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Wakacje 
z GOKiB

   WAKACYJNY ROZKŁAD ZAJĘĆ 
  

26 CZERWCA - 30 CZERWCA TYDZIEŃ W KRAINIE LEGO                      odpłatność 260,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 11.00 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
11.00 - 11.15 II śniadanie II śniadanie II śniadanie II śniadanie II śniadanie 

11.15 - 13.00 Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO 
13.00 - 13.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 
Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową Zajęcia z Edu Med. Zajęcia z Edu Med. 

Wakacyjny       Klub 
Małego    Kuchcika 

Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową 

14.30- 16.00 
Zabawy na świeżym 

powietrzu Gra terenowa 
Zabawy na świeżym 

powietrzu 
Prezentacja budowli z 

LEGO, rozdanie nagród 
 

3 LIPCA - 7 LIPCA TYDZIEŃ W RYCERSKIM ZAMKU                   odpłatność 150,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 10.00 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu Zabawy integracyjne         

Wycieczka do Baranowa 
Sandomierskiego 

Zabawy integracyjne         Zabawy integracyjne          

10.00 - 12.00 

Oręż rycerski - warsztaty 
z Rycerzami Zakonu Boju 

Dnia Ostatniego 

Tańce dawne - warsztaty 
z Rycerzami Zakonu 
Boju Dnia Ostatniego 

Łucznictwo - warsztaty z 
Rycerzami Zakonu Boju Dnia 

Ostatniego 

Zabawy plebejskie - 
warsztaty z Rycerzami 

Zakonu Boju Dnia 
Ostatniego 

12.00 - 13.00 
Zabawy w rycerskim 

zamku 
Przygotowanie do 

Turnieju Rycerskiego   Zabawy w rycerskim zamku 
Konkurs wiedzy o 

zamkach rycerskich 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad wyjazd godz.8.15 Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Turniej szachowy Turniej Rycerski   Spotkanie z pszczelarzem Biesiada na zamku              
z rodzicami                 

rozdanie nagród 14.30 - 16.00 Zabawy na ORLIKU              Zabawy na ORLIKU                Pasowanie na rycerza 
 

 
10 LIPCA - 14 LIPCA - TYDZIEŃ Z  LALKAMI I KUKŁAMI                 odpłatność150,00 zł 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 9.30 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier    Zabawy integracyjne          Zabawy integracyjne          

9.30 - 11.30 Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 
Wycieczka                          

do Karpackiej Troi Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 

11.30 - 13.00 Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne   Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad wyjazd godz. 8.15 Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Wyjście do FANTAZJI 
Wakacyjny       Klub 
Małego    Kuchcika 

  Kredą po asfalcie Rozdanie nagród 

14.30 - 16.00      Wyjście na plac zabaw 
Grill z rodzicami                     

i  wspólna zabawa 
 

17 LIPCA -  21 LIPCA TYDZIEŃ W ANGIELSKIM MIEŚCIE                                  odpłatność 150,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 9.30 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu 
Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

9.30 - 11.30 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 

11.30 - 13.00 Zajęcia taneczne Zajęcia wokalne Zajęcia taneczne Zajęcia wokalne Wakacyjny Klub Kultury 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Wakacyjny Klub Kultury Zajęcia z Edu Med. Zajęcia z Edu Med. 
Wyjazd do kina w 

Rzeszowie Rozdanie nagród 

14.30 - 16.00 Zabawy na ORLIKU Spacer do zagrody danieli 
Gra terenowa,               
piknik na trawie 

Wyjście                               
na lody 

Five o 'clock            
Herbatka z rodzicami 

 

Grupa Inicjatyw Kulturalnych działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem 
oraz Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce zaprasza 
wszystkie chętne osoby – młodzież, dorosłych 
i seniorów – do udziału w projekcie pt. „Z jednej 
cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”.
Cel: Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych  
i przekazanie uczestnikom rzadkiej umiejętności wy-
konywania koronki siatkowej, tzw. �let. Integracja lo-
kalnej społeczności – rękodzielników i osób poczat-
kujących, aktywizacja osób w wieku emerytalnym.
Czas realizacji: 01.08.2017 r. – 31.10.2017 r. 
Miejsce realizacji: Obiekty GOKiB dostępne na tere-
nie gminy Krasne, wg preferencji uczestników.
Warunki uczestnictwa: Zapraszamy 20 osób – mieszkań-
ców gminy Krasne, w różnym wieku w celu stworzenia 
wielopokoleniowych grup. Nabór do projektu ma charak-
ter otwarty, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin naboru: 17.07.2017 r.
Karty zgłoszeniowe i regulamin: Dostępny w biu-
rze projektu – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece  
w Krasnem, z/s 36-007 Krasne 743 oraz na stronie in-
ternetowej www.gokkrasne.pl 
Dane do kontaktu: tel. 17 8555 208, e-mail: poczta@
gokkrasne.pl

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpa-
ckie Inicjatywy Lokalne 2017” do�nansowanego ze środków  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 
Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Sto-
warzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowa-
rzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze
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Jednym z najważniejszych zadań obecnej kadencji jest 
realizacja inwestycji związanych z budową i rozbudową 
infrastruktury oświatowej oraz termomodernizacją obiek-
tów użyteczności publicznej, szczególnie ważnych z punk-
tu widzenia potrzeb społecznych mieszkańców naszej 
gminy. Ich realizacja nabrała w tym roku szczególnego 
tempa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z RPO 
Województwa Podkarpackiego, w tym dedykowanych dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz środków 
z budżetu państwa. Dobiega końca realizacja rozbudo-
wy bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie obejmu-
jąca kompleksową budowę hali sportowej o wymiarach 
areny 24,0m x 44,0m z dwukondygnacyjnym zapleczem 
sportowym oraz trójkondygnacyjną częścią edukacyjną  
o powierzchni użytkowej 2 497,38 m2. Jej o�cjalne odda-
nie do użytkowania planowane jest na dzień 1 września 
bieżącego roku. Obecnie realizowane są działania związa-
ne z zakupem wyposażenia i uzyskaniem decyzji na użyt-
kowanie.

Na koniec bieżącego roku planowane jest zakończe-
nie budowy 8 oddziałowego przedszkola w miejscowości 
Krasne o powierzchni użytkowej 1575 m2. Prace wykoń-
czeniowe kontynuowane są przez wykonawcę stanu suro-
wego, Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlaną” z Radomia. 
Wstawione zostały już okna, realizowane są roboty ogól-
nobudowlane i elektryczne. 

Realizacja inwestycji nabiera tempa
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 Swojej inwestycji oświatowej doczekał również Stra-

żów. W miesiącu maju wkroczyła na teren obecnego 
przedszkola Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” 
Paweł Piotrowski, która do końca października wykona 
stan surowy rozbudowy budynku ZS w Strażowie pod po-
trzeby przedszkola 4 oddziałowego. Najtrudniejsze prace 
związane z wykonaniem ścianki szczelnej oraz wylaniem 
fundamentów już wkrótce zostaną zakończone. 

 Rozstrzygnięte zostały przetargi związane z termo-
modernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym 
budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Malawie oraz 
budynku OSP w Palikówce. Wykonawcy rozpoczęli już za-
planowane prace, które zgodnie z umową o do�nansowa-
nie zostaną zakończone do 31.10.2017 r. 

W ciągu ostatnich dwóch lat, przy wsparciu środków 
zewnętrznych, na terenie gminy udało się przebudować  
i ulepszyć ponad 8 km dróg. Również w tym roku realizo-
wane będą kolejne inwestycje drogowe. W ramach Progra-
mu ochrony gruntów rolnych zmodernizowana zostanie 
droga wewnętrzna do stadionu sportowego w Palikówce. 
W III kwartale bieżącego roku planowane jest podpisanie 
przez Stowarzyszenie ROF umowy o do�nansowanie pro-
jektu „Niskoemisyjny transport miejski”, w ramach którego 
do końca 2018 roku przebudowana zostanie droga gmin-
na nr 108554R Palikówka - Przycznia oraz wybudowana 
droga gminna nr 108561R Krasne-Mała Kolonia.

W najbliższym czasie nastąpi również podpisanie przez 
Stowarzyszenie ROF umowy o do�nansowanie projektu 
w ramach działania „Kultura”, co umożliwi powstanie do 
końca III kwartału 2018 roku, na bazie budynku obecnego 
przedszkola i sali widowiskowej w GOKiB, Centrum Pro-
mocji Dziedzictwa Kulturowego w miejscowości Krasne.

Dzięki środkom RPO Województwa Podkarpackiego 
dedykowanym dla ROF, na zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych, do końca 2018 roku zainstalowane 
będą panele fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody 
oraz oczyszczalni ścieków w Krasnem, a także wykonane 
mikroinstalacje na budynkach mieszkalnych.

Obecny rok to również czas przygotowań inwestycji 
zaplanowanych na kolejne lata, w tym między innymi 
inwestycji drogowych, takich jak budowa drogi Malawa-
-Luksemburg, przebudowa drogi gminnej nr 108559R 
Strażów-Olszyny oraz budowa I etapu drogi publicznej 
Malawa-Zagóra na odcinku od drogi powiatowej Krasne-
-Malawa-Wola Rafałowska do drogi na osiedle.

W bieżącym roku zamierzamy zrealizować wiele mniej-
szych, ale jakże istotnych dla poprawienia wizerunku gmi-
ny przedsięwzięć, takich jak odbudowa i konserwacja ro-
wów melioracyjnych, rozbudowa bazy przystankowej czy 
zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym pla-
ców zabaw oraz  siłowni zewnętrznych.

Z uwagi na bardzo szeroki front inwestycyjny przewi-
dziany na 2017 rok, pracowników urzędu, realizujących 
zadania związane z przygotowaniem, kontraktowaniem, 
realizacją i rozliczaniem inwestycji oraz pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych na ich realizację czeka bardzo 
trudny okres. Wierzymy, że ich ogromne zaangażowanie 
oraz wsparcie i zrozumienie ze strony wszystkich miesz-
kańców gminy, pozwoli zrealizować wszystkie zaplanowa-
ne przedsięwzięcia.

B. Wandycz-Słowińska
Fot. G. Giedlarowiec
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XXXIV sesja z dnia 21 marca 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXIV/258/2017 RGK w/s przystąpienia do reali-
zacji projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje-ukształtuj swoją 
przyszłość”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-
-I.01-18-008/16 RPOWP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.2.
2. Uchwała Nr XXXIV/259/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXIV/260/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr XXXIV/261/2017 RGK w/s zasad ustalania i przeka-
zywania z budżetu gminy środków �nansowych wynikających  
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakła-
dem budżetowym.
5. Uchwała Nr XXXIV/262/2017 RGK w/s uchwalenia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny.
6. Uchwała Nr XXXIV/263/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemi-
syjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez uspraw-
nienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie 
ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
7. Uchwała Nr XXXIV/264/2017 RGK w/s uchwalenia „Studium 
rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego”.
8. Uchwała Nr XXXIV/265/2017 RGK w/s nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne 
(dz.nr 601/1).
9. Uchwała Nr XXXIV/266/2017 RGK w/s nieodpłatnego przeka-
zania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego 
Gminy Krasne (dz. nr 0,0814 w obrębie 220 Rzeszów-Załęże).
10. Uchwała Nr XXXIV/267/2017 RGK w/s dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Uchwała Nr XXXIV/268/2017 RGK w/s określenia zasad i kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych  prowadzonych przez Gminę Krasne.
12. Uchwała Nr XXXIV/269/2017 RGK w/s określenia kryteriów 
naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
13. Uchwała Nr XXXIV/270/2017 RGK w/s wyrażenia zgody na 
rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomię-
dzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w/s powierzenia 
Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy Krasne w 
zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Krasne.

XXXV sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXV/271/2017 RGK w/s uchwalenia „Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Krasne”.
2. Uchwała Nr XXXV/272/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXV/273/2017 RGK w/s zgłoszenia sołectwa Pali-
kówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020”.
4. Uchwała Nr XXXV/274/2017 RGK w/s przyjęcia Sołeckiej Stra-
tegii Rozwoju Wsi Palikówka.

5. Uchwała Nr XXXV/275/2017 RGK w/s uchylenia uchwały Nr 
XXXIV/270/2017 Rady Gminy Krasne w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego po-
między Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w sprawie po-
wierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy 
Krasne w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbioro-
wego na terenie Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XXXV/276/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Roz-
wój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
7. Uchwała Nr XXXV/277/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na tere-
nie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój 
OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
8. Uchwała Nr XXXV/278/2017 RGK w/s przystąpienia do opraco-
wania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 
2016 – 2022.
9. Uchwała Nr XXXV/279/2017 RGK w/s najmu budynku stano-
wiącego własność Gminy Krasne.
10. Uchwała Nr XXXV/280/2017 RGK w/s udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
11. Uchwała Nr XXXV/281/2017 RGK w/s udzielenia pomocy �-
nansowej dla Gminy Świlcza.
12. Uchwała Nr XXXV/282/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.

XXXVI sesja z dnia 31 maja 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXVI/283/2017 RGK w/s przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”.
2. Uchwała Nr XXXVI/284/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXVI/285/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr XXXVI/286/2017 RGK w/s udzielenia pomocy �-
nansowej Województwu Podkarpackiemu.
5. Uchwała Nr XXXVI/287/2017 RGK w/s sprzedaży bezprzetar-
gowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XXXVI/288/2017 RGK w/s obciążenia nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie 
Palikówka gm. Krasne.
7. Uchwała Nr XXXVI/289/2017 RGK w/s określenia wysokości 
sumy do której Wójt Gminy Krasne  może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania.
8. Uchwała Nr XXXVI/290/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji projektu „Senior-poprawa dostępu osób 
starszych do usług opiekuńczych” �nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjęte uchwały 
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Uprawniony do zwołania zebrania wiej-
skiego, jego organizacji i przewodniczenia 
obradom jest:
1. Sołtys, a w razie jego nieobecności wy-
znaczony przez niego członek rady sołe-
ckiej, a w razie jego nie wyznaczenia, naj-
starszy wiekiem członek rady sołeckiej:
a) z własnej inicjatywy w miarę istniejących 
potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz   w roku,
b) na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 
mieszkańców sołectwa, pełnoprawnymi 
uczestnikami społeczności samorządowej 
sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym 
przysługuje czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach do rady gminy,
c) na pisemny wniosek  organów gminy 
(Rada Gminy Krasne i Wójt Gminy Krasne).

2. Wójt:
a) w przypadku zarządzenia wyboru człon-
ków rady sołeckiej po upływie ich kadencji,
b) w przypadku nie zwołania przez sołtysa 
zebrania na wniosek organów i osób, o któ-
rych mowa w pkt 1) lit. b-c).

Warunkiem odbycia i ważności zebrania 
jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców 
– w pierwszym terminie zebrania, lub bez 
względu na frekwencję - w drugim terminie 
zebrania (po upływie 15 minut od pierwsze-
go terminu).

O zwołaniu zebrania zawiadamia się 
mieszkańców, co najmniej na 14 dni przed 
terminem zebrania, poprzez rozplakato-
wanie w miejscach zwyczajowo przyjętych 
obwieszczeń. Obwieszczenie zawiera in-

formację o I i II terminie zebrania, miejscu, 
porządku i organie zwołującym. Zmiany 
porządku obrad zebranie dokonuje zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym. 
W sytuacji, gdy zebranie zwoływane jest na 
wniosek organów, o których mowa w pkt 1) 
lit. c, do zmiany porządku zebrania wyma-
gana jest zgoda wnioskodawcy.

Obecnie obowiązujące statuty sołectw 
zostały nadane uchwałami Rady Gminy 
Krasne w 2014r., ich pełna treść jest podana 
do wiadomości na stronie biuletynu infor-
macji publicznej Gminy Krasne, w zakładce 
„Sołectwa”. 

Z. Berłowska

Zasady zwoływania zebrań wiejskich

K.S. „Palkovia” z Palikówki oraz U.K.S. „Ko-
pernikus” z Krasnego znalazły się na liście 
klubów sportowych, których wnioski złożone 
w ramach Programu „Klub” zostały zaopinio-
wane pozytywnie. Dzięki dotacji w wysokości 
15 i 10 tyś. zł oba kluby do końca listopada 
2017 r. zorganizują dla dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Krasne dodatkowe i bezpłat-
ne zajęcia sportowe. W Palikówce będzie to 
koszykówka dziewcząt i piłka nożna chłop-
ców, a w Krasnem piłka siatkowa dziewcząt  
i chłopców. Dzieci zainteresowane udziałem 

w zajęciach zapraszamy do kontaktu za po-
średnictwem Zespołu Szkół w Palikówce oraz 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. 
G. Giedlarowiec 

Rządowy program „Klub”

- Gratuluję wam  mistrzostwa Podkarpacia  
i wiem, że sukces nie przyszedł  łatwo, wyma-
gał ogromnego wysiłku. – zwrócił się do mło-
dych koszykarek SPZ WJM Gmina Krasne 
wójt Wilhelm Woźniak – Cieszę się,  że koszy-
kówka, dotąd mało popularna sport w naszej 
gminie,  dzięki wam i waszym trenerom tak 
dynamicznie się rozwija. 

- Cieszymy się, że nasz projekt „Wszyscy 
Jesteśmy Mistrzami” – stwierdził prezes SPZ 
Wiesław Syzdek – znalazł podatny grunt  
w gminie Krasne. W dzisiejszym spotkaniu 
uczestniczą najlepsze nasze koszykarki, ale 
w Krasnem, Malawie młodsze dziewczynki   
i chłopcy  ćwiczą w pięciu grupach, ponadto 
w Załężu, Trzebownisku, Błażowej i od nie-
dawna w Bratkowicach. Od trzech lat razem 
z Arturem Szymański – głównym trenerem  
projektu WJM, realizujemy zajęcia dla dzie-
ci:  od przedszkolaków po szóstoklasistów. 
Nigdy nie zakładaliśmy, że  właśnie w 2017 
roku zdobędziemy mistrzostwo Podkar-
pacia.  Sukces przyszedł niespodziewanie.  
Pragnę podziękować władzom gminy, że 
nam zaufały i wspomogły rozwój naszego 

projektu.  Nasi podopieczni  trenują  z pasją 
i niedługo kolejne drużyny zobaczymy w ry-
walizacji koszykarek i koszykarzy.

A oto młode koszykarki  biorące udział  
w spotkaniu w UG w Krasnem:  Natalia Go-
rzelnik, Ilona Syzdek, Aleksandraw Wilk (Za-
łęże, a od następnego roku uczennice KMS 
w Malawie), Urszula Wilk, Wiktoria Chciuk, 

Kinga Szuberla (Krasne), Izabela Jakielasz, 
Emilia Konieczny  (Trzebownisko, uczennice 
KMS w Malawie), Aleksandra Noworól  (Sto-
bierna, uczennica KMS w Malawie),  Magda 
Biskup, Dominika Lew, Nikola Mazur, Maria 
Skoczylas (Malawa), trenerzy Artur Szymań-
ski, Wiesław Syzdek oraz rodzice koszykarek.

W. Syzdek

Młode mistrzynie koszykówki
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Zakład Usług Komunalnych  
w Krasnem informuje, że od kilkuna-
stu tygodni na terenie Gminy Krasne 
testowany jest system monitoringu 

sieci wodociągowej za pośredni-
ctwem transmisji danych przy użyciu 
sieci telefonii komórkowej (SOEMM). 
Pozwala on na dokonywanie zdal-
nych odczytów bez konieczności 
absorbowania Użytkownika. Dzięki 
karcie SIM umieszczonej w nakład-

ce na wodomierzu jesteśmy w stanie  
z dużą dokładnością i w czasie rzeczy-
wistym monitorować zużycie wody, 
oraz wszelkie próby ingerencji w pra-
cę wodomierza. 

