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27 CZERWCA - 1 LIPCA TYDZIEŃ Z  LEGO
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

9.00 - 10.00
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier

10.00 - 12.00 LEGO budowanie modeli LEGO budowanie modeli LEGO budowanie modeli LEGO budowanie modeli
LEGO budowanie 

modeli

12.00 - 12.15 Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa

12.15 - 14.00 Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO Zabawy klockami LEGO
Zabawy klockami 

LEGO

14.00 - 16.00
Zabawy na ORLIKU               

piłka nożna Zajęcia w Bibliotece
Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową Zabawy na ORLIKU

Wakacyjna Kolorowa       
Kuchnia

4 LIPCA - 8 LIPCA TYDZIEŃ Z ARTYSTAMI
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

9.00 - 10.00
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier

10.00 - 12.00 Zajęcia garncarskie

Dzieci - dzieciom           
Tworzenie kolorowanki 

dla najmłodszych Zajęcia garncarskie

Dzieci - dzieciom           
Tworzenie kolorowanki 

dla najmłodszych Zajęcia garncarskie

12.00 - 12.30 Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa

12.30 - 16.00
Zabawy na ORLIKU               

piłka nożna Turniej tenisa stołowego
Karaoke z połączone         
z zabawą ruchową

Wycieczka w teren       
oraz zabawy na świeżym 

powietrzu
Wakacyjna Kolorowa       

Kuchnia

 

 

 

 

 

11 LIPCA - 15 LIPCA - TYDZIEŃ Z ARTYSTAMI                    
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

9.00 - 10.00
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 

Zabawy 
integracyjne        

oraz Liga Gier 

10.00 - 12.00

Dzieci - dzieciom           
Tworzenie kolorowanki dla 

najmłodszych
Malowanie na porcelanie     

Cudowny Kubek Plener
Malowanie na porcelanie   

Cudowny Kubek Zajęcia garncarskie

12.00 - 12.30 Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa malarski Przerwa śniadaniowa
Przerwa 

śniadaniowa

12.30 - 16.00

Zajęcia z Panem 
Fotografem              

Camera obscura

Zajęcia z Panem 
Fotografem              

Camera obscura całodniowy
Zabawy na ORLIKU               

piłka siatkowa

Wakacyjna 
Kolorowa       
Kuchnia 

18 LIPCA - 22 LIPCA TYDZIEŃ Z MUZYKĄ                                  
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

9.00 - 10.00
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 
Zabawy integracyjne        

oraz Liga Gier 

Zabawy 
integracyjne        

oraz Liga Gier 

10.00 - 12.00
Zajęcia taneczne                 

i rytmiczne Zajęcia muzyczne 
Zajęcia taneczne                 

i rytmiczne Zajęcia muzyczne 
Zajęcia taneczne                 

i rytmiczne

12.00 - 12.30 Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa Przerwa śniadaniowa
Przerwa 

śniadaniowa

12.30 - 16.00 Kredą po asfalcie       

Zajęcia w obiekcie 
sportowym                   

CRASNOVIA

Zabawy na ORLIKU          
boule, badmington, 

molkky

Wycieczka w teren       
oraz zabawy na świeżym 

powietrzu

Wakacyjna 
Kolorowa       
Kuchnia 

 

Informacje i zapisy: sekretariat GOKiB Krasne, tel. 17 85 55 208 

Z uwagi na warunki pogodowe oraz zdarzenia losowe harmonogram może ulec zmianie. 

 

Informacje i zapisy: Sekretariat GOKiB Krasne, tel. 17 85 55 208

Z uwagi na warunki pogodowe oraz zdarzenia losowe harmonogram może ulec zmianie.

Dodatkowo organizowane będą:
• czerwiec/lipiec – „Wakacyjny turniej piłki nożnej” – Orlik Krasne
• sierpień – „Turniej piłki siatkowej” – Orlik Krasne
• w okresie wakacyjnym zajęcia z piłki siatkowej, badmintona, tenisa stołowego, piłki nożnej  

odbędą się na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym Orlik w Krasnem 
Zapisy u Rafała Furtka i Bartłomieja Gieresia
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Inwestycje na terenie gminy
Sezon inwestycyjny w gminie Krasne 

rozpoczął się od prac w zakresie infra-
struktury drogowej. Rozpoczęły się prace 
nad realizacją drugiego etapu przebudo-
wy drogi gminnej nr 00 8557R Palikówka 
– Łąka, tzw. „Senatorskiej” w Palikówce. 
W dniu 11.05.2016 r. podpisana została 
umowa z wykonawcą robót. Koszt realiza-
cji umowy to 589 680,33 zł. Roboty rozpo-
częto od przełożenia instalacji gazowych 
oraz wykonania prac związanych z budo-
wą chodnika.

W ramach umowy zawartej w miesiącu 
czerwcu 2016 roku na „Modernizację dróg 
na terenie gminy Krasne”, zaplanowano 
remont dróg mający na celu poprawę ich 
parametrów technicznych i eksploatacyj-
nych.

Drogi objęte modernizacją w ramach 
tego etapu, to: działka nr ew. 1705/47 
w Malawie, droga Krasne na Kąty, Pa-
likówka-Kolonia, droga do cmentarza 
w Strażowie, działka nr ew. 692 w Mala-
wie („do Machowskich”), Krasne-Łąkowa 
(działka nr ew. 2595) oraz działka nr ew. 
2631, 2616/1, 2627 w Krasnem.

Trwa procedura wyłonienia wykonaw-
cy zadania „Modernizacja dróg gminnych 
na terenie gminy Krasne II etap”. Plano-
wany termin rozpoczęcia robót to lipiec 
2016 roku. Zaplanowane remonty dróg 
mają na celu poprawę ich parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych. 

Drogi objęte modernizacją w ramach 
tego etapu, to: działki nr ew. 1254/4 
w Palikówce i 45/2, 46/3, 47/2, 48/6, 48/4 
w Strażowie, działki nr ew. 2394/1, 2422, 
2419 w Krasnem, działka nr ew. 1216/10 
w Palikówce oraz droga Krasne Krajobra-
zowa (na działce nr ew. 2636).

W trakcie są również remonty ubytków 
na drogach gminnych. Kwota prowadzo-
nych robót to 50 151,50 zł.

Na bieżąco kontynuowane są także bu-
dowy budynków oświatowych na terenie 
gminy, tj. przedszkola w Krasnem oraz hali 
sportowej przy Zespole Szkół w Malawie.

W czerwcu na terenie budowy nowego 
przedszkola w Krasnem prowadzone były 
prace murarskie przy wykonywaniu zbro-
jenia nad parterem budynku. Następnie 
zbrojenie nad parterem zostało zalane 
betonem. Obecnie trwają praca murar-
skie na pierwszym piętrze budynku.

Budynek Zespołu Szkół w Malawie 
rośnie w oczach. W czerwcu przechodnie 
mogli już podziwiać z zewnątrz kształt 
budynku.

Dobiegają końca prace murarskie na 
budowie nowej hali sportowej przy Ze-
spole Szkół w Malawie. W trakcie realizacji 
są już prace przy wykonywaniu instalacji 
wodno - kanalizacyjnej oraz roboty elek-
tryczne.

Prowadzone są również prace przy 
wykonywaniu pokrycia budynku więźbą 
dachową i pokrycia budynku części dy-
daktycznej, w której będą się mieścić sale 
lekcyjne. W środku budynku, na sali gim-
nastycznej, trwa budowa trybun.

W czerwcu br. rozpoczęto prace zwią-
zane z remontami i budową ogrodzenia 
placów zabaw na terenie Gminy Krasne. 
Ogrodzone place zabaw zwiększą bez-
pieczeństwo bawiących się na nich dzieci. 
Wykonano remont ogrodzenia placu za-
baw przy stadionie Crasnovii, natomiast 
budowane są ogrodzenia przy placach 
zabaw w Krasnem za apteką (prace �nan-
sowane z Funduszu Sołeckiego) oraz przy 
placu zabaw w Strażowie.

Rozpoczęte zadania inwestycyjne 
mają na celu poprawę standardów ja-
kości życia mieszkańców Gminy Krasne. 
Kontynuowane są długoterminowe in-
westycje, a także realizowane są bieżące 
zadania mające na celu utrzymanie po-
rządku w gminie. Dalszymi informacjami 
dotyczącymi inwestycji w bieżącym roku 
oraz latach kolejnych latach będziemy 
się z Państwem dzielić w kolejnych wyda-
niach Biuletynu Informacyjnego.

Patrycja Gałczyńska
Fot. Karolina Buczek

Droga Palikówka - Łąka

Przedszkole w Kransem, czerwiec 2016

Hala przy Zespole Szkół w Malawie, czerwiec 
2016

Hala przy Zespole Szkół w Malawie, czerwiec 
2016

Przedszkole w Kransem, czerwiec 2016
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XX sesja z dnia 25 lutego 2016 r.
Uchwała Nr XX/157/2016 RGK w/s odrzu-

cenia wniosku o przeprowadzenie referen-
dum gminnego w sprawie „dobrowolnego 
połączenia Gminy Krasne z Miastem Rze-
szów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do 
Rzeszowa”.

XXI sesja z dnia 16 marca 2016 r.
1. Uchwała Nr XXI/158/2016 RGK w/s 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2016.

2. Uchwała Nr XXI/159/2016 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXI/160/2016 RGK w/s roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Krasne.

4. Uchwała Nr XXI/161/2016 RGK w/s roz-
patrzenia skargi na działalność Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krasnem. 

5. Uchwała Nr XXI/162/2016 RGK w/s 
uznania się za organ niewłaściwy do rozpa-
trzenia skargi oraz wskazania organu właś-
ciwego do jej rozpatrzenia.

6. Uchwała Nr XXI/163/2016 RGK w/s 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krasnem.

7. Uchwała Nr XXI/164/2016 RGK w/s 
nabycia nieruchomości położonych w miej-
scowości Krasne na własność Gminy Krasne 
(dz. nr 1692/2, 1708).

8. Uchwała Nr XXI/165/2016 RGK w/s ob-
ciążenia nieruchomości stanowiącej włas-
ność Gminy Krasne położonej w obrębie 
Malawa gm. Krasne (dz. nr 1258/3).

9. Uchwała Nr XXI/166/2016 RGK w/s ob-
ciążenia nieruchomości będącej w użytko-
waniu wieczystym Gminy Krasne położonej 
w obrębie Rzeszów-Załęże (dz. nr 120/15).

10. Uchwała Nr XXI/167/2016 RGK w/s 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go „Matysówka” w Krasnem obejmującego 
tereny mieszkaniowe, produkcyjne usługo-
we oraz cmentarz para�alny w Krasnem.

11. Uchwała Nr XXI/168/2016 RGK w/s 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowe-

go Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go terenu osiedla mieszkaniowego „Księże 
Pola” w Krasnem.

12. Uchwała Nr XXI/169/2016 RGK w/s 
zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miej-
scowości Malawa na lata 2008-2015.

13. Uchwała Nr XXI/170/2016 RGK w/s 
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego”.

XXII sesja z dnia 28 kwietnia 2016 r.
1. Uchwała Nr XXII/171/2016 RGK w/s 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2016.

2. Uchwała Nr XXII/172/2016 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXII/173/2016 RGK w/s 
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy �nansowej dla Powiatu Rzeszow-
skiego.

4. Uchwała Nr XXII/174/2016 RGK w/s 
udzielenia dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane.

5. Uchwała Nr XXII/175/2016 RGK w/s 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt.

6. Uchwała Nr XXII/176/2016 RGK w/s za-
liczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7. Uchwała Nr XXII/177/2016 RGK w/s 
najmu części budynku stanowiącego włas-
ność Gminy Krasne.

8. Uchwała Nr XXII/178/2016 RGK w/s 
udzielenia pomocy �nansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego.

9. Uchwała Nr XXII/179/2016 RGK w/s 
udzielenia pomocy �nansowej dla Gminy 
Sędziszów Małopolski.

XXIII sesja z dnia 24 maja 2016 r.
1. Uchwała Nr XXIII/180/2016 RGK w/s 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne 
na rok 2016.

2. Uchwała Nr XXIII/181/2016 RGK w/s za-
liczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

3. Uchwała Nr XXIII/182/2016 RGK w/s 
określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przy-
stanków komunikacyjnych, których właści-
cielem lub zarządzającym jest Gmina Kras-
ne.

4. Uchwała Nr XXIII/183/2016 RGK w/s 
stwierdzenia nieważności uchwały zebrania 
wiejskiego Sołectwa Strażów.

Zo�a Berłowska

Sprawdoznanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjętę uchwały

Szanowny Pan 
Komendant I Komisariatu Policji w Krasnem

 Szanowny Panie Komendancie
   
Zwracam się do Pana z prośbą o wzmocnienie i zwięk-

szenie ilości patroli policji na terenie Gminy Krasne. W ostat-
nim czasie nasiliły się akty wandalizmu oraz picia alkoholu 
w miejscach publicznych, szczególnie w okolicach placówek 
oświatowych, stadionów sportowych oraz budynków admi-
nistracji publicznej.

