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Słowo wójta
Szanowni Państwo, Czytelnicy 

Biuletynu Informacyjnego Gminy 

Krasne „RAZEM”

Obecne wydanie biuletynu ma 
szczególny charakter, bowiem do-
konujemy w nim podsumowania 
działań za okres ubiegającej kaden-
cji wójta oraz Rady Gminy Krasne.

Jak zapewne Państwo zauważyli-
ście, ostatnie lata obfitują w szereg 
działań, przede wszystkim inwe-
stycyjnych, które realizujemy we 
wszystkich naszych sołectwach.

Dla porównania: jeśli w roku 2015 
wydatki inwestycyjne wynosiły około 
4,5 mln zł, to w obecnym na realizację 
zadań, które służą naszym mieszkań-
com, wydatkujemy, zgodnie z zało-
żonym planem, prawie 20 mln zł – to 
wzrost prawie pięciokrotny! Możemy 
więc z dumą powiedzieć, że w naszej 
gminie naprawdę dużo się dzieje. 
Podstawą jednak realizacji naszych 
zamierzeń, które wynikają ze zgła-
szanych przez Państwa potrzeb, była 
możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych a w tym także unijnych. 
Nasze działania i aktywność zostały 
wielokrotnie zauważone przez insty-
tucje zewnętrzne, otrzymujemy bo-
wiem wysokie lokaty w rankingach 
dotyczących inwestycji oraz zrówno-
ważonego rozwoju gmin (II miejsce 
w województwie).

W niniejszym wydaniu prezentu-
jemy szereg danych statystycznych, 
ale także liczne fotografie miejsc, 
gdzie inwestycje zostały zakończone 
i już służą naszym mieszkańcom oraz 
tych, które są  na ukończeniu i lada 
dzień zostaną oddane do użytku.

Inwestycje to nie jedyna dziedzina 
działalności gminy dla dobra miesz-
kańców. Na co dzień sprawujemy 
nadzór nad pracą podlegających 
nam jednostek oświatowych. 

Szanowni Państwo. Na podsta-
wie prowadzonych statystyk, doty-
czących zdawalności egzaminów 
i osiąganych stanin stwierdzamy, 
że nasze szkoły sytuują się powyżej 
średniej powiatowej, my zaś uczy-
nimy wszystko, aby w zakresie 
kształcenia i wychowania dzieci 
i młodzieży było u nas jeszcze lepiej. 
Równocześnie należy stwierdzić, że 
nasze szkoły i przedszkola są bez-
piecznymi miejscami, gdzie wycho-
wankowie są pod stałą opieką wy-
chowawców. Dla lepszego kontaktu  
rodziców ze środowiskiem szkolnym 
uruchomiliśmy  dziennik elektro-
niczny, jednak zachęcam Państwa 
przede wszystkim do bezpośrednich 
spotkań z nauczycielami.  

Szanowni Rodzice. Z dumą  prag-
nę stwierdzić, że w naszych szkołach 
mamy bardzo dużo zdolnych i peł-
nych zaangażowania uczniów. Ich 
sukcesy także prezentujemy w tym 
wydaniu biuletynu.

Mając zaś na względzie nasze 
najmłodsze dzieci, uruchamiamy 
już w najbliższych tygodniach żło-
bek, którego funkcjonowanie będzie 
dofinansowane ze środków budże-
tu gminy. Ten piękny i funkcjonalny 
obiekt wychodzi naprzeciw potrze-
bom zgłaszanym przez naszych 
mieszkańców. Mam także świado-
mość, że podobnego typu inwesty-
cje powinny być realizowane w  ko-
lejnych sołectwach. 

Z ogromną troską patrzymy 
również na osoby starsze w  na-
szej gminie, dlatego też podjęliśmy 
decyzję o uczestnictwie w projek-
cie „Senior+”. Szeroki opis działań, 
a także liczne zdjęcia wyremon-
towanych dla realizacji tego celu 
obiektów  prezentujemy w tym wy-
daniu naszego kwartalnika.

Drodzy Czytelnicy! Zapewne zauwa-
żyliście sukcesy w dziedzinie sportu 
oraz kultury naszych dzieci i młodzie-
ży. To także efekt wspólnych działań, 
realizowanych przez stowarzyszenia, 
kluby i organizacje pozarządowe we 
wszystkich naszych sołectwach. Tylko 
część tych dokonań jesteśmy w stanie 
zaprezentować w niniejszym wydaniu 
biuletynu, zapewniam jednak, że jest 
tego bardzo dużo.

Drodzy Czytelnicy. Serdecznie 
zapraszam wszystkich do współ-
pracy w celu rozwiązywania kolej-
nych problemów, którymi żyją nasi 
mieszkańcy, wszelkie zaś  zgłaszane 
uwagi i sugestie są dla mnie zawsze 
cenne, stanowiąc inspirację do jesz-
cze bardziej intensywnych działań. 

Na zakończenie pragnę serdecz-
nie podziękować wszystkim tym, 
którzy  przyczyniają się do budowa-
nia potencjału tej gminy, ufając, że 
wspólnie kształtujemy lepszą przy-
szłość naszej małej ojczyzny, którą 
jest i mam nadzieję, że zawsze bę-
dzie - Gmina Krasne. 

Dziękuję Radzie Gminy, z któ-
rą w sposób uczciwy, przejrzysty, 
zgodnie z prawem i konsekwentnie 
mogłem realizować zadania, które 
Państwo postawiliście przed nami.

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne
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Rada Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne

Dobiega końca VII kadencja Rady Gminy Krasne. Na początku kadencji Rad-
ni wspólnie z Wójtem Gminy określili zadania konieczne do realizacji w każdym 
sołectwie. Nie było to zadanie łatwe, tym bardziej że w ramach przynależności 
do ROF dochodziły dodatkowe inwestycje dofinansowane ze środków unijnych.

Podsumowując 4-letni okres naszej działalności podkreślić należy, że dzięki 
rozsądnej i opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy Rady Gminy z Wójtem 
możliwa była realizacja prawie wszystkich planów inwestycyjnych oraz zadań 
związanych z budową i remontem obiektów oświatowych, dróg, organizacji 
wszelkich imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.

Za duże zaangażowanie i wykazaną odpowiedzialność, za rozwój naszej ma-
łej ojczyzny pragnę złożyć serdeczne podziękowania Paniom i Panom Radnym 
oraz Panu Wójtowi, życząc dalszych sukcesów w pracy dla dobra naszej Gminy.

Marian Jachowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy Krasne
VII kadencja - lata 2014-2018

Rada Gminy jest organem stanowią-
cym i kontrolnym gminy. Zakres właś-
ciwości Rady Gminy określa ustawa 
o samorządzie gminnym, natomiast orga-
nizację wewnętrzną i tryb pracy określa 
statut gminy. W skład Rady w gminach do 
20 tys. mieszkańców wchodzi 15 radnych.

Radę Gminy Krasne reprezentuje:

- 6 radnych z sołectwa Krasne tj. Józef 
Fejdasz, Daniel Kaczor, Krystyna Klus, Bar-
bara Lekowska, Marek Magierski, Walde-
mar Mikosz;

- 5 radnych z sołectwa Malawa tj. Joan-
na Bonowicz, Grzegorz Nowak, Eugeniusz 
Piotrowski, Jerzy Skubisz, Stanisław Wąs,

- 2 radnych z sołectwa Strażów tj. Ma-
rian Jachowicz i Piotr Lecki,

- 2 radnych sołectwa Palikówka tj. Mał-
gorzata Lorenc-Szpila i Bogusław Rejman.

Funkcję Przewodniczącego Rady Gmi-
ny pełni Marian Jachowicz, Wiceprzewod-
niczącymi są Bogusław Rejman i Daniel 
Kaczor.

Rada Gminy powołała 4 komisje stałe:

1. Komisję Rewizyjną, której przewod-
niczy Barbara Lekowska,

2. Komisję Budżetu i Finansów z prze-
wodniczącą Małgorzatą Lorenc-Szpila,

3. Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw 
Społecznych, Obywatelskich i Regula-
minowych, komisji przewodniczy Marek 
Magierski,

4. Komisję Rozwoju Gospodarcze-
go, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej 

z przewodniczącą Krystyną Klus.
Rada Gminy obraduje na sesjach zwo-

ływanych według potrzeb, nie rzadziej 
niż raz na kwartał, według podobnych 
zasad odbywają się posiedzenia komisji 
stałych. Od początku kadencji zwołanych 
było 55 sesji i 184 posiedzenia komisji. 
Do najważniejszych uchwał podejmowa-
nych przez Radę Gminy należy corocznie 
uchwalany budżet gminy oraz Wielolet-
nia Prognoza Finansowa. Bardzo istotne 
dla mieszkańców, jak i dla budżetu gminy 
są uchwały w sprawie stawek podatków 
i opłat lokalnych. W bieżącej kadencji, do 
końca sierpnia Rada Gminy podjęła 431 
uchwał, niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania gminy.

Z. Berłowska
Fot. Archiwum UG Krasne
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Budżet gminy

W budżecie gminy Krasne uwzględ-
nione zostały niezbędne wydatki na 
działalność bieżącą i majątkową oraz 
wydatki związane z realizacją zadań 
własnych gminy oraz zadań zleco-
nych gminie. Na przestrzeni lat 2014-
2018 zakres wykonywanych zadań 
poszerzył się, w następstwie czego 
budżet gminy zwiększył się z kwoty 
wydatków poniesionych w 2014 roku 
w wysokości 29,9 mln. zł do kwoty 
planowanej na 2018 rok 64,5 mln. zł 
(zadania w trakcie realizacji). Udział 
wydatków w budżecie na inwestycje 
wzrósł z poziomu  9% w 2014 roku, 

do ponad 30% w 2018 roku. Na tle 
ościennych samorządów gmina Kras-
ne plasuje się w tym ujęciu na pierw-
szym miejscu.

Jednakże środki uzyskane przez 
gminę z tytułu podatków i opłat, do-
tacji, subwencji oświatowej, dofinan-
sowania z Unii Europejskiej, itp. nie 
pokrywają w całości potrzeb inwesty-
cyjnych, stąd też jako źródło pokrycia 
tzw. deficytu budżetu wykorzystu-
je się kredyty długoterminowe oraz 
środki z emisji obligacji komunalnych. 
Ich spłata/wykup rozłożona jest w cza-
sie, a koszty obsługi nie stanowią zna-

czącego obciążenia dla budżetu gmi-
ny, tj. nie przekraczają 2% w skali roku.

Planowane inwestycje na 2018 rok 
i kolejne lata budżetowe będą finan-
sowane środkami własnymi, docho-
dami z tytułu dotacji celowych z bu-
dżetu państwa na dofinansowanie 
kosztów inwestycji, środkami pocho-
dzącymi z budżetu Unii Europejskiej, 
a także kredytami preferencyjnymi, 
ale jedynie jako uzupełnienie źródeł 
finansowania w sytuacji braku środ-
ków własnych lub zewnętrznych. 

D. Mazur

Finanse Gminy Krasne
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Inwestycje gminne
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KRASNE 

W LATACH 2014-2018

INWESTYCJE KUBATUROWE W LATACH 2015-2018

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ
wartość inwestycji - 7 066 124,01 zł

* 2018 - dane dotyczą zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 24.08.2018 r.

* 

Fot. A. Mucha
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Inwestycje gminne

PRZEDSZKOLE W KRASNEM
wartość inwestycji - 6 713 895,00 zł

Fot. A. Juszyński, G. Giedlarowiec

Fot. M. Lassota, G. Giedlarowiec
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Inwestycje gminne
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

wartość inwestycji - 3 732 491,60 zł

                                            PRZED REMONTEM                                                                                       PO REMONCIE

Fot. A. Mucha, G. Giedlarowiec

Urząd Gminy Krasne

Zespół Szkół w Malawie

Zespół  Szkół w Malawie

Dom Kultury i OSP w Palikówce
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Inwestycje gminne
CENTRUM PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Inwestycja obejmowała remont obiektu byłego przedszkola oraz budynku GOKiB w Kras-
nem, wartość inwestycji 2 293 619,88 zł, przy dofinansowaniu z RPO Województwa Podkar-
packiego w kwocie 765 000,00 zł. 

DZIENNY DOM OPIEKI DLA SENIORÓW 

Z PRZEZNACZENIEM DLA MIESZKAŃCÓW Z CAŁEJ GMINY KRASNE

W wyremontowanym budynku GOKiB w Krasnem 
mieścić się będzie także Dzienny Dom Opieki dla 
Seniorów utworzony w ramach projektu pn. „Złota 
jesień - każdy z nas będzie seniorem”. Dzienny Dom 
funkcjonował będzie również w budynku dawnej ap-
teki, gdzie do dyspozycji seniorów będzie sala reha-
bilitacyjna, sala odnowy/fizjoterapii, grota solna oraz 
siłownia napowietrzna. W ramach projektu będą pro-
wadzone zajęcia plastyczne, manualno-sprawnościo-
we, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i kompute-
rowe. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione 
bezpłatne konsultacje psychologiczne i dietetyczne, 
a także wyżywienie i transport. Obecnie w ramach 
projektu świadczone są usługi środowiskowe, opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi realizowane są wśród 49 

osób, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu pomoc. Jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. Oprócz pomocy w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej uczestnicy projektu otrzy-
mają zgodnie z możliwościami  pomoc rehabilitacyjną, realizowaną przez 2 godziny dziennie 7 dni w tygo-
dniu. Dodatkowo u 40 z tych osób w ramach projektu realizowana jest usługa teleopieki, która zapewni 

opiekę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Jest ona świadczona przy użyciu technik teleinformatycznych 
poprzez zastosowanie opasek życia, telefonicznych systemów SOS, czujników gazu i dymu. Projekt trwa od 1 
stycznia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. Otwarcie Dziennego Domu Seniora planowane jest w październiku 2018 
r. Wartość dofinansowania: 3 117 872,86 zł.

Fot.A. Mucha

Fot.A. Mucha
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Inwestycje gminne

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI KRASNE

W miejscowo-
ści Krasne (za 
b u d y n k i e m 
byłej apteki, 
obecnie Dzien-
nego Domu 

Opieki dla Seniorów) powstaje Gminny Żło-
bek. Wartość inwestycji związana z wybudo-
waniem obiektu wyniosła 1 765  100,00 zł, 
z czego 797 600,00 zł stanowi dofinansowanie 
z Programu MALUCH+ 2018. Szacowane kosz-
ty wyposażenia obiektu oscylują w kwocie 
96  000,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji 
powstanie energooszczędny i przyjazny dla 
środowiska budynek o powierzchni  użytko-
wej 277,25 m2 i kubaturze 1 356,80 m3. Dzięki 
realizacji inwestycji opieką objętych zostanie 
40 dzieci do 3 roku życia. Termin zakończenia 
inwestycji planowany jest w IV kw. 2018 r.

Fot. A. Mucha, M. Zwiercan

Fot. A. Mucha (zdjęcia wykonane w trakcie realizacji)



12
www.gminakrasne.pl

Nr 15 (3/2018)

Inwestycje gminne
 BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRAŻOWIE 

Wartość realizacji  I etapu inwestycji wyniosła  921 794,25 zł. Inwestycja realizowana była w całości z budżetu 
gminy. We wrześniu br. ogłoszony został przetarg na kontynuowanie robót związanych z rozbudową Zespołu 
Szkół w Strażowie pod potrzeby przedszkola z planowanym zakończeniem inwestycji w połowie przyszłego 
roku.
 

Fot. A. Mucha
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Inwestycje gminne
INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2015-2018

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH, GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY KRASNE

STATUS DRÓG DŁUGOŚĆ (km) CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ (zł)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 
GMINY KRASNE (zł)

ZREALIZOWANE

POWIATOWE 5,3 - 690 000,00

GMINNE
I WEWNĘTRZNE 10,4 6 500 625, 80 -

W TRAKCIE REALIZACJI

POWIATOWE 2,2 - 300 000,00

GMINNE
I WEWNĘTRZNE 2,8

5 474 599,43
(szacowana)

-
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MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

KRASNE MALAWA STRAŻÓW PALIKÓWKA

��Wólka
��Agronomówka
��Jawornik
��Matysówka  

(Hydrofornia)
��Łąkowa
��Słoneczna
��Cicha
��Krajobrazowa
��Widokowa
��Na Kąty
��Podkowa
��Mała Kolonia  

(w trakcie realizacji)
��Polna  

(w trakcie realizacji)

��Droga do Machow-
skich

��Droga nr ew. 1705/47 

��Olszyny
��Do cmentarza
��Do pompowni
��Bażantarnia  

(w trakcie realizacji) 

��Palikówka - Łąka (Sena-
torska)

��Kolonia
��Badunie
��Przycznia
��Droga do stadionu 

(w trakcie realizacji) 

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

KRASNE MALAWA STRAŻÓW PALIKÓWKA

budowa 

chodnika:

- 1393 R (droga k. 
ZSP w Krasnem)

0,27 
km

remont nakładki:

-1396 R (droga 
przez wieś)

nowe nakładki:

-1399 R (droga 
od Kościółka do 
Chmielnika)

-1396 R I etap 
(droga do Woli 
Rafałowskiej)

-1396 R II etap 
(droga do Woli 
Rafałowskiej)

budowa 

chodnika:

w trakcie realizacji:

-1396 R (droga 
przez wieś) 

-1397 R (droga do 
Słociny)

0,63 
km

0,61 
km

0,69 
km

0,52 
km

0,35 
km

0,35 
km

budowa 

chodnika:

-1393 R I etap 
(droga od Grun-
waldu w kierun-
ku Krzemienicy)

-1393 R II etap 
(droga od Grun-
waldu w kierun-
ku Krzemienicy)

0,28 
km

0,35 
km

remont nakładki:

-1385 R (droga przez 
wieś)

- 1385 R (w trakcie 
realizacji)

budowa chodnika:

-1384 R  I etap 
(Grobla)

-1384 R II etap 
(Grobla)

0,83 
km

1,5
km

0,40 
km

0,69 
km
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Inwestycje gminne
WYBRANE ZREALIZOWANE INWESTYCJE DROGOWE

Fot. K. Klęsk, G. Giedlarowiec

Krasne, Słoneczna

Strażów, Olszyny-Kamionka

Malawa, droga nr EW.1705/47

Palikówka, Przycznia

Krasne, droga powiatowa nr 1394R (koło szkoły)

Strażów, droga powiatowa nr 1393R 
(od Grunwaldu w kierunku Krzemienicy)

Malawa, droga powiatowa nr 1399R
(od kościółka do Chmielnika)

Palikówka, droga powiatowa nr 1384R (Grobla)
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BUDOWA 7 ZATOK AUTOBUSOWYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Wartość inwestycji realizowanej przez gminę wyniosła 230 239, 51 zł, przy dofinansowaniu 
z RPO w kwocie 85 000,00 zł.

TRASA ROWEROWA GREEN VELO

Na terenie Gminy Krasne zrealizowano 
budowę trasy rowerowej (droga powia-
towa Krasne-Strażów-Krzemienica) w ra-
mach programu „Trasy rowerowe w Pol-
sce Wschodniej” na terenie województwa 
podkarpackiego. Projekt dofinansowany 
został z budżetu UE, budżetu państwa 
oraz z budżetu województwa podkarpa-
ckiego.

INWESTYCJE DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI

rozbudowa drogi Krasne Mała Kolonia nr 108553R 

Długość: 864 m. Planowany termin zakończenia – 
IV kw. 2018 r. Szacowana wartość inwestycji wynie-
sie 3  288  148,04 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 
2 500 000,00 zł z RPO.

przebudowa drogi gminnej nr 108558R  

Strażów-Bażantarnia 

Długość: 770 m. Planowany termin zakończenia –  
IV kw. 2018 r. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 
1 966 451,39 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 829 133,00 

Inwestycje gminne

Malawa pętla II Palikówka pętla Krasne Kolonia III Strażów II

Fot. K. Klęsk

Fot. G. Giedlarowiec

Fot. K. Klęsk

Krasne Mała Kolonia
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zł w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019.

wykonanie nakładki asfaltowej na drodze  

do stadionu w Palikówce 

Długość: 719 m. We wrześniu bieżącego roku ogłoszo-
ny został  przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej. 
Szacowana wartość inwestycji wyniesie 220 000,00 zł,  
przy dofinansowaniu w kwocie 176 000,00 zł w ramach 
FOGR. Planowany termin realizacji – IV kw. 2018 r. 

wykonanie nakładki asfaltowej na drodze  

gminnej Krasne-Polna 

Długość: 719 m. We wrześniu bieżącego roku ogłoszo-
ny został  przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej. 
Planowany termin realizacji – IV kw. 2018 r. 

INWESTYCJE REKREACYJNE W LATACH 2015-2018 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ WYNIOSŁA 777 491,22 zł

Inwestycje gminne

Fot. G. Giedlarowiec

Fot. K. Klęsk

Siłownia w Krasnem

Siłownia w Strażowie

Plac zabaw w Krasnem

Plac zabaw w Strażowie

Strażów Bażantarnia

Droga do stadionu w Palikówce
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INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA TERENIE GMINY
�» W lipcu br. Gmina Krasne ogłosiła postę-

powanie przetargowe dla zadania pn. 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych 

na terenie Gminy Krasne w ramach pro-

jektu „Zwiększenie udziału energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie ROF”. 
Rozstrzygnięcie postępowania 03.09.2018 
r. Na chwilę obecną trwa badanie ofert 
wykonawców. Zadanie obejmuje montaż 
instalacji fotowoltaicznych na budynku 
oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatnia-
nia wody w Krasnem. Termin realizacji in-
westycji 30.11.2018 r. Przewidziana kwota 
w budżecie 550 000,00 zł.

