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Kalendarium GOKiB Krasne
Wrzesień:
• Zapisy do wszystkich form pracy artystycznej działających przy GOKiB Krasne,  

formowanie grup, układanie harmonogramu pracy grup.

Październik:
• Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego
• Podkarpacka Jesień  Jazzowa-występ zespołu AUCOUSTIC JAZZ QUINTET  

– wstęp wolny
• Dzień papieski
• Piękna nasza okolica w jesiennej szacie – konkurs plastyczny 
• Początek IV edycji Ligi Gier bez Prądu 
• 
Listopad:
• Kiermasz Taniej Książki – wyprzedaż garażowa i zbiórka książek dla więźniów  

i podopiecznych Oddziału Neurologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
• Przegląd Pieśni Patriotycznych
• Wieczór wróżb andrzejkowych 
• Warsztaty artystyczne – ozdoby na święta Bożego Narodzenia

Grudzień:
• „Kolędnicy-Wędrownicy” – XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny
• Mikołajkowy teatrzyk dla dzieci „Wszystkie smoki o tym wiedzą”
• Kiermasz Bożonarodzeniowy
• Opłatek

 

Gminny Ośrodek Kultury  
i Biblioteka w Krasnem 

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
na zajęcia: 

- pracowni plastycznej, 
- pracowni teatralnej, 
- pracowni muzycznej, 
- pracowni artystycznej  

(m.in. rękodzieło) 
- świetlicy profilaktyczno-

wychowawczej. 
Szczegóły i zapisy u instruktorów. 

 

Klub Złotego Wieku  
przy GOKiB Krasne 

zaprasza na: 
- zajęcia plastyczne – Krasne 

- zajęcia ruchowe – Palikówka 
- zajęcia z rękodzieła – Malawa 

-nordic walking (zajęcia ruchowe) - 
Strażów 

 
 

 

tel.  17 85 55 208          e-mail: poczta@gokkrasne.pl 
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Okres kilku ostatnich miesięcy był bar-
dzo intensywny pod względem realizacji 
zadań inwestycyjnych, w szczególności 
dotyczących infrastruktury drogowej. 
Zakończona została rozbudowa drogi 
gminnej Krasne- Wólka wraz z budową 
zatoki autobusowej której koszt realizacji 
wyniósł 1 085 671,65 zł. Ukończono prze-
budowę drogi gminnej Zagumnie I-Hy-

drofornia w miejscowości Krasne o war-
tości 435 045,15 zł, realizowanej przy 
do�nansowaniu ze środków powodzio-
wych. W trakcie realizacji są również dwa 
kolejne przedsięwzięcia, takie jak remont 
cząstkowy nawierzchni dróg gminnych za 
łączną kwotę 193 722,68 zł oraz moderni-
zacja dróg gminnych Krasne-Podkowa 
w Krasnem i Strażów-Olszyny-Stadion 
w Strażowie za kwotę 311 673,25 zł. 

W chwili obecnej trwają prace doty-
czące dokumentacji na przebudowę dróg 
gminnych Palikówka-Łąka oraz Palików-
ka-Przycznia.

Na terenie Gminy Krasne zrealizowano 
budowę trasy rowerowej (droga Krasne-
-Krzemienica-Strażów) w ramach progra-
mu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 
na terenie województwa podkarpackie-
go. Projekt do�nansowany jest z budżetu 
Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz 
z budżetu województwa podkarpackie-
go. 

1 czerwca został oddany do użytku no-
woczesny plac zabaw w Strażowie z miej-
scami postojowymi, ogrodzeniem oraz 
nowym systemem instalacji oświetlenio-
wej. Natomiast plac zabaw przy Przed-
szkolu w Krasnem został uatrakcyjniony 
nowymi urządzeniami dla najmłodszych 
obywateli. Kwota realizacji przedsięwzię-
cia wyniosła 464 694,00 zł, w tym do�-
nansowanie w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013 to 260 850,00 zł. 

Warto wspomnieć również o inwesty-
cjach oświatowych. Wśród nich należy 
wymienić remont budynku Zespołu Szkół 
w Palikówce na kwotę ponad 100 000 zł. 
Zakres prac obejmował naprawę pokry-
cia dachowego, rynien, rur spadowych, 
remont parkietów w salach lekcyjnych, 
wyłożenie korytarzy i schodów płytkami, 
remont WC i wymianę balustrad. 

W bieżącego roku, po zakończeniu 
trwającego postępowania przetargowe-
go, rozpocznie się realizacja zadania in-
westycyjnego pn. „Rozbudowa bazy edu-
kacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” przy 
wsparciu �nansowym z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w kwocie 1,5 mln zł. 
Inwestycja będzie obejmowała budowę 
części edukacyjnej z salami lekcyjnymi 
o powierzchni użytkowej oraz sali spor-
towej.

Już wkrótce zostanie wszczęte postę-
powanie przetargowe na budowę nowe-
go przedszkola w Krasnem, które pozwoli 
na rozpoczęcie jeszcze w bieżącym roku 
tak oczekiwanej przez mieszkańców Kras-
nego inwestycji.

Inne, lecz istotne z punktu widze-
nia społecznego zadanie zrealizowane 
w miejscowości Malawa to remont pla-
cu postojowego przy OSP za kwotę 22 
979,35zł. 

W ramach funduszu sołeckiego w miej-
scowości Malawa malowane są pokrycia 
dachowe na budynkach użyteczności 

Informacje gminne
Najnowsze inwestycje i remonty w gminie Krasne
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Informacje gminne

publicznej, między innymi na Domu Lu-
dowym, OSP i szatni sportowej.

Fundusz sołecki miejscowości Kras-
ne przeznaczony został na realizowane 
w chwili obecnej zagospodarowanie tere-
nu w centrum miejscowości Krasne przy 
Aptece pod teren zielony o charakterze 
rekreacyjnym. 