  M. Brzychc

Gospodarka odpadami

Wójt Gminy Krasne zwraca się 
z  prośbą do mieszkańców gminy  
o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, 
wystających poza granice prywat-
nych posesji, które mogą stanowić 
przeszkodę dla ruchu pojazdów po 
drogach gminnych i powiatowych  
lub ograniczają widoczność, a także 
przylegają bezpośrednio do ciągów 
pieszych gdzie w wielu przypadkach 
zwisając bardzo nisko utrudniają lub 
wręcz uniemożliwiają ruch pieszych 
po chodnikach.

Fot. M. Drabik

Apel o pielęgnącję drzew i krzewów
wzdłuż dróg i chodników

W trosce o interes wszystkich od-
biorców naszych usług, Zakład Usług 
Komunalnych w Krasnem informuje 
o narastającym problemie wód opa-
dowych tra�ających do kanalizacji 
sanitarnej.

Nadmieniamy, że kanalizacja sa-
nitarna Gminy Krasne jest siecią 
rozdzielczą tzn., że nie wolno wpro-
wadzać do niej wód opadowych  
i drenażowych. Zakaz ten określa art. 
9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków. Na mocy przywołanego prze-
pisu wprowadzanie wód opadowych  
 i drenażowych do kanalizacji sani-
tarnej jest zabronione. Na mocy ww. 
ustawy, wprowadzanie wód opado-
wych i drenażowych do kanalizacji 
sanitarnej stanowi przestępstwo  

i podlega karze ograniczenia wolno-
ści albo grzywny do 10 000 zł.

Wody opadowe przedostające 
się do kanalizacji zakłócają proces 
oczyszczania ścieków. Przepełniają 
sieć kanalizacyjną, której przepusto-
wość jest obliczona tylko na ścieki 
sanitarne. W takich wypadkach ścieki  
z wodami opadowymi wylewają się 
na posesje oraz w najniżej położo-
nych budynkach. Ponadto, wody 
opadowe podnoszą koszty oczysz-
czania ścieków poprzez wzrost zuży-
cia energii elektrycznej, oraz wzrost 
opłat środowiskowych. Ma to bez-
pośredni wpływ na kształtowanie 
taryf cenowych wody i ścieków. Wy-
eliminowanie nielegalnego wpro-
wadzania wód opadowych do kana-
lizacji sanitarnej wpłynie korzystnie 
na ceny zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Krasne.

W związku z powyższym, prosimy 
właścicieli posesji o usunięcie dopły-
wu ścieków opadowych do kanali-
zacji sanitarnej. Informujemy rów-
nież, że Zakład Usług Komunalnych  
w Krasnem regularnie prowadzi kon-
trole w tym zakresie i w przypadku 
stwierdzenia nielegalnego wpięcia 
wód opadowych i/lub drenażowych 
do kanalizacji sanitarnej egzekwo-
wane będą kary zgodnie z zapisami 
Ustawy. Podejmowane przez nas 
działania mają na celu ochronę inte-
resów wszystkich mieszkańców, dla-
tego prosimy o zgłaszanie informacji 
o nieprawidłowościach w korzysta-
niu z gminnej sieci kanalizacyjnej. 

M. Brzychc

SOEMM

Zakład Usług Komunalnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
nakłada na gminy obowiązek realizacji 
programów pro�laktycznych.  W ramach 
tych zadań gminy zobowiązane są: 
• zapewnić osobom uzależnionym do-

stęp do pomocy terapeutycznej,
• udzielić pomocy i wsparcia rodzi-

nom, w których występują problemy 
alkoholowe; 

• prowadzić pro�laktyczną działal-
ność informacyjną i edukacyjną skie-
rowaną do społeczności lokalnej,  
a w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

• wspomagać działalność instytucji 
pozarządowych w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych. 

Ważnym zadaniem gminy narzuconym 
przez ustawodawcę jest również ograni-
czenie dostępności alkoholu, które stano-
wi jedną ze skutecznych metod zmniej-
szających zarówno poziom spożycia 
alkoholu,  jak i problemy z nim związane.  

W Gminie Krasne corocznie uchwalany 
jest Gminny Program Pro�laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 

Pro�laktyka uzależnień w gminie

Plan działań w 2017 r. Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w części dotyczącej prowadzenia działań związanych z pro�laktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
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„Po Wiedzę i Sztukę” czyli Porce-
lanowy Ojciec Mateusz! - to kolejna 
wycieczka podopiecznych Świetlicy 
Pro�laktyczno-Wychowawczej GOPS 
w Krasnem. Tym razem na celowniku 
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielo-
wie i... Sandomierz.

Manufaktura AS w Ćmielowie na-
wiązuje to ponad 200-letniej tradycji 
ręcznego wyrabiania cudnych rzeczy 
z porcelany. Glina jest sprowadzana 
z Anglii, ponieważ nie zawiera zabru-
dzeń. Na 100 rzeczy włożonych do 
pieca – �nalnie znajduje się 8, dlatego 
takie  wyroby musza być drogie.

Oglądaliśmy proces wytwarzania 
porcelany, pani malarka na żywo pra-
cowała, później galeria i na koniec 
warsztat – tworzenie róży.

Polecamy gorąco ćmielowskie mu-
zeum. A potem czas na Sandomierz.  
Miasta kryminalnych zagadek. Od ja-
kiegoś czasu. My zainteresowaliśmy 
się jedzeniem – pizza, przyrodą – wą-
wozy, historią – rynek, wieża, i zaku-
pami pamiątek lokalnych. Wszystko 
się udało, przeszliśmy przez Ucho 
Igielne i szczęśliwie powróciliśmy do 
domu.

I. Śpiewla. Fot. L. Hajduk, I. Śpiewla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Po Wiedzę i Sztukę

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który reguluje prowa-
dzenie działań związanych z zapobieganiem powstaniu 
nowych problemów uzależnień, zmniejszaniu rozmiarów 
tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów 
na terenie Gminy Krasne. Działania te są dostosowane do 
potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 
form pomocy w oparciu o posiadane zasoby instytucjo-
nalne i osobowe.

Wydatki na realizacje wymienionych przedsięwzięć są 
realizowane z dochodów pochodzących z opłat za sprze-
daż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18, 
art.181 i art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość środków �nansowych uzyskanych przez 
Gminę Krasne z tytułu rocznych opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zaplanowa-
nych do zrealizowania powyższych działań w 2017 roku 
wynosi 362 130,00 zł.

W. Leszczyńska

Pan działań w 2017r. Gminnego Programu Pro�laktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 

w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii
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Konkurs Plastyczno–Tea-
tralny „Kukły” jest pierwszą na 
Podkarpaciu imprezą związa-
ną z szeroko pojętym teatrem 
lalek mającą na celu przybli-
żenie dzieciom i młodzieży 
tego wciąż fascynującego,  
a zarazem nieodkrytego ro-
dzaju sztuki. 

Zadaniem uczestników jest 
skonstruowanie własnej lalki 
teatralnej (kukły, pacynki, ma-
rionetki lub jawajki) lub maski. 
W tym roku tematem konkursu 
były postacie z polskich baśni, 
bajek i legend ludowych.

Wszystkie prace zostały 
ocenione przez profesjonalne 
jury: Jolanta Nord, Elżbieta Wi-
niarska i Paweł Sroka wyłoniło 
zwycięzców. Przed wręcze-
niem nagród odbyła się hucz-

na „Parada Kukieł”, czyli happening uliczny pokazujący kolorową twórczość dzieci 
i młodzieży. W paradzie wzięły udział wszystkie osoby, które wcześniej nadesła-
ły swoje prace wraz z opiekunami, jurorzy i zaproszeni goście. Uroczysta galę 
uświetniły dwa przedstawienia teatralne: „Domowe duchy” w wykonaniu Teatru 
Pacynka z Krasnego i „Juwenalia, czyli jak skończyć w pięknym szaleństwie” w wy-
konaniu Teatru Plaster wszystkich Jarosławia. 

Wszystkim przybyłym dziękujemy.
M. Szukała. Fot. I. Śpiewla

Konkurs „Kukły”

W XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym poświęconym Elżbiecie Granowskiej, 
trzeciej żonie króla Władysława Jagiełły orga-
nizowanym przez Muzeum Zamek w Łancucie 
podopieczna GOKiB Krasne i Ireny Tuszyńskiej 
– Wiktoria Chciuk otrzymała III nagrodę. 

Wystawę otwarto w Maneżu, a uroczyste 
rozdanie nagród miało miejsce w sali balowej 
Łańcuckiego Zamku. Wyróżnienie otrzymał tak-
że Adam Zaborowski – przedszkole z Krasnego. 
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do przy-
szłorocznej edycji konkursu.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Konkurs plastyczny

Czar i urok koronek wykonanych ręcznie w różnych 
technikach podziwiali uczestnicy Konkursu Koronczar-
skiego. Konkurs i wystawa były uhonorowaniem boga-
ctwa i różnorodności w temacie koronczarstwa i hafciar-
stwa obecnego w naszym regionie. Zadaniem w konkursie 
było zaprezentowanie własnoręcznie wykonanej serwety 
w dowolnej technice koronczarskiej lub hafciarskiej. Prace 
zgłoszone na konkurs to koronki szydełkowe, zrobione na 
drutach, z motywami koronki irlandzkiej, prace w techni-
ce haftu krzyżykowego, haftu richelieu, prace wykonane 
haftem płaskim.

Prace oceniło profesjonalne jury koronczarka z Marko-
wej i etnograf Muzeum Okręgowego z Rzeszowa.

Dziękujemy uczestnikom, jurorom,gościom i �rmie Syl-
veco za upominki dla nagrodzonych.

L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla

Dzieci i młodzież z całej Gminy Krasne 
uczciły to tak ważne dla wszystkich świę-
to „Wiosennym koncertem dla Mamy  
i Taty”.

Wystąpili soliści i zespoły, zaśpiewa-
li podopieczni pani Liliany, zatańczyły 
Gwiazdeczki pani Justyny oraz zadebiu-
tował zespół taneczny „Fokus” pani Alicji.  
A na sali pełnia szczęścia i błyskających 
�eszy naszych mam, tatusiów, babć, 
dziadziów i rodzeństwa.

Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. 
Życzymy samych uśmiechów, zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz... Pamięci! Kochaj-
my Nasze Mamy i nigdy o nich nie zapo-
minajmy!!

L. Sednera
Fot. Z. Rogala

Piękno zamknięte w koronceWystawa 
Rękodzieła 

Artystycznego
Wzorem lat ubiegłych 

w miesiącu wrześniu 
będzie organizowana 
Wystawa Rękodzieła Ar-
tystycznego dla twórców 
Gminy Krasne. To wyjąt-
kowa okazja by pokazać 
własną twórczość jak 
również przez dwa dni 
pobyć w grupie ludzi, 
których talenty i umie-
jętności nie pozwalają 
nie tworzyć. Zapraszamy 
wszystkich twórców, po-
chwalcie się innym swoją 
pasją, pokażcie innym 
swoje dzieła. Szczegóły 
wystawy będziemy pub-
likować na stronie www.
gokkrasne.pl. 

L. Hajduk

Koncert wiosenny
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Wydarzenia gminne

I ta zieleń to nie tylko objaw wegetacji 
roślin, ale i „zielone” w działaniach eduka-
cyjnych. 

Gmina pozytywnie odpowiedziała na 
dwie oferty ekologiczne Stowarzyszenia 
„EKOSKOP” – „Krasne kontra smog” i „Szkol-
ne ekopikniki”. Ta pierwsza to zakończony 
w kwietniu cykl spotkań edukacyjnych wy-
jaśniających źródła zanieczyszczenia powie-
trza. Smog ma niebagatelny i niestety coraz 
bardziej szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. 
W trakcie multimedialnej prezentacji eko-
log ze Stowarzyszenia „EKOSKOP” (Mirosław 
Ruszała) przedstawiał smog jako problem 
naukowy i historyczny. Termin powstał 
w 1952 roku gdy toksyczny dym z kominów 
(ang. smoke) i mgła znad Tamizy (ang. fog) 
spowodowały w grudniowym Londynie za-
trucie 150 000 londyńczyków, z których aż 
12 000 zmarło nagłą śmiercią. Wykładowca 
wskazywał, że smog (szczególnie pyły PM 10 
i PM 2,5, dioksyny i benzo(a)pireny) jest real-
nie niebezpieczny i naprawdę skraca nasze 
życie. Powoduje przewlekłe podrażnienia 
układu oddechowego, zapalenia spojówek, 
skłonność do astmy i alergii,  większą zapa-

dalność na choroby układu oddechowego, 
zatory mózgu, zawały płuc i serca, zakrzepy 
krwi, wzrost liczby chorób nowotworowych. 
Wpływ smogu jest szczególnie wyniszcza-
jący w przypadku najmłodszych i najstar-
szych. Trener uczulał, że gdy na stronach 
internetowych www.powietrzepodkarpa-
ckie.pl ogłaszany jest antysmogowy alarm 
(co na mapie oznacza czerwono-�oletowa 
plama wskazująca na ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza) warto małe 
dzieci, ich babcie i dziadków pozostawić 
w domu. Smog zabija - według szacunków 
Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce, 
co roku smog uśmierca  ok. 45 000 ludzi, w  
Europie – 600 000, a na całym świecie (dane 
WHO) blisko 7 000 000 ludzi.  Smog to jeden 
z najbardziej skutecznych zabójców.

Jak uniknąć smogu ? Najlepiej zmienić 
ogrzewanie na gazowe lub z pompy ciepła 
albo fotowoltaiki. Jednak to duży koszt. Po 
każdej sesji warsztatowej była dyskusja. 
Wielokrotnie podało z sali stwierdzenie, że 

tu na Podkar-
packu nas nie 
stać na ogrze-
wanie gazem. 
Że mieszkańcy 
oczekują dopła-
ty do nowych 
kotłów, a może 
i wsparcia dla 
lepszego paliwa, 
(takie antysmo-
gowe 300+), bo 
miesięcznie 300 
złotych dopłaty 
wystarczyłoby 
aby w piecach nie palono taniego węgla. 
Osobno akcentowano problem palenia 
śmieci. Gdy robi się bardzo zimno, niektó-
rzy gospodarze (jakoby dla oszczędności) 
do pieców wrzucają plastiki, gumy, butelki 
PET, lakierowane odpady z płyt wiórowych, 
ścinki materiałów tapicerskich. Wtedy smog 
jest szczególnie niebezpieczny bo zawiera 
dioksyny i furany i potężne dawki rakotwór-
czego benzo(a)pirenu. 

I dlatego 1 i 3 czerwca w Zespołach Szkół 
w Strażowie i Malawie te-
mat potrzeby segregacji 
odpadów stał się głównym 
motywem przewodnim 
Ekopikników. W Strażowie 
dla 4 reprezentacji gmin-
nych gimnazjów odbył się 
turniej wiedzy ekologicz-
nej o odpadach i ochronie 
środowiska z zadaniami te-
oretycznymi i ćwiczeniami 
problemowymi. Nie było ła-
two, no bo kto z czytelników  
wie kto to był koprolog? 
Wygrał zespół z Malawy, 

który odjechał na wypasionych deskorol-
kach, fundowanych przez MPGK Rzeszów. 
Inni dostali nowiutkie piłki „do nogi i siatki” 
oraz frisby. A potem były już tylko „ekoolim-
piady”. Wszystko udało się znakomicie. Sło-
neczna pogoda, atmosfera „Dnia Dziecka”, 
miłe zabawy i dużo ciekawej, lekkiej nauki! 
Dla dzieci głównym motywem były plenero-
we gry oraz słodkie poczęstunki. „EKOSKOP” 
i Dyrektorów szkół mo-
tywowała chęć „sprzeda-
nia” wiedzy o odpadach 
i ochronie bioróżnorod-
ności. Pytań było wiele: Ile 
lat w lesie może leżeć  bu-
telka PET zanim się rozło-
ży?, czy baterie naprawdę 
są trujące, co je wąż i czy 
można dotykać karacza-
ny? Co trzeba wrzucać do 
żółtych worków? Dosko-
nałą zabawą okazały się 
ekoolimpiady. 14 konku-

rencji wciągało zarówno najmłodszych jak 
i nieco starszych. Zawodnicy byli świetni, 
…choć kilka razy widać było łzy gdy sędzia 
przyznawał mniej punktów niż spodziewał 
się zawodnik. Nie jest łatwo przenieść 20 
butelek PET, albo złapać w dłoń 18 batery-
jek podrzuconych do góry, skomplikowane 
jest poławianie śmieci z jeziora, a i sprząta-
nie psiej kupy może nastręczać trudność, 
gdy pod pachą tkwi metrowy jamnik. W za-
bawę dali się wciągnąć rodzice. W Malawie 
pojawiło się ich bardzo wielu, bo słoneczna 
sobota sprzyjała rodzinnemu wypoczynko-
wi. Kilku ojców i jeszcze więcej mam wspie-
rało swoje pociechy w ekoolimpijskich zma-
ganiach recyklingowych. Najwyższy wynik 
42 pkt padł aż 6 razy! Główne nagrody Pana 
Wójta, Dyrektora szkoły i Prezesa „EKOSKO-
PU” trzeba było losować. Piłka „do nogi” 
i dwie gry towarzyskie tra�ły w ręce szczęś-
ciarzy. Innych nagród (pocieszenia) było 
kilkadziesiąt. I w Strażowie i w Malawie na 
ekopiknikach wielką rolę odegrali wolonta-
riusze uczniowie II i III  klas gimnazjalnych, 
którzy z pasją, umiejętnościami i uczciwoś-
cią sędziowali poszczególne konkurencje 
z udziałem dzieci. 

Gmina Krasne jest coraz bardziej zielo-
na. Nie dziwne - na wszystkich dyskusjach 
o smogu i na obu ekopiknikach gościem 
honorowym (ale i uczestnikiem kilku kon-
kurencji) był Pan Wójt Gminy Krasne Wil-
helm Woźniak. 

M. Ruszała
Stowarzyszenie „EKOSKOP”

Gmina coraz bardziej zielona
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Wydarzenia gminne

W para�i Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski i św. Antoniego w Strażowie 
już na stałe w kalendarium imprez roku li-
turgicznego wpisany jest Przegląd Pieśni 
Maryjnych, który stał się szczególnym spo-
sobem kultu religijnego, rodzajem wdzięcz-
ności Matce Bożej za opiekę i wszelkie łaski. 

Koncert Pieśni Maryjnych ma na celu 
upowszechnianie i poznanie najpiękniej-
szych polskich pieśni maryjnych, kształto-
wanie wartości duchowych, zachowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Z dru-
giej strony przegląd ten daje możliwość za-
prezentowania dorobku artystycznego oraz 
promocję chórów i solistów naszej gminy 
i okolic. 

Wystąpili: schola „Jutrzenka” z Malawy, 
schola dziewczęca z Palikówki, schola ze 
Strażowa, chór „Kantylena” z Rzeszowa, ze-
spół wokalno-instrumentalny „Animator” 
z Łańcuta oraz 18 solistów (z Rzeszowa, 
Strażowa, Malawy i Przybówki). Łącznie 130 
wykonawców w niedzielne, upalne popołu-
dnie 4 czerwca 2017 roku, zaprezentowało 
swój repertuar podczas IV Przeglądu Pieśni 
Maryjnych „Dla Ciebie Matuchno śpiewam”. 
Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą w koś-

ciele para�alnym, której oprawę liturgiczną 
prowadził chór „Kantylena” z Rzeszowa.

Dziękujemy wszystkim zespołom, scho-
lom, solistom i ich opiekunom, którzy przy-
jęli zaproszenie i wyśpiewali przepiękne 
pieśni. Dla wszystkich uczestników orga-
nizatorzy przygotowali statuetki, dyplomy,  
gorący posiłek oraz słodką niespodziankę.  