�» Gmina Krasne bierze udział w realizowa-
nym przez Stowarzyszenie ROF przedsię-
wzięciu pn. „Wsparcie Rozwoju OZE na 

terenie ROF – projekt parasolowy”. Do-
finansowanie dla Gminy Krasne wynosi 
1  542 235,00 zł. W projekcie udział bie-
rze 137 gospodarstw domowych z terenu 
Gminy Krasne. Zakończenie prac monta-
żowych zaplanowane jest na 18.11.2019 r. 

Inwestycje gminne

Siłownia w Malawie

Siłownia w Palikówce

Plac zabaw w Malawie (nowe osiedle)

Plac zabaw w Malawie

Fot. A. Mucha
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WYBRANE PRZYKŁADY INWESTYCJI 
ZREALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018

Krasne

�» Ogrodzenie placu zabaw przy budynku byłej apteki
�» Utwardzenie  części terenu działki nr ewid. 1258/2 przy remizie OSP
�» Remont płyty odbojowej przy OSP 
�» Montaż wiat przystankowych – Wóla I, Wóla II i przy szkole
�» Remont ogrodzenia placu zabaw na działce nr ewid. 639/6 
�» Montaż systemu monitoringu na terenie placu zabaw przy budynku byłej apteki, GOKiB, Orlika,  

oczyszczalni ścieków, KS Crasnovii i Urzędu Gminy
�» Modernizacja oświetlenia ulicznego przy KS Crasnovia
�» Zagospodarowanie terenu przy budynku byłej apteki
�» Drenaż i osuszenie budynku ZS w Krasnem
�» Wykonanie peronu Krasne - Kolonia I 
�» Wykonanie zadaszenia dla zawodników na stadionie KS Crasnovii

 

 

Malawa

�» Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia 
�» Ogrodzenie placu zabaw 
�» Malowanie pokryć dachowych na budynku OSP, budynku szatni sportowej, budynku Ośrodka Zdrowia 
�» Montaż systemu monitoringu na terenie LKS Strumyk Malawa  i budynku GOKiB 
�» Modernizacja oświetlenia w przedszkolu
�» Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola
�» Montaż wiaty przystankowej koło stadionu
�» Instalacja wewnętrzna oraz instalacja zbiornikowa na gaz płynny do zasilania budynku pawilonu sporto-

wego LKS Strumyk Malawa (w trakcie realizacji)  
�» Przemalowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie, Klubu Rolnika w Malawie oraz Domu Ludowego 
�» Wykonanie i utwardzenie placu wokół siłowni na świeżym powietrzu (w trakcie realizacji) 
�» Doposażenie placów zabaw (w trakcie realizacji) 

Pozostałe inwestycje gminne

Nowe ogrodzenie i boksy na stadionie w Crasnovii Zieleń przy siłowni

Fot. G. Giedlarowiec
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 Strażów

�» Ogrodzenie placu zabaw w Strażowie
�» Remont szatni KS Rzemieślnik 
�» Wykonanie ogrodzenia w okół boiska sportowego KS  Rzemieślnik
�» Wykonanie utwardzenia pod trybuny przy budynku KS Rzemieślnik 
�» Remont pomieszczeń strażackich remizy OSP
�» Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej do Gazowni
�» Wykonanie projektu przebudowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a budowanym przedszkolem
�» Zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP

Palikówka

�» Zakup wyposażenia Domu Kultury 
�» Montaż wiaty przystankowej koło przedszkola
�» Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury 
�» Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP 
�» Montaż systemu monitoringu na terenie placu zabaw Badunie 
�» Wykonanie remontu pomieszczeń OSP
�» Roboty remontowo-budowlane w budynku klubu sportowego 
�» Wykonanie utwardzenia wraz ze zjazdem z drogi powiatowej przy budynku Domu Kultury  

(w trakcie realizacji)

Inwestycje gminne

Ogrodzenie placu zabaw Ogrodzenie ośrodka zdrowia

Fot. G. Giedlarowiec, A. Mucha

Ogrodzenie placu zabaw Remont szatni KS Rzemieślnik

Fot. G. Giedlarowiec
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Od 2017 r. na terenie Palikówki realizowany jest Podkarpacki Program 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach współpracy Gminy Krasne 
z mieszkańcami sołectwa Palikówka udało się poprawić estetykę przed 
budynkiem przedszkola, w miejscu, gdzie znajdują się pamiątkowe tab-
lice. Zadanie obejmowało wymianę ogrodzenia, utwardzenie terenu, wykonanie nasadzeń. W roku bieżącym 
Gmina Krasne, Grupa Odnowy Wsi Palikówka oraz lokalne firmy stolarskie realizują projekt zagospodarowania 
terenu za budynkiem Domu Kultury w Palikówce. Zadanie obejmuje budowę altany wraz z grillem, ułożenie 
kostki i niwelację terenu. 

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE INWESTYCJE
Krasne

�» Budowa podziemnego zbiornika retencyj-

nego i pompowni na wody deszczowe wraz 

z kanalizacją deszczową (odwodnienie tere-
nu 8-mio oddziałowego przedszkola) – uzy-
skana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego.

�» Remont drogi gminnej Krasne przez wieś-

-zachód – opracowana dokumentacja projek-
towa.

�» Budowa oświetlenia ulicznego przy dro-

dze powiatowej Nr 1393 R Krasne Kolonia 
– uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego.

�» Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kras-

nem (pod potrzeby miejscowości Krasne, 
Strażów, Palikówka) – koncepcja.

�» Budowa drogi gminnej do stacji Załęże 

wraz z parkingiem –  koncepcja.
�» Utwardzenie terenu za budynkiem OSP

�» Budowa sieci WOD-KAN na obszarze Kras-

ne-Wilkowyja, Krasne-Na Kąty – koncepcja

Inwestycje gminne

Fot. A. Mucha, R. Kunysz

Altana przy budynku Domu Kultury Miejsce pamięci przy budynku Gminnego Przedszkola

Remont drogi gminnej Krasne przez wieś-zachód

Remont drogi gminnej Krasne przez wieś-zachód
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Inwestycje gminne
Malawa

�» Budowa boiska sportowego wielofunkcyj-

nego i kortu tenisowego przy ZS w Malawie

Złożony został wniosek do Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki o dofinansowanie w wysokości 
do 33%. Szacowany koszt wykonania inwesty-
cji wynosi 907  210, 00 zł. W ramach zadania 
powstaną boiska: do piłki nożnej, siatkówki, 
tenisa, koszykówki, piłki ręcznej i kort tenisowy.

�» Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego  

w obecnym domu nauczyciela w Malawie

�» Budowa drogi Malawa-Zagóra

Długość 3 002 m. Szacowana wartość ok.  

16 mln zł. Budowa drogi gminnej od Domu 
Ludowego do granicy z Chmielnikiem przebu-
dowa cieku, zabezpieczenie skarpy, budowa 
odwodnienia i oświetlenia oraz ciągu pieszo-
-rowerowego realizacja kompleksowej budowy 
drogi będzie przebiegać etapowo, rozpoczę-

cie I etapu planowane jest w 2019 r. (opraco-
wano program funkcjonalno-użytkowy budo-
wy drogi i dokumentację projektową na I etap 
inwestycji).

�» Przebudowa drogi Malawa Luksemburg

Długość 750 m. Szacowana wartość ok. 

3,3 mln zł.

�» Adaptacja wzgórza Marii Magdaleny na 

cele turystyczno-rekreacyjne 
Gmina Krasne w br. przystąpiła do realizacji 
projektu „Kompleksowej rewitalizacji wzgó-

rza Marii Magdaleny”. Projekt współfinanso-

I etap inwestycji Malawa-Zagóra

Koncepcja boiska sportowego

Projekt drogi Malawa-Luksemburg

Plac zabaw w okolicach kościoła parafialnego Teren rekreacyjny w okolicach kościoła parafialnego
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Inwestycje gminne
wany jest ze środków  UE  w  ramach  RPO  Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie  
3 600 000,00 zł. W ramach rewitalizacji planuje się: 
�� modernizację istniejącej ścieżki rowerowej, przebiegającej w śladzie drogi Nr 108569R - Malawa-Zagó-

ra-Podkościółek, wartość zadania szacowana na kwotę 1 300 000,00 zł
�� utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku  wraz z budową wieży widokowej, wartość  zadania  szaco-

wana  na kwotę 4 135 000,00 zł
�� przebudowę i zmianę użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod potrzeby utworze-

nia Klubu Integracji Wielopokoleniowej wraz z wyposażeniem wartość zadania szacowana na kwotę 
900 000,00 zł.

�» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – zlecona dokumentacja projektowa na obszarze Malawa-Luksemburg.

�» Budowa sieci wodociągowej – uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 
obszarze Malawa-Luksemburg i Malawa-Zagóra.

�» Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1396R Krasne-Malawa – uzyskana decy-
zja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strażów  

�» Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 

1393 R do granicy z Krzemienicą 
Długość: 210 m. We wrześniu bieżącego 
roku gmina złożyła wniosek o pozyska-
nie dofinansowania z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019.

�» Przebudowa drogi wewnętrznej na 

działce nr ewid. 770/37 w Strażowie 

wraz z odwodnieniem – uzyskana decy-
zja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie wykonania od-
wodnienia.

�» Budowa trybun na stadionie – trwa pro-
cedura uzyskania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego.

�» Trwa procedura nieodpłatnego przeję-

cia od PKP działki, na której zlokalizowana jest droga do stacji kolejowej, a następnie do osiedla zabudo-
wy mieszkaniowej wraz z parkingiem na terenie kolejowym.

Palikówka

�» Doposażenie placu zabaw – Badunie 
Wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie LDG EUROGALICJA i w chwili obecnej trwa ocena 
merytoryczna dokonywana przez Urząd Marszałkowski. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem m.in. wy-
konanie: toru rolkowego, alejek, montażu dodatkowych urządzeń na placu zabaw, stołu betonowego 

do gry w szachy i gry w ping-ponga. Planowany termin realizacji pierwsza połowa 2019 rok.

�» Czyszczenie koryta Starego Wisłoka.

Projekt drogi gminnej Strażów-Krzemienica
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Nowe autobusy MKS będą jeździły 
na 39 podmiejskich liniach i będą łą-
czyć związkowe gminy (w tym Bogu-
chwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, 
Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trze-
bownisko i Tyczyn) z miastem Rze-
szów. Łącznie zakupionych zostanie  
54 nowe niskopodłogowe autobusy 
za łączną kwotę ok. 55 mln zł.

Podpisano dwie umowy z firmą 
ABP Bus & Coach ze Słupska, polskim 
dealerem autobusów marki Iveco, na 
zakup 39 pojazdów 10-metrowych 
– Crossway 10,8LE:

pierwszych 25 sztuk zostanie 
dostarczonych jesienią br., kwota 
ok. 23,5 mln zł,
kolejnych 14 sztuk będzie do-
starczonych do końca lutego 
2019 r., kwota ok. 14 mln zł.

Rozstrzygnięty został również prze-
targ na zakup 15 sztuk 12-metro-
wych autobusów marki Autosan na 
kwotę ok. 17,5 mln zł. Dostarczenie 
pojazdów planowane jest najpóźniej 
do końca lutego 2019 r. Związek Gmin 
prowadzi także rozmowy z ZTM Rze-
szów w zakresie wprowadzenia biletu 
zintegrowanego, tak by pasażerowie 
mogli podróżować na jednym bilecie 

zarówno podmiejskimi autobusami 
MKS, jak i rzeszowskiego MPK.  Aktu-
alnie prowadzone są również prace 

nad zmianą rozkładów jazdy dla linii 
kursujących na terenie gminy Krasne.

K. Klęsk

Dodatkowo Gmina Krasne planuje przystąpić do Programu SOWA, w ramach którego zostanie 

zmodernizowane oświetlenie drogowe na terenie gminy z wykorzystaniem źródeł światła LED.

Przygotował: UG Krasne, Referat Infrastruktury

Projekt zagospodarowania placu zabaw Badunie

Inwestycje gminne

Fot. Materiały firmy ABP Bus

Fot. Materiały firmy Autosan

Transport publiczny
Nowe autobusy dla Podkarpackiego Związku Gmin PKS 
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Gmina Krasne w świecie nowoczesnych 
technologii informacyjnych

W Gminie Krasne został zrealizowany 
jeden duży projekt informatyczny, a ko-
lejny jest w trakcie realizacji.

Pierwszy projekt pod nazwą „Cy-
frowy Skok Gminy Krasne” o wartości 
około 2 100 000 zł był dofinansowany 
z funduszy europejskich w wysokości 
85% wartości projektu.

„Cyfrowy Skok” obejmował wszystkie 
jednostki gminne w różnym zakresie:

- Każda jednostka gminna, podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa sie-
ci komputerowej oraz bezpieczeństwa 
przechowywania danych, system telefo-
nii VoIP pozwalający traktować wszystkie 
telefony w gminie jak numery wewnętrz-
ne, dzięki czemu np. połączenie z sekreta-
riatu urzędu gminy można przełączyć do 
przedszkola w Palikówce.

- Szkoły – wdrożenie e-dzienników ze 
spójnymi systemami dziedzinowymi, bu-
dowa profesjonalnych sieci bezprzewo-
dowych oraz dostawa nowych kompute-
rów do obsługi dzienników, w każdej sali. 

- Przedszkola – wdrożenie systemu 
e-dziecko pozwalającego zwiększyć 
bezpieczeństwo dostępu do budynków 
przedszkoli oraz zautomatyzować roz-
liczanie czasu pobytu dziecka w przed-
szkolu i dającego rodzicom kontrolę nad 
kosztami. 

- Urząd gminy – wdrożenie systemu e-
-rada, pozwalającego na transmisję obrad 
Rady Gminy, ich rejestrację, elektroniczne 
głosowania, automatyczne generowanie 
protokołu, oraz elektroniczne dostarcza-
nie materiałów na sesje dla radnych. Ko-
lejnym elementem jest stacja pogodowa 
z radarem burzowym, który po pobra-
niu aplikacji mobilnej eGmina firmy BUK 

Softres sp. z o.o. wysyła automatycznie 
ostrzeżenia o nadchodzących gwałtow-
nych zjawiskach atmosferycznych.

Dostępne jest również szereg e-usług, 
spraw, które można załatwić w gminie 
bez wychodzenia z domu, wymagają one 
jednak posiadania podpisu elektronicz-
nego lub profilu zaufanego na platformie 
e-puap.

Serwerownia urzędu gminy została 
wyposażona w nowe serwery i urządze-
nia sieciowe obsługujące wszystkie usłu-
gi, co pozwoliło zmniejszyć koszty zwią-
zane z opłatami za hosting.

Wszystkie powyższe funkcjonalności 
są dostępne poprzez stworzoną do celu 
projektu platformę internetową ebom.
gminakrasne.pl, jak również aplikację 
mobilną wspomnianą powyżej. W tym 
roku planowane jest otwarcie punktu po-
twierdzenia profilu zaufanego.

Kolejnym projektem, którego ter-

min zakończenia planowany jest na 
połowę października to „System infor-
macji przestrzennej w Gminie Kras-
ne” o przybliżonej wartości 1 000 000 
zł i dotacją z funduszy europejskich 
w wysokości 85%.

Projekt ma na celu stworzenie nowo-
czesnego portalu mapowego zawierają-
cego użyteczne warstwy informacji dla 
mieszkańców oraz inwestorów.

W skład systemu wchodzą stacje gra-
ficzne dla pracowników geodezji, serwer 
przetwarzający mapy i ploter formatu 
A0+, który pozwoli na zmniejszenie kosz-
tów związanych w wyjazdami i drukowa-
niem map na zewnątrz, oraz przyśpieszy 
obsługę mieszkańców i przygotowywa-
nie map. Najważniejszym elementem jest 
oprogramowanie, które połączy wszyst-
kie te elementy i udostępni wyniki na-
szym mieszkańcom.

M. Chmiel

Informatyzacja gminy

e-dziennik

e-dziecko
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Ostatnie lata to duże zmiany w gospo-
darowaniu odpadami komunalnymi. Po 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nastąpiło uszczel-
nienie systemu gospodarowania odpa-
dami, wymuszenie segregacji odpadów 

u źródeł ich powstania, czyli w gospo-
darstwie domowym, oraz uniknięcie ich 
spalania lub wyrzucania do rowów, lasów, 
rzek, itp. Nowy system zakłada, że to gmi-
na jest właścicielem odpadów komunal-
nych i jest zobowiązana do ich odbioru, 
transportu, zagospodarowania oraz po-
krycia kosztów z tym związanych. Z kolei 
właściciele nieruchomości uiszczają na 
rzecz gminy opłatę, która jest egzekwo-
wana tak samo jak podatek.

Zgodnie z nowymi wymogami Gmina 
umożliwiła mieszkańcom dostarczanie 
odpadów do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Każ-
dy, kto ponosi opłatę za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ma możliwość 
dostarczenie do takiego punktu odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zuży-
tych opon, papieru, tworzyw sztucznych, 
metali, opakowań wielomateriałowych, 
szkła, odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji (w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegra-
dacji), przeterminowanych leków i che-
mikalii, zużytych baterii i akumulatorów, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne oraz 
odpadów zielonych). Od 1 stycznia 2018 
r. gmina Krasne zwiększyła częstotliwość 
przyjmowania odpadów z jednego do 
dwóch razy w miesiącu. 

Obowiązek ponoszenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
dotyczy nieruchomości zamieszkałych 
i obejmuje każdy miesiąc, w którym na 
danej nieruchomości zamieszkuje miesz-
kaniec. Wysokość uchwalanych stawek 
różni się w zależności od tego, czy odpa-
dy są zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny, czy zmieszany.

 Na przestrzeni trzech lat uchwalona 
przez Radę Gminy Krasne wysokość sta-
wek utrzymywała się w niezmienionej 
wysokości, aż do zmiany w roku 2018, kie-
dy to władze gminy musiały przeprowa-
dzić ponowną kalkulację poszczególnych 
kosztów i zaproponować radnym uchwa-
lenie takich stawek, które zapewniają 
bilansowanie się systemu. W związku  
z powyższym zmieniono ich wysokość 
w następujący sposób:

Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach 2015 2016 2017 2018

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość 
zamieszkuje od 1 do 2 osób

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 11,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość 
zamieszkuje od 3 do 4 osób

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 9,00 zł

Od każdego mieszkańca w przypadku jeżeli nieruchomość 
zamieszkuje 5 i więcej osób

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 8,00 zł

Odpady zbierane w sposób nieselektywny 15,00 zł /os. 15,00 zł /os. 15,00 zł /os. 22,00 zł /os.

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

Ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. 

Procentowy rozkład oddawanych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych. 

Gospodarka odpadami
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Opłata za zagospodarowanie odpa-
dów ma odzwierciedlać koszty zago-
spodarowania odpadów od momentu 
ich odebrania, aż do ostatecznego ich 
przetworzenia w regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Zgodnie z ustawą, opłaty stanowią do-
chód gminy i mogą być przeznaczone 
wyłącznie na pokrycie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, w tym koszty: od-
bioru, transportu, zbiórki, odzysku oraz 
unieszkodliwiania odpadów, tworzenia 
i utrzymania punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, obsługi admini-
stracyjnej systemu, edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi. 

M. Drabik, M. Sojka

Źródło danych: Sprawozdania budżetowe Rb-27S z wykonania planów dochodów bu-
dżetowych gminy Krasne oraz Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetowych gmi-
ny Krasne za okres od 2015 do 2017 r .

Zakład Usług Komunalnych w Kras-
nem zgodnie ze statutem uchwalonym 
przez Radę Gminy Krasne Uchwałą nr 
XXIII/139/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 
roku prowadzi działalność w zakresie:

zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
zbiorowego odprowadzania ście-
ków komunalnych, eksploatowania 
oczyszczalni ścieków, poboru, uzdat-
niania i rozprowadzania wody,
wynikającym z przepisów szczegól-
nych o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminie, 
utrzymania gminnych dróg, ulic, 
mostów i placów, targowisk, zieleni 
gminnej i zadrzewień,
administrowania gminnym zasobem 
lokali mieszkalnych i użytkowych,
wykonywania robót budowlanych 
i instalacyjnych o charakterze kon-
serwacji, remontu, i inwestycji mają-
cych na celu utrzymanie w stanie nie-
pogorszonym mienia komunalnego 
przejętego do używania,
świadczenia gminie bieżącej obsługi, 
konserwacji, remontów i inwestycji 
w zakresie należącym do jej zadań 
wynikających z przepisów prawa.
 Do końca 2016 roku Zakład Usług Ko-

munalnych w Krasnem zajmował się je-
dynie zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków. Od początku 
2017 roku Zakład zgodnie z zarządze-

niem Wójta Gminy Krasne, po przyznaniu 
dotacji przedmiotowej przez Radę Gmi-
ny, przejął odpowiedzialność za wiele 
nowych zadań, które do tego czasu nad-
zorowane były przez Gminę. Zakład jest 
odpowiedzialny za bieżące utrzymanie 
dróg gminnych, placów zabaw i terenów 
zielonych. Odpowiada za utrzymanie 
dróg gminnych, zarówno w zakresie pozi-
mowych remontów nawierzchni asfalto-
wych (te prace w zdecydowanej większo-
ści realizowane są przez firmy wyłonione 
w przetargach), jak również bieżące utrzy-
manie pozostałych dróg gminnych o na-
wierzchni tłuczniowej i gruntowej (te pra-
ce są realizowane w siłach własnych). 
Do obowiązków Zakładu należy również 
koordynacja zimowego utrzymania 
dróg  gminnych. Prace te realizowane są 
z udziałem firmy wyłonionej w przetargu, 
a częściowo również przy udziale pracow-
ników własnych Zakładu. ZUK w Krasnem 
jest także odpowiedzialny za utrzymanie 
terenów zielonych, placów zabaw i na-
sadzeń na terenie gminy. W trosce o naj-
młodszych mieszkańców, wymieniany 
jest piasek we wszystkich piaskowni-
cach na gminnych placach zabaw. Do 

zadań Zakładu należy również utrzyma-
nie rowów przydrożnych przy drogach 
gminnych. Sukcesywnie wykonywane 
i wdrażane są nowe projekty organiza-
cji ruchu na drogach gminnych. Mon-
towane są znaki drogowe i progi zwal-
niające, które usprawniają poruszanie 
się po drogach na terenie gminy Krasne, 
jak również zwiększają bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników dróg. Do za-
dań Zakładu należy również zgłaszanie 
do PGE nieprawidłowości w działaniu 
oświetlenia ulicznego. 

