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Kalendarium
Październik:

- Konkurs plastyczny dla przedszkolaków z cyklu Teczka Małego Artysty pt. „Tajemnice jesiennego lasu”
- Start V edycji Ligii Gier bez Prądu
- Finał i wystawa pleneru „Obraz zwierciadłem piękna i gospodarności” Malawa 2017
- Spektakl liryczno-poetycki – „Idzie jesień pełna barw”
- Warsztaty: kurs szydełkowania dla poczatkujących

Listopad:

- Koncert Big Bandu z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie
- 10 urodziny Teatru Pacynka
- Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Strażowie
- Wieczór wróżb andrzejkowych i zabawa andrzejkowa dla dzieci świetlic prof.- wych. gminy Krasne

Grudzień:

- III Kiermasz Bożonarodzeniowy
- Finał projektu „Z jednej cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło”- wystawa prac uczestników projektu
- XVIII Wojewódzki Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy wędrownicy”

Szczegóły wydarzeń umieszczane będą na plakatach informacyjnych oraz na stronie 
www.gokkrasne.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy!
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Inwestycje gminne
Nasze inwestycje (stan na 2.10.2017 r.)

Rewitalizacja miejsca pamięci w Palikówce Termomodernizacja Domu Kultury w Palikówce Doposażenie siłownii w Palikówce

Termodernizacja Urzędu Gminy Krasne

Termomodernizacja Zespółu Szkół w Malawie
Wyposażenie nowych sal dydaktycznych 
w MalawieDoposażenie placu zabaw w Malawie

Budowa Gminnego Przedszkola w Krasnem

Doposażenie siłownii w StrażowieBudowa Gminnego Przedszkola w Strażowie

Doposażenie siłownii w Krasnem

Doposażenie pracowni szkolnych w Strażowie
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XXXVII sesja z dnia 12 czerwca 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXVII/291/2017 RGK w/s przyjęcia przez Gminę 
Krasne Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Sa-
mochodowa”.
2. Uchwała Nr XXXVII/292/2017 RGK w/s zmiany uchwały w spra-
wie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin „Podkarpacka 
Komunikacja Samochodowa”.
3. Uchwała Nr XXXVII/293/2017 RGK w/s wyboru przedstawicie-
la Rady Gminy Krasne do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkar-
packa Komunikacja Samochodowa”.
4. Uchwała Nr XXXVII/294/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
5. Uchwała Nr XXXVII/295/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.

XXXVIII sesja z dnia 29 czerwca 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 RGK w/s rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2016 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2. Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 RGK w/s udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Krasne za 2016 r.
3. Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 RGK w/s uchwalenia „Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne”.
4. Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 RGK w/s określenia szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów.
5. Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 RGK w/s zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
6. Uchwała Nr XXXVIII/301/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
7. Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 RGK w/s zmiany uchwały w  
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Krasnem.
8. Uchwała Nr XXXVIII/303/2017 RGK w/s włączenia Gminnego 
Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie.
9. Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 RGK w/s włączenia Gminnego 
Przedszkola w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.

10. Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 RGK w/s przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Nr 5 SUiKZP Gminy Krasne.

XXXIX sesja z dnia 30 sierpnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXIX/306/2017 RGK w/s uchwalenia zmiany nr 
4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy Krasne.
2. Uchwała Nr XXXIX/307/2017 RGK w/s uchwalenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 
16/04 terenu położonego w miejscowości Krasne.
3. Uchwała Nr XXXIX/308/2017 RGK w/s zmiany uchwały budże-
towej Gminy Krasne na rok 2017.
4. Uchwała Nr XXXIX/309/2017 RGK w/s zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Krasne.
5. Uchwała Nr XXXIX/310/2017 RGK w/s zmiany uchwały w spra-
wie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Ob-
sługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu.
6. Uchwała Nr XXXIX/311/2017 RGK w/s zmiany uchwały o utwo-
rzeniu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jed-
nostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących    działalność 
na podstawie ustawy o systemie oświaty.
7. Uchwała Nr XXXIX/312/2017 RGK w/s Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Krasne.
8. Uchwała Nr XXXIX/313/2017 RGK w/s ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości po-
brania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy 
Krasne dla niepublicznych przedszkoli.

XL sesja z dnia 13 września 2017 r.

1. Uchwała Nr XL/314/2017 RGK w/s przyjęcia do realizacji Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016r.
2. Uchwała Nr XL/315/2017 RGK w/s zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kon-
troli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzie-
lanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjęte uchwały 

Pod koniec września w Urzędzie Gminy 
Krasne gościliśmy Pawła Pabiana – miesz-
kańca Krasnego i przewodnika górskiego. 
Na przełomie sierpnia i września br. Paweł 
postawił sobie wyzwanie, które zatytuło-
wał „Moja Korona”. Jego celem było naj-
szybsze pokonanie 28 szczytów korony 
Polski, bez pomocy z zewnątrz. Swój cel 
osiągnął 1 września 2017 r. Po 110 go-
dzinach i 50 minutach jeżdżenia samo-
chodem po kraju, od pasma do pasma, 
i wbieganiu na ich najwyższe góry, bez 
żadnego wsparcia, ustanowił nowy re-
kord. Spotkanie z wójtem gminy Krasne, 
Wilhelmem Woźniakiem, było okazją do 
złożenia życzeń i gratulacji z tak spekta-
kularnego wyczynu oraz podzielenia się 
wrażeniami z wyprawy.

G. Giedlarowiec

Sukces Pawła Pabiana
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Rozmowa z Wójtem Gminy Krasne

Lidia Hajduk: Na początek kwestia bar-
dzo bieżąca i aktualna, rozpalająca wiele 
gorących dyskusji i spekulacji wśród miesz-
kańców naszej gminy - transport publiczny. 
Jak będzie on wyglądał w naszej gminie  
w bliższej i dalszej perspektywie? 

Wilhelm Woźniak: W najbliższym czasie bę-
dziemy rozwijać transport publiczny również 
po nowych drogach, które są zaplanowane 
w programach projektu transportowego reali-
zowanego w ramach Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ROF). Zostanie on rozwinięty 
na drodze Przycznia w Palikówce, Mała Kolo-
nia w Krasnem jak również w Malawie, kiedy 
zostanie wybudowana przez powiat droga na 
Magdalence oraz przy drodze Malawa-Kolo-
nia. Chcemy też uruchomić kolejną linię w Ma-
lawie. Nie wszystkie plany związane z rozsze-
rzeniem komunikacji na terenie Rzeszowa 
nam wychodzą, ze względu na to że Rzeszów 
wyłączył część przystanków z dostępu dla 
MKS-ów i innych przewoźników, co powoduje 
komplikacje z przesiadaniem się na autobusy 
rzeszowskie. W połowie przyszłego roku MKS 
zamierza zakupić (co jest wpisane w projekt 
transportowy ROF) 54 autobusy, które będą 
obsługiwać m.in. naszą gminę, co praktycznie 
wymieni cały tabor przewoźnika. W sposób 
znaczący powinna się też poprawić jakość 
świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, 
że zmiana MPK na MKS wywołuje, szczególnie 
w tym okresie początkowym niezadowolenie 
w związku z obniżeniem się komfortu i z bra-
kiem dostępu do wszystkich przystanków.

Mamy szanse mieć zadaszone przystan-
ki na terenie gminy? 

W ramach projektu ROF-owskiego będą 
również wykonywane wiaty przystankowe. 
Oprócz tego, gmina realizuje w ramach włas-
nych środków budowę wiat przystankowych. 
Tu napotykamy niestety na problemy, gdyż 
większość pasów drogowych przyległych do 
dróg gminnych jest w posiadaniu prywatnych 
właścicieli, którzy nie wyrażają zgody na loka-
lizację peronów przystankowych, na których 
mogą być postawione wiaty. 

Innym ważnym pytaniem są inwestycje 
gminne, w tym inwestycje współfinansowa-
ne z pozyskanych funduszy z różnych źró-
deł zewnętrznych. Na jakim są etapie, jak 
gmina korzysta z funduszy zewnętrznych 
w bieżącej perspektywie finansowej? 

Wykorzystujemy praktycznie maksymalnie 
możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych. W najbliższym czasie będą to środki 
przyznawane bezpośrednio dla mieszkańców 
przy budowie instalacji fotowoltaicznych. 
Wnioski po rozpatrzeniu będą współfinan-
sowane ze środków gminy. Ponadto obecnie 
trzy budynki użyteczności publicznej są ter-
momodernizowane. Są to: budynek Urzędu 
Gminy, budynek tzw. Sołtysówki w Malawie 
oraz w Palikówce Dom Kultury z Remizą Stra-
żacką. Ponadto z kolejnych środków będzie 
remontowany budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krasnem. Ponadto są wykonywa-
ne na terenie całej gminy inwestycje drogo-
we. W najbliższym czasie będzie realizowana 
droga Malawa-Luksemburg,  Malawa-Zagóra, 
Strażów-Olszyny, Strażów-Bażantarnia, Pali-
kówka wspólnie z powiatem końcówka drogi 

powiatowej, odcinek ok. 300 m plus chodnik, 
droga na stadion w Palikówce, Palikówka-
-Przycznia, Mała Kolonia w Krasnem oraz drogi 
wewnętrzne, osiedlowe. 

Jaka jest łączna długość tych wszystkich 
dróg? 

Ok. 20 km. Oprócz projektów kubaturo-
wych (Przedszkole w Strażowie, Przedszkole 
w Krasnem, Hala Sportowa , rozbudowa i re-
mont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ma-
lawie), realizujemy również projekty unijne 
skierowane bezpośrednio do szkół, dla osób 
starszych, dla osób niepełnosprawnych. Uno-
wocześniamy systemy informatyczne, m.in. 
w tym roku wprowadzamy dziennik elektro-
niczny, stale także doposażamy nasze szkoły. 
W gminie powstaje nowe oprogramowanie 
e-urząd. Docelowo większość usług związa-
nych z obsługą mieszkańców będzie można 
zrealizować przez Internet, bez potrzeby wy-
chodzenia z domu.

 Z czego wynikają i jaki cel mają inwesty-
cje w budynku Urzędu Gminy Krasne? Czy 
wpłyną one na zwiększenie poziomu kosz-
tów utrzymania urzędu? 