Mieszkańcy zgłaszają wielokrotnie naruszanie ciszy noc-
nej przez gromadzące się osoby w wyżej wymienionych miej-
scach. 

Obserwuję także coraz częstsze przypadki wykroczeń dro-
gowych poprzez przekraczanie dozwolonej szybkości pojaz-
dów w terenie zabudowanym. 

Proszę więc o zwiększenie ilości kontroli przeprowadzanych 
przez policję, zarówno na drogach gminnych, jak i powiato-
wych przebiegających przez teren Gminy.

Licząc na zrozumienie pozostaję z wyrazami szacunku.
Wójt Gminy Krasne

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
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Spotkanie po latach

Serdecznie dziękuję Panu Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Marianowi Jachowiczowi 
oraz Wójtowi Gminy Wilhelmowi Woźniakowi, 
za otrzymane zaproszenie i zorganizowanie 
„spotkania po latach”, które zawsze ubogaca 
obie strony i wzmacnia poczucie wspólnoty.

Pragnę przywitać wszystkich, ze szczegól-
nym wyróżnieniem tych, co dzielili trudy i ra-
dości w okresie wielu niewiadomych, tworzą-
cego się ładu samorządowego w Polsce. 

Mam przypomnieć nieco historii organiza-
cji Samorządu Gminy z przed 25 lat. Postaram 
się to zrobić, przepraszam, że w sposób niedo-
skonały, gdyż pamięć ludzka jest zawodna.

Wszystko zaczęło się od Solidarności i Ko-
mitetów Obywatelskich, gdyż naród chciał od-
zyskać podmiotowość i samodzielność go-
spodarczą. W Rzeszowie zawiązał się Komitet 
Obywatelski, którego byłem członkiem. Inspi-
rował i koordynował działania w terenie. Dotar-
ło to do Krasnego. Powołano Komitet Obywa-
telski, przekazano wieści do każdego Sołectwa 
Gminy. Przygotowano kadrę, która w wyborach 
miała otrzymać mandat rządzenia. 

4 czerwca 1990 r. tak jak w całej Polsce, 
zwyciężyła Solidarność i Komitety Obywatel-
skie.

27 maja 2016 r. w wolnych wyborach samo-
rządowych do Rady Gminy Krasne I kadencji 
zostali wybrani: Stanisław DRAUS – Przewod-
niczący Rady Gminy, Antoni FRĄCZEK – Wójt 
Gminy, Genowefa MARUT i Zo�a OLEWICZ – 
Wiceprzewodniczące Rady Gminy, Bogusława 
WĄS, Stanisław LISEK, Jan STYŚ, Henryk HORO-
DECKI, Jan KAWA, Edward NOSAL – członkowie 
Zarządu Gminy, oraz radni: Henryk BUK, Jerzy 
CIĄPAŁA, Bronisław GWIZDAK, Anatol KORAB, 
Janina LEW, Waldemar ŁĘPA, Bogusław MAZU-
REK, Ludwik PEZDAN, Andrzej RZĄSA, Ludwik 
SZYSZKA, Adam WĄS, Adam ZIEMIŃSKI.

Potrzeb wiele, możliwości mniej. Państwo 
dało zdania nie zabezpieczając całości �nan-
sów. Jako priorytet wybrano odbudowę ze-
rwanych więzi międzyludzkich i pobudzenie 
inicjatyw społecznych, w imię wspólnego do-
bra w duchu wartości chrześcijańskich, „jedni 
drugich brzemiona noście”. 

Pierwszą pomoc uzyskano od księży pro-

boszczów para�i Krasne, Słocina i Załęże, 
którzy umożliwiali konspiracyjne spotkania 
w salkach katechetycznych oraz przekazywali 
bieżące informacje w ogłoszeniach para�al-
nych. Jeszcze raz składam wyrazy wdzięczno-
ści dla św. pamięci księży: SZYPUŁY z Krasnego 
i CHMIELA ze Słociny, oraz żyjącego księdza 
Stanisława SŁOWIKA z Załęża niezawodnego 
społecznika, obecnego dyrektora CARITAS 
w Rzeszowie.

Pozwoliło to w miarę sprawnie uchwalić 
akty prawa lokalnego, struktur władzy w Gmi-
nie i Sołectwach, plany rozwoju Gminy, za-
gospodarowania przestrzennego i budżetu. 
Stworzono siedem komisji, w skład których 
wchodzili też chętnie społeczni liderzy.

Spotkania i sesje cieszyły się bardzo dużą 
frekwencją. Ewenementem było zgłoszenie 
ucznia Szkoły Podstawowej, Wojciecha KOP-
CIA do opracowania szaty gra�cznej Gazetki 
Gminnej. Za to wszystko bardzo serdecznie 
dziękuję żyjącym, a zmarłych polecam Bożej 
Opatrzności, Niech Odpoczywają w Pokoju.

Ogromny wkład wnieśli lokalni społeczni-
cy. Jako pierwszego chciałbym wymienić św. 
pamięci Henryka RYSIA – jego działalność była 
nieoceniona, Zbigniewa JAWORSKIEGO, Bo-
gumiłę GÓRAL, Edwarda DELIKATA, Ludwika 
MACHOWSKIEGO, Stanisława KOTOWICZA, 

Józefa LWA, Stanisława TOKARZA, Adama 
ZIEMIŃSKIEGO, Jana i Stanisława KRZYWO-
NOSÓW, Marka CZARNOTĘ. Nie zapominam 
o dużej aktywności Jana FURTKA (przykład 
społecznika) w komisjach i Radzie Gminy, Ra-
dzie Para�alnej, Akcji Katolickiej i organizacji 
pielgrzymek rowerowych.

Przyśpieszenie realizacji wyznaczonych 
celów ułatwiało utrzymywanie przyjaznych 
kontaktów z klubami sportowymi, Kołami Go-
spodyń Wiejskich, szkołami oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną, organizując uroczystości Św. 
Floriana, a także Konstytucji 3-go Maja i 11-
go Listopada oraz spotkań opłatkowych, przy 
licznym udziale dorosłych i młodzieży. Zyski-
waliśmy poparcie coraz większej ilości miesz-
kańców.

Krasne wypiękniało, posiada pełną infra-
strukturę do samodzielnego istnienia. Wi-
doczna jest zamożność, ożywiła się chęć pro-
wadzenia prywatnej działalności. Należy też 
podkreślić rozkwit życia kulturalnego organi-
zowanego nie tylko w GOK-u.

Niech mi będzie wolno zachęcić do inte-
growania nowych osadników, by nie trakto-
wali Gminy, jako sypialni, a włączali się w roz-
wiązywanie problemów społeczności lokalnej. 

Wypada powiedzieć o zagrożeniach. Ubo-
gacona gmina stała się łakomym kąskiem dla 
„dużego sąsiada”. Dotychczasowe, dwukrotne, 
zakusy zostały odparte. Mieszkańcy solidarnie 
obronili swoją małą ojczyznę. Wierzę, że nie 
ulegną w przyszłości i jedność terytorialna 
gminy zostanie utrzymana. Trzeba pilnować 
więzi międzyludzkich.

Wyrażam słowa uznania dla następnych 
Rad Gminy, kontynuujących rozpoczęte przez 
nas dzieło. 

Za to wszystko chylę czoła, wyrażając po-
dziw i szacunek dla Panów Przewodniczące-
go i Wójta oraz Rady za wykonaną, w wielkim 
trudzie, pracę. Życzę dalszych sukcesów i sa-
tysfakcji z dokonań, dla dobra Gminy Krasne, 
przekazując serdeczności i życząc powodze-
nia w życiu rodzinnym. 

Po staropolsku: SZCZĘŚĆ BOŻE
Stanisław Draus, fot. J. Żurawski

Wystąpienie Stanisława Drausa
Przewodniczącego Rady Gminy I. kadencji, wygłoszone 

w dniu 22 maja 2016 na Uroczystej Sesji Rady Gminy
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W dniu 17 marca br. na obiekcie sporto-
wo-rekreacyjnym „Crasnovii” w Krasnem 
odbyła się odprawa roczna podsumowu-
jąca działalność służb mundurowych z te-
renu powiatu rzeszowskiego. W naradzie 
uczestniczyło blisko 80 osób, w szczegól-
ności: Komendant Wojewódzki i Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
służb ratownictwa medycznego i policji, 
a także komendanci gminni i naczelnicy 
ochotniczych straży pożarnych z tere-
nu powiatu rzeszowskiego, w tym także 
z Gminy Krasne.

Tematem narady było podsumowanie 
realizacji zadań w 2015 r. przez Komendę 
Miejską PSP w Rzeszowie 
oraz jednostki OSP z tere-
nu powiatu rzeszowskie-
go, a także planowane 
zamierzenia na 2016 r. Na-
rada była również okazją 
do złożenia podziękowań 
wszystkim tym, którzy 
wspierają przedsięwzięcia 
zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa w za-
kresie ochrony przeciw-

pożarowej. Szczególne podziękowania 
kierowane były do wszystkich druhów 
– ochotników za ich pomoc i społeczną 
służbę. 

Tekst i fot. Georgina Giedlarowiec

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 
br. 25-osobowa grupa z Gminy Kras-
ne uczestniczyła w międzynarodowym 
spotkaniu w Santarcangelo di Romagna 
we Włoszech. W wyjeździe wzięły udział 
władze samorządowe, na czele z Wójtem 

Gminy Krasne i Przewodniczącym Rady 
Gminy, a także liczne grono działaczy 
społecznych, kulturalnych i sportowych 
z terenu gminy Krasne, przedstawiciele 
Urzędu i organizacji pozarządowych.

Wyjazd do Włoch zorganizowano w ra-
mach �nału projektu pn. „DREAMY – Dre-
aming European Aspirations of Young-
sters”, w którym Gmina Krasne uczestniczy 
wraz z włoskim miastem Santarcangelo 
(22,5 tys. mieszkańców) oraz chorwackim 
Szybenikiem (51,5 tys. mieszkańców). Pro-
jekt s�nansowany został przez UE w ra-
mach programu „Europa dla Obywateli” 
i zakłada promowanie czynnego udziału 
obywateli w życiu demokratycznym na 

ich terytorium i debatę na temat przyszło-
ści Unii Europejskiej w świetle trwającego 
od 2007 roku kryzysu gospodarczego.

Wspólne wydarzenia, działania spo-
łeczne i dyskusje miały na celu zawiązanie 
współpracy pomiędzy trzema miejsco-
wościami polegającej na tzw. „łączeniu 
miast bliźniaczych”. Efektem tego było 
podpisanie przez Burmistrz Miasta San-
tarcangelo – Alice Parma, Wójta Gminy 
Krasne – Wilhelma Woźniaka oraz Wice-
szefa Sekretariatu Miasta Szybenik – Ante 
Galica porozumienia ustalającego począ-
tek współpracy dla przyszłych międzyna-
rodowych działań.

G. Giedlarowiec

5 czerwca 2016 roku już po raz trzeci 
w para�i pod wezwaniem NMP Królowej 
Polski i Św. Antoniego w Strażowie za-
brzmiało Ave Maryja. Miał tu miejsce trze-
ci kolejny „Przegląd Pieśni Maryjnej” pod 
hasłem „Dla ciebie Matuchno śpiewamy”. 

Ten przegląd z roku na rok pogłębia 
naszą więź, życzliwość, wiarę w ludzi, na-
pełnia ogromną radością i wzruszeniem. 
Impreza cieszy się coraz większą popular-
nością. W tegorocznym przeglądzie brali 
udział laureaci licznych konkursów wo-
kalnych z diecezji rzeszowskiej i przemy-
skiej. Poziom artystyczny był niezwykle 
wysoki. Patronat nad imprezą sprawowa-
ło Radio Via. Szczególnymi gośćmi byli: 
Wójt Wilhelm Woźniak, Przewodniczący 
Rady Gminy Marian Jachowicz, Radna Po-
wiatu Renata Gaweł i sołtys wsi Grzegorz 
Morycz. Głównymi organizatorami byli: 
ks. proboszcz Edward Wnęk, Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie” 

i Rada Sołecka. W koncercie brały udział: 
schola dziewczęca z Palikówki, schola 
„Jutrzenka” z Malawy, schola para�alna 
ze Strażowa, schola „Jutrzenka” z Kras-
nego, a także kwartety, tercety i soliści 
z Przybówki, Strażowa i Trzebowniska. 
Niektórzy przybyli z odległych stron die-
cezji rzeszowskiej autokarem (50 osób) 
wraz z księdzem Grzegorzem Wojnarem, 
bo aż z Przybówki. Wszystkich uczestni-

ków było 114. Estradą było, jak co roku, 
wnętrze świątyni. Na placu przy plebani 
był rozdawany poczęstunek: bigos, kawa, 
herbata, zimne napoje i słodycze. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w przygotowaniu całej imprezy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przybyli, aby posłuchać wspania-
łych wykonawców. 