Zakład Usług Komunalnych w minio-
-nych latach rozbudowywał również in-
frastrukturę wodociągowo kanalizacyjną 
na terenie gminy. Wybudowano około 
1 200 mb sieci wodociągowej za łącz-
ną kwotę prawie 200 000 zł, oraz ponad  
120 m sieci kanalizacyjnej wraz  z wybu-
dowaniem nowej przepompowni ścieków 
za ponad 30 000 zł. Wykonane zostały 
również i włączone do eksploatacji dwie 
nowe studnie głębinowe S-7 i S-8, które 
pozwoliły zwiększyć ilość wody surowej 
dostarczanej do Stacji Uzdatniania Wody 
w Krasnem. Tel. ZUK – 17 23 00 275.

Tekst i fot. M. Brzychc

Nowe zadania ZUK

Gospodarka odpadami

Zakład Usług Komunalnych
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Stowarzyszenie Kobiet Krasne powsta-
ło w 2010 r. i od początku swojej działal-
ności czynnie włącza się w życie lokalnej 
społeczności, a także regionu. W czasie 
ośmioletniej działalności udało się nam 
zorganizować wiele ciekawych inicjatyw, 
które na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez naszej miejscowości. Od począt-
ku swej działalności panie reprezentują 
Gminę podczas Festiwalu Podkarpackich 
Smaków w Górnie. Członkowie Stowarzy-
szenia chętnie występują również na sce-
nie. Repertuar słowno- muzyczny prezen-
towany był w Górnie, Nosówce, Zgłobniu 
a także w Będziemyślu.   Współpracujemy 
z Lokalną Grupą Działania „Eurogalicja”, 
a także z wieloma Stowarzyszeniami i KGW 
z terenu woj. podkarpackiego. Między in-
nymi z KGW Moszczanica, KGW Brzyzna, 
Stowarzyszanie Grodzianki z Będziemy-
śla oraz Witkowickim Klubem Seniora czy 
Stowarzyszeniem Kobiet z Wyżnego. 

Stowarzyszenie od siedmiu lat orga-
nizuje się Dzień Seniora, Dzień Kobiet 
oraz zabawę mikołajkową dla dzieci. Są 
to spotkania połączone z występami ar-
tystycznymi, konkursami i innymi cieka-
wymi niespodziankami. Od kilku lat Sto-
warzyszenie organizuje również imprezy 
plenerowe, a zwłaszcza Piknik Rodzinny 
w Zielną. Każda z inicjatyw okupiona jest 
ciężką pracą wolontariuszy – członków 
Stowarzyszenia. W ostatnich czterech 
latach udało się nam zrealizować kilka 
ciekawych inicjatyw dzięki funduszom 
pochodzącym z budżetu Województwa 
Podkarpackiego. 

W 2015 roku Stowarzyszenie realizo-
wało zadanie pn. „Sport to zdrowie, każ-
dy ci to powie.” W zajęciach oferowanych 
w ramach projektu wzięło udział wielu 
mieszkańców Naszej miejscowości. Samo 

zadanie zrealizowano dzięki środkom z Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W roku 2017 Stowarzyszenie otrzymało 
dotację na wydanie albumu i płyty „Wokół 
wigilijnego stołu – tradycje ziemi podkar-
packiej” z Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Podkarpackiego, natomiast wkład własny 
został pozyskany od naszych lokalnych 
sponsorów. W ramach projektu wydano 
album promujący podkarpackie potrawy 
wigilijne. W projekcie wzięły udział KGW 
i Stowarzyszenia z różnych zakątków na-
szego województwa. W ramach projektu 
płytę z kolędami i Pastorałkami nagrała 
Schola Jutrzenka z Krasnego.

Dodatkowo w 2017 r. udało się 
nam pozyskać dotację z Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej na zadanie  

pn. „Rodzina to jest siła”, a także „Świado-
mi Seniorzy”.

Dla nas jako członków Stowarzyszenia 
niezwykle ważnym jest nagroda jaką Or-
ganizacja otrzymała w 2017 r. w konkur-
sie Nowin, głosami Czytelników Stowa-
rzyszenie zajęło 4 miejsce w klasyfikacji. 
Natomiast Kapituła Konkursu przyznała 
Stowarzyszeniu wyróżnienie w uznaniu 
za szczególną aktywność.

Rok 2018 jest dla nas niezwykle in-
tensywny zwłaszcza jego druga połowa. 
Udało się nam pozyskać środki na reali-
zację wielu ciekawych inicjatyw. Między 
innymi z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej na zadania „Dzieci są najważ-
niejsze” oraz „Senior się nie da” natomiast 
z LGD „Eurogalicja” na cykl inicjatyw pn. 
„Z ekologią za pan brat”. Po wszelkie 
szczegóły dotyczące pracy Stowarzysze-
nia zapraszamy na nasz FunPage na Fa-
ceebok, informacje dostępne będą rów-
nież na plakatach.

K. Pocheć
Fot. Archiwum Stowarzenia Kobiet Krasne

Stowarzyszenie Kobiet 
Krasne

Organizacje pozarządowe
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Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce 
powstało w 2013 r. z inicjatywy ówczesnej 
Pani Sołtys – Zofii Szubart. Głównymi za-
łożeniami Stowarzyszenia jest propago-
wanie kultury regionu i  podtrzymywanie 
tradycji kulinarnych. Członkinie Stowarzy-
szenia działają na rzecz integracji wsi, or-
ganizują życie koleżeńskie oraz angażują 
się w różnorakie inicjatywy społeczne.

Na stałe do kalendarza imprez organi-
zowanych przez Stowarzyszenie wpisał 
się Dzień Seniora. Co roku staramy się 
przygotować dla uczestników nie tylko 
smaczny poczęstunek, ale także atrak-
cyjny program artystyczny i edukacyjny, 
dzięki czemu nasi Seniorzy chętnie i licz-
nie uczestniczą w wydarzeniu. Corocznie 
organizujemy także piknik rodzinny dla 
mieszkańców wsi oraz bierzemy udział 
w kiermaszach organizowanych przez 
GOKiB w Krasnem, prezentując świątecz-
ne wypieki, stroiki i ozdoby. 

W latach poprzednich czynnie uczest-
niczyłyśmy także w przygotowaniach 
do Dnia Dziecka, Gminnych Dożynkach 
i Gminnej Biegomanii. Brałyśmy też udział 
w prezentacji potraw regionalnych „Pod-
karpackie Smaki” w Górnie, konkursie „Tra-
dycyjne i rodzinne gotowanie” oraz publi-
kacjach, takich jak „Tradycja Smak i Wdzięk” 
oraz „Przy wigilijnym stole”. W 2016 r. 

uczestniczyłyśmy w II Gminnej Wystawie 
Rękodzieła Artystycznego oraz w warszta-
tach robienia stroików, natomiast w 2017 

r. nasze Stowarzyszenie przyczyniło się do 
podtrzymania tradycji rękodzielniczych 
poprzez udzielenie patronatu inicjatywie 

pn. „Z jednej cieniutkiej nici rodzi się ręko-
dzieło”, realizowanego w ramach projektu 
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. 
W ramach popierania zdrowego trybu ży-
cia zapoczątkowałyśmy zajęcia Pilates dla 
osób w średnim wieku, a dzięki nawiąza-
niu współpracy z RARR wzięłyśmy udział 
w wizytach studyjnych do Zakopanego 
i Krainy Rumianku.  

Podsumowując Stowarzyszenie stara 
się brać czynny udział w możliwie jak naj-
większej ilości wydarzeń na rzecz społecz-
ności lokalnej. Przy tej okazji byłybyśmy 
wdzięczne, gdyby osoby chcące udzielać 
się czynnie dla wsi zechciały zasilić naszą 
grupę, co uczyniłoby nasze Stowarzysze-
nie bardziej zauważalnym w sołectwie. 

M.B. Koń
Fot. G. Giedlarowiec, I. Śpiewla

Stowarzyszenie Kobiet 
w Palikówce

Organizacje pozarządowe
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Działalność Towarzystwa to praca spo-
łeczna, z której jesteśmy ogromnie dum-
ni. Organizujemy liczne warsztaty z róż-
nych dziedzin, finansowane z budżetu 
gminy w trybie tzw. małych zleceń, które 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Warto przypomnieć zreali-
zowane w ostatnich latach  „Dzień dobrej 
kondycji” (2016 r.),  „Obchody jubileuszu 
110-lecia szkoły w Strażowie” (2016 r.), 
warsztaty kulinarne „Świątecznych po-
traw smak-smacznie jak u babci” (2017 r.), 

„Wielkanoc tuż, tuż” (2018r.). Największą 
imprezą organizowaną cyklicznie każde-
go roku jest Przegląd Pieśni Maryjnych, 
który gromadzi uczestników nie tylko 
z terenu naszej gminy, ale także z powiatu 
rzeszowskiego i innych miejscowości na-
szego województwa. Towarzystwo może 
liczyć na wsparcie Urzędu Gminy Krasne, 
współpracę Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Krasnem, jak również na lu-
dzi dobrej woli i sponsorów, którym jeste-
śmy bardzo wdzięczni. Dzięki organizacji 
Przeglądu nasze sołectwo, jak i Gmina 
Krasne są rozpoznawalne na terenie całe-
go powiatu i województwa. Prowadzimy 

spotkania okolicznościowe, patriotyczne, 
opłatkowe i kulturalne. Jesteśmy obec-
ni podczas wielu ważnych uroczystości 
religijnych Parafii Strażów. Członkowie 
Towarzystwa założyli zespół chórzy-
stów, który kultywuje śpiew ludowy. Ze 
środków unijnych i przy wsparciu Urzę-
du Gminy Krasne udało się nam zakupić 
stroje ludowe, które służą nam zarówno 
podczas różnych uroczystości w naszej 
miejscowości, jak i na terenie całej gminy, 
do działalności edukacyjnej wśród dzieci 
i młodzieży. 

I. Mazur
Fot. Malawa w obiektywie, I. Śpiewla

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie”
Organizacje pozarządowe

Koło Kobiet w Malawie obchodzi 
w tym roku 10 lecie swojej działalności. 
Ten pierwszy jubileusz to czas niezwykłej 
pracy na rzecz mieszkańców  naszej wsi 
i gminy Krasne.

Najważniejszym celem działalności Koła 
jest wspieranie wszechstronnego rozwoju 
społecznego, kulturalnego i gospodarcze-
go wsi Malawa, a także  działalność kultu-
ralno-oświatowa. Ważnym zadaniem Koła 
jest również ochrona dziedzictwa kulturo-
wego, wskazanie na jego wartości, ożywia-
nie i przybliżenie tradycji i obrzędowości 
regionu. Przykładem tego są organizowa-
ne spotkania: Dni Malawy, pokazy stołów 
wielkanocnych, rękodzieła oraz konkurs 
„Powróćmy do korzeni”, połączony z wysta-
wą różnych prac lokalnych artystów.

Dużym sukcesem Koła Kobiet jest 
przywrócenie po 28 latach nieobecno-
ści tradycyjnych dożynek, początkowo 
realizowanych dla mieszkańców Mala-
wy, a następnie dla społeczności gminy 
Krasne. Dożynki to okazja do świętowa-
nia przez rolników, a ze strony Koła to 
podziękowanie za ich trud, ciężką pracę 
oraz umiłowanie ojczystej ziemi. W grud-
niu każdego roku Koło Kobiet w Malawie 
organizuje Wigilię dla starszych i samot-
nych mieszkańców Malawy. Wydarzenie 
to jest niezwykle wzruszające, potwier-

dzające słuszność działalności, dające 
odwagę i siłę na kolejny rok. Wigilię po-
przedzają przedstawienia-misteria Bo-
żonarodzeniowe: Staropolska wigilia, 
Podzielmy się opłatkiem,  Gdzie jest na-
sze Betlejem, jasełka oraz inne programy 
artystyczne. Członkowie Koła są zaanga-
żowani w życie parafii, prowadzą  rozwa-
żania  religijne w pieśni i poezji. Od kilku  
lat gościnnie  wyjeżdżają do  ościennych 
parafii z programem drogi krzyżowej 
oraz programami słowno-muzycznymi 
o tematyce Maryjnej. Koło Kobiet  bierze 
udział w konkursie „Staropolskie potrawy, 
smak i urok”  zdobywając wyróżnienia 
i nagrody, a w roku ubiegłym realizowało 
projekt „Święto Chleba”. Partnerem tego 
wydarzenia był Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Podkarpackiego, a całość pro-
jektu została sfinansowana z programu 
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwe-
stująca w obszary wiejskie”. Projekt skła-
dał się z warsztatów i konkursu pieczenia 
chleba, przedstawienia obrzędu  „Piecze-
nie chleba” oraz poświęcenia wieńców 
dożynkowych. 

W swoich działaniach nie zapominamy 
o naszych dzieciach i młodzieży. Chętnie  
współpracujemy z nimi, zachęcając do 
działalności społecznej. Bardzo cenimy 
sobie współpracę z kapelą „Malawianie”, 
działającą przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry i Bibliotece w Krasnem.

Działalność Koła spotyka się  pozytyw-
ną akceptacją naszych mieszkańców, dla-
tego tak chętnie realizujemy swoje cele.  

A. Bajda
Fot. G. Giedlarowiec

Koło Kobiet w Malawie
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Na mocy ustawy o ochronie pożaro-
wej, zapewnienie ochrony pożarowej leży 
w gestii samorządu. Na terenie Gminy 
Krasne funkcjonują 4 jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Wszystkie jedno-
stki chlubią się nawet wiekową tradycją. 
Dwie jednostki: Palikówka (od 1995r.) 
i Strażów (od 2017r.) weszły do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jedno-
stki te posiadają wyższy stopień gotowo-
ści operacyjnej. Mogą być dysponowane 
do działań ratowniczych również na teren 
powiatu rzeszowskiego. Realizują zadania 
w zakresie szeroko pojętego ratownictwa 
w tym pożarowe, w sytuacji zaistnienia 
klęsk żywiołowych, ratownictwa technicz-
nego, medycznego. Finansowanie zapew-
nia corocznie budżet gminy zarówno na 
działalność bieżącą: wyposażenie sprzę-
towo – materiałowe, inwestycyjną – roz-
budowa i remonty obiektów.

Wyposażenie sprzętowe i zabezpiecze-
nia ratownika odpowiada standardom, co 
pozwala na bezpieczne i skuteczne pod-
jęcie działań ratowniczych w różnych ob-
szarach zagrożeń. Najistotniejszą sprawą 
są zasoby osobowe, w każdej jednostce 
zabiega się o utrzymywanie i pozyskiwa-
ni chętnych do podjęcia służby na rzecz 

własnych lokalnych środowisk, każdą oso-
bę chętną zapraszamy do zaangażowania 
się albowiem w każdym człowieku jest 
odruch niesienia pomocy bliźniemu w po-
trzebie i nie można przyjmować postawy 
obojętnej. Nadzór, szkolenia, wspomaga-
nie i po części dofinansowywanie sprawu-
je Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie. Strażak ochotnik 
przechodzi kursy szkoleniowe, które nie-
jednokrotnie pomagają w życiu codzien-
nym i zawodowym. Nadmienić należy, że 
do wszelkich zdarzeń zasadniczą służbą 
ratowniczą są jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej z pobliskiego Rzeszowa, jednost-
ki ochotnicze są siłami współdziałającymi. 

Widowiskową formą są szkolenia prak-
tyczne – manewry gminne i zawody stra-
żackie szczebla gminnego, powiatowego 
czy wojewódzkiego. Są one okazją do 
podnoszenia umiejętności i sprawności 
w obsłudze sprzętu oraz popularyzowanie 
wśród lokalnej społeczności zagadnień 

związanych z ochroną przeciwpożarową.
Działania Ochotniczych Straży Pożar-

nych to nie tylko gaszenie pożarów czy 
ratownictwo w innych zdarzeniach kry-
zysowych. Ochotnicy angażują się także 
w działania edukacyjne i prewencyjne, 
organizują pokazy ratowniczo – gaśni-
cze i pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Biorą udział w akcjach honorowego 
krwiodawstwa, pomocy żywnościowej, 
zabezpieczają imprezy masowe i sporto-
we organizowane na terenie gminy. Stra-
żaków naszych widzimy również często 
w  rynsztunku galowym  ze sztandarami  
uczestniczących w uroczystościach koś-
cielnych i narodowych. 

Podejmując na szpaltach naszego 
gminnego kwartalnika temat straży po-
żarnych chcemy, by zagadnienia szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa funkcjono-
wały w przestrzeni publicznej.

N.B. Jęczalik 
Fot. Archiwum UG Krasne

Działania OSP

W ostatnich latach pozyskano dwa samo-
chody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska Nissan Terano i Renault Trafic, 
zostały włączone do służby. Jednocześnie 

przeprowadzono gruntowny remont remizy. 
Remont pomieszczenia garażowego doko-
nano z środków Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie oraz budżetu Gminy Krasne, łącz-

nie 15 tys. zł. natomiast remont pomieszczenia 
biurowo-magazynowego wykonano z włas-
nych funduszy.  

Obecnie mamy 22 przeszkolonych, umun-
durowanych, gotowych do akcji strażaków. 
Czterech druhów zdało egzaminy wraz z kur-
sem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

OSP Strażów

Ochotnicza Straż Pożarna
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Jednostka OSP Strażów 
bierze udział w ćwicze-
niach powiatowych jedno-
stek krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. 
Ćwiczenia mają charakter 
warsztatów poświęco-
nych wybranym aspektom 
współpracy pomiędzy 
jednostkami systemu pod-
czas prowadzenia działań 
ratowniczych

P. Lecki. Fot. M. Chmiel

Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie zrze-
sza 53 członków w tym 8 kobiet. Posiada wy-
szkolonych członków i sprzęt do podjęcia 
podstawowych akcji ratowniczo - gaśniczych 
na terenie gminy Krasne. Jednostka ciągle 
doposażona jest w coraz to nowszy sprzęt 
dzięki dotacjom z UG, MSWiA oraz hojno-
ści sponsorów. Druhny i druhowie ciągle 
podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział 
w kursach i szkoleniach organizowanych 
przez PSP w Rzeszowie, zawodach sportowo-
-pożarniczych oraz manewrach gminnych. 
Członkowie biorą czynny udział w imprezach 
kościelnych, okolicznościowych, patriotycz-

nych, kulturalnych, w zabezpieczaniu imprez 
masowych, wyścigów kolarskich, rajdów sa-
mochodowych. Tradycyjnie raz w roku bio-
rą udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia 
Strażaka w Kalwarii Pacławskiej oraz co 5 lat 

w Ogólnopolskich Obchodach Dnia Strażaka 
w Częstochowie. Druhowie przyłączają się do 
akcji oddawania krwi na terenie zaprzyjaźnio-
nych jednostek OSP. Organizują pogadanki 
i pokazy sprzętu dla Gminnego Przedszkola 
w Malawie, przeprowadzają próbną ewaku-
ację budynku ZS w Malawie. Dzięki hojności 
mieszkańców na frontowej ścianie budynku 
Remizy zamontowano kapliczkę z figurą Św. 
Floriana, która została poświęcona 4 maja br. 
w Dzień Strażaka. 

21 lipca br. OSP Malawa była organizatorem 
Pikniku Rodzinnego szkoleniowo-edukacyjne-
go, na którym nie zabrakło zabaw z nagrodami 
dla dzieci, a także odbył się pokaz palącego 
się oleju. Tydzień później 29 lipca jednostka 
obchodziła doniosłą uroczystość, jaką było po-
święcenie i przekazanie nowego sztandaru 
ufundowanego przez mieszkańców Malawy. 
Na imprezę przybyli licznie zaproszeni goście 
na czele z przedstawicielami władz samorządo-
wych Gminy Krasne, Prezes Powiatowy ZOSP 
RP w Rzeszowie oraz Komendantem Miejskim 
PSP w Rzeszowie. Początkiem września Klub 
Aktywności Lokalnej przy patronacie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Malawie odebrał z rąk 
Ministra prof. Piotra Glińskiego symboliczny 
czek na realizację inicjatywy pn. ,,Kropla drą-
ży skałę”. W ramach projektu 14 października 
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy 
Krasne na akcję honorowego oddawania krwi, 
która odbędzie na placu przy remizie OSP.

Tekst i fot. M. Bem

OSP Malawa

Ochotnicza Straż Pożarna
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Ze środków Urzędu Gminy w Krasnem zo-
stała wybudowana wiata, która zlokalizowana 
jest na terenie Klubu Sportowego „Palkovia”. 
Magazynowane są w niej stare stoły i ławy 
drewniane z remizy, przeszkody do sportu 
pożarniczego grup A i C, toru przeszkód dla 
dzieci i młodzieży wg. regulaminu CTiF do 
sportu pożarniczego oraz drewniana podłoga 
taneczna, będąca własnością Stowarzyszenia 
Kobiet w Palikówce.