Wręcz odwrotnie. Mają na celu obniżenie 
kosztów ogrzewania, poprawę oświetlenia, 
które nie spełniało żadnych wymogów i mia-
ło szkodliwe oddziaływanie. Pomieszczenia 
urzędu będą dla mieszkańców i pracowników 
klimatyzowane to zaś zapewni inny komfort 
obsługi i pracy. Do tej pory latem temperatury 
w pomieszczeniach często przekraczały 30°C. 
Zostaną zrobione udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych, będą mogły one samodziel-
nie załatwić sprawę w urzędzie. 

Skoro rozmawiamy o inwestycjach to 
jak wygląda sytuacja finansowa gminy, jaki 
jest poziom zadłużenia gminy i jej zdolno-
ści kredytowe?

 Zdolności kredytowe gminy są mimo tylu 
prowadzonych inwestycji bardzo duże. Stara-
my się kredyty zaciągać tylko tam, gdzie jest 
to niezbędne. Część tego zadłużenia wynika 
z tego, że wiele projektów jest finansowanych 
przez refundację. 

Oświata jest jednym z istotnych elemen-
tów życia większości rodzin naszej gminy. 
Obserwujemy, że nasze sołectwa się rozra-
stają, są budowane domy jednorodzinne. 
Przybywa dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym. Czym nasze szkoły mogą się wy-
różniać na tle placówek rzeszowskich? 

Zespoły Szkół gminy Krasne posiadają pełną 
infrastrukturę, mają dobrze wyposażone klasy. 
Rozwijamy naukę języków obcych dodatkowo, 
poza obowiązkowym programem nauczania. 
Ponadto rozbudowane są boiska przyszkolne, 
już została wybudowana hala sportowa w Ma-
lawie. Powstaną żłobki. Na początek pierwszy, 
po przejściu przedszkola do nowego budynku 
w Krasnem, w miejsce istniejącego przedszkola 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W dalszej 
perspektywie przewidujemy budowę żłobka 
w miejscowości Malawa. Do tego obiekty edu-
kacyjne są wyposażane w najnowocześniejszy 
sprzęt zarówno komputerowy, jak i pomoce 
naukowe. Szkoły w Malawie i w Strażowie są 
wyposażone w nowoczesne tablice interak-
tywne. W tym roku chcemy złożyć wniosek 
o doposażenie szkół w Palikówce i w Krasnem. 

Mamy nauczycieli, doskonale przygotowanych 
do realizacji projektów. Mamy osiągniecia na 
szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich 
naszych dzieci. M.in. dotyczy to programów 
informatycznych, gdzie dzieci z terenu naszej 
gminy spośród wszystkich gmin wiejskich zdo-
były praktycznie wszystkie czołowe miejsca 
w Polsce i mają potwierdzone swoje umiejęt-
ności stosownymi certyfikatami. 

Czy warto więc zamieszkać w gminie 
Krasne? 

O tym, że warto świadczy ranking gmin za 
ubiegły rok. Gmina Krasne zajęła I miejsce pod 
względem przyrostu nowych mieszkańców. 
Ilość mieszkańców gminy w ciągu roku zwięk-
szyła się o 13%. Jest to najwyższy wskaźnik 
w województwie. Zajęliśmy także II miejsce 
w województwie pod względem najszybsze-
go tempa zrównoważonego rozwoju. 

Nie można w rozmowie z Panem nie za-
pytać o referendum. O tym, że złożono taki 
wniosek można było przeczytać w lokalnej 
prasie, w dziennikach rzeszowskich. Co Pan 
ma do powiedzenia na ten temat mieszkań-
com? 

Wniosek teraz jest procedowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

A co dzisiaj Pan mógłby powiedzieć do 
mieszkańców na temat ewentualnego refe-
rendum. Czy warto iść głosować w referen-
dum? 

Powiem tak: Gminę można zlikwidować tyl-
ko jeden raz, powrotu nie ma. Gdyby nastąpiło 
połączenie z miastem Rzeszowem, nie wiemy 
co miasto na tych terenach przewiduje, co 
zamierza zrobić, jakie będzie przedstawiciel-
stwo mieszkańców tej gminy w Radzie Miasta. 
Urząd Miasta Rzeszowa jest położony w kilku-
nastu miejscach na terenie miasta Rzeszowa, 
załatwienie znaczącej części spraw może być 
uciążliwe i absorbować znaczną ilość czasu. 
Jeżeli zaś komuś nie podobają obecne wła-
dze, to w przyszłorocznych wyborach można 
je zmienić, natomiast odwrócić losu gminy po 
przyłączeniu się nie da. 

Mieszkańcy są zachęcani do opowiedze-
nia się za Rzeszowem m.in. stwierdzeniem, 
że duży może więcej. Czy nasza mała gmina 
składająca się tylko z czterech sołectw ma 
rzeczywiście  małe możliwości rozwoju? 

Duży realizuje duże inwestycje, czego do-
brym przykładem jest inteligentny system stero-
wania ruchem w mieście Rzeszowie.   W kontek-
ście zaś opowiadania się za Rzeszowem pragnę 
dodać, że  ostatnio  zostały przesłane do Urzędu 
Gminy Krasne, do uzgodnień plany obwodnicy 
południowej przez Słocinę, która będzie  miała 
kontynuację na terenie naszej gminy. Projekto-
wane są trasy szybkiego ruchu.  Gdyby te drogi 
miały powstać w chwili obecnej musiałyby być 
uzgadniane z władzami gminy  i przez nie ak-
ceptowane. Z chwilą włączenia do Rzeszowa ta 
akceptacja nie jest wymagana, nikt się miesz-
kańców nie będzie pytał czy chcą tego czy nie, 
czego przykłady są w Budziwoju, gdzie ostatnio 
przeprowadzane inwestycje przez miasto Rze-
szów  wzbudziły liczne protesty mieszkańców, 
któż bowiem chciałby aby zburzono mu dom? 
Wspomniane nowe plany są publikowane 
w bieżącym wydaniu Biuletynu. 

Dziękuję  Panu Wójtowi za rozmowę. 

Co nowego w gminie Krasne?



6
www.gminakrasne.pl

Nr 11 (3/2017)

Informacje gminne



7
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 11 (3/2017)

Informacje gminne
W miesiącu wrześniu wpłynął do Urzędu Gminy w Krasnem wniosek Prezydenta
miasta Rzeszowa o zaopiniowanie Zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarwania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu
Słocina - w części A.
Do wniosku załączono opracowanie graficzne studium, na których naniesiono
przebieg obwodnicy wschodniej Rzeszowa przez Słocinę, Malawę i Krasne -
Wólka do budowanej na osiedlu Załęże spalarni śmieci (ok 180 tysięcy ton śmieci
rocznie). Na mapie ewidencyjnej oznaczyliśmy orientacyjną trasę - przebieg drogi
głównego ruchu przyśpieszonego.
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Wnioski do Prezydenta Rzeszowa

W dniu 27 września 2017 roku odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez Wójta 
Gminy Krasne z przedstawicielami Policji. 
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy 
Krasne - Wilhelm Woźniak, Naczelnik Wy-
działu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Rzeszowie - Podinspektor Janusz 

Trzeciak, Komendant Komisariatu Policji 
I w Rzeszowie - Marek Worek oraz Aspi-
rant Marek Hałoń, przy udziale Dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem 
oraz Kierownika do spraw Utrzymania 
Dróg i Zieleni. Została przeprowadzo-
na wizja lokalna na skrzyżowaniu drogi 

gminnej Krasne Osiedle z drogą „parafial-
ną”. Przedstawiciele Policji skontrolowali 
istniejące oznakowanie na w/w skrzyżo-
waniu, z zatwierdzonym Projektem Orga-
nizacji Ruchu  nie stwierdzając żadnych 
uchybień. Po przeanalizowaniu parame-
trów technicznych skrzyżowania, w tym 
między innymi kwestii widoczności oraz 
biorąc pod uwagę sugestię mieszkańców, 
uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili 
konieczność zmiany istniejącej organizacji 
ruchu na tym skrzyżowaniu. Gmina Kras-
ne niezwłocznie zleci opracowanie nowe-
go Projektu Organizacji Ruchu w części 
dotyczącej w/w skrzyżowania, który po 
zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym 
w Rzeszowie oraz przez Komendę Miej-
ską Policji w Rzeszowie w najszybszym 
możliwym terminie zostanie wdrożony na 
przedmiotowym skrzyżowaniu.

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

Spotkanie z Policją
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Decyzja Rady Gminy dotycząca zmia-
ny operatora transportu publicznego na 
terenie gminy Krasne z MPK na MKS była 
jedną z najtrudniejszych z jaką przyszło 
się zmierzyć w tej kadencji. Przyczyn 
wypowiedzenia dotychczas obowiązu-
jącego Porozumienia Międzygminnego 
zawartego w dniu 30 grudnia 2014 r. 
(z późn. aneksami) z Gminą Miasto Rze-
szów było wiele. Jednak najpoważniej-
szą to utrata zaufania do partnera, któ-
remu powierza się tak ważną dziedzinę 
funkcjonowania gminy. 

W październiku 2016 roku odbyło się 
referendum, w którym mieszkańcy gmi-
ny Krasne wypowiedzieli się negatyw-
nie w sprawie przyłączenia do miasta 
Rzeszowa. Do końca listopada gmina 
miała podpisać z Zarządem Transpor-
tu Miejskiego aneks do porozumienia, 
gwarantujący kontynuację współpra-
cy w następnym - 2017 roku. Aneks 
w listopadzie do gminy nie wpłynął. Po 
licznych telefonicznych interwencjach 
zostaliśmy poinformowani, że wszystko 
jest w porządku, aneks będzie trochę 
opóźniony. 