Wszystkie zadania inwestycje mają na 
celu poprawę standardów jakości życia 
mieszkańców całej Gminy Krasne. Wiele 
przedsięwzięć zostało już zrealizowanych, 

wiele jest w trakcie realiza-
cji, ale jeszcze więcej przed 
nami. Dalszymi informacja-
mi dotyczącymi inwestycji 
w roku bieżącym jak i o tych 
planowanych w najbliższych 
latach podzielimy się z Pań-
stwem w kolejnych wyda-
niach Biuletynu Informacyj-
nego. 

Violetta Błotko
Fot. Michał Chmiel

Zapewne zauważyliście Państwo, że na 
terenie naszej gminy pojawiły się nowe 
tablice ogłoszeń – te do powszechnego 
użytku oraz tzw. urzędowe.  Mamy na-
dzieję, że dzięki nim dotrzemy do Pań-
stwa znacznie szybciej z informacjami do-

tyczącymi funkcjonowania naszej gminy. 
Obok budynku urzędu umieściliśmy tak-
że mapę Gminy Krasne, z której mogą ko-
rzystać mieszkańcy a przede wszystkim 
osoby przybywające do nas z zewnątrz. 
Zaznaczyliśmy na niej wiele szczegółów a 

nawet nazwy przysiółków, które zwycza-
jowo funkcjonują wśród naszych miesz-
kańców.

R.Ż.
Fot. Michał Chmiel

Nowe tablice ogłoszeniowe i mapa Krasnego
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Nasi sołtysi

Imię i nazwisko: Bogusław Rejman
Wiek: 55 lat
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: troje
Wykształcenie, zawód: średnie, 
mechanik pojazdów drogowych
Zamieszkały: 
w gminie Krasne od urodzenia
W wolnej chwili: 
uprawiam działkę i ogród, wędkuję
Najważniejsze dla mnie są: pracowitość, 
rzetelność, jakość i solidność wykony-
wanej pracy

Imię i nazwisko: Stanisław Wąs
Wiek: 68 lat
Stan cywilny: żonaty
Dzieci:  dwie córki
Wykształcenie, zawód:  
średnie techniczne, emeryt
Zamieszkały:
gminie Krasne od urodzenia
W wolnej chwili: robię to, co lubię 
– pielęgnuję ogród, oglądam mecze  
piłki nożnej i żużlowe
Najważniejsze dla mnie jest: zaufanie  
i zadowolenie mieszkańców sołectwa  
z mojej pracy

Imię i nazwisko: Stanisław Falandysz
Wiek: 54 lat
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: czworo
Wykształcenie, zawód: średnie, 
technolog produkcji spożywczej
Zamieszkały: 
w gminie Krasne od 1990 roku
W wolnej chwili: 
uprawiam sport
Najważniejsze dla mnie jest: 
prawdomówność

Imię i nazwisko: Grzegorz Morycz
Wiek: 44 lat
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: dwóch synów
Wykształcenie, zawód: 
wyższe, specjalista ds. BHP
Zamieszkały: 
w gminie Krasne od 2007 roku
W wolnej chwili: odpoczywam na łonie 
natury w ogrodzie, obserwuję zawody 
sportowe w piłce nożnej
Najważniejsze dla mnie jest: 
rodzina i bezpieczeństwo

Poszukiwania
 Nawiązując do „Spotkania z Historią” jakie od-

było sie w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki 
w Krasnem w dniu 12.12 2014 r. (Biuletyn Infor-
macyjny „RAZEM” 1/2015) oraz pytaniami kiero-
wanymi do prelegenta, pracownika IPN dr Piotra 
Szopy, dotyczącego poszukiwania o�ar terroru 
komunistycznego. z lat 1944-1945, w tym nasze-
go mieszkańca , bohatera, Żołnierza Wyklętego 
Władysława Skubisza, pragnę poinformować ze 
otrzymałam informacje na temat rozpoczęcia 
tych poszukiwań na naszym terenie przez Zespół 
prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Niezbędnym dla 
ewentualnego zidenty�kowania znalezionych 
szczątków, jest DNA najbliższej rodziny. z stąd, 
Jerzy Skubisz, bratanek naszego bohatera był w 
tej sprawie w tej sprawie w IPN Rzeszowie w celu 
udostępnienia materiału genetycznego do ba-
dań identy�kacyjnych.

Bogusława Wąs

Komisariat Policji 
w Rzeszowie

Dzielnicowy
asp. Sebastian Trala 

tel. 17 858 38 56 
Rejon służbowy: 

Malawa, Strażów, Palikówka

Dzielnicowy
sierż. sztab. Sebastian Zwański

tel. 17 858 38 46 
Rejon służbowy: Krasne

Policja
Komenda Nowe Miasto

tel. 17 858 35 00
dyż. 17 858 30 10

Krasne

Strażów

Malawa

Palikówka

Fot. Ireneusz Śpiewla
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Wywiad

- Kiedy powstał Greinplast i co skłoniło 
Pana do założenia �rmy?

- Greinplast powstał na początku lat 90, 
co oznacza, że �rma istnieje już od 25 lat. 
Wiele lat temu pracowałem za granicą na 
budowach jako pomocnik murarzy, płyt-
karzy, glazurników i doświadczenie tam 
zdobyte stało się inspiracją do założenia 
�rmy budowlanej.

- Czyli nie zajął się Pan wielką niewia-
domą, lecz branżą, którą znał Pan bardzo 
dobrze?

- Można tak powiedzieć. Działalność 
�rmy ulegała różnym ewolucjom, by 
ostatecznie skoncentrować się na branży 
budowlanej, konkretnie na chemii bu-
dowlanej, i z tą branżą związani jesteśmy 
jest do dziś.

- Czym w takim razie Greinplast zajmo-
wał się na początku?

- Przez pięć lat, wspólnie z pierwszym 
wspólnikiem zajmowałem się fotogra�ą, 
która była moją pasją. Firma nazywała się 
Foto-Hurt i sprzedawała aparaty fotogra-
�czne, papier, materiały do obróbki che-
micznej zdjęć i akcesoria. Po kilku latach 
tej przygody z fotogra�ą zająłem się spro-
wadzaniem materiałów budowlanych ze 
Stanów Zjednoczonych.

- Czym była podyktowana zmiana pro�-
lu działalności �rmy?