Irena Dorota Barnat

Odprawa roczna PSP 

Międzynarodowa współpraca gminy Krasne

III Przegląd Pieśni Maryjnej Strażów 2016
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W dniu 22 maja 2016 r., w 72 roczni-
cę akcji „Kośba”, odbyły się w Krasnem 
uroczystości związane z odsłonięciem 
i poświęceniem pamiątkowej tablicy ku 
czci żołnierza Armii Krajowej kpr. pchor. 
Władysława Skubisza. Była to niecodzien-
na uroczystość patriotyczno-religijna. 
Uczestniczyli w niej kombatanci, żołnie-
rze AK: mjr Aleksander Szymański, ps. 
„Korab” – Prezes Zarządu Okręgu Podkar-
packiego Światowego Związku Żołnierzy 
AK; kpt. Janina Wierzbicka-Kopeć – łącz-
niczka płk. Ł. Cieplińskiego; mjr Franci-
szek Sagan – 95-letni przyjaciel szkolny 
W.Subisza, obecnie Prezes Koła Nr 2 Świa-
towego Związku Żołnierzy AK w Rzeszo-
wie; por. Władysław Koziarz – żołnierz AK 
z Sokołowa Młp.; kpt. dr inż. Zbigniew Bie-
lak – żołnierz AK Ziemi Głogowskiej, kole-
ga szkolny W.Subisza; kpt. Julian Pawełek; 
kpt. Edward Sarna; Alfred Kłęk – członek 
Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

Mszy Św. koncelebrowanej przewod-
niczył i kazanie wygłosił ks. Prałat Wła-
dysław Jagustyn, proboszcz para�i pw. 
Świętego Krzyża w Rzeszowie, kapelan 
Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Dr Piotr 
Szopa w swoim wystąpieniu po Mszy Św. 
podkreślił również liczny udział w dzia-
łaniach konspiracyjnych podczas II woj-
ny światowej mieszkańców Krasnego, 
zwłaszcza członków AK, do której należa-
ły także kobiety będące łączniczkami. 

W uroczystym przemarszu na kraś-
nieński cmentarz brali udział dostojni 
goście, duchowni, poczty sztandarowe, 
kompania wojskowa, strażacy, mieszkań-
cy Krasnego oraz orkiestra. Wśród oczeku-
jących na cmentarzu byli bliscy i znajomi 
Władysława Skubisza: Marian Bytnar l. 96, 
kolega z AK, Helena Kurek l. 91, jego na-
rzeczona i Alfreda Palczewska l. 86, jego 
sąsiadka. Oni są świadkami jego życia.

Na grobie Ignacego Skubisza i Zo�i 
z Lechów Skubiszowej została umieszczo-
na tablica upamiętniająca ich syna Wła-
dysława Skubisza (z uwagi na to, że nie 
wiadomo do tej pory gdzie znajdują się 
Jego doczesne szczątki). Oprócz okolicz-
nościowych przemówień, poświęcenia 
tablicy, zapalania zniczy, wzruszającym 
momentem było rozsypanie grudek ziemi 
przywiezionej przez żołnierzy AK z miejsc, 
gdzie prawdopodobnie może być po-
grzebane ciało Skubisza: z Lasów Turzań-
skich, z Lasów Głogowskich oraz z terenu 
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. 

Następnie Wójt Gminy Krasne po-

dziękował inicjatorom przedsięwzięcia, 
zaproszonym gościom oraz wszystkim 
mieszkańcom Krasnego za udział w uro-
czystości i prosił o pamięć o Kraśnień-
skiem Bohaterze – Władysławie Skubiszu. 
Złożył także wyrazy wdzięczności Radzie 
Gminy Krasne, która zaangażowała się 
w organizację uroczystości i ufundowała 
pamiątkową tablicę. 

Uroczystości zakończył apel pamięci 
i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 
kompanii honorowej Batalionu Logistycz-
nego 21 BSP.

Bogusława Wąs
Fot. Jacek Żurawski

Krasne - tu rodzą się bohaterowie
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W dniach od 7 do 8 kwietnia 2016 r. jak 
co roku na terenie gminy Krasne zorga-
nizowana została mobilna zbiórka odpa-
dów. Łącznie zebrano 20,0 Mg (ton) odpa-
dów komunalnych, w tym:

• tworzyw sztucznych 2,0 Mg
• odpadów biodegradowalnych 

0,94 Mg
• odpadów wielkogabarytowych 

12,08 Mg 
• zużytych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych 3,62 Mg
• zużytych opon 1,36 Mg
Dla porównania w roku ubiegłym 

masa odpadów zebranych w Mobilnych 
Punktach Zbierania Odpadów Komunal-

nych wyniosła 54,8 Mg. 
W ostatnich dniach odbyła się druga 

w tym roku mobilna zbiórka odpadów. 
Kolejna zaplanowana jest na 18-19 paź-
dziernika br. 

Odpady zielone

Przypominamy, że w związku z trwa-
jącym okresem wykaszania traw, odpady 
zielone pochodzące z nieruchomości za-
mieszkałych, w ramach opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych można dostar-
czać do Puntu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. 
Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny 

w godzinach 10:00-18:00 w dniach:
• 13 lipca
• 10 sierpnia
• 14 września
• 12 października
• 9 listopada
• 14 grudnia
W związku z powyższym prosimy 

o niewystawianie w/w odpadów podczas 
odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości. 

Szczegóły dotyczące gospodarki od-
padami komunalnymi można znaleźć na 
stronie internetowej gminy: www.gmina-
krasne.pl.

M. Drabik

Gospodarka odpadami
Mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

To już 4 Piknik, Młodzi, Radośni, Zdro-
wi, zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Krasnem przy 
pomocy GOKiB Krasne! W tym roku odbył 
się w Palikówce. Było gorąco, ale i mokro 
– o co postarali się strażacy z OSP Pali-
kówka. Waldemar Wywrocki prowadził 
imprezę, występowały zespoły ze szkoły 
z Palikówki, były pokazy żonglerki, wiel-
kie bańki, zumba, dmuchańce, fotobudka 
i wiele wiele innych atrakcji!

Stowarzyszenie EKOSKOP w przystęp-
ny sposób zaznajamiała nas z segregacją 
odpadów, można było pod mikroskopem 
pooglądać ciekawe rzeczy i wziąć na rękę 
karakana brazylijskiego lub madagaskar-
skiego. Prezentacje EKOSKOP-u zreali-
zowano w ramach umowy gminy Kras-
ne z MPGK Rzeszów, w ramach której 
�rma zobowiązała się do przeprowadze-
nia edukacji ekologicznej wśród miesz-
kańców gminy. Do tego zorbing, slalomy, 
konkurencje ruchowe, zręcznościowe 
i pro�laktyka zachowań na wakacjach. 
Henryk Hryniewicki zaprezentował sztu-

kę „Tymoteusz Rim Cim Cim”. Panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet z Palikówki dbały 
o nasze żołądki i ratowały przed odwod-
nieniem, a Panowie z OSP zaprezentowa-
li nowy tor przeszkód! 4 godziny minęły  

baardzo szybko!
Dziękujemy za liczne przybycie dzie-

ciom i rodzinom z całej Naszej Gminy! Do 
zobaczenia za rok, w Krasnem!

Fot. Maria Kasprzyk, Ireneusz Śpiewla

Młodzi, Radośni, Zdrowi



9
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 6 (2/2016)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przemoc domową należy zakwali�ko-

wać do kategorii zachowań negatywnych 
o dużej szkodliwości społecznej. Może 
być ona zarówno przyczyną, jak i skut-
kiem dysfunkcji w rodzinie.

Według de�nicji, przyjętej w ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie 
należy rozumieć jako jednorazowe albo 
powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególno-
ści narażające te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, zdrowia naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu �zycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli w twojej rodzinie dochodzi do 
przemocy, pamiętaj, że przemoc jest 
przestępstwem i nic nie usprawiedliwia 
jej stosowania. Nikt nie ma prawa krzyw-
dzić drugiego człowieka.

PAMIĘTAJ!!!
• Przemoc to przestępstwo ścigane 

z urzędu przez prawo !
• Nic nie usprawiedliwia przemocy !
• Przemoc w rodzinie łamie Twoje 

podstawowe prawa !
• Masz prawo szukać specjalistycz-

nej pomocy!
• Przemoc przybiera nie tylko for-

mę ran �zycznych. Tak samo, lub 
nawet bardziej dotkliwe są rany 
psychiczne, spowodowane stoso-
waniem przemocy emocjonalnej.

W sytuacji zagrożenia pomocy można 
uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

• Telefon alarmowy – tel. 112.
• Policja – tel. 997.
• Pogotowie ratunkowe – tel. 999.
• I Komisariat Policji ul. Rejtana 34 – 

tel. 17 858 38 10.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Krasnem 17 855 57 66, 17 
855 59 30, 17 855 59 40.

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Górnie ul. Rzeszowska 5 tel. 518 
736 839.

• Ośrodek Pomocy dla Osób Po-
krzywdzonych Przestępstwem 
w Rzeszowie, ul. Leszczyńskiego 3 
– tel. 17 858 10 33.

Inne ważne telefony:
• 801 12 00 02 – Ogólnopolskie Po-

gotowie dla O�ar Przemocy w Ro-
dzinie.

• 800 12 12 12 – Dziecięcy telefon 
zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

• 22 696 55 50 – Telefon Informa-
cyjno – Interwencyjny w Biurze 
Rzecznika Praw Dziecka.

• 116 111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży Fundacji ,, Dzie-
ci Niczyje”.

• 116 006 – Telefon dla O�ar Prze-
stępstw.

Przemoc jest przestępstwem ściganym 
z urzędu.

W. Leszczyńska

Przemoc w rodzinie

Redaktor: Panie Wójcie jak Urząd 
Gminy przygotował się do realizacji 
programu „Rodzina 500+”?

Wilhelm Woźniak: Na wstępie chcę 
podziękować Pani Wioletcie Leszczyń-
skiej Kierownik GOPS-u oraz wszyst-
kim pracownikom za zaangażowanie 
i determinację, aby najlepiej wypełnić 
zadania wynikające z programu Rodzi-
na 500+ w naszej gminie. Do tego celu 
pracownicy merytoryczni zostali od-
powiednio przeszkoleni, zaś w naszym 
urzędzie zorganizowaliśmy odpo-
wiednie pomieszczenie aby przyjmo-
wać w nim mieszkańców składających 
wnioski.

R: No właśnie. Jak na dzień dzi-
siejszy (mamy koniec czerwca) – 
wygląda wypłacanie pieniędzy dla 
mieszkańców, którzy złożyli wnio-
ski?

W.W.: Najbardziej aktualne dane 
wskazują, że wpłynęło do nas pra-
wie 900 wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia z tytułu 500+. W tych 
sprawach wydaliśmy prawie 700 de-
cyzji administracyjnych natomiast wy-
płatę otrzymało już prawie 600 świad-

czeniobiorców. Wypłaciliśmy w naszej 
gminie z tytułu 500+ kwotę prawie 
1.100.000zł.

R: Jaki termin zakładają Państwo 
na realizację wszystkich wniosków?

W.W.: Po rozmowie z Panią Kie-
rownik GOPS-u wiem, że do końca 
lipca powinniśmy wypłacić wszystkie 
świadczenia dla tych, którzy złożyli po-
prawne wnioski w miesiącach – kwie-
cień, maj, czerwiec.

R: Czy są jakieś trudne przypadki, 
które wymagają dłuższego czasu na 
rozpatrzenie?

W.W.: Tak. Jeśli mamy problem 
z ustaleniem zarobków rodzica na 
przykład za granicą, wtedy zgodnie 
z procedurą odsyłamy złożony wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego, 
którego zadaniem jest ostateczne 

rozstrzygnięcie czy świadczenie da-
nej osobie się należy. A to już niestety 
trwa trochę dłużej.

Mamy też sporo wniosków złożo-
nych przez Internet, które wymagają 
poprawy lub uzupełnienia.

R: Ogólnie jak Pan jako Wójt Gmi-
ny ocenia program?

W.W.: Oceniam program pozytyw-
nie. To dobrze, że mamy wystarczającą 
ilość środków, aby wypłacić świadcze-
nie dla naszych mieszkańców. W więk-
szości przypadków to świadczenie 
jak najbardziej, będzie ogromnym 
wsparciem dla naszych rodzin. Jestem 
usatysfakcjonowany tym, że 500+ 
w sposób znaczący wesprze budżet 
domowy mieszkańców Gminy Krasne.