Dziękujemy Wójtowi Wilhelmowi Woź-
niakowi za dotacje z budżetu Gminy Krasne. 
Dziękujemy sponsorom: staroście rzeszow-
skiemu Józefowi Jodłowskiemu, Renacie 

Gaweł Radnej Powiatowej, sołtysowi Grze-
gorzowi Moryczowi, hipermarketowi Au-
chan, Ekspres Bankowi w Krasnem. Patronat 
medialny przeglądu objęli: Radio Via, stra-
zow.pl, „Nowiny” Gazeta Codzienna i Nowi-
ny 24. 

Dziękujemy para�anom i gościom za 
przybycie i wspaniałą atmosferę. Było to na-
prawdę duże przeżycie, bo nasza miejsco-
wość po raz kolejny gościła tak wielu wyko-
nawców. Zapraszamy wszystkich za rok. 

I. Barnat

IV Przegląd Pieśni Maryjnych Strażów 2017

W upalną niedzielę 25 czerwca od-
był się Piknik Rodzinny „Młodzi, Radośni, 
Zdrowi!” zorganizowany przez Świetlice 
Pro�laktyczno-Wychowawcze Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteki w Krasnem. Co roku od-
bywa się on w innej miejscowości naszej 
gminy, tegoroczna edycja miała miejsce na 
terenie Sportowo-Rekreacyjnym Crasnovia  
w Krasnem. Było bardzo gorrrrąco, cieka-
wie, edukacyjnie, twórczo i sportowo.  Wy-
stępy cyrkowe, nauka sprawności i sprytu 
w różnych sztuczkach manualnych, pokaz  
i dmuchanie ogromnych baniek mydlanych, 
zabawy ruchowe m.in. z chustą animacyjną, 
fotobudka, zajęcia i zawody piłkarskie (Pali-
kówka pokonała Krasne w �nale!) dla dziew-
cząt i chłopców, ogromna zjeżdżalnia - takie 
atrakcje czekały na uczestników pikniku. Był 
też namiot pro�laktyczny z alkogoglami, 
informacjami dla dorosłych o dopalaczach 
i porady jak rozpoznać ich używanie. Pop-
corn, wata cukrowa i nowość fontanna cze-
koladowa – hit naszej imprezy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i za-
praszamy za rok, a od września na zajęcia 
do Świetlic Pro�laktyczno-Wychowawczych  
w każdej miejscowości naszej Gminy!

 I. Śpiewla
Fot. I. Śpiewla, Z. Rogala

Piknik „Młodzi Radośni i Zdrowi”
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Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że Stowa-

rzyszenie Kobiet Krasne właśnie podpisało 
umowę z Urzędem Marszałkowskim wo-
jewództwa podkarpackiego na realizację 
projektu dotyczącego wydania albumu  

pt. „Wokół wigilijnego stołu – tradycje 
ziemi podkarpackiej”, który otrzymał do-
�nansowanie z budżetu województwa 
podkarpackiego. Dodatkowo Schola Ju-
trzenka z Krasnego nagra płytę z kolędami 
i pastorałkami, która zostanie dołączona 
do książki. W projekcie wezmą udział Sto-
warzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich 
działające na terenie województwa pod-
karpackiego. Będą to Panie z Krasnego, 
Strażowa, Malawy, Palikówki, Wyżnego  
i Pstrągowej oraz Moszczanicy. W albumie 
zaprezentowane zostaną przepisy na tra-
dycyjne potrawy podawane w danym re-
jonie naszego województwa. Zostaną tak-
że opisane zwyczaje i tradycje związane z 
tym szczególnym okresem.

Jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami 
zapomnianym przepisami, zwyczajami, 

przesądami czy wróżbami związanymi z 
Wigilią i Bożym Narodzeniem zapraszamy 
do kontaktu pod nr tel. 504 209 906, pod 
adresem mailowym pmaciejczyk@gmail.
com lub osobiście w każdy poniedziałek 
od godziny 19 do 20 w budynku GOKiB w 
Krasnem przy Stadionie KS Crasnovia. 

Na informacje od Państwa czekamy do 
31 lipca 2017 r.

Do�nansowano z budżetu Województwa 
Podkarpackiego

Wydarzenia gminne
II Gminna Biegomania

Wokół wigilijnego stołu

Wyniki II Gminnej Biegomanii 
Palikówka 2017

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

Dziewczęta 400 m:
1. Iga Cieśla – Palikówka
2. Sandra Cyrnek – Krasne
3. Milena Szczepańska – Malawa
Chłopcy 400 m:
1. Mateusz Skiba – Palikówka
2. Piotr Misiak – Palikówka
3. Dawid Pezdan – Malawa
Dziewczęta 600 m (2004 i młodsze):
1. Zuzanna Cieśla – Palikówka
2. Kinga Szuberla – Krasne
3. Katarzyna Struś – Malawa
Chłopcy 800 m:
1. Jakub Pustelnik – Palikówka
2. Bartosz Dubiel – Palikówka
3. Krystian Krupa – Strażów
Dziewczęta 600 m (2001 i młodsze):
1. Wiktoria Dembiczak – Palikówka
2. Karolina Szumierz – Malawa
3. Katarzyna Dubiel – Palikówka
Chłopcy 1000 m:
1. Michał Kot – Strażów
2. Hubert Puziewicz – Strażów
3. Daniel Raj – Strażów

Bieg główny na 5000 m:

Zwycięzcy – kobiety:
1. Justyna Wisz
2. Marzena Wiśniewska
3. Natalia Tadla
Zwycięzcy – mężczyźni:
1. Łukasz Mikuszewski
2. Adrian Walat
3. Tomasz Danak Fot. M. Dudek
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Wójt Gminy Krasne zaprasza do 
udziału w projekcie „Rozwiń swoje 
kompetencje – ukształtuj swoją przy-
szłość”.

Projekt współ�nansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego Priorytet IX. 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształce-
nia ogólnego.

Celem projektu jest wzrost kompe-
tencji kluczowych u 242 uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Strażowie, Gimnazjum w Strażowie 
oraz Gimnazjum w Malawie, w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych, kreatywności, innowa-
cyjności, pracy zespołowej oraz Techno-
logii Informacyjno-Komunikacyjnych, 
podniesienie kompetencji 36 nauczycieli 
w zakresie wykorzystania Technologii In-
formacyjno-Komunikacyjnych, 8 nauczy-
cieli w zakresie nauczania metodą ekspe-
rymentu oraz 26 nauczycieli w zakresie 
stosowania metod aktywizujących.

Projekt będzie realizowany od maja 
2017 do 30.06.2018 r. Do�nansowanie 
projektu z Unii Europejskiej:  513 514,75 

zł. Całkowita wartość projektu wynosi:  
604 135,00 zł

Uczniowie i uczennice, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
będą mogli uczestniczyć w:
• zajęciach rozwijających kompeten-

cje kluczowe uczniów: dydaktycz-
no-wyrównawczych lub rozwija-
jących uzdolnienia z matematyki,  
j. angielskiego, informatyki, przed-
siębiorczości,

• zajęciach pozalekcyjnych z wyko-
rzystaniem Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnych,

• zajęciach pozalekcyjnych związa-
nych z wykorzystaniem metody 
eksperymentu,

• zajęciach z doradztwa edukacyjno-
-zawodowego.

Wszystkich nauczycieli wymienio-
nych szkół zapraszamy do udziału 
w szkoleniach z zakresu:
• stosowania metod i form sprzyja-

jących kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów  kompetencji kluczo-
wych,

• stosowania metody doświadczenia 
i eksperymentu w nauczaniu przed-
miotów przyrodniczych,

• włączania i korzystania z narzędzi 
TIK w procesie dydaktycznym. 

W ramach projektu uczestnicy otrzy-
mają bezpłatną, kompleksową pomoc. 
W szkołach biorących udział w projek-
cie zostaną wyposażone szkolne pra-
cownie do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych w pomoce dydak-
tyczne - jako element wspomagający 
kształtowanie i rozwój kompetencji klu-
czowych i przyrodniczych. Szkoły otrzy-
mają mobilny sprzęt i narzędzia TIK.

Szczegółowe informacje i wzory 
formularzy zgłoszeniowych dostęp-
ne są w sekretariatach: Zespołu Szkół  
w Strażowie, 36-073 Strażów 270A, tel.  
17 771 18 54;  Zespołu Szkół w Malawie, 
36-007 Malawa 199A, tel. 17 855 42 25 
oraz w Biurze projektu w Zespole Eko-
nomiczno-Administracyjnym Obsługi 
Szkół w Krasnem,  36-007 Krasne 743B, 
tel.17 855 57 25 w. 24. 

G. Belcyr

Rozwiń swoje kompetencje

Zgodnie z przepisami wprowadzający-
mi nowy ustrój szkolny, z dniem 1 wrześ-
nia 2017 r. w Gminie Krasne zacznie funk-
cjonować nowa sieć szkolna. Na mocy 
dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo Oświato-
we,  dotychczas funkcjonujące sześciolet-
nie szkoły podstawowe stały się ośmiolet-
nimi szkołami podstawowymi. Oznacza to, 
że uczniowie kończący w bieżącym roku 
szkolnym klasę szóstą otrzymają promo-
cję do klasy siódmej szkoły podstawo-
wej, nie będzie prowadzona rekrutacja 
do klasy pierwszej gimnazjum. Zespoły 
szkół w skład których wchodziła jedynie 
szkoła podstawowa i gimnazjum stały się 
z mocy ustawy ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi. Dotychczasowe Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Krasnem, Gimna-
zjum w Strażowie, Gimnazjum w Malawie 
i Gimnazjum w Palikówce, kończą swoją 
działalność z dniem 31.08.2017 r. Klasy II 
i III wymienionych gimnazjów zostały włą-

czone w struktury ośmioletnich szkół pod-
stawowych, w których będą funkcjonować 
do 31 sierpnia 2019 r. tj. do czasu ukończe-
nia przez uczniów klasy III gimnazjum. 

Kolejną zmianą w systemie oświa-
ty Gminy Krasne w roku szkolnym 
2017/2018 jest włączenie Gminnego 
Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół 
w Malawie oraz Gminnego Przedszkola 
w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażo-
wie. Decyzja o włączeniu przedszkoli do 
zespołów szkół została podjęta po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty, rad pedagogicznych 
wymienionych jednostek oświatowych, 
związków zawodowych oraz po zawia-
domieniu rodziców dzieci z przedszkoli 
w Malawie i Strażowie.

Po wprowadzeniu zmian w systemie 
oświaty w roku szkolnym 2017/2018 
w Gminie Krasne będą funkcjonować:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kras-

nem w skład którego wchodzi: oś-

mioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Krasnem z od-
działem przedszkolnym i włączonymi 
klasami II i III gimnazjum oraz Gminne 
Przedszkole w Krasnem;

• Zespół Szkół w Malawie w skład któ-
rego wchodzi: ośmioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Malawie, z włączonymi klasami II 
i III gimnazjum oraz Gminne Przed-
szkole w Malawie;

• Zespół Szkół w Strażowie w skład 
którego wchodzi: ośmioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
z oddziałem przedszkolnym i włączo-
nymi klasami II i III gimnazjum oraz 
Gminne Przedszkole w Strażowie;

• Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Broniewskiego w Pali-
kówce z włączonymi klasami II i III 
gimnazjum;

• Gminne Przedszkole w Palikówce.
G.Belcyr

Reforma oświaty w gminie Krasne
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Niemalże wszystko, co nas otacza, może 
być inspiracją do tego, by zaszczepić w dzie-
ciach ducha ekologii. Celem edukacji przy-
rodniczej jest zbliżenie dziecka do świata, 
ukształtowanie opiekuńczego stosunku do ro-
ślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia 
miejsca i roli człowieka w przyrodzie. Dlatego 
dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie już 
od teraz chcą być małymi ekologami. W tym 
celu uczestniczą w trzech bardzo ważnych 
ogólnopolskich projektach: „Kubusiowi Przy-
jaciele Natury, „Zdrowo jemy, zdrowo rośnie-
my” oraz „Mamo, tato wolę wodę!”. Z pomocą 
wychowawców biorą udział w tematycznie 
organizowanych zajęciach o ekologii. Dzieci  
z przedszkola w Malawie obchodzą Dzień Zie-
mi, Światowy Dzień Wody czy też Dzień Mar-
chewki. Systematycznie zbierają zużyte baterie 
oraz nakrętki dla Amelki, przez co uczą się, że 

segregując odpady, można pomagać innym. 
Pamiętajmy, że budowanie właściwej posta-
wy wobec środowiska należy rozpocząć od 
najmłodszych lat, bowiem świadomość czło-

wieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej 
podstawy zdobywa się w dzieciństwie, kiedy 
jest się wrażliwym na wszystko, co nas otacza.

                    M. Skrzekut

Mali Ekolodzy

Wiosna w Gminnym Przedszkolu w Pali-
kówce ob�towała w wiele różnorodnych wy-
darzeń, które uatrakcyjniły dzieciom ich pobyt 
w placówce. Przedszkolaki obchodziły DZIEŃ 
KSIĄŻKI połączony z wizytą pani bibliotekarki 
Agnieszki Furman w przedszkolu. Dzieci po-
znały inscenizację bajki „Calineczka”, rozwiązy-
wały rebusy i zagadki. Kika dni później starszaki 
odwiedziły bibliotekę w Palikówce, utrwalając 
zdobyte wiadomości o czytelnictwie.

Kolejną atrakcją dla przedszkolaków był  
DZIEŃ WODY I SŁOŃCA. Dzieci  w barwnych 
strojach poznały zasady oszczędzania wody  
i bezpiecznego korzystania ze słońca. Kontynu-
acją tego tematu była wizyta BADACZY WODY 
z Zespołu Szkół w Palikówce. Uczennice gimna-
zjum  w indiańskich strojach,  ciekawie przybli-
żyły dzieciom działania związane z oszczędza-
niem wody. Zorganizowano warsztaty wodne i 
zabawy z wodą. 

Do budowania rodzinnego klimatu i two-
rzenia naszej przedszkolnej przestrzeni zachę-
camy i włączamy  rodziców. Rodzice przedszko-
laków chętnie opowiadają o swoich zawodach 
i pasjach. Pani Karolina, lekarz stomatolog 
opowiedziała dzieciom jak należy  dbać o zęby 
i higienę jamy ustnej. Pan Dariusz, opowiedział 

o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Duże 
zainteresowanie wzbudziło wśród przedszko-
laków oglądanie wozu strażackiego. Dzieci  
z bliska miały możliwość podziwiać wyposaże-
nie, jakim dysponują strażacy podczas swojej 
ciężkiej  i odpowiedzialnej pracy.

Kolejnym ważnym dniem dla naszego 
przedszkola był DZIEŃ RODZINY. Z tej okazji 
zarówno maluszki jak i starszaki przygotowa-
ły piękne programy artystyczne dla rodziców. 
Były wiersze, piosenki, tańce oraz scenki humo-
rystyczne o  mamusiach i tatusiach. Starszaki 

pięknie prezentowały się w nowych ludowych 
strojach rzeszowskich. Było to popołudnie peł-
ne wrażeń i wzruszeń .

Miesiąc czerwiec tradycyjnie rozpoczęliśmy 
obchodami DNIA DZIECKA. Chętni rodzice 
wraz z wychowawcami i panią Agnieszką Fur-
man przedstawili  inscenizację do wiersza Julia-
na Tuwima „Rzepka”.  Ciekawe kostiumy pozwo-
liły aktorom doskonale wcielić się w swoje role. 
Przedstawienie, wspólne tańce wywołały dużo 
radości i uśmiechu na dziecięcych twarzach.

E.K. i A.S.

Przedszkole w Palikówce

Życie ucznia nie jest łatwe. Wypełnia je 
szkoła, zadania domowe, nauka. Tym bardziej 
należy docenić, że młodzież znajduje czas na 
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W tym 
roku szkolnym wielu uczniów naszej szko-
ły odniosło sukcesy w różnych dziedzinach. 
Wszystkim gratulujemy, a w szczególności:

Michałowi Kogutowi z klasy VI uzyskania 
tytułu �nalisty Przedmiotowego Konkur-
su z Przyrody dla uczniów szkół podstawowyh 
organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie.

Liwii Lech z III klasy gimnazjum zajęcia III 
miejsca w Gminnym Konkursie Ortogra�cz-

nym ,,Mistrzowskie Pióro”. Wiktorii Dembi-
czak (kl. I gim.), Katarzynie Dubiel (kl. I gim.), 
Zuzannie Cieśli (kl. VI sp) i Idze Cieśli (kl. II sp), 
które wraz z innymi tancerzami Zespołu Tań-
ca Współczesnego ,,Gracja” z Łańcuta zajęły II 
miejsce za układ ,,W krainie kwitnącej wiśni” 
w kategorii produkcje na mistrzostwach świa-
ta w Niemczech ,,IDO WORLD SHOW DANCE 
CHAMPIONSHIPS” i tym samym razem z zespo-
łem zdobyły tytuł wicemistrzów świata.

Martynie Cyrnek z II klasy gimnazjum, która 
z Zespołem Artystycznym ,, Uśmiech” z Rze-
szowa podczas Mistrzostw Tańca Towarzyskie-
go w Poznaniu wywalczyła I miejsce w trzech 

kategoriach: duet, mini formacja ,,Złoty jazz” 
oraz mini formacja ,,Reaktywacja”, a podczas 
Grand Prix Polski w Brzegu razem z grupą ta-
neczną zdobyła srebro w kategorii mini for-
macja, brąz w kategorii formacja i nagrodę dla 
najlepszego zespołu na turnieju.

Marii Urban z klasy VI zajęcia I miejsca w ka-
tegoriach: styl dowolny dziewcząt (50 m), styl 
grzbietowy dziewcząt (50 m) i sztafeta dziew-
cząt (4x50) podczas Mikołajkowych Zawodów 
Pływackich zorganizowanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Trzebownisku.

Michałowi Nowakowi z I klasy gimnazjum 
zajęcia III miejsca w kategorii narciarskiej pod-
czas Gminnych, Rodzinnych Mistrzostw Nar-
ciarsko-Snowboardowych. Życzymy dalszych 
sukcesów.

U. Urban

Zespół Szkół w Palikówce
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Z okazji ustanowionego w 2004 roku 

Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                    
w Przedszkolu w Krasnem uroczyste spot-
kanie  zorganizowały grupy pięciolat-
ków. Dzieci miały okazję zaprezentować 
soje umiejętności  na dużej scenie w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury. Na uroczy-
stość zaproszeni zostali: Wójt Gminy Kras-
ne Wilhelm Woźniak, Radni, Dyrektor ZSP 
Marek Frączek, Rodzice oraz Mieszkańcy. 
Gospodarze spotkania z okazji Dnia Flagi, 
dzieci pięcioletnie - Pszczółki i Biedronki,  
aby uczcić ten wyjątkowy dzień przygo-
towały część artystyczną. W programie 
znalazły się okolicznościowe wiersze, 
piosenki o  treści patriotycznej o Polsce. 
Nie zabrakło najbardziej znanych wierszy 
„Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego, jak też 
” Katechizm Polskiego Dziecka” W. Bełzy. 
Na zakończenie w postawie na baczność 
cała społeczność  Gminy Krasne zaśpie-
wała wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”- 
hymn Polski.  Spotkanie było  okazją, aby 
przypomnieć sobie symboliczną wymo-
wę barw polskiej �agi i to, jak należy sza-
nować symbole narodowe. Ucząc przed-
szkolaków okazywania szacunku dla �agi 

i godła uczymy też szacunku dla własnej 
Ojczyzny i siebie nawzajem. Początkowo  
dziecko identy�kuje  się ze swoją rodzi-
ną, potem grupą rówieśniczą, mieszkań-
cami wsi ostatecznie odkrywa swoją 
tożsamość narodową i zaczyna czuć się 
Polakiem. Ważne jest więc, aby dziecku 

stworzyć warunki do przeżywania, do-
świadczania i odkrywania tego kim jest. 
„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką 
fajną i chłopakiem”  to słowa piosenki, 
które długo jeszcze będziemy śpiewać.