- Zadecydowały o tym potrzeby rynku, 
dodatkowo branża budowlana była mi 
dość bliska. Poza tym wszystko wskazy-
wało, że rynek materiałów budowlanych 
jest coraz bardziej chłonny. Stąd też w 
latach 90. powstał pomysł na import pro-
duktów ze Stanów Zjednoczonych. I tak 

krok po kroku, od produktu do produktu. 
W końcu zrodził się pomysł samodzielnej 
produkcji materiałów z zakresu chemii 
budowlanej. Około 1994 roku �rma za-
częła zmieniać swoją specjalizację i zaj-
mować się materiałami budowlanymi. 

- Jak bardzo �rma rozwinęła się na prze-
strzeni tych 25 lat?

- O wielkości i rozwoju �rmy świad-
czy liczba zatrudnionych pracowników. 
Na początku lat 90. zaczynałem z kilko-
ma osobami, dziś w rodzinie Greinplastu 
pracują setki osób. Zwiększyła się też 
powierzchnia, z kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy metrów kwadratowych, jakie 
zajmuje siedziba �rmy. Systematycznie 
wzrastała liczba punktów handlowych 
oraz ilość oferowanych przez nas produk-
tów.

- Jak Greinplast wypada na tle konku-
rencji swojej branży?

- Na Podkarpaciu nie ma �rmy o po-
dobnym do naszego pro�lu działalności, 
czyli producenta chemii budowlanej. 
Konkurentów mamy w Polsce. Zwykle są 
to duże, bogate międzynarodowe kon-
cerny, które mając duże udziały w rynku 
skolonizowały go. My próbujemy ten 
trend odwrócić i przyciągać klientów do 
Greinplastu, polskiej, rodzinnej �rmy, ma-
jącej własne tradycje i tożsamość.

- Jakie są plany rozwoju �rmy na najbliż-
sze lata?

- Próbujemy „rozpychać się” na rynku, 
ponieważ ciągle pozostajemy �rmą re-
gionalną obecną na południu i na wscho-
dzie Polski. Powoli docieramy do Polski 
centralnej, zdobywamy nowych klientów, 

nowe rynki. Jesteśmy mocno skoncentro-
wani na tym, by rozwinąć działalność w 
centralnej Polsce i na północy kraju. Nie 
jesteśmy najtańsi na rynku, przeciwnie, 
jesteśmy dosyć drodzy, ale za tym idzie 
wysoka jakość, profesjonalny serwis, 
uczciwość w stosunku do klienta. Jestem 
przekonany, że droga, którą wybraliśmy, 
jest właściwa. Cały czas wprowadzamy 
nowe produkty. W tej chwili mamy ich w 
ofercie ponad 140.

- Jakim produktem Greinplast zaskoczy 
klientów w najbliższym czasie?

- Naszą ostatnią nowością jest farba 
ceramiczna do wnętrz, która cieszy się 
znakomitymi opiniami wykonawców. 
Oczywiście, w tym momencie mamy roz-
poczęte prace nad kolejnymi nowościa-
mi, ale objęte są one tajemnicą handlową. 
W naszym laboratorium, gdzie pracuje 20 
osób, cały czas coś się dzieje. 

- Dziękuję za rozmowę.
Fot. Tadeusz Poźniak

Greinplast – od 20 lat na rynku chemii budowlanej
Rozmowa z ROBERTEM STEFANOWSKIM

- prezesem �rmy Greinplast sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem
Przeprowadziła Katarzyna Grzebyk 
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W 2015 roku przypada rocznica 25-le-
cia powołania samorządu terytorialnego. 
8 marca 1990 roku Sejm RP uchwalił usta-
wę o samorządzie terytorialnym a 27 maja 
1990 roku odbyły się pierwsze demokra-
tyczne wybory do rad gmin. Uważa się, że 
była to najważniejsza i najbardziej udana 
ustrojowa i polityczna reforma w wolnej 
Polsce, której zasadniczym celem była 
decentralizacja władzy i uaktywnienie 
wspólnoty mieszkańców do decydowania 
o własnych sprawach. Od lat, data 27 maja 
jest obchodzona jako Dzień Samorządu 
Terytorialnego.

26 maja bieżącego roku w Urzędzie 
Gminy Krasne miała miejsce podniosła 
uroczystość. Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 kwiet-
nia 2015 roku, na wniosek Wojewody 

Podkarpackiego – za wzorowe, wyjątko-
wo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej, meda-
lem złotym za długoletnią służbę, odzna-
czeni zostali pracownicy Urzędu Gminy: 
Berłowska Zo�a, Berłowski Ryszard, Bu-
dak Bogumiła, Chodziński Witold, Mac 

Maria, Szpyrka Anna, Uchman Elżbieta i 
Wandycz-Słowińska Barbara. Osobistego 
wręczenia medali dokonała wojewoda 
podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-
-Śmigielska.

Przygotowała:
Zo�a Berłowska

25 lat Samorządu Terytorialnego
Informacje gminne

W ostatnim czasie na terenie naszej 
Gminy nasiliły się akty wandalizmu, de-
wastacji mienia oraz braku kultury w miej-
scach publicznych.

Zniszczone przystanki autobusowe, za-
śmiecone chodniki, znaki drogowe zama-
lowane farbą, wywrócone kosze na śmieci, 
ściany budynków publicznych zniszczone 
przez hasła pseudokibiców... hmm... to na 
pewno przybysze z zewnątrz!.. ktoś z innej 
gminy... a może z Rzeszowa...? robi nam 
ten bałagan...! a może nawet ktoś z kos-
mosu przybył, aby właśnie w naszej Gmi-
nie naśmiecić?

Jak sobie radzić z taką sytuacją? Czy 
wszędzie musimy zawieszać kamery? A 
może nawet postawić policjanta na każ-
dym rogu?

Chyba nie znajdziemy skutecznego 
rozwiązania tego problemu, jeśli sami, 
każdy z nas, nie zadba o porządek. I wcale 
nie chodzi tu o porządek wokół własnego 

domu! Musimy wreszcie zwracać uwagę 
tym, którzy śmiecą w miejscach publicz-
nych, zostawiają butelki na przystankach, 
dewastują mienie i zachowują się w cham-
ski sposób, myśląc, że świat należy tylko 
do nich.