Na początku grudnia otrzymaliśmy 
aneks z nowym zapisem, że dotacja 
celowa (to jest dopłata gminy Krasne 
do każdego kilometra przejechanego 
przez autobus MPK) ulegnie każdora-
zowej zmianie w wyniku podniesienia 
stawki przez gminę Miasto Rzeszów 
za 1 przejechany kilometr. Tym samym 
miasto Rzeszów dało sobie możliwość 
zmiany cen za świadczoną usługę, po-
przez aneksy do Porozumienia, nawet 
z miesiąca na miesiąc. Tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia gmina Krasne 
została zaproszona do siedziby ZTM 
w Rzeszowie na negocjacje nowych sta-
wek dopłat do 1 przejechanego kilome-
tra. Notatka ze spotkania z 20 grudnia 
pokazuje propozycje ZTM zmiany sta-
wek dopłat z 3,87 zł na 5,79 zł dla gminy 
Krasne. Na początku stycznia gminy ko-
rzystające z MPK przystąpiły do nego-
cjacji proponowanych stawek i wyszły 
z propozycją stawki 4,05 zł. Ostatecznie 
negocjacje zakończyły się stawką 4,40 
zł dla gminy Krasne. Dopiero po pew-
nym czasie dowiedzieliśmy się, że jest 
to najwyższa stawka. Pozostałe gminy 
korzystające z MPK na pojedynczych 
liniach dostały stawkę 4,15 zł do prze-
jechanego 1 kilometra. Propozycja ZTM 

Rzeszów dla gminy Krasne dot. obniże-
nia stawki z 4,40 zł na 4,15 zł za kilometr 
owszem pojawiła się, ale była to propo-
zycja jednorazowa, przedstawiona do-
piero po wypowiedzeniu Porozumienia 
Międzygminnego.

Ponadto operator bardzo obniżył 
standard świadczonej usługi transportu 
publicznego na obszarze gminy Krasne 
poprzez kierowanie na trasy autobusów 
gorszej jakości niż dotychczas, w po-
równaniu do pojazdów kursujących na 
terenie Miasta Rzeszowa, o czym infor-
mowali nas mieszkańcy. 

Jednocześnie na początku roku 
w prasie lokalnej zaczęły pojawiać się 
informacje o decyzji miasta w sprawie 
budowy zawrotki dla autobusów na 
ul. Słocińskiej i sugestii dotyczących 
dodatkowych dopłat do 1 km za kursy 
MPK do Malawy na trasie linii nr 6 i 46.

Do zamieszania wokół komunika-
cji w gminie Krasne dołączył prywatny 
przewoźnik kursujący do Strażowa. Ist-
niało i istnieje nadal zagrożenie, że pry-
watny przewoźnik zrezygnuje z obsłu-
gi linii strażowskiej, a MPK nie chciało 
podjąć się obsługi tej linii.

Spośród Rady Gminy został powo-
łany zespół, który miał ocenić zagroże-
nia dla prawidłowego funkcjonowania 
transportu publicznego oraz znaleźć 
optymalne rozwiązanie trudnych prob-
lemów związanych z komunikacją. 

Po przeanalizowaniu skomplikowa-
nej sytuacji podjęto decyzję, że całość 
obsługi należy przekazać jednemu 
operatorowi, który zapewni transport 
publiczny na obszarze całej gminy. Je-
dynym operatorem , który mógł spro-
stać takim wymaganiom okazał się 
Związek Gmin „Podkarpacka Komu-
nikacja Samochodowa”, który zrzesza 
obecnie pięć podrzeszowskich gmin: 
Trzebownisko, Boguchwała, Głogów 
Małopolski, Chmielnik, Czarna. W ostat-
nim czasie wnioski o przystąpienie do 
Związku złożyły także gminy: Świlcza, 
Czudec i Tyczyn. Zmiana przewoźnika 
była nieunikniona oraz podyktowana 
rosnącym z roku na rok poziomem do-
płat Gminy Krasne do wozokilometra 
oraz czynnikami, które zostały powyżej 
przedstawione. Koszt refundacji świad-
czenia usług transportu publicznego 
w gminie Krasne przez komunikację 
MKS wyniesie maksymalnie 2,50 zł/ do-

płaty do 1 przejechanego km. Wygene-
rowane w ten sposób oszczędności zo-
staną w pełni przeznaczone na pokrycie 
kosztów związanych z uruchamianiem 
nowych linii m.in.: 205 na trasie Mala-
wa Kolonia – Rzeszów, Podkarpacka 
Politechnika – Malawa Kolonia oraz  no-
wych  linii,  które  powstaną  po wybudo-
waniu dróg z ROF-owskiego programu 
transportowego: Palikówka – Przycznia 
i Krasne Mała Kolonia, a w przyszłości 
zwiększenie linii obsługujących nowo-
powstające osiedla gminy Krasne po 
modernizacji istniejących układów ko-
munikacyjnych. Ponadto wzięto pod 
uwagę perspektywy rozwoju Związku 
Gmin w ramach Rzeszowskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego. Wartość projektu 
pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
oraz poprawa mobilności mieszkańców 
poprzez usprawnienie zrównoważone-
go transportu publicznego na terenie 
ROF to aż 128 803 000,00 zł, z czego 
87 874 000,00 zł finansowane będzie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. W ramach projektu zrealizo-
wane zostanie unowocześnienie firmy, 
zakup nowych autobusów – 53 sztuki - 
w I połowie 2018 roku – i nowych tech-
nologii w zakresie obsługi pasażerów, 
budowa nowych przystanków i wiat 
przystankowych. Jednocześnie trzeba 
wiedzieć, że możliwość skorzystania 
z tej ogromnej sumy pieniędzy będą 
miały tylko te gminy, po których jeżdżą 
autobusy MKS.

Należy podkreślić również, że wpro-
wadzenie komunikacji MKS pozwoliło 
na rozdzielenie linii na trasy przejazdu 
jadące bezpośrednio do poszczegól-
nych miejscowości, czego doskonałym 
przykładem jest autobus do Palikówki, 
z wyłączeniem kilku kursów. 

Myślę, że przekazane wyżej argu-
menty w pełni uzasadniają trudną, ale 
konieczną decyzję Rady Gminy Krasne 
o zmianie operatora. Do naszych miesz-
kańców kieruję apel o odrobinę cierp-
liwości i zrozumienia sytuacji, bowiem 
w naszej ocenie zaistniała zmiana przy-
niesie wymierne korzyści już w następ-
nym roku.

V.B.

Dlaczego MKS?
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Opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
Ile kosztuje „odrolnienie” gruntu?
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Sołectwa Krasne 

 

Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie i złożone podpisy pod petycją do Starosty 
Rzeszowskiego w sprawie zainstalowania progów zwalniających na drodze powiatowej ( odcinek przy 
przedszkolu oraz Zespole Szkół w Krasnem) . 

W powyższej sprawie złożyliśmy już wcześniej wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych ( skan 
poniżej). Mam nadzieję, że tych prawie 270 podpisów, wśród których także i ja pozwoliłem sobie 
umieścić swój podpis  wesprze inicjatywę podjętą przez Urząd Gminy Krasne. 

Informuję Państwa, że osobiście wręczyłem Panu Staroście złożoną petycję z podpisami 
podczas spotkania w dniu 29.09.2017 r.  

 

         Wilhelm Woźniak 

         Wójt Gminy Krasne 

Wnioski Gminy Krasne kierowane 
do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
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W 2017 roku tracą ważność dowody 
osobiste, które zostały wydane w 2007 
r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste 
wydane w 2012 r. na okres 5 lat dla osób 
niepełnoletnich. 

Termin ważności dokumentu osobiste-
go można sprawdzić w prawym dolnym 
rogu strony ze zdjęciem.  Nie podlegają 
wymianie dowody osobiste z nieozna-
czonym terminem ważności (tzw. bezter-
minowe).

Osoby, którym kończy się ważność 
dowodu osobistego, powinny pamiętać, 
że wniosek o nowy dowód wraz z jedną 
aktualną, kolorową fotografią (wykonaną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku), przedstawiającą ją 
w pozycji frontalnej, należy złożyć 30 dni 
przed upływem ważności posiadanego 
dokumentu. 

 Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego składa się osobiście w dowolnej 
gminie na terenie kraju.  Osoba, której 
do ukończenia 18 roku życia pozostało 
nie więcej niż 30 dni, może sama złożyć 
wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W imieniu osoby nieposiadającej zdol-
ności do czynności prawnych lub posia-
dającej ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych (dotyczy również osób 
małoletnich) wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa odpowiednio rodzic, 
opiekun prawny lub kurator w obecności 
tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które 
nie ukończyły 5 roku życia. 

Osoba, która sama nie może złożyć 
wniosku o wydanie dowodu osobistego 
z powodu choroby, niepełnosprawności 
lub innej nie dającej się pokonać prze-
szkody powiadamia o tym organ gminy, 
który zapewnia przyjęcie wniosku w miej-
scu pobytu tej osoby. 

Złożenie wniosku o nowy dowód może 
odbyć się także przez Internet. Należy 
wcześniej zarejestrować się na platformie 
ePUAP, mieć profil zaufany lub kwalifiko-
wany podpis elektroniczny. 

Dowód osobisty odbiera się osobiście 
w siedzibie organu gminy, w którym zo-
stał złożony wniosek. Dowód osobisty 
wydany małoletniemu odbiera jeden 

z rodziców lub opiekun prawny. Dowód 
osobisty dla osoby ubezwłasnowolnio-
nej odbiera opiekun ustanowiony przez 
sąd. W przypadku osoby, chorej, niepeł-
nosprawnej, od której wniosek na dowód 
był przyjmowany w miejscu pobytu, od-
bioru dowodu osobistego może dokonać 
pełnomocnik legitymujący się pełnomoc-
nictwem szczególnym do dokonania jego 
odbioru. 

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od 
daty jego wydania. Dowód osobisty wy-
dany dziecku, które nie ukończyło 5 roku 
życia jest ważny 5 lat od daty jego wyda-
nia. 