D. Kozioł.
Fot. I. Śpiewla

Kocham Cię Polsko

30  maja 2017 roku w Zespole Szkół w Stra-
żowie odbył się �nał IV Powiatowego Konkur-
su Przyrodniczego dla gimnazjalistów. Tema-
tem tegorocznej edycji były kraje alpejskie. 
Patronami przedsięwzięcia byli: Starosta Rze-
szowski Józef Jodłowski i Wójt Gminy Krasne 
Wilhelm Woźniak. W �nale konkursu wzięło 
udział 8 drużyn z gimnazjów z powiatu rze-
szowskiego: Jasionki, Krasnego, z Łukawca, 
Malawy, Nowej Wsi, Palikówki, Rzeszowa i Stra-
żowa .

Pierwsza część konkursu odbyła się na 
zasadzie popularnego teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu” i pozwoliła wyłonić trzy najlepsze 
zespoły gimnazjalistów: z Łukawca, Jasionki,  
oraz Rzeszowa.

Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do 
zmagań konkursowych, lecz było okazją do 
atrakcyjnego w formie poszerzenia wiedzy na 
temat krajów alpejskich.

Druga część konkursu rozpoczęła się od 

występu Moniki Michny, która  zaśpiewała „Nie 
wierz mi nie ufaj mi” Anny Jantar.  Następnie 
uczniowie rozwiązywali 3 zadania praktyczne. 
Zespoły musiały uzupełnić zdania i podpi-
sać slajdy dotyczące krajobrazów alpejskich. 
Sprawdzona też została szczegółowa wiedza 
o krajach z konkursowego zakresu: ich po-
wierzchni, ilości ludności, miastach i krainach 
geogra�cznych. W ostatnim zadaniu uczest-
nicy musieli rozwiązać krzyżówkę dotyczącą 
ciekawych miast i regionów krajów alpejskich.

Laureaci konkursu: I miejsce uzyskała 
drużyna w składzie: Natalia Sroczyk, Julia Ma-
tujewicz – Niziałek i Jakub Magryś z Zespołu 
Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego 
w Rzeszowie; II miejsce zdobył  Zespół Szkół 
w Łukawcu reprezentowany przez: Helenę 
Poźniak, Franciszka Pudło i Małgorzatę Rogalę; 
III miejsce Zespół Szkół w Jasionce w składzie: 
Oliwia Kowal, Bartłomiej Woś i Patryk Mikus.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 

w konkursie – spróbowali swoich sił i podjęli 
wyzwanie, gdyż każde takie przedsięwzięcie 
czyni nas bogatszymi o nowe doświadczenia. 
Gratulujemy również opiekunom wszystkich 
drużyn. Do zobaczenia za rok!

A. Dąbrowska, I. Kwoka, T. Kuczyński
Fot. Szkolne Archiwum Fotogra�i

IV Konkurs Przyrodniczy
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To był już piąty Piknik Rodzinny w Krasnem 
- okazja, aby w sobotę, 3 czerwca br., przyjść ca-
łymi rodzinami do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego i miło spędzić czas. Głównym celem tej 
integracyjnej, promującej wartości rodzinne, 
imprezy środowiskowej, była promocja szko-
ły i dobra zabawa, którą gwarantowały liczne 
atrakcje i urozmaicone formy aktywności. 

Honorowy patronat nad imprezą sprawo-
wali: poseł na Sejm RP – Mieczysław Miazga, 
starosta rzeszowski – Józef Jodłowski oraz 
Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak. 

Zaczęło się rano od koncertu inauguracyj-
nego z pokazem Szkoły Tańca Aksel, Szkoły 
Muzycznej So� Art. oraz występu małych ar-
tystów z ZSP w Krasnem, a potem … atrakcja 
goniła atrakcję. Pokazy akrobatyki i karate, 
malowanie twarzy, przedstawienie Koła Tea-
tralnego, obserwacje pod mikroskopem – to 
tylko niektóre z nich.

Wielką ciekawość uczestników pikniku 
wzbudziły popisy robotów skonstruowanych 
przez uczniów naszej szkoły na zajęciach 
z robotyki, które wzięły udział w Mini Turnieju 

Lego Sumo. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się też doświadczenia �zyczno-chemiczne, 
łamigłówki matematyczne, gry planszowe, 
rodzinne malowanie kredą, a także stoiska te-
matyczne: pszczelarskie, ze zdrową żywnością 
i ekologiczne.

Uczestnicy rozgrywek sportowych mogli 
spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach 
i konkurencjach (m. in. na torach przeszkód, 
w konkursach zręcznościowych, indywidu-
alnym turnieju sportowym „Turbokozak” czy 
w meczu piłki nożnej). Jak co roku – najmłod-
si oblegali zjeżdżalnie i trampolinę, zaś ama-
torzy tańca połączonego z aerobikiem mogli 
uczestniczyć w zajęciach z ZUMBY.

Nie zawiedli ratownicy medyczni, policjan-
ci i strażacy, którzy przygotowali interesujące 
pokazy dla uczestników pikniku. Można było 
wykonać m. in. pomiar ciśnienia i spirometrię. 
Spotkanie z pisarką, Panią Stanisława Bełch, 
również przyciągnęło uwagę sporej grupy 
osób.

Dużym powodzeniem cieszyły się grillowe 
przysmaki, stoisko kulinarne Stowarzyszenia 

Kobiet z Krasnego, kolejki ustawiały się także 
do waty cukrowej, popcornu i lodów. Trady-
cyjnie już oblegana była kawiarenka, oferu-
jąca pyszne domowe wypieki i napoje. Nie 
obyło się bez loterii fantowej z nagrodami od 
sponsorów oraz licytacji prac uczniów i atrak-
cyjnych gadżetów.

Dzięki wspaniałej pogodzie, wysokiej fre-
kwencji, dobrym humorom i zaangażowaniu 
całej społeczności szkolnej, piknik należy zali-
czyć do udanych!

Wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji i wsparcia imprezy składamy serdecz-
ne podziękowania. Wiele instytucji zaspon-
sorowało nagrody rzeczowe, wspomogło 
nas �nansowo, zaś przedstawiciele rodziców 
z każdej klasy zaoferowali domowe wypieki 
do kawiarenki. Bezinteresowna pomoc i życzli-
wość wielu osób w znaczący sposób wpłynęły 
na atrakcyjność tej wartościowej - bo promu-
jącej rodzinne spędzanie wolnego czasu i in-
tegrującej środowisko lokalne - imprezy. Pełna 
lista sponsorów, wraz z podziękowaniami od 
całej społeczności szkolnej, znajduje się na 
stronie internetowej naszej szkoły.

Zapraszamy już za rok na kolejny Piknik Ro-
dzinny w Krasnem!

E. Zakorczmenna

V Piknik Rodzinny

Dnia 6 czerwca 2017 nasze przedszkole zor-
ganizowało wspólną zabawę pod hasłem „Po-
południe z Rodzicami”. Celem była integracja 
społeczności  przedszkola, dzieci, rodziców, 
pracowników placówki, jak również innych 
członków rodzin. Impreza ob�towała w wiele 
atrakcji: konkurencje sportowe dzieci i rodzi-

ców, zabawy przy muzyce, występ recytator-
ski i taneczny dzieci oraz inne. Uczestników 
tańców rozweselał DJ Grzegorz, który wyka-
zał się ogromnym poczuciem humoru. Każdy 
mógł poszaleć przy skocznej muzyce lub od-
począć przy wolniejszej. Było to wspaniałe po-
południe pełne radości, nowych doświadczeń 
i wspólnej zabawy oraz słońca, gdyż pogoda 
w tym dniu była wyśmienita.  Niespodzian-
ką był występ wszystkich pań z przedszkola 
w tańcu Makarena.

Wiadomo już, że za rok w naszym przedszko-
lu odbędzie się kolejny rodzinny piknik, a prze-
bieg naszej zabawy ilustrują liczne zdjęcia.

J. Szubart

Przedszkole 
w Strażowie
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W kwietniu, przeprowadzone zostały 
przez panią bibliotekarkę z BP w Krasnem, 
lekcje biblioteczne z uczniami Szkoły Pod-
stawowej,  podczas których czytano frag-
menty książek Astrid Lindgren. Celem tych 
spotkań było zapoznanie uczniów z twór-
czością szwedzkiej pisarki oraz zachęcenie 
dzieci do wzięcia udziału w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Wśród 
bohaterów Astrid Lindgren”. W wyniku tych 
działań , udział w Konkursie wzięło 58 osób. 
W II etapie- gminnym, zostało wyróżnio-
nych 21 uczestników, a w III etapie - po-
wiatowym, zostały nagrodzone 3 osoby. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe a Gminny Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka w Krasnem podziękowanie 
za współpracę i zaangażowanie. Serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udzia-

łu w kolejnym konkursie, ph.: „Wielcy Polacy 
i ich wynalazki na przestrzeni dziejów, w li-
teraturze”. 

18 kwietnia w Bibliotece Publicznej 
w Palikówce odbyło się ostatnie spotkanie, 
w sezonie 2016/2017, dzieci i ich opieku-
nów, z Grupy Zabawowej. Te kilka miesię-
cy wspólnych spotkań spowodowały, że 
wszyscy zżyli się, dzieci i dorośli, nauczyli 
się współpracować, spędzać ze sobą wolny 
czas w sposób przynoszący korzyści obu 
stronom. Żegnamy się do następnej edycji. 
Tą drogą składam serdeczne podziękowa-
nia bibliotekarce, Pani Agnieszce od Uczest-
ników, którzy docenili zaangażowanie i pro-
fesjonalizm prowadzonych zajęć. 

W dniach od 8-12 maja w naszej gminie 
trwał Tydzień Bibliotek, którego głównym 
celem jest podkreślanie roli czytania i biblio-
tek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Chcemy,  by  biblioteka po-
strzegana była przez ludzi jako instytucja na 
trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. Organi-
zowane więc były liczne spotkania, imprezy, 
wycieczki, wyjścia do przedszkoli promują-
ce biblioteki naszej gminy. Ogłoszony został 
również konkurs ph.: „Wygraj Naszą Górę 
Książek”. W kategorii - dzieci , Zwyciężczynią 
została Weronika Goc, lat 12 a wśród doro-

słych zwyciężyła Pani Małgorzata Cynk. Gra-
tulujemy serdecznie.   Nie brakowało życzeń 
i słów uznania dla Pań Bibliotekarek za ich 
trud, były bukiety kwiatów, podziękowania 
, laurki i to było… paliwo na następny rok 
pracy. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy 
do naszych bibliotek.

W dniach 22 i 23 maja w Bibliotekach 
Publicznych w Strażowie i w Palikówce, zo-
stały przeprowadzone przez panią bibliote-
karkę, zajęcia w ramach projektu „ Edukacja 
globalna dla najmłodszych” , którego  celem 
jest  uwrażliwianie na otaczający świat dzie-
ci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym. Mali uczestnicy z zainteresowaniem 
słuchali opowiadań związanych z tematem 
a na ich szczególną uwagę wpłynęła me-
toda inscenizacji- teatrzyk kamishibai oraz 
waga problematyki . W ramy edukacji eko-
logicznej wpisały się również zajęcia doty-
czące zbliżających się Światowych Dni Oce-
anów, przeprowadzone z uczniami, przez 
panią bibliotekarkę z Biblioteki Publicznej 
w Krasnem.

Z okazji zbliżającej się kanikuły, wszyst-
kim dużym i małym czytelnikom, sympaty-
kom Biblioteki, życzymy wspaniałych wa-
kacji i urlopów. Nie zaniedbujcie przy tym 
dobrej lektury, bycie sam na sam z książką 
to też wspaniały relaks.

Kontakt: tel.:694-014-680 lub (17) 8555-
208 lub na stronie: www.facebook.com/bi-
bliotekawkrasnem.

M. Antczak. Fot. A. Furman

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

„Czasem odkrycie prawdy może odebrać 
nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. To 
właśnie uświadamia sobie siedemnastolet-
nia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. Chło-
pak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza 
w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. 
W jego obecności Sky odczuwa strach i fa-
scynację, ożywają wspomnienia, o których 
wolałaby zapomnieć. Dziewczyna próbu-
je trzymać się na dystans – wie, że Holder 
oznacza jedno: kłopoty. On natomiast chce 
dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Gdy Sky 
poznaje Deana bliżej, odkrywa, że nie jest 
on tym, za kogo go uważała, i że zna ją le-
piej, niż ona sama siebie. Od tego momentu 
życie Sky bezpowrotnie się zmienia.”

Główną bohaterką jest nastoletnia Sky, 
która od zawsze uczy się w domu, pilno-
wana przez adopcyjną matkę, która trzy-
ma ją pod kloszem i nie pozwala jej wejść 
w dorosłość. Gdy w końcu rozpoczyna na-
ukę w liceum, jej najlepsza przyjaciółka, 
Six, wyjeżdża do Europy, przez co Sky musi 
sama sobie poradzić z nową sytuacją. Gdy 
poznaje Deana, na jaw wychodzą tajemni-

ce, o których dziewczyna wolałaby nie wie-
dzieć, a jej życie zmienia się diametralnie. 

„Hopeless” to książka typowo młodzie-
żowa i mimo że na początku treść wydaje 
się banalna, nic bardziej mylnego. Chociaż 
głównym tematem jest, jak to zwykle bywa, 
miłość, to jednak autorka nie pokazuje jej 
w sposób banalny i niedojrzały. To powieść, 
w której poruszane są także dość trudne te-
maty i problemy, z którymi zmaga się dziś 
wielu nastolatków. 

Książka jest napisana prostym językiem, 
więc czyta się ją szybko i przyjemnie. Są 
w niej elementy humorystyczne, jak i po-
ruszające. Chociaż rozwiązania niektórych 
wątków można się domyśleć podczas czyta-
nia, to zakończenie całkowicie mnie zasko-
czyło. Collen Hoover stworzyła powieść, któ-
ra zaskakuje, ale też skłania do przemyśleń.

Jestem zachwycona tą książką i chociaż 
czytałam już kilka utworów tej autorki, ten, 
na równi z „Confess” jest moją ulubioną. Jeśli 
chcecie przeczytać jakąś dobrą, ale nieba-
nalną powieść młodzieżową, zdecydowanie 
polecam Wam „Hopeless” Collen Hoover. 

A. Laskowska
Okładka: Wydawnictwo Otwarte

Collen Hoover „Hopeless”
Książka do przeczytania



Zrealizowane projekty

Miło nam poinformować o sukcesach na-
szych gimnazjalistów. W ramach prowadzone-
go przez Gminę programu certy�kacji MS Of-
�ce, 20 osób może pochwalić się certy�katem 
Microsoft O�ce Specialist, Gratulujemy!

Certy�kat Microsoft O�ce Specialist po-
świadcza umiejętność w zakresie obsługi i peł-
nego wykorzystania jednego z wybranych 
programów pakietu MS O�ce. Certy�katy te 
są uznanym i rozpoznawalnym na całym świe-
cie standardem potwierdzającym zdobytą 
wiedzę i kwali�kacje.

Podczas egzaminów, które przeprowa-
dza się w symulowanym środowisku, liczą się 
przede wszystkim uzyskane wyniki. Kandyda-
ci przystępujący do egzaminów na certy�ka-
ty Microsoft O�ce Specialist muszą wykonać 
szereg zadań, aby jasno dowieść posiadanych 
umiejętności. W nowej formule egzaminów 

MOS 2013 należy ukończyć krótki projekt, po-
stępując zgodnie z otrzymanymi specy�kacja-
mi. W ten sposób testy, którym poddawani są 
kandydaci, odpowiadają realnym zadaniom.

Przystąpiliśmy do programu certy�kacyj-
nego obejmując nim wszystkie szkoły z terenu 
gminy Krasne.

Uczniowie Gimnazjów z naszej gminy mają 
możliwość bezpłatnie zdobyć certy�kat MOS, 
część z nich może już dzisiaj mówić o sobie MS 
Specialist. Druga tura egzaminów już po wa-
kacjach, mamy nadzieje, że kolejni uczniowie 
dołączą do elitarnego grona Microsoft O�ce 
Specialist.

Gratulumy wszystkim, którzy uzyskali cer-
ty�kat Microsoft O�ce Specialist. Trzymamy 
kciuki za wszystkich, którzy zdecydują się 
przystąpić do egzaminu.

J. Żurawski

Program certy�kacji MOS

Informujemy Państwa, że 18 czerwca odbyła 
się uroczystość włączenia OSP w Strażowie do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Po Mszy Świętej odprawionej w Kościele 
Para�alnym w Strażowie, strażacy wraz z za-
proszonymi gośćmi oraz mieszkańcami udali 
się na uroczysty apel podczas, którego odczy-
tano  decyzję na mocy której włączono jed-
nostkę OSP Strażów do KSRG.

Uroczystość uświetniła swą grą gminna or-
kiestra dęta pod batutą Daniela Chwajoła.

Nasze podziękowania kierujemy w stro-
nę Księdza Proboszcza z Para�i w Strażowie, 
wszystkich gości, mieszkańców oraz gospoda-
rzy gminy , którzy uświetnili swą obecnością 
tę ważną  uroczystość.

M. Szpyrka

W dniach 11-12 maja 2017 r. odbyło się 
kolejne międzynarodowe spotkanie w ra-
mach projektu „EDUGATE”. Tym razem miej-
scem spotkania był Goteborg w Szwecji, 
gdzie gościliśmy w miejscowym Uniwersy-
tecie.

Jak już informowaliśmy, projekt EDUGA-
TE współ�nansowany jest ze środków ERA-
SMUS+, a wraz z Gminą Krasne uczestniczą 
w nim także Miasto Piacenza (Włochy), 
Miasto Ryga (Łotwa), Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole Angel w Pradze (Czechy), In-
stytut Fini (Słowenia), Uniwersytet w Gote-
borgu (Szwecja) oraz Uniwersytet Bicocca 
w Mediolanie (Włochy). 

Projekt ma na celu opracowanie innowa-
cyjnej metodyki nauczania drugiego języka 
w edukacji wczesnoszkolnej. Co to oznacza 
w rzeczywistości? Szkoły i przedszkola uzy-
skają narzędzia, które pozwolą dzielić się 
swoimi doświadczeniami i wykorzystywać 
je w codziennej pracy z dziećmi. Z kolei 
wychowawcy i nauczyciele będą doskona-
lić swoje umiejętności nauczania drugiego 
języka. Rodziny będą korzystały z nowego 
rodzaju usług, zaś dzieci nabędą nowe kom-

petencje językowe i zdolności integracji.
Aby osiągnąć spodziewane rezulta-

ty partnerzy na czele z uniwersytetami 
i szkołami intensywnie pracują nad opra-
cowaniem najlepszych praktyk oraz mapą 
potrzeb na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego. Kolejnym etapem 
prac będzie opracowanie programu edu-
kacyjnego i planu pracy dla wychowawców 

i nauczycieli, nad którym już w październi-
ku br. na 5-cio dniowym wyjeździe do Pra-
gi pracować będzie grupa 35 nauczycieli  
(5-ciu nauczycieli od każdego partnera). 
Natomiast w marcu 2018 r. to Gmina Kras-
ne będzie gościć delegacje z krajów part-
nerskich, na co z niecierpliwością czekamy 
i z pewnością będziemy informować.

G. Giedlarowiec

Projekt EDUGATE
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Wakacje 
z GOKiB

   WAKACYJNY ROZKŁAD ZAJĘĆ 
  

26 CZERWCA - 30 CZERWCA TYDZIEŃ W KRAINIE LEGO                      odpłatność 260,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 11.00 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
Tworzenie modeli, makiet, 

robotów z LEGO 
11.00 - 11.15 II śniadanie II śniadanie II śniadanie II śniadanie II śniadanie 

11.15 - 13.00 Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO 
13.00 - 13.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 
Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową Zajęcia z Edu Med. Zajęcia z Edu Med. 