Wydaje się, że najgorszą rzeczą jest 
brak reakcji z naszej strony na taką rzeczy-
wistość. Postawa: to nie moje,... co mnie 
to obchodzi?... to przecież publiczne... 
doprowadzi do tego, że niedługo utonie-
my w brudzie i śmieciach, wśród zdewa-
stowanych i pomalowanych, wątpliwej 
jakości napisami,  przystankach autobuso-
wych i budynkach użyteczności publicz-
nej. I na nic tu, drodzy Państwo- mieszkań-
cy Gminy Krasne, starania naszego Wójta 
czy urzędników służb komunalnych, aby 
to wszystko posprzątać i naprawić! Sami 
nie dadzą rady! A zresztą każde nowe ma-
lowanie, zbieranie porozrzucanych śmie-
ci, poprawianie 
znaków, zakup 
nowych tablic, 
zakup nowych 
koszy, wiele 
kosztuje! A kto 
za to płaci? My 
wszyscy!!! A 
przecież nasze 
podatki mogły-
by być przezna-
czone na zupeł-
nie inne cele! 

Aby nie być gołosłownym przedstawiam 
Państwu kilka zdjęć ukazujących różne 
miejsca w naszej Gminie. Rodzi się pyta-
nie: czy chcemy, aby właśnie tak wygląda-
ła Gmina Krasne – nasza mała ojczyzna?

Tekst i fot. Robert Żołynia

Re�eksje malkontenta?
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Dożynki gminne
Szanowni Państwo!

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych była społecz-
ność sołectwa Strażów.

Dziękuję wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, które 
zgromadziło w jednym miejscu tak wiele osób, chcących dziękować 
Opatrzności za dar chleba.

Dziękuję wszystkim księżom, którzy odprawili uroczystą Mszę 
Świętą, a także Gościom, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili 
nas swoją obecnością.

Życzę nam wszystkim byśmy potra�li szanować chleb - chleb po-
chodzący z polskiego zboża, będący symbolem trudu tych wszyst-
kich, którzy pracują na roli.

Proszę także, abyśmy umieli dzielić  się tym chlebem i wszystkim 
co posiadamy z potrzebującymi. Umiejmy w tym coraz bardziej 
rozpędzonym życiu dostrzec drugiego człowieka a szczególnie 
tego, który oczekuje od nas pomocy! 

Niech ten  chleb, którym dzieliliśmy się podczas dożynek, będzie 
symbolem naszego otwartego serca .

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

Już i żyto złociste nie dosięgnie nieba
Kolumnada ze spiżu nie zalśni od słońca
Resztki chwały minionej przyjmą postać chleba
Bo wraz z latem i żniwa dobiegają końca

Już i jęczmień promieniem swym niw nie rozjaśni
Łuną z kłosu bijącą nie zwabi już wzroku
Niepisane mu będzie usłyszenie baśni
Wyszumianej przez zboża o tej porze roku

Już i ludzie do wspólnej zasiądą biesiady
I pod ołtarz zaniosą pól złote korony
Wieńce zbóż zżętych kosą przez chłopskie gromady
Zapach chleba rozniosą w cztery świata strony

Czcibor
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Fot. Ireneusz Śpiewla
Więcej zdjęc na www.gokkrasne.pl
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Wakacje dobiegają końca. Po dwóch 
miesiącach zasłużonego odpoczynku dzieci 
i młodzież  rozpoczynają kolejny rok szkol-
ny. W czterech szkołach podstawowych i 
czterech gimnazjach  prowadzonych przez 
Gminę Krasne,  naukę w  roku  szkolnym  
2015/2016 rozpocznie 1075  uczniów, w 
tym w szkołach  podstawowych 803 ucz-
niów, w gimnazjach 272 uczniów. Są to 
dane szacunkowe. W związku z reformą sy-
stemu oświaty niektórzy rodzice dzieci sześ-
cioletnich, które powinny rozpocząć naukę  
1 września 2015 r. w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej, złożyli wnioski do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej o odrocze-
nie obowiązku szkolnego.  

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Kras-
ne zapewniła  miejsca  w przedszkolach  
dla wszystkich  chętnych dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym,  w wieku 
od 3  do 5 lat,  a także dzieciom sześcio-

letnim posiadającym  orzeczenia  z Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Od 1 
września 2015 r. opieką przedszkolną w 
czterech przedszkolach objętych zostanie 
łącznie 378  dzieci w 16 oddziałach. W tym:  
w Gminnym Przedszkolu w Krasnem – 150 
dzieci w sześciu oddziałach, w Gminnym 
Przedszkolu w Malawie - 128 dzieci w sześ-
ciu oddziałach, w Gminnym Przedszkolu w 
Palikówce – 50 dzieci w dwóch oddziałach, 
w Gminnym Przedszkolu w Strażowie – 50 
dzieci w dwóch oddziałach.

W celu zapewnienia wysokich wyni-
ków nauczania i wychowania w szkołach i 
przedszkolach na terenie Gminy Krasne za-
trudnionych jest 155 nauczycieli, w tym: 2 
nauczycieli z tytułem doktora, 150 nauczy-
cieli legitymujących się wyższym wykształ-
ceniem magisterskim, 2 nauczycieli legi-
tymujących się wyższym wykształceniem 
zawodowym, co stanowi 99,3 % ogółu za-
trudnionych nauczycieli. Większość nauczy-
cieli posiada  najwyższy stopień awansu 
zawodowego tj. nauczyciela dyplomowa-
nego. 

Dobrze wykształcona i przygotowana 
kadra pedagogiczna, dobrze wyposażona 

baza szkolna, a tak-
że  duży potencjał 
intelektualny ucz-
niów,  zapewniają  
corocznie uzyskanie 
wysokich wyników 
ze sprawdzianu w 
klasie szóstej i eg-
zaminu gimnazjal-
nego. W roku szkol-
nym 2014/2015 
uczniowie klas szó-
stych uzyskali ze 
sprawdzianu średni 
wynik  72 %, co kla-
suje gminę Krasne 
na drugim miejscu 
w powiecie rzeszow-
skim. Dla porówna-
nia średnia powiatu wynosi 68 %, a średnia 
województwa 70,9 %. Najwyższy wynik uzy-

skali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kras-
nem 74,9%, co stanowi wysoki 8 stanin oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Palikówce 
73,8%, co stanowi 7 stanin. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Malawie uzyskali średni 

wynik 70,4 % - 6 stanin, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Strażowie – 62,4 % - 4 sta-
nin.