R: Dziękuję za rozmowę.
Lidia Hajduk

Rozmowa 
z Wójtem Gminy Krasne 
Wilhelmem Woźniakiem
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W dniu 23 kwietnia 2016 r. Stowarzy-
szenie na rzecz Kobiet wsi Krasne już po 
raz szósty zorganizowało „Dzień Senio-

ra”. W tym roku nosił on nazwę „Nie bądź 
sam, spotkaj się po latach”, a dzięki wspar-
ciu �nansowemu od Gminy Krasne, udało 
się zorganizować wspaniałą uroczystość. 
Dodatkowo spotkanie nasze uświetniły 
występy artystyczne dzieci pod kierun-
kiem Pani Liliany Sendera z GOKiB Krasne. 
Seniorzy przy muzyce i śpiewie bawili się 
do późnych godzin wieczornych. Mamy 
ogromną nadzieję, że za rok o tej porze, 
spotkamy się na VII Dniu Seniora, w jesz-
cze większym gronie, na które już dziś ser-
decznie zapraszamy. Tekst i fot. Katarzyna Pocheć

Stowarzyszenie Kobiet w Palików-
ce już po raz trzeci w dniu 23 stycznia  
2016 r. zorganizowało spotkanie Senio-
rów z miejscowości Palikówka.

Przybyło 60 Seniorów oraz zaproszeni 
goście, Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woź-
niak oraz ksiądz proboszcz Kazimierz Ga-
wełda.

Popołudnie rozpoczęło się wspólnym 
biesiadowaniem i śpiewaniem, którego 
kontynuacją był wieczorek taneczny przy 
wspaniałej muzyce. Goście zostali poczę-
stowani własnoręcznie przygotowanymi 
sałatkami, wędliną i ciastem.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy 
na następne spotkanie.

Barbara Koń

Stowarzyszenia

Dzień Seniora w Krasnem

Spotkanie Seniorów w Palikówce

II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych 
Województwa Podkarpackiego odbył się 
19 maja 2016 r. w Rzeszowie. Miał na celu 
zaprezentowanie dorobku oraz bieżą-
cej pracy organizacji pozarządowych na 
Podkarpaciu. Gminę Krasne reprezento-
wało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
„Strażowianie” ze Strażowa oraz Funda-
cja ochrony Zabytków wsi Krasne. Udział 
w tym wydarzeniu stworzył możliwość za-
poznania się i wymienienia się doświad-
czeniami w prowadzeniu stowarzyszeń 
jak i propagowania celów statutowych 
poszczególnych grup i towarzystw regio-
nalnych. Był on również okazją do promo-
cji dziedzictwa historyczno-kulturowego 
Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pa-
mięć historyczną, jako podstawę kształ-
towania postaw patriotycznych i istotny 
łącznik przeszłości z współczesnością. 

Ireneusz Śpiewla

Kongres 
Stowarzyszeń 
Regionalnych W dniu 12 czerwca br. w Górnie 

odbywała się X edycja Targów Żyw-
ności Tradycyjnej „Festiwal Podkar-
packich Smaków”. Stowarzyszenie 
na rzecz Kobiet wsi Krasne oraz 
Stowarzyszenie Kobiet z Palików-
ki po raz kolejny reprezentowało 
Gminę Krasne podczas tej imprezy, 
zgłaszając do konkursu potrawy 
wykonane przez członków stowa-
rzyszeń. Równolegle odbywał się 
także konkurs ogłoszony przez Lo-
kalną Grupę Działania „Eurogalicja” 
na tradycyjny smak LGD, do które-
go panie z Krasnego zgłosiły: Miód 
z mniszka lekarskiego. W konkursie 
tym zdobył on wyróżnienie. Wy-
stawcom i odwiedzającym przy-
grywała kapela ludowa „Dzikie 
wino” .Mamy nadzieję, że w Górnie 
spotkamy się już za rok.

Katarzyna Pocheć

X Festiwal Podkarpackich 
Smaków w Górnie
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Ochotnicza Straż Pożarna
Dnia 4 czerwca br. odbył się Zjazd 

Gminny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Gminie Krasne. Poprzedni miał 
miejsce w 2011 roku. Na Zjeździe dokona-
no wyboru Zarządu Gminnego Związku 
OSP na kolejną 5–letnią kadencję. 

Wybrano Zarząd w osobach:                               
• Prezes Zarządu Gminnego – dh Ja-

siński Władysław (Malawa);
• V-ce Prezes – dh Litwin Lesław 

(Krasne);
• V-ce Prezes – dh Woźniak Wilhelm;
• Komendant Gminny – dh Szpyrka 

Ireneusz (Strażów);
• Sekretarz/Skarbnik – dh Tokarz 

Stanisław (Krasne);
• Członek Prezydium – dh Kornie-

wicz Tomasz (Palikówka).
Pozostali Członkowie Zarządu: dh Le-

cki Piotr (Strażów), dh Bem Mateusz (Ma-
lawa), dh Kuźniar Konrad (Palikówka), dh 
Krzywonos Jan (Krasne). 

Delegatami wybranymi do Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
zostali: Prezes dh Jasiński Władysław i dh 

Szpyrka Ireneusz. 
Na zjeździe podsumowano poprzed-

nią kadencję, wieloaspektowo ocenia-
no funkcjonowanie Zarządu Gminnego 
i jednostek OSP naszej gminy w minionej 
kadencji. Dokonano także analizy aktual-
nego stanu osobowego, gotowości, stanu 

technicznego i obiektowego na terenie 
gminy, oraz podjęto uchwały dotyczące 
kierunków działania na nową, 5-letnią ka-
dencję Zarządu Gminnego i poszczegól-
nych jednostek OSP.

Georgina Giedlarowiec

Zjazd Gminny Związku OSP

Oprócz codziennej służby strażacy OSP 
z naszej gminy biorą czynnie udział w róż-
nego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach 
m. in. z zastępami Państwowej Straży 
Pożarnej. Takie ćwiczenia miały miejsce 
w październiku ub. roku niedaleko miej-
scowości Turza. Brały w nim udział gminy: 
Trzebownisko, Głogów Młp., Boguchwała, 
Świlcza, Kamień, Sokołów Młp. oraz Kras-
ne reprezentowane przez OSP Palikówka.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał trzy 
epizody. Pierwszym z nich były taktycz-
ne ćwiczenia Straży Pożarnej z udziałem 
leśników z Nadleśnictwa Głogów Młp., na 
wypadek wystąpienia pożaru lasu. Ćwi-
czenie miało na celu koordynację działań 
Służby Leśnej z Państwową Strażą Pożarną 
oraz OSP na wypadek wystąpienia pożaru 
lasu. Sprawdzone zostały: dysponowanie 
sił i środków z miejsca koncentracji na 
miejsce zdarzenia; rozlokowanie sił i środ-
ków na poszczególnych odcinkach bojo-

wych przez Służbę Leśną oraz sprawne 
nawiązanie łączności dowódców zastę-
pów z dowódcami odcinków bojowych 
i Kierującym Działaniami Ratowniczymi 
(KDR). Drugim epizodem była ewakuacja 
osób cywilnych z terenów objętych po-
wodzią przy pomocy łodzi i motorówek. 
Strażacy musieli również uratować dwie 
tonące osoby, po czym udzielić im kwa-
li�kowanej pomocy przed medycznej na 
lądzie. Trzeci epizod to ćwiczenia przy 
użyciu sprzętu alpinistycznego w zabez-
pieczaniu zadaszeń podczas burz i grado-
bić, które w ostatnim czasie daje się we 
znaki mieszkańcom naszego regionu. 

Następnie ratownicy posiadający szko-
lenie pomocy przedmedycznej (kpp) 
mogli sprawdzić swoje umiejętności wy-
konania resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej w praktyce na fantomie. Ochot-
nicy ćwiczyli także podwyższanie wałów 
przeciwpowodziowych na wypadek wy-

stąpienia powodzi. Zapoznani zostali 
z dwiema metodami układania worków 
z piaskiem – metoda klasyczna i duńska. 
Ćwiczyli również rozstawianie rękawów 
przeciwpowodziowych, które w znacz-
ny sposób przyspieszają prace związane 
z podwyższaniem lub umacnianiem wa-
łów przeciwpowodziowych. Do napeł-
niania rękawów przeciwpowodziowych 
używana jest woda z rzeki, której podczas 
powodzi jest pod dostatkiem.

W ćwiczeniach z Jednostki Operacyj-
no-Technicznej kat. II (JOT-II) OSP Pali-
kówka udział wzięli: Piotr Bojda – do-
wódca zastępu, (ratownik kpp; ratownik 
wysokościowy), Andrzej Stępień – kie-
rowca operator sprzętu OSP, Piotr Nowak 
– strażak ratownik OSP (ratownik medycz-
ny PRM; ratownik wysokościowy), Konrad 
Kuźniar – strażak ratownik OSP (ratownik 
kpp; ratownik wysokościowy), Tomasz 
Kopeć – strażak-ratownik OSP (ratownik 
kpp; ratownik wysokościowy) oraz średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy Star GBA 
2,5/16.

Należy nadmienić, że w ćwiczeniach 
wzięli udział Wójtowie i Burmistrzowie 
z północnej części powiatu rzeszowskie-
go. Gminę Krasne reprezentował Wójt 
Gminy – Wilhelm Woźniak za co ser-
decznie dziękujemy. Miejmy nadzieję, że 
uczestnictwo najwyższych władz gminy 
w ćwiczeniach OSP z KSRG przyczyni się 
do lepszego poznania naszych potrzeb 
sprzętowych, które stanowią główny 
problem w skutecznym podejmowaniu 
działań ratowniczo-gaśniczych! 

Piotr Bojda

Ćwiczenia jednostek OSP
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Sport

W sobotę, 11 czerwca na obiekcie 
Sportowo-Rekreacyjnym Crasnovia od-
była się I Gminna Biegomania i Piknik 
Szkoły Podstawowej w Krasnem! Imprezę 
otworzyły Mażoretki Re�ex, a później już 
wszyscy biegali! 

W biegach krótkodystansowych i Mini-
-Maratonie na 4 200 m wzięło udział bli-
sko 300 osób. 

Najlepsi:
Na dysansie 400 m wszyscy z SP 

młodsi:
1. Sebastian Lech
2. Karol Woźniak

3. Karol Głąb
Na dystansie 600 m dziewczęta 2003 

r. i młodsze:
1. Amelia Działo
2. Kinga Szuberla
3. Katarzyna Stróż
Na dystansie 600 m dziewczęta 2000 

r. i młodsze:
1. Martyna Cyrnek
2. Malwina Skrobacz
3. Justyna Wisz
Na dystansie 1000 m chłopcy 2003 r. 

i młodsi:
1. Patryk Miśkowiec
2. Adrian Bester
3. Patryk Leja
Na dystansie 1000 m 2000 r. i młodsi:

1. Daniel Szpunar
2. Eryk Cisło
3. Filip Horski
W biegu głównym na 4200 m:
1. Sebastian Ćwikła
2. Łukasz Mikuszewski 
3. Marcin Stępień
4. Tomasz Stącel – nagroda Stowarzy-

szenia na Rzecz Kobiet Wsi Krasne
oraz najlepsza z Pań – Mariola Kublas – 

nagroda Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet 
Wsi Krasne.

Pani Marioli przypadł też szczęśliwy los 
i wygrała główną nagrodę Citroen Cactus 
na weekend,  której sponsorem jest Auto 
Center Rzeszów z/s w Kraczkowej.

Ireneusz Śpiewla, fot. Maria Kasprzyk

I Gminna Biegomania



13
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 6 (2/2016)

Kultura
Disco Polo Show

Fot. Ireneusz Śpiewla
Więcej zdjęć na www.gokkrasne.pl
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Edukacja i oświata

Program Stypendialny Gminy Kras-
ne został uchwalony przez Radę Gminy 
Krasne Uchwałą Nr IV/27/2011 z dnia 24 
stycznia 2011 r., oraz uszczegółowiony 
Uchwałą Nr XVII/104/2011 Rady Gminy 
Krasne z dnia 30 listopada 2011 r. zmie-
niającą uchwałę w sprawie Programu Sty-
pendialnego. 

Program Stypendialny ma za zadanie 
promowanie uczniów wybitnie uzdolnio-
nych, uczęszczających do szkół na tere-
nie gminy Krasne. Celem programu jest 
zachęcanie uczniów do reprezentowania 
i promowania gminy Krasne przez udział 
w zawodach, konkursach, olimpiadach na 
szczeblu wojewódzkim, centralnym i mię-
dzynarodowym, wzrost aspiracji eduka-
cyjnych i aktywności uczniów, a także 
zwiększenie poczucia własnej wartości 
w społeczności szkolnej, lokalnej i ponad-
lokalnej. Program Stypendialny realizo-
wany jest w dwóch formach: Stypendium 
za wyniki w nauce i Stypendium za szcze-
gólne osiągnięcia uczniów.

Stypendium za wyniki w nauce może 
być przyznane uczniom klasy V-VI szkoły 
podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum, 
którzy w wyniku klasy�kacji rocznej bez-
pośrednio poprzedzającej okres, na który 
ma być przyznane stypendium uzyskali 
co najmniej bardzo dobrą ocenę z za-
chowania oraz średnią ocen z obowiązu-
jących zajęć edukacyjnych co najmniej: 

5,30 w szkołach podstawowych i 5,20 
w gimnazjum, a ponadto wykazują się 
aktywnością i zaangażowaniem w życie 
szkoły oraz społeczności lokalnej.