Dowody wydawane są bezpłatnie.  
Gotowość odbioru dowodu osobistego 
można sprawdzić na stronie www.oby-
watel.gov.pl

A. Szpyrka

Informacje gminne

Wymiana dowodów osobistych

Od września w naszych szkołach zosta-
ły uruchomione dzienniki elektroniczne, 
będące częścią dużego projektu mające-
go na celu udostępnienie dla mieszkań-
ców szerokiej gamy e-usług. Na razie do-
stępne są podstawowe funkcjonalności 
i równolegle używane są dzienniki papie-
rowe, ma to dać czas nauczycielom, jak 
i administratorom na stopniowe opano-
wanie działania systemu. Do końca tego 
roku szkolnego zostanie uruchomiona 
pełna funkcjonalność, w skład której 
wchodzą:

- nadzór pedagogiczny
- indywidualizacja nauczania

- platforma edukacyjna
- wsparcie pracy sekretariatu
- rozszerzona dokumentacja
- szczegółowe monitorowanie realiza-

cji podstawy programowej
- platforma aplikacji mobilnych dla na-

uczycieli, rodziców i uczniów
- biblioteka zasobów edukacyjnych
- rozwiązania antyplagiatowe
- dokumentowanie przebiegu naucza-

nia zgodnie z wymogami MEN
System oparty jest na produkcie Sy-

nergia firmy Librus i na potrzeby jego 
wdrożenia została stworzona sieć kom-
puterowa łącząca wszystkie szkoły, jak 
i przedszkola do serwerowni znajdu-
jącej się w Urzędzie Gminy. Kolejnymi 
elementami potrzebnymi do działania 
dzienników są komputery, które zostały 
zainstalowane w każdej sali i podłączone 
wewnątrz szkół za pomocą bezprzewo-
dowych punktów dostępu firmy Cisco.

Większość rodziców otrzymała już logi-
ny i hasła, oraz instrukcje logowania i ko-

rzystania, a osoby, które jeszcze tego nie 
mają, otrzymają w najbliższym czasie.

Kolejnym uruchomionym elementem 
projektu jest system rozliczania pobytu 
dziecka w przedszkolu, czyli e-dziecko. 
Został on zainstalowany w każdym przed-
szkolu, a w Krasnem jest zainstalowany 
w nowo budowanym obiekcie.

Najważniejsze funkcjonalności tego 
rozwiązania to:

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci 
poprzez brak możliwości wejścia obcych 
osób na teren przedszkola, drzwi otworzą 
się jedynie rodzicom posiadającym spe-
cjalną kartę, którą otrzymają z przedszkola

- druga podstawowa funkcja to reje-
stracja czasu pobytu dziecka w przed-
szkolu, rodzic przyprowadzając dziecko 
i odbierając sczytuje posiadaną kartę i na 
koniec miesiąca może się poprzez stro-
nę internetową zalogować do systemu 
i sprawdzić płatności, a docelowo zapła-
cić poprzez e-płatności.

J. Żurawski

Elektroniczne dzienniki i system e-dziecko
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostatnie lata to duże zmiany dotyczą-
ce gospodarki odpadami dla gmin. Nowe 
uregulowania mają poprawić stan środo-
wiska naturalnego w naszym otoczeniu. 
Głównym jednak celem  jest  ogranicze-
nie powstawania odpadów, upowszech-
nienie segregacji odpadów wśród 
mieszkańców oraz zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów komunalnych 
poprzez m.in. zapewnienie powstania od-
powiednich instalacji do ich odzysku lub 
unieszkodliwiania. Ponadto Gmina jest 
zobowiązana do osiągnięcia odpowied-
nich poziomów:
•	 ograniczenia masy odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych do składowania, 

•	 recyklingu, przygotowania do po-
nownego użycia oraz odzysku innymi 
metodami papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, szkła, a także

•	 innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 
Już niebawem przed gminą kolejne 

wyzwania dotyczące odpadów związane 
m. in. z ukazaniem się nowego Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Obowiązujące  zasady zbiórki odpadów 
komunalnych w gminie Krasne pozostają 
bez zmian do końca 2017 r. Z uwagi na 
zawartą do końca roku umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu gminy Krasne zmiany za-
czną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. 
Okres do wejścia w życie nowego rozpo-
rządzenia gmina wykorzysta na przygo-
towanie systemu odbioru odpadów, do 
płynnego przejścia na nowe zasady. 

W chwili obecnej na terenie gminy 
Krasne przy odbiorze odpadów komu-
nalnych obowiązuje system tzw. mokre 
- suche oraz szkło. Według nowych zasad 

obowiązkiem selektywnego zbierania 
podlegać będą odpady: papieru, szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz odpa-
dów ulegających biodegradacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bioodpadów. 
Każdy kto zadeklaruje selektywne zbie-
ranie odpadów w gospodarstwie domo-
wym zobowiązany będzie do zbierania 
selektywnie w workach: koloru niebie-
skiego – papieru, koloru zielonego – szkła, 
koloru żółtego – metali i tworzyw sztucz-
nych oraz koloru brązowego – odpadów 
ulegających biodegradacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem bioodpadów.

M. Drabik

Odpady komunalne w gminie Krasne

Miedzy rodzicami i dziećmi często 
pojawiają się różne trudne sytuacje, 
w których niełatwo jest nam rodzicom 
zachować równowagę i odpowiednio re-
agować. Jeśli czujesz, ze czasami Ci opa-
dają ręce np. przy pojawiających się kon-
fliktach  między rodzeństwem, jeśli dzieci 
zarzucają Ci, że traktujesz ich nierówno, 
niesprawiedliwie, jeśli widzisz, że Twój 
nastolatek, zbacza na złą  drogę będąc 
negatywnym przykładem dla rodzeństwa 
to są to warsztaty dla Ciebie. Pamiętajmy, 
że niezaspokojone  potrzeby emocjonal-

ne naszych dzieci, poczucie niezrozumie-
nia czy brak rozmowy na tematy ważne  
mogą powodować zachowania ryzykow-
ne np. zainteresowanie używkami. 

Korzyści z udziału w warsztatach pro-
wadzonych przez trenerki umiejętności 
psychospołecznych:
•	 wzmacnianie kompetencji rodziciel-

skich,
•	 poprawa umiejętności słuchania 

i rozmawiania z dziećmi,
•	 budowanie zaufania w relacjach 

z dziećmi umożliwiającego uniknię-
cia sięgania po używki,

•	 poprawa umiejętności minimalizo-
wania rywalizacji między rodzeń-
stwem,

•	 rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z konfliktami także między ro-
dzeństwem,

•	 doskonalenie umiejętności skutecz-
nej rozmowy o zachowaniach ryzy-
kownych (papierosy, alkohol, dopala-
cze, narkotyki),

•	 zwiększenie samoświadomości sie-
bie, pozwalające na bycie lepszym 
rodzicem.

Warsztaty odbędą się 28 października 
2017 roku (sobota) godz. 9:00-14:00.

Udział rodziców z gminy Krasne jest 
bezpłatny /finansowany z GOPS Krasne/. 
Liczba miejsc jest ograniczona! Zgło-
szenia i Informacje: Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Krasnem – Krasne 121 
/pok. 10/ tel. 17 85 55 932. 

W. Leszczyńska

Warsztaty „Być rodzicem”

Pod koniec sierpnia na stadionie sportowym KS 
„Crasnovia” gościliśmy młodzieżową reprezenta-
cję Szwajcarii U20. To właśnie w Krasnem młodzi 
Szwajcarzy przygotowywali się przed towarzyskim 
meczem z reprezentacją Polski, który miał miejsce 
31.08.2017 r. na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. 
To nie pierwszy raz kiedy stadion Crasnovii jest 
doceniany przez władze PZPN i chętnie polecany 
zagranicznym i krajowym drużynom. Władze Klu-
bu gościły do tej pory drużyny z Słowenii i Ukrainy, 
a także współorganizowały mecz młodzieżowej 
reprezentacji kobiet U20 Polska – Kazachtan oraz 
półfinały Pucharu Polski Juniorów. 

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

Trening Szwajcarów w Krasnem



15
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 11 (3/2017)

Edukacja i oświata

Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirują-
cym programem edukacyjnym, który daje ty-
siącom uczniów na całym świecie możliwość 
przeprowadzenia wspólnych działań zwią-
zanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokal-
nych społeczności. Program Badacz Wody jest 
finansowany i wspierany w 11 krajach, i jest 
darmowy dla wszystkich uczestniczących 
w nim szkół. Najlepsze zespoły badaczy wody 
mają szansę na reprezentowanie swojego kra-
ju w międzynarodowej ceremonii wręczenia 
nagród, która odbędzie się w Londynie 2017 r.

Jeden z polskich zespołów, Obrońcy Czy-
stej Wody, został zapoczątkowany we wrześ-
niu 2015 roku. Są to uczniowie klasy II gimna-
zjum Zespołu Szkół w Palikówce. Co prawda 
w pierwszym roku swojej działalności młodzi 
Badacze Wody byli mniej aktywni i mniej zaan-
gażowani, lecz w następnym roku wrócili oni 
ze zdwojoną siłą. 

Uczestnicy wykonali wiele zadań, takich jak 
„Oczyść tę wodę!” czy zorganizowanie kon-
kursu na wierszyki „Wodny Rap”. Rozważali też 
zagrożenia chemicznego rolnictwa, a także 
odkryli możliwości tkaniny jako bariery nie-
przepuszczającej wody. Ich zaangażowanie 
i trud zostały wynagrodzone, gdyż w paździer-
niku 2016 r. pojawili się na okładce gazety 
„Nauczyciel i Szkoła”. Poruszali tematy takie 
jak: wpływ zanieczyszczonej wody na istoty 
żyjące w niej, umiejętność oszczędzania wody 
przez inne rodziny. Na zakończenie roku 2016 
Obrońcy Czystej Wody zorganizowali w szko-

le zbiórkę żywności dla potrzebujących oraz 
dla schroniska „Kundelek”. W roku 2017 wyko-
nali zadania dotyczące suszy i powodzi oraz 
sprawiedliwego handlu. Następnie z pomo-
cą młodszych kolegów, odkrywali tajemnice 
wody na terenie szkoły, zagłębiali się w temat 
budowy filtrów wodnych, stworzyli niesamo-
wite rzeczy ze śmieci, które każdy człowiek 
by już wyrzucił oraz zbudowali wodny dep-
tak. Za cały ich trud wynagrodzono je fundu-
jąc koszulki z logo Badacza Wody. W marcu 
2017 r. uczestnicy rozpoczęli własne badania 
nad wodą i jej tajemniczymi właściwościami. 
Obrońcy Czystej Wody zostali wynagrodzeni 
tytułem Szkoły Miesiąca! W szkole odbył się 
pokaz mody ekologicznej „Ekoludek”. Dziew-
częta, posługując się zasadą 3U – Unikaj kupo-
wania zbędnych rzeczy; Użyj ponownie; Utyli-
zuj – zorganizowały Wodną Zamianę, podczas 
której rzeczy niepotrzebne wymieniano na 
rzeczy pożądane. Na zakończenie miesiąca Ba-
daczki Wody zorganizowały warsztaty dla kla-
sy V szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum, 
podczas których zbadano pobliski zbiornik 
wodny. Badania wykazały, że środowisko wod-
ne jest czyste. W następnym miesiącu 2017r. 
Zespół Szkół w Palikówce został ogłoszony 
Międzynarodową Szkołą Miesiąca, a Obroń-
cy Czystej Wody otrzymali główną nagrodę 
w konkursie walentynkowym.