Gimnazjaliści naszej gminy, którzy w 
kwietniu przystąpili do egzaminu gimna-
zjalnego, uzyskali również wysokie wyniki. 
Egzamin składał się z trzech części: huma-
nistycznej, matematyczno-przyrodniczej i 
językowej przeprowadzonej na dwóch po-
ziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Dla uczniów osiągających wysokie wyni-
ki w nauce oraz posiadających szczególne 
osiągnięcia naukowe, artystyczne czy spor-
towe, Gmina Krasne przyznaje stypendia 
pieniężne. W 2015 roku na ten cel przezna-
czono w budżecie gminy środki w wysokości  
55 400 zł.  Za rok szkolny 2013/2014 gmina 
przyznała stypendia dla 70 uczniów, w tym 
7 uczniów otrzymało stypendia za szczegól-
ne osiągnięcia. Za rok szkolny 2014/2015 do 
gminy wpłynęło  79 wniosków o stypendia, 
w tym 4 wnioski za szczególne osiągnięcia.

W rozpoczynającym się roku szkolnym 
2015/2016 życzymy naszym uczniom dużo 
radości, sukcesów w nauce i niesłabnącego 
zapału w zdobywaniu wiedzy, a także, by 
pobyt w szkole był fascynującą przygodą  i 
czasem najmilszych wspomnień.

Opracowała Grażyna Belcyr

Edukacja i oświata
Początek roku szkolnego 2015/2016

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną liczbę uczniów i oddziałów w po-
szczególnych szkołach na terenie Gminy Krasne w roku szkolnym 2015/2016

Poniższy wykres przedstawia strukturę awansu zawodo-
wego nauczycieli  szkół i przedszkoli Gminy Krasne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco:

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
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Prawidłowe żywienie to nie tylko dostar-
czenie organizmowi energii i niezbędnych 
składników pokarmowych w odpowiednich 
proporcjach ale też ilość posiłków, ich regu-
larność i odpowiednie rozłożenie w ciągu dni. 
Gminne Przedszkole w Krasnem posiada nie-
zależną kuchnię, w której codziennie przygo-
towywane są smaczne, świeże i zdrowe posiłki 
specjalnie dla przedszkolaków. Obsadę kuchni 
stanowi wykwali�kowany i kreatywny zespół 
pasjonatów. Jakość wyżywienia najmłodszych 
traktujemy priorytetowo, realizując program: 
„Zdrowo jem-zdrowo żyję”, „5 porcji owoców i 
warzyw dziennie-codziennie”, „Zdrowy przed-
szkolak wg E.Lorenc”, „Zęby podkarpackich 
dzieci wolne od próchnicy”. Dzieci poprzez za-
bawę uczą się zasad zdrowego żywienia oraz 
nabierają dobrych nawyków żywieniowych. W 
tradycję przedszkola wpisało się samodzielne 
przygotowanie “Smacznej i zdrowej sałatki 
owocowej”. Okazjonalnie na zajęciach dzieci 
uczą się sporządzać smakołyki takie jak: ka-
napki , pierniczki, babeczki, surówki, gofry 
itp. Zwiedzając kuchnię najmłodsi poznają 
zawód kucharza i działanie urządzeń pomoc-
nych w sporządzaniu różnych dań. Częsty 
pokaz i samodzielne doświadczenia wyrabia-

ją w dzieciach dobry apetyt. Nawet niejadki 
przekonują się do nowych potraw, szczegól-
nie wykonanych samodzielnie. Średnio raz w 
miesiącu urządzamy “szwedzki stół przedszko-
laka”, kiedy każdy dekoruje i spożywa własną 
kanapkę , w kreatywny sposób wykorzystując 
produkty o różnych smakach, kształtach i ko-
lorach. Mając na uwadze pro�laktykę próch-
nicy zębów najmłodszych, unikamy potraw o 
konsystencji ”papki”. Zdecydowana większość 
naszych potraw wymaga żucia i gryzienia. 
Wzmożone wydzielanie śliny podczas kon-
sumpcji oczyszcza zęby, co zapobiega próch-
nicy. Rodzice swoim przykładem motywują 
pociechy, zawsze czytając im jadłospis. Bardzo 
ważne są często słyszane w szatni zwroty typu: 
“to jest pyszne”, “ale smaczne”, “mam na to 
ochotę” “lubisz to“ , “postaraj się zjeść wszyst-
ko”. Nauczycielki zachęcają dzieci do spożywa-
nia posiłków bazując na postaciach z bajek i 
wzmocnieniach pozytywnych. Karmimy dzie-
cko na życzenie ale nigdy nie zmuszamy go do 
jedzenia. Pozwalamy na wybór np. sam chleb 
lub same ziemniaki, zgodnie z zasadą, że lepiej 
zjeść cokolwiek niż nie zjeść niczego. Przeko-
nujemy dzieci do skosztowania wszystkiego. 
Dziecięce “nie lubię” traci znaczenie przy za-

chęcie i dobrych wzorcach bo przecież upo-
dobania żywieniowe są zmienne. Cierpliwość 
i przyjazny klimat przy stole popłaca. Żołądek 
po pewnym czasie przywyknie do stałych 
godzin i domaga się pożywienia. Jedzenie 
ma być przyjemnością a nie stresem. Dzieci, 
które wymagają szczególnych warunków ży-
wieniowych w związku z nietolerancją aler-
genów otrzymują danie zamienne. Jadłospis 
jest układany zgodnie z aktualnymi normami 
żywieniowymi. Zestawy dań są pieczołowicie 
komponowane i dostosowane do pór roku. 
Preferujemy towary świeże, sezonowe, natu-
ralne, pochodzące od rodzimych producen-
tów. Ważną cechą przedszkolnego menu jest 
różnorodność potraw bogatych w pełnowar-
tościowe składniki. Z nowinkami żywieniowy-
mi oswajamy dzieci stopniowo. I tak świetnie 
przyjęła się w naszym przedszkolu „Owsianka 
Złotowłosej”(płatki owsiane), Makaron Shreka 
(szpinak) , Zapiekanka z Drzewkiem (brokuły). 
Stosujemy wyłącznie przyprawy własnej ro-
boty z warzyw i ziół wykluczając glutaminian 
sodu i inne konserwanty. 