W ramach termomodernizacji budynku 
wymieniona została instalacja elektryczna 
i oświetleniowa w pomieszczeniach remizy. 
Końcem roku zmodernizowana została rów-
nież instalacja C.O. w części strażackiej budyn-
ku (zamontowano grzejniki w pomieszcze-
niach na piętrze).

Przeprowadzono remont pomieszczeń 
strażackich na piętrze oraz klatki schodowej. 
Remont polegał na pomalowaniu ścian, wy-
mianie drzwi oraz położeniu paneli podłogo-
wych. Konieczność przeprowadzenia powyż-
szego remontu była kontynuacją remontów 

przeprowadzonych w naszych pomieszcze-
niach w ubiegłym roku, a polegających min. 
na wymianie instalacji elektrycznej i rozbudo-
wie instalacji centralnego ogrzewania .

Ze środków UG wraz z dotacją z firm ubez-

pieczeniowych zakupiono 5 kpl. mundurów 
wyjściowych wraz z koszulami i czapkami ro-
gatywkami oraz jedną kurtkę wyjściową. Do-
datkowo z dotacją z firm ubezpieczeniowych 
zakupiono 3 kpl. mundurów wyjściowych dla 
mężczyzn oraz 5 kpl. umundurowania dla 
dziewcząt.

Ze środków UG zakupiono dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palikówce używany lekki sa-
mochód ratownictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą Renault Master. Samochód zabuowa-
ny w 2017r na podwoziu z 2006r. napęd 4x2 
km wyposażony w pompę z wysokim ciśnie-
niem, wąż szybkiego natarcia o długości  50 
metrów oraz zbiornik na wodę o pojemności 
500 litrów. Na wyposażeniu pojazdu znajduje 
się również maszt oświetleniowy z agregatem 
prądotwórczym oraz agregat umożliwiający 
podanie piany do gaszenia np. pojazdu.

T. Korniewicz
Fot. Archiwum OSP Palikówka

Dwa lata temu OSP w Krasnem celebro-
wała obchody 110-lecia swojego istnienia 
(11.09.2016). W uroczystościach uczestniczy-
ły władze samorządowe Województwa Pod-
karpackiego, władze samorządowe Gminy 
Krasne, proboszcz parafii Krasne, prezesi i dy-

rektorzy firm oraz instytucji wspomagających 
OSP, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP w Krasnem oraz Prezesi jednostek OSP z te-
renu Gminy Krasne. Z tej okazji odprawiono 
Mszę Świętą, a w części reprezentacyjnej mia-
ły miejsce przemówienia, podziękowania i ży-

czenia dla naszej straży oraz wręczone zostały 
odznaczenia korporacyjne i inne wyróżnienia. 
Uroczystość zakończyła się wspólnym poczę-
stunkiem w GOK-u.

W naszej miejscowości miały także miejsce 
manewry strażackie (05.11.2016) pod nazwą 
„Krasne 2016”. Ćwiczenia taktyczne zaplano-
wano i zorganizowano na terenie byłego Kół-
ka Rolniczego, obok stadionu. Ich celem było 
doskonalenie organizowania akcji ratowniczej 
dla osób poszkodowanych w zdarzeniach 
drogowych, jak również doskonalenie organi-
zacji i współdziałania jednostek podczas akcji 
gaśniczej obiektów wielkopowierzchniowych.  
W manewrach wzięły udział jednostki OSP 
z terenu gminy Krasne oraz dwa zastępy z Je-
dnostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy 
Miejskiej PSP w Rzeszowie.

W ostatnich latach swojej działalności OSP 
w Krasnem było czynnie wspierane przez 
Urząd Gminy Krasne. Dla straży został zakupio-
ny nowy samochód marki Mercedes (2010), 
pompa szlamowa o dużej wydajności (2015) 
oraz umundurowanie bojowe (2015). Sprzęt 
ten okazał się być bardzo pomocny w akcjach 
przeprowadzanych podczas pożarów, miej-
scowych podtopień, czy wycinki drzew po na-
wałnicy, a tylko od roku 2014 odnotowano 40 
wyjazdów alarmowych do tego typu zdarzeń.

Tekst i fot. L. Czech

OSP Palikówka

OSP Krasne

Ochotnicza Straż Pożarna
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Ostatnie 4 lata działalności sportowej 
w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Cras-
novia” obfitowały w różnego typu zajęcia 
i wydarzenia sportowe. W ramach działal-
ności GOKiB Krasne prowadzone i organizo-
wane są: 

Zajęcia z  tenisa stołowego dla dzie-
ci i młodzieży organizowane dwa razy 
w tygodniu. Cyklicznie odbywają się tur-
nieje tenisa stołowego dla mieszkańców 
Gminy Krasne. Najlepsi dostają puchary 
i medale, co uatrakcyjnia imprezę. W tym 
roku zapraszamy na już V edycję turnieju. 
Przez cały czas do dyspozycji miesz-
kańców Gminy Krasne nieodpłatnie 
udostępniona jest siłownia na Obiekcie 
Sportowo -Rekreacyjny „Crasnovia”.

Zorganizowano 3 turnieje bilarda. 
Od 2016 r. wraz  ze Stowarzyszeniem SKE 
„Kalokagatia” zrealizowaliśmy już dwa 
projekty sportowe skierowane do dzieci 
i młodzieży. Stowarzyszenie SKE „Kaloka-
gatia” i GOKiB Krasne w ramach działań 
związanych z projektami FIO „Sport to 
zdrowie - Razem  możemy więcej” oraz 
„Aktywność-Wsparcie-Rozwój” zrealizo-
wało w sumie 110 godzin zajęć sporto-
wych, 20 godzin spotkań integracyjnych, 
2 turnieje (turniej piłki nożnej, turniej te-
nisa stołowego) oraz 23 godziny dyżuru 
psychologa-terapeuty. Inicjatywy w ca-
łości zrealizowane zostały z funduszy FIO 
i dla uczestników były bezpłatne.

Braliśmy dwukrotnie udział w Europej-
skim Tygodniu Sportu #BeActive orga-
nizowanym przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, w ramach którego zorgani-
zowaliśmy turniej tenisa stołowego oraz 
gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Tym ra-
zem również najlepsi zostali obdarowani 
nagrodami. Nagrody dla uczestników 
imprez pozyskaliśmy z Ministerstwa Spo-
ru i Turystyki. 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny GOKiB 
Krasne działa aktywnie nie tylko w czasie 
roku szkolnego, ale także na wakacjach. 
GOKiB organizuje wakacyjne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Krasne - zapewnia młodzieży dostęp do 
obiektu- boisk do piłki nożnej, siatkowej, 
koszykowej, bilarda i zajęć sportowych.

B. Giereś

Sport

Co roku w budżecie Gminy Krasne 
rezerwowane są środki finansowe na 
zadania publiczne realizowane przez 
organizacje pozarządowe. Celem zabez-
pieczonych środków jest zapewnienie 
efektywnego wykonywania zadań gminy 
poprzez włączenie organizacji w ich reali-
zację oraz budowanie i umacnianie part-
nerstwa. 

Dzięki dotacjom dla klubów sporto-
wych, dzieci i młodzież mają dostęp do 

bezpłatnych treningów piłki nożnej i ko-
szykówki. Od 2016 r. w budżecie Gminy 
stowarzyszenia mają do dyspozycji „małe 

granty”, z których organizują pikniki, 
przeglądy wokalne i Dni Seniora. Prowa-
dzą kampanie edukacyjno-informacyjne, 
warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Co 
roku Rada Sportu Gminy Krasne organi-
zuje Gminną Biegomanię, szkolne turnie-
je i rodzinne olimpiady.  

Wsparcie organizacji pozarządowych 
to nie tylko udzielanie dotacji, ale tak-
że udostępnianie gminnego mienia, 
inwestowanie w rozbudowę, remonty 
i doposażanie obiektów. To także pomoc 
w organizacji i przeprowadzeniu inicja-
tyw i Ich promocji wśród mieszkańców.  

G. Giedlarowiec

Współpraca Gminy Krasne 
z organizacjami pozarządowymi

Działalność sportowa GOKiB Krasne

Biegomania 2016. Fot. GOKiB

Rajd rowerowy 2015. Fot. Archiwum UG Krasne

Biegomania 2017. Fot. M. Dudek

Biegomania 2018. Fot. A. Mucha 
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Sport

Sekcja koszykówki Klubu Sportowego 
„Palkovia” powstała w październiku 2016 
roku z inicjatywy pani Moniki Danko by-
łej koszykarki MLKSu Rzeszów. Treningi 
te mają na celu stworzenie zajęć pozalek-
cyjnych sportowych dla dziewcząt oraz 
rozpowszechnianie sportu na  terenach 
wiejskich. Na zajęcia uczęszczają uczenni-
ce Zespołu Szkół w Palikówce i Strażowie 
w przedziale wiekowym od II klasy Szkoły 
Podstawowej do II klasy Gimnazjum. Tre-
nujemy 2 razy w  tygodniu po 1h 30 min. 
Zajęcia prowadzone są w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół w Palikówce jak również 
na Orliku. W ubiegłym roku korzystaliśmy 
z dofinansowania Gminy Krasne oraz Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki – Program 
„KLUB”. Dzięki tym środkom mogliśmy 
przeprowadzić zajęcia przez cały rok oraz 
zrealizować wcześniej założony plan tre-
ningowy. Dotacja pozwoliła także na wy-
posażenie wszystkich uczestników zajęć 
w najpotrzebniejszy sprzęt jaki jest nie-

zbędny do wzięcia udziału w treningu 
(buty, stroje, dresy) oraz przeprowadzenia 
treningu (kosz na piłki, piłki do koszykówki, 
dryblerki do nauki kozłowania). Od wrześ-
nia br. zajęcia są finansowane ze środ-
ków na przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym, udzielonym 
przez Gminę Krasne w ramach zadania pt. 
„Wszyscy razem się ruszamy i o swoje zdro-
wie dbamy”. Na dzień dzisiejszy na zajęcia 
uczęszcza 15 uczennic, które przygotowu-
ją się do rozgrywek ligowych. Trzy dziew-
czynki posiadają licencje zawodnicze, są 

to Marlena Bojda, Magdalena Bojda oraz 
Andżelika Rejman. Dziewczynki  repre-
zentują barwy Klubu MLKS Rzeszów, który 
jest jednym z najlepszych klubów na Pod-
karpaciu koszykówki żeńskiej  z wielolet-
nią historią, długoletnimi tradycjami oraz 
wieloma sukcesami. W ciągu roku szkol-
nego prowadzimy ciągły nabór do sekcji. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
we wtorek lub piątek o godz. 15:30 do Ze-
społu Szkół w Palikówce.

M. Danko
Fot. L. Pelc

Koszykówka w Palikówce

W ostatnie dwa lata działalności klu-
bu Strumyka Malawy to ciągły rozwój 
działalności na rzecz nie tylko osób do-
rosłych i młodzieży, ale i dzieci. Prowadzi-
my grupy sportowe dzieci w wieku 5-13 
lat. W okresie jesiennym wprowadzamy 
następną grupę dzieci do rozrywek ligo-
wych. Będąc klubem otwartym na rozwój 
każdej dyscypliny sportowej, zeszłego 
roku objęliśmy opieką grupę akrobatyki 
sportowej Smyk.

Podstawowym celem naszego Klubu nie  
jest tylko rozwój sportowy i kształtowanie 
postaw ale i przede wszystkim wszech-
stronne inicjatywy wychowawcze wśród 
dzieci i młodzieży naszej miejscowości.

R. Ziaja. Fot. A. Mucha

LKS Strumyk Malawa
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Dobiega czas podsumowań i oceny pra-
cy organizacji społecznych, w tym i Klubu 
Sportowego „Crasnovia” w Krasnem. Jest 
nam niezmiernie miło, iż to właśnie dzię-
ki Waszemu wsparciu mogliśmy w 2016 
roku obchodzić 70-lecie istnienia na spor-
towej mapie woj. podkarpackiego. „Cras-
novia” to przede wszystkim klub stawiają-
cy na młode pokolenia piłkarzy. Jesteśmy 
liderem w kształceniu dzieci i młodzieży 
nie tylko w Gminie Krasne, ale również 
w strukturach Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej jako klub wiejski. Stało się to 

w roku 2016 kiedy to przeprowadzono 
wielki nabór do drużyn młodzieżowych. 
W przeciągu kilku miesięcy uruchomi-
liśmy pięć drużyn liczących blisko 100 
osób – dzieci, osiągających niesamowite 
wyniki sportowe. W sezonie 2017/2018 aż 
dwie z pięciu nowoutworzonych drużyn, 
zostało mistrzami w swoich kategoriach 
wiekowych, co pokazuje ciężką pracę Na-
szych zawodników. 

Oprócz środków gminnych i sponsor-
skich, za które serdecznie dziękujemy, 
nasz klub pozyskał w ostatnich dwóch 

latach, środki z dotacji Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach Programu „KLUB”. 
Pozyskane fundusze o łącznej kwocie  
20 000 zł zostały w pełni przekazane dru-
żynom młodzieżowym na zakup sprzętu 
sportowego i organizację dodatkowych 
bezpłatnych zajęć sportowych. 

Klub Sportowy „Crasnovia” dysponuje 
pięknym zapleczem sportowo-rekreacyj-
nym o łącznej wartości 2 mln zł, dzięki 
czemu podczas procesu szkolenia żad-
nemu z zawodników niczego nie brakuje. 
W ramach współpracy 16 października 
2016 roku podpisaliśmy umowę z Aka-
demią Piłkarską Sławomira Peszko, w ra-
mach której łącznie na obiektach kom-
pleksu „Crasnovia” Arena ćwiczy blisko 
300 osób. Nasz stadion doceniają nie 
tylko mieszkańcy i członkowie klubu, ale 
również Polski Związek Piłki Nożnej, który 
regularnie korzysta z naszej bazy szkole-
niowej dla kadr narodowych, jak i zagra-
nicznych. 

Ostatnie 4 lata w historii Klubu Spor-
towego „Crasnovia” w Krasnem to bez 
wątpienia chwile, w których dominowała 
zarówno piłka nożna seniorska, jak i mło-
dzieżowa. To właśnie te 4 lata to dla nas 
czas wielu zmian organizacyjnych i wize-
runkowych klubu, o czym świadczą opi-
nie mieszkańców Gminy Krasne. Coraz 
częściej słyszymy że wyszliśmy z ofertą 
jakiej w Naszej Gminie nie było od wielu 
lat, a ta dotyczy wszystkich grup społecz-
nych od najmniejszych po seniorów. Na-
szą pracę doceniają mieszkańcy sołectwa 
Krasne, którzy regularnie wspomagają 
nas podczas podziału funduszu sołeckie-
go, za co również serdecznie dziękujemy! 

M. Czech. Fot. B. Frydrych

KS Crasnovia Krasne
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Pod skrzydłami Klubu Sportowego 

„Palkovia” Palikówka swoją przygodę 
rozpoczynało wielu młodych ludzi, po-
czynając od drużyny piłkarskiej przez 
sekcję szachową i podnoszenie ciężarów 
po sekcję zapaśniczą. Patrząc na to z dzi-
siejszej perspektywy można stwierdzić, że 
niewątpliwie był to jeden z najlepszych 
okresów klubu i czas, w którym dzisiejsza 
Palkovia rozwijała się w największej do tej 
pory ilości dyscyplin sportowych, odno-
sząc liczne sukcesy.

Obecnie z herbem Palkovii na piersi 
zawody rozgrywa seniorska drużyna piłki 
nożnej. W każdym sezonie zaciekle wal-
czymy o awans, bo o to przecież chodzi 
w tym pięknym sporcie. Choć zdrowie 
i kontuzje nierzadko krzyżują nasze plany, 
nie poddajemy się. Staramy się zrzeszać 
i zachęcać do gry szczególnie mieszkań-
ców naszej wioski, co skutkuje poczuciem 
jedności, odpowiedzialności oraz świet-
nej atmosfery w drużynie jak i w klubie.

Niedawno zorganizowana została 
również młodzieżowa drużyna koszy-
kówki dziewczęcej. Naszym priorytetem 
w najbliższym czasie jest także ponowne 

zgłoszenie do rozgrywek drużyny junior-
skiej, gdyż to oni przejmą pałeczkę po 
starszym pokoleniu. Mamy nadzieję, że 
wiele dokonamy z naszą wspaniałą i am-
bitną młodzieżą.

Dzięki zaangażowaniu działaczy na 
obiekcie sporto-
wym Palkovia Pali-
kówka w ostatnich 
latach z własnych 
środków zrealizo-
wanych zostało 
dużo założeń. Wy-
budowano kolejne 
elementy trybun. 
Już w najbliższym 
czasie będziemy 
mogli cieszyć się 
dodatkową iloś-
cią miejsc siedzą-
cych (ok. 300). 
Powstała wieża, 

która umożliwiła nagrywanie meczów 
z kamery, a niewykluczone, że stanie się 
stanowiskiem komentatora rozgrywek. 
Wzniesiono piłkołapy (na 2 płytach), które 
są wielkim udogodnieniem zarówno na 
treningach, jak  i w czasie zawodów.  Zbu-
dowano nowoczesne boxy (ławki rezer-
wowych) dla zawodników.  Ze środków 
uzyskanych dzięki przychylności Rady 
Gminy udało się wyremontować łazienki, 
z czego bardzo się cieszymy.

Naszym celem na następne lata działal-
ności klubu jest przedłużenie zadaszenia 
obecnej szatni, by móc stworzyć tam miej-
sce pozwalające na organizację imprez 
plenerowych czy festynów, a także miej-
sce spotkań młodych ludzi. Wybiegając 
w przyszłość marzymy o budowie nowej 
szatni, z siłownią i dużą świetlicą, pasują-
cej do reszty naszego pięknego obiektu.

P. Pietraszek
Fot. Archiwun UG Krasne

KS Palkovia Palikówka

23 września 2018 r. w OSiR w Nowej 
Wsi rozegrany został charytatywny turniej 
drużyn dziecięcych w piłce nożnej – Gra-
my  dla Michała. W turnieju udział wzię-
ły drużyny Juventus Academy Rzeszów, 
Pedagogika Sportowa MaxiRaba, Stru-
myk Malawa i Mała Akademia Piłkarska  
w Gminie Trzebownisko. Podczas imprezy 
wystąpił również Konrad Dybaś – mistrz 
świata we Freestyle Football'u oraz Mażo-
retki Contorto z GOKiB w Krasnem. 

Wszyscy spotkali się w szczytnym celu, 
jakim jest zebranie środków na kosztow-
ną operację dziesięcioletniego Michała 
Niemczyka – mieszkańca naszej gminy. 
Michał od urodzenia zmaga się z cztero-

kończynowym porażeniem mózgowym. 
Jeszcze w tym roku chłopca czeka skom-
plikowana i kosztowna operacja biodra, 
warta 138 000,00 zł. Dzięki operacji i reha-
bilitacji Michał będzie mógł dalej popra-
wiać swoją sprawność ruchową. 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować 
na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć  
z Pomocą”, której podopiecznym jest Mi-
chał – nr konta: 42 2490 0005 0000 4600 
7549 3994, koniecznie podając w tytule 
przelewu: „10346 Niemczyk Michał da-
rowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. 
Poniżej jest też link, przez który można 
dokonywać wpłat bezpośrednio na rzecz 
Michała ze strony Fundacji: http://dzie-

ciom.pl/podopieczni/10346
Każdemu za okazaną pomoc z całego 

serca dziękujemy! 
G. Giedlarowiec

Gramy dla Michała
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- Panie trenerze, czy w obecnym roku 
szkolnym, będą zajęcia z koszykówki – 
w pierwszych dniach września pytała 
mama Leny z Malawy – obecnej czwarto-
klasistki 

- Oczywiście, że tak – odpowiedziałem 
– mamy w Malawie dużą grupę dzieci, 
która wspaniale się rozwija i już wkrótce 
stanowić będzie trzon kolejnej drużyny 
z roczników 2008 i 2009... - I nim zdołałem 
dokończyć, usłyszałem: A w ogóle to Lena 
jest zachwycona z pobytu na obozie w Le-
sku. I jej koleżanka Klara także. Pomimo, iż 
obie były pierwszy raz, dzielnie wytrzyma-
ły do końca obozu i zapewniły, że na pew-
no pojadą na następne imprezy koszy-
karskie z WJM... Szkoda, że nie powstała 
czwarta klasa mistrzostwa sportowego...

- W kolejnym roku szkolnym wraz tre-
nerem Arturem Szymańskim postaramy 
się tak przygotować młodych sportow-
ców, by rozszerzyć ideę klas, a może na-
wet szkoły mistrzostwa sportowego. – za-
pewniłem. Najważniejsze, że dzieci miło 
spędziły sierpniowy tydzień wakacji.

Nie tylko Lena i Klara z Malawy sympa-
tycznie, ale przy tym pracowicie, spędziły 
wakacje w ramach organizowanych przez 
SPZ WJM obozów rekreacyjno-sporto-
wych. W Lesku trenowali i wypoczywali 
z nami także uczniowie Zespołu Szkół 
w Malawie: obecni piątoklasiści Zuzia 
i Marcin, czwartoklasista Kuba, szósto-
klasistka Sabina, siódmoklasistki - Nikola, 
Emilia, Natalia, ósmoklasistki: Iza, Ilona, 
Emilia, Ola oraz szóstoklasiści z Zespołu 
Szkół w Krasnem: Rafał i Wiktor. Oprócz 
doskonalenia umiejętności koszykarskich, 
uczestnicy obozu bawili się w aquaparku 
i zwiedzali okolice Leska. Poznali się i mo-
gli wspólnie poćwiczyć z rówieśnikami, 
którzy trenują w projektach WJM w Rze-
szowie, Załężu, Trzebownisku i Błażowej. 

