody chlewnej, produkcją i unasien-
nianiem matek pszczelich. Działa na terenie 
Podkarpacia, woj. małopolskiego, śląskiego 
i opolskiego. Działalność MCB przyczynia się 
do doskonalenia pogłowia bydła i trzody na 
terenie całego kraju, co w konsekwencji po-
woduje poprawę ekonomii produkcji zwierzę-
cej.

Gdybyśmy zboczyli odrobinę z drogi i zerk-
nęli przez bramę zakładu, zobaczylibyśmy 
naturalnej wielkości figurę byka. Małopolskie 
Centrum Biotechniki w Krasnem powstało na 
bazie Stacji Hodowli i Unasienniania Zwie-
rząt im. Profesora Władysława Bielańskiego 
w Krasnem. Z całym szacunkiem dla osiągnięć 

Prof. Bielańskiego przypomnę, że nasz rodak 
Walenty Wesołowski urodzony w 1895 roku 
w Krasnem byłby doskonałym kandydatem na 
patrona każdej tego typu placówki.

Inżynier Walenty Wesołowski, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, był żołnierzem 
Legionów Polskich, porucznikiem artylerii 
Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko 
– ukraińskiej, polsko – bolszewickiej, powstań-
cem śląskim, członkiem ZWZ AK. Kawaler Or-
deru Virtuti Militari, trzykrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych i Krzyżem Powstańczym. 

Walenty Wesołowski był wieloletnim wy-
kładowcą w szkole rolniczej w Czernichowie 
i to on w czasie II wojny światowej ocalił od 
całkowitego wyginięcia bydło rasy czerwonej. 
Postać wybitna, warta dokładniejszego przy-
pomnienia rodakom. 

Ale idźmy dalej. Tuż za budynkami MCB 
umiejscowiło się centrum medyczne Saba-
med, które przypomina nam, że tutaj były 
„pola szpitalne”. W 1631 roku dziedzic Rzeszo-
wa, kasztelan sandomierski Mikołaj Spytek Li-
gęza, fundował i uposażył szpital. W tamtych 
czasach, szpitale były przytułkami dla ubogich 
i schronieniem dla „żołnierzy okaleczonych” 
i „ułomnego rycerstwa”. 

Ernest Świeżowski w rozprawie pt. „Przy-
czynki do dziejów medycyny” wymienia szpi-
tale m.in.: w Korczynie, Wieluniu, Lwowie, 
Warszawie, Leżajsku i Krasnem. Siedziba szpi-
tala w Krasnem znajdowała się w połowie linii 
łączącej kościół z ośrodkiem zdrowia Krasmed. 
Pola od szpitala na zachód do granicy Wilko-
wyi były dzierżawione, a czynsz przeznaczony 
był na utrzymanie „pacjentów”. 

Przejdźmy na chwilę na drugą stronę dro-
gi. Tam, naprzeciwko bramy wjazdowej do 
MCB stoi dom, który w 1938 roku wybudo-
wał Ignacy Skubisz, ojciec Władysława Skubi-
sza, wykonawcy zamachu na ulicy Batorego 
w Rzeszowie. Wracamy na stronę lewą, mijamy 
stację paliwową Orlen i dochodzimy do celu 
naszej wędrówki - Kapliczka obok budynków 
stacji naprawy samochodów Fox. Budynek 
pierwotnie był salonem sprzedaży samocho-
dów BMW. Nie były to pierwsze pojazdy BMW 
w tym miejscu. W 1939 roku, po zdobyciu Rze-
szowa Niemcy ruszyli na wschód. Dowódca 
rzeszowskiego garnizonu, pułkownik dyplo-
mowany Kazimierz Dworak wyznaczył Krasne 
jako pierwszy punkt opóźniający. Na linii dro-
gi Zagumnia rozlokowały się pierwszy i trzeci 
szwadron oraz szwadron ckm, wsparty jednym 
plutonem ppanc. Całość wspierał pluton lek-
kich czołgów TKS pułkownika Maczka. Pierw-
sze pojawiły się motocykle BMW R 75, a za nimi 
samochody pancerne, które zostały ostrzelane 
przez polskie tankietki oraz artylerię porucz-
nika Starzyńskiego. Jak podaje ksiądz Rąb 
zmotoryzowana grupa niemieckiego zwiadu 
podjechała pod Krasne. Prowadził ją Leutnant 
Solm. Gdy mijali domy w Krasnem posypały 
się polskie pociski. Zapalił się czołg dowódcy, 
który przesiadł się do drugiej pancerki i nie 
znając sił polskiego wojska zarządził odwrót 
do Rzeszowa. W tym czasie polski pocisk prze-