Opracowali:  
Barbara Kaszuba, Paweł Leja 

Makaron Shreka, owsianka Złotowłosej 
i szwedzki stół przedszkolaków z Krasnego

Szkoła Podstawowa w Krasnem  
realizuje w latach 2014- 2015 pro-
jekt ekologiczny „Alarm dla bioróż-
norodności Podkarpacia”. Realizo-
wany w ramach Funduszy Małych 
Grantów Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. Realizatorem projektu 
jest Stowarzyszenie „EKOSKOP” w 
Rzeszowie pod patronatem hono-
rowym Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Celem kampanii 
jest zainteresowanie najmłodszych 
problemem utraty bioróżnorod-
ności, zaciekawienie uczniów 

praktycznymi działaniami na rzecz 
ochrony środowiska, kształtowanie 
i promowanie właściwej postawy 
sprzyjającej trosce o środowisko, 
a w szczególności zachowaniu lub 
przywróceniu bioróżnorodności 
podkarpackich środowisk przyrod-
niczych.

W ramach projektu realizowane 
były następujące zadania:

• Warsztaty Ekologiczne
• Łąka Św. Franciszka
• Paszport Do Ekolandii
• Rzeszowska Amazonia

Opracowała: Jolanta Ciupak

„Alarm dla bioróżnorodności 
Podkarpacia” w Szkole 

Podstawowej w Krasnem

Kawiarenka Kulturalna funkcjonuje w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Krasnem od kilku lat. Opiekunem koła jest Magdalena Kluz-
-Międlar, a zajęcia są �nansowane z funduszy GOPS-u w Krasnem.

Nie jest to typowe koło zainteresowań, związane z przedmiota-
mi szkolnymi i rutynową  nauką , tylko w inny sposób wzbogaca 
uczniów i poszerza ich horyzonty.  Spektrum zainteresowań koła 
pokrywa się z zainteresowaniami opiekuna i  chętnych do działa-
nia uczniów gimnazjum. Śledzimy ofertę różnych instytucji kultury 
w regionie  i staramy się wybrać te najbardziej dla nas interesują-
ce i wartościowe. A potem w drogę! Chętni uczniowie mogą wziąć 
udział w wyjazdach do kina, teatru , �lharmonii, na Piknik Odkryw-
ców czy Noc Muzeów, pod warunkiem, że mają ochotę poświęcić 
swój wolny czas, ponieważ nasze wyjścia nie kolidują z zajęciami 
szkolnymi i często odbywają się w weekendy.  Bilety wstępu są częś-
ciowo sponsorowane z funduszy Kawiarenki!

Ponadto opiekun koła organizuje wieczorne seanse �lmowe pod 
hasłem” Kino w szkole” , spotkania z prelegentami z IPN-u ( historia 
współczesna jest pasją opiekuna) oraz organizuje  wycieczki szkol-
ne.

Wszyscy uczniowie mogą zagrać w zgromadzone w pracowni 
gry planszowe i skorzystać z �lmoteki bogatej w pozycje młodzie-
żowe i popularnonaukowe.

Tekst i fot. Magdalena Kluz-Międlar

W kulturalnym 
kalejdoskopie
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Gminne Przedszkole w Palikówce to 
miejsce bezpieczne, przyjazne dzieciom, 
rodzicom a także otwarte na ich potrze-
by. Zapewniamy optymalne warunki do 
wszechstronnego rozwoju osobowości 
dziecka, jego zdolności i zainteresowań. 
Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia:  
religię, język angielski, rytmikę i od bie-
żącego roku szkolnego terapię  logope-
dyczną. Ponadto realizowane są zadania 
zawarte w autorskich programach na-
uczycieli przedszkola. Placówka od ubie-
głego roku szkolnego realizuje własny 
program „Moje małe miejsce na Podkar-
paciu”, którego celem jest wprowadze-
nie dzieci w świat tradycji, obyczajów 
i dziedzictwa kulturowego małej i dużej 
Ojczyzny. Podsumowaniem ubiegłorocz-
nych działań był konkurs fotogra�czny 
„Moja gmina w obiektywie”. Rozstrzyg-

nięcie projektu odby-
ło się dnia 12 czerwca 
2015 r.  z udziałem 
pana wójta Wilhelma 
Woźniak. Sponsorem 
nagród był Zarząd Za-
kładu Produkcji Śrub. 
Przedszkolaki wraz 
z rodzicami licznie 
i z wielkim zaangażo-
waniem wzięły udział 
w konkursie. Zapre-
zentowane prace wy-
różniły się wysokim 
poziomem artystycz-
nym i pomysłowością 
ujęcia Gminy Krasne 
w obiektywie apara-
tu fotogra�cznego. 
W bieżącym roku szkolnym w dalszym 

ciągu będziemy przybliżać 
dzieciom tradycje naszego 
regionu.

Najbliższe otoczenie 
przedszkola: starorzecze Wi-
słoka, łąki i pola,  stwarzają 
dogodne warunki do rozbu-
dzania u dzieci wrażliwości 
ekologicznej oraz kształto-
wania postaw prozdrowot-
nych. Wiosenną atrakcją dla 
przedszkolaków jest możli-
wość codziennej obserwacji 
bocianów w gnieździe znaj-

dującym się w ogrodzie przedszkolnym. 
Jest to kierunek obecnych i przyszłych 
działań dydaktyczno – wychowawczych 
naszego przedszkola, które odzwierciedla 
program ekologiczny przedszkola „Bliżej 
przyrody – znamy, kochamy, chronimy”. 

