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PAŹDZIERNIK:

• II Podkarpacka Jesień Jazzowa
• konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Z policja bezpieczniej”
• konkurs plastyczny dla uczniów szkół „Piękna nasza okolica w jesiennej szacie”
• spektakl „Wdowy” S. Mrożek
• IV edycja Ligii Gier bez Prądu
• koncert słowno-muzyczny „Idzie jesień pełna barw”

LISTOPAD:

• uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 XI
• wieczór wróżb andrzejkowych
• warsztaty artystyczne: ozdoby świąteczne
• Kiermasz Bożonarodzeniowy

GRUDZIEŃ:

• premiera spektaklu „Domowe duchy”
• XVI Wojewódzki Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy Wędrownicy

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W KRASNEM
OGŁASZA NABÓR NA ZAJĘCIA: 

ARTYSTYCZNE
PLASTYCZNE
TEATRALNE
WOKALNE

TANECZNE, INSTRUMENTALNE
KOŁA SZACHOWEGO

- dzieci w wieku szkolnym już od 1 kl. szkoły podstawowej
- młodzież

- dorosłych – zajęcia tańca towarzyskiego – bez ograniczeń wiekowych

Zapraszamy zainteresowanych o kontakt osobisty z GOKiB 
w Krasnem (Krasne 743) 

w godzinach pracy ośrodka kultury
 jak również kontakt telefoniczny nr 17 855 52 08
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Nasza gmina jest coraz piękniejsza
Jednym z najważniejszych zadań obec-

nej kadencji jest realizacja zadań inwesty-
cyjnych gwarantujących stabilny rozwój 
naszej gminy oraz poprawę warunków 
życia wszystkich jej mieszkańców. Wśród 
tych inwestycji jest kilka szczególnie waż-
nych z punktu widzenia potrzeb społecz-
nych, w tym poprawa stanu technicznego 
sieci dróg, budowa i rozbudowa infra-
struktury oświatowej oraz rewitalizacja 
obszarów i obiektów zdegradowanych 
celem nadania im nowych funkcji. Na in-
westycje drogowe i remonty cząstkowe 
nawierzchni dróg gmina wydatkowała 
w okresie ostatnich dwóch lat kwotę 3 
659 276,52 zł, za którą przebudowała 
i ulepszyła 8 215,75 m dróg będących 

w zarządzie gminy Krasne w tym 4 763 m 
gminnych dróg publicznych. Inwestycje 
realizowane były przy wsparciu ze środ-
ków zewnętrznych.

W bieżącym roku została przebudo-
wana droga gminna 108557R Palikówka-
-Łąka na odcinku o długości 507,75 m. 
Zmodernizowanych zostało 3 554 m dróg 
w tym w miejscowości Krasne droga na 
Kąty na dz. nr 726, 447, droga gminna nr 
108574R Krasne Łąkowa, droga na dz. nr 
2631,2616/1,2627, droga Krasne -Jawor-
nik na dz. nr 2394/1, 2422, 2419 oraz dro-
ga na dz. nr 2636, w Malawie droga na dz. 
nr 1705/47 oraz droga do Machowskich 
na dz. nr 692, w Palikówce droga gminna 
nr 108576R Palikówka Kolonia oraz droga 
na dz. nr 1216/10, w Strażowie droga do 
cmentarza na dz. nr 545 oraz droga na dz. 
nr 45/2, 46/3, 47/2, 48/6, 48/4.

W granicach administracyjnych gmi-
ny Krasne, wykonane zostały roboty na 
drogach powiatowych administrowa-
nych przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

Przy pomocy finansowej udzielonej przez 
Gminę w kwocie 340 000,00 zł wybudo-
wano chodnik w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1384R Terliczka-Łąka-Strażów w miej-
scowości Palikówka (w km 5+300-5+878, 
5+900-6+010), w ciągu drogi powiatowej 
Nr 1393R Krasne-Strażów-Krzemienica 
w miejscowości Strażów (w km 6+360-
6+480, 6+500-6+730) oraz przebudowa-
no drogę powiatową Nr 1396R Wilkowy-
ja-Malawa-Wola Rafałowska-Chmielnik 
w miejscowości Malawa (w km 2+550-
3+180). W chwili obecnej trwa budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 
1394R Krasne-Kolonia-Strażów w miej-
scowości Krasne (w km 0+290-0+560). 
Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił rów-

nież przetarg na przebudowę 
drogi powiatowej Nr 1399R 
Malawa-Rzym-Chmielnik, 
która planowana jest do reali-
zacja jeszcze w 2016 rok.

Bieżący rok, to również rok 
przygotowań inwestycji dro-
gowych zaplanowanych na 
kolejne lata kadencji, w tym 
planowanych do realizacji 
w ramach Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego /ROF/. 
Zakończone zostały prace 
projektowe remontu drogi 
gminnej Krasne Zagumnie 
I Nr 108563R obecnie Krasne 
przez wieś Zachód oraz prze-
budowy drogi gminnej nr 

108554R Palikówka Przycznia. Kontynuo-
wane są prace związane z budową drogi 
gminnej nr 108561R Krasne Mała Kolonia.

Rosną w górę nasze budynki oświato-
we. Dzięki wsparciu finansowemu z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 
RPO WP, możliwe będzie zakończenie 
w 2017 roku nie tylko rozbudowy bazy 

edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie, ale 
również budowy 8 oddziałowego przed-
szkola w miejscowości Krasne. 

W październiku bieżącego roku zo-
stanie ogłoszony przetarg na budowę 
stanu surowego przedszkola w miejsco-
wości Strażów. Władze gminy, z myślą 
o najmłodszych obywatelach, zamierzają 
podjąć starania związane z pozyskaniem 
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XXIV sesja z dnia 22 czerwca 2016 r.

1. Uchwała Nr XXIV/184/2016 w/s rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Gminy Krasne za rok 2015 wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu.

2. Uchwała Nr XXIV/185/2016 w/s udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 
2015r.

3. Uchwała Nr XXIV/186/2016 w/s zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2015.

4. Uchwała Nr XXIV/187/2016 w/s zaciąg-
nięcia kredytu długoterminowego w Banku 
Ochrony Środowiska S.A. ze środków pocho-
dzących z linii zagranicznej CEB i EIB na po-
krycie planowanego deficytu budżetu gminy 
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu 
Szkół w Malawie”.

5. Uchwała Nr XXIV/188/2016 w/s współ-
działania między jednostkami samorządu te-
rytorialnego.

6. Uchwała Nr XXIV/189/2016 w/s obcią-
żenia nieruchomości będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Krasne położonej w obrę-
bie Rzeszów-Załęże.

7. Uchwała Nr XXIV/190/2016 w/s nie-
odpłatnego przekazania na majątek Gminy 
Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy 
Krasne.

8. Uchwała Nr XXIV/191/2016 w/s zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Krasne.

9. Uchwała Nr XXIV/192/2016 w/s upoważ-
nienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zo-
bowiązań ponad kwotę określoną w budżecie 
gminy Krasne na 2016 rok.

10. Uchwała Nr XXIV/193/2016 w/s zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2016.

XXV sesja z dnia 11 lipca 2016 r.

1. Uchwała Nr XXV/194/2016 RGK w/s zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 
2015.

2. Uchwała Nr XXV/195/2016 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Krasne.

3. Uchwała Nr XXV/196/2016 RGK o uchy-
leniu uchwały w/s współdziałania między jed-
nostkami samorządu terytorialnego.

4. Uchwała Nr XXV/197/2016 RGK w/s usta-
lenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr XXV/198/2016 RGK w/s tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze, zatrudnionych w jed-
nostkach oświatowych Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XXV/199/2016 RGK w/s po-
wołania komisji doraźnej do dokonania znisz-
czenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

XXVI sesja z dnia 30 sierpnia 2016 r.

1. Uchwała Nr XXVI/200/2016 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2015.

2. Uchwała Nr XXVI/201/2016 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Krasne.

3. Uchwała Nr XXVI/202/2016 RGK w/s na-
bycia nieruchomości położonej w miejscowo-
ści Strażów na własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew. 601).

4. Uchwała Nr XXVI/203/2016 RGK w/s 
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 
1237/101 położona w Krasnem).

5. Uchwała Nr XXVI/204/2016 RGK w/s na-
bycia nieruchomości położonych w miejsco-
wości Krasne na własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew. 1692/2 i 1708).

6. Uchwała Nr XXVI/205/2016 RGK w/s 
uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 22 
„PALIKÓWKA-ETAP I”.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjętę uchwały

środków z programu MALUCH 2017 na 
utworzenie żłobka w miejscowości Kras-
ne. Dofinansowanie to pozwoliłoby na 
uruchomienie żłobka w I kwartale 2018 r.

Opracowanie w bieżącym roku pro-
jektów termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, umożliwiło po-
zyskanie środków na ich realizacje z RPO 
WP i tym samym wykonanie prac termo-
modernizacyjnych budynku Urzędu Gmi-
ny, Zespołu Szkół w Malawie oraz budyn-
ku OSP w Palikówce do końca 2017 roku. 
Obecnie trwają prace projektowe Cen-
trum promocji dziedzictwa kulturowego 
w Krasnem, na bazie budynku obecnego 
przedszkola i sali widowiskowej w GOKiB. 
Centrum realizowane będzie w ramach 
ROF, z planowanym terminem realizacji 
w III kwartale 2018 r. 

Gmina Krasne re-
alizuje również wiele 
mniejszych, ale jakże 
istotnych dla poprawie-
nia wizerunku gminy 
przedsięwzięć takich jak 
odbudowa i konserwa-
cja rowów melioracyj-
nych w tym rowu M-5 na 
długości 0,98 km, bie-
żące utrzymanie dróg, 
rozbudowa bazy przy-
stankowej czy zagospo-
darowanie przestrzeni 
publicznych w tym pla-
ców zabaw.

Gmina Krasne to nie tylko jednostka 
administracyjna, ale przede wszystkim 
wspólnota jej mieszkańców, tak bardzo 
ceniących swoją tożsamość i przywiąza-
nie do swojej „małej ojczyzny”, naszym 
celem jest dalsze zabieganie o środki 
zewnętrzne, które umożliwią realizacje 
kolejnych działań zmierzających do po-
prawy życia wszystkich jej mieszkańców. 

Barbara Wandycz-Słowińska
Fot. Urząd Gminy Krasne
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W związku z coraz częściej pojawiają-
cymi się sygnałami o aktach wandalizmu 
i włamaniach na terenie gminy Krasne, 
Wójt Gminy Krasne podjął działania ma-
jące na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy. W tym celu zawarł 
porozumienie z Komendantem Miejskim 
Policji w Rzeszowie, w ramach którego do 
naszej gminy kierowane są dodatkowe 
patrole Policji. 

Pomimo, że nie udało się przywrócić 
Posterunku Policji w Krasnem, od sierpnia 
w suterenach Urzędu Gminy Krasne funk-
cjonuje Punkt Konsultacyjny Policji. Punkt 
czynny jest w każdy wtorek w godz. 9:00 
- 12:00 oraz w każdy czwartek w godz. 
16:00 - 19:00. 

Gmina Krasne zadbała również o wdro-
żenie systemu monitoringu. Łącznie za-
instalowano 26 kamer, monitorujących 
teren wokół budynków użyteczności 
publicznej (obok stadionu „Crasnovii” 
Krasne i „Stumyka” Malawa, siedziby 

Urzędu Gminy Krasne 
i GOKiB Krasne, apteki 
w Krasnem i Ośrodka 
Zdrowia w Malawie, 
Orlika w Krasnem, Ba-
duni w Palikówce oraz 
oczyszczalni ścieków 
w Krasnem). W przy-
szłym roku rozbudowa 
systemu obejmie naj-
ważniejsze skrzyżowa-
nia na terenie gminy. 
Ma to na celu ułatwienie 
pracy Policji przy poszu-
kiwaniu sprawców prze-
stępstw i wykroczeń, 
szczególnie w przypad-
ku włamywaczy, wandali i piratów dro-
gowych. Pierwsze efekty funkcjonowania 
monitoringu już zostały odnotowywane. 

W procesie poprawy porządku i bez-
pieczeństwa w Gminie Krasne liczymy 
również na Państwa pomoc. Bądźmy czuj-

ni i zwracajmy uwagę na to co dzieje się 
w naszym otoczeniu. Będąc świadkami 
przestępstwa lub wykroczenia, nie bądź-
my obojętni i zaalarmujmy Policję (nr 
tel. 997, alarmowy 112) lub skorzystajmy 
z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym. 

Georgina Giedlarowiec

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo gminy

Harmonogram czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego
Przedstawiamy Państwu harmonogram czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w gminie Krasne. O wszelkich nie-

prawidłowościach, związanych z czasem załączania lamp ulicznych lub usterkach prosimy informować Zakład Usług Komunalnych 
w Krasnem, tel. 17 855 52 76, e-mail: zuk@gminakrasne.pl. W przypadku zgłaszania usterek prosimy o podanie numeru słupa elek-
trycznego, co przyspieszy naprawę.                                                                                                                                                           Marcin Brzychc
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Gospodarka wodna
Urządzenia i systemy melioracyjne sta-

nowią istotny element infrastruktury tech-
nicznej. Oprócz funkcji środowiskowej, czy 
produkcyjnej pełnią też ważną rolę w ochro-
nie przeciwpowodziowej. Sprawne ich dzia-
łanie wymaga stałej konserwacji i nadzoru. 
Rowy znajdujące się na działkach gminnych 
lub w pasie drogowym drogi gminnej są 
utrzymywane na koszt gminy. Jak co roku 
Gmina Krasne przeznacza znaczne środki na 
konserwację i utrzymanie rowów będących 

ich własnością, a także dotuje działającą na 
terenie gminy Krasne Spółkę Wodną. W tym 
celu w roku bieżącym wykonano m. in. od-
budowę rowu M-5 w miejscowości Malawa 
na dł. 980 mb. W ramach zadania wykona-
no wykoszenie porostu traw na skarpach 
i w dnie rowu, mechaniczne i ręczne odmu-
lenie dna rowu, odcinkowe umocnienie dna 
i skarp płytami jumbo. Łączna wartość prac 
wyniosła 41 794,05 zł. Ponadto w trakcie 
realizacji prac są rowy znajdujące się w Za-

rządzie Spółki Wodnej, w części dotowane 
przez Gminę Krasne. Wykonane zostaną m. 
in. prace na rowie melioracyjnym S-6, S-6.1, 
S-3, S-3a, S-3.1, S-7.5 w Krasnem, M-7 w Ma-
lawie, T-2, T-2.9 w Palikówce, S-2A w Strażo-
wie. W celu zobrazowania skali i problemu, 
poniżej zamieszczono zdjęcia na niektórych 
odcinkach wykonanych już prac w 2016 
roku, które mogą w przyszłości złagodzić 
ewentualne skutki podtopień czy powodzi.

Tekst i fot. Marzena Drabik

PRZED PO PRZED PO
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Uwarunkowania przemawiające za 

NIE PRZYŁĄCZANIEM SIĘ do Rzeszowa
Najbardziej eksponowanym argumen-

tem zwolenników połączenia się z Rzeszo-
wem jest fakt, że Gmina Krasne posiada 
dość sporo gruntów klas I-III i nie wszystkie 
te grunty posiadają zgodę ministra na wy-
łączenie z produkcji rolnych, co w pewien 
sposób ogranicza możliwość uzyskania de-
cyzji o warunkach zabudowy. Prawdą jest że 
obszary miejskie w całości posiadają zgodę 
na wyłączenie z produkcji rolnej. Nie ozna-
cza to jednak że po włączeniu Gminy Krasne 
do Rzeszowa automatycznie dla wszystkich 
działek będzie możliwe ustalenie warun-
ków zabudowy, bowiem działki takie muszą 
spełnić wszystkie warunki zawarte w Usta-
wie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, która 
w art. 61 stanowi że:

„Wydanie decyzji o warunkach zabudo-
wy jest możliwe jedynie w przypadku łącz-
nego spełnienia następujących warunków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, jest 
zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej 
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym gabarytów i formy architek-
tonicznej obiektów budowlanych, linii za-
budowy oraz intensywności wykorzystania 
terenu; 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 
3) istniejące lub projektowane uzbroje-

nie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wy-
starczające dla zamierzenia budowlanego; 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo 
jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządza-
niu miejscowych planów, które utraciły moc 
na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa 
w art. 88 ust. 1; 

5) decyzja jest zgodna z przepisami od-
rębnymi”

Nadal niemożliwe będzie zatem uzyska-
nie decyzji o warunkach zabudowy w tzw.” 
szczerym polu” i np.bez dostępu do drogi 
publicznej. 

Ponadto należy nadmienić że niedawna 
zmiana przepisów dotycząca tzw.obszaru 
zwartej zabudowy, przy zwiększeniu ilości 
dróg uzyskujących status drogi publicznej, 
w istotny sposób wpłynęła na możliwość 
wydawania decyzji o warunkach za budowy 
na gruntach klasy I-III.

Jednak nadmierna ilość dróg posiada-
jących status drogi publicznej ( w mieście 
większość dróg uzyskuje taki status) para-
doksalnie utrudnia ustalenie warunków za-
budowy dla inwestycji typu usługi czy pro-
dukcja- nie zawsze łatwo jest znaleźć dobre 
sąsiedztwo dla usługi w takim przypadku. 
Na wsi większość dróg jest wewnętrznych, 
więc działki mające dojazd z dróg we-
wnętrznych, są dostępne z tej samej pub-
licznej - usługa może być dobrym sąsiedz-
twem nawet jak istnieje przy innej drodze 
(wewnętrznej).

Przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę grunty kl I-III wymagają wyłączenia 
z produkcji rolnej. Na obszarze wiejskim 
w 99% wyłącza się obszar do 5a(zwolniony 
z opłaty). W mieście zakłada się że niewielka 
działka objęta wnioskiem najpierw o wa-
runki zabudowy a następnie o pozwolenie 
na budowę (np. ok. 10a) nie będzie już wy-
korzystywana rolniczo i działki takie wy-
łączane są w całości.(dotyczy np. działek 
podzielonych po uzyskaniu decyzji o wa-
runkach zabudowy) Co to oznacza? Ozna-
cza to że obszar ponad 5a podlega opłacie 
przez 10 lat, a wysokość tych opłat zależy 
od klasy gruntu. Tak więc inwestor posiada-

jący działkę na gruntach kl I-III i o wielkości 
np.10a,przed złożeniem wniosku o pozwo-
lenie na budowę musi uzyskać decyzję 
o wyłączeniu tej działki(lub jej części) z pro-
dukcji rolnej. W przypadku kiedy wniosek 
będzie składany do Starosty Rzeszowskiego 
najprawdopodobniej obszar ten nie prze-
kroczy 5a i opłaty nie będzie. Kiedy wniosek 
będzie składany do Prezydenta Miasta Rze-
szowa- zaistnieje konieczność wyłączenia 
całej działki i za następne 5a zostanie nali-
czana roczna opłata (przez 10 kolejnych lat) 
w zależności od klasy gruntu, i tak dla klasy 
III będzie to 5X320=1600 zł rocznie( tj w su-
mie16000 zł) a dla klasy I 5x437=2185 zł co 
łączną kwotę 21 850 zł. 

Obecnie w Gminie Krasne obowiązuje 
8 MPZP. W dniu 30.08.2016 .r. Rada Gminy 
Krasne uchwaliła Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego Nr 22 „Palikówka 
- Etap I”, który niebawem zacznie obowiązy-
wać.

Podjęto uchwały w sprawie przystąpie-
nia do opracowywania:
• Miejscowego Planu Zagospodarowa-

nia pod tereny usług: szkoleniowych, 
rekreacyjnych i sportowych położone 
w miejscowości Krasne

• Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego „Księże Pola" 
w Krasnem

• Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego ”Matysówka” 
w Krasnem.

Gromadzone są materiały do podjęcia 
uchwał w sprawie przystąpienia do opraco-
wania planów:
• Malawa-Kolonia
• Malawa-Maria Magdalena
• Strażów- Olszyny

M.S.

Gospodarka odpadami
W DNIACH 18-19 PAŹDZIERNIKA 2016 R. NA TERENIE GMINY KRASNE 

ODBĘDZIE SIĘ OSTATNIA W TYM ROKU ZBIÓRKA ODPADÓW

W ramach MPZO zbierane będą odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biode-
gradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne. UWAGA! Nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe.

Harmonogram zbiórki:
18 październik 2016 r. (wtorek): Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 13:30 do godz. 15:30; Strażów (parking przy 

kaplicy cmentarnej) od godz. 16:00 do godz. 18:00.
19 październik 2016 r. (środa): Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) od godz. 13:30 do godz. 15:30; Malawa (parking przy Klubie 

Sportowym "Strumyk") od godz. 16:00 do godz. 18:00.
Georgina Giedlarowiec
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12 września br. w Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów w Markowej wręczo-
no Medale „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata” - jedno z najważniejszych odzna-
czeń państwa Izrael. Wśród odznaczonych 
znalazła się także rodzina mieszkańca 
z Krasnego, Pana Zbigniewa Szewczyka. 
Jego dziadkowie, Weronika i Franciszek 
Łydowie, zamieszkali w Krzeszowie (pow. 
niżański), w 1942 r. ukrywali trójkę rodzeń-

stwa Abrahama, Elżbietę i Marię Westrajch. Rodzina przez 22 miesiące 
żywiła i dawała schronienie w swoim domu, aż do wyzwolenia. Abra-
ham i Maria po wojnie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, a Elżbieta 
przeniosła się do Warszawy i tam mieszkała do końca swojego życia. 
W 1979 r. Pan Abraham zaprosił Zofię Łydę, córkę Państwa Łyda, któ-
rzy mu pomogli przeżyć wojnę, do swojego domu w Nowym Jorku. 
Jako gest wdzięczności dla rodziców Pani Zofii, Pan Abraham nie po-
zwolił jej pracować. Wręcz przeciwnie, utrzymywał ją dokładnie przez 
22 miesiące, czyli taki sam okres czasu w jakim pozostawał on z sio-
strami w ukryciu u Państwa Łydów w trakcie wojny. 

Tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Pan Zbigniew Szew-
czyk odebrał wraz z siostrą od Pani Anny Azari, J.E. Ambasador Izraela 
w Polsce.

Medale i dyplomy poświadczające tytuł Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za bez-
interesowną pomoc Żydom w czasie wojny. Polacy to najliczniejsza 
grupa uhonorowanych - jest ich już ponad 6600 osób. To pierwsza 
taka uroczystość w Muzeum w Markowej i najliczniejsza z dotychcza-
sowych. Zaproszono na nią także kilkuset uczniów szkół średnich z Tel 
Avivu i Rzeszowa.

Źródło:
www.muzeumulmow.pl 

www.facebook.com/ulmamuseum/

Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
Informacje gminne

Dar w Roku Miłosierdzia

W dniu 18 września 2016r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Palikówce 
odbyła się  II akcja poboru krwi, która zrodziła się  z inicjatywy Księdza Pro-
boszcza Kazimierza Gawełdy oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. To 
wyjątkowy dar, bezinteresowne otwarcie się na pomoc tym, którzy doświad-
czają cierpienia, to ofiarowanie cząstki  siebie.  Honorowe oddawanie krwi 
było możliwe dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa w Rzeszowie w krwiobusie na parkingu parafialnym. Dar krwi ofiarowa-
ło 9 parafian.                             

Jaworska Małgorzata
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Zacznijmy od bardzo ogólnego pytania. 
Co ma Pan zamiar zmienić w funkcjonowa-
niu szkoły w Krasnem? 

Pytanie nie jest precyzyjne. Nowo powsta-
ły Zespół Szkolno – Przedszkolny łączy w so-
bie trzy dotychczas odrębnie funkcjonujące 
szkoły: Przedszkole Gminne, Szkołę Podsta-
wową i Gimnazjum. Każda z tych placówek 
działała inaczej, w każdej były inne problemy, 
wreszcie każda wyróżniała się czymś innym. 
Pierwszym moim zadaniem będzie integracja 
całego środowiska szkolnego tj. nauczycieli, 
rodziców i uczniów wokół nowego zespołu. 
Musimy stworzyć wokół zespołu dobrą atmo-
sferę, otworzyć się na współpracę ze wszyst-
kimi organizacjami działającymi w Krasnem, 
stowarzyszeniami, skupić wokół szkoły różne 
grupy, tak aby Zespół Szkolno – Przedszkolny 
stał się centrum życia społeczno - kulturalne-
go Krasnego. Na pewno będę starał się zmie-
nić styl zarządzania placówką, systematycznie 
poprawiać jej wizerunek, zadbać bardziej o jej 
wystrój i otoczenie.

Jak to się stało, że zdecydował się Pan 
kandydować na dyrektora szkoły?

Trochę przypadkiem dowiedziałem się 
o konkursie i to ogłoszonym już po raz dru-
gi, a że lubię wyzwania postanowiłem wziąć 
w nim udział. Korzystając z informacji zaczerp-
niętych ze stron internetowych Urzędu Gmi-
ny, stron szkół łączonych w zespół, napisałem 
koncepcję funkcjonowania nowej placówki, 
zgromadziłem inne niezbędne dokumenty 
i złożyłem do postępowania konkursowego. 
Konkurencja była duża, ale to właśnie moja 
prezentacja uzyskała akceptację komisji. Mu-
szę przyznać, że start w konkursie na dyrekto-
ra zespołu w Krasnem, wywołał różne, czasem 
skrajne opinie w moim środowisku i nawet 
wśród członków mojej rodziny, większość 
znajomych była co najmniej zdziwiona tym, 
że opuszczam środowisko, w którym pracowa-
łem już 34 lata, ale jak już wspomniałem, chcę 
podjąć wyzwanie i robić to co lubię, czyli być 
aktywnym w pracy na rzecz innych.

Czy w funkcjonowaniu szkoły dostrzega 
Pan wady? Czy jest Pan bardziej menedże-
rem szkoły, czy nauczycielem?

Trudno po dwóch tygodniach pracy wy-
ciągać daleko idące wnioski. Ocena wymaga 
czasu. Myślę, że tak jak wszędzie są rzeczy 
dobre, ale są i niedociągnięcia. Nie ma szkół 
idealnych. A co do drugiej części pytania, to 
w tak dużej szkole dyrektor musi być bardziej 
menadżerem, chociaż osobiście bardzo lubię 
pracę z młodzieżą i trochę mi tego zaczyna 
brakować.

Czy obowiązki, które na Pana spadły 
związane z objęciem nowej funkcji, dały się 
już Panu we znaki?

O tak. Trudno mi było tak z dnia na dzień 
przejść z roli nauczyciela, który spokojnie od-
poczywa na wakacjach do roli dyrektora, który 

musi od rana do wieczora, ciągle zabiegany 
organizować pracę szkoły działającej w osob-
nych budynkach, przygotowywać masę doku-
mentów i „przerzucać” sterty papierów. Gdyby 
nie pomoc moich zastępców, a są nimi Panie: 
Magdalena Kluz – Międlar (odpowiadająca 
za sprawy szkoły podstawowej i gimnazjum) 
i Małgorzata Wilk (sprawy przedszkola), na 
pewno bym nie podołał. 

Co Pan ceni w uczniach? A co w nauczy-
cielach/pracownikach podległych placó-
wek?

Jako dyrektor placówki mam małą liczbę 
godzin dydaktycznych, co nie pozwala mi na 
częsty kontakt z uczniami. Myślę, że upłynie 
parę miesięcy zanim chociaż trochę będę ich 
rozpoznawał, ale moje pierwsze wrażenia są 
bardzo pozytywne. Uczniowie są otwarci, bez-
pośredni, mają mnóstwo pomysłów, są cieka-
wi świata. Jeżeli chodzi o nauczycieli zauwa-
żyłem bardzo duże zaangażowanie w pracą 
dla dzieci i młodzieży, odpowiedzialność za 
szkołę w której pracują. Wysoko cenię kwalifi-
kacje nauczycieli, które nieustannie podnoszą. 
Myślę jednak, że na gruntowną i pełną ocenę 
przyjdzie jeszcze czas.

Co to znaczy wg Pana być dobrym na-
uczycielem?

Według mnie dobry nauczyciel to taki , 
który nie liczy czasu poświęconego dzieciom, 
taki, który zawsze wysłucha, co młodzież ma 
do powiedzenia, wreszcie taki, który otwarty 
jest na inicjatywy podopiecznych, stara się 
ich zrozumieć, czasami zgani, ale i czasem po-
chwali, słowem taki, który przede wszystkim 
lubi dzieci i ma coś, co nazywamy powoła-
niem.

Uczniowie i rodzice zapewne chcieliby 
wiedzieć, jaka jest do Pana dostępność. 
Czyli jak mogliby przekazać Panu swoje po-
mysły lub spostrzeżenia? Przewiduje Pan 
coś takiego jak czas spotkań?

Zawsze staram się być dostępny dla rodzi-
ców, w moim gabinecie drzwi są ciągle ot-
warte. Co do określania godzin dostępności, 
z góry ustalonych, nie chciałbym tego robić, 
bo czasami dyrektor musi gdzieś wyjechać, 
to na szkolenie lub do urzędu, czy też zała-
twiać inne sprawy służbowe i wtedy rodzice 
mogliby mieć pretensje do mnie, że mnie 
nie ma. Natomiast zawsze można przyjść do 
szkoły i przekazać swoje uwagi bezpośrednio 
do mnie lub do moich zastępców, a oni zaraz 
mnie o wszystkim poinformują. Różne sprawy 
można także zgłosić drogą emailową, korzy-
stając z adresu zespołu szkolno – przedszkol-
nego: zsp@krasne.edu.pl

Jaka jest wg Pana szkoła przyszłości? Ja-
kie kompetencje są kluczowe dla uczniów 
by mogli odnosić sukcesy w życiu?

Myślę, że szkoła przyszłości powinna wy-
kształcić u uczniów szereg umiejętności. We-
dług mnie najważniejsze to umiejętność pracy 

w zespole oraz posługiwanie się nowoczesną 
techniką informatyczną. Jeżeli dodamy do 
tego umiejętność porozumiewania się w kilku 
językach będzie to grupa wg mnie najważniej-
szych kluczowych kompetencji do osiągania 
sukcesów w życiu. Ponadto dodałbym do tego 
jeszcze umiejętność rozwiązywania proble-
mów i radzenia sobie ze stresem.

Czy kieruje się Pan jakieś życiowym mot-
tem/sentencją?

Nie mam jakiegoś szczególnego życiowe-
go motta. Staram się żyć i pracować tak, abym 
mógł spokojnie każdemu spojrzeć w twarz, 
porozmawiać i aby nikt przeze mnie nie płakał.

Czy w Pana życiu jest lub był ktoś, kogo 
nazwałby Pan mistrzem?

Tak , to moja żona.
Czy uważa Pan, że osiągnął sukces zawo-

dowy? Co jest miernikiem tego sukcesu?
Człowiek, który twierdzi, że osiągnął sukces 

zawodowy nie miałby już wiele do zrobienia. 
Uważam, że jeszcze nic znaczącego nie osiąg-
nąłem. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Nie 
czuję się „wypalonym”. Dla mnie miernikiem 
sukcesu jest radość moich podopiecznych 
oraz zadowolenie ich rodziców. A na to w Kras-
nem muszę jeszcze długo i solidnie popraco-
wać.

W jaki sposób spędza Pan czas wolny? 
Jakie jest Pańskie hobby?

Jestem pasjonatem sportu. Lubię piłkę 
nożną (jestem wieloletnim prezesem Klubu 
Sportowego „Orzeł” w Wólce Niedźwiedzkiej), 
lubię aktywnie spędzać czas m.in. jeździć ra-
zem z żoną na rowerach, często pływam, ale 
największą przyjemność czerpię z pieszych 
wędrówek po górach.

Lidia Hajduk

Rozmowa z Markiem Frączkiem
dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem

Edukacja i oświata
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Edukacja i oświata

 „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, 
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, któ-
ra bez przerwy się otwiera”. 

Jan Paweł II

Jestem nauczycielem z 26 letnim stażem 
pracy. Z przedszkolem w Malawie jestem za-
wodowo i emocjonalnie związana od 1990 
roku, czyli cały okres pracy zawodowej. Jestem 
też rodowitą Malawianką.

Przyjmując stanowisko dyrektora zdaję so-
bie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za 
całokształt funkcjonowania placówki. Wiem, 
że od zaangażowania dyrektora w znacznym 
stopniu zależą losy wychowanków, nadzieje 
rodziców oraz pracowników.

Dyrektor występuje w różnych rolach. To 
nie tylko przełożony dla nauczycieli i wycho-
wawca dzieci, ale również gospodarz odpo-
wiedzialny za obraz przedszkola, które repre-
zentuje na zewnątrz.

Poprzez swoje zaangażowanie i przykład 
pragnę mobilizować zespół, którym kieruję do 
efektywnej pracy. W swojej koncepcji kierowa-
nia przedszkolem chciałabym opierać się na 
ustalaniu i realizacji priorytetów niezbędnych 
do organizacji i funkcjonowania placówki pod 
katem utrzymania jak najlepszego jej wize-
runku. Przyczyni się to do spełnienia oczeki-
wań dzieci, rodziców, władz samorządowych, 
oświatowych.

Priorytetem będzie także kontynuowanie 
działań mojej poprzedniczki – Pani Iwony Be-
reś, by zapewnić wychowankom wszechstron-
ny rozwój, bezpieczeństwo, akceptację i po-
szanowanie ich praw. Poprzez systematyczne 
rozpoznanie potrzeb przedszkola, współpracę 
z organem prowadzącym, rodzicami, środowi-
skiem lokalnym oraz poszukiwanie nowator-
skich metod i form pracy z dziećmi pragnę do-
skonalić jakość pracy i dążyć do nieustannego 
rozwoju przedszkola.

Brygida Korab

Przedszkole to dla dziecka drugi dom
Nowy dyrektor Gminnego Przedszkola w Malawie

W dniu 11 września 2016 r. miejscowa jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kras-
nem obchodziła rocznicę 110-lecia funkcjo-
nowania. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. 
w Kościele parafialnym w Krasnem, którą od-
prawił ks. Mariusz Marciniec w koncelebrze 
z ks. Proboszczem i ks. Wikarym. Uczestniczyły 
w niej poczty sztandarowe czterech jedno-
stek z terenu gminy, zaproszeni goście, radni 
dwóch kadencji oraz mieszkańcy.

Część reprezentacyjną rozpoczęto na placu 
musztrowym odebraniem meldunku, podnie-
sieniem flagi państwowej na maszt i odegra-
niem hymnu państwowego przez orkiestrę 
dętą. Pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Krasne 
Pan Wilhelm Woźniak, który powitał przyby-
łych gości, druhów strażaków i mieszkańców. 
Następnie Prezes OSP Krasne dh Lesław Litwin 
przedstawił rys historyczny jednostki. Głos 
zabierali także przybyli goście, którzy w wy-
głaszanych przemówieniach wyrażali słowa 
podziękowań za działalność jednostki, z ży-
czeniami dalszego rozwoju dla dobra miesz-
kańców. 

W dalszej części odznaczono medalami 
zasłużonych druhów OSP Krasne oraz wrę-
czono odznaki za wysługę lat. Przemarsz de-
filadowy na czele z orkiestrą dętą zakończył 
oficjalną część 
obchodów 110-le-
cia OSP Krasne. 
Na koniec zapro-
szeni udali się do 
GOK-u na wspólne 
spotkanie i poczę-
stunek. Uczest-
nikom spotkania 
przygrywała Ka-
pela Ludowa „Ma-
lawianie”.

Pełne wystą-
pienie Prezesa 
OSP Krasne Pana 
Lesława Litwina, 
wraz z rysem hi-
storycznym jed-
nostki, znajdziecie 
Państwo na stro-

nie: http://www.gminakrasne.pl/aktualnosci/
rys-historyczny-osp-w-krasnem,176.html.

Georgina Giedlarowiec
Fot. Tomasz Czech

110 rocznica istnienia OSP w Krasnem
Ochotnicza Straż Pożarna
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Kultura
Dożynki Gminne

Fot. Ireneusz Śpiewla
Więcej na: www.gokkrasne.pl



www.gminakrasne.pl

Kultura

12 Nr 7 (3/2016)

Wakacje z GOKiem

Fot. Ireneusz Śpiewla
Więcej na: www.gokkrasne.pl
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Stowarzyszenia
Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny w Palikówce

W niedzielę 4 września br. od godziny 14.00 
do 19.00 zorganizowano w Palikówce kolejny 
już raz „Międzypokoleniowy Piknik Rodzin-
ny”. Organizatorzy tj. Wójt Gminy Krasne oraz 
Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce zapewni-

li całym rodzinom popołudniowa rozrywkę. 
Dzieci brały udział w konkursach, zabawach 
i tańcach a dla starszych uczestników wyda-
rzenia grała kapela "Malawianie". Całe rodziny 
uczestniczyły w pikniku spotykając się z sąsia-

dami oraz znajomy-
mi z sąsiednich so-
łectw. Nieprzerwaną 
zabawę zapewniły 
podopieczne GOKiB, 
clown a także kapela 
ludowa. Poza świetną 
zabawą Stowarzy-
szenie przygotowało 
"coś na ząb". Menu 
było różnorodne, 
począwszy od kawy 
i ciasta a skończyw-
szy na przepysznym 
bigosie. Odrobinę 
górnolotnej kultury 
zapewniło święto-
wanie 100 rocznicy 

śmierci Henryka Sienkiewicza obchodzone 
poprzez czytanie jednego z najznamienit-
szych polskich dzieł pt. „Quo vadis”.

Maria Barbara Koń
Fot.  Maria Kasprzyk

W dniach 14-15 sierpnia Stowarzyszenie na 
rzecz Kobiet wsi Krasne pod patronatem Wój-
ta Gminy Krasne zorganizowało „Dni Krasnego 
– Piknik w Zielną”. Piknik z okazji odpustu para-
fialnego, jest swego rodzaju tradycją w Naszej 
miejscowości. Był on okazją do spotkania oraz 
wspólnej zabawy mieszkańców. Uczestnicy 
Pikniku mieli okazję do wzięcia udziału w róż-
nego rodzaju grach, zabawach i konkursach 
z nagrodami. Każdy mógł ozdobić swoje ręce 
kolorowymi rysunkami, poskakać na trampo-
linie, pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni czy 
pokręcić się w basenie z kulami. W godzinach 
wieczornych w dniu 14. 08. odbyła się zabawa 
przy muzyce na żywo, natomiast 15.08. disco 
poprowadził DJ Klusek. Serdecznie dzięku-
jemy Wójtowi Gminy Krasne oraz wszystkim 
Sponsorom za wsparcie naszej inicjatywy.

Tekst i fot. Katarzyna Pocheć

Dni Krasnego - Piknik w Zielną
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Spotkanie z prezesami klubów sportowych

Jakie są doświadczenia osób zajmu-
jących się sportem lokalnie z ramienia 
działających na terenie naszej gminy klu-
bów sportowych? Jakie cele przeświecają 
im w działaniach, do czego dążą? Na ta-
kie i pokrewne im pytania odpowiadali 
uczestnicy spotkania – prezesi klubów 
sportowych gminy Krasne w czasie spot-
kania w dniu 8 września 2016r., w którym 
uczestniczyli również przedstawiciele 
urzędu gminy Krasne. Celem spotka-
nia była wymiana doświadczeń miedzy 
nimi, spostrzeżeń, pomysłów, a być może 
w konsekwencji wspólne działania w ob-
szarze sportu na terenie gminy. Wszyscy 
Panowie sami czynnie uprawiali bądź 
uprawiają różne dyscypliny sportowe, 
z przewagą piłki nożnej, choć większość 
z nich w swojej działalności  chce rozwijać 
różne inne sekcje. Często chęć uprawiania 
czynnie sportu była wyniesiona z tradycji 
rodzinnej. Choć nie był to sport profesjo-
nalny to samo uprawianie i ambicje gry 
w drużynie dawała i daje satysfakcję. Pod-
czas rozmowy uwagę zwracało ogromne 
zaangażowanie w to, żeby klub istniał, 
miał zawodników, miał zaplecze koniecz-
ne do uprawiania sportu, rozwijał się, in-
tegrował się ze środowiskiem sportowym 
jak również ze środowiskiem lokalnym. 

Bariera, na którą napotykają w swoich 
działaniach to często niechęć do upra-
wiania sportu na wsi, ale również  mała 
ilość społeczników, takich lokalnych lide-
rów którzy społecznie bez oglądania się 
na własne korzyści widzieliby potrzebę 
działania dla korzyści innych. „Działamy 
społecznie i w wolnych chwilach. Bez zada-
wania sobie pytania: co z tego będę miał?” 
z uśmiechem mówi jeden z rozmówców.

Często do tej pory kluby powielały 
sposoby działania ze swojej przeszłości, 
co też nie zwiększało ich atrakcyjności. 

W chwili obecnej we wszystkich  klubach 
sportowych działających na terenie gmi-
ny Krasne trwa nabór dzieci i młodzieży 
do sekcji i drużyn, a odpowiednie plakaty 
są w szkołach, sklepach, stronach interne-
towych klubów i miejscowości. Na uwa-
gę zasługują działania prezesów mające 
na celu rozwijanie działalności klubów 
w Malawie o sekcję akrobatyki, w Kras-
nem o akademię piłki nożnej, w Palików-
ce o sekcję koszykówki. Do tych nowych 
sekcji prezesi zapraszają wszystkich chęt-
nych, nie tylko mieszkańców sołectwa, 
w którym jest klub.  Chlubne są również 
chęci powrotu to tradycji klubowych. 
Mało kto wie, że w Palikówce klub spor-
towy w przyszłym roku będzie obchodził 
jubileusz 70-lecia istnienia, a w swojej 
historii ma sekcje podnoszenia ciężarów 
i zapasów, które osiągały sukcesy na 
szczeblu ogólnopolskim. „Palikówka ma 
tradycje bardzo długie – opowiada Woj-
ciech Kopeć – miała zapaśników, cięża-
rowców, piłkę nożną. Jest w Palikówce Sala 
Tradycji w Domu Strażaka, gdzie są pa-
miątki po tym okresie. Była sama piłka noż-
na, teraz chcemy mieć więcej sekcji. Chce-
my rozgrywać turnieje między sołectwami.” 
Tradycje zapaśnicze istnieją również 
w Krasnem, a akrobatyczne w Malawie. 

Oprócz swojej pracy działacze w roz-
mowie podkreślali bardzo ważną funkcję 
szkoły i tego, że to właśnie nauczyciel WF 
w szkole najszybciej może „wyłapać” zdol-
nego, czy chętnego do uprawiania spor-
tu. Tę współpracę ze szkołami kluby chcia-
łyby kontynuować i rozwijać. „Poprzednia 
współpraca z dyrektorem szkoły była dobra 
– podkreśla Michał Czech - trener młodzie-
żowy pracował z dziećmi szkolnymi już po 
zajęciach szkolnych, brał dzieci ze świetlicy 
szkolnej. Teraz planujemy podobnie. Waż-
ne jest, żeby dzieci umiały pogodzić naukę 

szkolną z treningami sportowymi.”
Panowie oprócz aspektów sportowych 

rozmawiali również o swoich stadionach, 
szatniach i finansach klubowych. Aby 
nowi adepci sportu chcieli i mogli treno-
wać  w klubach sportowych naszej gminy 
zasadne są remonty posiadanych obiek-
tów jak również podniesienie poziomu 
ich wyposażenia do bieżących potrzeb 
i standardów. 

A jakie cele przyświecają  prezesom 
klubów w ich działalności? Różne, niepo-
liczalne jak uśmiech dziecka, czy integra-
cja środowiska lokalnego oraz policzalne, 
jak młodzieżowa drużyna na wysokim po-
ziomie sportowym, czy 150 zawodników 
trenujących w klubie, czy też wiele sekcji 
prężnie działających. 

„Chcemy tworzyć więź z klubem, na dłu-
żej niż tylko na czas treningów, ale również 
po zakończeniu przygody z piłka boiskową.  
Chcemy też tworzyć nowe sekcje” – zgod-
nie podkreślają wszyscy prezesi. A Robert 
Ziaja dodaje „W Malawie jest dwa kluby 
sportowe – Strumyk i Smyk, chcemy rozwi-
jać obydwa. Chcę w Malawie organizować 
różne imprezy nie tylko sportowe, integru-
jące wieś, np. pokaz akrobatyczny, seans 
filmowy, nie chcemy zamykać się tylko na 
sport”.

Wszyscy rozmówcy zgodnie potwier-
dzali, że na pokazy i zawody sportowe 
w sołectwie chętniej będą przychodzić 
widzowie, gdy występował będzie miesz-
kaniec wsi, czy gminy, bo przyjdą oglądać 
„swojego”. Dlatego też chcą drużyny spor-
tów zespołowych oprzeć o zawodników 
miejscowych. 

Zrealizowania wszystkich zamierzeń, 
osiągnięcia celów już dziś im życzmy.

Lidia Hajduk
Fot. G. Giedlarowiec

Od lewej siedzą: wiceprezes Klubu Sportowego „Palkovia” w Palikówce – Wojciech Kopeć, prezes Klubu Sportowego „Rzemieślnik” w Strażowie – Łu-
kasz Barnat, prezes Ludowego Klubu Sportowego „Strumyk” w Malawie – Robert Ziaja, prezes Klubu Sportowego „Crasnovia” w Krasnem – Michał Czech
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Od dnia 01.09.2016r. w GOPS Krasne 
przyjmowane są wnioski o ustalenie pra-
wa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego na nowy okres za-
siłkowy 2016/2017, który będzie trwał od 
dnia 01.11.2016r. do dnia 31.10.2017r.

Do ustalania prawa do zasiłku rodzin-
nego brane są dochody wszystkich człon-
ków rodziny za rok 2015 /jest to tzw. rok 
bazowy/, jak również uwzględniane są 
zmiany w sytuacji dochodowej po roku 
bazowym /uzyskanie bądź utrata docho-
du/.

Nowością w stosunku do lat ubiegłych 
jest to, że wnioskodawca nie musi dorę-
czać zaświadczeń z US o dochodach pod-
legających opodatkowaniu, zaświadczeń 
z ZUS o wysokości składek na ubezpie-
czenie zdrowotne, jak również zaświad-
czeń z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom  
społecznym /w przypadku ubiegania się 
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego/.

Kolejną nowością jest to, że w oświad-
czeniu o dochodach niepodlegających 
opodatkowaniu członkowie rodziny mu-
szą wpisać m.in. kwoty otrzymane w 2015 
r. na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych /stanowiące róż-
nicę między kwotą przysługującego po-
datnikowi odliczenia od podatku a kwotą 
odliczoną w zeznaniu podatkowym wy-
kazane w PIT UZ za 2014r./.

W okresie od dnia 1 listopada 2016 r. 
do dnia 31 października 2017 r.  kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie nadal 

wynosi 674 zł i 764 zł /jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne/.  
Zmieniają się natomiast kwoty przysługu-
jących świadczeń:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wyno-
si miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powy-
żej 5. roku życia do ukończenia 18. roku 
życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powy-
żej 18. roku życia do ukończenia 24. roku 
życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na 
dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na 
wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł 
miesięcznie na trzecie i na następne dzie-
ci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu kształcenia i rehabilita-
cji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukoń-
czenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszka-
nia, wynosi:

a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z zamieszkiwaniem w miej-

scowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ar-
tystycznej, w której realizowany jest obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki, a tak-
że szkoły podstawowej lub gimnazjum 
w przypadku dziecka lub osoby uczącej 
się, legitymującej się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z dojazdem z miejsca zamiesz-
kania do miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły, w przypadku dojaz-
du do szkoły ponadgimnazjalnej, a także 
szkoły artystycznej, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny i obowiązek na-
uki w zakresie odpowiadającym nauce 
w szkole ponadgimnazjalnej.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego można pobrać w siedzibie 
GOPS Krasne /budynek UG Krasne pok.11 
lub ze strony internetowej www.gmina-
krasne.pl.

W. Leszczyńska

Wychowanie dziecka nie jest łatwe. 
Bliskie relacje oraz częste i intensyw-
ne kontakty często stają się powodem 
spięć i konfliktów lub wycofania, braku 
otwartości. Często pomimo szczerych 
chęci i dużych wysiłków rodzice czują 
się bezradni, doświadczają frustracji 
i złości. Dlaczego moje dziecko mnie 
nie słucha? Dlaczego się tak zachowuje? 
Dlaczego nie chce ze mną rozmawiać?

Program i korzyści z udziału w war-
sztacie prowadzonym przez trenerki 
umiejętności psychospołecznych z Fun-

dacji Rozwoju „Dobre Życie”:
• ćwiczenia i dyskusje, które pomo-

gą w lepszym rozumieniu siebie 
i dzieci;

• doskonalenie umiejętności sku-
tecznej rozmowy i udzielania dzie-
cku budujących informacji zwrot-
nych;

• dobre i pożyteczne spędzenie ra-
zem czasu, by móc coraz lepiej do-
gadywać się z dziećmi, być dla nich 
pomocnym w trudnych sytuacjach, 
a dzięki temu chronić je m.in. przed 

używkami oraz mieć większą satys-
fakcję z ich wychowania.

Udział rodziców z gminy Krasne 
jest bezpłatny /finansowany z GOPS 
Krasne/. Liczba miejsc ograniczona!!! 
Zgłoszenia: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krasnem – Krasne 121 /
pok.10/ tel. 17 85 55 932, 17 85 55 930

Planujemy także inny, dodatkowy 
termin – prosimy o zgłoszenie się, aby-
śmy mogli dotrzeć do zainteresowa-
nych osób z informacją o terminie.

W. Leszczyńska

Warsztaty dla rodziców
5 listopada 2016 (sobota), godz. 9-14

Zasiłek rodzinny

W numerze nr 6 (2/2016), w artyku-
le Pana Stanisława Drausa, na stronie 
5, akapit 6, omyłkowo podano błędną 
datę wyborów samorządowych.

Zamiast 27 maja 2016 r., powinno 
być 27 maja 1990 r., za co redakcja, au-
tora i czytelników, bardzo przeprasza. 

Sprostowanie
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Edukacja i oświata

13 października 2016 roku Zespół Szkół 
w Strażowie będzie obchodził 110 roczni-
cę powstania szkoły. Rada Szkolna Krajowa 
we Lwowie orzeczeniem L.747 z dnia 17 
stycznia 1906 roku wydała pozwolenie na 
utworzenie Jednoklasowej Szkoły Ludo-
wej w Strażowie -Okręg Łańcucki. Naukę 
w szkole mieszanej stopnia pierwszego roz-
poczęto w budynku gminnym 26 listopada 
1906 roku.

Rocznica ta zobowiązuje do nadania 
uroczystości szczególnej rangi, tak aby była 
znaczącym wydarzeniem, nie tylko dla spo-
łeczności szkolnej, ale wpisała się w poczet 
ważnych wydarzeń w środowisku lokalnym. 
Dzień ten to okazja do spotkań, wspomnień 
i podsumowania minionego czasu. Jubile-
usz  połączony będzie z nadaniem szkole 
sztandaru i poświęceniem tablicy upamięt-
niającej jednego z jej współzałożycieli, Pana 
Józefa Jachowicza, mieszkańca i Wójta Gmi-
ny Strażów, posła i senatora II RP oraz prze-
wodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej. 
Na tę szczególną okazję wydana zostanie  

książka pt. „110 lat Szkoły w Strażowie 1906-
2016. Nie ma teraźniejszości bez przeszło-
ści”.

Szkoła w Strażowie w swojej 110-letniej 
historii przetrwała kilka dziejowych zakrę-
tów: rozbiory, odzyskanie niepodległości, 
wybuch II wojny światowej, czas okupacji, 

komunizmu, transformację ustrojową pań-
stwa. Dzisiaj szczycimy się jej wiekiem, bo 
jest Ona nadal miejscem, które uczy i wy-
chowuje kolejne pokolenia i mimo tylu lat 
nadal kipi w niej młodość i tętni życie. 

Agata Gunia-Buk

Jubileusz szkoły w Strażowie

WJM rozwija się w Krasnem, 
teraz czas na Malawę i Strażów

Na początku 2016 roku zorganizo-
wano w sali sportowej kraśnieńskiego 
gimnazjum zajęcia w ramach pro-
jektu „Wszyscy Jesteśmy Mistrzami”. 
Objął on dzieci z Krasnego, a polegał 
na ćwiczeniach ogólnorozwojowych 
z elementami koszykówki. Po trzech 
miesiącach udało się zarejestrować 
Uczniowski Klub Sportowy WJM Kras-
ne, który niedawno uzyskał także li-
cencję Polskiego Związku Koszykówki. 
Dzięki temu dzieci i młodzież z Krasne-
go będzie mogła reprezentować swo-

ją miejscowość i gminę w rozgryw-
kach najmłodszych do lat 12. Dzięki 
dynamicznemu rozwojowi projektu, 
w najbliższym czasie również w Mala-
wie i Strażowie rozpoczną się treningi.

Młodym koszykarkom i koszyka-
rzom reprezentującym UKS WJM Kras-
ne życzymy sukcesów, a kolejnych 
kandydatów na sportowców zapra-
szamy na zajęcia do Krasnego, Malawy 
i Strażowa. Szczegóły w szkołach. 

Tekst i fot. Wiesław Syzdek 

Sport

W dniu 10 września 2016 r o godzinie 15:00 roz-
poczęło się uroczyste otwarcie pierwszej na terenie 
gminy Krasne siłowni na świeżym powietrzu, wraz 
z pełnowymiarowym boiskiem do piłki plażowej. 

Uroczystego poświęcenia siłowni dokonał Ksiądz 
Proboszcz Parafii Strażów Edward Wnęk. Przecięcia 
wstęgi dokonali: Wójt Gminy Krasne Pan Wilhelm 
Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Krasne Pan 
Marian Jachowicz, W-ce Wójt Gminy Krasne Pani 
w Wioletta Błotko, Sołtys Sołectwa Strażów Pan Grze-
gorz Morycz.

Po uroczystym otwarciu siłowni rozpoczęła się 
część artystyczna prowadzona przez animatorów, 
podczas której dzieci i dorośli brali udział w konku-
rencjach z nagrodami. 

W międzyczasie odbywał się prowadzony przez 
Pana Witolda Sochę turniej piłki plażowej o Puchar 
Wójta oraz pokaz udzielania I pomocy przedlekar-
skiej. Gwiazdą pikniku był prowadzony przez Panią 
Bogusławę Bieniasz zespół taneczny „GRACJA”  z Łań-
cuta, który jak przystało na Mistrzów świata i Europy 
dał wspaniały pokaz tańców. Część artystyczna skoń-
czyła się o godzinie 18,00, a następnie do godziny 
22,00 odbyła się dyskoteka pod gwiazdami.

Fotorelacja z pikniku znajduje się na stronie inter-
netowej sołectwa Strażów – www.strazow.pl.

Grzegorz Morycz

Siłownia na 
świeżym powietrzu

w Strażowie

Nie istniejąca dzisiaj pierwsza szkoła w Strażowie
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Wiele słynnych szkół z tradycjami do-
czekało się już swojej monografii, a rzad-
ko spotyka się zapisaną historię małych, 
wiejskich szkół, które odgrywają szcze-
gólną rolę w swoim lokalnym, niewielkim 
środowisku.

 110 lat istnienia szkoły w Strażowie to 
ponad wiek historii, której nikt nie pró-
bował spisać, czy utrwalić w ludzkiej pa-
mięci. Takie szkoły jak nasza zasługują na 
upamiętnienie – ich rola jest przecież bar-
dzo ważna w ogólnym systemie oświaty. 
Utrwalenie przemijających faktów, chęć 
pokazania znaczenia oraz zaangażowania 
w sprawy kultury i oświaty są motywami 
opisania dziejów strażowskiej placówki. 

Książka ukazuje zarówno historię 
obiektów szkolnych, jak i działalność dy-
daktyczno - wychowawczą od roku 1906 
do czasów współczesnych. Jest skrom-

nym przyczynkiem do upamiętnienia, 
uhonorowania i wyrażenia podziękowa-
nia tym wszystkim dyrektorom, nauczy-
cielom, pracownikom administracji i ob-
sługi oraz absolwentom, którzy tworzyli 
jej historię od zarania powstania, aż po 
dzień dzisiejszy.

Chcąc przeszłość ocalić od zapomnie-
nia i zachować w trwałej pamięci to, co 
najważniejsze z kart jej historii podjęli-
śmy trud wydania publikacji z nadzieją, 
że następne pokolenia dopiszą kolejne 
rozdziały z okazji następnych „wielkich 
rocznic”.

Publikację dedykujemy nauczycielom, 
pracownikom, rodzicom i uczniom, dla 
których na przestrzeni 110 lat szkoła była 
„drugim domem”.

Agata Gunia-Buk
Fot. Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Nie ma teraźniejszości bez przeszłości
110 lat szkoły w Strażowie 1906-2016

Książka do przeczytania
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu 
umie czytać.” 

Warenns 

Witam naszych wiernych Czytelników 
jak i tych, którzy zechcą po wakacyjnej 
przerwie, dołączyć do tego miłego grona. 
Podczas wakacji, w BP w Krasnem odby-
wały się zajęcia, promujące czytelnictwo 
wśród najmłodszych. Uczestnicy słuchali 
utworów dla dzieci, aktywnie brali udział 
w rozwiązywaniu zadań dotyczących wy-
słuchanych tekstów oraz wykonywali pra-
ce plastyczne z nimi związane. 

3 czerwca br. w Bibliotece Publicznej 
w Palikówce odbyło się spotkanie z ucz-
niami 3 klasy Szkoły Podstawowej. Tema-
tem przewodnim spotkania był Chrzest 
Polski. W trakcie zajęć dzieciaki przenio-
sły się do czasów pierwszych Piastów. 
W obrazowy sposób przekazane zostały 
im najistotniejsze informacje dotyczące 
jednego z przełomowych wydarzeń w hi-
storii Polski.

Również w BP w Krasnem odbyła się 
lekcja biblioteczna, na temat 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski. Przybyli na nią ucz-
niowie klasy II C wraz z wychowawczynią, 
panią Agatą Kozioł, aktywnie uczestniczy-
ły w spotkaniu i przyswajały przekazywa-
ną im przez panią bibliotekarkę, wiedzę. 
Dzięki temu mogły bardzo sprawnie roz-
wiązać krzyżówkę, która dotyczyła tema-
tu lekcji. 

Celem zajęć przeprowadzonych przez 
panie bibliotekarki było kształtowanie 
świadomości chrystianizacji jako dziejo-
wego wydarzenia dla rozwoju Polski oraz 
zachęcenie uczniów do udziału w Powia-
towym Konkursie Plastycznym „Tak Polska 
się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski 
w historii, literaturze, legendzie” organi-
zowanym przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. 

We wrześniu został rozstrzygnięty Po-
wiatowy Konkurs Plastyczny: Tak Polska 
się zaczęła. 1050. rocznica Chrztu Polski 
w historii, literaturze, legendzie. Wśród 
laureatów tego konkursu znajdują się 

czytelnicy naszych bibliotek publicznych. 
Pierwszą nagrodę w kategorii wiekowej 
klas IV-VI zdobył Jakub Szpila, lat 12 /
Biblioteka Publiczna w Palikówce/. Wy-
różniony po raz kolejny , w kategorii wie-
kowej klas I-III został Kamil Ryś, lat 8 /Bi-
blioteka Publiczna w Krasnem/, który brał 
również udział w ubiegłym roku w kon-
kursie ph.: „Jan Paweł II i dzieci”. Podczas 
finału konkursu, który odbędzie się 24.09. 
w Bibliotece Muzycznej w Rzeszowie, 
przy ul. Żeromskiego 2, laureaci otrzy-
mają nagrody książkowe i pamiątkowe 
dyplomy oraz zostanie otwarta wystawa 
pokonkursowa. Gratuluję nagrodzonym, 
rodzicom, opiekunom oraz szkołom oraz 
dziękuję za Ich zaangażowanie. 

4 września br. w Bibliotece Publicznej 
w Palikówce odbył się Dzień Otwartej Bi-
blioteki. Głównym punktem imprezy było 
Narodowe Czytanie Sienkiewicza. Jest to 
akcja mająca popularyzować fundamen-
talne w polskiej kulturze dzieła, wzmac-
niać poczucie wspólnej tożsamości, a tak-
że promować kulturę żywego słowa w jej 
najdoskonalszych przejawach. Utwory 
Sienkiewicza czytały panie nauczycielki, 
bibliotekarki, artyści, młodzież, pan wójt, 
pani radna, gospodynie domowe. Moż-
na było również wziąć udział w quizie 
dotyczącym życia i twórczości Henryka 
Sienkiewicz a także ciągnąć losy z cytata-
mi z utworów Sienkiewicza. Dzieci brały 
udział w zajęciach plastycznych- wyko-

nywały portret sławnego pisarza. Były na-
grody, słodycze i niespodzianki. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli udział w tym 
przedsięwzięciu propagującym i upa-
miętniającym osobę twórcy, któremu 
ten rok jest poświęcony. Zapraszamy do 
bibliotek po dzieła Henryka Sienkiewicza.

Drodzy Rodzice!
Zapraszamy po raz czwarty, na zaję-

cia Grupy Zabawowej, które odbywają 
się w sezonie jesienno-zimowym (od XI-
-IV) w Bibliotece Publicznej w Palikówce. 
Biblioteka w Krasnem uczestniczy w pro-
jekcie: „Organizacje pozarządowe biblio-
tekom”. Polega on na wprowadzeniu do 
oferty biblioteki zajęć przeznaczonych 
dla małych dzieci i ich rodziców oraz 
opiekunów. Grupa Zabawowa to zajęcia 
dla małych dzieci i ich rodziców lub opie-
kunów pod opieką animatora-biblioteka-
rza. Grupa ma charakter różnowiekowy 
– uczestniczą w niej dzieci od kilku mie-
sięcy do 4 lat.

Grupa skoncentrowana jest na stymu-
lowaniu rozwoju, jednocześnie zapewnia 
rodzicom wsparcie i umożliwia wymianę 
doświadczeń z innymi rodzicami. W Gru-
pie Zabawowej, w odróżnieniu od innych 
form opieki nad najmłodszymi, rodzice 
lub opiekunowie towarzyszą swoim dzie-
ciom podczas zajęć. Służy to nie tylko 
dobremu samopoczuciu dzieci, ale także 
pozwala dorosłym rozwijać własne umie-
jętności i wzmacniać relacje z dziećmi. 
Rodzice mają szansę odkrywać wartość 
wspólnej zabawy i jej znaczenie dla roz-
woju dziecka. Ilość miejsc ograniczona. 

Informacje pod numerem telefonu: 
694014680. Zapraszamy. Fotorelacje 
z zajęć z lat ubiegłych na stronie www.fa-
cebook.com/bibliotekawkrasnem/

Zostały zakupione do biblioteka książ-
ki z budżetu Programu BN „Zakup nowoś-
ci wydawniczych do bibliotek”, w którym 
to programie Biblioteka Publiczna w Kras-
nem uczestniczy. Nowości czekają na czy-
telników.

Biblioteka jest czynna codziennie 
(oprócz sobót i niedziel). Serdecznie za-
praszamy. Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: http://gokkrasne.pl/ oraz na 
Facebook-u.

Tekst i fot. M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne



Ludzie z pasją
Alicja Gut

Alicja Gut rozpoczęła na-
ukę gry na skrzypcach 3 lata 
temu w PSM im. W. Kilara 
w Rzeszowie. Jest uczenni-
cą Pani Adrianny Sawy. Gra 
na skrzypcach jest jej pa-
sją. Pierwszą nauczycielką 
Ali była jej koleżanka Kaja 
Szach, która wprowadziła 
ją w tajniki gry na tym in-
strumencie. Ala z Kają wy-
stąpiły w duecie w GOKu 
w Konkursie Kolęd i Pasto-
rałek w 2016 r. Ala wzięła 
udział i została laureatką 
w kilku konkursach ogól-
nopolskich oraz ostatnio 
międzynarodowym: Leżajsk 
- Ogólnopolski Festiwal Mu-
zyki Dawnej - II miejsce, maj 

2015 r., Warszawa, listopad 2015 - tytuł Arcymistrza w Ogólnopolskim Konkursie 
,,I pierwszak może być mistrzem”, Warszawa - III miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Miniatury Skrzypcowej marzec 2016 r., Kielce - II miejsce, czerwiec 2016 r, 
Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy, Stalowa Wola, wyróżnienie w Międzynaro-
dowym Konkursie im. Janiny Garści, 2016 r.

 Katarzyna Gut, fot. arch. domowe

Iga Głuszak trenuje 
od października 2012 
roku, od lutego 2013 
roku z sukcesem bie-
rze udział w zawodach. 
Jest zawodniczką Sek-
cji Skoków do Wody 
ZKS Stal Rzeszów. Ma 
na swoim koncie zło-
to, 6 medali srebrnych 
i 3 brązowe. W dniach 
29-31.01.2016r w zawo-
dach Zimowe Mistrzo-
stwa Polski w Skokach 
Do Wody w Poznaniu 
z trampoliny 1 m zdo-
była 2 miejsce, 05-
06.03.2016r., w Grand 

Prix Polski W Skokach Do Wody w Częstochowie zdobyła 3 
miejsce, 17-19.06.2016r. w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych W Skokach Do Wody zdobyła 2 miejsce. Były to naj-
ważniejsze w roku zawody w Polsce

A jak się zaczęło? Zapisaliśmy z mężem córkę na naukę 
pływania na basenie przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie ,,na-
sze żywe srebro’’, bo tak dosłownie można o Idze powiedzieć. 
Iga była niepokorna uczennicą, uważała , że pływanie jest 
zbyt monotonne i pan trener powiedział nam, że szkoda cza-
su i pieniędzy, bo z tej nauki nic nie będzie. Wtedy zauważył 
Igę pan Grzegorz Szczepek, pierwszy trener Igi i zapropono-
wał, aby córka trenowała skoki do wody. Po pierwszym skoku 
z trampoliny 1m już wiedziała, że właśnie tu jest jej miejsce.

Jak to wygląda na co dzień? Treningi przez sześć dni w ty-
godniu 2-3 godziny, wyjazdy na zawody, nauka w szkole w kla-
sie IV szkoły podstawowej i do niedawna gra na gitarze. 

Agata Głuszak, fot. arch. domowe

Iga Głuszak

Kaja przejawiała zain-
teresowania artystyczne 
od najmłodszych lat. Jako 
przedszkolak była tancer-
ką i solistką dziecięcego 
zespołu „Uśmiech”. Póź-
niej postanowiła grać na 
skrzypcach.Naukę gry na 
tym instrumencie rozpo-
częła w wieku sześciu lat 
w Zespole Szkół Muzycz-
nych im. Karola Szyma-
nowskiego w Rzeszowie 
w klasiepani profesor Ad-
rianny Sawy.

Szkołę muzyczną I stopnia ukończyła z wyróżnieniem, ze średnią stopni 5,7. 
Obecnie jest uczennicą klasy IV szkoły muzycznej II stopnia (to tak jak I liceum). 
Brała udział w wielu przesłuchaniach i konkursach, a za największy sukces uważa 
zdobycie tytułu laureatki Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Ar-
tystycznej uczniów klas skrzypiec. 

Występowała w prestiżowych salach koncertowych, takich jak Sala Balowa 
Muzeum-Zamku w Łańcucie, sala Filharmonii Podkarpackiej, w Pałacu w Rybnej.

Wakacje nie są dla niej czasem miłego lenistwa. Od 2011 roku regularnie 
uczestniczy w Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskie-
go w Łańcucie, odbywających się co roku w lipcu, a oprócz tego brała udział 
w Internacional Masterclasses & Junior Classes na Słowacji, w Mistrzowskich 
Kursach Interpretacji w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach, Mistrzowskich Kursach „Mistrz i uczniowie” w Pałacu w Rybnej 
oraz Kusach Young Arts Masterclass w Krośnie. Swoją grę doskonali pod okiem 
profesorów z Akademii Muzycznych ze Szczecina, Warszawy, Wiednia, Łodzi 
i Krakowa. 

Czasami nie jest łatwo. Ale znajduje też czas na konie, narty (jak spadnie 
śnieg) i czasami gra na ślubach znajomych i przyjaciół, bo – jak mówi – w kościo-
łach jest świetna akustyka. 

Plany na przyszłość wiąże ze swoją pasją, czyli skrzypcami, ale co będzie – nie 
wiadomo. 

Ewa Szach, fot. arch. domowe

Kaja Szach

Młody, utalentowa-
ny, wrażliwy to tylko 
kilka przymiotników 
określających jedynie 
w minimalnym stopniu 
dojrzałość Maćka. 

Jego hobby to pił-
ka nożna, o której wie 
pewnie wszystko. Ale 
nie tylko na tym pole-
ga jego wyjątkowość. 
Wyróżnia się mianowi-
cie swoim marzeniem, 
z którym zwrócił się do 
Fundacji Mam Marzenie. 
Maciej spośród wszyst-
kich możliwych marzeń 
wybrał jedno największe 
i najpiękniejsze.

Przyszły piłkarski tre-
ner marzy o tym, aby 
w szkole podstawowej 
i gimnazjum w Malawie 

przeprowadzić specjalistyczne badania dla uczniów pod ką-
tem wczesnego wykrycia chorób nowotworowych.

Każde marzenie jest piękne ale to w którym chcemy pomóc 
też innym zyskuje największą wagę i wartość.

Źródło: www.mammarzenie.org

Maciej Dańko