Ważną cechą Badaczy Wody było dzielenie 
się swoimi wodnymi doświadczeniami ze spo-
łecznością szkolną. Na kilku przeprowadzo-

nych przez siebie warsztatach z entuzjazmem 
angażowali rówieśników i uczniów młodszych 
klas. W wyniku żmudnych przygotowań i ku 
radości wszystkich zorganizowali pokaz mod-
nej wody oraz wymianę książek, gier i innych 
przedmiotów. Szkoła przygotowuje się teraz, 
aby pokazać lokalnej społeczności swoją pasję 
na rzecz poszanowania wody i różne wodne 
tajemnice podczas Festiwalu Wody.

Zespół jest także jednym z pięciu dru-
żyn Badacza Wody, który ambitnie podjął 
się eksperymentu, aby sprawdzić, czy kiełki 
w wodzie traktowanej z miłosierdziem rosną 
lepiej. Ku swemu zdziwieniu potwierdzono, 
że kiełki w wyniku takiego zabiegu wyrastają 
na znacznie większe niż inne! Była to wielka 
lekcja o wartościach w życiu. W maju dziew-
częta nadal ochoczo pracowały. Zadały sobie 
pytanie – dlaczego warto dbać o deszczówkę? 
- i sumiennie na nie odpowiedziały. Odkryły, 
ile wody jest zużywane w ich szkolnych toa-
letach.

Na początku czerwca Obrońcy Czystej 
Wody odwiedzili przedszkolaków, by pokazać 
im jak oszczędzać wodę oraz jak żyli Indianie, 
którzy zużywali bardzo mało wody. Badacz-
ki Wody odwiedziły Laboratorium Wodne 
prowadzone przez MPWiK – Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – oraz 
gminną oczyszczalnię ścieków w Krasnem. 
Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy i zy-
skały zupełnie inny pogląd na wodę. Długo 
planowany Festiwal Wody także doszedł do 
skutku i został przeprowadzony na gminnej 
imprezie Biegomanii. 

Obrońcy Czystej Wody, pomimo komplika-
cji, zdołali skontaktować się z zespołem Guar-
dianes del Agua z hiszpańskiej szkoły C.E.PR. 
San Pascual Bailón. Rozmowa z uczniami 
w wieku od 9 do 10 lat była skierowana na uzy-
skanie ich opinii na temat Badacza Wody oraz 
uzyskanie informacji, jakie są ich największe 
osiągnięcia i trudności, z jakimi się borykają.

Determinacja Obrońców Czystej Wody 
oraz ich zobowiązanie wobec sprawy zanie-
czyszczania i znikania wody doprowadziły ich 
na 2 miejsce w Polsce. Mają jeszcze szansę na 
pierwsze, życzymy powodzenia. 

Edyta Nizioł
 uczennica klasy III gimnazjum

Anna Kurpaska - nauczyciel

Obrońcy Czystej Wody

Projekt utworzenia Klas Mistrzostwa 
Sportowego w Zespole Szkół w Malawie 
zakończył się sukcesem. Dwa oddziały 
funkcjonują znakomicie. Na zdjęciach je-
den z pierwszych wspólnych  treningów 
klas VIa i VIIa w nowoczesnej hali wybudo-
wanej w naszej szkole. Już w październiku 
młode sportsmenki pod nazwą SPZ WJM 
Gmina Krasne rozgrywać tu będą swoje 
mecze w ramach Ligi Polskiego Związku 
Koszykówki Młodziczek U14. Życzymy 
sukcesów.

Tekst i fot. W. Syzdek

Klasa Mistrzostwa Sportowego
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Festiwal Nauki G2A Arena

Festiwal Nauki to największa impreza 
popularnonaukowa w regionie. Udało 
się nam zdobyć rezerwację i wziąć udział 
w tym wydarzeniu z grupą 40 uczniów.

Ideą festiwalu jest popularyzacja nauki 
i najważniejszych osiągnięć naukowych, 
a także rozbudzanie zainteresowania 
kierunkami technicznymi. Festiwal Na-
uki organizowany jest wspólnie przez 
Pratt&Whitney Rzeszów oraz Fundację 
Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu 
„Dolina Lotnicza”, przy współpracy Urzę-
du Marszałkowskiego,  G2A Arena oraz 
Polską Agencją Kosmiczną. Partnerem 
technologicznym wydarzenia jest firma 
ABB Polska. Festiwal Nauki został objęty 
Patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Podkarpa-
ckiego Kuratora Oświaty.

Liczne stoiska wystawowe w połącze-
niu z pokazami, wykładami i prezenta-
cjami zgromadziły tłumy zwiedzających. 
Każdy znalazł coś dla siebie – komputery, 
drony, roboty, doświadczenia chemiczne, 
planetarium, a także udostępnioną część 
eksponatów muzeum techniki – nikt się 
nie nudził! Bardzo dużym zainteresowa-
niem naszej grupy cieszyły się pokazy 
robotyki, które prowadzili zaprzyjaźnieni 
z naszą szkołą studenci Politechniki Rze-
szowskiej.

Tekst i fot. K. Bysiewicz

Wrzesień był tym miesiącem, w którym 
w całej Polsce odbywały się 24. Ogólno-
polska Akcja Sprzątania Świata - Polska 
2017 pod hasłem ,,Nie ma śmieci – są 
surowce” organizowanej przez Fundację 
,,Nasza Ziemia”. Celami tegorocznej akcji 
była zmiana postrzegania odpadów jako 
„śmieci”, a dostrzeżenie ich surowcowego 
potencjału oraz zainspirowanie i zaktywi-
zowanie do działania na rzecz środowi-
ska, a także promowanie obowiązującego 
od 1 lipca 2017 roku standardu selektyw-
nej zbiórki.

W tym roku również przedszkolaki ze 
Strażowa, zaopatrzone w rękawice i wor-
ki, zaangażowały się w tę akcję. Dzieci 
3,4-letnie pomagały w sprzątaniu ogrodu 
przedszkolnego, a 5-latki wyszły poza te-
ren przedszkola – na pobliskie pola, gdzie 
zebrano kilka worków śmieci. Dzięki temu 
wokół przedszkola i w najbliższym oto-
czeniu zrobiło się czysto i przyjemnie.

Wiek przedszkolny to okres wzmożo-
nej aktywności poznawczej i emocjonal-

nej. Dlatego już w tym wieku należy dzie-
cku ukazać potęgę i piękno otaczającego 
świata, wzbudzić w dziecku pozytywne 
uczucia, takie jak odpowiedzialność wo-
bec siebie i przyrody. Mamy nadzieję, że 

w ten sposób zdobyte doświadczenia za-
owocują w przyszłości ekologicznymi na-
wykami. Jeśli świat będzie czysty - zdrowa 
będzie żywność, powietrze i woda.

Tekst i fot. J. Szubart

Przedszkolaki sprzątają świat
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,,Podróże kształcą”- z takiego założe-
nia wychodzą nauczycielki z Gminnego 
Przedszkola w Malawie organizując róż-
nego typu wyjazdy i wycieczki grupowe. 

W ubiegłym roku szkolnym  dzieci z każdej 
grupy uczestniczyły przynajmniej w sied-
miu wycieczkach. Głównym celem wycie-
czek było poznanie własnego regionu- 

środowiska lokalnego. W związku z tym 
dzieci ze starszych grup wyjeżdżały min. 
do Łańcuta, Nowej Sarzyny, Pstrągowej, 
Leśnej Woli czy Medyni Głogowskiej. Wy-
jazdy te pozwoliły na zdobycie przez dzie-
ci doświadczeń poznawczych i przeżyć 
estetycznych. Wpływały  one na rozwój 
wyobraźni, myślenia, przyczyniały  się do 
kształtowania i rozwijania uczuć patrio-
tycznych i społecznych. Dzieci podczas 
wyjazdów kształtowały  cechy swojego 
charakteru: koleżeńskość, wytrwałość czy 
zaradność. W miesiącach letnich wszyst-
kie przedszkolaki wzięły udział w wy-
cieczkach plenerowych mających na celu 
poznanie osobliwości przyrody, możliwo-
ści obcowania z nią ,a także autentyczne-
go odpoczynku i relaksu. Podczas takich 
wyjazdów dzieci przyzwyczajały  się do 
znoszenia niewygód, hartowania ciała 
czy wyrabiania wytrzymałości.

Planując organizację pracy dydaktycz-
no- wychowawczej nauczycielki  z przed-
szkola w Malawie świadomie uwzględ-
niają w niej odpowiednią ilość wyjazdów, 
ponieważ  są one niezwykle ważnym mo-
tywem uczenia się i poznawania otaczają-
cego świata. Pozwalają też na przebywa-
nie z dziećmi w warunkach innych niż sala 
przedszkolna, a to niezwykle zacieśnia re-
lacje nauczyciel- wychowanek.

Tekst i fot. T. Lampart-Halaburda

Podróże kształcą

Nowy rok szkolny 2017/2018 tradycyj-
nie rozpoczął się o godz. 8.00 uroczystą 
Mszą św. w kościele parafialnym. Następ-
nie nauczyciele, rodzice i uczniowie uda-
li się do szkolnej sali gimnastycznej. Po 
odśpiewaniu hymnu zebranych powitała 
dyrektor Agata Gunia-Buk, która wygłosiła 
przemówienie i przedstawiła wszystkich 
nauczycieli. Po niej głos zabrał sekretarz 
gminy Krasne Robert Żołynia. Poinfor-
mował on o inwestycjach prowadzonych 
na terenie szkoły związanych z budową 

przedszkola i informatyzacją placówki. 
Podczas spotkania ogólnego dyrektor pa-
sowała na uczniów dzieci z klasy pierwszej. 
Ich wychowawczynią została Beata Sądek.