bił pancerz drugiego wozu i Niemcy dotarli do 
Rzeszowa martwi. Od pocisków spłonęło kilka-
naście domów w Krasnem. Polskie wojsko wy-
cofało się w kierunku Krzemienicy. Niedaleko 
miejsca potyczki stoi kapliczka przeniesiona ze 
Słociny z ulicy Powstańców Listopadowych 3. 

Kapliczka ufundowana została w 1912 roku 
przez Józefa Berłowskiego, który na tej posesji 
chciał wybudować murowany dom, ale choro-
ba nie pozwoliła mu zrealizować tych planów 
(postawił tylko drewniany). Kolejna właściciel-
ka Zofia z Berłowskich Zawadzka wyremonto-
wała kapliczkę w 1950 roku, m.in. wymieniła 
okna. Kapliczka znajdowała się po wschodniej 
stronie ulicy Powstańców Listopadowych na 
początku, przed domem nr 3, w pobliżu ogro-
dzenia posesji. Kapliczka murowana z cegły, 
otynkowana tynkiem wapiennym, obielona. 
Słupowa, dwukondygnacyjna, z niskim coko-
łem. Dolną, wyższą kondygnację o ściętych 
narożach oddziela od górnej wydatny gzyms, 
przerwany od frontu opaską wyrobioną w tyn-
ku o kształcie pełnego łuku, umieszczoną nad 
otworem wnęki. Prostokątny otwór wnęki, za-
kończony półkolistym łukiem, przeszklonym 
za pomocą drewnianego okna, o identycznym 
kształcie. Wnęka wsklepiona odcinkowo. Pod 
nią prostokątna, kamienna płyta, z wyrytą 
modlitwą: „Królowo /Korony Polski/ Módl się 
/Za nami/ 1912”. Ponad tą wnęką, w górnej 
kondygnacji płytsza nisza, również wsklepio-
na odcinkowo, w której znajduje się prosto-
kątny, przeszklony otwór z dwudzielną ramą. 
Nad nią w trójkątnym szczycie dwudzielna 
płycina. Po bokach kapliczki oraz z tyłu, na 
każdej kondygnacji prostokątne płyciny, przy 
czym górne zakończone łukiem koszowym. 
Dach dwuspadowy, betonowy, zwieńczony 
metalowym krzyżem. Pod okapem dachu 
profilowany gzyms koronujący. W kapliczce 
znajduje się pierwotne, ludowe wyposażenie. 
W dolnej wnęce drewniana figura Matki Bożej 
Królowej przedstawiona z dzieciątkiem, w gór-
nej drewniane wolnostojące figury pasyjne, tj. 
krzyż z ukrzyżowanym Jezusem, po którego 
bokach stoją figury Maryi i Św. Jana. Kapliczkę 
rozebrano z powodu poszerzenia ulicy.

Skąd kapliczka z ulicy Powstańców Śląskich 
wzięła się w Krasnem? Otóż kiedy GDDKiA 
postanowiła betonowymi ekranami zasłonić 
naszą piękną miejscowość, przedsiębiorczy 
właściciel salonu znalazł w magazynach kon-
serwatora zabytków słocińską kapliczkę. Pięk-
nie ją odnowił i postawił obok salonu. Dzięki 
temu jego firmę zagrodzono przeźroczystymi 
ekranami a my zyskaliśmy kolejny klejnocik 
małej architektury. Ale tak naprawdę praw-
dziwymi klejnotami i prawdziwym skarbem 
dla gminy są jej mieszkańcy. Ci żyjący tu od 
pokoleń oraz Ci nowo przybyli. Ich przedsię-
biorczość, pomysłowość, wiedza i pracowitość 
mogą być powodem do dumy. Jestem prze-
konany, że przypowiastka o tym, że kiedy Ko-
lumb wypływał do Ameryki, to chłopy z Polski 
wracali już stamtąd z sianem - mówi o chło-
pach z Gminy Krasne.

Tekst i fot. Ryszard Berłowski

Kapliczka