Stypendium za szczególne osiągnięcia 
przyznaje się uczniom, którzy w wyniku 
klasy�kacji rocznej bezpośrednio poprze-
dzającej okres, na który ma być przyznane 
stypendium uzyskali co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania oraz uzyska-
li tytuł laureata olimpiad, konkursów 
przedmiotowych, interdyscyplinarnych, 
zajęli czołowe miejsca w konkursach ar-
tystycznych lub zawodach sportowych 
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym. W przy-
padku uzyskania przez ucznia w danym 
roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych 
szczeblach, stypendium przyznaje się za 
osiągnięcia o najwyższej randze. 

Wnioski o przyznanie stypendium 
składa dyrektor szkoły, do której uczeń 
uczęszczał, według określonego wzoru 
stanowiącego załącznik do Programu Sty-
pendialnego. W przypadku konkursów 
artystycznych, zawodów sportowych, 
wniosek może złożyć organizator. Wzór 
wniosku jest zamieszczony na stronie 
internetowej gminy Krasne, w zakładce 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Obsługi Szkół w Krasnem. Do wniosku na-
leży dołączyć, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem, kserokopie dokumentów 

(świadectwa, dyplomy), poświadczające 
uzyskane wyniki w nauce lub szczególne 
osiągnięcia.

Wnioski składa się do Wójta Gminy 
Krasne po zakończeniu zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych, jednak nie później 
niż do 31 lipca danego roku. 

Stypendium przyznaje Wójt Gminy 
Krasne, po pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosków przez powołaną w tym celu Ko-
misję Stypendialną. Komisja Stypendialna 
proponuje wysokość miesięcznej kwoty 
stypendium w ramach środków zabez-
pieczonych w budżecie gminy na dany 
rok budżetowy. Stypendium przyznaje się 
na okres 10 miesięcy i wypłaca w formie 
pieniężnej kwartalnie, a dla absolwentów 
gimnazjum stypendium wypłaca się w for-
mie jednorazowego świadczenia w termi-
nie do końca września danego roku. 

Na wypłatę stypendiów dla uczniów 
w 2016 r., gmina Krasne zaplanowała 
środki w wysokości 47 180 zł. Z Programu 
Stypendialnego w gminie Krasne skorzy-
stało w roku szkolnym 2014/2015 - 79 
uczniów, natomiast w poprzednim roku 
szkolnym 70 uczniów. 

Życzymy naszym uczniom, aby za koń-
czący się rok szkolny, osiągnęli równie 
wysokie wyniki w nauce oraz zostali licz-
nie nagrodzeni z Programu Stypendialne-
go Gminy Krasne. 

Grażyna Belcyr

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Znamy wyniki testu szóstoklasisty 
przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. 
m.in. w szkołach podstawowych na tere-
nie gminy Krasne. 

Jak im poszło? Najlepiej uczniowie na-
pisali test z języka angielskiego (średnio 
±78 procent) i języka polskiego (średnio 
±77 procent) natomiast z matematyki 
(średni ±61 procent).

Tegoroczne wyniki uczniów szkół 
z terenu gminy Krasne w porównaniu              
do wyników osiągniętych przez uczniów 
na terenie województwa podkarpackiego 
odzwierciedla tabela.

Wyniki sprawdzianu pokazują, że nasi 
uczniowie dobrze poradzili sobie z zada-
niami z języka polskiego wymagającymi 
wyszukania w tekście informacji wyrażo-
nych wprost i pośrednio (ukrytych) oraz 
identy�kowania wypowiedzi jako tekstu 
informacyjnego. 

Z matematyki wykazali się oni umie-
jętnością wykonywania obliczeń prak-
tycznych, a w szczególności obliczeń ze-
garowych. Uczniowie przystępujący do 
sprawdzianu z języka angielskiego naj-

lepiej poradzili sobie z rozwiązaniem za-
dań sprawdzających znajomość środków 
językowych. 

Sprawdzian wskazał również umie-
jętności, które uczniowie klas szóstych 
szkoły podstawowej opanowali słabiej. 
Umiarkowaną trudność sprawiło uczniom 
zadanie wymagające analizy i interpreta-
cji utworu poetyckiego. Z matematyki 
najtrudniejsze okazało się zadanie z geo-
metrii przestrzennej. W celu obliczenia 
objętości bryły zbudowanej z dwóch jed-

nakowych prostopadłościanów zdający 
musieli wykazać się umiejętnością prze-
prowadzania prostego rozumowania ma-
tematycznego i użycia właściwej strategii. 
We wszystkich językach obcych najtrud-
niejszymi dla szóstoklasistów okazały się 
zadania sprawdzające umiejętność rozu-
mienia tekstów pisanych.

Obecni szóstoklasiści są ostatnimi, któ-
rzy pisali sprawdzian na koniec podsta-
wówki. Został on zniesiony.

Witold Chodziński

Nasze szkoły kształcą na coraz wyższym poziomie

Wyniki w: j. polski matematyka stanina*  
cz. I j. angielski stanina*         

j. angielski
SP Malawa 70 59 6 82 7
SP Palikówka 88 71 9 87 8
SP Strażów 78 43 5 69 5
SP Krasne 71 69 7 72 6
Woj. 
podkarpackie 72 55 5 71 5

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką po-
zycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą 
badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników (1-najniższy, 2-bardzo 
niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9-najwyższy)
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Kiedyś nasz rodak ks. Jan Rąb w mo-
nogra�i geogra�czno-historyczno-etno-
gra�cznej „Krasne wieś obok Rzeszowa 
DAWNIEJ I DZIS , Sześć stuleci życia, roz-
woju i postępu/ XIV -XX wiek/ „na stronie 
77 napisał:

„...Doszliśmy do Jawornika, końcowej 
dzielnicy Krasnego. Możemy wstąpić do 
dawnej Austerii/dom Wawrzyńca Wisza/, 
odpocząć chwilę i pokrzepić się w tut skle-
pie. Przed 1918 r. była tu duża karczma ży-
dowska – Austeria z zajazdem na 10 wozów 
.miała wielką sień, obok była głęboka stud-

nia z dobrą wodą. Karczmę tę kupił Waw-
rzyniec Wisz, emigrant z USA.”

Studnia o której pisał ks. Rąb jest na 
Jaworniku do dnia dzisiejszego, tylko 
już w innym otoczeniu, w innej scenerii, 
jakże inaczej wygląda. Można z niej dalej 
czerpać wodę , ale przy wykorzystaniu 
pompy głębinowej ./wykorzystywana  
obecnie do podlewania ogrodu/. Roz-
mawiając z właścicielami, 
którzy od 50 lat mieszka-
ją w Krasnem, mówią, że 
z chwilą zakupu działki 
oznajmiono im, że stoi tam 
studnia gromadzka, która 
służy wielu mieszkańcom 
Krasnego. O tym zawsze 
pamiętali, i każdy miał 
wstęp, żeby nabrać dobrej 
wody .W dawniejszych la-
tach pewnie jeszcze wielu 
pamięta, że po wodę do 
tej studni chodzili ludzie 
mieszkający nawet w  oko-
licach kościoła. W okresie 
większej suszy wiele do-
mostw mimo to że później 
mieli własne studnie ale 
wody w nich brakowało, 
korzystało z niej . W studni 

tej wody nie brakowało nigdy.
Rozpoczynałam od cytatu z monogra�i 

ks. Andrzeja Rąba, cytatem też zakończę. 
„Można by więcej napisać o Krasnem 

ale nie chciałem zbytnio przeciążać pra-
cy. W miarę mojego czasu i sił chciałem tą 
pracą spłacić dług wdzięczności dla mojej 
rodzinnej wsi. Wzywam młodszych Kraś-
nian do rozpracowywania szczegółowych 
zagadnień związanych z przeszłością , te-
raźniejszością oraz przyszłością Krasnego”

B. W.ąs

Edukacja i oświata
Nasze szkoły wyglądają coraz piękniej

Krasne dawniej i dziś

Wójt Gminy Krasne zaprasza do składania propozycji do  
15 lipca 2016 r. na adres g.giedlarowiec@gminakrasne.pl

Szkoła Podstawowa w Krasnem Zespół Szkół w Strażowie

Zespół Szkół w Malawie Zespół Szkół w Palikówce                                                        Fot. G. Giedlarowiec

Gimnazjum w Krasnem

 Co możemy zrobić z tym 
pięknym kamieniem?
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Oświata w sołectwie Krasne

W kwietniu Przedszkole w Krasnem 
odwiedziła Pani Wiosna. Spotkała się ona 
z przedszkolakami z gr IV, V i VI. Dzieci słu-
chały opowiadanie o wiośnie oraz spotkały 
się z wiosennymi kwiatami. Przedszkolaki 
stroiły Panią Wiosnę w piękne, kolorowe, 
wiosenne kwiaty. Dzieci były zadowolone 
z odwiedzin Pani Wiosny, od której, na po-
żegnanie otrzymały słodycze.

W ramach akcji „Dzieci dzieciom” przed-

szkolaki przekazały do Biblioteki Publicznej 
w Krasnem książki i płyty DVD. Bajki zostaną 
oddane chorym dzieciom, do Wojewódzkie-
go Szpitala Klinicznego Nr 2 w Rzeszowie.

16 maja w GOK-u odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 
W związku z tym Przedszkole wzięło udział 
w programie artystycznym. Dzieci śpiewały 
piosenki i recytowały wiersze o książkach.

J.K.

Gminne Przedszkole w Krasnem

W br. przypada 170 rocznica urodzin 
i 100 śmierci Henryka Sienkiewicza, dlate-
go rok 2016 został ogłoszony przez Senat 
RP rokiem tego wybitnego powieściopisa-
rza, nowelisty i laureata Literackiej Nagrody 
Nobla.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem 
przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji po-
pularyzowania jego życia i twórczości. Od-
był się konkurs literacki pt. „Henryk Sienkie-
wicz – życie i twórczość” oraz plastyczny na 
ilustrację do wybranej powieści tego pisa-
rza.

Kulminacją obchodów była prezentacja 
projektu edukacyjnego „Henryk Sienkiewicz 
– pisarz i podróżnik”, w którego przygoto-
waniu uczestniczyło 6 uczniów z klasy IIb: 
Wiktoria Barszczowska, Agnieszka Chwajoł, 
Agata Haba, Nikodem Krzanicki i Daniel 
Szeliga, pod kierunkiem nauczycielki języka 
polskiego – Danuty Rudnickiej.

W wypełnionej po brzegi multimedialnej 
pracowni języka polskiego widzowie mogli 

prześledzić – bogato ilustrowane zdjęcia-
mi – kolejne etapy życia Henryka Sienkie-
wicza, szlaki podróży po trzech kontynen-
tach (w czym pomogły mapy), zapoznać 
się z twórczością, czemu służyła wystawa 
książek.

Tematykę twórczości przybliżyły frag-
menty �lmów, będących ekranizacją po-
wieści historycznych. Niewątpliwie dużym 
przeżyciem dla uczniów z klasy IIb był wy-
jazd na wycieczkę do Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. 

Uczniowie uczestniczyli w lekcji mu-
zealnej pt. „Podróże H. Sienkiewicza” oraz 
zwiedzili pałacyk-muzeum tego pisarza, 
ufundowany przez społeczeństwo w uzna-
niu zasług „pokrzepiciela serc”. Zaintereso-
wanie wzbudziło oryginalne wyposażenie 
pomieszczeń, pamiątki po pisarzu (w tym 
rękopisy), czy cenne dary od wielbicieli jego 
twórczości, a także medal i dyplom przy-
znanej mu w 1905 roku Literackiej Nagrody 
Nobla. Filmy i zdjęcia z pobytu w Oblęgor-

ku również zostały przedstawione podczas 
prezentacji projektu edukacyjnego.

Zainteresowanie widowni, na której za-
siedli uczniowie gimnazjum oraz V i VI kl. 
szkoły podstawowej, świadczy o tym, że 
kilkumiesięczna praca uczniów przygoto-
wujących projekt edukacyjny „Henryk Sien-
kiewicz – pisarz i podróżnik” przyczyniła się 
do wzrostu zainteresowania twórczością 
Noblisty.

D.R.

Rok sienkiewiczowski w gimnazjum

12 kwietnia w Para�i Krasne miała miej-
sce wizytacja kanoniczna, którą przeprowa-
dził ks. Biskup Edward Białogłowski.

W uroczystym spotkaniu z Eminencją 
udział wzięli uczniowie, grono pedagogicz-
ne, pracownicy szkoły, a także Wójt Gminy 
Krasne Wilhelm Woźniak, Przewodniczący 
Rady Gminy Marian Jachowicz oraz pro-
boszcz Para�i Krasne ks. Adam Dzióba. Na 
początku spotkania, Pani Dyrektor krótko 
scharakteryzowała tutejszą społeczność 
szkolną. Następnie zauważyła, że ta wizyta 
ma wymiar duchowy i jest wyrazem wspól-
nej troski o jak najlepsze wychowanie dzieci 
i młodzieży. Podkreśliła, że to od pedago-
gów, domu rodzinnego i otaczającej spo-
łeczności zależy ukształtowanie każdego 
młodego człowieka. Jest on jak pęd wino-
rośli, o który należy dbać i go pielęgnować. 
Wyraziła też swoją dumę z uczniów, którzy 
chętnie i na szeroką skalę organizują i biorą 
udział w akcjach charytatywnych oraz róż-
norodnych konkursach gdzie zdobywają 
laury na różnych etapach.