Wakacyjny       Klub 
Małego    Kuchcika 

Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową 

14.30- 16.00 
Zabawy na świeżym 

powietrzu Gra terenowa 
Zabawy na świeżym 

powietrzu 
Prezentacja budowli z 

LEGO, rozdanie nagród 
 

3 LIPCA - 7 LIPCA TYDZIEŃ W RYCERSKIM ZAMKU                   odpłatność 150,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 10.00 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu Zabawy integracyjne         

Wycieczka do Baranowa 
Sandomierskiego 

Zabawy integracyjne         Zabawy integracyjne          

10.00 - 12.00 

Oręż rycerski - warsztaty 
z Rycerzami Zakonu Boju 

Dnia Ostatniego 

Tańce dawne - warsztaty 
z Rycerzami Zakonu 
Boju Dnia Ostatniego 

Łucznictwo - warsztaty z 
Rycerzami Zakonu Boju Dnia 

Ostatniego 

Zabawy plebejskie - 
warsztaty z Rycerzami 

Zakonu Boju Dnia 
Ostatniego 

12.00 - 13.00 
Zabawy w rycerskim 

zamku 
Przygotowanie do 

Turnieju Rycerskiego   Zabawy w rycerskim zamku 
Konkurs wiedzy o 

zamkach rycerskich 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad wyjazd godz.8.15 Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Turniej szachowy Turniej Rycerski   Spotkanie z pszczelarzem Biesiada na zamku              
z rodzicami                 

rozdanie nagród 14.30 - 16.00 Zabawy na ORLIKU              Zabawy na ORLIKU                Pasowanie na rycerza 
 

 
10 LIPCA - 14 LIPCA - TYDZIEŃ Z  LALKAMI I KUKŁAMI                 odpłatność150,00 zł 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 9.30 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier    Zabawy integracyjne          Zabawy integracyjne          

9.30 - 11.30 Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 
Wycieczka                          

do Karpackiej Troi Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 

11.30 - 13.00 Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne   Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad wyjazd godz. 8.15 Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Wyjście do FANTAZJI 
Wakacyjny       Klub 
Małego    Kuchcika 

  Kredą po asfalcie Rozdanie nagród 

14.30 - 16.00      Wyjście na plac zabaw 
Grill z rodzicami                     

i  wspólna zabawa 
 

17 LIPCA -  21 LIPCA TYDZIEŃ W ANGIELSKIM MIEŚCIE                                  odpłatność 150,00 zł 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 - 9.30 

Informacje dot.zasad, 
bezpieczeństwa oraz 

programu 
Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

Schodzenie się dzieci 
omówienie planu dnia 

9.30 - 11.30 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 
Zajęcia z lektorem j. 

angielskiego 

11.30 - 13.00 Zajęcia taneczne Zajęcia wokalne Zajęcia taneczne Zajęcia wokalne Wakacyjny Klub Kultury 

13.00 - 13.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13.30 - 14.30 Wakacyjny Klub Kultury Zajęcia z Edu Med. Zajęcia z Edu Med. 
Wyjazd do kina w 

Rzeszowie Rozdanie nagród 

14.30 - 16.00 Zabawy na ORLIKU Spacer do zagrody danieli 
Gra terenowa,               
piknik na trawie 

Wyjście                               
na lody 

Five o 'clock            
Herbatka z rodzicami 

 

Grupa Inicjatyw Kulturalnych działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem 
oraz Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce zaprasza 
wszystkie chętne osoby – młodzież, dorosłych 
i seniorów – do udziału w projekcie pt. „Z jednej 
cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”.
Cel: Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych  
i przekazanie uczestnikom rzadkiej umiejętności wy-
konywania koronki siatkowej, tzw. �let. Integracja lo-
kalnej społeczności – rękodzielników i osób poczat-
kujących, aktywizacja osób w wieku emerytalnym.
Czas realizacji: 01.08.2017 r. – 31.10.2017 r. 
Miejsce realizacji: Obiekty GOKiB dostępne na tere-
nie gminy Krasne, wg preferencji uczestników.
Warunki uczestnictwa: Zapraszamy 20 osób – mieszkań-
ców gminy Krasne, w różnym wieku w celu stworzenia 
wielopokoleniowych grup. Nabór do projektu ma charak-
ter otwarty, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin naboru: 17.07.2017 r.
Karty zgłoszeniowe i regulamin: Dostępny w biu-
rze projektu – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece  
w Krasnem, z/s 36-007 Krasne 743 oraz na stronie in-
ternetowej www.gokkrasne.pl 
Dane do kontaktu: tel. 17 8555 208, e-mail: poczta@
gokkrasne.pl

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpa-
ckie Inicjatywy Lokalne 2017” do�nansowanego ze środków  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 
Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Sto-
warzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowa-
rzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Bezpłatne warsztaty rękodzielnicze
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Jednym z najważniejszych zadań obecnej kadencji jest 
realizacja inwestycji związanych z budową i rozbudową 
infrastruktury oświatowej oraz termomodernizacją obiek-
tów użyteczności publicznej, szczególnie ważnych z punk-
tu widzenia potrzeb społecznych mieszkańców naszej 
gminy. Ich realizacja nabrała w tym roku szczególnego 
tempa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z RPO 
Województwa Podkarpackiego, w tym dedykowanych dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz środków 
z budżetu państwa. Dobiega końca realizacja rozbudo-
wy bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie obejmu-
jąca kompleksową budowę hali sportowej o wymiarach 
areny 24,0m x 44,0m z dwukondygnacyjnym zapleczem 
sportowym oraz trójkondygnacyjną częścią edukacyjną  
o powierzchni użytkowej 2 497,38 m2. Jej o�cjalne odda-
nie do użytkowania planowane jest na dzień 1 września 
bieżącego roku. Obecnie realizowane są działania związa-
ne z zakupem wyposażenia i uzyskaniem decyzji na użyt-
kowanie.

Na koniec bieżącego roku planowane jest zakończe-
nie budowy 8 oddziałowego przedszkola w miejscowości 
Krasne o powierzchni użytkowej 1575 m2. Prace wykoń-
czeniowe kontynuowane są przez wykonawcę stanu suro-
wego, Spółdzielnię Rzemieślniczą „Budowlaną” z Radomia. 
Wstawione zostały już okna, realizowane są roboty ogól-
nobudowlane i elektryczne. 

Realizacja inwestycji nabiera tempa
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 Swojej inwestycji oświatowej doczekał również Stra-

żów. W miesiącu maju wkroczyła na teren obecnego 
przedszkola Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” 
Paweł Piotrowski, która do końca października wykona 
stan surowy rozbudowy budynku ZS w Strażowie pod po-
trzeby przedszkola 4 oddziałowego. Najtrudniejsze prace 
związane z wykonaniem ścianki szczelnej oraz wylaniem 
fundamentów już wkrótce zostaną zakończone. 

 Rozstrzygnięte zostały przetargi związane z termo-
modernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym 
budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Malawie oraz 
budynku OSP w Palikówce. Wykonawcy rozpoczęli już za-
planowane prace, które zgodnie z umową o do�nansowa-
nie zostaną zakończone do 31.10.2017 r. 

W ciągu ostatnich dwóch lat, przy wsparciu środków 
zewnętrznych, na terenie gminy udało się przebudować  
i ulepszyć ponad 8 km dróg. Również w tym roku realizo-
wane będą kolejne inwestycje drogowe. W ramach Progra-
mu ochrony gruntów rolnych zmodernizowana zostanie 
droga wewnętrzna do stadionu sportowego w Palikówce. 
W III kwartale bieżącego roku planowane jest podpisanie 
przez Stowarzyszenie ROF umowy o do�nansowanie pro-
jektu „Niskoemisyjny transport miejski”, w ramach którego 
do końca 2018 roku przebudowana zostanie droga gmin-
na nr 108554R Palikówka - Przycznia oraz wybudowana 
droga gminna nr 108561R Krasne-Mała Kolonia.

W najbliższym czasie nastąpi również podpisanie przez 
Stowarzyszenie ROF umowy o do�nansowanie projektu 
w ramach działania „Kultura”, co umożliwi powstanie do 
końca III kwartału 2018 roku, na bazie budynku obecnego 
przedszkola i sali widowiskowej w GOKiB, Centrum Pro-
mocji Dziedzictwa Kulturowego w miejscowości Krasne.

Dzięki środkom RPO Województwa Podkarpackiego 
dedykowanym dla ROF, na zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych, do końca 2018 roku zainstalowane 
będą panele fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody 
oraz oczyszczalni ścieków w Krasnem, a także wykonane 
mikroinstalacje na budynkach mieszkalnych.

Obecny rok to również czas przygotowań inwestycji 
zaplanowanych na kolejne lata, w tym między innymi 
inwestycji drogowych, takich jak budowa drogi Malawa-
-Luksemburg, przebudowa drogi gminnej nr 108559R 
Strażów-Olszyny oraz budowa I etapu drogi publicznej 
Malawa-Zagóra na odcinku od drogi powiatowej Krasne-
-Malawa-Wola Rafałowska do drogi na osiedle.

W bieżącym roku zamierzamy zrealizować wiele mniej-
szych, ale jakże istotnych dla poprawienia wizerunku gmi-
ny przedsięwzięć, takich jak odbudowa i konserwacja ro-
wów melioracyjnych, rozbudowa bazy przystankowej czy 
zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym pla-
ców zabaw oraz  siłowni zewnętrznych.

Z uwagi na bardzo szeroki front inwestycyjny przewi-
dziany na 2017 rok, pracowników urzędu, realizujących 
zadania związane z przygotowaniem, kontraktowaniem, 
realizacją i rozliczaniem inwestycji oraz pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych na ich realizację czeka bardzo 
trudny okres. Wierzymy, że ich ogromne zaangażowanie 
oraz wsparcie i zrozumienie ze strony wszystkich miesz-
kańców gminy, pozwoli zrealizować wszystkie zaplanowa-
ne przedsięwzięcia.

B. Wandycz-Słowińska
Fot. G. Giedlarowiec
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XXXIV sesja z dnia 21 marca 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXIV/258/2017 RGK w/s przystąpienia do reali-
zacji projektu pn. „Rozwiń swoje kompetencje-ukształtuj swoją 
przyszłość”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-
-I.01-18-008/16 RPOWP na lata 2014-2020, Działanie nr 9.2.
2. Uchwała Nr XXXIV/259/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXIV/260/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr XXXIV/261/2017 RGK w/s zasad ustalania i przeka-
zywania z budżetu gminy środków �nansowych wynikających  
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakła-
dem budżetowym.
5. Uchwała Nr XXXIV/262/2017 RGK w/s uchwalenia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny.
6. Uchwała Nr XXXIV/263/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemi-
syjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez uspraw-
nienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie 
ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
7. Uchwała Nr XXXIV/264/2017 RGK w/s uchwalenia „Studium 
rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego”.
8. Uchwała Nr XXXIV/265/2017 RGK w/s nabycia nieruchomości 
położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne 
(dz.nr 601/1).
9. Uchwała Nr XXXIV/266/2017 RGK w/s nieodpłatnego przeka-
zania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego 
Gminy Krasne (dz. nr 0,0814 w obrębie 220 Rzeszów-Załęże).
10. Uchwała Nr XXXIV/267/2017 RGK w/s dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Uchwała Nr XXXIV/268/2017 RGK w/s określenia zasad i kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych  prowadzonych przez Gminę Krasne.
12. Uchwała Nr XXXIV/269/2017 RGK w/s określenia kryteriów 
naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
13. Uchwała Nr XXXIV/270/2017 RGK w/s wyrażenia zgody na 
rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomię-
dzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w/s powierzenia 
Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy Krasne w 
zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Krasne.

XXXV sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXV/271/2017 RGK w/s uchwalenia „Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Krasne”.
2. Uchwała Nr XXXV/272/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXV/273/2017 RGK w/s zgłoszenia sołectwa Pali-
kówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020”.
4. Uchwała Nr XXXV/274/2017 RGK w/s przyjęcia Sołeckiej Stra-
tegii Rozwoju Wsi Palikówka.

5. Uchwała Nr XXXV/275/2017 RGK w/s uchylenia uchwały Nr 
XXXIV/270/2017 Rady Gminy Krasne w sprawie wyrażenia zgody 
na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego po-
między Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne w sprawie po-
wierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonywania zadań Gminy 
Krasne w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbioro-
wego na terenie Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XXXV/276/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Roz-
wój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
7. Uchwała Nr XXXV/277/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji Projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na tere-
nie ROF – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój 
OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
8. Uchwała Nr XXXV/278/2017 RGK w/s przystąpienia do opraco-
wania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 
2016 – 2022.
9. Uchwała Nr XXXV/279/2017 RGK w/s najmu budynku stano-
wiącego własność Gminy Krasne.
10. Uchwała Nr XXXV/280/2017 RGK w/s udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
11. Uchwała Nr XXXV/281/2017 RGK w/s udzielenia pomocy �-
nansowej dla Gminy Świlcza.
12. Uchwała Nr XXXV/282/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.

XXXVI sesja z dnia 31 maja 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXVI/283/2017 RGK w/s przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”.
2. Uchwała Nr XXXVI/284/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
3. Uchwała Nr XXXVI/285/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
4. Uchwała Nr XXXVI/286/2017 RGK w/s udzielenia pomocy �-
nansowej Województwu Podkarpackiemu.
5. Uchwała Nr XXXVI/287/2017 RGK w/s sprzedaży bezprzetar-
gowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
6. Uchwała Nr XXXVI/288/2017 RGK w/s obciążenia nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie 
Palikówka gm. Krasne.
7. Uchwała Nr XXXVI/289/2017 RGK w/s określenia wysokości 
sumy do której Wójt Gminy Krasne  może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania.
8. Uchwała Nr XXXVI/290/2017 RGK w/s przystąpienia Gminy 
Krasne do realizacji projektu „Senior-poprawa dostępu osób 
starszych do usług opiekuńczych” �nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjęte uchwały 
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Uprawniony do zwołania zebrania wiej-
skiego, jego organizacji i przewodniczenia 
obradom jest:
1. Sołtys, a w razie jego nieobecności wy-
znaczony przez niego członek rady sołe-
ckiej, a w razie jego nie wyznaczenia, naj-
starszy wiekiem członek rady sołeckiej:
a) z własnej inicjatywy w miarę istniejących 
potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz   w roku,
b) na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 
mieszkańców sołectwa, pełnoprawnymi 
uczestnikami społeczności samorządowej 
sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym 
przysługuje czynne i bierne prawo wybor-
cze w wyborach do rady gminy,
c) na pisemny wniosek  organów gminy 
(Rada Gminy Krasne i Wójt Gminy Krasne).

2. Wójt:
a) w przypadku zarządzenia wyboru człon-
ków rady sołeckiej po upływie ich kadencji,
b) w przypadku nie zwołania przez sołtysa 
zebrania na wniosek organów i osób, o któ-
rych mowa w pkt 1) lit. b-c).

Warunkiem odbycia i ważności zebrania 
jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców 
– w pierwszym terminie zebrania, lub bez 
względu na frekwencję - w drugim terminie 
zebrania (po upływie 15 minut od pierwsze-
go terminu).

O zwołaniu zebrania zawiadamia się 
mieszkańców, co najmniej na 14 dni przed 
terminem zebrania, poprzez rozplakato-
wanie w miejscach zwyczajowo przyjętych 
obwieszczeń. Obwieszczenie zawiera in-

formację o I i II terminie zebrania, miejscu, 
porządku i organie zwołującym. Zmiany 
porządku obrad zebranie dokonuje zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym. 
W sytuacji, gdy zebranie zwoływane jest na 
wniosek organów, o których mowa w pkt 1) 
lit. c, do zmiany porządku zebrania wyma-
gana jest zgoda wnioskodawcy.

Obecnie obowiązujące statuty sołectw 
zostały nadane uchwałami Rady Gminy 
Krasne w 2014r., ich pełna treść jest podana 
do wiadomości na stronie biuletynu infor-
macji publicznej Gminy Krasne, w zakładce 
„Sołectwa”. 

Z. Berłowska

Zasady zwoływania zebrań wiejskich

K.S. „Palkovia” z Palikówki oraz U.K.S. „Ko-
pernikus” z Krasnego znalazły się na liście 
klubów sportowych, których wnioski złożone 
w ramach Programu „Klub” zostały zaopinio-
wane pozytywnie. Dzięki dotacji w wysokości 
15 i 10 tyś. zł oba kluby do końca listopada 
2017 r. zorganizują dla dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Krasne dodatkowe i bezpłat-
ne zajęcia sportowe. W Palikówce będzie to 
koszykówka dziewcząt i piłka nożna chłop-
ców, a w Krasnem piłka siatkowa dziewcząt  
i chłopców. Dzieci zainteresowane udziałem 

w zajęciach zapraszamy do kontaktu za po-
średnictwem Zespołu Szkół w Palikówce oraz 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem. 
G. Giedlarowiec 

Rządowy program „Klub”

- Gratuluję wam  mistrzostwa Podkarpacia  
i wiem, że sukces nie przyszedł  łatwo, wyma-
gał ogromnego wysiłku. – zwrócił się do mło-
dych koszykarek SPZ WJM Gmina Krasne 
wójt Wilhelm Woźniak – Cieszę się,  że koszy-
kówka, dotąd mało popularna sport w naszej 
gminie,  dzięki wam i waszym trenerom tak 
dynamicznie się rozwija. 

- Cieszymy się, że nasz projekt „Wszyscy 
Jesteśmy Mistrzami” – stwierdził prezes SPZ 
Wiesław Syzdek – znalazł podatny grunt  
w gminie Krasne. W dzisiejszym spotkaniu 
uczestniczą najlepsze nasze koszykarki, ale 
w Krasnem, Malawie młodsze dziewczynki   
i chłopcy  ćwiczą w pięciu grupach, ponadto 
w Załężu, Trzebownisku, Błażowej i od nie-
dawna w Bratkowicach. Od trzech lat razem 
z Arturem Szymański – głównym trenerem  
projektu WJM, realizujemy zajęcia dla dzie-
ci:  od przedszkolaków po szóstoklasistów. 
Nigdy nie zakładaliśmy, że  właśnie w 2017 
roku zdobędziemy mistrzostwo Podkar-
pacia.  Sukces przyszedł niespodziewanie.  
Pragnę podziękować władzom gminy, że 
nam zaufały i wspomogły rozwój naszego 

projektu.  Nasi podopieczni  trenują  z pasją 
i niedługo kolejne drużyny zobaczymy w ry-
walizacji koszykarek i koszykarzy.

A oto młode koszykarki  biorące udział  
w spotkaniu w UG w Krasnem:  Natalia Go-
rzelnik, Ilona Syzdek, Aleksandraw Wilk (Za-
łęże, a od następnego roku uczennice KMS 
w Malawie), Urszula Wilk, Wiktoria Chciuk, 

Kinga Szuberla (Krasne), Izabela Jakielasz, 
Emilia Konieczny  (Trzebownisko, uczennice 
KMS w Malawie), Aleksandra Noworól  (Sto-
bierna, uczennica KMS w Malawie),  Magda 
Biskup, Dominika Lew, Nikola Mazur, Maria 
Skoczylas (Malawa), trenerzy Artur Szymań-
ski, Wiesław Syzdek oraz rodzice koszykarek.

W. Syzdek

Młode mistrzynie koszykówki
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Zakład Usług Komunalnych  
w Krasnem informuje, że od kilkuna-
stu tygodni na terenie Gminy Krasne 
testowany jest system monitoringu 

sieci wodociągowej za pośredni-
ctwem transmisji danych przy użyciu 
sieci telefonii komórkowej (SOEMM). 
Pozwala on na dokonywanie zdal-
nych odczytów bez konieczności 
absorbowania Użytkownika. Dzięki 
karcie SIM umieszczonej w nakład-

ce na wodomierzu jesteśmy w stanie  
z dużą dokładnością i w czasie rzeczy-
wistym monitorować zużycie wody, 
oraz wszelkie próby ingerencji w pra-
cę wodomierza. 