Na zakończenie uczniowie rozeszli się 
do swoich klas na spotkanie z wychowaw-
cami. W nowym roku szkolnym życzymy 
gronu pedagogicznemu sukcesów w pra-
cy, a uczniom bardzo dobrych wyników 
w nauce.

Tekst i fot. M. Tonia

Witaj nowy roku szkolny!
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16 września odbył się  Plener Malar-
ski pt. „Obraz zwierciadłem piękna i go-
spodarności” Malawa 2017 r. grupy pla-

stycznej GOKiB Krasne. Mimo poranku 
z deszczem i pesymizmem, mimo drżenia 
z zimna i ponurych myśli, im dalej tym le-

piej. Przecierało się, jaśniało, kropiło i zno-
wu wyjaśniało. I tak cały dzień. W odpo-
wiednim momencie pojawiły się pierogi 
(z Palikówki) i podniosły stan baterii twór-
czych. Dziękujemy księdzu proboszczowi 
Markowi Kiełbasie za udostępnienie te-
renu plebanii i kościoła parafialnego pw 
św. Wawrzyńca do celów artystycznych. 
Mamy nadzieję, że spotkamy się na wy-
stawie u Księdza Proboszcza w paździer-
niku.

  Dziękuję uczestnikom mamom – Mar-
cie I, Marcie II, Magdalenie, Sabinie, dzie-
ciom i dorosłym, którzy dalej są z Nami 
związani, a tacie Zuzanny za pomoc lo-
gistyczną. Dziękuję Marii i Hubertowi za 
pomoc w robieniu zdjęć (zdjęcia i na na-
szej stronie i profilu Facebook - film). Naj-
większe podziękowania kieruję dla Pani 
instruktor Ireny Tuszyńskiej za całościową 
organizację Pleneru.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Plener malarski w Malawie

2 VIII br. rozpoczęły się warsztaty rękodzielnicze, które rea-
lizowane są w ramach projektu ”Podkarpackie Inicjatywy Lo-
kalne 2017”dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami tego pro-
jektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD 
”Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie LGD 
”Trygon-Rozwój i Innowacja”. Hasło inicjatywy brzmi: ”Z jednej 
cieniutkiej nici rodzi się rękodzieło” a patronem jest Stowarzy-
szenie Kobiet w Palikówce. Ma ona charakter międzypokolenio-
wy. Jej celem jest zintegrowanie społeczności lokalnej, zarówno 
doświadczonych rękodzielników, jak i osób początkujących oraz 
aktywizacja osób w wieku emerytalnym a główną ideą jest kul-
tywowanie tradycji rękodzielniczych, wykonywanych niegdyś 
przez nasze matki i babcie oraz przekazywanie ich kolejnym 
pokoleniom.

Do projektu została zatrudniona instruktorka Pani Irena Pelc-
-Kozłecka z Markowej, która jest ekspertem i uznanym rękodziel-
nikiem. Posiada ona rzadką umiejętność wykonywania koronki 
siatkowej, typu filet. Jest to rodzaj rzemiosła, który niegdyś był 
kultywowany a w chwili obecnej praktycznie zaginął i jest uwa-
żany za historyczny. Na naszym terenie nie ma już rękodzielnika, 
który przekazałby wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Mamy nadzieję, iż przeprowadzenie tego typu warsztatów to 
swoista inwestycja na lata, która ma szansę ponownie się rozwi-
nąć i zaprocentować.

M. Antczak. Fot. L. Hajduk

Warsztaty koronczarskieWystawa Rękodzieła 
Artystycznego

Wrzesień to czas spotkania się twórców rękodzieła na wystawie 
gminnej gminy Krasnej. Tegoroczna wystawa to już III edycja tego 
wydarzenia. W tym roku prezentowała się ona w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Krasnem i zgromadziła prace 23 artystów naszej gminy. 
Odwiedzających zachwycała różnorodność dziedzin uprawianych 
przez rodzimych twórców, precyzja wykonania prac, pomysłowość 
i sięganie po tradycyjne wzory. W tym roku w części warsztatowej 
wystawy gościliśmy mistrzynię bibułkarstwa – również tradycyjnej 
twórczości wykonywanej na wsi. W części edukacyjnej wystawę 
odwiedziły przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Krasnem. Po 
raz pierwszy wystawę można było odwiedzić dzięki transmisji na 
żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wystawcom gratulujemy a odwiedzającym dziękujemy za ak-
tywny udział. 

L. Hajduk. Fot. L. Sendera
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Więcej zdjęć z wakacji na www.gokkrasne.pl

Wakacje 
z GOKiB
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Wydarzenia gminne

15 sierpnia br. podczas Święta Chleba 
w Malawie odbyła się uroczystość wręcze-
nia odznaczeń Ministra Rolnictwa RP „Za-
służony dla Rolnictwa”. Na wniosek Wój-
ta Gminy odznakę honorową otrzymali: 
Bartkowicz Kazimiera i Bartowicz Edward, 
Chlebica Łukasz, Chwajoł Andrzej, Gorz-
kiewicz Antoni, Kula Józef, Kula Marian, 
Lekowska Alina, Lisek Stanisław, Nizioł 
Krzysztof, Płach Ewa oraz Rzeszutko Tere-
sa. 

Odznaczenie „Zasłużony Dla Rolnictwa” 
jest szczególnym wyróżnieniem, dlatego 
honorowane nim są osoby, które zarów-
no wynikami produkcyjnymi osiąganymi 
w gospodarstwie, jak i postawą społeczną 
wyróżniają się w swoim środowisku. Od-
znakę wręczał Poseł na Sejm RP Mieczy-
sław Miazga, Wójt Gminy Krasne Wilhelm 

Woźniak oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Krasne Marian Jachowicz. W imieniu 
odznaczonych głos zabrał Stanisław Lisek, 

który podziękował za docenienie ciężkiej 
pracy w rolnictwie i na rzecz rolnictwa. 

G. Giedlarowiec. Fot. J. Żurawski

Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie 
dla darów Nieba.... 
Tęskno mi Panie...”

C. K. Norwid 

15 sierpnia br. w Kościele Parafialnym 
w Malawie obchodziliśmy uroczystość dożyn-
kową ,,Święto Chleba”, która została zorganizo-
wana przez Koło Kobiet w Malawie. Partnerem 
tego wydarzenia był Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego, a  całość projektu 
została sfinansowana z programu „Europejski 
Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Projekt Święto Chleba składał się z 4 
części i zawierał: warsztaty z pieczenia chle-
ba, konkurs pieczenia chleba, przedstawienie 

obrzędu  „Pieczenie chleba” oraz poświęcenie 
wieńców. Motywem przewodnim wieńca do-
żynkowego był chleb z przesłaniem ,,Byłem 
głodny a daliście mi jeść”.  Starostami tego-
rocznych dożynek byli Państwo Anna i Łukasz 
Chlebica.  

Poświęcenie wieńca odbyło się w Kościele 
Parafialnym w Malawie, a następnie udaliśmy 
się do Filii Domu Kultury w Malawie na drugą 
część uroczystości. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się staropolski obrzęd  ,,pieczenia 
chleba” przygotowany przez panią Kazimierę 
Kędzior w wykonaniu pań z Koła Kobiet oraz 
najmłodszych dzieci. W konkursie „Najlepszy 
chleb malawski” nagrodę główną zdobyła 
pani Anna Świerk za wypiek chleba z wykorzy-
staniem staropolskich receptur. 

W uroczystościach, które kultywują trady-
cję ludową nie mogło zabraknąć naszej Kapeli 

Malawianie, która w ramach programu zorga-
nizowała koncert pieśni ludowych i wspaniale 
uświetniła tym uroczystość. Podczas uroczy-
stości została również przedstawiona historia 
i znaczenie chleba.  

Chleb przez wieki stał się nie tylko sym-
bolem pożywienia, ale i symbolem życia. 
Jego brak oznaczał głód i śmierć. Traktowany 
jako dar Boży. Chleb darzony jest szczególną 
czcią. Wiele osób nie wyrzuca pieczywa, a to, 
które upadnie, podnoszone jest z ziemi z na-
leżnym szacunkiem i całowane. Chleb obecny 
jest w symbolach, języku, sztuce i literaturze, 
a jego historia sięga dawnych czasów. Chleb 
pojawia się także w modlitwach. W Modlitwie 
Pańskiej prosimy przecież „chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj”, wyrażając naszą 
prośbę o potrzebne dobra doczesne. 

A. Bajda 

Święto Chleba w Malawie
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Wydarzenia gminne
Zgodnie z tradycją, w dniu 02.09 br. na 

stadionie sportowym w Palikówce odbył 
się Piknik Rodzinny na Pożegnanie Wa-
kacji zorganizowany przez Wójta Gminy 
Krasne, GOKiB w Krasnem oraz Stowarzy-
szenie Kobiet w Palikówce.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu 
mieszkańców wsi Palikówka wraz z rodzi-
nami oraz zaproszeni goście. Piknik roz-
poczęły gminne zawody drużyn OSP, po 
których nastąpiła część artystyczna, o któ-
rą zadbali podopieczni GOKiB m.in. orkie-
stra dęta, Iga Cieśla z pokazem pt. „Tęsk-
nota za wolnością”, Joanna Dudek , Miłosz 
Dembiczak oraz grupa taneczna. Występ 
uświetnili swoją obecnością również mło-
dzi karatecy z Akademii Sportu Hikara 
oraz Mażoretki z Niska. Odrobinę górno-
lotnej kultury zapewniło narodowe czy-
tanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 
pod patronatem honorowym pary pre-
zydenckiej, w którym to aktywny udział 
wzięli ochotnicy z naszej miejscowości. 