Zwróciła również uwagę na współpra-
cę z para�ą, która przejawia się w sposób 

szczególny podczas Rekolekcji wielkopost-
nych i podczas rozpoczęcia i zakończenie 
roku szkolnego. Wyraziła radość z tego, że 
ks. Biskup odwiedza naszą szkołę w Roku 
Miłosierdzia i w trakcie obchodów Rocznicy 
Chrztu Polski.

Kolejnym punktem spotkania była część 
artystyczna, poświęcona 1050 Rocznicy 
Chrztu Polski. Chór szkolny przygotowany 
przez Mariusza Koziołkiewicza zaśpiewał 
pieśń Jubileuszową „Gdzie chrzest tam na-
dzieja”, a uczennice przygotowane przez 
Alicję Witek zaprezentowały okolicznoś-
ciową scenkę, podczas której szukały od-
powiedzi na pytania: Dlaczego Mieszko 
I przyjął chrzest? Jak żyli ówcześni ludzie? 
Jakie znaczenie dla naszego kraju miało to 
wydarzenie?

Następnie ks. Biskup wręczył nagrody 
laureatom szkolnego konkursu historyczno 
– plastycznego „Chrzest Polski początkiem 
Państwa Piastów” i literacko-plastycznego. 
„Mój chrzest we wspomnieniach Rodziców” 
przygotowanego przez dyrektor Krystynę 
Ponulak i s. Irenę Biela. Pogratulował zwy-
cięzcom i docenił pomysł organizatorów 

konkursu oraz zaangażowanie uczniów ze 
wszystkich etapów nauczania.

Na zakończenie spotkania ks. Biskup 
skierował swoje słowo do obecnych na 
sali. Powiedział, że szkoła jest jak kwitnący 
wiosną ogród. Podziękował nauczycielom 
za trud pracy, poprowadził modlitwę w in-
tencji zebranych, udzielił pasterskiego bło-
gosławieństwa i dokonał wpisu do szkolnej 
Kroniki: „Biedny jest człowiek, który nie wie: 
Kim jestem? Wy wiecie. Z tego się cieszę 
i gratuluję. Z serca Wam błogosławię”.

Wierzymy, że to spotkanie na długo po-
zostanie w pamięci naszych umysłów i serc.

siostra Irena, katechetka

Ks. Biskup Edward Białogłowski gościem w naszej szkole
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Oświata w sołectwie Palikówka

,,Badacz wody” to międzynarodowy 
program edukacyjny, który daje uczniom 
na całym świecie możliwość przeprowa-
dzenia wspólnych działań związanych 
z wodą na rzecz ochrony zbiorników słod-
kowodnych naszej planety.

Przede wszystkim woda jest źródłem 
naszego życia. Używamy jej codzien-
nie m.in. do picia, kąpieli, podlewania 
ogródka, sprzątania domu, w przemyśle. 
Tymczasem okazuje się, że Polska ma bar-
dzo skromne zasoby wody i że pod tym 
względem nasz kraj ma zbliżone warunki 
do Egiptu. 

Zespół Szkół w Palikówce włączył się 
w realizację projektu, ponieważ uświa-
domiliśmy sobie, jak duże ilości wody zu-
żywamy, nawet o tym nie wiedząc. Z po-
mocą pani Anny Kurpaski, która została 
opiekunką naszego zespołu liczącego 16 
uczniów z I klasy gimnazjum, zrealizowa-
liśmy wiele zadań – wyzwań.

Nasze działania w programie Badacz 
wody: Zorganizowaliśmy warsztaty wod-
ne dla uczniów naszej szkoły. Uświadomi-
liśmy dzieciom, jak łatwo i szybko marnu-
jemy wodę. Pokazaliśmy kilka ciekawych 
sposobów na zabawę z jej małą ilością. 
Pod mikroskopem sprawdziliśmy skład 
wody z solą, cukrem, atramentem oraz 
wody z rzeki. Razem z dziećmi skonstru-

owaliśmy prosty �ltr wodny oraz tornado 
w butelce.

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole 
odbył się Festiwal Wody. Podczas imprezy 
uczniowie mogli zobaczyć doświadczenia 
i prezentacje ukazujące wiele możliwości 
wykorzystania wody. Przygotowaliśmy 
różne rodzaje cieczy nieniutonowskiej. 
Uczniowie mogli sprawdzić, jak zachowu-
je się ta substancja, gdy się po niej chodzi, 
stoi i skacze. Pokazaliśmy jak działa ,,lam-
pa lawa” oraz wspólnie zagraliśmy w grę 
,,Młody hydrolog”. Śmiechu i zabawy nie 
było końca. Najbardziej spodobała się bi-
twa na balony z wodą, która zakończyła 
wodne święto.

Od dwóch tygo-
dni w naszej szkole 
znajduje się ,,wodny 
deptak”, na którym 
zaprezentowaliśmy 
sposoby oszczędza-
nia wody. Podążając 
za wodnymi śladami, 
zobaczyliśmy, gdzie 
można zaoszczędzić 
dużą ilość marnowa-
nej wody.

Zbadaliśmy czy-
stość wody z pobli-
skiego starego kory-

ta Wisłoka. Żyją tam żaby, ślimaki, nad 
wodą fruwają ważki i mnóstwo komarów. 
Uświadomiliśmy sobie, że ludzie używają 
za dużo chemicznych środków czystości, 
które można zastąpić naturalnymi, takimi 
jak ocet czy cytryna.

To tylko niektóre zrealizowane przez 
nas wyzwania. Obecnie Zespół Szkół 
w Palikówce znajduje się na 8. miejscu. 
O tytuł Szkoły Miesiąca ubiega się 136 
polskich szkół. W realizacji programu bie-
rze udział 11 krajów. Najlepsze zespoły 
badaczy wody mają szansę na reprezen-
towanie swojego kraju w międzynarodo-
wej ceremonii wręczenia nagród, która 
odbędzie się w Londynie w 2016 r. 

Angelika Kopeć i Joanna Machno 
I klasa gimnazjum

Badacz wody

Gminne Przedszkole 
w Palikówce

Wizyta pani stomatolog

Dzień Niezapominajki

Dzień Marchewki

Dzień Oceanów z biblioteką
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Oświata w sołectwie Strażów

24 maja 2016 roku w Zespole Szkół 
w Strażowie odbył się �nał III Powiatowego 
Konkursu Przyrodniczego dla gimnazjali-
stów. Tematem tegorocznej edycji były kra-
je Basenu Morza Śródziemnego. Patronami 
przedsięwzięcia byli: Starosta Rzeszowski 
- Józef Jodłowski, Wójt Gminy Krasne - Wil-
helm Woźniak, a patronat merytoryczny 
pełnił Regionalny Ośrodek Debaty Między-
narodowej w Rzeszowie. W �nale konkursu 
wzięło udział 7 drużyn z gimnazjów z po-
wiatu rzeszowskiego: z Bud Głogowskich, 
z Łukawca, Krasnego, Malawy, Palikówki, 
Rzeszowa i Strażowa . 

Pierwszy etap konkursu, który odbył się 
w kwietniu, miał formę elektronicznego te-
stu. Finał rozpoczął się od konkurencji na 
zasadzie popularnego teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu” i pozwolił wyłonić trzy najlep-
sze zespoły gimnazjalistów: z Krasnego, 
Malawy oraz Strażowa. Spotkanie nie ogra-
niczyło się wyłącznie do zmagań konkur-
sowych, lecz było okazją do atrakcyjnego 
w formie poszerzenia wiedzy na temat kra-
jów Basenu Morza Śródziemnego

Druga część konkursu rozpoczęła się od 
występu Moniki Michny uczennicy II LO 
w Łańcucie, która zaśpiewała „Memory” z re-
pertuaru Barbary Streisand. Następnie ucz-

niowie rozwiązywali 3 zadania praktyczne. 
Zespoły miały za zadanie przyporządkować 
widoczne na slajdach obiekty z listy Dzie-
dzictwa Kulturowego UNESCO do odpo-
wiednich państw. Sprawdzona też została 
szczegółowa wiedza o krajach z konkurso-
wego zakresu: ich �agach, cechach demo-
gra�cznych, ukształtowaniu terenu, cieka-
wostkach. W ostatnim zadaniu uczestnicy 
musieli uzupełnić brakujące nazwy miej-
scowości, o których opowiadał podróżnik 
„Roberto”.

Podczas obrad jury podróżniczymi cie-
kawostkami podzielił się Jonasz Giemza 
uczeń II LO w Łańcucie, który opowiedział 
o 70-dniowej przygodzie w „Szkole pod 
żaglami" - rejsie, podczas którego poznał 
Ocean Atlantycki, Morze Północne, Danię, 
Norwegię, Anglię, Portugalię, Gibraltar, Hi-
szpanię, Francję oraz Włochy. Usłyszeliśmy 
mnóstwo barwnie opowiedzianych cieka-
wostek z tej "wyprawy życia". Przed ogłosze-
niem wyników Monika Michna po raz drugi 
zachwyciła wszystkich śpiewając piosenkę 
„Time to say goodbye” Andrea Boccellego.

Jury w składzie: Iwona Zawadzka, któ-
ra reprezentowała Starostwo Powiatowe 
w Rzeszowie, Wilhelm Woźniak - Wójt Gminy 
Krasne, Monika Lewicka - Konsultant Regio-

nalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie), Agata Gunia-Buk - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Strażowie, Marian Jacho-
wicz - Przewodniczący Rady Gminy, Piotr 
Lecki - Radny Gminy Krasne i Grzegorz Mo-
rycz - Sołtys Strażowa wyłoniło zwycięzców: 

I miejsce: Paulina Janac, Karolina No-
wak, Aleksandra Sadowska z Zespołu Szkół 
w Strażowie; 

II miejsce: Hubert Fejdasz, Malwina Skro-
bacz, Daniel Skrobacz z Gimnazjum w Kras-
nem; 

III miejsce: Krzysztof Cymer, Aleksandra 
Dziedzic i Natalia Lew z Zespołu Szkół w Ma-
lawie.

Organizatorami konkursu byli: Aneta Dą-
browska, Irena Kwoka i Tomasz Kuczyński - 
nauczyciele Zespołu Szkół w Strażowie. Go-
spodarzem i głównym fundatorem nagród 
była Agata Gunia-Buk - Dyrektor Zespołu 
Szkół w Strażowie.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie - spróbowali swoich sił 
i podjęli wyzwanie, gdyż każde takie przed-
sięwzięcie czyni nas bogatszymi o nowe 
doświadczenia. Gratulujemy również opie-
kunom wszystkich drużyn. Do zobaczenia 
za rok!

Aneta Dąbrowska, Irena Kwoka
Fot. Krzysztof Bysiewicz

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

„Stuka puka me serduszko chodź mamu-
siu przyłóż uszko, a usłyszysz słowa dwa; 
KOCHAM CIEBIE, powiem ja”

Jak co roku przedszkolaki uczciły Świę-
to Rodziny. 25 maja 2016 grupa Krasnale 

słowem, piosenką i tańcem wyraziły mi-
łość i wdzięczność za matczyną dobroć, 
trud i serce jaki wkładają w wychowaniu 
swoich dzieci. Na twarzach mam i jed-
nego tatusia zauważyć można było tylko 

jedno - wzruszenie i dumę ze swoich po-
ciech. Były wspólne zabawy i konkursy. Po 
zakończonym programie artystycznym 
przedszkolaki wręczyły swoim mamu-
siom i tatusiom upominki, które wcześ-
niej przygotowały i wszyscy zasiedli do 
słodkiego poczęstunku.

Lucyna Gunia

Święto Rodziny w przedszkolu
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Gminne Przedszkole w Malawie zorga-
nizowało w II semestrze roku szkolnego 
2015/16 Ogólnopolski Konkurs Literacko-
-Plastyczny  „W KRAINIE BAJEK - STWÓRZ 
SWOJĄ KSIĄŻECZKĘ”. Głównym celem 
konkursu było rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych przedszkolaków oraz po-
budzenie kreatywności prowadzącej do 
stworzenia bajeczki „innej od wszystkich”. 
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3 
– 6 lat, nauczycieli oraz rodziców. Cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Na konkurs na-
płynęło do Malawy aż 67 prac z całej Polski. 
Jury w składzie:  Pani Dyrektor Iwona Bereś, 
Marzena Sondej – koordynator konkursu, 
Agnieszka Kuczma, Alfreda Rogalska po dłu-
gich obradach wyłoniła laureatów w dwóch 
kategoriach. Wśród zwycięzców znaleźli się 
wychowankowie z Niepublicznego Przed-
szkola Weldon Kids w Dębicy, Przedszkola nr 
175 w Warszawie, Publicznego Przedszko-
la nr 2 w Markowej, Wesołego Przedszkola 
Active Kids w Jeleśni oraz Miejskiego Przed-
szkola nr 64 w Katowicach.