  M. Brzychc

Gospodarka odpadami

Wójt Gminy Krasne zwraca się 
z  prośbą do mieszkańców gminy  
o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, 
wystających poza granice prywat-
nych posesji, które mogą stanowić 
przeszkodę dla ruchu pojazdów po 
drogach gminnych i powiatowych  
lub ograniczają widoczność, a także 
przylegają bezpośrednio do ciągów 
pieszych gdzie w wielu przypadkach 
zwisając bardzo nisko utrudniają lub 
wręcz uniemożliwiają ruch pieszych 
po chodnikach.

Fot. M. Drabik

Apel o pielęgnącję drzew i krzewów
wzdłuż dróg i chodników

W trosce o interes wszystkich od-
biorców naszych usług, Zakład Usług 
Komunalnych w Krasnem informuje 
o narastającym problemie wód opa-
dowych tra�ających do kanalizacji 
sanitarnej.

Nadmieniamy, że kanalizacja sa-
nitarna Gminy Krasne jest siecią 
rozdzielczą tzn., że nie wolno wpro-
wadzać do niej wód opadowych  
i drenażowych. Zakaz ten określa art. 
9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków. Na mocy przywołanego prze-
pisu wprowadzanie wód opadowych  
 i drenażowych do kanalizacji sani-
tarnej jest zabronione. Na mocy ww. 
ustawy, wprowadzanie wód opado-
wych i drenażowych do kanalizacji 
sanitarnej stanowi przestępstwo  

i podlega karze ograniczenia wolno-
ści albo grzywny do 10 000 zł.

Wody opadowe przedostające 
się do kanalizacji zakłócają proces 
oczyszczania ścieków. Przepełniają 
sieć kanalizacyjną, której przepusto-
wość jest obliczona tylko na ścieki 
sanitarne. W takich wypadkach ścieki  
z wodami opadowymi wylewają się 
na posesje oraz w najniżej położo-
nych budynkach. Ponadto, wody 
opadowe podnoszą koszty oczysz-
czania ścieków poprzez wzrost zuży-
cia energii elektrycznej, oraz wzrost 
opłat środowiskowych. Ma to bez-
pośredni wpływ na kształtowanie 
taryf cenowych wody i ścieków. Wy-
eliminowanie nielegalnego wpro-
wadzania wód opadowych do kana-
lizacji sanitarnej wpłynie korzystnie 
na ceny zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Krasne.

W związku z powyższym, prosimy 
właścicieli posesji o usunięcie dopły-
wu ścieków opadowych do kanali-
zacji sanitarnej. Informujemy rów-
nież, że Zakład Usług Komunalnych  
w Krasnem regularnie prowadzi kon-
trole w tym zakresie i w przypadku 
stwierdzenia nielegalnego wpięcia 
wód opadowych i/lub drenażowych 
do kanalizacji sanitarnej egzekwo-
wane będą kary zgodnie z zapisami 
Ustawy. Podejmowane przez nas 
działania mają na celu ochronę inte-
resów wszystkich mieszkańców, dla-
tego prosimy o zgłaszanie informacji 
o nieprawidłowościach w korzysta-
niu z gminnej sieci kanalizacyjnej. 

M. Brzychc

SOEMM

Zakład Usług Komunalnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
nakłada na gminy obowiązek realizacji 
programów pro�laktycznych.  W ramach 
tych zadań gminy zobowiązane są: 
• zapewnić osobom uzależnionym do-

stęp do pomocy terapeutycznej,
• udzielić pomocy i wsparcia rodzi-

nom, w których występują problemy 
alkoholowe; 

• prowadzić pro�laktyczną działal-
ność informacyjną i edukacyjną skie-
rowaną do społeczności lokalnej,  
a w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

• wspomagać działalność instytucji 
pozarządowych w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych. 

Ważnym zadaniem gminy narzuconym 
przez ustawodawcę jest również ograni-
czenie dostępności alkoholu, które stano-
wi jedną ze skutecznych metod zmniej-
szających zarówno poziom spożycia 
alkoholu,  jak i problemy z nim związane.  

W Gminie Krasne corocznie uchwalany 
jest Gminny Program Pro�laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 

Pro�laktyka uzależnień w gminie

Plan działań w 2017 r. Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. w części dotyczącej prowadzenia działań związanych z pro�laktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
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„Po Wiedzę i Sztukę” czyli Porce-
lanowy Ojciec Mateusz! - to kolejna 
wycieczka podopiecznych Świetlicy 
Pro�laktyczno-Wychowawczej GOPS 
w Krasnem. Tym razem na celowniku 
Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielo-
wie i... Sandomierz.

Manufaktura AS w Ćmielowie na-
wiązuje to ponad 200-letniej tradycji 
ręcznego wyrabiania cudnych rzeczy 
z porcelany. Glina jest sprowadzana 
z Anglii, ponieważ nie zawiera zabru-
dzeń. Na 100 rzeczy włożonych do 
pieca – �nalnie znajduje się 8, dlatego 
takie  wyroby musza być drogie.

Oglądaliśmy proces wytwarzania 
porcelany, pani malarka na żywo pra-
cowała, później galeria i na koniec 
warsztat – tworzenie róży.

Polecamy gorąco ćmielowskie mu-
zeum. A potem czas na Sandomierz.  
Miasta kryminalnych zagadek. Od ja-
kiegoś czasu. My zainteresowaliśmy 
się jedzeniem – pizza, przyrodą – wą-
wozy, historią – rynek, wieża, i zaku-
pami pamiątek lokalnych. Wszystko 
się udało, przeszliśmy przez Ucho 
Igielne i szczęśliwie powróciliśmy do 
domu.

I. Śpiewla. Fot. L. Hajduk, I. Śpiewla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Po Wiedzę i Sztukę

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który reguluje prowa-
dzenie działań związanych z zapobieganiem powstaniu 
nowych problemów uzależnień, zmniejszaniu rozmiarów 
tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów 
na terenie Gminy Krasne. Działania te są dostosowane do 
potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 
form pomocy w oparciu o posiadane zasoby instytucjo-
nalne i osobowe.

Wydatki na realizacje wymienionych przedsięwzięć są 
realizowane z dochodów pochodzących z opłat za sprze-
daż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18, 
art.181 i art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość środków �nansowych uzyskanych przez 
Gminę Krasne z tytułu rocznych opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zaplanowa-
nych do zrealizowania powyższych działań w 2017 roku 
wynosi 362 130,00 zł.

W. Leszczyńska

Pan działań w 2017r. Gminnego Programu Pro�laktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. 

w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii
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Konkurs Plastyczno–Tea-
tralny „Kukły” jest pierwszą na 
Podkarpaciu imprezą związa-
ną z szeroko pojętym teatrem 
lalek mającą na celu przybli-
żenie dzieciom i młodzieży 
tego wciąż fascynującego,  
a zarazem nieodkrytego ro-
dzaju sztuki. 

Zadaniem uczestników jest 
skonstruowanie własnej lalki 
teatralnej (kukły, pacynki, ma-
rionetki lub jawajki) lub maski. 
W tym roku tematem konkursu 
były postacie z polskich baśni, 
bajek i legend ludowych.

Wszystkie prace zostały 
ocenione przez profesjonalne 
jury: Jolanta Nord, Elżbieta Wi-
niarska i Paweł Sroka wyłoniło 
zwycięzców. Przed wręcze-
niem nagród odbyła się hucz-

na „Parada Kukieł”, czyli happening uliczny pokazujący kolorową twórczość dzieci 
i młodzieży. W paradzie wzięły udział wszystkie osoby, które wcześniej nadesła-
ły swoje prace wraz z opiekunami, jurorzy i zaproszeni goście. Uroczysta galę 
uświetniły dwa przedstawienia teatralne: „Domowe duchy” w wykonaniu Teatru 
Pacynka z Krasnego i „Juwenalia, czyli jak skończyć w pięknym szaleństwie” w wy-
konaniu Teatru Plaster wszystkich Jarosławia. 

Wszystkim przybyłym dziękujemy.
M. Szukała. Fot. I. Śpiewla

Konkurs „Kukły”

W XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym poświęconym Elżbiecie Granowskiej, 
trzeciej żonie króla Władysława Jagiełły orga-
nizowanym przez Muzeum Zamek w Łancucie 
podopieczna GOKiB Krasne i Ireny Tuszyńskiej 
– Wiktoria Chciuk otrzymała III nagrodę. 

Wystawę otwarto w Maneżu, a uroczyste 
rozdanie nagród miało miejsce w sali balowej 
Łańcuckiego Zamku. Wyróżnienie otrzymał tak-
że Adam Zaborowski – przedszkole z Krasnego. 
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do przy-
szłorocznej edycji konkursu.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Konkurs plastyczny

Czar i urok koronek wykonanych ręcznie w różnych 
technikach podziwiali uczestnicy Konkursu Koronczar-
skiego. Konkurs i wystawa były uhonorowaniem boga-
ctwa i różnorodności w temacie koronczarstwa i hafciar-
stwa obecnego w naszym regionie. Zadaniem w konkursie 
było zaprezentowanie własnoręcznie wykonanej serwety 
w dowolnej technice koronczarskiej lub hafciarskiej. Prace 
zgłoszone na konkurs to koronki szydełkowe, zrobione na 
drutach, z motywami koronki irlandzkiej, prace w techni-
ce haftu krzyżykowego, haftu richelieu, prace wykonane 
haftem płaskim.

Prace oceniło profesjonalne jury koronczarka z Marko-
wej i etnograf Muzeum Okręgowego z Rzeszowa.

Dziękujemy uczestnikom, jurorom,gościom i �rmie Syl-
veco za upominki dla nagrodzonych.

L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla

Dzieci i młodzież z całej Gminy Krasne 
uczciły to tak ważne dla wszystkich świę-
to „Wiosennym koncertem dla Mamy  
i Taty”.

Wystąpili soliści i zespoły, zaśpiewa-
li podopieczni pani Liliany, zatańczyły 
Gwiazdeczki pani Justyny oraz zadebiu-
tował zespół taneczny „Fokus” pani Alicji.  
A na sali pełnia szczęścia i błyskających 
�eszy naszych mam, tatusiów, babć, 
dziadziów i rodzeństwa.

Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. 
Życzymy samych uśmiechów, zdrowia, 
zdrowia i jeszcze raz... Pamięci! Kochaj-
my Nasze Mamy i nigdy o nich nie zapo-
minajmy!!

L. Sednera
Fot. Z. Rogala

Piękno zamknięte w koronceWystawa 
Rękodzieła 

Artystycznego
Wzorem lat ubiegłych 

w miesiącu wrześniu 
będzie organizowana 
Wystawa Rękodzieła Ar-
tystycznego dla twórców 
Gminy Krasne. To wyjąt-
kowa okazja by pokazać 
własną twórczość jak 
również przez dwa dni 
pobyć w grupie ludzi, 
których talenty i umie-
jętności nie pozwalają 
nie tworzyć. Zapraszamy 
wszystkich twórców, po-
chwalcie się innym swoją 
pasją, pokażcie innym 
swoje dzieła. Szczegóły 
wystawy będziemy pub-
likować na stronie www.
gokkrasne.pl. 

L. Hajduk

Koncert wiosenny
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Wydarzenia gminne

I ta zieleń to nie tylko objaw wegetacji 
roślin, ale i „zielone” w działaniach eduka-
cyjnych. 

Gmina pozytywnie odpowiedziała na 
dwie oferty ekologiczne Stowarzyszenia 
„EKOSKOP” – „Krasne kontra smog” i „Szkol-
ne ekopikniki”. Ta pierwsza to zakończony 
w kwietniu cykl spotkań edukacyjnych wy-
jaśniających źródła zanieczyszczenia powie-
trza. Smog ma niebagatelny i niestety coraz 
bardziej szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. 
W trakcie multimedialnej prezentacji eko-
log ze Stowarzyszenia „EKOSKOP” (Mirosław 
Ruszała) przedstawiał smog jako problem 
naukowy i historyczny. Termin powstał 
w 1952 roku gdy toksyczny dym z kominów 
(ang. smoke) i mgła znad Tamizy (ang. fog) 
spowodowały w grudniowym Londynie za-
trucie 150 000 londyńczyków, z których aż 
12 000 zmarło nagłą śmiercią. Wykładowca 
wskazywał, że smog (szczególnie pyły PM 10 
i PM 2,5, dioksyny i benzo(a)pireny) jest real-
nie niebezpieczny i naprawdę skraca nasze 
życie. Powoduje przewlekłe podrażnienia 
układu oddechowego, zapalenia spojówek, 
skłonność do astmy i alergii,  większą zapa-

dalność na choroby układu oddechowego, 
zatory mózgu, zawały płuc i serca, zakrzepy 
krwi, wzrost liczby chorób nowotworowych. 
Wpływ smogu jest szczególnie wyniszcza-
jący w przypadku najmłodszych i najstar-
szych. Trener uczulał, że gdy na stronach 
internetowych www.powietrzepodkarpa-
ckie.pl ogłaszany jest antysmogowy alarm 
(co na mapie oznacza czerwono-�oletowa 
plama wskazująca na ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza) warto małe 
dzieci, ich babcie i dziadków pozostawić 
w domu. Smog zabija - według szacunków 
Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce, 
co roku smog uśmierca  ok. 45 000 ludzi, w  
Europie – 600 000, a na całym świecie (dane 
WHO) blisko 7 000 000 ludzi.  Smog to jeden 
z najbardziej skutecznych zabójców.

Jak uniknąć smogu ? Najlepiej zmienić 
ogrzewanie na gazowe lub z pompy ciepła 
albo fotowoltaiki. Jednak to duży koszt. Po 
każdej sesji warsztatowej była dyskusja. 
Wielokrotnie podało z sali stwierdzenie, że 

tu na Podkar-
packu nas nie 
stać na ogrze-
wanie gazem. 
Że mieszkańcy 
oczekują dopła-
ty do nowych 
kotłów, a może 
i wsparcia dla 
lepszego paliwa, 
(takie antysmo-
gowe 300+), bo 
miesięcznie 300 
złotych dopłaty 
wystarczyłoby 
aby w piecach nie palono taniego węgla. 
Osobno akcentowano problem palenia 
śmieci. Gdy robi się bardzo zimno, niektó-
rzy gospodarze (jakoby dla oszczędności) 
do pieców wrzucają plastiki, gumy, butelki 
PET, lakierowane odpady z płyt wiórowych, 
ścinki materiałów tapicerskich. Wtedy smog 
jest szczególnie niebezpieczny bo zawiera 
dioksyny i furany i potężne dawki rakotwór-
czego benzo(a)pirenu. 

I dlatego 1 i 3 czerwca w Zespołach Szkół 
w Strażowie i Malawie te-
mat potrzeby segregacji 
odpadów stał się głównym 
motywem przewodnim 
Ekopikników. W Strażowie 
dla 4 reprezentacji gmin-
nych gimnazjów odbył się 
turniej wiedzy ekologicz-
nej o odpadach i ochronie 
środowiska z zadaniami te-
oretycznymi i ćwiczeniami 
problemowymi. Nie było ła-
two, no bo kto z czytelników  
wie kto to był koprolog? 
Wygrał zespół z Malawy, 

który odjechał na wypasionych deskorol-
kach, fundowanych przez MPGK Rzeszów. 
Inni dostali nowiutkie piłki „do nogi i siatki” 
oraz frisby. A potem były już tylko „ekoolim-
piady”. Wszystko udało się znakomicie. Sło-
neczna pogoda, atmosfera „Dnia Dziecka”, 
miłe zabawy i dużo ciekawej, lekkiej nauki! 
Dla dzieci głównym motywem były plenero-
we gry oraz słodkie poczęstunki. „EKOSKOP” 
i Dyrektorów szkół mo-
tywowała chęć „sprzeda-
nia” wiedzy o odpadach 
i ochronie bioróżnorod-
ności. Pytań było wiele: Ile 
lat w lesie może leżeć  bu-
telka PET zanim się rozło-
ży?, czy baterie naprawdę 
są trujące, co je wąż i czy 
można dotykać karacza-
ny? Co trzeba wrzucać do 
żółtych worków? Dosko-
nałą zabawą okazały się 
ekoolimpiady. 14 konku-

rencji wciągało zarówno najmłodszych jak 
i nieco starszych. Zawodnicy byli świetni, 
…choć kilka razy widać było łzy gdy sędzia 
przyznawał mniej punktów niż spodziewał 
się zawodnik. Nie jest łatwo przenieść 20 
butelek PET, albo złapać w dłoń 18 batery-
jek podrzuconych do góry, skomplikowane 
jest poławianie śmieci z jeziora, a i sprząta-
nie psiej kupy może nastręczać trudność, 
gdy pod pachą tkwi metrowy jamnik. W za-
bawę dali się wciągnąć rodzice. W Malawie 
pojawiło się ich bardzo wielu, bo słoneczna 
sobota sprzyjała rodzinnemu wypoczynko-
wi. Kilku ojców i jeszcze więcej mam wspie-
rało swoje pociechy w ekoolimpijskich zma-
ganiach recyklingowych. Najwyższy wynik 
42 pkt padł aż 6 razy! Główne nagrody Pana 
Wójta, Dyrektora szkoły i Prezesa „EKOSKO-
PU” trzeba było losować. Piłka „do nogi” 
i dwie gry towarzyskie tra�ły w ręce szczęś-
ciarzy. Innych nagród (pocieszenia) było 
kilkadziesiąt. I w Strażowie i w Malawie na 
ekopiknikach wielką rolę odegrali wolonta-
riusze uczniowie II i III  klas gimnazjalnych, 
którzy z pasją, umiejętnościami i uczciwoś-
cią sędziowali poszczególne konkurencje 
z udziałem dzieci. 

Gmina Krasne jest coraz bardziej zielo-
na. Nie dziwne - na wszystkich dyskusjach 
o smogu i na obu ekopiknikach gościem 
honorowym (ale i uczestnikiem kilku kon-
kurencji) był Pan Wójt Gminy Krasne Wil-
helm Woźniak. 

M. Ruszała
Stowarzyszenie „EKOSKOP”

Gmina coraz bardziej zielona
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W para�i Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski i św. Antoniego w Strażowie 
już na stałe w kalendarium imprez roku li-
turgicznego wpisany jest Przegląd Pieśni 
Maryjnych, który stał się szczególnym spo-
sobem kultu religijnego, rodzajem wdzięcz-
ności Matce Bożej za opiekę i wszelkie łaski. 

Koncert Pieśni Maryjnych ma na celu 
upowszechnianie i poznanie najpiękniej-
szych polskich pieśni maryjnych, kształto-
wanie wartości duchowych, zachowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Z dru-
giej strony przegląd ten daje możliwość za-
prezentowania dorobku artystycznego oraz 
promocję chórów i solistów naszej gminy 
i okolic. 

Wystąpili: schola „Jutrzenka” z Malawy, 
schola dziewczęca z Palikówki, schola ze 
Strażowa, chór „Kantylena” z Rzeszowa, ze-
spół wokalno-instrumentalny „Animator” 
z Łańcuta oraz 18 solistów (z Rzeszowa, 
Strażowa, Malawy i Przybówki). Łącznie 130 
wykonawców w niedzielne, upalne popołu-
dnie 4 czerwca 2017 roku, zaprezentowało 
swój repertuar podczas IV Przeglądu Pieśni 
Maryjnych „Dla Ciebie Matuchno śpiewam”. 
Przegląd rozpoczął się Mszą Świętą w koś-

ciele para�alnym, której oprawę liturgiczną 
prowadził chór „Kantylena” z Rzeszowa.

Dziękujemy wszystkim zespołom, scho-
lom, solistom i ich opiekunom, którzy przy-
jęli zaproszenie i wyśpiewali przepiękne 
pieśni. Dla wszystkich uczestników orga-
nizatorzy przygotowali statuetki, dyplomy,  
gorący posiłek oraz słodką niespodziankę.  