Nim „mistrzowie” z Malawy i Krasnego 
pracowicie spędzali czas w Lesku, nasze 
„złotka”, czyli  koszykarki drużyny, która 
tak efektownie zakończyła sezon 2017/18 
(mistrzostwo województwa szkół pod-
stawowych i 15 miejsce w Polsce oraz 
wicemistrzostwo U14 i 32 miejsce Polsce), 
w nagrodę (nagroda finansowana przez 
rodziców) na początku lipca brała udział 
w  Międzynarodowym Turnieju – Gniezno 
Cup. Wynik nie był najważniejszy, a dzię-
ki udziałowi w imprezie nasze koszykarki 
mogły rywalizować i poznać rówieśników 
nie tylko z wielu regionów Polski, ale m.in. 
z Irlandii, Anglii, Izraela Rosji... I przy okazji 
sprawdzić znajomość języków obcych.

Prócz organizowanych przez nas obo-
zów koszykarki reprezentujące SPZ WJM 
Gmina Krasne przygotowywały się do se-
zonu 2018/19 podczas konsultacji i zgru-
powań kadry Podkarpacia – rocznik 2005, 
która pod kierunkiem nas trenerów SPZ 
czyli Artura Szymańskiego i moim, przy-

gotowuje się do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży. Celem reprezentacji jest 
jak najwyższe miejsce w turnieju grupy B, 
a awans do najlepszej „ósemki” czyli gru-
py A ogromnym sukcesem. 

Przełomowym sezonem dla drużyny 
dziewcząt SPZ WJM Gmina Krasne będzie 
udział w rozgrywkach U14 i skuteczna 
walka o mistrzostwo Podkarpacia oraz 
awans do ćwierćfinału mistrzostw Pol-
ski i... może o szczebel wyżej. W oparciu 
o grupę młodych koszykarzy ćwiczącą 
w hali w ZS w Krasnem zbudujemy dru-
żynę uczestniczącą w rozgrywkach mini-
-kosza U12. 

Przed wakacjami 2019 inspirować bę-
dziemy  tworzenie  kolejnych klasy mi-
strzostwa sportowego w Gminie oraz 
zachęcać dzieci i ich rodziców do udziału 
w naszych wakacyjnych projektach. Dziś 
wiemy, że Leny i Klary – młodych koszyka-
rek z Malawy namawiać już nie musimy.

Tekst i fot. W. Syzdek

W Gminie Krasne „Wszyscy jesteśmy mistrzami”
Wakacyjne wspomnienia trenera
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TG „Sokół’ w Malawie zostało założone 
we wrześniu 2017 r. z inicjatywy nauczyciela 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Ze-
spole Szkół w Malawie - dr Grzegorza Bielca 
(wicemistrza świata i mistrza Europy w akro-
batyce). Po zaledwie 3 miesiącach funkcjo-
nowania sekcji akrobatyki sportowej przy 
SMS w Malawie w silnie obsadzonym tur-
nieju (264 uczestników), podopieczni tre-
nerów Grzegorza Bielec i Jadwigi Pietruchy 
zdobyli 5 medali. Pierwsze medale w histo-
rii Naszego klubu wywalczyli: złoto - Ziaja 
Magdalena, srebro - Borowicz Patrycja, sre-
bro - Radke Leon, złoto - Hanus Gabriela, 
srebro - Kasprzyk Zofia.

Uwieńczeniem sezonu gimnastyczne-
go był udział zawodników ZS w Malwie 
w Finałach Wojewódzkich Mistrzostw 
Podkarpacia w Gimnastyce. Tu debiutując 
w imprezie tej rangi bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa chłopców, którzy zdo-
byli tytuł Drużynowych Mistrzów Pod-
karpacia. Chłopcy - na 12 możliwych do 
zdobycia medali - wywalczyli 7 złotych 
i 2 brązowe medale. Indywidualnie wśród 
dziewcząt w ćw. wolnych 3 miejsce wy-
walczyła Róża Bartman.

Poza systematycznymi treningami To-
warzystwo zorganizowało 2 półkolonie 
w okresie ferii i wakacji z udziałem w su-
mie ponad 50 dzieci z Malawy i gminy 
Krasne.

Tekst i fot. G. Bielec

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Malawie
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W dniu 3 września 2018 r. rozpoczął 
się kolejny rok szkolny 2018/2019. Dzie-
ci i młodzież po zasłużonym odpoczyn-
ku powróciły do szkół, aby pełni zapału 
zdobywać wiedzę.  Ostatnie cztery lata 
to szereg pozytywnych zmian w oświa-
cie. Gmina poczyniła szereg prac zwią-
zanych ze stopniowym wprowadzeniem 
reformy ustroju szkolnego. Przygotowany 
został plan sieci publicznych szkół pod-
stawowych obejmujący cztery szkoły 
podstawowe w miejscowościach: Krasne, 
Malawa, Strażów, Palikówka. W wyniku 
likwidacji gimnazjów do szkół podstawo-
wych włączone zostały klasy gimnazjalne, 
które 31 sierpnia 2019 r. zakończą  swoją 
działalność. W celu sprawnego i ekono-
micznego zarządzania, efektywnego 
wykorzystania kadry dydaktycznej 
i pomieszczeń do nauki, w ramach lo-
kalnej reformy oświaty utworzone zo-
stały na nowo zespoły szkół, do których 
włączono samodzielne przedszkola. Od 
1 września 2016 r. został utworzony Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, od  
1 września 2017 r. Zespół Szkół w Mala-
wie i Zespół Szkół w Strażowie. W roku 
szkolnym 2018/2019 naukę w czterech 
szkołach podstawowych  na terenie 
Gminy Krasne rozpoczęło 1  081 ucz-
niów w  63 oddziałach. Opieką przed-
szkolną objętych zostało 500 dzieci 
w wieku od 3  do 6 lat w 21 oddziałach. 
Gmina zapewniła miejsce w przed-
szkolach dla wszystkich dzieci, których 
rodzice złożyli wnioski. Od pięciu lat  
w Gminie Krasne utrzymuje się tenden-
cja wzrostowa liczby dzieci w szkołach  
i przedszkolach, szczególnie w miejsco-
wości Krasne, Malawa i Strażów.

W celu zapewnienia wysokich wyni-
ków nauczania i wychowania w szko-
łach i przedszkolach na terenie Gminy 
Krasne zatrudnionych jest 170 nauczy-
cieli, w tym:  5 nauczycieli z tytułem 
doktora, 150 nauczycieli legitymu-
jących się wyższym wykształceniem 
magisterskim, 2 nauczycieli legitymu-
jących się wyższym wykształceniem 
zawodowym, co stanowi 99,4 % ogółu 
zatrudnionych nauczycieli. Większość 
nauczycieli posiada najwyższy stopień 
awansu zawodowego tj. nauczyciela 
dyplomowanego. 

Dążąc do podwyższenia jakości usług 
edukacyjnych Gmina Krasne realizowa-

ła w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 
czerwca 2018 r. projekt pt. „Rozwiń swo-
je kompetencje-ukształtuj swoją przy-
szłość”, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020. Wartość projektu 
ogółem wyniosła 541  116,74 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków europej-
skich  485  333,62 zł, z dotacji celowej 
55 783,12 zł. 

Głównym celem projektu był wzrost 
efektywności i atrakcyjności kształcenia 
uczniów i uczennic w dwóch szkołach na 
terenie Gminy Krasne tj. w Zespole Szkół 
w Strażowie i Zespole Szkół w Malawie, 
poprzez  realizację: 

szkoleń doskonalących dla 36 nauczy-
cieli;
zajęć dodatkowych pozalekcyjnych 
dla 235 uczniów i uczennic, w tym ucz-
niów niepełnosprawnych;
doposażenia szkół w narzędzia i sprzęt 
TIK, szkolnych pracowni do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych w po-
moce dydaktyczne.
Od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 

r. gmina realizuje kolejny projekt pt. „Szko-
ła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie 
na obszarze rzeszowskiego obszaru metro-
politalnego”, współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2014-2020. Wartość projek-

Rok 2014/2015 Rok 2018/2019

Szkoła Liczba  
uczniów

Liczba  
oddziałów

Liczba  
uczniów

Liczba  
oddziałów

ZSP Krasne 422 21 475 24

ZS Malawa 294 17 323 17

ZS Strażów 148 9 178 13

SP Palikówka 113 9 105 9

Razem 977 56 1081 63

Przedszkole

ZSP Krasne 189 8 236 10

ZS Malawa 138 6 139 6

ZS Strażów 69 3 75 3

GP Palikówka 50 2 50 2

Razem 446 19 500 21

Zadania oświatowe w Gminie Krasne

Struktura awansu zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Krasne.
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tu ogółem wynosi 987  073,25 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków europejskich  
839 012,26 zł, z dotacji celowej 98 621,59 
zł. Projekt realizowany jest w Szkole Pod-
stawowej w Krasnem i Szkole Podstawo-
wej w Palikówce. Obejmuje szkolenia do-
skonalące dla 52 nauczycieli w zakresie 
wykorzystania TIK i metody eksperymentu  
w nauczaniu, dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne dla 440 uczniów i uczennic, w tym 
niepełnosprawnych, doposażenie szkół 
w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne do 
szkolnych pracowni przedmiotów przy-
rodniczych.  

W roku szkolnym 2017/2018 
we wszystkich szkołach wprowa-
dzono dziennik elektroniczny, któ-
ry znacznie usprawnił komunikację 
między szkołą a rodzicami uczniów.  
W przedszkolach wprowadzono elektro-
niczną ewidencję czasu pobytu dzieci, 
która ma na celu usprawnienia rozliczenia 
z rodzicami i zapewnienia bezpieczeń-
stwa dzieciom.  

W celu zapewnienia dzieciom i mło-
dzieży jak najlepszych warunków  do na-
uki, wychowania i opieki, gmina oddała 
do użytku duży przestronny budynek 
Gminnego Przedszkola w Krasnem,  roz-
budowała budynek Zespołu Szkół w Ma-
lawie o halę sportową oraz pięć sal do 
zajęć dydaktycznych. Kontynuowana jest 
rozbudowa Zespołu Szkół w Strażowie 
z przeznaczeniem na potrzeby przed-
szkola.  Gmina corocznie przeznacza 
w budżecie środki na remonty jednostek 
oświatowych. 

Dzięki wysokiej dbałości o warunki 
nauki, wysoko wykwalifikowaną kadrę 
dydaktyczno-wychowawczą, uczniowie 
z naszych szkół, corocznie uzyskują bar-
dzo wysokie wyniki ze sprawdzianów 
i egzaminów gimnazjalnych. Średnie sta-
niny gminy przekraczają średnią powiatu, 
województwa i kraju.

W rozpoczynającym się roku szkolnym 
życzymy naszym uczniom i wychowan-
kom dużo sukcesów w nauce, radości 
z pobytu szkole, niesłabnącego zapału 
w zdobywaniu wiedzy.

 G. Belcyr

Edukacja i oświata
Jednostka 2015 2016 2017 2018 Razem

ZSP Krasne 20 193,56 4 000,00 41 852,42 35 380,22 101 426,20

ZS Malawa - 21 670,00 22 090,00 40 410,00 84 170,00

ZS Strażów 9 000,00 14 500,00 - 15 400,00 38 900,00

SP Palikówka 88 022,00 24 835,88 8 341,00 5 965,50 127 164,38

GP Palikówka 42 666,00 6 700,00 17 225,00 19 594,00 86 185,00

Razem 159 881,56 71 705,88 89 508,42 116 749,72 437 845,58

Wysokość środków przeznaczonych na remonty w latach 2015-2018, bez wydatków inwestycyjnych.
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Bogatą ofertę edukacyjną
Innowacje pedagogiczne

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
Dbałość o bezpieczeństwo i wszechstronną opiekę

Edukację zdrowotną i ekologiczną 
Wychowanie w duchu patriotyzmu
Udział w programach i projektach

Klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny
Zaplecze sportowe

Klasy o profilu sportowym
Opiekę pedagoga szkolnego i logopedy

Świetlicę i stołówkę szkolną
Ciekawe wycieczki i wyjazdy

Sukcesy w konkursach
Wolontariat

Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
Panującą w szkole atmosferę radości, przyjaźni i życzliwości

Współpracę ze środowiskiem lokalnym

Rośniemy i piękniejemy!

M. Kluz-Międlar, J. Diedzińska, fot. K.Bysiewicz

Jesteśmy szkołą, która zapewni Ci:
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Przy ZSP w Krasnem od 2002 roku dzia-
ła Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny 
„Kopernikus”. 

Jego głównym celem jest planowanie 
i organizowanie pozalekcyjnego życia spor-
towo-rekreacyjnego uczniów, dlatego też 
od lat prowadzimy zajęcia nauki i doskona-
lenia pływania na basenie w Nowej Wsi.

Organizujemy wypoczynek letni 
w formie obozów sportowo-rekreacyj-

nych oraz sobotnie rajdy piesze, czy wy-
cieczki rowerowe.

Jako jedyna szkoła w gminie pozy-
skujemy środki z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki pisząc programy skierowane 
do uczniów naszej szkoły i ich rodziców. 
Otrzymaliśmy już 20 000 zł. na realizację 
programu „Klub” i „Zajęcia sportowe dla 
uczniów z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej”. Głównym celem 

organizacji tych zajęć jest aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży, profilaktyka 
wad postawy oraz zakup sprzętu sporto-
wego z pozyskanych środków. 

Nasza działalność sportowa to również 
funkcjonujące klasy sportowe, których 
uczniowie osiągają znaczące wyniki w po-
wiecie i w województwie.  

T. Szetela
Fot archiwum www.krasne.edu.pl

Promujemy zdrowy i sportowy styl życia

„Świadomość własnej przeszłości poma-
ga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, 
by przekazać następnym wspólne dobro – 
Ojczyznę.”   

 Jan Paweł II

Wychowanie patriotyczne oraz eduka-
cja historyczna i regionalna mają w nowo-
czesnym cyfrowym świecie swoje istotne 
miejsce. Warto i należy uczyć młode po-

kolenie żyć ze świadomością swej prze-
szłości, w poczuciu tożsamości narodo-
wej, by kształtować postawę aprobującą 
to, co służy rozwojowi ojczyzny, celom 
i dążeniom narodu. W Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Krasnem czynimy to ze 
szczerym przekonaniem, ufając, iż nasze 
zaangażowanie przyniesie oczekiwane 
owoce. 

Dla osiągnięcia celu wybieramy drogi 

i formy, które dają naszym podopiecz-
nym możliwość bycia aktywnym uczest-
nikiem a nie biernym odbiorcą działań 
nauczycieli. Jedną z nich jest organizacja 
wycieczek historycznych do miejsc war-
tych poznania i upamiętniających ważne 
wydarzenia. Tylko w ostatnich kilku latach 
odbyły się wycieczki do Krakowa, Warsza-
wy, Wrocławia, Zamościa, Oświęcimia. 
Byliśmy także we Lwowie i regularnie od-
wiedzamy bliższe miejsca: Łańcut, Marko-
wę, Sanok czy Karpacką Troję w Trzcinicy.

Od szeregu lat rozwija się też współ-
praca szkoły z rzeszowskim oddziałem 
IPN. Państwo historycy instytutu przepro-

Pamiętając o dużej i małej ojczyźnie, 
wychowujemy świadomych patriotów
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wadzili w wybranych klasach lekcje, m.in. 
„A więc wojna… Polski wrzesień 1939”, 
„Polacy ratujący Żydów na Rzeszow-
szczyźnie”, „Dziedzictwo powstania stycz-
niowego” i ostatnia - „Symbole naszej 
historii” odbyta w otoczeniu goszczącej 
w naszej szkole wystawy o tym samym ty-
tule wypożyczonej z IPN. Wzięliśmy także 
udział w Spacerze historycznym po Rze-
szowie „Śladem pułkownika L. Lisa – Kuli” 
prowadzonym przez historyka instytutu. 

W szczególnym roku jubileuszu odzy-
skania przez Polskę niepodległości jeste-
śmy również zaszczyceni Honorowym 
Patronatem IPN nad niektórymi z naszych 
projektów.

Niełatwo wymienić wszystkie podej-
mowane w szkole działania prowadzące 
do wychowania świadomych patriotów. 
Są wśród nich piękne akademie i koncerty 
organizowane z okazji świąt narodowych, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, świad-
kami historii, obchody Dnia Patrona czy 
Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie opra-
cowują ciekawe projekty, np. „Nazwiska 
mieszkańców Krasnego”, „Smaki i aromaty 
sprzed lat. Tradycje kulinarne w Krasnem” 
i „Gwara Krasnego”. Biorą także udział 
w licznych konkursach o tematyce histo-
rycznej lub regionalnej, uczą się kultural-
nie kibicować polskim sportowcom oraz 
znają i lubią historyczne gry planszowe.

Ukazując uczniom regionalne dzie-
dzictwo kulturowe, pielęgnując pamięć 
o dorobku poprzedników budzimy w nich 
miłość i przywiązanie do rodzinnej ziemi, 
rozwijamy poczucie dumy z przynależ-
ności do własnego narodu, jego historii, 
języka i tradycji. 

K. Ponulak
Fot. Archiwum www.krasne.edu.pl
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II) - to 
myśl przewodnia działającego w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem 
Szkolnego Koła Wolontariatu. Wdrażamy 
naszych uczniów do pracy na rzecz in-
nych. Organizujemy własne i włączamy 
się w liczne akcje lokalne, ogólnopolskie. 
Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą 
w życiu świetlicy szkolnej, biblioteki, dy-
żurują przy sklepiku szkolnym. Włączamy 
się każdego roku w akcję charytatywną 
organizowaną przez Towarzystwo Nasz 
Dom polegająca na zbieraniu funduszy na 
rzecz Domów Dziecka i Zawodowych Ro-
dzin Zastępczych. Wspieramy akcję cha-
rytatywną  „Szkoło Pomóż i Ty” poprzez 
rozprowadzanie „cegiełek” wśród mło-
dzieży szkolnej”. Tradycją szkoły jest także 
wspieranie Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci. Od kilku już lat w maju z oka-

zji Dnia Dziecka organizowane są zbiórki 
środków higieny, zabawek, ubrań, żyw-
ności, które przekazywane są potrzebują-
cym. W tym roku braliśmy udział w Ogól-
nopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Podczas tej 
akcji zebraliśmy 3 125 zł. Pieniądze zostały 
przekazane na konto Fundacji Podkarpa-
ckie Hospicjum dla Dzieci.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego wolontariusze ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu odwiedzili samotne osoby  
z terenu Krasnego. W imieniu wszystkich 
dzieci i nauczycieli złożyli życzenia świą-
teczne. Obdarowali seniorów samodziel-
nie wykonanymi upominkami.

 Braliśmy udział w  ogólnopolskiej  akcji  
rejestracji potencjalnych dawców krwio-
twórczych komórek macierzystych do 
bazy Fundacji DKMS. 

Nauczyciele i uczniowie naszego ze-
społu od dwóch lat przygotowują szkolną 
„Szlachetną paczkę” dla potrzebujących 
rodzin z naszej miejscowości.

Tradycją stały się prowadzone corocz-
ne zbiórki karmy dla podopiecznych 
Schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.

Tuż przed Świętem Zmarłych zorgani-
zowaliśmy w szkole zbiórkę zniczy pod 
hasłem „Światełko pamięci”. Posprzątali-
śmy na Cmentarzu Pobitno w Rzeszowie 
mogiły żołnierzy oraz zapaliliśmy na nich 
znicze, nie zapomnieliśmy też o grobach 
opuszczonych. Biało-czerwone znicze zo-
stały przekazane na cmentarz  Łyczakow-
ski i Orląt Lwowskich. 

Odwiedziliśmy również Cmentarz Pa-
rafialny w Krasnem, aby tam zapalić zni-
cze i postawić kwiaty na nagrobku Jana 
Mazarakiego, uczestnika Powstania Stycz-
niowego oraz zapomnianych grobach.

Włączamy się również od lat w akcję 
charytatywną Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Od wielu lat bierzemy udział w licznych 
akcjach organizowanych przez Polską Ak-
cję Humanitarną: „Świat bez głodu”, „Niosę 
pomoc”, „Studnia dla Południa”. Pomaga-
my w ten sposób krajom dotkniętym kry-
zysami humanitarnymi. To tylko niektóre 
z naszych działań i nie poprzestaniemy na 
tym. Planujemy kolejne przedsięwzięcia. 
Dzięki szkolnemu  wolontariatowi  mo-
żemy zaobserwować większe zaanga-
żowanie rodziców w działalność szkoły  
i  promocję w środowisku lokalnym. Ak-
cje charytatywne  uczą szacunku do ludzi, 
zwierząt i otaczającego świata. Nasi wo-
lontariusze mogą być dla innych wzorem 
aktywnej i otwartej postawy.

J. Ciupak
Fot. Archiwum www.krasne.edu.pl

Uwrażliwiamy młode pokolenia 
na potrzeby drugiego człowieka
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kras-
nem, mając na uwadze potrzebę pielęg-
nowania atmosfery partnerstwa i dialogu 
ze środowiskiem lokalnym, organizuje co 
roku kilka wydarzeń, które na stałe zagoś-
ciły w kalendarzu imprez Gminy Krasne. 
Należą do nich Piknik Rodzinny, Kiermasz 
świąteczny, Koncert charytatywny i Dzień 
Otwartej Szkoły.

Piknik Rodzinny, w tym roku organi-
zowany po raz szósty, jest niezwykłym 
spotkaniem uczniów, rodziców, nauczy-
cieli, pracowników naszej placówki oraz 
przyjaciół szkoły w niecodziennych oko-

licznościach. Jest prawdziwą integracją, 
okazją do wzajemnego poznania się z zu-
pełnie innej strony, wyjściem naprzeciw 
wzajemnym oczekiwaniom, szansą na za-
cieśnienie więzi międzyludzkich. Nic więc 
dziwnego, że z roku na rok impreza ta na-
biera coraz większego rozmachu, jest wy-

czekiwana nie tylko przez najmłodszych.
Dzień Otwartej Szkoły jest dedykowa-

ny przyszłym uczniom naszej placówki 
oraz ich rodzicom. Goście mogą obejrzeć 
wyposażenie sal lekcyjnych i poznać swo-
ich przyszłych nauczycieli.