Poza wyborną zabawą stowarzyszenie 
przygotowało moc poczęstunków dla 
uczestników wydarzenia. Całą imprezę 
zakończyły tańce przy akompaniamencie 
DJ. Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce 

serdecznie dziękuje współorganizatorom 
oraz wszystkim sponsorom, którzy okaza-
li wsparcie przy organizacji tego święta.

M. B. Koń
Fot. I. Śpiewla

Piknik Rodzinny w Palikówce

W dniu 19 sierpnia 2017 r. na parkin-
gu obok placu zabaw w Strażowie odbył 
się zorganizowany z inicjatywy Sołtysa 
i Rady Sołeckiej Strażowa Letni Piknik na 
świeżym powietrzu. Piknik rozpoczął się 
o godz. 16,00. W pierwszej części pikniku 
przygotowano atrakcje dla dzieci, tj. ba-
sen z kulami wodnymi, laserowy peintbol, 
trampoliny. Można było skosztować waty 
cukrowej, lodów, popcornu, itp. 

Cały czas serwowane były szaszłyki, 
kiełbaski i inne dania z grilla, napoje i coś 
dla starszych pełnoletnich mieszkańców.  
Niestety z upływem godzin pogoda za-

częła się psuć i zaczynał padać deszcz. 
Organizatorzy myśleli nawet o odwołaniu 
dalszej części pikniku. 

Jednak dobrze, że nie podjęto takiej 
decyzji. Pomimo pogarszania się pogo-
dy i mocniejszego deszczu tłumy miesz-
kańców przychodziło na piknik, gdzie 
od godziny 19 rozpoczęła się zabawa ta-
neczna, na której na żywo zagrał zespół 
Wesoły Roger. Pomimo padającego desz-
czu wszystkie ławki pod parasolami były 
zajęte, a mieszkańcy tańczyli w strugach 
deszczu. 

Kulminacyjnym punktem pikniku był 
zorganizowany po raz pierwszy w Gminie 
Krasne pokaz sztucznych ogni przygoto-
wany przez firmę PROGRES z Rzeszowa. 
Po uzyskaniu pozwolenia z lotniska w Ja-
sionce  o 21,41 zaczął się wspaniały pokaz 
fajerwerków. Nie był by on możliwy gdy-
by nie Partner naszej imprezy Deweloper  
budujący Ciepłe Mieszkania.pl – nowe 
domy i nowe mieszkania energooszczęd-
ne – cieplemieszkania.pl

 Dziękuję wszystkim Partnerom nasze-
go pikniku, bez ich pomocy pewnie by się 
nie odbył, oraz uczestnikom za wspólną 
i bezpieczną zabawę do późnych godzin 
nocnych. 

G. Morycz

Piknik w Strażowie

W dniu 15.08.2017 r. Stowarzyszenie 
Kobiet Krasne już po raz 6 zorganizowa-
ło „Dni Krasnego - Piknik w Zielną”. Dzię-
ki uprzejmości Wójta Gminy Krasne oraz 
pozyskania wielu sponsorów, nasz pik-
nik miał bardzo uroczysty charakter. Dla 

mieszkańców naszej miejscowości jest 
to wyjątkowa data związana z uroczy-
stościami ku czci Matki Boskiej Zielnej 
i odpustem parafialnym. Natomiast z hi-
storycznego punktu widzenia, wiąże się 
z upamiętnieniem rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 roku. Dlatego w tym roku 
nie zabrakło pokazów Wojsk Obrony Tery-
torialnej, Policji i Straży Granicznej. Dzięki 
uprzejmości Michała Tabisza, Prezesa Por-
tu Lotniczego w Jasionce, każdy chętny 
mógł polatać w symulatorze lotów nad 
lotniskiem w Jasionce. Dodatkowo dzięki 
Maciejowi Mikoszowi Kierownikowi Biura 
Powiatowego ARiMR w Rzeszowie, każ-
dy mógł skorzystać z cennych rad, jakich 
udzielali pracownicy Agencji zwłaszcza 
w zakresie pozyskiwania środków unij-

nych. Ponadto blok konkursów dla dzieci 
poprowadził Clown, mogły one również 
skorzystać z wielu atrakcji przygotowa-
nych dla nich. Piknik zakończył się trady-
cyjną zabawą  przy muzyce na żywo. 

Tekst i fot. K. Pocheć

Piknik w Zielną
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Edukacja i oświata

Łącznie 140 dzieci i młodzieży z terenu gmi-
ny Krasne bierze udział w zajęciach sportowych 
realizowanych w ramach Programu KLUB 2017. 
Jest to program finansowany przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki, a jego celem jest roz-
wijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 
wspieranie działalności prowadzonej przez lo-
kalne kluby sportowe. 

KS Palkovia, UKST Kopernikus, a także KS 
Crasnovia to kluby, które z powodzeniem sięg-
nęły po rządową dotację w łącznej wysokości 
35 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone 
zostały na wynagrodzenie wykwalifikowanej 
kadry szkoleniowej, zakup sprzętu sportowe-
go, strojów meczowych i treningowych. W Pa-
likówce KS Palkovia realizuje treningi w dwóch 

sekcjach: piłka nożna chłopców i koszykówka 
dziewcząt. W Krasnem zajęcia prowadzone 
są przez KS Crasnovia (piłka nożna chłopców) 
oraz UKST Kopernikus (piłka siatkowa dziew-
cząt i chłopców). 

Dofinansowanie w ramach Programu Klub 
umożliwia sporej liczbie dzieci i młodzieży 
z gminy Krasne wzięcie udziału w bezpłatnych, 
regularnych i łatwo dostępnych zajęciach ru-
chowych. Dodatkowa, aktywna oferta spędza-
nia wolnego czasu, z dala od używek, prze-
mocy i  wirtualnego świata, pozwala młodym 
ludziom poprawić kondycję, podnieść poziom 
sportowy i kontynuować w życiu dorosłym 
przygodę ze sportem. 

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

Program Klub 2017

W sobotę 9 września br. mieliśmy przy-
jemność wziąć udział w wycieczce zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne, 
do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
Wyjazd odbył się w ramach projektu „Rodzina 
to jest siła” realizowanego w ramach Woje-
wódzkiego Programu Pomocy Społecznej na 
lata 2016 - 2023 dofinansowanego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego – Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
Programu Rozwoju Kultury w Województwie 
Podkarpackim na lata 2010-2020 realizowane-
go przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne.

Wzięliśmy udział w warsztacie garncarskim, 
w którym każdy zrobił własny kubek i rzeźbę 
które zabrał go do domu,  zwiedzaniu Muze-
um z przewodnikiem, graliśmy i bawiliśmy się. 
Panie przygotowały pyszne jedzenie, a Irek 
wziął chętnych na szybki kurs fotografowania 
i zachowywania się w Internecie - z naciskiem 
na bezpieczeństwo, publikowanie treści i od-
powiedzialność za słowa.

Była to druga wycieczka w ramach tego 
projektu, w lipcu byliśmy w Bolestraszycach 

w Arboretum i w Przemyślu zwiedzaliśmy mia-
sto z przewodnikiem. Relacje są na naszej stro-
nie Internetowej i profilu Facebook. Dziękuje-
my Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Krasne 
za zaproszenie i bardzo udane wycieczki.

Z tego samego projketu, już dziś zaprasz-
my na spotkanie z Mikołajem, 10 grudnia br. 
Szczegóły będą na plakatach.

Tekst i fot. I. Śpiewla

Projekt „Rodzina to jest siła”

W dniu 2 września 2017r na stadionie Klu-
bu Sportowego „Palkovia” w Palikówce odbyły 
się gminne zawody sportowo – pożarnicze 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gmi-
ny Krasne. W zawodach wzięli udział strażacy 
ochotnicy z jednostek OSP w Palikówce, Stra-
żowie, i Malawy. Tegoroczne zawody stanowiły 
zarazem eliminacje do odbywających się co 2 
lata zawodów powiatowych w których startu-
ją najlepsze drużyny z każdej gminy powiatu 
rzeszowskiego. Rywalizacja między jednostka-
mi prowadzona jest w trzech konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami, 
ćwiczenie bojowe oraz musztra. Sztafeta po-
żarnicza polega na jak najszybszym pokona-
niu odcinka 350 m nie popełniając błędów na 
przeszkodach min. ściana o wysokości 1,5m, 
równoważnia o długości 6 m, wyznaczony 
„rów z wodą” czy slalom pomiędzy tyczkami. 

W ćwiczeniu bojowym również liczony jest 
czas pełnego wykonania ćwiczenia polegają-
cego na sprawieniu linii ssawnej, linii głównej 
oraz dwóch linii gaśniczych a następnie przy 
pomocy prądu wodnego obróceniu tarczy 
i strąceniu 4 pachołków. W trakcie ćwiczenia 
musztry dowódca danej jednostki wydaje se-
rię poleceń których wykonanie ocenia komisja 
sędziowska.

Podczas zawodów po raz kolejny tytuł Mi-
strza Gminy obroniła drużyna OSP Palikówka 
kończąc zawody z wynikiem 124,21 pkt, kolej-
ne miejsca zajęły drużyny: OSP Strażów II miej-
sce z wynikiem 168,35 pkt. oraz III miejsce OSP 
Malawa z wynikiem 173,75 pkt. Ochotnicza 
Straż Pożarna z Krasnego nie wzięła udziału 
w zawodach. 

Zawody sportowo – pożarnicze są formą 
intensywnego szkolenia pożarniczego nie-
zbędnego w przygotowaniu do działań ratow-
niczych jak również stanowią podstawę do 
mobilizowania do stałego podnoszenia umie-
jętności i obsługi sprzętu oraz popularyzację 

wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej.

Organizatorem zawodów był Zarząd Gmin-
ny Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce, nato-
miast fundatorem pucharów była Rada Gminy 
oraz  Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak.

T.  Korniewicz. Fot. I. Śpiewla

Zawody OSP
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Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie 
czytać.