Cieszymy się, że Gminne Przedszkole 
w Malawie poprzez zorganizowanie konkur-
su o zasięgu ogólnopolskim mogło szeroko 
propagować ideę czytelnictwa wśród pol-

skich przedszkolaków i w ten sposób mieć 
skromny wkład w promocję działań oświa-

towych Gminy Krasne  poza jej granicami.
Magdalena Dziobak

Oświata w sołectwie Malawa
Dnia 9 czerwca 2016 r. uczniowie kl. 3b 

wraz z wychowawczynią panią Beatą Gło-
wiak otrzymali zaproszenie do Warszawy na 
uroczystą Galę Konkursu Ekologicznego ,,Po-
lub Baterie”. Projekt został realizowany w na-
szej szkole etapami, trwał od listopada 2015 
r. do marca 2016 r. Każdy z sześciu etapów 
konkursu polegał na zrealizowaniu określo-
nego zadania konkursowego. Do rywalizacji 
przystąpiły szkoły podstawowe z całej Polski. 
Celem konkursu była edukacja ekologicz-
na w zakresie ograniczenia negatywnego 
wpływu odpadów niebezpiecznych na śro-
dowisko. Organizatorem tej inicjatywy był 
Remondis Electrorecycling w Warszawie pod 
patronatem Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efek-
tem pełnego inwencji udziału w konkursie 
jest niemały sukces – Zespół Szkół w Malawie 

otrzymał III miejsce w Polsce. Otóż 
cieszy nas nie tylko to, że przyczy-
niliśmy się do ochrony przyrody, 
pogłębiliśmy świadomość ekolo-
giczną najmłodszych, ale i mate-
rialny wymiar sukcesu. Zwycięstwo 
przyniosło szkole dotację �nanso-
wą w postaci nagród rzeczowych 
w wysokości 4 tys. zł. 

Bieżące informacje dotyczące 
konkursów dostępne są na stronie 
internetowej: www.zsmalawa.pl, 
Tam też również można przeczytać 
o różnych sukcesach uczniów tej 
szkoły.

Beata Głowiak

Ogólnopolski sukces

W dniu 18 czerwca społeczność szkol-
na i przedszkolna brała udział w uroczy-
stych obchodach Dnia Oświaty Przed-
szkola i Szkoły w Malawie.

W programie było: liczne zabawy na 
wesoło, teatr rodziców przedszkolaków, 
festiwal talentów uczniów, gra�ti na folii, 
artystyczne malowanie twarzy, spotkania 
w grupach z okazji Dnia Mamy i Taty, war-
sztaty origami, rękodzieła artystycznego, 
nauka pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, czary-mary, wystawa prac uczniow-
skich, ogród książek, poczęstunek (bigos, 
kiełbasa z grilla, napoje, domowe wypieki 
z kuchni rodziców). Bierzące informacje z 
życia szkoły na stronie www.zsmalawa.pl.

Jan Żyłka

Dzień Oświaty

Stwórz swoją książeczkę
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W dniu 30 maja 2016 roku w siedzibie 
Stowarzyszenia LGD „Eurogalicja” w So-
kołowie Małopolskim ogłoszone zostały 
wyniki konkursów malarskiego „Eurogali-
cja na wiosnę 2016” oraz fotogra�cznego 
„Moja miejscowość wczoraj i dziś”. Wśród 
wszystkich uczestników tych konkur-
sów jury doceniło również prace wyko-
nane przez uczestników z naszej gminy. 
W konkursie fotogra�cznym nagrodzony 
został Mateusz Kowalczyk ze Strażowa, 
w konkursie malarskim nagrodzono pa-
nią Magdalenę Szpyrkę z Krasnego oraz 
wyróżniono Huberta Pocheć z Krasnego. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy.

Lidia Hajduk

Wernisaż prac malarskich i fotogra�cznych

Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 

w Krasnem zaprasza do udziału wszyst-
kich twórców rękodzieła gminy Krasne 
w II Gminnej Wystawie Rękodzieła Ar-
tystycznego. Wystawa ma na celu m. in. 
zaprezentowanie twórczości amatorskiej 
mieszkańców gminy i wymianę doświad-
czeń między twórcami różnych technik 
rękodzielniczych. W wystawie mogą 

wziąć udział indywidualni artyści niepro-
fesjonalni tworzący rękodzieło w dowol-
nej technice (hafty, obrazy haftowane, 
prace szydełkowe, obrusy i swetry zrobio-
ne na drutach, stroiki dekoracyjne, wyro-
by z rogów jelenia tj. lampka, świeczniki, 
grawerunek na lustrze, kielichy, puchary, 
biżuteria i inne) zamieszkali na terenie 
gminy Krasne.

Zapisy chętnych prowadzone przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
w Krasnem telefonicznie, e-mailem lub 
osobiście podając: imię i nazwisko twór-
cy, miejsce zamieszkania oraz technikę rę-
kodzielniczą. Planowany termin wystawy 
– wrzesień 2016 r.

Lidia Hajduk

Mażoretki „Re�ex” 5 czerwca 2016r. zespół Mażoretek 
„Re�ex” działający  w  GOKiB w Krasnem 
wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Amatorskich Zespołów Mażoretek 
„Majorki” w Krośnie. Dziewczęta w kate-
gorii juniorki wywalczyły II miejsce.  Po 
prezentacji konkursowej odbyła się  
wspólna parada mażoretek z towarzysze-
niem Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej.  
Pochód poprowadzony był ulicami Kros-
na na krośnieński Rynek, gdzie nastąpiło 
wręczenie nagród. 

Nasze tancerki z zespołu „Re�ex” 18 
czerwca 2016r. zdobyły 3 miejsce w ka-
tegorii baton juniorki w I Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Mażoretkowych 
i Cheerleaderkowych FAME w Głogowie 
Małopolskim. W tym samym konkursie 
w kategorii solo baton juniorki Aleksan-
dra Górak zdobyła II miejsce.

Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów.

Alicja Geroń-Sierżęga



21
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 6 (2/2016)

Kultura

11 maja br. w sali widowiskowej GOKiB 
w Krasnem odbyła się premiera spektaklu 
„Wdowy” w wykonaniu młodzieżowego 
Teatru A Propos.

„Wdowy“ autorstwa Sławomira Mrożka 
to czarna komedia. Jest określana również 
przez krytyków, jako komedia egzysten-
cjalna poruszająca temat śmierci. Mrożek 
proponuje widzom przewrotną zabawę 
z kostuchą, która zaprasza do swoistego 
danse macabre. Śmierć wkracza na scenę 
pod postacią pięknej, wytwornej kobiety, 
która intryguje wszystkich obecnych swo-
im przybyciem.

 „Wdowy“ są raczej scenicznym żartem 
niż rozbudowanym dramatem. Sala wido-
wiskowa zostaje zamieniona na kawiarnię, 
gdzie toczy się cała akcja sztuki. Spotkanie 

dwóch wdów o dość spolaryzowanych 
osobowościach powoli prowadzi do odkry-
cia tajemnicy dotyczącej ich mężów. Nie 
jest to jednak pretekst do zabawnej kome-
dii pomyłek, ale okazja do typowo mrożko-
wego odkrycia przewrotnej prawdy o czło-
wieku. Tym bardziej, że nad wszystkim 
czuwa wścibska kelnerka, która wie więcej 
o obu wdowach, niż one mogą sobie zda-
wać sprawę. Jest ona swoistym su�erem 
dla publiczności, która odkrywa przed nią 
coraz to nowe szczegóły z życia obu pań. 

Na scenie wystąpiły młode aktorski 
z Teatru A Propos: Klaudia Migacz, Alek-
sandra Cygan, Karolina Szuberla oraz 
Maria Kasprzyk. Spektakl został zaprezen-
towany 10 czerwca na Konfrontacjach Te-
atralnych Małych Form „Antrakt” w Prze-
myślu, gdzie zdobył II Nagrodę.

Maciej Szukała
Fot. Ireneusz Śpiewla

„Wdowy”

W dniach 19-20 maja br. Teatr Pacynka 
z Krasnego uczestniczył w XXI Zamko-
wych Spotkaniach Teatralnych o laur 
„Złotego Gragulca” w Szydłowcu, gdzie 
otrzymał Grand Prix za spektakl „Wszyst-
kie smoki o tym wiedzą”!  Mało tego, nasz 
najmłodszy aktor Hubert Pocheć zdobył 
Nagrodę Aktorską za rolę Drwala. 

Festiwal jest barwną imprezą skupia-
jącą dziecięce i młodzieżowe teatry z ca-
łej Polski. Do tegorocznej edycji Spotkań  

organizatorzy zakwali�kowali 20 teatrów 
/w tym dziewięć dziecięcych i jedena-
ście młodzieżowych/ m. in. z: Warszawy, 
Rzeszowa, Święcicy, Piaseczna, Zduńskiej 
Woli, Radomia, Bliżyna czy Sandomierza. 
Teatr Pacynka po raz drugi uczestniczył 
w tym wydarzeniu (wcześniej w 2011 
roku prezentowany był „ Kot w butach”) 
i kolejny raz przywiózł Główną Nagrodę. 
Spektakle zaproszonych grup odbywały 
się w kameralnej sali wspaniałego szyd-

łowieckiego zamku, a zmagania kon-
kursowe oceniało Jury w składzie: Jerzy 
Kaszuba – absolwent Akademii Praktyk 
Teatralnych w Gardzienicach, reżyser 
teatru amatorskiego, pedagog oraz Ad-
rian Wajda – aktor Teatru im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach, absolwent PWST 
w Krakowie.

Festiwal w Szydłowcu był pierwszym 
wyjazdem konkursowym zespołu. Przed-
stawienie zostało znakomicie ocenione 
przez Jury, szczególnie doceniono wysoki 
poziom aktorski grupy, spontaniczność 
dzieci i ciekawe rozwiązania plastyczne. 

Spektakl „Wszystkie smoki o tym wie-
dzą” to humorystyczna, szalona i mądra 
przypowieść o małej, ciekawskiej smo-
czycy o imieniu Hirka, która samotnie 
wyrusza w świat i doświadcza wielu nie-
samowitych przygód. Podczas wędrówki 
uczy się życia i jego prawideł, a także na-
wiązuje liczne przyjaźnie. Sztuka została 
napisana przez Izabelę Degórską, znaną 
autorkę scenariuszy dla teatru, a reżyse-
rem, autorem scenogra�i i muzyki jest 
Maciej Szukała. 

Maciej Szukała

Grand Prix dla „Pacynki”
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„Kukły” to pierwsza na Podkarpaciu 
impreza związana z szeroko pojętym te-
atrem lalek mająca na celu przybliżenie 
dzieciom i młodzieży tego wciąż fascynu-
jącego, a zarazem nieodkrytego rodzaju 
sztuki. To interdyscyplinarne wydarzenie 
łączący ze sobą różne rodzaje twórczości; 
od teatru, plastyki poczynając, a kończąc 
na tańcu i muzyce. Jednakże najważniej-
szą dziedziną pozostaje teatr, zwłaszcza 
ten lalkowy. W tym roku odbyła się już VIII 
edycja tego Wojewódzkiego Konkursu 
Plastyczno-Teatralnego.

Zadaniem uczestników było zaprojek-
towanie i wykonanie własnej lalki teatral-
nej (kukły, pacynki, marionetki lub jawaj-
ki) lub maski. W tej edycji temat konkursu 
to: postacie z �lmów animowanych, ko-
miksów i dobranocek.

Wszystkie prace zostały wykonane 

z wielką starannością, pomysłem i orygi-
nalnością, dlatego jury postanowiło przy-
znać wiele nagród dla autorów lalek 
i masek. Jak co roku przed wręczeniem 
nagród odbędzie się widowiskowa „Pa-
rada Kukieł”, czyli kolorowy happening 
uliczny prezentujący radosną twórczość 
dzieci i młodzieży. 

Dla wszystkich uczestników przy-
gotowano wiele atrakcji: występy ma-
żoretek, orkiestry oraz popisy kuglarzy 
chodzących na szczudłach. Podczas im-
prezy można było zobaczyć trzy świetne 
przedstawienia: Teatr Grymas pokazał 
spektakl „Ewa, Ptysia, Gżegżółka i Spółka”, 
Teatr Pacynka z Krasnego zaprezentował 
„Wszystkie smoki o tym wiedzą”, a Henryk 
Hryniewicki ze swoim Teatrem Nemno 
uraczył najmłodszych sztuką „Tymoteusz 
Rimcimci”.