Do przedsięwzięć charytatywnych, 
które wyjątkowo dobrze wpływają na in-
tegrowanie różnych środowisk zaliczają 
się: Koncert charytatywny oraz Kiermasz 
świąteczny. Obie imprezy łączy nie tyl-
ko bożonarodzeniowa aura, ale przede 
wszystkim szczytny cel – pomoc potrze-
bującym. 

Wszystkie te imprezy nie mogłyby się 
odbyć bez znaczącego wsparcia Urzędu 
Gminy Krasne.

M. Fila, I. Rządecka-Mikołajczyk
Fot. K.Bysiewicz

Fot. archiwum www.krasne.edu.pl
Fot. rzeszow.ipn.gov.pl

Integrujemy szkołę ze środowiskiem lokalnym
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„Kreatywność to proces generowania 
oryginalnych pomysłów, które mają war-
tość. (....) Innowacja natomiast to wprowa-
dzenie nowych pomysłów w życie.”

Ken Robinson „Kreatywne szkoły”

Przed współczesną szkołą stoją nowe 
zadania i wyzwania. Chęć sprostania im 
skłania nauczycieli do tworzenia nowa-
torskich rozwiązań, poszukiwania no-
wych możliwości działania, sposobów 
aktywizacji uczniów, pobudzania ich do 
samodzielności myślenia i działania. Po-
dejmują  więc działania innowacyjne - 
nieszablonowe i niekonwencjonalne.

Innowacyjność wpisuje się w wizję roz-
woju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Krasnem, a jej wartość jest tym wyższa, 
im więcej korzyści wyniosą z niej ucznio-

wie. Obecnie realizowane są następujące 
innowacje: „Więcej kultury”, „Nauka gry na 
flażolecie jako wsparcie rozwoju kompe-
tencji praktycznych, poznawczych i spo-
łecznych uczniów klas początkowych”, 
„Tu mieszkam i żyję - moje korzenie”, „Or-
tografia wokół nas”, „Akademia Przyrod-
nicza”, „Z matematyką w świat”, „Zapro-
gramuj cyfrową przyszłość”, „Przygoda ze 
sztuką”.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia robotyki prowadzone w oparciu 
o zestawy edukacyjne Lego Mindstormns 
EV3. 

Realizowane innowacje wzbogacają 
ofertę edukacyjną naszej placówki, stwa-
rzają naszym wychowankom możliwość 
wszechstronnego i optymalnego rozwo-
ju, w tym zdolności twórczego myślenia.

E. Zakorczmenna
Fot. J. Ciupak

Fot. K. Bysiewicz

Nieszablonowo i niekonwencjonalnie
Innowacje pedagogiczne
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Codziennie 

nowe wyzwania

Każdego dnia w przedszkolu na dzieci czeka mnóstwo różno-
rodnych zajęć, rozwijających ich kreatywność, podkreślających 
indywidualność oraz odkrywających talenty.

Cykliczne spotkania 
ze sztuką

W przedszkolu dbamy o to aby najmłodsi mogli obcować 
z kulturą i sztuką. Bierzemy udział w audycjach muzycznych, 
gościmy objazdowe teatrzyki a także organizujemy wyjazdy na 
przedstawienia i spektakle. 

Integracja 
ze środowiskiem lokalnym

Będąc częścią środowiska lokalnego współpracujemy z wła-
dzami gminy Krasne, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką 
w Krasnem, Policją, lokalnymi przedsiębiorstwami, służbą zdro-
wia  oraz innymi placówkami oświatowymi. Wychodzimy do 
społeczności organizując pikniki, imprezy i spotkania rodzinne.

Modernizacja placu zabaw

W 2015 r. nastąpiła modernizacja placu zabaw. Stare i znisz-
czone urządzenia zastąpiono nowymi, kolorowymi i przyjazny-
mi dla dzieci sprzętami. Plac ten służył nam do kwietnia 2018 r. 
Podczas przeprowadzki do budynku nowego przedszkola więk-
szość urządzeń została przeniesiona i jest nadal eksploatowana. 

Nawiązanie współpracy 
międzynarodowej

Nasze przedszkole odwiedzili goście w ramach projektu „ED-
UGATE – Multilingual teaching in early childhood education and 
care” finansowanego z Programu ERASMUS+. Przybyli partnerzy 
z Gminy Piacenza (Włochy), Departamentu Edukacji, Kultury 
i Sportu Miasta Ryga (Łotwa), Szkoły ZA ANGEL w Pradze (Cze-
chy), Instytutu Fini (Słowenia) i Uniwersytetu Milano-Bicocca 
(Włochy).  Podczas wizyty obserwowali pracę nauczycieli, włą-
czyli się w realizację zajęć oraz bliżej poznali zasady nauki języ-
ka angielskiego w placówkach przedszkolnych. Gości miedzy 
innymi zachwyciły otwartość dzieci, nowatorskie formy pracy 
dydaktycznej jak również nowopowstały budynek przedszkola 
w Krasnem.
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Organizacja i udział 

w konkursach

Aby rozwijać talenty dzieci, bierzemy udział licznych  konkur-
sach  a także organizujemy uroczystości konkursowe w naszej 
placówce zapraszając dzieci i opiekunów z okolicznych przed-
szkoli.

Uroczyste otwarcie nowego 
przedszkola w Krasnem

9.06.2018 r.  był dniem szczególnym dla dyrekcji, nauczycieli, 
pracowników, dzieci i rodziców z ZSP w Krasnem.  Po długich 
oczekiwaniach odbyło się otwarcie nowo wybudowanego 
przedszkola w Krasnem.  Uroczystości rozpoczęły się od Mszy 
Świętej odprawionej przez ks. Proboszcza, następnie zgroma-
dzeni udali się na plac przedszkolny gdzie odbyło się symbolicz-
ne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku. Oficjalne powi-
tania, podziękowania i przemówienia zaproszonych gości  miały 
miejsce w sali widowiskowej, która z trudem pomieściła wszyst-
kich przybyłych. Całość uświetniły występy przedszkolaków, 
którzy z radością zaprezentowali swoje umiejętności taneczne 
i aktorskie. Po części oficjalnej przybyli goście mieli możliwość 
zwiedzić obiekt oraz wykonać wpis do księgi pamiątkowej.

Pielęgnowanie tradycji

Podkreślamy wartość rodzimych tradycji i pielęgnujemy sta-
ropolskie obyczaje. Sięgając do korzeni tworzymy własne zwy-
czaje, które są nieodzownym elementem naszego przedszkol-
nego kalendarza.

Poznawanie ciekawych miejsc 

Chcemy aby nasi wychowankowie poznawali interesujące 
miejsca w naszej okolicy. Organizujemy wycieczki poszerzające 
wiedzę o otaczającym nas świecie.

Spotkania 
z interesującymi ludźmi

Aby zaszczepić w naszych wychowankach różnorakie zain-
teresowania często organizujemy spotkania z osobami, które 
przedstawiają swoje zawody i pasje.

Świętowanie 
uroczystości rodzinnych

Wiemy, że rodzina jest wartością najwyższą, dbamy zatem 

o pielęgnowanie więzi poprzez organizowanie spotkań z rodzi-
cami oraz dziadkami. Dzięki takim uroczystościom dzieci naby-
wają odwagi i śmiałości, a także mają możliwość zaprezentowa-
nia umiejętności nabytych w przedszkolu.

G. Danak. Fot. M.A. Krzywonos
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Zespół Szkół w Malawie
Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.

Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – nauczyciel to poszukiwacz talentów.
Poniżej prezentujemy osiągnięcia uczniów naszej szkoły w czterech kategoriach tematycznych.

Tak się zmieniliśmy!

Tak było

Tak jest
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Sukcesy dydaktyczne

Fot. ZS Malawa

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „O ludziach Solidarności...” 2016

Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej 2018

V Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania 2016

V Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania 2016

VII Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania 2018

II Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrzowskie Pióro” 2017
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Sukcesy artystyczne

Fot. ZS Malawa

II Drugi Gminny Konkurs Kolęd i Postorałek 2016

V Powiatowej Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2017

Międzyszkolny Przegląd Jasełek 2015

VI Powiatowej Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2018

Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2016

II Podkarpacki Festiwal Piosenki Europejskiej 2016
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Sukcesy plastyczne

Fot. ZS Malawa

XVIII Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Ziemia – Nasz Dom” 2018

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  
„Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” 2017

Ogólnopolski Konkurst Plastyczny Komendy Głównej Policji  
w Warszawie „Stok nie jest dla bałwanów” 2017

X Konkurs Plastyczno-Teatralny „Kukły” 2018
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Stan wojenny oczami współczesnych” 2017

XVII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej 
„Kolędnicy-Wędrownicy” 2016

Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Wiosna widziana Twoimi oczami” 2017
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Sukcesy sportowe

Fot. ZS Malawa

Trening w nowej hali sportowej

Michał Wilk – Mistrz Polski 
w Snowboardzie 2018

SP Malawa – Mistrz Województwa Podkarpackiego w Piłce Koszykowej 
2017/2018

Podsumowanie sezonu snowboardowego 2018

Uczennice klas mistrzostwa sportowego w Malawie 
w trakcie zawodów

Zawody eliminacyjne w snowboardzie do OOM 2018

Mateusz Wilk – IV miejsce w Mi-
strzostwach Polski w Snowbardzie 
2018

Ogólnopolski finał Igrzysk Dzieci w Piłce Koszykowej Dziewcząt 2018
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Rozwijanie czytelnictwa

Korzystając z różnorodnych form i metod rozwijamy u dzieci 
zainteresowanie literaturą i czytelnictwem. Czytają dzieciom nie 
tylko nauczyciele, ale realizując podjęte przedsięwzięcia rów-
nież zapraszani goście, rodzice, starsi i koledzy ze szkoły.

Spotkania z ciekawymi gośćmi

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Przedszkole z pasją” 
dzieci mają okazję poznawać liczne osoby i ich pasje, zaintere-
sowania oraz ciekawostki związane z wykonywanym przez nich 
zawodem, marzeniami, jak też wolontariatem.

Spektakle i koncerty

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko ma możliwość po-
znawania świata sztuki i kultury. W tym celu organizujemy dla 
przedszkolaków koncerty muzyczne, przedstawienia w placów-
ce, jak również wyjazdy do teatru, kina czy muzeum.

Święta rodzinne

Podstawowym i najbliższym środowiskiem każdego człowie-
ka jest rodzina. Stosując różne metody i formy pracy staramy 
się ukazać dzieciom wagę więzi rodzinnych, rozbudzać miłość 
i szacunek do  jej członków. Kalendarz stwarza nam okazję do 
organizowania spotkań z najbliższymi, aby dzieci mogły wyrazić 
swoje uczucia i wdzięczność dziadkom, rodzicom oraz spędzać 
czas na wspólnej zabawie i nauce.
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Udział w konkursach

Każde dziecko wy-
kazuje pewne zdol-
ności i zainteresowa-
nia, które staramy się 
dostrzegać i rozwijać. 
Jednym ze sposobów 
jest przygotowywanie 
przedszkolaków i ich 
udział w różnorod-
nych konkursach za-
równo gminnych, jak 
i regionalnych, ogól-
nopolskich i między-
narodowych.

Udział w projektach

Obok realizacji zadań wynikających z podstawy programowej 
uczestniczymy w różnych projektach ogólnopolskich. Poprzez 
ich realizację poszerzamy wykorzystanie różnorodności form 
i metod pracy oraz rozwijamy u dzieci postawy otwarte na poru-
szaną w nich problematykę. Dzieci uczą się np. zdrowego trybu 
życia i odżywiania, kształtują postawy proekologiczne,  itp.

Wychowanie patriotyczne

W naszym programie dydaktyczno-wychowawczym nasze-
go przedszkola nie może zabraknąć kształtowania u naszych 
dzieci miłości do Ojczyzny. Święta narodowe stwarzają okazję 
do rozwoju patriotyzmu w sercach małych Polaków, poprzez or-
ganizację i udział w konkursach, przemarszach, spotkaniach czy 
akademiach.

Wycieczki

Realizując treści programowe korzystamy z formy nauki w te-
renie. Uczymy dzieci poznawać najbliższe i dalsze środowisko 
poprzez spacery oraz dalsze wycieczki. W ten sposób dzieci 
mogą poznawać różnorodne środowiska nie tylko z opowieści, 
ilustracji, filmów czy multimediów, ale poznawać je osobiście.

B. Korab. Fot. Archiwum GP Malawa
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Rok 2016 był szczególnym dla całej 
społeczności Zespołu Szkół w Strażowie, 
gdyż właśnie minęło 110 lat, gdy Rada 
Szkolna Krajowa we Lwowie wydała po-
zwolenie na utworzenie w naszej miej-
scowości Jednoklasowej Szkoły Ludowej.

 W związku z tym wspaniałym jubileu-
szem cały rok szkolny 2015/2016 obfito-
wał w szereg imprez, konkursów i projek-
tów jednoczących uczniów, nauczycieli, 
rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły. 

13 października 2016 roku był dniem 
wieńczącym nasze całoroczne działania. 
Uroczyste obchody 110-lecia szkoły roz-
poczęliśmy w  kościele parafialnym Mszą 
świętą celebrowaną przez J.E. Księdza 
Biskupa Jana Wątrobę, podczas której na-
stąpiło poświęcenie nowego sztandaru 
szkoły ufundowanego przez rodziców, 
nauczycieli i absolwentów.

Wśród licznie zgromadzonych gości, 
dawnych i obecnych pracowników i ucz-
niów, delegacji z innych szkół, znaleźli się 
też przedstawiciele władz samorządo-
wych i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Po przejściu do budynku szkoły Ksiądz 
Biskup odsłonił i poświęcił tablicę upa-
miętniającą postać Józefa Jachowicza – 
posła do Rady Państwa w Wiedniu, posła 
i senatora II Rzeczpospolitej.

Dalsza część uroczystości miała już 
miejsce na sali gimnastycznej, gdzie gości 
powitała dyrektor Agata Gunia-Buk. Ju-
bileuszową akademię prowadzili: Renata 
Mosior – była dyrektorka szkoły i Grzegorz 
Rejman – absolwent.  Po przemówieniach 

przedstawicieli władz, prowadzący zapo-
znali zebranych z historią szkoły, której 
towarzyszyła prezentacja multimedialna, 
obfitująca w dużą liczbę interesujących 
zdjęć, udostępnionych przez przychyl-
nych szkole mieszkańców Strażowa.  Jak 
przystało na jubileusz, nie zabrakło też 
urodzinowego tortu, który pokroiła pani 
dyrektor. Po uroczystości została nim po-
częstowana szkolna młodzież. 

Po części oficjalnej, staropolskim po-
lonezem w wykonaniu uczniów gimna-
zjum, rozpoczęła się część artystyczna. 
Młodzież w  pięknych, galowych stro-
jach wspaniale zatańczyła trudny układ. 
Następnie zebrani wysłuchali piosenek 
w wykonaniu Moniki Michny. Uczniowie 
klasy II gimnazjum przedstawili insceni-
zację przygotowaną na podstawie noweli 
„Antek” B. Prusa. Można było zaobserwo-

wać, czym różniła się edukacja i szkoła 
w dawnych czasach od współczesnej. 
Młodym aktorom towarzyszyła ciekawa 
scenografia, rekwizyty i stroje. Na zakoń-
czenie wystąpił szkolny chór, który wyko-
nał piosenkę pt. „Szkoła jest nowelą”. 

Goście mieli jeszcze okazję zwiedzenia 
budynku szkoły. Absolwenci zauważyli, 
że po latach bardzo się zmienił, przeszedł 
szereg remontów, a dzisiaj wygląda pięk-
nie i nowocześnie. „Aż chce się do takiej 
szkoły chodzić” – mówili.

Uroczystości jubileuszowe sprzyjały 
wspólnym spotkaniom, integracji spo-
łeczności lokalnej: absolwentów, byłych 
i obecnych pracowników, uczniów oraz 
ich rodziców. 

Jubileusz stał się okazją do wydania 
monografii szkoły. Książka ta jest wy-
razem podziękowania tym wszystkim, 
którzy tworzyli historię szkoły w Strażo-
wie od jej powstania po dzień dzisiejszy 
i z dużym zaangażowaniem pracowali na 
jej kolejne sukcesy.

A. Rejman, M. Tonia
Fot. K. Bysiewicz

Nie ma teraźniejszości bez przeszłości
Jubileusz szkoły w Strażowie
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Szkoła to nie tylko nauka. To nie tylko 
wkuwanie na pamięć dat, regułek, pisanie 
wypracowań, rozwiązywanie zadań i wie-
logodzinne ślęczenie w szkolnej ławce. 
Szkoła to także niezapomniana przygoda 
i odkrywanie tego co nowe i nieznane.

Wiedzą o tym doskonale uczniowie 
szkoły w Strażowie, którzy mogą brać 
udział w różnego rodzaju wydarzeniach. 
Od wielu lat działa założony przez na-
uczyciela wychowania fizycznego, Szkol-
ny Klub Turystyki Rowerowej „KOŁO”. Co 
roku „KOŁO” organizuje dla strażowskich 
uczniów, i nie tylko, rajdy rowerowe. Na 
stałe do szkolnego kalendarza wpisał się 
wrześniowy rajd „Pożegnanie wakacji”, 
którego bazą jest zaprzyjaźniona szkoła 
w Budach Głogowskich. Szkoła w Stra-
żowie gościła natomiast uczestników 
I Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego pod hasłem „Wszyscy RAZEM 
się ruszamy i o swoje zdrowie dbamy”, 
w którym wzięło udział blisko 150 miesz-

kańców naszej gminy w wieku od 5 do 
75 lat.  

Kolejnymi i niezapomnianymi atrakcja-
mi, które proponuje swoim podopiecz-

nym szkoła w Strażowie, są takie akcje jak, 
np.: „Noc w szkole” i organizowana w tym 
roku szkolnym po raz pierwszy akcja pod 
hasłem „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. 
Takie wydarzenia to nie tylko wspania-
ła zabawa, integracja szkolnego środo-
wiska, ale także i nauka. Podczas „Nocy 
w szkole” uczniowie nie tylko grają w pił-
kę czy gry planszowe, oglądają filmy, ale 
także uczą się jakże potrzebnych w życiu 
zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie naszej szkoły odkrywają 
również ciekawy świat kuchni poprzez 
uczestniczenie w zajęciach Kółka Kulinar-
nego. Podczas zajęć uczniowie zdoby-
wają umiejętności przydatne im w życiu 
codziennym, integrują się i uczą współ-
pracy, a przede wszystkim pożytecznie 
spędzają wolny czas. Rozwijają nawyki 
racjonalnego i zdrowego odżywiania, 
przygotowując zdrowe przekąski i desery. 
Żeby tradycji stało się zadość, sięgają do 
sprawdzonych przepisów naszych babć 

i potrafią upiec pyszne ciasto drożdżo-
we czy też francuskie. Zajęcia kończą się 

Nie samą nauką człowiek żyje

Rajd rowerowy

„Noc w szkole”

„Wsiąść do pociągu byle jakiego” Kółko Kulinarne
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wspólną degustacją wykonanych przez 
uczniów potraw.

Szkoła promując zdrowe odżywianie 
wśród uczniów przystąpiła do Ogólno-
polskiego Projektu Edukacyjnego pod ha-
słem „Jedz smacznie, zdrowo i kolorowo”. 
Uwieńczeniem projektu było wykonanie 
przez uczniów klas IV-VI i gimnazjum 
smacznych przekąsek, które degustowała 
cała społeczność szkolna.

„Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, którą ludzkość wymyśliła” – pi-
sała Wisława Szymborska. Chcąc rozpo-
wszechnić czytelnictwo wśród najmłod-
szych i sprawić, że jako dorośli chętnie 
sięgną po książkę, w bibliotece szkolnej 
prowadzone są cotygodniowe spotkania 
pod hasłem „Czytanie na dywanie”. 

W zajęciach uczestniczą najmłodsi ucz-
niowie naszej szkoły. Dzieci chętnie biorą 
w nich udział, bo leżąc w bibliotece na 
dywanie, czując zapach książek i słucha-
jąc głośnego czytania tekstu przez  panią 
bibliotekarkę, mogą poczuć się swobod-
nie, zamknąć oczy i przenieść się w inny 
świat. Taka forma zajęć służy budowaniu 
więzi, eliminowaniu negatywnych emo-
cji, rozbudzaniu wyobraźni i znakomicie 
przekonuje do książek nawet najbardziej 
oporne maluchy. 

Programowanie nie musi być ani trud-
ne, ani nudne! Na zajęciach z robotyki 
uczniowie, poznając zastosowanie algo-
rytmów i zgłębiając tajniki programowa-
nia,  zdobywają praktyczne umiejętności 
budowania i programowania robotów 
w oparciu o zestawy Lego Mindstorms 
EV3. Młodzi entuzjaści mechatroniki 
tworzą własne projekty autonomicznych 
robotów, pracują wspólnie nad ich zapro-
gramowaniem i udoskonalaniem działa-
nia. 

Zdobyte doświadczenia z pewnością 
przydadzą  się w szkole średniej i przyczy-
nią się do wyboru atrakcyjnego zawodu. 
Przygodę z robotyką w szkole zapocząt-
kował przed dwoma laty nauczyciel in-
formatyki, spotykając się z bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. Ciągle 
staramy się poszerzać zaplecze sprzęto-
we, by umożliwić udział w zajęciach więk-
szej liczbie naszych uczniów. Widocznymi 
efektami były bardzo ciekawe i dopra-
cowane w każdym szczególe projekty 
gimnazjalne oraz udział uczniów i ich ro-
botów w pokazach i zawodach w czasie 
pikników rodzinnych. 