Dziękujemy Wójtowi Wilhelmowi Woź-
niakowi za dotacje z budżetu Gminy Krasne. 
Dziękujemy sponsorom: staroście rzeszow-
skiemu Józefowi Jodłowskiemu, Renacie 

Gaweł Radnej Powiatowej, sołtysowi Grze-
gorzowi Moryczowi, hipermarketowi Au-
chan, Ekspres Bankowi w Krasnem. Patronat 
medialny przeglądu objęli: Radio Via, stra-
zow.pl, „Nowiny” Gazeta Codzienna i Nowi-
ny 24. 

Dziękujemy para�anom i gościom za 
przybycie i wspaniałą atmosferę. Było to na-
prawdę duże przeżycie, bo nasza miejsco-
wość po raz kolejny gościła tak wielu wyko-
nawców. Zapraszamy wszystkich za rok. 

I. Barnat

IV Przegląd Pieśni Maryjnych Strażów 2017

W upalną niedzielę 25 czerwca od-
był się Piknik Rodzinny „Młodzi, Radośni, 
Zdrowi!” zorganizowany przez Świetlice 
Pro�laktyczno-Wychowawcze Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteki w Krasnem. Co roku od-
bywa się on w innej miejscowości naszej 
gminy, tegoroczna edycja miała miejsce na 
terenie Sportowo-Rekreacyjnym Crasnovia  
w Krasnem. Było bardzo gorrrrąco, cieka-
wie, edukacyjnie, twórczo i sportowo.  Wy-
stępy cyrkowe, nauka sprawności i sprytu 
w różnych sztuczkach manualnych, pokaz  
i dmuchanie ogromnych baniek mydlanych, 
zabawy ruchowe m.in. z chustą animacyjną, 
fotobudka, zajęcia i zawody piłkarskie (Pali-
kówka pokonała Krasne w �nale!) dla dziew-
cząt i chłopców, ogromna zjeżdżalnia - takie 
atrakcje czekały na uczestników pikniku. Był 
też namiot pro�laktyczny z alkogoglami, 
informacjami dla dorosłych o dopalaczach 
i porady jak rozpoznać ich używanie. Pop-
corn, wata cukrowa i nowość fontanna cze-
koladowa – hit naszej imprezy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i za-
praszamy za rok, a od września na zajęcia 
do Świetlic Pro�laktyczno-Wychowawczych  
w każdej miejscowości naszej Gminy!

 I. Śpiewla
Fot. I. Śpiewla, Z. Rogala

Piknik „Młodzi Radośni i Zdrowi”



14
www.gminakrasne.pl

Nr 10 (2/2017)

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że Stowa-

rzyszenie Kobiet Krasne właśnie podpisało 
umowę z Urzędem Marszałkowskim wo-
jewództwa podkarpackiego na realizację 
projektu dotyczącego wydania albumu  

pt. „Wokół wigilijnego stołu – tradycje 
ziemi podkarpackiej”, który otrzymał do-
�nansowanie z budżetu województwa 
podkarpackiego. Dodatkowo Schola Ju-
trzenka z Krasnego nagra płytę z kolędami 
i pastorałkami, która zostanie dołączona 
do książki. W projekcie wezmą udział Sto-
warzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich 
działające na terenie województwa pod-
karpackiego. Będą to Panie z Krasnego, 
Strażowa, Malawy, Palikówki, Wyżnego  
i Pstrągowej oraz Moszczanicy. W albumie 
zaprezentowane zostaną przepisy na tra-
dycyjne potrawy podawane w danym re-
jonie naszego województwa. Zostaną tak-
że opisane zwyczaje i tradycje związane z 
tym szczególnym okresem.

Jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami 
zapomnianym przepisami, zwyczajami, 

przesądami czy wróżbami związanymi z 
Wigilią i Bożym Narodzeniem zapraszamy 
do kontaktu pod nr tel. 504 209 906, pod 
adresem mailowym pmaciejczyk@gmail.
com lub osobiście w każdy poniedziałek 
od godziny 19 do 20 w budynku GOKiB w 
Krasnem przy Stadionie KS Crasnovia. 

Na informacje od Państwa czekamy do 
31 lipca 2017 r.

Do�nansowano z budżetu Województwa 
Podkarpackiego

Wydarzenia gminne
II Gminna Biegomania

Wokół wigilijnego stołu

Wyniki II Gminnej Biegomanii 
Palikówka 2017

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

Dziewczęta 400 m:
1. Iga Cieśla – Palikówka
2. Sandra Cyrnek – Krasne
3. Milena Szczepańska – Malawa
Chłopcy 400 m:
1. Mateusz Skiba – Palikówka
2. Piotr Misiak – Palikówka
3. Dawid Pezdan – Malawa
Dziewczęta 600 m (2004 i młodsze):
1. Zuzanna Cieśla – Palikówka
2. Kinga Szuberla – Krasne
3. Katarzyna Struś – Malawa
Chłopcy 800 m:
1. Jakub Pustelnik – Palikówka
2. Bartosz Dubiel – Palikówka
3. Krystian Krupa – Strażów
Dziewczęta 600 m (2001 i młodsze):
1. Wiktoria Dembiczak – Palikówka
2. Karolina Szumierz – Malawa
3. Katarzyna Dubiel – Palikówka
Chłopcy 1000 m:
1. Michał Kot – Strażów
2. Hubert Puziewicz – Strażów
3. Daniel Raj – Strażów

Bieg główny na 5000 m:

Zwycięzcy – kobiety:
1. Justyna Wisz
2. Marzena Wiśniewska
3. Natalia Tadla
Zwycięzcy – mężczyźni:
1. Łukasz Mikuszewski
2. Adrian Walat
3. Tomasz Danak Fot. M. Dudek
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Edukacja i oświata

Wójt Gminy Krasne zaprasza do 
udziału w projekcie „Rozwiń swoje 
kompetencje – ukształtuj swoją przy-
szłość”.

Projekt współ�nansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego Priorytet IX. 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształce-
nia ogólnego.

Celem projektu jest wzrost kompe-
tencji kluczowych u 242 uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Strażowie, Gimnazjum w Strażowie 
oraz Gimnazjum w Malawie, w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych, kreatywności, innowa-
cyjności, pracy zespołowej oraz Techno-
logii Informacyjno-Komunikacyjnych, 
podniesienie kompetencji 36 nauczycieli 
w zakresie wykorzystania Technologii In-
formacyjno-Komunikacyjnych, 8 nauczy-
cieli w zakresie nauczania metodą ekspe-
rymentu oraz 26 nauczycieli w zakresie 
stosowania metod aktywizujących.

Projekt będzie realizowany od maja 
2017 do 30.06.2018 r. Do�nansowanie 
projektu z Unii Europejskiej:  513 514,75 

zł. Całkowita wartość projektu wynosi:  
604 135,00 zł

Uczniowie i uczennice, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
będą mogli uczestniczyć w:
• zajęciach rozwijających kompeten-

cje kluczowe uczniów: dydaktycz-
no-wyrównawczych lub rozwija-
jących uzdolnienia z matematyki,  
j. angielskiego, informatyki, przed-
siębiorczości,

• zajęciach pozalekcyjnych z wyko-
rzystaniem Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnych,

• zajęciach pozalekcyjnych związa-
nych z wykorzystaniem metody 
eksperymentu,

• zajęciach z doradztwa edukacyjno-
-zawodowego.

Wszystkich nauczycieli wymienio-
nych szkół zapraszamy do udziału 
w szkoleniach z zakresu:
• stosowania metod i form sprzyja-

jących kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów  kompetencji kluczo-
wych,

• stosowania metody doświadczenia 
i eksperymentu w nauczaniu przed-
miotów przyrodniczych,

• włączania i korzystania z narzędzi 
TIK w procesie dydaktycznym. 

W ramach projektu uczestnicy otrzy-
mają bezpłatną, kompleksową pomoc. 
W szkołach biorących udział w projek-
cie zostaną wyposażone szkolne pra-
cownie do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych w pomoce dydak-
tyczne - jako element wspomagający 
kształtowanie i rozwój kompetencji klu-
czowych i przyrodniczych. Szkoły otrzy-
mają mobilny sprzęt i narzędzia TIK.

Szczegółowe informacje i wzory 
formularzy zgłoszeniowych dostęp-
ne są w sekretariatach: Zespołu Szkół  
w Strażowie, 36-073 Strażów 270A, tel.  
17 771 18 54;  Zespołu Szkół w Malawie, 
36-007 Malawa 199A, tel. 17 855 42 25 
oraz w Biurze projektu w Zespole Eko-
nomiczno-Administracyjnym Obsługi 
Szkół w Krasnem,  36-007 Krasne 743B, 
tel.17 855 57 25 w. 24. 

G. Belcyr

Rozwiń swoje kompetencje

Zgodnie z przepisami wprowadzający-
mi nowy ustrój szkolny, z dniem 1 wrześ-
nia 2017 r. w Gminie Krasne zacznie funk-
cjonować nowa sieć szkolna. Na mocy 
dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo Oświato-
we,  dotychczas funkcjonujące sześciolet-
nie szkoły podstawowe stały się ośmiolet-
nimi szkołami podstawowymi. Oznacza to, 
że uczniowie kończący w bieżącym roku 
szkolnym klasę szóstą otrzymają promo-
cję do klasy siódmej szkoły podstawo-
wej, nie będzie prowadzona rekrutacja 
do klasy pierwszej gimnazjum. Zespoły 
szkół w skład których wchodziła jedynie 
szkoła podstawowa i gimnazjum stały się 
z mocy ustawy ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi. Dotychczasowe Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Krasnem, Gimna-
zjum w Strażowie, Gimnazjum w Malawie 
i Gimnazjum w Palikówce, kończą swoją 
działalność z dniem 31.08.2017 r. Klasy II 
i III wymienionych gimnazjów zostały włą-

czone w struktury ośmioletnich szkół pod-
stawowych, w których będą funkcjonować 
do 31 sierpnia 2019 r. tj. do czasu ukończe-
nia przez uczniów klasy III gimnazjum. 

Kolejną zmianą w systemie oświa-
ty Gminy Krasne w roku szkolnym 
2017/2018 jest włączenie Gminnego 
Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół 
w Malawie oraz Gminnego Przedszkola 
w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażo-
wie. Decyzja o włączeniu przedszkoli do 
zespołów szkół została podjęta po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty, rad pedagogicznych 
wymienionych jednostek oświatowych, 
związków zawodowych oraz po zawia-
domieniu rodziców dzieci z przedszkoli 
w Malawie i Strażowie.

Po wprowadzeniu zmian w systemie 
oświaty w roku szkolnym 2017/2018 
w Gminie Krasne będą funkcjonować:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kras-

nem w skład którego wchodzi: oś-

mioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Krasnem z od-
działem przedszkolnym i włączonymi 
klasami II i III gimnazjum oraz Gminne 
Przedszkole w Krasnem;

• Zespół Szkół w Malawie w skład któ-
rego wchodzi: ośmioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Malawie, z włączonymi klasami II 
i III gimnazjum oraz Gminne Przed-
szkole w Malawie;

• Zespół Szkół w Strażowie w skład 
którego wchodzi: ośmioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
z oddziałem przedszkolnym i włączo-
nymi klasami II i III gimnazjum oraz 
Gminne Przedszkole w Strażowie;

• Ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Broniewskiego w Pali-
kówce z włączonymi klasami II i III 
gimnazjum;

• Gminne Przedszkole w Palikówce.
G.Belcyr

Reforma oświaty w gminie Krasne
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Niemalże wszystko, co nas otacza, może 
być inspiracją do tego, by zaszczepić w dzie-
ciach ducha ekologii. Celem edukacji przy-
rodniczej jest zbliżenie dziecka do świata, 
ukształtowanie opiekuńczego stosunku do ro-
ślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia 
miejsca i roli człowieka w przyrodzie. Dlatego 
dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie już 
od teraz chcą być małymi ekologami. W tym 
celu uczestniczą w trzech bardzo ważnych 
ogólnopolskich projektach: „Kubusiowi Przy-
jaciele Natury, „Zdrowo jemy, zdrowo rośnie-
my” oraz „Mamo, tato wolę wodę!”. Z pomocą 
wychowawców biorą udział w tematycznie 
organizowanych zajęciach o ekologii. Dzieci  
z przedszkola w Malawie obchodzą Dzień Zie-
mi, Światowy Dzień Wody czy też Dzień Mar-
chewki. Systematycznie zbierają zużyte baterie 
oraz nakrętki dla Amelki, przez co uczą się, że 

segregując odpady, można pomagać innym. 
Pamiętajmy, że budowanie właściwej posta-
wy wobec środowiska należy rozpocząć od 
najmłodszych lat, bowiem świadomość czło-

wieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej 
podstawy zdobywa się w dzieciństwie, kiedy 
jest się wrażliwym na wszystko, co nas otacza.

                    M. Skrzekut

Mali Ekolodzy

Wiosna w Gminnym Przedszkolu w Pali-
kówce ob�towała w wiele różnorodnych wy-
darzeń, które uatrakcyjniły dzieciom ich pobyt 
w placówce. Przedszkolaki obchodziły DZIEŃ 
KSIĄŻKI połączony z wizytą pani bibliotekarki 
Agnieszki Furman w przedszkolu. Dzieci po-
znały inscenizację bajki „Calineczka”, rozwiązy-
wały rebusy i zagadki. Kika dni później starszaki 
odwiedziły bibliotekę w Palikówce, utrwalając 
zdobyte wiadomości o czytelnictwie.

Kolejną atrakcją dla przedszkolaków był  
DZIEŃ WODY I SŁOŃCA. Dzieci  w barwnych 
strojach poznały zasady oszczędzania wody  
i bezpiecznego korzystania ze słońca. Kontynu-
acją tego tematu była wizyta BADACZY WODY 
z Zespołu Szkół w Palikówce. Uczennice gimna-
zjum  w indiańskich strojach,  ciekawie przybli-
żyły dzieciom działania związane z oszczędza-
niem wody. Zorganizowano warsztaty wodne i 
zabawy z wodą. 

Do budowania rodzinnego klimatu i two-
rzenia naszej przedszkolnej przestrzeni zachę-
camy i włączamy  rodziców. Rodzice przedszko-
laków chętnie opowiadają o swoich zawodach 
i pasjach. Pani Karolina, lekarz stomatolog 
opowiedziała dzieciom jak należy  dbać o zęby 
i higienę jamy ustnej. Pan Dariusz, opowiedział 

o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Duże 
zainteresowanie wzbudziło wśród przedszko-
laków oglądanie wozu strażackiego. Dzieci  
z bliska miały możliwość podziwiać wyposaże-
nie, jakim dysponują strażacy podczas swojej 
ciężkiej  i odpowiedzialnej pracy.

Kolejnym ważnym dniem dla naszego 
przedszkola był DZIEŃ RODZINY. Z tej okazji 
zarówno maluszki jak i starszaki przygotowa-
ły piękne programy artystyczne dla rodziców. 
Były wiersze, piosenki, tańce oraz scenki humo-
rystyczne o  mamusiach i tatusiach. Starszaki 

pięknie prezentowały się w nowych ludowych 
strojach rzeszowskich. Było to popołudnie peł-
ne wrażeń i wzruszeń .

Miesiąc czerwiec tradycyjnie rozpoczęliśmy 
obchodami DNIA DZIECKA. Chętni rodzice 
wraz z wychowawcami i panią Agnieszką Fur-
man przedstawili  inscenizację do wiersza Julia-
na Tuwima „Rzepka”.  Ciekawe kostiumy pozwo-
liły aktorom doskonale wcielić się w swoje role. 
Przedstawienie, wspólne tańce wywołały dużo 
radości i uśmiechu na dziecięcych twarzach.

E.K. i A.S.

Przedszkole w Palikówce

Życie ucznia nie jest łatwe. Wypełnia je 
szkoła, zadania domowe, nauka. Tym bardziej 
należy docenić, że młodzież znajduje czas na 
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W tym 
roku szkolnym wielu uczniów naszej szko-
ły odniosło sukcesy w różnych dziedzinach. 
Wszystkim gratulujemy, a w szczególności:

Michałowi Kogutowi z klasy VI uzyskania 
tytułu �nalisty Przedmiotowego Konkur-
su z Przyrody dla uczniów szkół podstawowyh 
organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie.

Liwii Lech z III klasy gimnazjum zajęcia III 
miejsca w Gminnym Konkursie Ortogra�cz-

nym ,,Mistrzowskie Pióro”. Wiktorii Dembi-
czak (kl. I gim.), Katarzynie Dubiel (kl. I gim.), 
Zuzannie Cieśli (kl. VI sp) i Idze Cieśli (kl. II sp), 
które wraz z innymi tancerzami Zespołu Tań-
ca Współczesnego ,,Gracja” z Łańcuta zajęły II 
miejsce za układ ,,W krainie kwitnącej wiśni” 
w kategorii produkcje na mistrzostwach świa-
ta w Niemczech ,,IDO WORLD SHOW DANCE 
CHAMPIONSHIPS” i tym samym razem z zespo-
łem zdobyły tytuł wicemistrzów świata.

Martynie Cyrnek z II klasy gimnazjum, która 
z Zespołem Artystycznym ,, Uśmiech” z Rze-
szowa podczas Mistrzostw Tańca Towarzyskie-
go w Poznaniu wywalczyła I miejsce w trzech 

kategoriach: duet, mini formacja ,,Złoty jazz” 
oraz mini formacja ,,Reaktywacja”, a podczas 
Grand Prix Polski w Brzegu razem z grupą ta-
neczną zdobyła srebro w kategorii mini for-
macja, brąz w kategorii formacja i nagrodę dla 
najlepszego zespołu na turnieju.

Marii Urban z klasy VI zajęcia I miejsca w ka-
tegoriach: styl dowolny dziewcząt (50 m), styl 
grzbietowy dziewcząt (50 m) i sztafeta dziew-
cząt (4x50) podczas Mikołajkowych Zawodów 
Pływackich zorganizowanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Trzebownisku.

Michałowi Nowakowi z I klasy gimnazjum 
zajęcia III miejsca w kategorii narciarskiej pod-
czas Gminnych, Rodzinnych Mistrzostw Nar-
ciarsko-Snowboardowych. Życzymy dalszych 
sukcesów.

U. Urban

Zespół Szkół w Palikówce
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Z okazji ustanowionego w 2004 roku 

Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej                    
w Przedszkolu w Krasnem uroczyste spot-
kanie  zorganizowały grupy pięciolat-
ków. Dzieci miały okazję zaprezentować 
soje umiejętności  na dużej scenie w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury. Na uroczy-
stość zaproszeni zostali: Wójt Gminy Kras-
ne Wilhelm Woźniak, Radni, Dyrektor ZSP 
Marek Frączek, Rodzice oraz Mieszkańcy. 
Gospodarze spotkania z okazji Dnia Flagi, 
dzieci pięcioletnie - Pszczółki i Biedronki,  
aby uczcić ten wyjątkowy dzień przygo-
towały część artystyczną. W programie 
znalazły się okolicznościowe wiersze, 
piosenki o  treści patriotycznej o Polsce. 
Nie zabrakło najbardziej znanych wierszy 
„Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego, jak też 
” Katechizm Polskiego Dziecka” W. Bełzy. 
Na zakończenie w postawie na baczność 
cała społeczność  Gminy Krasne zaśpie-
wała wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”- 
hymn Polski.  Spotkanie było  okazją, aby 
przypomnieć sobie symboliczną wymo-
wę barw polskiej �agi i to, jak należy sza-
nować symbole narodowe. Ucząc przed-
szkolaków okazywania szacunku dla �agi 

i godła uczymy też szacunku dla własnej 
Ojczyzny i siebie nawzajem. Początkowo  
dziecko identy�kuje  się ze swoją rodzi-
ną, potem grupą rówieśniczą, mieszkań-
cami wsi ostatecznie odkrywa swoją 
tożsamość narodową i zaczyna czuć się 
Polakiem. Ważne jest więc, aby dziecku 

stworzyć warunki do przeżywania, do-
świadczania i odkrywania tego kim jest. 
„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką 
fajną i chłopakiem”  to słowa piosenki, 
które długo jeszcze będziemy śpiewać.