Maciej Szukała
Fot. Ireneusz Śpiewla

Konkurs „Kukły” 2016

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Krasnem z całą serdecznością traktuje 
najmłodszą społeczność naszej gminy 
jaką są dzieci przedszkolne. Niezależnie 
od regularnych zajęć dla dzieci szcze-
gólnie uzdolnionych jakie odbywają się 
w GOK-u zorganizowano wyłącznie dla 
milusińskich konkurs plastyczny pt. ”Por-
tret Mojej Mamy”, do którego przystąpi-
ły wszystkie przedszkola z terenu gminy 
Krasne.

W dniu 20 maja 2016 r. w Sali widowi-
skowej GOKiB w Krasnem nastąpiło uro-
czyste otwarcie wystawy prac przedszko-
laków połączone z wręczeniem nagród 
i listów gratulacyjnych wychowawcom. 

Dzieci miały możliwość 
sfotografowania się 
wspólnie z mamami 
i opiekunami, było słod-
ko i wesoło. Dla wszyst-
kich widzów zatańczył 
zespół „Gwiazdeczki” 
działający w GOKiB Kras-
ne.

Relację z wydarzenia 
można obejrzeć na stro-
nie www.gokkrasne.pl

Irena Tuszyńska

„Portret Mojej Mamy”

Koncert „Kwiatki dla matki” zorganizo-
wano w dniu 24 maja 2016 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krasnem po to, aby 
podziękować rodzicom za ich trud i po-
święcenie.

W bardzo miłej atmosferze, mamy 
i ojcowie zobaczyli popisy wokalne i ta-
neczne swoich dzieci. Było dużo radości 
i wzruszenia w chwili, gdy dostawali od 
swoich pociech wyrazy wdzięczności i mi-
łości oraz symboliczny kwiatek.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za 
przybycie i życzymy wielu sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Liliana Sendera
Fot. Ireneusz Śpiewla

„Kwiatki dla matki”
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu 
umie czytać.” 

Warenns  

26 kwietnia br. odbyło się ostatnie 
spotkanie Grupy Zabawowej 2015/2016. 
Miało ono charakter dogoterapii ,w której 
uczestniczyła labradorka – Anika. Dzieci 
bawiły się z pieskiem, karmiły go, uczyły 
nowych sztuczek oraz nie odstępowały 
go na krok. Maluchy na koniec otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz zdjęcia i �lmiki 
rejestrujące wszystkie zajęcia. Zapraszam 
na kolejny sezon 2016/2017.

W ramach akcji „Dzieci Dzieciom”, do 
Bibliotek Publicznych w Strażowie, w Pa-
likówce i w Krasnem napłynęły książki dla 
dzieci, od przedszkolaków w/w miejsco-
wości oraz od uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Strażowie. Akcja została zaini-
cjowana przez BP w Krasnem, w której 
uczestniczą wszystkie biblioteki publicz-
ne naszej gminy. Polega ona na zbieraniu 
bajek, zarówno w formie papierowej, jak 
i elektronicznej, z których „wyrośli” nasi 
milusińscy. Podarowane książeczki zo-

staną, po raz kolejny, przekazane małym 
pacjentom Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w najbliż-
szym czasie, podczas zajęć bibliotecz-
nych przeprowadzanych przez BP oraz do 
kącika widzeń Zakładu Karnego w Załężu, 
z którymi to instytucjami BP w Krasnem 
współpracuje. 

Tą drogą dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli w tym, aby akcja przyniosła za-
mierzony efekt. Dziękuję Rodzicom za 
to, iż wychowali swoje pociechy na ludzi, 
którzy chcą dzielić się z innymi. Dziękuję 
Dzieciom za to, że potra�ły oddać innym 
dzieciom ...cząstkę siebie. Chcemy, aby 
biblioteki stały się miejscem, gdzie moż-
na zostawić „zużyte” książki; biblioteki 
wiedzą jak rozdysponować je, aby zyskały 
one drugie życie. Zbiórka książek trwa!

16 maja w GOK-u odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblio-
tek. W związku z tym Biblioteka Publiczna 
w Krasnem wespół z biblioteką Szkoły 
Podstawowej i Gminnym Przedszkolem, 
przygotowała program artystyczny doty-
czący książki. Dzieci recytowały wierszyki, 

śpiewały piosenki, przedstawiły insceniza-
cję pt.: „ Sąd nad książką” oraz zaprezento-
wały dzieje książki na przełomie wieków. 

Od 1 maja br. Bibliotece Publicznej 
w Krasnem przyznano cały etat. Dziękuję 
tym wszystkim, którzy podjęli taką de-
cyzję. Dotychczasowe funkcjonowanie 
głównej biblioteki w okrojonym wymia-
rze czasu, jakim było pół etatu, utrudnia-
ło wszelkie działania , jakie musi, powin-
na czy mogłaby biblioteka prowadzić. 
Obecnie na współczesnego bibliotekarza 
narzucane są obowiązki przewyższające 
jego kompetencje bibliotekarskie. Powi-
nien posiadać wiedzę nie tylko biblioteko-
znawczą, lecz także z zakresu wielu innych 
dziedzin. Oprócz tego, obok zadań czysto 
formalnych, powinien prowadzić szeroką 
działalność kulturalną. Taka wszechstron-
na rola bibliotekarza możliwa jest tylko 
w odpowiednich warunkach. Biblioteka 
Publiczna w Krasnem jest już na dobrej 
drodze, aby lepiej pełnić swoją rolę .

Biblioteka jest czynna codziennie 
(oprócz sobót i niedziel). Serdecznie za-
praszamy. Więcej informacji na: www.go-
kkrasne.pl oraz na Facebook-u: Biblioteka 
w Krasnem

M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

W ramach książek do przeczytania 
proponuję Państwu książkę amerykań-
skiego pisarza pochodzenia afgańskiego 
pt. „Chłopiec z latawcem”, która już w mo-
mencie debiutu (2003) stała się bestselle-
rem.

Ta pisana barwnym językiem powieść 
ukazuje kilka płaszczyzn czasowych 
i przestrzennych. Po pierwsze autor ry-
suje przed czytelnikiem obraz wolnego, 
pięknego w tradycje i obyczaje Afganista-
nu, który wpada w ręce talibów rozpoczy-
nających dramatyczny i pełen cierpienia 
okres w życiu głównych bohaterów : Ami-
ra i jego ojca. To właśnie oni , chcąc ocalić 
swoje życie musieli uciekać do obcego im 
kulturowo kraju-Stanów Zjednoczonych.

Na tym tle autor powieści umieszcza 
zmagania głównego bohatera z samym 
sobą, ze swoimi słabościami, winami 
i w końcu wyrzutami sumienia. Pojawia 
się tu pytanie: czy z win z przeszłości moż-

na się odkupić?, czy można zmazać swoje 
grzechy i jaką cenę trzeba za to zapłacić?

Motyw ten nie jest całkiem nowy, lite-
ratura bowiem co jakiś czas go podnosi. 
Dajmy na ten przykład arcydzieło literatu-
ry rosyjskiej i światowej jakim jest „ Zbrod-
nia i kara” Fiodora Dostojewskiego z jej 
głównym bohaterem –Raskolnikowem.

Wróćmy jednak do „Chłopca z lataw-
cem”. Powieść z pewnością wzruszy czy-
telnika i pokaże mu świat kultury islam-
skiej z trochę innej strony niż ostatnio 
przywykliśmy.

Nie zabrakło w niej także aspektów 
związanych z życiem każdego z nas : 
miłość i nienawiść, dobro i zło, wierność 
i zdrada, skrucha i zatwardziałość, egoizm 
i altruizm czy prawda i fałsz... 

Jakże to bliskie nam, nieprawdaż? 

R. Żołynia
Fot. Wydawnictwo Albatros

Khaled Hosseini „Chłopiec z latawcem”
Książki do przeczytania



Ludzie z pasją
Mieszkaniec Krasnego 

wygrał Bieg Rzeźnika Ultra
Bieg Rzeźnika Ultra wy-

startował 21 maja o godzi-
nie 22 z Cisnej w Bieszcza-
dach. Zawodnicy mieli do 
pokonania odpowiednio 
100 i 140 kilometrów po 
częściowo zmienionej, po-
dobnie jednak trudnej tra-
sie. Z biegnących na dłuższy 
dystans 282 osób ostatecz-
nie na mecie zameldowało 
się 47 zawodników. Więk-
szość z nich zdecydowała 
się na �nisz na setnym kilometrze. Najszybszym na 140-kilometrowym 
dystansie okazał się Tomasz Komisarz z fenomenalnym czasem 18 godz. 
i 16 min.! Tym bardziej jest to niesamowite, że zameldował się na mecie 
blisko 40 min. przed następnym zawodnikiem. 

W tym roku Biegacz z Krasnego wygrał także Niepokornego Mnicha, 
Ultra Maraton Podkarpacki 70 km, a w zeszłym roku był drugi na Łemko-
wyna Ultra Trail 150. Teraz przygotowuje się do Dolnośląskiego Festiwa-
lu Biegów Górskich i Ultramaratonu - Biegu 7 Dolin. 

Gratulujemy wyczynu i życzymy kolejnych sukcesów! Zachęcamy do 
przeczytania wywiadu z Panem Tomaszem dostępnym na portalu Na-
pieraj.pl.

Źródło: www.biegrzeznika.pl 
G. Giedlarowiec, fot. Anna Dąbrowska

Musiałem Cię zostawić i pojechać w świat daleki 
przez morza, lądy i rzeki może i na wieki.
Serce me z bólu płacze bo może już więcej Cię nie zobaczę.
Lecz dzisiaj ta obca Kraina Jest dla mnie obcą Matką
i przybraną bez Kochania.
Matka moja przytulała mnie do swego łona do swych 
dzieci i do rodzinnego grona.
tu gniazdko rodzinne uwiłem i powoli się jakoś przyzwy-
czaiłem.
Wychowałem 4-ro dzieci, mam 12 wnuków i 9-ciu pra-
wnuków.
przeżyłem długie i ciężkie chwile i lata 
przewędrowałem szmat ziemi od Karpat po Morze Bałty-
ckie
poznałem świat – kulturę i słowo Boże.
Teraz chodzę na mogiłę mej żony paciorek odmówię
 i podziękowanie o�aruję za przeżytych Razem 62 lata.
Wieczorem często Rodziców wspominam
Odpoczywają na rodzinnej ziemi Uchorniki daleko stąd na 
Ukrainie
Dziś wspominam jak wiatr kołysał na szerokich łanach pól
złocista pszenicę posrebrzana żytem a na dużych łąkach 
zapach polnych kwiatów i niezliczona ilość kopek pach-
nącego siana
a przy domach – stada białych kóz – owiec – 
czerwonych krów i huculskie koniki.
 Chciałbym komuś opowiedzieć jak to dawno temu
przed II-gą Wojna Światową żyli ludzie na wsi – 
o jedli i jak się bawili.

Karol Zieliński - mieszkaniec Krasnego, który swój czas 
na emeryturze poświęca sztuce, w tym na twórczość 
plastyczną i literacką.

Fot. Z. Rogala

Karol Zieliński 

„Ojczyzno”

Paweł Pabian jest trene-
rem umiejętności osobi-
stych, zapalonym miłośni-
kiem gór i Przewodnikiem 
Górskim z uprawnieniami 
na cały teren Beskidów, 
poczynając od Beskidu 
Śląskiego na Bieszczadach 
kończąc. Jest również pre-
zesem Akademickiego Od-
działu PTTK w Rzeszowie 
oraz właścicielem �rmy szkoleniowo-turystycznej PERFECT PROGRESS. 
Zdobył już m.in. najwyższy szczyt Alp Mont Blanc (4810 m.n.p.m.), czy 
położony w Kirgistanie Pik Lenina o wysokości 7134 m.n.p.m., zaliczany 
do prestiżowego odznaczenia Śnieżnej Pantery. Biegi ultra też obce mu 
nie są, największy wyczyn to 13 miejsce na ponad 700 uczestników w 100 
kilometrowym maratonie na orientację (kierat) po Beskidzie Wyspowym. 
Ekstremalny sport oraz ciągła praca nad własnym rozwojem i poprawia-
niem wydajności uruchomiła pasję i potrzebę dzielenia się tym z innymi 
nie pozbawiając go tolerancji i akceptacji dla odmiennych celów innych 
ludzi. Swoją pasję godzi z sukcesami w  życiu zawodowym i rodzinnym.

Najnowsze przedsięwzięcie pana Pawła związane jest z gminą Krasne. 
Chce on najszybciej w historii pokonać drugi co do długości szlak górski 
w Polsce – niebieski z Grybowa do Rzeszowa o długości 450 km, bez po-
mocy z zewnątrz, o własnych siłach w czasie 150 godzin samotnie. Finał 
tego biegu będzie przedłużony z Białej, gdzie szlak się kończy do Kras-
nego, skąd pochodzi i gdzie mieszka zawodnik. Życzymy dobrej pogody, 
wytrwałości, braku kontuzji. Trzymamy kciuki!

Lidia Hajduk, fot. achiwum prywatne Pawła Pabiana

Niebieskie wyzwanie