W. Socha, A. Rejman, 
S. Stachura, K. Bysiewicz.

Fot. Archiwum szkolne 
– strazow.edu.pl

Zajęcia z programowania

„Czytanie na dywanie”

„Jedz smacznie, zdrowo i kolorowo”
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Od 5 lat w Zespole Szkół w Strażowie  
nauczyciele przedmiotów matematycz-
no- przyrodniczych są organizatorami Po-
wiatowego Konkursu Przyrodniczego. Pa-
tronami tego przedsięwzięcia są: Starosta 
Rzeszowski Józef Jodłowski i Wójt Gminy 
Krasne Wilhelm Woźniak. 

Co roku gimnazjaliści zmagają się z py-
taniami z różnych dziedzin przyrody. Te-
matem pierwszego konkursu była „Unia 
Europejska wczoraj i dziś” kolejnym,  „Od  
ekologii do  ochrony środowiska”, na-
stępnym „Kraje Basenu Morza Śródziem-
nego” oraz „Kraje Alpejskie”. W  tym roku, 
w związku z 100 rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, tytuł  kon-
kursu brzmiał „Piękna nasza Polska cała”,  
a zadania dotyczyły wiedzy o naszej Oj-
czyźnie. Każdy konkurs ma dwa etapy: 
pierwszy- szkolny w formie elektronicz-
nego testu i drugi,  który odbywa się już 
w szkole Strażowie. Biorą w nim udział 
trzyosobowe  drużyny ze zgłoszonych 
szkół. Gościliśmy już uczniów z: Malawy, 
Krasnego, Stobiernej, Bud Głogowskich, 
Palikówki, Rzeszowa, Łukawca, Jasion-
ki, Trzebowniska, Nowej Wsi, Łąki i Za-

czernia. Oprócz zmagań konkursowych 
uczestnicy  mają szansę wysłuchać cie-

kawych prelekcji zaproszonych gości: 
z SGGW-u w Warszawie, WSIiZ-u w Rze-
szowie, z Zarządu  Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego, absolwentów II LO 
w Łańcucie.

Uczniowie naszej szkoły zajęli III miej-
sce w I edycji konkursu. Byli to: Oliwia 
Krupa, Kacper Krupa, Daniel Grudniewicz. 
Dwukrotnie nasi uczniowie zajęli I miej-
sce: podczas III edycji: Paulina Janac, Ka-
rolina Nowak, Aleksandra Sadowska oraz 
V edycji: Gabriela Mendrala, Karolina Sier-
żęga, Aleksandra Sadowska.

Laureaci i pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymują nagrody sponsorowane 
przez: Starostwo Powiatowe, Wójta Gmi-
ny Krasne, Dyrektora ZS w Strażowie, Pol-
ski Związek Łowiecki, WSIiZ w Rzeszowie.

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

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy
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Święto Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka już od wielu lat jest stałym elemen-
tem kalendarza uroczystości przedszkola w Strażowie. Jest to 
zawsze dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Miłym 
akcentem tych spotkań są konkursy organizowane dla babć 
i dziadków przez nauczycielki przedszkola. Dzieciaki prezentują 
swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie oraz przy-
gotowują laurki. Widząc rozpromienione twarze babć i dziad-
ków uświadamiamy sobie, jak ważne są te spotkania i dlatego 
warto podtrzymywać tę tradycję.

I. Barnat. Fot. N. Strażewska

Wycieczki

Czy zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest stwarzanie dzie-
ciom możliwości aktywnego spędzania czasu właśnie poprzez 
udział w wycieczce? Przedszkole w Strażowie za jeden z prio-
rytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. 
Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu 
przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świę-
towanie przy różnych okazjach,  również w trakcie wspólnych 
wycieczek dzieci z rodzicami i personelem przedszkola. Wiele 
radości wszystkim sprawiają organizowane systematycznie wy-
cieczki np. do stadniny koni w Albigowej, Zagrody Garncarskiej 
w Medyni Głogowskiej czy na piknik do hotelu Cztery Pory Roku 
w Rudnej Małej.

J. Szubart. Fot. N. Strażewska
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Zajęcia z rodzicami

Zajęcia otwarte z rodzicami to integrująca forma kontaktu 
z rodzicami wzbudzająca wiele emocji. Aktywny udział rodziców 
w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci w przedszkolu 
ma ogromne znaczenie dla wszystkich podmiotów nauczania. 
Rodzice mają okazję zapoznać się z niektórymi metodami pra-
cy nauczyciela i zaobserwować swoje pociechy w toku różno-

rodnych działań. Zajęcia bowiem dają rodzicowi niepowtarzal-
ną okazję zobaczenia, jak jego dziecko odnajduje się w grupie 
przedszkolnej, jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczy-
cielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje 
i wykonuje polecenia oraz jak się prezentuje poziom jego umie-
jętności na tle umiejętności innych dzieci. Wspólne przeżywanie 
i działanie pozwala rodzicom dokładniej poznać własne dziecko, 
a także zauważyć jego problemy. Poprzez uczestniczenie w tego 
typu zajęciach i ćwiczeniach bardziej  umacniają się kontakty ro-
dziny z przedszkolem.

L. Gunia. Fot. N. Strażewska

Zespół taneczny

W przedszkolu w Strażowie powstał ludowy zespół tanecz-
ny „Mali Strażowianie”. Kierownictwo w zespole objęła znana 
i aktywna w środowisku pani Dorota czyli Irena Barnat. Piękne 
stroje zostały uszyte przez babcię Madzi Kurcek. Przedszkolaki 
już kilkakrotnie prezentowały się w nich podczas różnych uro-
czystości przedszkolnych i szkolnych. Dużym osiągnięciem ze-
społu było zajęcie w tym roku I miejsca podczas konkursu tań-
ców ludowych w Krasnem. Wszystkie występy przedszkolaków 
są nagrywane przez panią Natalię Strażewską i są dostępne na 
naszej stronce: www.gpstrazow.edupage.org  Zapraszamy do 
obejrzenia!  

E. Nowak. Fot. N. Strażewska

Edukacja i oświata - Przedszkole w Strażowie
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Edukacja i oświata - Szkoła w Palikówce

Początek kadencji Rady Gminy to przy-
znanie kwoty 100 000 złotych dla naszej 
szkoły, przeznaczonych na prace remon-
towe wewnątrz budynku. 

Po analizie potrzeb przyjęto harmono-
gram prac remontowych:

położenie płytek na korytarzach gór-
nym i dolnym,
wykonanie balustrad chromoniklo-
wych,
wymiana parkietu w dwóch klasach,
renowacja parkietu w dwóch kla-
sach,
założenie dodatkowych rur spu-
stowych, rynien, oraz uszczelnienie 
dachu na łączniku szkoły. Te prace 
dekarskie wyeliminowały problem 
zawilgocenia budynku.

Kwota 100 000 złotych to najwyższa 

dotacja przyznana ze środków budżetu 
Urzędu Gminy. 

Kolejne lata to sukcesywne dokonywa-
nie dalszych prac remontowych:

renowacja parkietu w kolejnych kla-
sach,
malowanie klas,
podział szatni szkolnej.

Wizerunek szkoły zmieniają również 
kwiaty doniczkowe na zewnątrz szkoły, 
nowe ławki ogrodowe, kosze na śmieci. 
Modernizacji uległ także parking szkol-
ny, poprzez jego poszerzenie i położenie 
kostki brukowej.

Korzystając z przychylności władz gmi-
ny, szkoła w Palikówce zyskuje dodatko-
we godziny przeznaczone między innymi 
na:

zajęcia logopedyczne,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
gimnastykę korekcyjną,
wydłużenie czasu pracy świetlicy 
szkolnej.

Dodatkowe godziny przeznaczamy 
również na realizację atrakcyjnych pro-
gramów edukacyjnych takich jak: „Badacz 
Wody” i „ Szkoła dla Ekorozwoju”.

Wymiernym efektem powyższych 
działań jest uzyskanie w roku 2017 dru-
giego miejsca w Polsce w Międzynarodo-
wym Programie „Badacz Wody”. W nagro-
dę uczniowie wyjeżdżają na dwudniową 
wycieczkę, której koszt ponoszą organi-
zatorzy.

W 2017/2018 roku uczniowie zajmują 
czołowe miejsca w Ogólnopolskim Kon-
kursie Informatycznym firmy Microsoft, 
w związku ze zdobytymi osiągnięciami 
wyjeżdżają do siedziby firmy w Warsza-
wie po odbiór nagród.

Za działania ekologiczne uzyskujemy 
dla szkoły Certyfikat Zielonej Flagi za re-
alizację działań w programie Szkoły dla 
Ekorozwoju, będącej świadectwem zaan-
gażowania na rzecz ochrony środowiska. 

Fundacja GAP Polska przekazuje środki 
finansowe na organizację festiwalów eko-
logicznych w latach 2017 i 2018 dla śro-
dowiska lokalnego. 

Systematycznie wyjeżdżamy do Krako-
wa na Noc Naukowców, gdzie uczniowie 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych 
przez pracowników naukowych Krakow-
skich Uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Akademii Ekonomicznej, Uniwersyte-
tu Pedagogicznego.

Należy wspomnieć również o organi-
zowaniu Zimowisk w okresie ferii zimo-
wych dla najmłodszych uczniów – środki 
finansowe na to zadanie przekazane są 
przez GOPS Krasne.

Kalendarium szkoły w Palikówce

Uczestnicy projektu „Badacz wody”
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Przy wsparciu finansowym Gminy rea-
lizujemy projekty unijne takie jak:

„Aktywna tablica”
„Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa”
indywidualizacja procesu nauczania 
– podnoszenie umiejętności mate-
matyczno – przyrodniczych oraz in-
formatyczno – językowych
dziennik elektroniczny – komputer 
w każdej klasie

Całość tych projektów i przedsięwzięć 
to koszt blisko 20 000 złotych, przekaza-
nych do budżetu szkoły przez Urząd Gmi-
ny w Krasnem.

modernizacja kuchni,
położenie nowej wykładziny homo-
genicznej w świetlicy szkolnej,
remont sanitariatów szkolnych oraz 
modernizacja kotłowni.

Nadrzędnym celem szkoły jest przygo-
towanie absolwentów do dalszej nauki. 
Możemy się pochwalić uzasadnionym 
stwierdzeniem, że nie tylko szkoły miej-
skie uczą dobrze. Przytoczę tutaj wyniki 
uzyskane przez naszych uczniów.

SPRAWDZIAN – wynik ogólny dla ucz-
nia kończącego szkołę podstawową:

Rok 2015 – sprawność ucznia 74%
Rok 2016 – sprawność ucznia 79%

Wyniki osiągnięte przez uczniów na-
szej szkoły to czołówka szkół Podkar-

pacia. Również absolwenci gimnazjum 
uzyskują ponadprzeciętne wyniki egza-
minów z poszczególnych przedmiotów 
nauczania.

Jesteśmy gwarancją 
dobrej jakości!

Wyniki egzaminów to sukces naszych 
wychowanków, przytoczę osiągnięcia 
uzyskane w ostatnich latach.

Rok  2015:
Część humanistyczna:
 język polski – 78,1%
 historia – 74,4%
Część matematyczno-przyrodnicza:
 matematyka – 62,7%
 przedmioty przyrodnicze – 64%
Część językowa:
 język angielski – 81,6%
Następne lata to również ponadprze-

ciętne wyniki.
Rok 2017:
Część humanistyczna:
 język polski – 79%
 historia – 67,5%
Część matematyczno-przyrodnicza:
 matematyka – 55,8%
 przedmioty przyrodnicze – 55%
Część językowa:
 język angielski – 65,5%

Należy podkreślić sukcesy naszych 
uczniów w olimpiadach przedmiotowych 
organizowanych przez Podkarpackie Ku-
ratorium Oświaty.

Finaliści takich przedmiotów:
Rok 2015 – biologia
Rok 2016 – historia, geografia
Rok 2017 – przyroda

Grono Pedagogiczne SP Palikówka
Fot. A. Kozdra

Edukacja i oświata - Szkoła w Palikówce

Badacz Wody. Wręczanie nagród w Warszawie

Badacz Wody. Przedstawienie projektu w Warszawie

Festiwal Wody w Palikówce
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Edukacja i oświata - Szkoła w Palikówce

Wręczenie nagród w siedzibie Microsoft w Warszawie

Zajęcia z świetlicy szkolnej

Małopolska Noc Naukowców w Krakowie

Wycieczka w czasie ferii

Ferie w kręgielni

Zajęcia z ratownictwa w czasie ferii
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Odnowione miejsce pamięci

W  ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020 zrealizowano projekt  odnowy miejsca pamięci ofiar 
I i II wojny światowej oraz pacyfikacji wsi Palikówka, znajdujące 
się  przy Gminnym Przedszkolu w Palikówce. Celem programu 
była ochrona otaczających nas zasobów oraz bogactw dziedzi-
ctwa przyrodniczego i kulturowego. Duży wkład pracy włoży-
li rodzice przedszkolaków, nauczyciele przedszkola, strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce,  działacze i piłkarze 
Klubu Sportowego ,,Palkovia”, Gminnego Ośrodka Kultury i Bi-
blioteki w Krasnem, Zespół Szkół w Palikówce, Stowarzyszenie 
Kobiet w Palikówce oraz Parafia Rzymsko- Katolicka w Palików-
ce. Wydarzenia związane z tym miejscem przybliżył historyk Pa-
weł Rejman. 

Las bliżej nas
Gminne Przedszkole w Palikówce w ubiegłym roku szkolnym 

było beneficjentem projektu ,,Las bliżej nas”  dofinansowanego 
w 10 edycji konkursu grantowego programu ,,Na dobry począ-
tek” Fundacji  BGK. Budżet projektu wyniósł 10.000 zł.  Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem od stycznia 2018 r. zre-
alizował projekt w Gminnym Przedszkolu w Palikówce, który 

Edukacja i oświata - Przedszkole w Palikówce
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Edukacja i oświata - Przedszkole w Palikówce
obejmował następujące działania:

- zajęcia z przedstawicielem Stowarzyszenia EKOSKOP, 
- lekcje biblioteczne,
- zajęcia przeprowadzone przez nauczycieli przedszkola, 
- zajęcia plastyczne,
- zakup pomocy dydaktycznych do edukacji leśnej,
-organizację Zabawy Karnawałowej i Piknik Rodzinny wspól-

nie ze Szkołą Muzyczną Yamaha,
- wycieczki do lasu:  ścieżka dydaktyczno-ekologiczna ,,Kora-

lowa” w Cierpiszu i do Nadleśnictwa Kańczuga,
- utworzenie  Zakątka Leśnego w ogrodzie przedszkolnym. 
W prace związane z utworzeniem Zakątka Leśnego zaanga-

żował się wójt Wilhelm Woźniak i  rodziny przedszkolaków  oraz 
personel przedszkola. 

Uroczystości przedszkola

Gminne Przedszkole w Palikówce realizowało program regio-
nalny ,,Moje małe miejsce na Podkarpaciu”, promujące piękno, 
walory przyrodnicze i kulturowe oraz historię gminy Krasne.  
W ramach tego projektu zorganizowano III edycje konkursu 
fotograficznego ,,Moja gmina w obiektywie” kierowanego do 
przedszkolaków gminy Krasne i ich rodzin. W ramach tego pro-
gramu zakupiono dla przedszkolaków rzeszowskie stroje ludo-
we. 

Dzieci brały udział w wystawie rękodzieła artystycznego i spot-
kały się z koronczarką, odbyło się spotkanie z przedstawicielem 
starszego pokolenia wsi Palikówka. W placówce zorganizowano 
wystawę ,,Jak drzewiej bywało”. Zostały przeprowadzone cykle 
tematyczne Polska Mała Ojczyzna, Święto Niepodległości.

 Tradycją przedszkola stało się wystawianie dla lokalnej spo-
łeczności Jasełek w kościele parafialnym w Palikówce oraz uro-
czyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka w Domu Ludowym 
w Palikówce. Są to ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności.

Rodzice naszych 
podopiecznych

Do budowania rodzinnego klimatu i tworzenia naszej przed-
szkolnej przestrzeni zachęcamy i włączamy rodziców. Rodzice 
przedszkolaków chętnie opowiadają o swoich zawodach i pa-
sjach. Rodzice przedszkolaków aktywnie włączają się w orga-
nizowane imprezy dla dzieci np. przedstawienie w wykonaniu 
rodziców aktorów  utworu Juliana Tuwima „Rzepka”, organizacja 
konkursów i zabaw z rodzicami przebranymi za klownów.

Seria kolorowych dni w przedszkolu: zielony, biały, pomarań-
czowy, fioletowy, niebieski, kolory jesieni, kolory jabłka.

Nauczyciele GP Palikówka
Fot. B. Cieśla, U. Seruga
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Działalność GOPS
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świetlica Środowiskowa GOPS Krasne
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Disco Polo Show Krasne – to letnia impreza zainicjowana przez panią 

Dyrektor Justynę Pretorius-Kantorowską. Odbywa się na terenie sporto-

wo-rekreacyjnym Crasnovia w Krasnem.  Wydarzenie to  promuje nasz 

Ośrodek Kultury poprzez występy podopiecznych zwieńczające rok 

pracy, jak również ma dostarczyć rozrywki, zabawy, stwarzać możliwo-

ści integracji i nawiązaniu kontaktów, relacji z szerokim gronem osób. 

W III edycjach tego wydarzenia wystąpili u nas: Classic, Czadoman, Mi-

chał Wiśniewski i Ich Troje, Shantell, Verdis, Anna Dąbrowska Shine, oraz 

lokalne zespoły. Jest to impreza o zasięgu ponadwojewódzkim.  Me-

dialnie głośna, przyciągająca wiele osób z całego regionu Podkarpacia.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Disco Polo Show
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Konkurs „Kolędnicy-Wędrownicy”
Mamy za sobą już XVIII edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecię-

cej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy”. Przez pierwszych 

10 edycji był to konkurs „Anioł Tęczowłosy”. Konkurs jest adresowany 

do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz podopiecznych 

ośrodków kultury z Województwa Podkarpackiego. Przez te wszystkie 

lata konkurs wyrobił sobie markę i jest rozpoznawalny na Podkarpa-

ciu, co potwiedza ok. 2 tys składanych rok rocznie prac konkursowych. 

W ostatnich 4 latach poszerzaliśmy formułę, dodając nowe techniki 

prac, docieraliśmy do nowych uczestników, w tym do podopiecznych 

oddziałów szpitalnych i ośrodków opieki. Cieszy nas to, że co roku na-

pływają prace, podkręślające atmosferę Bożego Narodzenia.

W konkursie mieliśmy prace od Polonii z Ukrainy a także przedszko-

laków z Krakowa.
I. Śpiewla. Fot. Pracownicy GOKiB Krasne



Nr 15 (3/2018) 79
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Kultura

Nr 15 (3/2018)

„KUKŁY” jest to pierwsza na Podkarpaciu impreza związana z szeroko 
pojętym teatrem lalek mająca na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży 
tego  fascynującego rodzaju sztuki. To interdyscyplinarne wydarzenie 
łączący ze sobą różne rodzaje twórczości; od teatru, plastyki poczyna-
jąc, a kończąc na tańcu i muzyce.  Jednakże najważniejszą dziedziną po-
zostaje teatr, zwłaszcza ten  lalkowy.  Zadaniem uczestników konkursu 
jest  zaprojektowanie i wykonanie własnej lalki teatralnej (kukły, pacyn-
ki, marionetki lub jawajki) lub maski.  Przez 10 lat  tematami prac były 
m. in.:  postacie z bajek i baśni, postacie magiczne i fantastyczne,  po-
stacie z mitów i legend,  postacie władców, królów, cesarzy,  bohatero-
wie, odkrywcy i zdobywcy,  postacie z filmów animowanych, komiksów 
i dobranocek czy ostatnio bohaterowie literatury polskiej i światowej.

Każdego roku na „Kukły” spływa do domu kultury ponad 200 lalek 
i masek z całego województwa podkarpackiego. Wiele z nich odznacza 
się wysoką wartością artystyczną. Jury: aktorzy - lalkarze, scenografo-
wie, plastycy bardzo chwali pomysłowość, oryginalność, funkcjonal-
ność oraz jakość wykonania wszystkich prac. Tradycją przed wręcze-
niem nagród  jest „Parada Kukieł”, czyli kolorowy happening uliczny 
prezentujący radosną twórczość dzieci i młodzieży. 

Dla wszystkich uczestników czeka wiele atrakcji: występy orkiestry 
dętej i mażoretek oraz popisy klaunów, kuglarzy chodzących na szczud-
łach. Podczas finałów imprezy oglądać  można było  wiele ciekawych 
przedstawień: Walny Teatr. Teatr Nemno z Rzeszowa, jarosławski Teatr 
Plaster oraz Teatr Pacynka i Teatr A propos z Krasnego.