Jako kadra pedagogiczna wpieramy 
wszechstronny rozwój dziecka i tworzy-
my możliwości doświadczania szczęśli-
wego dzieciństwa w grupie rówieśników. 
Integracja dzieci, rodziców, pracowników 
przedszkola i najbliższego otoczenia dzie-
cka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania 
i poczucia bezpieczeństwa. 

Renata Kunysz – dyrektor
Gminnego Przedszkola w Palikówce

Gminne Przedszkole w Palikówce

Szkoła. Wielkie dobrodziejstwo. Jej 
rangę, zwłaszcza na wsi, można w pełni 
docenić z perspektywy historycznej. Wy-
starczy uświadomić sobie całe stulecia 
bez szkół na wsiach, skromne, nieobo-
wiązkowe szkółki elementarne czy szkoły 
pod zaborami funkcjonujące jako narzę-
dzia wynarodowienia Polaków. Trzeba pa-
miętać, że walka o polskość była również 
walką o polską szkołę. Dziś dodalibyśmy: 
o dobrą szkołę.

W ostatnich trzech latach nasza szkoła 
dwukrotnie uzyskała najwyższy , dziewią-
ty stopień w tzw. skali staninowej mierzą-
cej poziom edukacji szkół. Dzięki temu 
w bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy 
tytuł „Wiarygodna Szkoła” przyznany na 
podstawie danych z Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej w Warszawie za bardzo 
wysokie wyniki nauczania. Sukces ten jest 
promocją nie tylko szkoły czy miejscowo-
ści, ale i gminy.

Prace naszych uczniów oceniają ze-
wnętrzni egzaminatorzy z Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Krakowie według 
jednolitych dla całego kraju kryteriów 
opracowanych przez Centralną Komisje 
Egzaminacyjną w Warszawie. Wyniki , ja-
kie otrzymuje każda szkoła są więc rze-
telne, obiektywne, łatwo porównywalne 
z wynikami innych szkół.

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół 
Szkół w Palikówce osiągnął bardzo wysoki 
poziom nauczania. Wskazują na to wyniki 
z egzaminów zewnętrznych uzyskanych 
zarówno przez uczniów szkoły podsta-
wowej jak i gimnazjum. Ze sprawdzianu 
w kl. VI szkoły podstawowej uczniowie 
naszej szkoły uzyskali wynik: 78,4%, który 
odpowiada bardzo wysokiemu, ósmemu 
poziomowi w dziewięciostopniowej skali 
staninowej, służącej do mierzenia jakości 
pracy szkół. Dla porównania średni wy-

nik w powiecie wynosił 71,2%. Podobnie, 
wynik z egzaminu gimnazjalnego w roku 
szkolnym 2014/2015 był bardzo wysoki. 
Z historii i wiedzy o społeczeństwie, ma-
tematyki, przedmiotów przyrodniczych 
i języka angielskiego odpowiadał ósme-
mu poziomowi w skali staninowej. Wynik 
z języka polskiego odpowiadał najwyż-
szemu, dziewiątemu stopniowi w skali 
staninowej. Ogólny wynik szkoły z egza-
minu gimnazjalnego wynosi 71,7%, zaś 
ten sam wskaźnik w gminie wynosi 
59,3%, w powiecie – 55,6%, w wojewódz-
twie – 56,6 %. Wyniki naszych uczniów 
wyraźnie wskazują , że dobrze uczymy. 
Wszystkich zainteresowanych szczegóło-
wymi wynikami osiągniętymi przez ucz-
niów Zespołu Szkół w Palikówce odsyłam 
do strony internetowej OKE w Krakowie: 
www.oke.krakow.pl 

Maria Gaweł                  

Też dobrze uczymy
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Edukacja i oświata

Stałym elementem działań wychowawczo - pro�laktycznych w na-
szej szkole są działania prozdrowotne. Mają one różną formę od zajęć 
edukacyjnych poświęconych zdrowiu, poprzez projekty, kampanie 
oraz konkursy. W ramach działań na rzecz zdrowia bierzemy udział w 
wielu ogólnopolskich programach prozdrowotnych, m.in.: Aktywnie 
po zdrowie, Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole, Mam kota na 
punkcie mleka, Mamo, tato, wolę wodę, Po pierwsze drugie śniadanie. 
Wychowawcy i rodzice pomagają w planowaniu aktywnych form wy-
poczynku, a realizowane projekty i programy wspierają wdrażanie do 
racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia. Celem podejmowania 
wszystkich tych działań jest kształtowanie osobowości młodego czło-
wieka i wspieranie jego rozwoju oraz wykształcenie postawy odpo-
wiedzialności za własne zdrowie. Podjęliśmy szereg działań z zakresu 
promocji zdrowia w naszej szkole. Miały one różnorodny charakter i 
bogatą tematykę. Cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony całej 
społeczności szkolnej. Oto przykłady: Szkolna Kampania Pod Hasłem 
„Żyj Zdrowo – Wybierz Owoc”, „Nasze Zdrowe – Drugie Śniadanie”, 
Szkolna Kampania Pod Hasłem „Zostań Przyjacielem Wody”, „Mam Kota 
Na Punkcie Mleka”,  „Dzień Zdrowej Przekąski”, Akcja „W Szkole Też Moż-
na Zdrowo Jeść”.

Tekst i fot. Iwona Bereś

Działalność prozdrowotna 
w Zespole Szkół w Malawie

Gminne Przedszkole w Malawie osiągnęło w II kwartale b.r. 3 sukcesy 
w zakresie działalności dydaktycznej. Wychowanek Kacper Czternastek 
(lat 5) zdobył w czerwcu 2015 r.  I miejsce za pracę w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Leśne zwierzęta przyjaciółmi dzieci”, wykonaną 
pod opieką nauczycielki Agnieszki Kuczmy.

Marcin Kisała (lat 6) został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Las to nasz dom”. Wykonał pracę pod kierunkiem na-
uczycielki Alfredy Rogalskiej. Weronika Wąs (lat 6)  zdobyła tytuł lau-
reata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez 
Niepubliczne Przedszkole ,, Radosne Słoneczko” pt. ,,Jak spędzam wol-
ny czas z moją rodziną”. Pracę wykonała pod kierunkiem nauczycielki 
Teresy Lampart-Halaburdy.