D. Kozioł.
Fot. I. Śpiewla

Kocham Cię Polsko

30  maja 2017 roku w Zespole Szkół w Stra-
żowie odbył się �nał IV Powiatowego Konkur-
su Przyrodniczego dla gimnazjalistów. Tema-
tem tegorocznej edycji były kraje alpejskie. 
Patronami przedsięwzięcia byli: Starosta Rze-
szowski Józef Jodłowski i Wójt Gminy Krasne 
Wilhelm Woźniak. W �nale konkursu wzięło 
udział 8 drużyn z gimnazjów z powiatu rze-
szowskiego: Jasionki, Krasnego, z Łukawca, 
Malawy, Nowej Wsi, Palikówki, Rzeszowa i Stra-
żowa .

Pierwsza część konkursu odbyła się na 
zasadzie popularnego teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu” i pozwoliła wyłonić trzy najlepsze 
zespoły gimnazjalistów: z Łukawca, Jasionki,  
oraz Rzeszowa.

Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do 
zmagań konkursowych, lecz było okazją do 
atrakcyjnego w formie poszerzenia wiedzy na 
temat krajów alpejskich.

Druga część konkursu rozpoczęła się od 

występu Moniki Michny, która  zaśpiewała „Nie 
wierz mi nie ufaj mi” Anny Jantar.  Następnie 
uczniowie rozwiązywali 3 zadania praktyczne. 
Zespoły musiały uzupełnić zdania i podpi-
sać slajdy dotyczące krajobrazów alpejskich. 
Sprawdzona też została szczegółowa wiedza 
o krajach z konkursowego zakresu: ich po-
wierzchni, ilości ludności, miastach i krainach 
geogra�cznych. W ostatnim zadaniu uczest-
nicy musieli rozwiązać krzyżówkę dotyczącą 
ciekawych miast i regionów krajów alpejskich.

Laureaci konkursu: I miejsce uzyskała 
drużyna w składzie: Natalia Sroczyk, Julia Ma-
tujewicz – Niziałek i Jakub Magryś z Zespołu 
Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego 
w Rzeszowie; II miejsce zdobył  Zespół Szkół 
w Łukawcu reprezentowany przez: Helenę 
Poźniak, Franciszka Pudło i Małgorzatę Rogalę; 
III miejsce Zespół Szkół w Jasionce w składzie: 
Oliwia Kowal, Bartłomiej Woś i Patryk Mikus.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział 

w konkursie – spróbowali swoich sił i podjęli 
wyzwanie, gdyż każde takie przedsięwzięcie 
czyni nas bogatszymi o nowe doświadczenia. 
Gratulujemy również opiekunom wszystkich 
drużyn. Do zobaczenia za rok!

A. Dąbrowska, I. Kwoka, T. Kuczyński
Fot. Szkolne Archiwum Fotogra�i

IV Konkurs Przyrodniczy
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To był już piąty Piknik Rodzinny w Krasnem 
- okazja, aby w sobotę, 3 czerwca br., przyjść ca-
łymi rodzinami do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego i miło spędzić czas. Głównym celem tej 
integracyjnej, promującej wartości rodzinne, 
imprezy środowiskowej, była promocja szko-
ły i dobra zabawa, którą gwarantowały liczne 
atrakcje i urozmaicone formy aktywności. 

Honorowy patronat nad imprezą sprawo-
wali: poseł na Sejm RP – Mieczysław Miazga, 
starosta rzeszowski – Józef Jodłowski oraz 
Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak. 

Zaczęło się rano od koncertu inauguracyj-
nego z pokazem Szkoły Tańca Aksel, Szkoły 
Muzycznej So� Art. oraz występu małych ar-
tystów z ZSP w Krasnem, a potem … atrakcja 
goniła atrakcję. Pokazy akrobatyki i karate, 
malowanie twarzy, przedstawienie Koła Tea-
tralnego, obserwacje pod mikroskopem – to 
tylko niektóre z nich.

Wielką ciekawość uczestników pikniku 
wzbudziły popisy robotów skonstruowanych 
przez uczniów naszej szkoły na zajęciach 
z robotyki, które wzięły udział w Mini Turnieju 

Lego Sumo. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się też doświadczenia �zyczno-chemiczne, 
łamigłówki matematyczne, gry planszowe, 
rodzinne malowanie kredą, a także stoiska te-
matyczne: pszczelarskie, ze zdrową żywnością 
i ekologiczne.

Uczestnicy rozgrywek sportowych mogli 
spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach 
i konkurencjach (m. in. na torach przeszkód, 
w konkursach zręcznościowych, indywidu-
alnym turnieju sportowym „Turbokozak” czy 
w meczu piłki nożnej). Jak co roku – najmłod-
si oblegali zjeżdżalnie i trampolinę, zaś ama-
torzy tańca połączonego z aerobikiem mogli 
uczestniczyć w zajęciach z ZUMBY.

Nie zawiedli ratownicy medyczni, policjan-
ci i strażacy, którzy przygotowali interesujące 
pokazy dla uczestników pikniku. Można było 
wykonać m. in. pomiar ciśnienia i spirometrię. 
Spotkanie z pisarką, Panią Stanisława Bełch, 
również przyciągnęło uwagę sporej grupy 
osób.

Dużym powodzeniem cieszyły się grillowe 
przysmaki, stoisko kulinarne Stowarzyszenia 

Kobiet z Krasnego, kolejki ustawiały się także 
do waty cukrowej, popcornu i lodów. Trady-
cyjnie już oblegana była kawiarenka, oferu-
jąca pyszne domowe wypieki i napoje. Nie 
obyło się bez loterii fantowej z nagrodami od 
sponsorów oraz licytacji prac uczniów i atrak-
cyjnych gadżetów.

Dzięki wspaniałej pogodzie, wysokiej fre-
kwencji, dobrym humorom i zaangażowaniu 
całej społeczności szkolnej, piknik należy zali-
czyć do udanych!

Wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji i wsparcia imprezy składamy serdecz-
ne podziękowania. Wiele instytucji zaspon-
sorowało nagrody rzeczowe, wspomogło 
nas �nansowo, zaś przedstawiciele rodziców 
z każdej klasy zaoferowali domowe wypieki 
do kawiarenki. Bezinteresowna pomoc i życzli-
wość wielu osób w znaczący sposób wpłynęły 
na atrakcyjność tej wartościowej - bo promu-
jącej rodzinne spędzanie wolnego czasu i in-
tegrującej środowisko lokalne - imprezy. Pełna 
lista sponsorów, wraz z podziękowaniami od 
całej społeczności szkolnej, znajduje się na 
stronie internetowej naszej szkoły.

Zapraszamy już za rok na kolejny Piknik Ro-
dzinny w Krasnem!

E. Zakorczmenna

V Piknik Rodzinny

Dnia 6 czerwca 2017 nasze przedszkole zor-
ganizowało wspólną zabawę pod hasłem „Po-
południe z Rodzicami”. Celem była integracja 
społeczności  przedszkola, dzieci, rodziców, 
pracowników placówki, jak również innych 
członków rodzin. Impreza ob�towała w wiele 
atrakcji: konkurencje sportowe dzieci i rodzi-

ców, zabawy przy muzyce, występ recytator-
ski i taneczny dzieci oraz inne. Uczestników 
tańców rozweselał DJ Grzegorz, który wyka-
zał się ogromnym poczuciem humoru. Każdy 
mógł poszaleć przy skocznej muzyce lub od-
począć przy wolniejszej. Było to wspaniałe po-
południe pełne radości, nowych doświadczeń 
i wspólnej zabawy oraz słońca, gdyż pogoda 
w tym dniu była wyśmienita.  Niespodzian-
ką był występ wszystkich pań z przedszkola 
w tańcu Makarena.

Wiadomo już, że za rok w naszym przedszko-
lu odbędzie się kolejny rodzinny piknik, a prze-
bieg naszej zabawy ilustrują liczne zdjęcia.

J. Szubart

Przedszkole 
w Strażowie



19
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 10 (2/2017)

W kwietniu, przeprowadzone zostały 
przez panią bibliotekarkę z BP w Krasnem, 
lekcje biblioteczne z uczniami Szkoły Pod-
stawowej,  podczas których czytano frag-
menty książek Astrid Lindgren. Celem tych 
spotkań było zapoznanie uczniów z twór-
czością szwedzkiej pisarki oraz zachęcenie 
dzieci do wzięcia udziału w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Wśród 
bohaterów Astrid Lindgren”. W wyniku tych 
działań , udział w Konkursie wzięło 58 osób. 
W II etapie- gminnym, zostało wyróżnio-
nych 21 uczestników, a w III etapie - po-
wiatowym, zostały nagrodzone 3 osoby. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe a Gminny Ośrodek Kul-
tury i Biblioteka w Krasnem podziękowanie 
za współpracę i zaangażowanie. Serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udzia-

łu w kolejnym konkursie, ph.: „Wielcy Polacy 
i ich wynalazki na przestrzeni dziejów, w li-
teraturze”. 

18 kwietnia w Bibliotece Publicznej 
w Palikówce odbyło się ostatnie spotkanie, 
w sezonie 2016/2017, dzieci i ich opieku-
nów, z Grupy Zabawowej. Te kilka miesię-
cy wspólnych spotkań spowodowały, że 
wszyscy zżyli się, dzieci i dorośli, nauczyli 
się współpracować, spędzać ze sobą wolny 
czas w sposób przynoszący korzyści obu 
stronom. Żegnamy się do następnej edycji. 
Tą drogą składam serdeczne podziękowa-
nia bibliotekarce, Pani Agnieszce od Uczest-
ników, którzy docenili zaangażowanie i pro-
fesjonalizm prowadzonych zajęć. 

W dniach od 8-12 maja w naszej gminie 
trwał Tydzień Bibliotek, którego głównym 
celem jest podkreślanie roli czytania i biblio-
tek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. Chcemy,  by  biblioteka po-
strzegana była przez ludzi jako instytucja na 
trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. Organi-
zowane więc były liczne spotkania, imprezy, 
wycieczki, wyjścia do przedszkoli promują-
ce biblioteki naszej gminy. Ogłoszony został 
również konkurs ph.: „Wygraj Naszą Górę 
Książek”. W kategorii - dzieci , Zwyciężczynią 
została Weronika Goc, lat 12 a wśród doro-

słych zwyciężyła Pani Małgorzata Cynk. Gra-
tulujemy serdecznie.   Nie brakowało życzeń 
i słów uznania dla Pań Bibliotekarek za ich 
trud, były bukiety kwiatów, podziękowania 
, laurki i to było… paliwo na następny rok 
pracy. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy 
do naszych bibliotek.

W dniach 22 i 23 maja w Bibliotekach 
Publicznych w Strażowie i w Palikówce, zo-
stały przeprowadzone przez panią bibliote-
karkę, zajęcia w ramach projektu „ Edukacja 
globalna dla najmłodszych” , którego  celem 
jest  uwrażliwianie na otaczający świat dzie-
ci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym. Mali uczestnicy z zainteresowaniem 
słuchali opowiadań związanych z tematem 
a na ich szczególną uwagę wpłynęła me-
toda inscenizacji- teatrzyk kamishibai oraz 
waga problematyki . W ramy edukacji eko-
logicznej wpisały się również zajęcia doty-
czące zbliżających się Światowych Dni Oce-
anów, przeprowadzone z uczniami, przez 
panią bibliotekarkę z Biblioteki Publicznej 
w Krasnem.

Z okazji zbliżającej się kanikuły, wszyst-
kim dużym i małym czytelnikom, sympaty-
kom Biblioteki, życzymy wspaniałych wa-
kacji i urlopów. Nie zaniedbujcie przy tym 
dobrej lektury, bycie sam na sam z książką 
to też wspaniały relaks.

Kontakt: tel.:694-014-680 lub (17) 8555-
208 lub na stronie: www.facebook.com/bi-
bliotekawkrasnem.

M. Antczak. Fot. A. Furman

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

„Czasem odkrycie prawdy może odebrać 
nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. To 
właśnie uświadamia sobie siedemnastolet-
nia Sky, kiedy spotyka Deana Holdera. Chło-
pak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza 
w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. 
W jego obecności Sky odczuwa strach i fa-
scynację, ożywają wspomnienia, o których 
wolałaby zapomnieć. Dziewczyna próbu-
je trzymać się na dystans – wie, że Holder 
oznacza jedno: kłopoty. On natomiast chce 
dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Gdy Sky 
poznaje Deana bliżej, odkrywa, że nie jest 
on tym, za kogo go uważała, i że zna ją le-
piej, niż ona sama siebie. Od tego momentu 
życie Sky bezpowrotnie się zmienia.”

Główną bohaterką jest nastoletnia Sky, 
która od zawsze uczy się w domu, pilno-
wana przez adopcyjną matkę, która trzy-
ma ją pod kloszem i nie pozwala jej wejść 
w dorosłość. Gdy w końcu rozpoczyna na-
ukę w liceum, jej najlepsza przyjaciółka, 
Six, wyjeżdża do Europy, przez co Sky musi 
sama sobie poradzić z nową sytuacją. Gdy 
poznaje Deana, na jaw wychodzą tajemni-

ce, o których dziewczyna wolałaby nie wie-
dzieć, a jej życie zmienia się diametralnie. 

„Hopeless” to książka typowo młodzie-
żowa i mimo że na początku treść wydaje 
się banalna, nic bardziej mylnego. Chociaż 
głównym tematem jest, jak to zwykle bywa, 
miłość, to jednak autorka nie pokazuje jej 
w sposób banalny i niedojrzały. To powieść, 
w której poruszane są także dość trudne te-
maty i problemy, z którymi zmaga się dziś 
wielu nastolatków. 

Książka jest napisana prostym językiem, 
więc czyta się ją szybko i przyjemnie. Są 
w niej elementy humorystyczne, jak i po-
ruszające. Chociaż rozwiązania niektórych 
wątków można się domyśleć podczas czyta-
nia, to zakończenie całkowicie mnie zasko-
czyło. Collen Hoover stworzyła powieść, któ-
ra zaskakuje, ale też skłania do przemyśleń.

Jestem zachwycona tą książką i chociaż 
czytałam już kilka utworów tej autorki, ten, 
na równi z „Confess” jest moją ulubioną. Jeśli 
chcecie przeczytać jakąś dobrą, ale nieba-
nalną powieść młodzieżową, zdecydowanie 
polecam Wam „Hopeless” Collen Hoover. 

A. Laskowska
Okładka: Wydawnictwo Otwarte

Collen Hoover „Hopeless”
Książka do przeczytania



Zrealizowane projekty

Miło nam poinformować o sukcesach na-
szych gimnazjalistów. W ramach prowadzone-
go przez Gminę programu certy�kacji MS Of-
�ce, 20 osób może pochwalić się certy�katem 
Microsoft O�ce Specialist, Gratulujemy!

Certy�kat Microsoft O�ce Specialist po-
świadcza umiejętność w zakresie obsługi i peł-
nego wykorzystania jednego z wybranych 
programów pakietu MS O�ce. Certy�katy te 
są uznanym i rozpoznawalnym na całym świe-
cie standardem potwierdzającym zdobytą 
wiedzę i kwali�kacje.

Podczas egzaminów, które przeprowa-
dza się w symulowanym środowisku, liczą się 
przede wszystkim uzyskane wyniki. Kandyda-
ci przystępujący do egzaminów na certy�ka-
ty Microsoft O�ce Specialist muszą wykonać 
szereg zadań, aby jasno dowieść posiadanych 
umiejętności. W nowej formule egzaminów 

MOS 2013 należy ukończyć krótki projekt, po-
stępując zgodnie z otrzymanymi specy�kacja-
mi. W ten sposób testy, którym poddawani są 
kandydaci, odpowiadają realnym zadaniom.

Przystąpiliśmy do programu certy�kacyj-
nego obejmując nim wszystkie szkoły z terenu 
gminy Krasne.

Uczniowie Gimnazjów z naszej gminy mają 
możliwość bezpłatnie zdobyć certy�kat MOS, 
część z nich może już dzisiaj mówić o sobie MS 
Specialist. Druga tura egzaminów już po wa-
kacjach, mamy nadzieje, że kolejni uczniowie 
dołączą do elitarnego grona Microsoft O�ce 
Specialist.

Gratulumy wszystkim, którzy uzyskali cer-
ty�kat Microsoft O�ce Specialist. Trzymamy 
kciuki za wszystkich, którzy zdecydują się 
przystąpić do egzaminu.

J. Żurawski

Program certy�kacji MOS

Informujemy Państwa, że 18 czerwca odbyła 
się uroczystość włączenia OSP w Strażowie do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Po Mszy Świętej odprawionej w Kościele 
Para�alnym w Strażowie, strażacy wraz z za-
proszonymi gośćmi oraz mieszkańcami udali 
się na uroczysty apel podczas, którego odczy-
tano  decyzję na mocy której włączono jed-
nostkę OSP Strażów do KSRG.

Uroczystość uświetniła swą grą gminna or-
kiestra dęta pod batutą Daniela Chwajoła.

Nasze podziękowania kierujemy w stro-
nę Księdza Proboszcza z Para�i w Strażowie, 
wszystkich gości, mieszkańców oraz gospoda-
rzy gminy , którzy uświetnili swą obecnością 
tę ważną  uroczystość.

M. Szpyrka

W dniach 11-12 maja 2017 r. odbyło się 
kolejne międzynarodowe spotkanie w ra-
mach projektu „EDUGATE”. Tym razem miej-
scem spotkania był Goteborg w Szwecji, 
gdzie gościliśmy w miejscowym Uniwersy-
tecie.

Jak już informowaliśmy, projekt EDUGA-
TE współ�nansowany jest ze środków ERA-
SMUS+, a wraz z Gminą Krasne uczestniczą 
w nim także Miasto Piacenza (Włochy), 
Miasto Ryga (Łotwa), Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole Angel w Pradze (Czechy), In-
stytut Fini (Słowenia), Uniwersytet w Gote-
borgu (Szwecja) oraz Uniwersytet Bicocca 
w Mediolanie (Włochy). 

Projekt ma na celu opracowanie innowa-
cyjnej metodyki nauczania drugiego języka 
w edukacji wczesnoszkolnej. Co to oznacza 
w rzeczywistości? Szkoły i przedszkola uzy-
skają narzędzia, które pozwolą dzielić się 
swoimi doświadczeniami i wykorzystywać 
je w codziennej pracy z dziećmi. Z kolei 
wychowawcy i nauczyciele będą doskona-
lić swoje umiejętności nauczania drugiego 
języka. Rodziny będą korzystały z nowego 
rodzaju usług, zaś dzieci nabędą nowe kom-

petencje językowe i zdolności integracji.
Aby osiągnąć spodziewane rezulta-

ty partnerzy na czele z uniwersytetami 
i szkołami intensywnie pracują nad opra-
cowaniem najlepszych praktyk oraz mapą 
potrzeb na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego. Kolejnym etapem 
prac będzie opracowanie programu edu-
kacyjnego i planu pracy dla wychowawców 

i nauczycieli, nad którym już w październi-
ku br. na 5-cio dniowym wyjeździe do Pra-
gi pracować będzie grupa 35 nauczycieli  
(5-ciu nauczycieli od każdego partnera). 
Natomiast w marcu 2018 r. to Gmina Kras-
ne będzie gościć delegacje z krajów part-
nerskich, na co z niecierpliwością czekamy 
i z pewnością będziemy informować.

G. Giedlarowiec

Projekt EDUGATE
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