M. Szukała. Fot. I. Śpiewla

Konkurs „Kukły”
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To wydarzenie artystyczne zapoczątkowane w 2017 roku. Promuje 

koronczarstwo i osoby wykonujące ten rodzaj rękodzieła artystyczne-

go. W konkursie biorą udział koronczarki z terenu woj. podkarpackie-

go. Oceny prac dokonują etnografowie, historycy sztuki i laureaci po-

przednich edycji konkursu. Wysoki poziom prac oraz ich różnorodność 

zachęca kolejne osoby do udziału. Ale zajęcia z rękodziełem to nie tylko 

konkurs. GOKiB Krasne organizuje warsztaty z różnych technik koron-

czarskich (szydełko, frywolitka), a w roku 2017 był partnerem projektu 

dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Z jednej 

cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”, w którym 20 osób z terenu gminy 

Krasne uczyło się i doskonaliło w koronce filet.
L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla, L. Hajduk

Piękno zamknięte w koronce
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Od 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem orga-nizuje zajęcia wakacyjne i w czasie ferii zimowych. Naszym podopiecz-nym w tym okresie proponujemy warsztaty o różnej tematyce, wyciecz-ki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia są podzielone tematycznie i dostosowane dla dzieci od 7 roku życia. Dotychczas zrealizowaliśmy m.in. warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, budowania makiet, kulinarne, wokalne, taneczne, teatralne i lalkarskie, zajęcia z językiem angielskim, z klockami Lego, z pomocy przedmedycznej i w bibliotece. Były rów-nież niebanalne wycieczki do Baranowa Sandomierskiego, do Trzcinicy k. Jasła, do Muzeum Lizaka, do Muzeum Bombki Choinkowej. Nasi Ko-loniści zapoznawali się z kulturą ludową, ale też poznawali tajniki ma-larstwa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zapraszamy na kolejne półkolonie. Szczegóły będą na stronie www.gokkrasne.pl.
L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla, L. Hajduk

Półkolonie z GOKiB
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Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem w ostatnich latach roz-

wija się na wielu płaszczyznach. Codzienna praca  - to zajęcia stałe;  teatral-

ne, plastyczne, wokalne, rękodzielnicze, taneczne, sportowo-rekreacyjne, 

dla wszystkich grup wiekowych. Działają zespoły: taneczne „Gwiazdeczki”- 2 

grupy, od 2017 roku reaktywowaliśmy Mażoretki „Contorto”- 2 grupy, dwa 

zespoły Teatralne „Pacynka” i „A propos”, Kapela Ludowa Malawianie i Orkie-

stra Dęta. Uczymy gry na instrumentach dla wszystkich chętnych do grania 

w naszej Orkiestrze. 
Organizacja imprez – warsztatów prowadzonych przez naszych instrukto-

rów,  np. decoupage, rękodzieło artystyczne, wokalne, aktorskie, itp.,  festy-

nów w sołectwach wraz z organizacjami lokalnymi, szkołami, stowarzysze-

niami, OSP.  
Współpracujemy z CH Auchan Krasne, organizując cykliczne warsztaty, 

prezentujemy własny dorobek, promujemy nasz Ośrodek oraz przekazujemy 

wiedzę i umiejętności. 
Organizujemy konkursy, przeglądy o zasięgu gminnym, ale i wojewódz-

kim. Flagowymi są 18 edycji Kolędników-Wędrowników i 10 edycji Kukieł. 

Nowe to cztery edycje Konkursu Kolęd i Pastorałek, który zwiększa swój za-

sięg i w przyszłym roku będzie już wojewódzkim oraz dwie edycje konkursu 

koronczarskiego „Piękno zamknięte w koronce”. Od roku 2018 zapraszamy do 

konkursu kulinarnego „Słodki słoik”.
Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i przeglądach, gdzie mogą 

skonfrontować i zaprezentować swoje umiejętności (m.in. w Będziemyślu,  

Głogowie Małopolskim, Jarosławiu, Przemyślu, Birczy czy Krośnie i Szydłow-

cu). 
O naszej działalności informujemy w lokalnych mediach, a patronaty 

medialne pomagają nam dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Wszystkie 

działania publikujemy na naszej stronie internetowej  gokkrasne.pl i profilu 

Facebook – który polubiło ponad 2100 osób, czyli 20% wszystkich mieszkań-

ców naszej gminy. Dziękujemy.
I. Śpiewla. Fot. Pracownicy GOKiB Krasne

Działalność GOKiB Krasne 2015-2018
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Biblioteki Publiczne

Okres ostatnich czterech lat przebiegał 
w bibliotekach gminy Krasne na realiza-
cji planów oraz celów jakie staramy się 
wytyczać. Oprócz podstawowych zadań, 
jakimi są gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów, Biblioteki podej-
mowały szereg działań. Były to: 

wyjścia do przedszkoli-czytanie ksią-
żek dla dzieci, inscenizacje bajek, zaję-
cia z kamishibai,
lekcje biblioteczne oraz zajęcia biblio-
terapeutyczne dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej, pasowania na czytelników 
uczniów klas I szkół naszej gminy,
spotkania bohaterów bajkowych (Rek-
sia, Franklina, Novusia) z przedszkola-
kami i z dziećmi Grupy Zabawowej,
organizowanie Dni Otwartych Biblio-
tek- zajęcia promujące książki, biblio-
teki,
działania Grupy Zabawowej – zajęcia 
plastyczne, czytanie bajek, zabawy ru-
chowe dogoterapia, felinoterapia;
promowanie bibliotek na Facebook-u, 
na stronie internet. GOKiB w Krasnem,
współpraca BP w Krasnem ze Szpita-
lem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie 
oraz Szpitalem Miejskim w Rzeszowie,
współpraca z Zakładem Karnym w Za-
łężu - otwarcie tam Punktu Bibliotecz-
nego,
współpraca z Zespołem Szkół Samo-
chodowych w Rzeszowie,
prowadzenie akcji „Dzieci dzieciom”- 
zbieranie bajek, dzięki czemu pozy-
skano setki bajek, które podarowano 
małym pacjentom Szpitala Woj. Nr 2, 
Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz 

do Kącika Widzeń ZK w Załężu,
prowadzenie akcji „ Z pudła do pudła”- 
zbieranie książek dla osadzonych w ZK 
w Załężu, zebrano ok.1000 wol.,
udział BP w Krasnem w projekcie ”Mała 
książka-wielki człowiek”, 
organizowanie spotkań autorskich 
z pisarzami: A. Czerwińską- Rydel, A. 
Frączek przez BP w Krasnem,
Czytelnicy naszej Biblioteki uczest-

niczyli w konkursach organizowanych 
przez WiMBP w Rzeszowie, czego efektem 
były zdobyte miejsca lauretów nagród 
i wyróżnień.

Biblioteka Publiczna w Krasnem apli-
kowała do Programu „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2015” w rezultacie 
czego otrzymała dotację w wysokości  
29 400 zł. Ze środków tych został zakupio-
ny nowoczesny sprzęt komputerowy na 
wyposażenie wszystkich bibliotek gminy 
Krasne.

W dalszym ciągu trwa komputeryza-
cja zbiorów bibliotecznych w systemie 
komputerowym MAK+. Choć to proces 
żmudny i czasochłonny, jednak przybliża 
on nas do tego, iż nasze biblioteki staną 
się nowoczesne, a wyszukiwanie, wypo-
życzanie i oddawanie zbiorów będzie 
w pełni zautomatyzowane.

Należy stwierdzić, iż ubiegły okres dla 
bibliotek był dobry. Biorąc pod uwagę sta-
tystyki, wzrosła liczba zakupionych książek 
na 100 mieszkańców z 3,9 w 2014 r. do 5,3 
na koniec 2017 r. Także liczba wypożyczeń 
ogółem na 100 mieszkańców zwiększyła 
się ze 125 w 2014 r. do 141 na koniec 2017 

r. Cieszy również fakt , że przybyło 34 czy-
telników w wieku poniżej 5 lat (w 2014r. 
było ich tylko 8). Zawdzięczać należy to 
udanej współpracy Biblioteki z Przedszko-
lem w Krasnem. Dzięki Darczyńcom, Bi-
blioteka w Krasnem wzbogaciła się o 284 
książki, w tym też obcojęzyczne.

Od 1 maja 2016 r. BP w Krasnem przy-
znano cały etat a BP w Palikówce od lute-
go br. zwiększono etat z ½ na ¾. Dziękuję 
tym wszystkim, którzy tak zdecydowali. 
Funkcjonowanie bibliotek w okrojonym 
wymiarze czasu, utrudniało wszelkie dzia-
łania, jakie musi, powinna czy mogłaby bi-
blioteka prowadzić. Biblioteki w Krasnem 
i w Palikówce są już na dobrej drodze, 
aby lepiej pełnić swoją rolę. Znajdzie to 
na pewno odzwierciedlenie w działalno-
ści tych bibliotek, a obcowanie naszych 
mieszkańców z książką będzie procento-
wało na następne pokolenia.

Dziękuję wszystkim, którzy w okresie 
ostatnich czterech lat mieli jakikolwiek 
wpływ na to, że biblioteki w naszej gmi-
nie mogły funkcjonować a społeczeń-
stwo miało możliwość korzystania z tego 
dobrodziejstwa. 

„Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to 
także centrum życia, podstawowe ogniwo 
społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowi-
ła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która 
formowała całą resztę - tradycję i pamięć, 
rozum i postęp.” / Pracownicy Biblioteki 
Raczyńskich i Członkowie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.

Zapraszam do naszych placówek.
Kontakt: Facebook / Biblioteka 

w Krasnem, strona internetowa: www.
gokkrasne.pl, tel.: 694-014-680.

M. Antczak

Za półką z książkami
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Warto wiedzieć

Poświęcenie tablicy upamięt-

niającej Władysława Skubisza

W dniu 22 maja 2016 r. w 72. roczni-
cę akcji ,,Kośba” odbyły się uroczystości 
związane z odsłonięciem i poświęceniem 
pamiątkowej tablicy ku czci żołnierza Ar-
mii Krajowej kpr. pchor. Władysława Sku-
bisza. Na grobie Ignacego Skubisza i Zofii 
z Lechów Skubiszowej została umieszczo-
na tablica upamiętniająca ich syna Wła-
dysława Skubisza z uwagi na to, że nie 
wiadomo do tej pory, gdzie znajdują się 
Jego doczesne szczątki. Oprócz okolicz-
nościowych przemówień, poświęcenia 
tablicy, zapalenia zniczy, wzruszającym 
momentem było rozsypanie grudek ziemi 
przywiezione przez żołnierzy AK z miejsc, 
gdzie prawdopodobnie może być po-
grzebane ciało Skubisza.

B.Wąs

Odnowienie mogiły wojennej 

w Malawie 

27 listopada 2017 r. w Malawie nastą-
piło odsłonięcie mogiły wojennej żołnie-
rzy AK: Aleksandra Kordonia i Stanisława 
Marszała. Obaj zginęli w akcji zorganizo-
wanej 26 lipca 1944 roku, podczas obrony 
wsi Malawa przed oddziałami niemiecki-
mi. Znakiem pamięci o bohaterach jest 
grób w rodzimej Malawie. 

M. Maciejewska 

Coroczne obchody Święta 

Niepodległości w Strażowie

11 listopada dla mieszkańców Strażo-
wa jest dniem szczególnym, ponieważ 
corocznie odbywają się tam obchody 
święta Niepodległości. Obchody skiero-
wane są do mieszkańców gminy Kras-
ne, a w szczególności dla mieszkańców 
Strażowa, którzy licznie przybywają, aby 
w ten szczególny dzień odśpiewać hymn 
narodowy i w chwili zadumy oddać cześć 
osobom, które poświęciły życie dla wol-
ności całego narodu.  

N.B. Jęczalik 

Gmina Krasne nasze lekcje historii

Gmina Krasne – miejsca pamięci

Krasne, pomnik Grunwald. Fot. T. Bącal Palikówka, pomnik Grunwald. Fot. T. Bącal Strażów, pomnik Grunwald. Fot. I. Śpiewla
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Żyjemy w świecie symboli, umownych 
znaków, które informują, ostrzegają, edu-
kują. Przykładem mogą być znaki dro-
gowe, symbole marek samochodowych, 
znane wszystkim opel, mercedes, BMW. 
Symbole klubów sportowych, będące og-
niwem pośrednim pomiędzy logo a her-
bem. Kibice sportowi tak jak w dawnych 
wiekach rycerstwo jednoczą się wokół 
swoich barw, umieszczanych kiedyś na 
tarczach, a dziś na szalikach. Herby w Eu-
ropie mają tysiącletnią tradycję. W Polsce 
jako odznaka władzy królewskiej i rycer-
skiej pojawiły się w XII wieku. Jako pierw-
si, herbu zaczęli używać Piastowie Śląscy. 
Heraldyka miejska pojawiła się powszech-
nie w XIV wieku, ale trzynastowiecznymi 
herbami mogą poszczycić się takie pol-
skie miasta jak: Kraków, Szczecin, Gdańsk, 
Sandomierz, Bochnia, Olkusz, Wieliczka 
oraz kilkanaście innych. Wcześniej sym-
bolami miast były napieczętne znaki 
z postaciami świętych patronów miasta, 
kościoła lub cechu. Ostatecznie herb to 
ustalony według określonych zasad, zwa-
nych heraldyką znak osoby, wspólnoty 
rodzinnej, wspólnoty terytorialnej (pań-
stwa) lub samorządowej (województwa, 
powiatu, miasta, gminy), bądź wspólnoty 
zawodowej (cechu, korporacji), uniwersy-
tetu czy wspólnoty kościelnej (kapituły, 
zakony, klasztory). 

Na przestrzeni wieków w miejscowoś-
ciach gminy Krasne funkcjonowały tylko 
herby właścicieli ziemskich: Ligęzów – 
Półkozic, Lubomirskich – Szreniawa, Po-
tockich – Pilawa , Pileckich – Leliwa oraz 
herby pozostałych rodów władających 
Palikówką, Strażowem, Malawą i Kras-
nem. 

Na terenie gminy Krasne zachowały się 
według mojej wiedzy nieliczne przykłady 
herbów szlacheckich. W starym koście-
le w Krasnem nad ławami kolatorskimi 
umieszczono herb fundatora kościoła, 
księcia Ignacego Jerzego Lubomirskiego 
– Szreniawa (na polu czerwonym srebr-
na rzeka). Kościół konsekrowany był 15 
sierpnia 1750 roku przez biskupa przemy-
skiego Wacława Hieronima Sierakowskie-
go, którego herb Ogończyk umieszczono 
nad ławą kolatorską z prawej strony ołta-
rza. Kolejne herby znajdziemy na cmen-
tarzu w Krasnem. Po śmierci męża, Emilia 
Bielańska buduje kaplicę grobową, pod 
wezwaniem św. Bronisławy. Na fronto-
wej ścianie umieszczono herb, gryf Bie-
lańskich, który przedstawia na czerwo-
nym tle białe zwierzę, pół orła pół lwa, 

w klejnocie (czyli w zwieńczeniu herbu) 
umieszczono pół orła z trąbą myśliwską. 
Dr Bronisław Bielański, właściciel majątku 
w Krasnem zginął śmiertelnie ranny na 
polowaniu. Bielański był jednym z zało-
życieli towarzystwa myśliwych w Rzeszo-
wie, najstarszego koła łowieckiego w Pol-
sce. Drugi herb umieszczony na fasadzie 
kaplicy to herb rodowy Emilii Bielańskiej 
– Korczak (na polu czerwonym trzy białe 
wstęgi, w klejnocie herbu pies wyglądają-
cy ze złotej misy). Ostatnim zachowanym 
herbem jest herb Newlin rodziny Mazara-
kich, umieszczony na nagrobku powstań-
ca styczniowego rotmistrza Jana Newlina 
Mazarakiego.

W roku 1848 władze austriackie prze-
prowadziły w cesarstwie akcję uwłasz-
czania chłopów oraz uwolnienia ich spod 
administracji i sądownictwa dworskiego. 
Od tej pory wieś posiadała swój samo-
rząd na czele z wójtem. Jednowioskowe 
gminy miały prawo do uwierzytelniania 
dokumentów własną pieczęcią opatrzoną 
symbolem. Ukształtowany w połowie XIX 
wieku samorząd wiejski przetrwał w za-
sadzie do II wojny światowej, z tym, że 
ustawa o samorządzie z 1928 przewidy-
wała używanie pieczęci wyłącznie z god-
łem państwowym. W 1930 roku rząd wy-
dał rozporządzenie nakazujące gminom 
przekazanie starych, galicyjskich tłoków 
pieczętnych do MSWiA. W Muzeum Et-
nograficznym w Rzeszowie zachowały się 
trzy stare pieczęcie Malawy z kołowrot-
kiem oraz dwa tłoki pieczętne Krasnego 
z kraską. W 1996 roku władze gminy Kras-
ne nawiązały współpracę z Panem Mar-
kiem Czarnotą, który w publikacji pod 
tytułem: „Herby w Krasnem, Herby Gminy 
w Krasnem, Tradycja i Współczesność”, 
Krasne 1996, zaproponował wzór herbu 
gminy Krasne. Jednak dopiero w roku 
2006 Rada Gminy Krasne na podstawie 
opracowania Heraldyka z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pana Włodzimierza Cho-
rążki wprowadziła zmiany w statucie gmi-
ny Krasne i uchwałą numer XLII/ 402/2006 
przyjęła herb, baner, flagę i pieczęć. 

Herb Gminy Krasne przedstawia kraskę 
w barwach niebieskoczerwonych, siedzą-
cą na umieszczonej w skos szabli o sta-
lowej klindze i złotej rękojeści. U prawej 
podstawy tarczy umieszczono czerwony 
mak. Kilka słów o symbolice herbu. Kra-
ska to jeden z najpiękniejszych i najrzad-
szych ptaków polskich. Dawne nazwy to 
siwka, krasnopiórka, krasnowronka. „Tak 
wymalować kraskę, dać jej skrzydła nie-

bieskie, ogon prawie czarny, grzbiet jak 
cynamon brązowy tylko Bogu samemu 
przyszło to do głowy” pisał o krasce Jan 
Twardowski. Obecność Kraski na naszym 
herbie to odwzorowanie ze starych pie-
częci oraz zbieżność nazwy ptaka z na-
zwą miejscowości. Mak to odniesienie do 
legendy, która mówi ze mnogość maków 
i ich piękno skłoniło naszych przodków 
do założenia wsi właśnie w tym miejscu. 
Po najeździe tatarskim w 1624 roku Ligę-
zowie, właściciele Rzeszowa, okolicznych 
wsi i folwarków powołali do życia włoś-
ciańską samoobronę uzbrojoną w szable 
i muszkiety. Jeszcze w okresie międzywo-
jennym mieszkańcy wiosek nosi szable 
w czasie świąt i uroczystości kościelnych, 
stąd szabla w herbie. Jednak nie tylko 
symbole, ale również barwy są ważne 
w heraldyce. Na naszym herbie występu-
ją barwy: biel i srebro – symbolizują czy-
stość, uczciwość , pokój, wodę, złoto na 
rękojeści szabli symbolizuje boski maje-
stat króla oraz szlachetność, czerwień jest 
barwą królewską, a także symbolem Syna 
Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia 
oraz żarliwości, błękit to barwa Matki Bo-
żej, nieba, wiary, prawdy, wierności, stało-
ści i powietrza. 

Herb gminy Krasne ma dopiero 12 lat, 
ale bądźmy z niego dumni, zawiera prze-
cież tyle pięknych symboli oraz odnośni-
ków historycznych. 

Wspomnę jeszcze o jednym herbie 
obecnym czasami w naszych domach. To 
herb Potockich – Pilawa, widniejący na 
butelkach firmowych likierów i rosolisów 
ze słynnej fabryki wódek założonej przez 
Potockich. I to takim herbowym rosolisem 
chciałbym wznieść toast za całą redakcję 
biuletynu oraz wszystkich czytelników. 
Zdrowie Waszmościów, jak mawiał Imć 
Pan Onufry Zagłoba herbu Wczele.

R. Berłowski

Warto wiedzieć

Herb Gminy Krasne
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Ważne telefony
URZĄD GMINY NR POK. TELEFON

Sekretariat 18 17 23 00 200
Zamówienia publiczne 21 17 23 00 204
Dotacje, środki zewnętrzne 21 17 23 00 206
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 22 17 23 00 207

Geodezja 23 17 23 00 208
17 23 00 242

Gospodarka nieruchomościami i zasobami lokalowymi, numeracja porządkowa 
nieruchomości

23 17 23 00 209

Planowanie przestrzenne 24 17 23 00 211
Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi 25 17 23 00 212

Kadry, Obsługa Rady Gminy 25 17 23 00 213
Budownictwo 28 17 23 00 218
Nadzór nad inwestycjami 27 17 23 00 219
Transport publiczny, inwestycje drogowe 27 17 23 00 221

Ochrona środowiska 27 17 23 00 222
Podatki 17 23 00 223

17 23 00 224
Kasa 17 23 00 231
Wybory, realizacja zadań GPRPA 1 17 23 00 232
Kierownik USC 1 17 23 00 233
Dowody osobiste, ewidencja ludności 1 17 23 00 234

Zarządzanie kryzysowe, ochrona cywilna 4 17 23 00 236
Odpady komunalne 3 17 23 00 237
Działalność gospodarcza 3 17 23 00 238
Dziennik podawczy 3 17 23 00 240
GOPS - Kierownik 10 17 23 00 261
GOPS Świadczenia rodzinne 12 17 23 00 262

17 23 00 263

GOPS Pracownicy socjalni 11 17 23 00 256, 
257,259,266,267

Zakład Usług Komunalnych – Biuro Obsługi Klienta 17 23 00 275
Pogotowie wodno – kanalizacyjne 17 23 00 280
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3A 17 23 00 241

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krasnem 17 23 00 306/307
Zespół Szkół w Malawie 17 23 00 315
Zespół Szkół w Strażowie 17 23 00 325
Szkoła Podstawowa w Palikówce 17 23 00 335
Gminne Przedszkole w Krasnem 17 23 00 311/312
Gminne Przedszkole w Malawie 17 23 00 320
Gminne Przedszkole w Strażowie 17 23 00 330
Gminne Przedszkole w Palikówce 17 23 00 340

DZIELNICOWI:

Malawa, Strażów, Palikówka 572 908 313
Krasne 572 908 314