Warenns

Kolejne wakacje już za nami! Minęły one 
pod hasłem remontów budynków, w któ-
rych mieszczą się biblioteki publiczne na-
szej gminy, toteż ich funkcjonowanie było 
utrudnione, wręcz niemożliwe. Dobytek 
BP w Palikówce przeniesiono do budynku 
szkoły, a sama biblioteka, na czas remon-
tu, który wstępnie jest zaplanowany do 
końca października, została zamknięta. Tą 
drogą chcemy podziękować wszystkim, 
którzy pomagali w przenoszeniu księgo-
zbioru i sprzętu bibliotecznego do szkoły, 
a dyrektorowi Waldemarowi Kurpasce za 
gościnność i wyrozumiałość. Dziękuje-
my Panom strażakom OSP w Palikówce, 
sołtysowi oraz Czytelnikom za wszelaką 
pomoc. Biblioteka Publiczna w Krasnem 
pracuje już normalnie lecz wejście do 
niej nadal jest utrudnione ze względu 
na remont. Czytelników prosimy o cierp-
liwość a obecne niedogodności postara-
my się wynagrodzić nowościami, które 
już wkrótce zostaną zakupione z dotacji 
MKiDN .Serdeczne podziękowania kieru-
ję również do Przedszkolaków tutejszego 
Przedszkola i Ich Rodziców oraz Czytelni-
ków BP w Krasnem za zaangażowanie się 
w akcję „Dzieci dzieciom” i przekazanie 
bajek, które to, po raz kolejny, powędrują 

do małych pacjentów Klinicznego Szpita-
la Wojewejódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie oraz do Kącika Wi-
dzeń Zakładu Karnego w Załężu.

W odpowiedzi na zaproszenie prezy-
denta RP, Biblioteka Publiczna w Krasnem 
wzięła udział w Narodowym Czytaniu 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, pod-
czas Pikniku Rodzinnego, który odbył się 2 
września w Palikówce. Czytanie rozpoczął 
Pan Wójt Wilhelm Woźniak a potem to już 
poszło jak... z nut. Pierwsi uczestnicy czy-
tania otrzymali egzemplarz „Wesela” wraz 
z pamiątko-
wym stemp-
lem, na 
o k o l i c z n o ś ć 
tegorocznej 
edycji Naro-
dowego Czy-
tania, przy-
słanym nam 
przez Kancela-
rię Prezydenta 
RP Andrzeja 
Dudy. Można 
było również 
ostemplować 
sobie własny 
e g z e m p l a r z 
książki. Kto nie 
zdążył pod-
czas imprezy, 

może to zrobić w Bibliotece Publicznej 
w Krasnem. 

Na rozpoczęty Nowy Rok Szkolny 
2017/2018 życzymy wszystkim uczniom, 
by zgłębianie tajników nauki odbywa-
ło się w przyjaznej atmosferze, dawało 
poczucie satysfakcji i radości a nauczy-
cielom, by każdy dzień pracy przynosił 
zadowolenie, a podejmowane przedsię-
wzięcia edukacyjne spełniały zakładane 
oczekiwania.

Kontakt: tel.: 694 014 680 lub 17 8555 
208 lub na stronie: www.facebook.com/
bibliotekawkrasnem.

M. Antczak
Fot. L. Hajduk

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

„Pochłaniacz” – to pierwsza część kry-
minalnej tetralogii zatytułowanej „Cztery 
żywioły Saszy Załuskiej”. Książka Katarzy-
ny Bondy nie jest typowym kryminałem 
lecz w pewnej  mierze powieścią obycza-
jową z życia policjantów, gangsterów i ich 
ofiar.

Autorka w sposób interesujący opisuje 
kwestie społeczne związane z transfor-
macją ustrojową po 1989 roku. Intrygu-
jące okazują się też powiązania między 
światem przestępczym, policją, prokura-
turą i sądownictwem – opisane w sposób 
wiarygodny i przekonujący

Katarzyna Bonda zaznajamia nas 
z tajemnicą profesji, która w naszym kraju 

dopiero raczkuje – profilera kryminalne-
go. Ciekawym i interesującym wątkiem 
jest ukazanie zastosowania nauki zwanej 
osmologią. Książka pochłania, czyta się ją 
szybko mimo ponad sześciuset stron. In-
tryga jest spiętrzona i zawiła – ale dla tych 
co lubią takie układanki będzie to świetna 
przygoda czytelnicza.

Polecam książki Katarzyny Bondy 
wszystkim tym, którzy są gotowi na roz-
poczęcie przygody z kryminałem w no-
wym wydaniu, a także tym, którzy tęsknią 
za nutką nostalgii we współczesnej pol-
skiej literaturze. 

A. Szpyrka
Fot. L. Hajduk

Katarzyna Bonda 
„Pochłaniacz”

Na miejscu zbrodni pozostał tylko zapach

Książka do przeczytania



Ochotnicza Straż Pożarna
Integralną część systemu bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa, którego 
trzon stanowi Państwowa Straż Pożarna 
jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy. Zadaniem systemu jest: ratowanie 
zdrowia, życia, mienia lub środowiska, 
a także prognozowanie, rozpoznawanie 
i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych 
lub innych miejscowych zagrożeń. 

Głównym zamierzeniem ustawodawcy 
było stworzenie jednolitego, skuteczne-
go systemu ratowniczego, który obejmo-
wałby cały obszar szeroko rozumianego 
ratownictwa pożarowego, technicznego, 
chemicznego i ekologicznego. System 
ten skupia jednostki ochrony przeciw-
pożarowej, inne służby, inspekcje, straże, 
instytucje oraz podmioty, które dobro-
wolnie w drodze umowy cywilnopraw-
nej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych. W przypadku naszej gmi-
ny do systemu włączone zostały w 1995r 
Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce 
oraz w 2017r Ochotnicza Straż Pożarna 
w Strażowie.

Zgodnie z właściwością terytorial-
ną, KSRG tworzą oraz koordynują jego 
funkcjonowanie, następujące organy 
władzy: wójt (burmistrz lub prezydent 
miasta) w zakresie zadań 
ustalonych przez wojewo-
dę, starosta, który określa 
zadania i kontroluje ich 
wykonywanie na obszarze 
powiatu, a w sytuacjach 
nadzwyczajnych zagrożeń 
życia, zdrowia, środowiska 
i mienia zarządza systemem 
przy pomocy powiatowego 
zespołu reagowania kryzy-
sowego, wojewoda, który 
określa zadania i kontroluje 
ich wykonanie na obszarze 
województwa, a w sytua-
cjach nadzwyczajnych za-
grożeń życia, zdrowia, śro-
dowiska i mienia zarządza 
systemem przy pomocy 
wojewódzkiego zespołu re-
agowania kryzysowego.

Podstawowym ogni-
wem funkcjonowania 
KSRG jest powiat. To na 
poziomie powiatowym wy-
konuje się wszystkie pod-
stawowe zadania systemu, 
związane z obszarem po-
wiatu. Tworzą się tu nastę-
pujące podmioty systemu: 
komenda powiatowa (miej-
ska) PSP,  jednostki ochrony 
przeciwpożarowej mające 
siedzibę na obszarze po-
wiatu włączone do systemu, 

a przede wszystkim JRG PSP, a ponadto: 
ochotnicze straże pożarne, zakładowe 
straże pożarne, zakładowe służby ratow-
nicze, gminne zawodowe straże pożarne, 
terenowe służby ratownicze i inne jedno-
stki ratownicze, powiatowy zespół reago-
wania kryzysowego, działający na podsta-
wie przepisów o stanie klęski żywiołowej, 
specjaliści w sprawach ratownictwa i inne 
podmioty, włączeni do systemu w drodze 
umowy cywilnoprawnej.

Bazą systemu są jednostki organiza-
cyjne Państwowej Straży Pożarnej. Or-
ganizatorem systemu i jego organem 
kierowniczym na terenie kraju jest Ko-
mendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej, na terenie województwa ko-
mendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej, na terenie powiatu komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Jednostki systemu realizują zadania 
w zakresie walki z pożarami, klęskami 
żywiołowymi oraz ratownictwa technicz-
nego, chemicznego, ekologicznego i me-

dycznego przez: analizowanie i rozpo-
znawanie zagrożeń, planowanie działań 
ratowniczych, utrzymywanie w gotowo-
ści operacyjnej posiadanych sił i środków, 
podejmowanie działań zmierzających do 
ograniczenia i likwidacji zagrożeń spo-
wodowanych przez pożar, klęskę żywio-
łową, awarię, wypadek oraz katastrofę 
techniczną, chemiczną lub ekologiczną, 
wypadek lub katastrofę komunikacyjną, 
inne zdarzenia wymagające stosowania 
sprzętu specjalistycznego ratownictwa 
technicznego, chemicznego, ekologicz-
nego lub medycznego, udzielanie na 
miejscu zdarzenia pierwszej i kwalifiko-
wanej pomocy medycznej poszkodowa-
nym i zagrożonym.

W szczególnych przypadkach, gdy 
działania należy prowadzić z powietrza, 
pod wodą lub z zastosowaniem technik 
alpinistycznych w działaniach ratowni-
czych uczestniczą specjalistyczne grupy 
ratowniczo - poszukiwawcze, nurkowe 
lub wysokościowe.

Jednostki włączone do sy-
stemu utrzymują łączność 
alarmową, a także łączność 
kierowania i współdziałania 
w sieci na częstotliwościach 
przydzielonych Państwowej 
Straży Pożarnej.

Elementami systemu są 
m.in. Morska Służba Poszu-
kiwania i Ratownictwa (SAR), 
Stacje Ratownictwa Górnicze-
go, Policja, Pogotowie ratun-
kowe, Straż Graniczna, Pań-
stwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska, Państwowa Agen-
cja Atomistyki, Instytut Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej 
oraz organizacje pozarządo-
we, jak: GOPR, WOPR, TOPR, 
Aeroklub Polski, ZHP, Polska 
Misja Medyczna, PCK i inne.

Według stanu na 31 grud-
nia 2016 (dane KG PSP), w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo 
– Gaśniczym funkcjonuje 501 
jednostek ratowniczo-gaś-
niczych Państwowej Straży 
Pożarnej; około 30 500 ratow-
ników, 4 306 jednostek ochot-
niczych straży pożarnych; 
w przybliżeniu 140 000 ratow-
ników, 4 zakładowych straży 
pożarnych, wojskowe, lotni-
skowe i inne służby ratownicze.

T. Korniewicz

Organizacja Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego


