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Kalendarium gminne
Październik

•	 Już jesień – koncert wokalno-taneczny
•	 Dzień otwarty w placówce GOKiB w Malawie
•	 Jesienna Liga Gier bez Prądu
•	 Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego
•	 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
•	 Dzień Seniora w Krasnem
•	 „Blisko mieszkamy – Współnie działamy”  

– spotkanie integracyjne seniorów, ich rodzin i sąsiadów

Listopad
•	 Śpiewajmy razem – wieczór z piosenką
•	 Koncert muzyki rozrywkowej i filmowej w wykonaniu orkiestry GOKiB Krasne
•	 Zaduszki jaazowe
•	 Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości 

Grudzień
•	 Kiermasz na Boże Narodzenie
•	 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, Bilarda i Darta
•	 XX Wojewódzki Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy Wędrownicy”
•	 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży
•	 Warsztaty świąteczne w Strażowie

Od urodzenia jest mieszkańcem Palikówki. 
Pracuje naukowo i dydaktycznie na Politechnice 
Rzeszowskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, gdzie zajmuje się zarówno kształceniem 
studentów, jak również realizacją projektów B+R 
wspólnie z partnerami z przemysłu. Prywatnie 
uprawia bieganie. Ukończył kilkanaście półma-
ratonów oraz zdobył Koronę Półmaratonów Pol-
skich. Jego kolejnym celem sportowym jest start 
na królewskim dystansie oraz Korona Marato-
nów.

W swojej pracy, jako sołtysa, za główny cel 
uważa współpracę z mieszkańcami i gminą dla 
zapewnienia warunków zrównoważonego roz-
woju Palikówki z uwzględnieniem dobra miesz-
kańców. Będzie wspierał działania na rzecz roz-
woju terenów inwestycyjnych. Chciałby również 
integrować i aktywizować mieszkańców wsi po-
przez wspieranie inicjatyw kulturalnych i sporto-
wo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Palikówka.

inf. własna

Nowy sołtys Palikówki
Marcin Leśko

Informacje gminne
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Wywiad z wójtem

Lidia Hajduk: Na temat prowadzonych 
inwestycji możemy przeczytać prawie 
w każdym numerze naszego Biuletynu, dla-
tego też proponuję porozmawiać na temat 
jakości życia mieszkańców w naszej gminie. 
W ten obszar wchodzi dobra infrastruktura, 
w tym infrastruktura drogowa, woda i ście-
ki. Co w tych tematach może się zmienić i co 
się zmieni, szczególnie, że gmina Krasne 
właśnie uzyskała dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Wilhelm Woźniak: Zacznę od ostatniego 
punktu. Uzyskanie tego dofinansowania jest 
wielkim osiągnięciem naszej gminy, szcze-
gólnie pracowników, którzy przygotowywali 
wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, 
ponieważ kwota uzyskanej dotacji jest pod 
względem wielkości druga w województwie. 
Wyższą dotację w województwie podkarpa-
ckim, uzyskało tylko miasto Stalowa Wola. My 
uzyskaliśmy dofinansowanie dla drogi Mala-
wa-Zagóra (z kwotą dofinansowania ok. 9,5 
mln zł) i  dla  równie istotnej dla mieszkańców 
drogi Strażów-Krzemienica (z dotacją w wyso-
kości ponad 1 mln zł). 

Jaki jest długi okres realizacji takich in-
westycji? Kiedy mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z tych nowych dróg?

Zakładamy że podpisanie umów o dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych będzie miało miejsce jeszcze w miesią-
cu wrześniu. Budowa drogi łączącej Strażów 
z Krzemienicą  będzie inwestycja jednoroczną 
i zostanie  oddana do użytkowania  do końca  
2020 roku.  Z uwagi na  zakres  i wysoki koszt 
inwestycji  oraz  jej realizację,  w formule „pro-
jektuj i buduj”,  budowa drogi Malawa - Zagó-
ra będzie inwestycją wieloletnią realizowaną 
w trzech etapach. Prace budowlane I etapu 
rozpoczną się już w pierwszej połowie 2020 
roku. W ramach tej inwestycji wybudowany 
zostanie obiekt mostowy, ciąg pieszo-rowe-
rowy, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie, 
dodatkowo przebudowane zostaną sieci pod-
ziemne w obrębie pasa drogowego. Zakoń-
czenie całego przedsięwzięcia zaplanowano 
na koniec  2023 roku. 

A woda, kanalizacja? 
Do końca 2019 roku Wykonawca zakończy 

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użyt-
kowego na rozbudowę oczyszczani ścieków 
w Krasnem. Pozwoli to w dalszej perspekty-
wie na ogłoszenie przetargu na modernizację 
obiektu w formule „projektuj i buduj”. Trudno 
na ten moment określić sztywne ramy cza-
sowe zakończenia tej inwestycji, ponieważ 
z uwagi na jej duży koszt będziemy się starali 
pozyskać środki zewnętrzne w jak największej 
wysokości. Po modernizacji zdolność techno-
logiczna oczyszczalni wzrośnie prawie dwu-
krotnie, co później pozwoli przeorganizować 
zlewnie na terenie Gminy. Dążymy do tego 
żeby mieszkańcy w całej Gminie płacili jedno-
litą opłatę za ścieki. Jest to jeden ze strategicz-
nych celów Rady Gminy Krasne.

Czy wszyscy mieszkańcy gminy będą wte-
dy przyłączeni do oczyszczalni w Krasnem?

Jeżeli chodzi o zabudowania położone 
na południe od drogi krajowej nr 94 (Malawa 
i przysiółek Krasne – Jawornik) to tu nic się nie 
zmieni. W dalszym ciągu ścieki z tego obszaru 
trafiać będą do oczyszczalni w Rzeszowie. Co 

do zlewni oczyszczalni Łąka to trudno odpo-
wiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Na pew-
no część ścieków z tego obszaru zostanie prze-
kierowanych na oczyszczalnię w Krasnem po jej 
rozbudowie. Z drugiej strony patrząc na bardzo 
intensywną rozbudowę gminy zasadnym jest 
odprowadzanie części ścieków do oczyszczalni 
w Łące. Jak już wspomniałem naszym prioryte-
tem jest, aby wszyscy mieszkańcy ponosili jed-
nolitą opłatę za ścieki. Należy jednak pamiętać, 
że dużym problemem sieci kanalizacyjnych jest 
ich nieszczelność jak i świadome odprowadza-
nie wód opadowych przez mieszkańców do 
kanalizacji sanitarnej. Na tym polu gmina musi 
wspólnie z mieszkańcami działać w temacie 
uszczelniania systemu sanitarnego. Pozwoli to 
obniżyć opłaty co wpłynie z korzyścią na „kie-
szenie” nas wszystkich.

A ponieważ był temat dróg, to teraz za-
pytam o transport zbiorowy. Są w Rzeszo-
wie autobusy elektryczne, są jeżdżące na 
sprężony gaz. Na co mogą liczyć mieszkań-
cy, korzystający z transportu zbiorowego 
komunikacji publicznej?

W ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ROF) wykonaliśmy w ostat-
nim okresie wiele dróg na terenie gminy, jak 
również wiat przystankowych i przystanków, 
a także zatok przystankowych. Ponadto zosta-
ło zakupionych 54 autobusów (39 marki Iveco 
i 15 niskopodłogowych 12 metrowych marki 
Autosan), bardzo nowoczesnych i spełniają-
cych najostrzejsze normy.

Ale kiedy nimi będziemy jeździć?
W tej chwili odbywa się przetarg na wyło-

nienie operatora, który będzie obsługiwał au-
tobusy. Nie można było tego wcześniej realizo-
wać, ponieważ nie były dostarczone wszystkie 
pojazdy na plac. Potencjalny operator musi 
otrzymać komplet autobusów. Ogłaszane kil-
kakrotnie przetargi nie przynosiły efektu, nie 
było chętnych na dostawę 12 metrowych au-
tobusów niskopodłogowych. Dopiero w kolej-
nym przetargu zgłosiła się firma Autosan i do 
końca sierpnia dostarczyła autobusy. Teraz pro-
cedura przetargowa ma wyłonić operatora, 
który przejmie bazę. Równocześnie budowa-
na jest hala serwisowa dla tych autobusów. 
Operator przejmie bazę i autobusy, i będzie 
wykonywał kursy, za wynagrodzeniem, które 
wyliczy na podstawie ilości kilometrów i kosz-
tów utrzymania i funkcjonowania. Jeżeli uda 
się wyłonić operatora, to jest szansa, że jeszcze 
w tym roku te autobusy wyjadą. Jeżeli nie, re-
alna jest dopiero końcówka I-go kwartału lub 
początek II-go kwartału roku przyszłego. Po-
nadto, jako Związek Gmin zwróciliśmy się do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego i do 
Ministra Transportu  o zezwolenie na urucho-
mienie tych autobusów, do momentu wyłonie-
nia operatora, tak aby mógł je obsługiwać PKS.

A czy powstaną nowe przystanki, wiaty 
przystankowe, ławki w naszej gminie? Czy 
mieszkańcy mają szansę na to, że nasze au-
tobusy będą się zatrzymywać w Rzeszowie 
np. na Placu Wolności?

Są prowadzone rozmowy, m.in. przez Sta-
rostę Rzeszowskiego, który jest żywo zainte-
resowany transportem na terenie powiatu, 
jak również przez władze Związku Gmin, od-
nośnie udostepnienia kolejnych przystanków 
w mieście. Są to trudne tematy, ponieważ 

niektóre przystanki są przepełnione i miasto 
niechętnie je udostępnia, a właściwie nie udo-
stępnia. Niestety na terenie gminy nie wszę-
dzie mogą powstać wiaty przystankowe. Przy 
drogach powiatowych bardzo często brakuje 
terenu. Jeżeli prywatni właściciele nie wyrażą 
zgody na odstąpienie terenu pod taką wiatę, 
to nie ma możliwości jej budowy. Nie może 
ona stać na środku chodnika, ograniczając 
szerokość chodnika. Podobnie rzecz się ma 
z ławkami, które w wielu miejscach chętnie 
postawilibyśmy. Niestety zablokuje wtedy ona 
połowę, a czasem nawet 2/3 chodnika. Tam, 
gdzie jest to możliwe, systematycznie uzupeł-
niamy wiaty i ławki, po to, aby zwiększyć kom-
fort podróżnych. 

Nasza jakość życia w gminie to również 
nasze place zabaw, nasze czyste chodniki, 
nasze czyste drogi. Proszę przypomnieć na-
szym mieszkańcom kto o to dba.

Zgodnie z ustawą za utrzymanie czystości 
na chodnikach, w tym również za odśnieżanie, 
odpowiada właściciel posesji bezpośrednio 
przylegającej do tych chodników. W miarę 
możliwości te działania wspomagają rów-
nież pracownicy gminy. W ostatnim okresie 
przybyło kilka kilometrów chodników i innej 
infrastruktury m.in. siłowni, placów zabaw. 
Tak więc pracownicy ZUK obsługują zarówno 
oczyszczalnie ścieków, jak i ujęcie wody, mnó-
stwo terenów do koszenia, drobne naprawy 
dróg, chodników. Część z tych obowiązków 
zlecamy na zewnątrz. Część chodników na te-
renie gminy jest własnością powiatu rzeszow-
skiego i na tych chodnikach gmina nie może 
wykonywać żadnych prac, jest to problema-
tyczne w przypadkach, gdy właściciele posesji 
przylegających nie zamieszkują na co dzień 
i nie dokładają starań, by zachować czystość. 
Dodatkowo, w ostatnim czasie uzupełniliśmy 
brakujące kosze na śmieci.

Szeroko na łamach biuletynu prezen-
towane są inwestycje związane z oświatą, 
jak również osiągniecia uczniów, ich zain-
teresowania, czy wydarzenia edukacyjne. 
Najnowszą taką inwestycją jest budowa 
przedszkola w Strażowie. Dlatego zapytam 
o jakość usług w urzędzie. Podobno długo, 
a czasem bardzo długo czeka się m.in. na 
decyzje o warunki zabudowy.

Cały czas monitorujemy i poprawiamy ja-
kość usług w urzędzie. Warunki zabudowy 
wydawała dotychczas jedna osoba. Przy takim 
dużym natężeniu inwestycyjnym, który mamy 
w tej chwili na terenie gminy, nie jest w stanie 
ona obsłużyć wszystkich wniosków na bieżą-
co. Zwłaszcza, że uzależnione są one od tzw. 
opinii architektonicznych. W tej chwili, po re-
organizacji powinien ten proces przyspieszyć, 

Nowe wyzwania Gminy Krasne
Rozmowa z Wójtem Wilhelmem Woźniakiem
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Wywiad z wójtem

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
X sesja z dnia 27.06.2019 r.

1. Uchwała Nr X/78/2019 RGK w/s udziele-
nia Wójtowi Gminy Krasne wotum zaufania.

2. Uchwała Nr X/79/2019 RGK w/s rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Gminy Krasne za rok 2018 wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu.

3. Uchwała Nr X/80/2019 RGK w/s udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 
2018 r.

4. Uchwała Nr X/81/2019 RGK w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

5. Uchwała Nr X/82/2019 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krasne.

6. Uchwała Nr X/83/2019 RGK w/s zarzą-
dzenia  poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz ustalenia wyna-
grodzenia za inkaso.

7. Uchwała Nr X/84/2019 RGK w/s powoła-
nia Zespołu do spraw opiniowania kandyda-
tów na ławników do sądów powszechnych na 
kadencję 2020 – 2023.

8. Uchwała Nr X/85/2019 RGK w/s określe-
nia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

9. Uchwała Nr X/86/2019 RGK w/s najmu 
części budynku stanowiącego własność Gmi-
ny Krasne.

10. Uchwała Nr X/87/2019 RGK w/s obcią-
żenia nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Krasne, położonej w obrębie Krasne 
gm. Krasne.

11. Uchwała Nr X/88/2019 RGK w/s obcią-
żenia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Krasne, położonej w obrębie Krasne 
gm. Krasne.

12. Uchwała Nr X/89/2019 RGK w/s obcią-
żenia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Krasne, położonej w obrębie Strażów 
gm. Krasne.

13. Uchwała Nr X/90/2019 RGK w/s zmiany 
uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Krasne.

XI sesja z dnia 09.07.2019 r.

1. Uchwała Nr XI/91/2019 RGK w/s zmiany 
uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krasne, położo-
nej w obrębie Krasne gm. Krasne.

2. Uchwała Nr XI/92/2019 RGK w/s zmiany 
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego.

3. Uchwała Nr XI/93/2019 RGK w/s uchyle-
nia uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krasne 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Krasne oraz okre-
ślenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych na terenie Gminy Krasne od 
dnia 1 września 2019 r.

4. Uchwała Nr XI/94/2019 RGK w/s ustale-
nia planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych na terenie Gminy Krasne od 
dnia 1 września 2019 r.

5. Uchwała Nr XI/95/2019 RGK w/s zasad 
przyznawania stypendium dla uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XI/96/2019 RGK w/s ustale-
nia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr XI/97/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

XII sesja z dnia 26.08.2019 r.

1. Uchwała Nr XII/98/2019 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2019.

2. Uchwała Nr XII/99/2019 RGK w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.

3. Uchwała Nr XII/100/2019 RGK w/s wyra-
żenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu 
długoterminowego zaciąganego przez Zwią-
zek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samo-
chodowa”.

4. Uchwała Nr XII/101/2019 RGK w/s wy-
rażenia zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej.

5. Uchwała Nr XII/102/2019 RGK w/s sprze-
daży  nieruchomości stanowiących  własność 
Gminy Krasne.

Z. Berłowska

tak aby na koniec października być na bieżąco, 
tzn. powinniśmy się mieścić w terminie 3 mie-
sięcznym wydawania warunków. 

W poprzednim numerze Biuletynu pi-
saliśmy o podpisaniu listu intencyjnego 
z miastem Radece. Jakie korzyści, oprócz 
wizerunkowych może przynieść podjęcie 
współpracy z tym miastem?

Radece to gmina podgórska, zlokalizowa-
na w Słowenii, niedaleko Lublany – stolicy 
Słowenii, powierzchniowo podobna do na-
szej. W ramach współpracy chcemy dokonać 
wymiany kulturalnej, sportowej i turystycznej. 
Chcemy też organizować wyjazdy, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży, żeby poznać tamtejszą 
kulturę, funkcjonowanie szkół, przedszkoli, 
żłobków. Nie zależy to tylko od urzędu gmi-
ny. Chcemy, aby w ten proces zaangażowały 
się stowarzyszenia, żeby nawiązały kontakty, 
wymieniały doświadczenia. Będziemy przy-
gotowywać też wizyty studyjne dla obu stron. 
W najbliższym czasie przyjadą do nas władze 
Radece. Będziemy się chwalić naszymi osiąg-
nięciami i pokazywać to, co mamy. Myślę, że 
w przyszłym roku zorganizujemy wyjazd dla 
przedstawicieli naszych stowarzyszeń. 

Jakie jest miejsce organizacji pozarządo-
wych w naszej gminie. Jaki jest Pana pomysł 
na współpracę z nimi. W jakich obszarach 
widziałby Pan działalność tych organizacji?

To trudne pytanie. Bo tych organizacji mamy 
wiele i różnych. Mamy OSP, organizacje spor-
towe w każdym sołectwie, dalej stowarzysze-
nia kobiet. Myślę, że warto by rozważyć przez 
mieszkańców, czy nie powołać przy Radzie 
Gminy coś na kształt Rady Senioralnej, Rady 
Młodzieżowej, bo tutaj jest największe pole do 

popisu. Co prawda istnieje Dzienny Dom Opie-
ki, ale z niego korzysta w ramach działalności 
ok. 20 osób. Natomiast seniorów mamy zdecy-
dowanie więcej i im należałoby stworzyć pole 
działania, może na kształt Uniwersytetu III Wie-
ku. Brakuje też organizacji zajęć popołudnio-
wych dla młodzieży, na kształt kawiarni, tam 
gdzie młodzież mogłaby się spotkać. Widzę też 
możliwości większej aktywności klubów spor-
towych. W ramach swojej działalności kluby 
mogły by również organizować eventy sporto-
wo-rozrywkowe, w godzinach poza lekcyjnych. 

W marcu br. był Pan gospodarzem Spot-
kania Aktywnych Kobiet Gminy Krasne. 
Uczestniczki tego wydarzenia wypraco-
wały pewne wnioski, wskazały na pewne 
potrzeby. Czy będzie kontynuacja takich 
spotkań. Czy kobiety mają szansę na swój 
głos w życiu gminy?

Jest już zaplanowane kolejne spotkanie. Te 
potrzeby, które Panie wskazały, była to bardzo 
obszerna ilość. Z tego zostały wybrane te te-
maty, które najczęściej się powtarzały. Zosta-
ły one przeanalizowane, będą one wspólnie 
teraz omawiane i będziemy przystępować do 
ich realizacji. To spotkanie było bardzo ważne, 
ponieważ uczestniczyły w tym spotkaniu oso-
by z różnych i różnorodnych środowisk, osoby 
działające w stowarzyszeniach, przedsiębior-
cy, mamy i babcie. Panie wypracowały kon-
kretne pomysły, wskazały konkretne potrzeby, 
co jest ważne również dla pracowników urzę-
du, szczególnie że bardzo często kobiety nie 
uczestniczą w zebraniach wiejskich. 

Po pięciu latach gospodarowania co uwa-
ża Pan za największy atut gminy Krasne?

Przede wszystkim jej położenie. Jesteśmy 

bardzo blisko miasta wojewódzkiego, blisko 
do miejsc pracy, aczkolwiek na terenie naszej 
gminy jest zarejestrowanych ponad 600 firm, 
od małych do całkiem dużych. Niedługo kolej-
ne firmy rozpoczną u nas swoje inwestycje. Po-
wstają kolejne miejsca pracy. Stale też współ-
pracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami. 
Bliskość miasta, a przy tym odrębność. Daje 
to możliwość rozwoju a przy tym odrębność 
uczestniczenia w życiu mniejszej społeczności. 
Możliwość decydowania o realizowanych in-
westycjach i o swojej społeczności. Podkreślę 
przy tym, że posiadamy stale unowocześniane 
zaplecze (szkoły, przedszkola,…) dla naszych 
mieszkańców. Pomimo posiadanych obiektów 
oświatowych i opiekuńczych, z powodu duże-
go przyrostu budownictwa w najbliższym cza-
sie musimy powiększyć naszą bazę o kolejne 
żłobki, jak również zbudować lub rozbudować 
bazę przedszkoli. 

A największa potrzeba?
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kana-
lizacyjnej. Projektowanie tych sieci budzi czę-
sto opór mieszkańców, którzy nie chcą udo-
stępniać swoich parceli na przejścia sieciowe 
co do ewentualnych zgód na wejście w teren. 
Gdyby udało się rozwiązać te problemy oraz 
poprawić stan dróg, to działki na terenie gmi-
ny zyskają na wartości.

Z której inwestycji jest pan najbardziej 
zadowolony?

Każda ze zrealizowanych inwestycji jest od-
powiedzią na potrzeby mieszkańców. Wszyst-
kie one są dla mieszkańców bardzo ważne. 

Dziękuję za rozmowę.
L. Hajduk
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Inwestycje znowu nabierają tempa

Miesiąc wrzesień kojarzy się wszyst-
kim z rozpoczęciem roku szkolnego, które 
w tym roku jest wyjątkowe dla przedszko-
laków ze Strażowa. Dobiegła końca rozbu-
dowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie, 
w wyniku której powstało przedszkole 
4 oddziałowe o kubaturze 3687 m3 i po-
wierzchni użytkowej 502,5 m2, wyposa-
żone w nowe meble zakupione za kwotę  
66 341 zł, przy dofinansowaniu z Podkar-
packiego Programu Odnowy Wsi w wy-
sokości 10 000 zł. Obiekt został udostęp-
niony maluchom ze Strażowa. Na koniec 
września planowane jest również zakoń-
czenie przebudowy części pomieszczeń 
szkolnych (mieszkania nauczycielskie) 
oraz oddanie do użytkowania zmoder-
nizowanej kuchni wyposażonej w nowo-
czesne urządzenia o wartości 120 400 zł 
zakupione przy dofinansowaniu z  rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” w kwocie 80 000 zł. Całkowity 
koszt inwestycji to 3 726 071 zł. 

To nie koniec przedsięwzięć oświato-
wych zrealizowanych w tym roku. Ucznio-
wie z Krasnego mogą cieszyć się nowym 
pomieszczeniem stołówki, serwującej 
obiady przygotowane w zmodernizowa-

nej kuchni, do której zakupiono sprzęt 
za kwotę 109 500 zł, dofinansowany 
w wysokości 80 000 zł z programu „Posi-
łek w szkole i w domu”. Łączna wartość 
inwestycji to 228 280 zł. 

Ponieważ nie tylko nauką żyją dzieci 
i młodzież, to właśnie z myślą o nich zo-
stał przebudowany plac zabaw Badunie 
w Palikówce z pierwszym w gminie torem 
rolkowym. Wykonane za kwotę 186 039 
zł, przy dofinansowaniu z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich (PROW) w wy-
sokości 83 946 zł prace stanowią pierwszy 
etap przedsięwzięcia. W miesiącu sierp-
niu został złożony kolejny wniosek o do-
finansowanie ze środków PROW dedyko-
wanych Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie 
Działania EUROGALICJA, który umożliwi 
budowę na placu altany biesiadnej. 

Wniosek ten obejmuje również budo-
wę kortu tenisowego o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej przy ZS w Malawie.  

W ramach projektu partnerskiego zło-
żonego przez LGD EUROGALICJA, przy 
placu zabaw w Strażowie zostało zamon-
towanych kolejnych pięć urządzeń do 
ćwiczeń siłowych. W tym roku, kolejny 
raz został złożony do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wniosek o dofinansowanie bu-
dowy boiska wielofunkcyjnego oraz prze-
budowy i docieplenia budynku zaplecza 
boisk sportowych przy ZS w Malawie. 

W bieżącym roku nie zapominamy 
o drogach. W dniu 4 września 2019 roku 
została podpisana  umowa na wykonanie 
drogi o nawierzchni z kruszywa na działce 
nr 2684/2 w Krasnem o długości 0,8 km. 
Wartość robót to 141 321 zł przy dotacji 
z budżetu Województwa Podkarpackiego 
w wysokości 85 000 zł. 30 sierpnia 2019 
roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził 
Listę zadań rekomendowanych przez ko-
misję oceny wniosków do dofinansowa-
nia w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych edycja 04.2019. Obydwa wnioski  
złożone przez gminę znalazły się na liście 
podstawowej, zadanie wieloletnie budo-
wa drogi publicznej Malawa-Zagóra na  
4 miejscu, budowa drogi od drogi powia-
towej Nr 1393R do granicy z Krzemienicą 
w miejscowości Strażów droga w Strażo-
wie na miejscu 33. 

W ramach kolejnej edycji ogólnopolskie-
go programu finansowania usuwania wyro-
bów zawierających azbest pozyskana zosta-

Plac zabaw przy przedszkolu w Strażowie

Toaleta przy sali dydaktycznej w przedszkolu w Strażowie

Sala dydaktyczna w przedszkolu w Strażowie
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ła kwota 4 335 zł stanowiąca 85% kosztów 
odbioru i unieszkodliwiania odpadów za-
wierających azbest w ilości 7,285 Mg.

Z zewnętrznego dofinansowania sko-
rzystał również Dom Kultury w Palikówce. 
W ramach „Uniwersytetu Samorządności” 
oraz środków z funduszu sołeckiego wy-
konano remont parkietu na scenie wido-
wiskowej oraz zakupiono nowy sprzęt 
multimedialny i nagłaśniający. Wartość 
zadania wynosi 30 000 zł, z czego 15 000 zł 
stanowi dotacja z budżetu Województwa 
Podkarpackiego. 

W bieżącym roku ruszy inwestycja 
o strategicznym znaczeniu rekreacyjno-
-turystycznym dla Gminy, ale przede 
wszystkim dla miejscowości Malawa i jej 
mieszkańców, Kompleksowa rewitalizacja 
wzgórza Marii Magdaleny w miejscowo-
ści Malawa realizowana przy dofinanso-
waniu ze środków RPO WP  przeznaczo-
nych dla  ZIT ROF działanie Kompleksowa 
rewitalizacja na terenie ROF. W ramach 
rewitalizacji planuje się przebudowę 

i zmianę użytkowania dawnego Domu 
Ludowego w Malawie pod potrzeby 
utworzenia Klubu Integracji Wielopoko-
leniowej, modernizację istniejącej ścieżki 
rowerowej przebiegającej w śladzie drogi 
nr 108569R – Malawa Podkościółek oraz 
utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku 
na działkach nr ewid. 3397/2 (strefa re-
kreacji i wypoczynku z wieżą widokową 
oraz mini obserwatorium astronomicz-
nym), 1675, 1676/3, 1676/4 (park wie-
lopokoleniowy z szachami oraz placem 
zabaw). Zakończenie realizacji inwestycji 
zaplanowano na I kwartał 2021 rok.  Cał-
kowity koszt inwestycji to 6 335 000,00 zł, 
w tym kwota dofinansowania będąca do 
dyspozycji Gminy Krasne 3 917 961,08 zł. 
Część środków stanowiących wkład włas-
ny została pozyskana z PROW w formie 
dofinansowania w wysokości 242 830,00 
zł, z przeznaczeniem na budowę placu 
rekreacyjnego na dz. nr ewid. 1676/3 
i1676/4, zgodnie z podpisaną w miesiącu 

wrześniu umową o przy-
znanie pomocy. Środ-
ki  na realizację całego 
przedsięwzięcia zostały 
zabezpieczone w WPF 
Gminy Krasne. Podpisa-
nie umowy na dofinan-
sowanie z Samorządem 
Województwa Podkar-
packiego planowane jest 
jeszcze w miesiącu wrześ-
niu. W chwili obecnej trwa 
przygotowanie przez pra-
cowników Referatu Infra-
struktury procedury przetargowej, która 
z uwagi na wartość zamówienia, jego 
wielozadaniowy i różnorodny charakter 
wymaga szczególnego zaangażowania 
i czasu. 

Jak co roku kontynuowane są równie 
istotne działania związane z przygoto-
waniem inwestycji zaplanowanych na 
kolejne lata, takie jak: przebudowa drogi 
wewnętrznej na działce ewid. nr 770/37 

w Strażowie, dla której uzyskano już wy-
magane zgłoszenie dla części robót bu-
dowlanych niewymagających pozwolenia 
na budowę z planowanym terminem za-
kończenia prac projektowych do grudnia 
2019 r., pozyskanie prawa własności i re-

mont drogi  do dworca kolejowego w Stra-
żowie, którego realizacja współfinanso-
wana będzie w ramach Wojewódzkiego 
Funduszu Kolejowego Województwa Pod-
karpackiego w 2019 roku, budowa drogi 
na terenie miejscowości Krasne do stacji 
kolejowej Rzeszów – Załęże planowanej 
do realizacji w ramach projektu  „Budowa 
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 
Budowa i modernizacja linii kolejowych 
oraz infrastruktury przystankowej”, prze-
prowadzanego wspólnie przez samorząd 
Województwa Podkarpackiego i 16 gmin, 
w tym przez Gminę Krasne. 

W trakcie opracowania jest również 
dokumentacja techniczna budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie 
Krasne oraz program funkcjonalno-użyt-
kowy rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Krasnem. Na rozpoczęcie prac oczekuje 
budowa podziemnego zbiornika reten-
cyjnego i pompowni na wody deszczowe 
przy przedszkolu w Krasnem, budowa 
drogi Malawa-Luksemburg w miejscowo-
ści Malawa, remontu drogi gminnej Kras-
ne-Zachód, budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na obszarze Malawa-Luk-
semburg oraz budowa parkingu prze-
siadkowego w miejscowości Palikówka. 

Gmina na bieżąco monitoruje możli-
wości pozyskania środków zewnętrznych 
na ich realizację.  

B. Wandycz-Słowińska                                                                                                     
Fot. A. Maciocha-Walska

Reitalizacja wzgórza MM w Malawie 

Plac zabaw Badunie w Palikówce

Stołówka w ZSP w Krasnem
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Schola „Jutrzenka” z Krasnego brała 
udział w Ogólnopolskich Uroczystościach 
Jubileuszowych Ruchu Kultury Chrześci-
jańskiej „Odrodzenie” .

W roku bieżącym Ruch Kultury Chrześ-
cijańskiej „Odrodzenie” obchodził 100-le-
cie swojego istnienia. Uroczystości 
związane z tym pięknym Jubileuszem 
odbyły się 31 maja 2019 roku w Ośrodku 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Ca-
ritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkow-
cach. Rozpoczęły się one Mszą Św. pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątro-
by. Obecne były również Władze Samo-
rządowe wraz z Panem Wicemarszałkiem 
Stanisławem Kruczkiem oraz licznie zgro-
madzone delegacje z całej Polski.

Wykonawcami godzinnego programu 
słowno-muzycznego, poprzedzającego 
Mszę Świętą, jak i samej oprawy muzycz-
nej Eucharystii były dzieci i młodzież ze 
Scholi „Jutrzenka”.

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wy-
różnienie, że Schola „Jutrzenka” została 
zaproszona przez Organizatorów tej Uro-
czystości i mogła wziąć udział w tak pięk-
nym i doniosłym wydarzeniu.

A. Koszela. Fot. Archiwum „Jutrzenka”

Schola „Jutrzenka”

Niedzielne nabożeństwo 9.06.2019 r. 
w naszym kościele parafialnym w Stra-
żowie miało bardzo uroczysty charakter. 
Ks. Jakub Gunia podzielił się swoją wielką 
radością z rodziną, przyjaciółmi, sąsiada-
mi i parafianami ze Strażowa i Krasnego 
(spędził tam dzieciństwo i lata szkoły 
podstawowej), odprawiając swoją pierw-
szą Mszę Świętą Prymicyjną. Msza Świę-
ta była w podzięce za dar kapłaństwa 
z prośbą o modlitwę. Tę uroczystość po-
przedziły wydarzenia, które miały miej-
sce dzień wcześniej, kiedy to z rąk ks. bp. 
Jana Wątroby diakon Jakub Gunia przyjął 

święcenia kapłańskie. W niedzielę prymi-
cyjną w Święto Zesłania Ducha Świętego 
usłyszeliśmy jedną z piękniejszych homi-
lii, którą wygłosił kuzyn naszego prymi-

cjanta ks. Jacek Lewicki 
–duszpasterz akademicki 
w Chełmie. To on ochrzcił 
obecnego prymicjanta 
i jak sam powiedział „nie 
żałował na jego głowę 
wody”. Oprawę muzycz-
ną zapewnił chór męski 
„Resonantae” z Bratkowic 
i orkiestra dęta z Grodzi-
ska, a liturgiczną rodzina 
i klerycy. Na zakończenie 

ks. Jakub wyraził słowa wdzięczności wo-
bec najbliższych i zgromadzonych w świą-
tyni, a następnie udzielił prymicyjnego 
błogosławieństwa. W przygotowaniach 
do uroczystości przyczynili się mieszkań-
cy całej naszej społeczności. Wyrażamy 
radość i dziękczynienie za dar jego ka-
płaństwa, które rozwijało się i wzrastało 
pod czujnym okiem Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski i Św. Antoniego 
z Padwy w Strażowie. Duch Święty zaska-
kuje - dajmy się więc zaskoczyć. Ks. Jaku-
bowi życzymy światła Ducha Świętego 
w jego posługiwaniu wszystkim, do któ-
rych zostanie posłany.

L. Gunia. Fot. Archiwum domowe

Prymicje księdza 
Jakuba Guni w Strażowie
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Zaproszenie

Zakład Stolarsko-Tapicerski „Taborex” S.C.
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Gmina Krasne na II miejscu w województwie 
podkarpackim pod względem kwoty dotacji 

z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 4 września w Dziennym Domu 
Pomocy w Krasnem odbył się pokaz sta-
ropolskiej tradycji dożynkowej. Przy-
byli zaproszeni  goście z Urzędu Gminy 
w Krasnem oraz z Mielca.

W ramach rewizyty gościliśmy trzy-
dziestoosobową grupę seniorów 
z Dzienniego Domu Pomocy w Albigo-
wej. W oparciu o własne wspomnienia 
i doświadczenia z pracy na roli, nasi pod-
opieczni przygotowali krótki pokaz staro-
polskiej tradycji dożynkowej. Dzięki  zaan-
gażowaniu seniorów mogliśmy podziwiać 
tradycyjny wieniec dożynkowy, okolicz-
nościowe dekoracje, a także wysłuchać 
piosenek o tym „jak to dawniej bywało”, 
o ciężkiej pracy na roli i szacunku do chle-
ba. Spotkanie było okazją do wysłuchania 
opowiadań o życiu na wsi, o ciężkiej pra-
cy, o radościach i smutkach, jakie niosła ze 
sobą wiejska codzienność. Dla zaproszo-
nych gości został przygotowany poczę-
stunek, a wspólne biesiadowanie stało się 
okazją do rozmów i wspomnień oraz po-
głębiania więzi integracyjnych. Towarzy-
szyła  temu zabawa, wspaniała  atmosfera, 
życzliwość i spontaniczność.

E. Kozyra
Fot. I. Śpiewla

Dożynki z seniorami 
Dziennego Domu Pomocy

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

20 sierpnia br. seniorzy i opiekunowie 
Dziennego Domu Pomocy w Krasnem zo-
stali zaproszeni na wizytę oraz wspólny 
obiad do Dziennego Domu Pomocy „Złoty 
Liść Opieki” mieszczącego się w Albigowej. 
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Albigowej. 

Na powitanie Seniorzy z DDP w  Krasnem 
zaśpiewali hymn własnej inwencji. Wspólna 
zabawa odbywała się przy akompaniamen-
cie akordeonu, któremu towarzyszył śpiew 
i taniec. Wizyta została zakończona wspólną 
modlitwą.

 Zaprzyjaźniony DDP z Albigowej został 
zaproszony na rewizytę i staropolski pokaz 
dożynkowy pt. „Jak to dawniej bywało”.

W. Zdeb. Fot. M. Zwiercan

Integracja Dziennych 
Domów Pomocy
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Pożegnanie wakacji w Palikówce

W ostatnią sobotę sierpnia br. żegna-
liśmy wakacje w Palikówce. Piknik zorga-
nizowały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
w Palikówce w ramach przyznanego z bu-
dżetu Gminy Krasne grantu.

Na scenie wystąpiły Mażoretki Contor-
to (obie grupy), solistki z pracowni muzy-
ki Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem: Katarzyna Majkowska, Kinga 
Szuberla, Joanna Dudek. Gościnne zagra-
ła Kapela Ludowa „Malawianie”. Wystąpiły 
też: Iza Porada – śpiew, Iga Cieśla i Kornelia 
Czech – taniec – z recitalem Julia Nowak 
oraz w duecie z Marleną Kudło.

Niespodzianką od organizatorek Pik-
niku była premiera Kabaretu „Big Baby”. 

Przedstawienie pt. „Zenek z Internetu” 
przyciągnęło do sali widowiskowej tłumy 
mieszkańców. Widownia poznała perype-
tie miłosne Weronki i Zenka, które swój 
finał znalazły w sądzie. Na szczęście histo-
ria kochanków z Palikówki zakończyła się 
happy endem, a całe widowisko spotkało 
się z ogromnym entuzjazmem publiczno-
ści.

Scenarzystką i reżyserką kabaretu jest 
Elżbieta Kozyra, na co dzień pracująca 
jako animator w Dziennym Domu Seniora 
w Krasnem. W rolach głównych wystąpiły: 
Krystyna Tomaka (Weronka Puszczalska), 
Halina Kamińska (Zenon Dziki), Maria Bar-
bara Koń (Sędzia Anna Maria Weselanka), 

Jolanta Urban (Prokurator Zofia Spra-
wiedliwa), Teresa Nowak (Obrona Bogda-
na Worobel), Renata Janczak (Policjant), 
Zofia Świeboda-Białek (Rolnik Wincenty 
Łopata), Renata Nyrka (Helka), Georgina 
Giedlarowiec (Rozalia Zdzirska), Małgorza-
ta Sierżęga (Myśliwy Klemens Oliwa), Ag-
nieszka Orłoś (Aptekarz), chórek: Renata 
Golonka, Maria Golonka, Krystyna Kogut 
oraz Krystyna Stępień, nagłośnienie: Mi-
chał Chmiel. 

Na koniec na dzieci czekały gry i zaba-
wy z animatorem, w tym także malowanie 
twarzy oraz święto kolorów HOLY, a dla 
dorosłych zabawa taneczna z zespołem 
Wesoły Roger. 

Dziękujemy wszystkim partnerom 
i wolontariuszom w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu pikniku, w szczególności 
członkiniom Stowarzyszenia Kobiet w Pa-
likówce oraz druhom z miejscowej OSP, 
Wójtowi Gminy Krasne oraz Dyrektorowi 
AUCHAN Krasne za ufundowanie upomin-
ków dla uczestników Talent Show oraz na-
gród w konkurencjach rodzinnych, Dyrek-
tor Gminnego Przedszkola w Palikówce za 
dekorację altany, a także dyrekcji, pracow-
nikom i podopiecznym Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki w Krasnem. 

G. Giedlarowiec
Fot. I. Śpiewla

Są takie chwile, szczególne w naszym 
życiu, kiedy wdzięczność trudno jest ubrać 
w słowa. Wtedy mówimy zwykłe DZIĘ-
KUJĘ, które musi zawrzeć wszystko to, co 
chcemy wyrazić.

Fundacja Krasno-Ludek pragnie ser-
decznie podziękować Darczyńcom, Współ-
organizatorom i Uczestnikom Balu Chary-
tatywnego dla Milenki Salach ze Strażowa. 

Kwota pozyskana z balu została w całości 
przeznaczona na leczenie i rehabilitację 
dla naszej małej wojowniczki.

Tekst i fot. E. Głowiak

Fundacja Krasno-Ludek
Sala zabaw KRASNO-LUDEK

36-073 Strażów 341a
tel. 17 771 12 55

fundacjakrasnoludek@gmail.com

Bal charytatywny dla Milenki
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Koszykarki SPZ WJM Gmina Krasne 
miały pracowite wakacje. Łączyły inten-
sywne treningi z wakacyjnym odpoczyn-
kiem. 

Jednak nim rozpoczęły się wakacje,  ko-
szykarki z najstarszej grupy, czyli  drużyny 
U16,  przeżywały stress związany z rekru-
tacją do szkół średnich. Większość z nich 
dostała się do I Liceum Ogólnokształcące-
go w Rzeszowie, kilka do VIII i XII LO. 

Potem były emocje podczas mocno 
obsadzonego Międzynarodowego Tur-
nieju w Gnieźnie, gdzie nasze zawodnicz-
ki zajęły 4 miejsce na 12 drużyn. 

Gdy opadły emocje,  w  drugiej deka-
dzie sierpnia  podczas obozu w Piwnicz-
nej Zdroju,  koszykarki SPZ WJM Gmina 
Krasne  rozpoczęły przygotowania do 
nadchodzącego sezonu 2019/2020.  Trzon 
wszystkich  zespołów SPZ WJM stanowią 
uczennice lub byłe uczennice  Zespołu 
Szkół w Malawie. Wszystkie Malawianki 
mocno pracowały podczas treningów 
w hali w Piwnicznej Zdroju pod kierun-

kiem swojego szkoleniowca Wiesława 
Syzdka.  Mimo intensywnych treningów 
-  był czas na wycieczki na Słowację, og-

nisko z piecze-
niem kiełbasek, 
występy arty-
styczne, dysko-
teki oraz relaks 
i zabawę w mi-
ni-aquaparku 
na Radwano-
wie.

W ostatnim 
tygodniu sierp-
nia koszykarki 
SPZ uczestni-
czyły w zgru-

powaniu w Tryńczy. Podczas tego obozu 
pracowano nad poprawą techniki indywi-
dualnej i wariantami gry w ataku i obro-
nie. Dopiero na dzień przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego wróciły do domów.

W nadchodzącym  sezonie najważ-
niejszym celem jest walka o Mistrzostwa 
Podkarpacia w kategorii „kadetek”  w roz-
grywkach Polskiego Związku Koszykówki 
i wywalczenie udziału w centralnych roz-
grywkach o mistrzostwo Polski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie 
koszykarki  SPZ WJM Gmina Krasne zdo-
były 24 miejsce w mistrzostwach Polski 
„młodziczek”, będąc krok od awansu do 
półfinału MP.

R. Wilk. Fot. W. Syzdek

Wakacje naszych „Złotek” 
Sport

Crasnovia Krasne zdobyła pierwsze miej-
sce w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy 
Krasne 2019. 

W turnieju, który odbył się w sobotę,  
20 lipca br., wzięły udział 3 ekipy: gospo-
darze Crasnovia Krasne, Strumyk Malawa 
i Rzemieślnik Strażów. Na zawody nie zdo-
łała zebrać składu Palkovia Palikówka. Roze-
grano 3 mecze systemem każdy z każdym. 
Drugie miejsce przypadło Strumykowi,  
a trzecie dla b-klasowego Strażowa.

Tekst i fot. J. Lecki

Wyniki:
Crasnovia Krasne - Strumyk Malawa 2-0

Strumyk Malawa - Rzemieślnik Strażów 1-0
Crasnovia Krasne - Rzemieślnik Strażów 4-0

Puchar 
Wójta Gminy Krasne



12
www.gminakrasne.pl

Nr 19 (3/2019)

Zaproszenie

III RAJD
ROWEROWY

SOBOTA, 28 WRZEŚNIA 2019

ZAPRASZAMY!

Wójt Gminy Krasne wraz z Fundacją Rozwoju „Dobre Życie” 
zapraszają mieszkańców Gminy Krasne na spotkanie integracyjne seniorów, ich rodzin i sąsiadów

Blisko mieszkamy - wspólnie działamy
22 października 2019 r., w godz. 13.00-16.00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Program na plakatach.
Prosimy o potwierdzenie obecności (można zgłosić kilka osób ze swojej rodziny, grupy, instytucji):

•	 Beata Piech, kierownik projektu, tel. 501-253-932, bpiech@dobrezycie.org
•	 Sekretariat Urzędu Gminy Krasne, tel. 17 23-00-200

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” pn. „Seniorzy aktywni lokalnie”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pochodzących z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współfinansowany jest również przez Gminę 

Strzyżów, Gminę Ropczyce, Gminę Krasne i Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Partnerem spotkania jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem.
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Dzień 17 czerwca 2019 roku był długo 
wyczekiwany przez dzieci z grup 4,5,6-lat-
ków. Rano pod przedszkolem oczekiwa-
ły autokary, które zapełniły się radosnym 
gwarem i wyruszyły na wycieczkę do Pstrą-
gowej. Na miejscu czekało na przedszko-
laki wiele atrakcji. W altance usytuowanej 
na środku stawu był słodki poczęstunek 
i dyskoteka, a z prowadzącego do niej 
pomostu można było karmić i obserwo-
wać igrające w wodzie ryby. Wiele radości 
sprawiła przedszkolakom przejażdżka po 
okolicy wozem ciągniętym przez konie me-
chaniczne - traktor. Dzieci miały możliwość 
wykazać się sprawnością fizyczną podczas 
wspinaczki pod górę,  drogą prowadzącą do 
mini zoo oraz do parku linowego. Nagrodą 
za zdobycie szczytu dla wytrwałych piechu-
rów było karmienie danieli, kucyków, owiec, 
lam    i kóz. Wdzięczne zwierzęta chętnie po-
zowały do zdjęć i pozwalały się pogłaskać. 
Po relaksie wśród zwierząt dzieci weszły na 
wieżę widokową, skąd podziwiały okolicę. 
Świeże powietrze szybko zregenerowało 
siły wycieczkowiczów i wszyscy ochoczo 

pokonali tor przeszkód w parku linowym. 
Ostatnim punktem programu był powrót 
do altanki na posiłek - pierogi ruskie. Peł-

ne wrażeń dzieci, zmęczone ale szczęśliwe 
wróciły do przedszkola.

Tekst i fot. A. Drągowska

Wycieczka do Pstrągowej
Edukacja i oświata

Komisja Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej Senatu RP we współpra-
cy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego 
ogłosiła konkursu „List do Taty”, do udziału 
w którym zostali zaproszeni uczniowie klas 
czwartych i piątych szkół podstawowych. 
W naszym okręgu wzięli w nim udział ucz-
niowie  z Rzeszowa oraz z powiatu rzeszow-
skiego i powiatu łańcuckiego. Głównym ko-
ordynatorem konkursu z ramienia Senatu RP 
w okręgu rzeszowskim był senator Aleksan-
der Bobko. Celem konkursu było  zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca 
w rodzinie oraz propagowanie przykładów 
dobrego ojcostwa. Zadaniem uczestników 
konkursu było napisanie pracy na temat: 
Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata.

Senator  Bobko  powołał jury, które  mia-

ło za zadanie wyłonić laureata etapu okrę-
gowego. Nad pracami jury patronat hono-
rowy objęła Podkarpacki Kurator Oświaty 
Małgorzata Rauch. V edycja konkursu od-
była się w maju i czerwcu 2019 r. Z radością 
informujemy, że Oliwa Furman ze SP im. M. 
Kopernika w Krasnem, zajęła pierwsze miej-
sce na etapie okręgowym konkursu „List do 
Taty”, a jej praca została w zawieziona do 
Warszawy i weźmie udział w etapie ogól-
nopolskim. Koordynatorem konkursu  w SP 
w Krasnem był ks. Adam Dzióba. Oliwia wraz 
z innymi nagrodzonymi i wyróżnionymi 
uczestnikami konkursu zostanie zaproszo-
na na galę okręgową konkursu, która odby-
ła się w Rzeszowie 9 września 2019. 

Spośród zwycięzców etapów okręgo-
wych jury Komisji Rodziny, Polityki Senioral-

nej i Społecznej 
Senatu RP wyłoni 
laureatów kon-
kursu. Wręczenie 
nagród odbędzie 
się na uroczystej 
gali w Senacie 
we wrześniu 
2019 r. Zwycięzca 
etapu okręgowe-
go, wraz z ojcem 
lub innym opie-
kunem, będzie gościć w Warszawie podczas 
tej uroczystości, zaś Senat RP zapewnia 
wszystkim zwycięzcom etapów okręgo-
wych atrakcje podczas pobytu w stolicy.

Ks. Adam Dzióba
Fot. Archiwum Oliwii Furman

Oliwia Furman laureatem konkursu

13 września 2019 r. przedszkole w Strażo-
wie zostało oddane do użytkowania. Obiekt 
został wyposażony w nowe meble zakupio-
ne przy wsparciu finansowym z Podkarpa-
ckiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020 w wysokości 10 000 zł. 

W realizacji projektu bezcenne było za-
angażowanie mieszkańców oraz partnerów 
lokalnych. Jednostka OSP w Strażowie po-
mogła w przenoszeniu wyposażenia przed-
szkola, Fundacja „Krasnoludek” wraz z panią 
Karoliną Buk-Bryła pomalowała przedszkol-
ne ściany w bajkowe postacie, a Sklep LE-
ROY MERLIN przekazał na ten cel artykuły 
malarskie, farby i pigmenty. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc wszyst-
kim dotychczasowym wolontariuszom. 
Przed nami ostatni etap prac społecznych, 
m. in. renowacja zabawek ogrodowych. 
Bardzo gorąco zachęcamy mieszkańców 
Strażowa, w szczególności rodziców dzieci 
przedszkolnych, o włączenie się w realiza-
cję prac i pomoc w zakończeniu projektu. 
Szczegóły w sekretariacie szkoły. 

Tekst i fot. G. Giedlarowiec 

Budowa przedszkola  
w Strażowie dobiegła końca
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Gmina Krasne kontynuuje od września 
2019 r. realizację projektu współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego pn. „Szkoła przyszło-
ści. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie 
rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o., ul. 
Partyzantów 1A w Rzeszowie.

Wartość projektu wynosi 987 073,25 zł, 
w tym dofinansowanie projektu z Unii 
Europejskiej wynosi 839 012,26 zł. Celem 
realizacji projektu jest wzrost kompeten-
cji kluczowych u 460 uczniów i uczennic, 
w tym z niepełnosprawnościami, uczą-
cych się w Szkole Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Krasnem oraz Szkole 
Podstawowej im. Władysława Broniew-

skiego w Palikówce, w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych, kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej oraz Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnych. 

W ramach realizacji projektu 52 nauczy-
cieli ze szkół biorących udział w projekcie 
podniosło swoje kompetencje w zakresie 
wykorzystania Technologii Informacyjno-
-Komunikacyjnych oraz stosowania me-
tod oraz form organizacyjnych sprzyjają-
cych kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw/
umiejętności (kreatywności, innowacyj-
ności oraz pracy zespołowej), w tym 7 
nauczycieli dodatkowo w zakresie wyko-
rzystywania metody eksperymentu w na-
uczaniu. Zdobyte kompetencje nauczy-
ciele wykorzystują w codziennej pracy 

z uczniami, a także podczas prowadzenia 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych reali-
zowanych w ramach projektu.

Od marca do czerwca 2019 r. 460 ucz-
niów i uczennic, w tym z niepełnospraw-
nościami uczestniczyło w  dodatkowych  
zajęciach pozalekcyjnych rozwijających 
kompetencje kluczowe, z takich przed-
miotów jak:  matematyka, j. angielski,  
j. niemiecki, informatyka, robotyka, fizy-
ka, geografia, chemia, przyroda, biologia. 
Udział w projekcie zakończyło w czerwcu 
2019 r.  99 uczniów, w tym 39 dziewcząt,  
klas ósmych i trzecich gimnazjalnych. 
Wszyscy uczniowie nabyli kompetencje 
kluczowe założone w projekcie. 

Od 2 września 2019 r, rozpoczęła się 
dodatkowa rekrutacja do projektu ucz-
niów i uczennic z klas pierwszych roz-
poczynających naukę w nowym roku 
szkolnym. Udział w projekcie dla wszyst-
kich uczestników jest bezpłatny.  Projekt 
będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.

G. Belcyr

Szkoła przyszłości
Edukacja i oświata

Po raz kolejny społeczność Zespołu 
szkół w Malawie ma powody do dumy. 
Tegoroczni absolwenci uzyskali wysokie 
wyniki z egzaminów zewnętrznych. Po-
dziwiamy ich postawę, szanujemy wy-
tężoną pracę nauczycieli, jak i uczniów. 
Sukcesy bowiem nie przychodzą same, za 
każdym z nich kryją się godziny, tygodnie 
przygotowań. 

Gratulując, życzymy wszystkim absol-
wentom wytrwałości w dążeniu do reali-
zacji wyznaczonych celów.

M. Maciejowska

Egzaminy na plus

Gimnazja w polskim systemie oświaty 
pojawiły się 1 września 1999 r. Ich wpro-
wadzenie było największą rewolucją 
w polskim szkolnictwie, ale czy dobrą? 
Dyskusja na ten temat trwała od mo-
mentu ich powstania aż do dziś, kiedy po 
dwudziestu latach funkcjonowania zosta-
ły zlikwidowane.

W kwietniu 2019 r. uczniowie gimna-
zjum po raz ostatni przystąpili do egzami-
nu. W Szkole Podstawowej w Palikówce 
gimnazjaliści zawsze osiągali wysokie wy-
niki z egzaminu, wielokrotnie wykazywali 
się stuprocentową skutecznością z wy-
branych części. Edukacja dla mieszkań-
ców Palikówki była i jest bardzo ważna. 
Rodzice wspierają swoje dzieci w procesie 
nauczania. Wielu uczniów uczęszcza na 
dodatkowe zajęcia poza szkołą i w szkole. 

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawo-
wej w Palikówce podczas zajęć wyrów-
nawczych pracują z uczniami słabszymi, 
przeznaczają dodatkowe godziny na przy-
gotowanie uczniów zdolnych do konkur-
sów. Uczniowie klasy III gimnazjum brali 
udział w zajęciach przygotowujących do 
egzaminu. Bardzo ważne jest wsparcie 
gminy i przyznanie dodatkowych godzin 
pracy nauczycielom, które można prze-
znaczyć na tego rodzaju zajęcia. 

Taki model pracy z uczniami przynosi 
efekty. W tym roku, po raz kolejny, nasi 
uczniowie wyjątkowo dobrze poradzili 
sobie podczas egzaminu gimnazjalnego 
i uzyskali bardzo wysoki wynik. Z języka 

polskiego oraz historii i wiedzy o społe-
czeństwie odpowiadał on dziewiątemu, 
najwyższemu poziomowi w skali stanino-
wej mierzącej poziom edukacji szkół, zaś 
z przedmiotów przyrodniczych, matema-
tyki i języka angielskiego - ósmemu. 

Wyniki uzyskane przez uczniów naszej 
szkoły pokazują, że dobrze uczymy. Coraz 
lepiej wyposażona baza szkolna, dodat-
kowe godziny przeznaczone na zajęcia 
pozalekcyjne  oraz wysoki potencjał in-
telektualny uczniów pozwalają przypusz-
czać, że w przyszłości wyniki egzaminu 
ósmoklasisty będą także wysokie.

U. Urban

Kilka słów o gimnazjum

Tabela 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Tabela 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
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Edukacja i oświata

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 
w Szkole Podstawowej w Krasnem miała 
wyjątkowo uroczysty i poważny charak-
ter, bowiem społeczność szkolna w 80. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej 
pragnęła uczcić pamięć i oddać hołd jej 
bohaterom i ofiarom.

Spotkanie rozpoczęli uczniowie kl. 
7a, którzy w otoczeniu wystawy wypo-
życzonej z IPN w Rzeszowie przedstawili 
program pt. „Wrzesień 39 – tak zaczęła 
się wojna...”. W poruszających słowach, 
przy dźwiękach spadających bomb i na 
tle wymownych obrazów przypomnieli 
grozę wojny i tragedię polskiego narodu, 
pamiętając też o mieszkańcach Krasnego.

Dalej, zgodnie ze szkolną tradycją, na-
stąpiło odśpiewanie hymnu państwowe-
go, po czym Dyrektor ZSP Krasne przywi-
tał wszystkich zebranych po wakacyjnej 
przerwie, szczególnie ciepło zwracając 
się do uczniów z klas pierwszych. Tę część 
inauguracji zakończyły życzenia udanego 
nowego roku szkolnego. Całości dopeł-
niły jeszcze spotkania z wychowawcami 
i uroczysta Msza Święta.

K. Ponulak
Fot. K. Bysiewicz

Inauguracja roku szkolnego

Od 3 września 2019 r. w Zespole Szkół 
w Malawie realizowany jest projekt „Mię-
dzynarodowe impresje językowo-mu-
zyczne”. Dwadzieścioro uczniów z klas 
szóstych wyłonionych w drodze rekrutacji 
po okresie przygotowania do mobilności 
pojedzie wraz z opiekunami do Hiszpanii. 

Projekt realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój w IV Osi Prioryte-
towej Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy 
mobilności ponadnarodowej. 

Efektem projektu będzie poznanie kul-
tury i języka hiszpańskiego. Uczniowie 
zwiedzą również malowniczy Półwysep 
Iberyjski. 

B. Chwistek
J. Stachura

Impresje językowo-muzyczne w Malawie

Nasza szkoła jest beneficjentem pro-
jektu z funduszy unijnych „Szkoła przy-
szłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na 
terenie rzeszowskiego obszaru metropo-
litalnego”. Projekt przebiega dwufazowo 
i obejmuje zakup wartościowych pomo-
cy oraz prowadzenie zajęć z ich wykorzy-
staniem. Zgodnie z potrzebami nowo-
czesnego społeczeństwa projekt dotyczy 
przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych, języków obcych oraz szeroko po-
jętej informatyki, od programowania do 
robotyki. 

W ramach projektu otrzymaliśmy 
nowoczesne pomoce dydaktyczne do 
pracowni przyrodniczej, biologicznej, 
geograficznej, informatycznej, na zajęcia 
z robotyki oraz mobilny zestaw laptopów. 
Dodatkową wartością są zajęcia dedy-
kowane potrzebom wszystkich uczniów 
naszej szkoły, w każdej grupie wiekowej. 
W II półroczu minionego roku szkolnego 
wystartowaliśmy z 68 kółkami, w których 
uczestniczyło 380 uczniów.  Największym 
zainteresowaniem cieszyły się praktyczne 
zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, 
lekcje w terenie, zajęcia doświadczalne 
z fizyki i chemii oraz naturalnie robotyka. 
Podczas wszystkich proponowanych za-
jęć uczniowie pracują z wykorzystaniem 
nowoczesnych Technologii Informacyj-

no-Komunikacyjnych, na stworzonej na 
potrzeby projektu Platformie Edukacyjnej 
„Szkola24.net”.

 W obecnym roku szkolnym proponu-
jemy aż 90 zajęć dodatkowych , w których 

weźmie udział 346 uczniów naszej pla-
cówki. Nabór do kółek trwa, zachęcamy 
wszystkich do udziału w proponowanych 
zajęciach.

M. Kluz-Międlar. Fot. B. Gajos

Nowoczesna szkoła wiejska
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Wakacje z GOKiB Krasne

Warsztaty breakdance

Warsztaty „Kisimy ogórki” 

Warsztaty „Tryptyk wiejski”

Warsztaty teatralne

Warsztaty etnograficzne Z wizytą w parku linowym
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Warsztaty scrapbookingu Z wizytą w Nadleśnictwie Tuszyma

Z wizytą w Odrzykoniu na Zamku KamieniecWarsztaty kulinarne

Warsztaty ogrodnicze Warsztaty tkaniny artystycznej
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Malawianie  
w Markowej
Kapela Ludowa „Malawianie” podczas 

II Folklorystycznych Spotkań w Marko-
wej, w Konkursie Kapel Ludowych zajęła 
III miejsce. Sukces jest tym większy, że był 
to pierwszy występ naszej kapeli w tym 
konkursie. Gratulujemy.

L. Hajduk. Fot. I.  Śpiewla

Paweł Stasiak z zespołem Papa D

Zespół Baciary
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Drzewa otaczają nas zarówno w prze-
strzeni publicznej, jak i w naszych przy-
domowych ogródkach. Zwykle myślimy 
o nich jako o producentach owoców, cie-
nia lub oceniamy ich walory estetyczne. Te 
z drzew, które rosną w lasach są najczęściej 
są oglądane i oceniane pod względem ich 
przydatności w przemyśle drzewnym. Po 
przeczytaniu proponowanej książki moż-
na na drzewa spojrzeć nieco inaczej. Oka-
zuje się bowiem, że drzewa też zawierają 
przyjaźnie, troszczą się wzajemnie o siebie 
i swoje potomstwo, czy też ze sobą konku-
rują. Są też odkurzaczem dwutlenku wę-
gla, ich korony powodujące zaciemnienie, 
nie pozwalają na parowanie wilgoci z zie-

mi, zaś korzenie stabilizują grunt. Nawet 
zwalone pnie drzew są bardzo przydatne. 
Tak więc określenie „tajemniczy las” na-
biera też nieco innego znaczenia. Autor, 
leśniczy z wieloletnim doświadczeniem, 
podkreśla znaczenie grzybów oraz mniej-
szych lub większych zwierzątek, żyjących 
w symbiozie wraz z drzewami. Edycja ilu-
strowana zawiera 60 fotografii wykona-
nych w polskich parkach narodowych.

Zapraszam Państwa do lektury tej książ-
ki, do nowego spojrzenia na otaczające 
nas drzewa.

J. Zygmunt
Okładka: 

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o.

Peter Wohlleben
„Sekretne życie drzew”

Książka do przeczytania

To już druga edycja konkursu kulinar-
nego, proponowanego na zakończenie 
wakacji. Konkurs ma na celu popularyzo-
wanie wykonywania przetworów z owo-
ców i warzyw, na słono, kwaśno, czy na 
słodko, do użytku własnego, domowego. 
Dla jednych są to przetwory, jakie robiła 
mama, czy babcia, dla innych to poszu-
kiwanie smaków nowych, czy też sposób 
na własne, zdrowe jedzenie. Jury również 
i w tym roku miało niełatwe zadanie, trud-
no bowiem jest wybrać i nagrodzić jeden 
wyrób kulinarny, gdy wszystkie są wybor-
ne. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
umiejętności kulinarnych. Zapraszamy do 
kolejnej edycji konkursu.

L. Hajduk
Fot. I. Śpiewla

Słodki słoik 2
Kultura

 Tuż przed wakacjami w XIII Kon-
kursie Piosenki „Do Re Mi” organi-
zowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, 
podopieczna pracowni muzyki Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem, Joanna Dudek zajęła II 
miejsce. Gratulujemy laureatce suk-
cesu, a instruktor pracowni – Lilianie 
Sendera życzymy kolejnych sukcesów 
podopiecznych.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Sukces 
Joanny Dudek



Spacerkiem po okolicy
W odległości 500 metrów od drogi krajowej, 

kierując się na północ po lewej stronie drogi 
Krasne przez wieś, stoi budynek straży pożar-
nej wybudowany w czynie społecznym przez 
strażaków z Krasnego pod koniec lat pięćdzie-
siątych XX wieku. Strażacy z Krasnego po za-
laniu lokalu poczty mieszczącej się w piwnicy 
Urzędu Gminy, zrezygnowali z części swoich 
pomieszczeń i przekazali je na siedzibę poczty 
w Krasnem. Na frontowej ścianie remizy z figu-
rą Św. Floriana i tablicą z okazji 1000 lecia Pań-
stwa Polskiego i 60-cio lecia  straży, w lewym 
górnym rogu wisi czerwona tablica ze stylizo-
waną trąbką – symbolem poczty. 

Trąbka jest symbolem poczty od czasów 
średniowiecza. Do jej upowszechnienia przy-
czynił się ród Taksisów, który organizował 
i prowadził poczty w wielu krajach europej-
skich, w tym w Polsce. Trąbka służyła poczty-
lionom do odstraszania dzikich zwierząt oraz 
pozwalała odnaleźć drogę, gdy zabłądzili 
w nieznanej okolicy. Na głos trąbki reagowa-
ły psy, a ich szczekanie naprowadzało pocz-
tylionów na właściwą drogę. Trąbka stała się 
przedmiotem sporu pomiędzy rodziną Taksi-
sów a pocztami państwowymi o stosowanie 
symbolu. Spór trwał 300 lat i zakończył się 
zwycięstwem poczt państwowych, które uzy-
skały monopol na stosowanie symbolu poczty 
– trąbki. Od nazwiska Taksis, którzy oprócz ko-
respondencji przewozili również ludzi, wzięła 
się popularna nazwa taksówki. 

W Krasnem goniec gminny zwany „posłusz-
nym”, posługiwał się trąbką. Chodząc po wsi 
trąbił, a potem ogłaszał obwieszczenia gmin-
ne. Przed wojną gońcem był Pan Kamiński, 
a w czasie wojny Pan Michał Cyrnek.

Za datę powstania Poczty Polskiej uważa 
się datę 18 października 1558 roku. Wtedy to, 
Król Zygmunt August ustanowił stałe połącze-
nie pocztowe pomiędzy Krakowem a Wenecją, 
przez Wiedeń, za pomocą koni rozstawnych. 
Pierwszym dyrektorem poczty królewskiej był 
pochodzący z Włoch Prosper Prowana. W 1562 
roku Zygmunt August powierzył kierowanie 
pocztą Krzysztofowi Taksisowi. Jego rodzina 
utrzymywała w swoich rękach prawie wszyst-
kie połączenia międzynarodowe w Europie. 
W 1564 roku król zerwał umowę z Taksisami 
i powierzył kierowanie pocztą Piotrowi Maffo-
nowi, którego w 1568 roku zastąpił krakowski 
mieszczanin Sebastian Montelupi. Jego rodzi-
na kierowała pocztą przez ponad 100 lat. Po 
wybudowaniu linii kolejowej Rzeszów-Prze-
myśl w 1888 roku powstała poczta w Strażo-
wie z siedzibą w budynku stacji kolejowej. 
Obsługiwała okoliczne wioski w tym Krasne. 
Kierowniczką poczty była Maria Kostrzewska, 
którą w 1913 roku zastąpiła Helena Janu-
szewska. „Przyjaciel ludu” gazeta Polskiego 
Stronnictwa Ludowego pisała, że w 1902 roku 
w całej Galicji pracowało tylko 8 listonoszy. 
Mieszkańcy Krasnego i Malawy, którzy otrzy-
mywali listy czy paczki z zagranicy, chodzili 
pieszo po ich odbiór na pocztę, do Strażowa. 
W okresie międzywojennym, w wolnej Pol-
sce, listonosze roznosili już przesyłki. Poczta 
w Strażowie działała do czasów powojennych, 
w latach 50-tych przeniesiono ją do Palikówki. 
W tym samym czasie powstała również poczta 
w Krasnem. Poczta mieściła się najpierw w bu-
dynku Domu Ludowego na piętrze, następnie 
przeniesiono ją do remizy, a następnie na parę 
lat znalazła lokum w prywatnym domu Pana 

Kuźnara „z posterunku”. Przesyłki przywoziły 
kursowe autobusy PKS-u, a na pocztę prze-
wożono je dwukołowym wózkiem. Kolejną 
siedzibę znalazła poczta w piwnicach Urzędu 
Gminy, a po zalaniu lokalu przeniesiono ją na 
krótko do Słociny, skąd przeniesiono ją do re-
mizy OSP w Krasnem, gdzie działa do dnia dzi-
siejszego. Wspominałem o Poczcie Polskiej za 
czasów Króla Augusta, ale była to poczta kró-
lewska obsługująca przede wszystkim przesył-
ki zagraniczne. Powstawały więc poczty lokal-
ne o zasięgu krajowym. Na naszym terenie 28 
lipca 1667 r. powstała poczta w Przemyślu.

Z Przemyślem związana jest jeszcze jedna 
ważna historia pocztowa. Z oblężonej Twier-
dzy Przemyśl, w czasie I wojny światowej od-
leciał samolot z korespondencją żołnierską. To 
wydarzenie uznawane jest za początek poczty 
lotniczej.

Ale wróćmy do początku Poczty  Przemy-
skiej z 1667roku, gdzie w ordynacji pocztowej 
zapisano przysięgę poczmistrza: „Przysięgam 
Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż na 
ten rok za poczmistrza będąc naznaczony, li-
sty, pisma i sprawy wszelakie, które do moich 
rąk przyjdą, wiernie, komu należą, nie tając 
i nie zwłocząc, ogłaszać i oddawać.” Na prze-
strzeni 140 lat, od kiedy funkcjonuje poczta 
na naszym terenie, przewinęło się wiele osób, 
które pracowały zgodnie ze słowami tej starej 
przysięgi.

Po II wojnie listonoszem w Krasnem był 
Pan Antoni Hołota. A po jego śmierci funkcję 
listonosza przejął oddelegowany z Rzeszo-
wa Antoni Janik ze Strażowa. Jego pogodne 
usposobienie i uśmiech pamiętają mieszkańcy 
Krasnego do dzisiaj. Antoni Janik to szczegól-
na postać, żołnierz września, odznaczony me-
dalem za udział w wojnie obronnej 1939, czło-
nek Armii Krajowej. Wywieziony do Niemiec, 
na przymusowe roboty uciekł i towarowym 
p o c i ą g i e m 
wrócił do Stra-
żowa, wyska-
kując w biegu 
z pędzącego 
pociągu. Jako 
listonosz był 
w z o r o w y m 
p r a c o w n i -
kiem, wielo-
krotnie nagra-
dzanym przez 
przełożonych. 
Nowiny Rze-
szowskie tak 

pisały o Antonim Janiku: „To on martwi się, że 
ktoś tam jest chory, ktoś na zawsze odszedł. 
To on cieszy się z nami z sukcesów, radości 
dnia powszedniego. Człowiek złotego serca, 
niezwykle skromny, cichy i miłujący swój nie-
zbyt łatwy zawód, pisali czytelnicy, w liście 
prezentującym Antoniego Janika. Listonosz 
z rzeszowskiego trzeciego rejonu, od ponad 
30 lat przemierza miejskie ulice, a zawód swój 
pojmuje niebanalnie. Jest nie tylko doręczy-
cielem listów, a także przyjacielem swoich 
klientów, którym zwłaszcza starszym, pomoże 
a w razie potrzeby, pocieszy, nawet zakupy 
zrobi i węgiel przyniesie. Jakby był w dzielni-
cowej rodzinie.

Po Antonim Janiku funkcję listonosza 
przejął Marian Cyrnek, doskonały piłkarz, za-
wodnik Krasnego, Malawy i Załęża. Pracę jako 
listonosz rozpoczął 13 lipca 1954 roku, a dla 
tego, że miał mocne nogi piłkarza doręczał 
nam listy przez 42 i pół roku pieszo, rowerem 
i motorowerem. Obecne przepisy mówią, że 
torba listonosza nie może ważyć więcej niż 
17,5 kg a Pan Marian przynosił nam listy, pacz-
ki i prasę w torbie, która ważyła często powy-
żej 50 kg. Był wielokrotnie nagradzany przez 
swych pracodawców. W 1970 roku otrzymał 
odznakę „Zasłużonego Pracownika Łączności”. 
W latach 1981 i 1989 odznaczony odznaką 
„Zasłużony Pracownik Łączności”, 1981 – „Za-
służony dla Województwa Rzeszowskiego”. 
5 czerwca 1968 roku Nowiny Rzeszowskie 
w artykule wzorowy doręczyciel pisały: „Ma-
rian Cyrnek jest doręczycielem Urzędu Pocz-
towego w Krasnem (Powiat Rzeszów) od 14 
lat. Takim stażem pracy mogą poszczycić się 
tylko nieliczni. Dziennie nie licząc listów, prze-
syłek i telegramów, mieszkańcom Krasnego 
doręcza przeszło 250 egzemplarzy czasopism. 
Zawsze na czas i bez reklamacji.” Wyróżniony 
został również przez wydawnictwo Nowiny 
za największą ilość doręczonych gazet. Pana 
Mariana lubili wszyscy, z każdym zagadał, 
a jego szybko wypowiadane „nie ma nic, nie 
ma nic” stało się w Krasnem kultowe. Odszedł 
na emeryturę 9 lutego 1996r. Kiedy ostatnio 
odwiedziłem Pana Mariana Cyrnka emeryta, 
zastałem go w doskonałej kondycji, z takim sa-
mym błyskiem w oku jak dawniej. W 1969 roku 
zespół Skaldowie napisał piosenkę „Wspo-
mnienia wiejskiego listonosza”, byłem wtedy 
małym chłopcem i byłem przekonany, że ta 
piosenka jest o Panu Marianie. „Ludzie listy 
piszą nawet w małej wiosce, listy szare, białe, 
kolorowe (z szacunkiem dla wszystkich pocz-
towców pracujących na naszym terenie), ka-
pelusz przed pocztą zdejm”!

Ryszard Berłowski
Fot. Archiwa rodzinne

Poczta

Antoni Hołota Antoni Janik Marian Cyrnek