Serdecznie gratulujemy dzieciom, Rodzicom oraz nauczycielom lau-
reatów. Dzieci z malawskiego przedszkola aktywnie rozwijają swoje ta-
lenty. W ten m.in. sposób organizuję pomoc psychologiczno-pedago-
giczną, polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka, wynikających w 
tym przypadku ze szczególnych uzdolnień dziecka.  

Tekst i fot. Iwona Bereś

Ogólnopolskie i wojewódzkie 
sukcesy Przedszkola w Malawie

Dzięki staraniom Wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźniaka oraz ini-
cjatywie Dyrektor Gminnego Przedszkola w Malawie Gmina Krasne 
otrzymała pomoc �nansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. 
W dniu 29 czerwca 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przy-
jął uchwałę, w której udzielił pomocy �nansowej na kwotę 9.992,50 zł 
dla sołectwa Malawa w gminie Krasne na do�nansowanie zadania „Za-
kup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Malawie”.  
Z budżetu Gminy Krasne na ten cel radni przeznaczyli kwotę 10.000 zł. 
W sumie dzięki środkom w kwocie prawie 20.000 zł zostanie doposażo-
ne Gminne Przedszkole w Malawie. Zakupimy m.in. sprzęt multimedial-
ny, nowoczesne pomoce dydaktyczne z zakresu małej i dużej motoryki, 
pomoce wspomagające rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych 
oraz doposażymy sale dla najmłodszych dzieci w niezbędny sprzęt.

Iwona Bereś

Pozyskane fundusze 
z Budżetu Województwa Podkarpackiego

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Malawie pod opieką nauczycieli 
oraz dyrektora przedszkola wzięły udział w ogólnopolskim Dniu Do-
brych Uczynków obchodzonym 19 maja. Wykonały dobry uczynek dla 
swojej małej ojczyzny – posprzątały własną miejscowość. Jaki osiągnęły 
efekt? W niecałą godzinę 7 worków 120 litrowych wywiezionych śmieci. 
Była to nowa inicjatywa tej placówki. Cel wychowawczy przedsięwzię-
cia: wdrażanie dzieci do troski o czystość wokół siebie i swojego środo-
wiska oraz kształtowanie poczucia estetyki, a przede wszystkim promo-
wanie wzorcowych postaw obywatelskich – został w pełni osiągnięty. 
W tej wartościowej akcji uczestniczył także Sekretarz Gminy Krasne – 
Robert Żołynia, który niezwykle skutecznie i z uśmiechem motywował 
dzieci do działań porządkowych.

Tekst i fot. Iwona Bereś

Przedszkolaki posprzątały Malawę

Do udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Dzieciństwo bez próchni-
cy - Edukacja, promocja i pro�laktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej 
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowaw-
ców” startowało 115 przedszkoli z województwa podkarpackiego.  
Gminne Przedszkole w Malawie zostało w maju b.r., jako jedyne z po-
wiatu rzeszowskiego, zakwali�kowane do  działań w zakresie Edukacji 
Bezpośredniej. Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości  
występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.  Przedszkole 
w Malawie nie poniesie żadnych kosztów wz. z udziałem w tym przed-
sięwzięciu.  Projekt jest współ�nansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowski-
mi UE. Współ�nansowanie krajowe dla projektu zapewnia Ministerstwo 
Zdrowia.  Patronat honorowy sprawują: Minister Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Iwona Bereś

Dzieciństwo bez próchnicy
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Na ścianie zewnętrznej starego budynku Gminnego Przedszko-
la w Strażowie powstał mural. Jest to artystyczne gra�ti, utrzymane 
w ciepłej kolorystyce, aby otoczenie, w którym bawią się dzieci było 
przyjazne i kolorowe. Twórcą tego muralu jest znany artysta z Sanoka 
Arkadiusz Andrejkow, który za pomocą farb w sprayu wyczarował taki 
obraz. Na podziękowania zasługuje pani Violetta Błotko, zastępca Wójta 
Gminy Krasne, która pomagała w tworzeniu tego projektu.

Ewa Nowak, fot. Ireneusz Śpiewla

Sport

Mural na ścianie 
Przedszkola w Strażowie

19 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Strażowie odbył się �nał  
II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla gimnazjalistów. Patrona-
mi przedsięwzięcia byli: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Wójt 
Gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak, a patronat merytoryczny pełnił 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. W �nale 
konkursu wzięło udział 8 drużyn z gimnazjów z powiatu rzeszowskiego.

 Spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do zmagań konkurso-
wych, lecz było okazją do atrakcyjnego w formie poszerzenia wiedzy 
z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Uczestnicy wysłuchali również 
ilustrowanej zdjęciami prelekcji Pana Bartłomieja Popczyka pracow-
nika naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, który jednocześnie reprezentował  Polski Związek Łowiecki i był 
jednym z fundatorów nagród dla wszystkich uczestników konkursu. 
O propozycjach działań, w które włączyć się może  każdy mieszkaniec 
województwa podkarpackiego zainteresowany tematami dotyczącymi 
priorytetów polskiej polityki zagranicznej i polskiego członkowstwa 
w UE opowiedziała Pani Monika Lewicka, Konsultant Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Ośrodek ten był rów-
nież jednym z fundatorów nagród.

W zmaganiach konkursowych brały udział trzyosobowe drużyny 
gimnazjów z Łąki, Łukawca, Krasnego, Malawy, Palikówki, Rzeszowa, 
Strażowa i  Trzebowniska. 

 Zadania polegały na udzielaniu odpowiedzi na przygotowane pyta-
nia oraz wykonywaniu poleceń sprawdzających umiejętność praktycz-
nego zastosowania wiedzy. 

Pierwsza część konkursu odbyła się na zasadach teleturnieju "Je-
den z dziesięciu". Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące ekologii  
i ochrony środowiska. W ramach tej części konkursu wyłonione zostały 
3 najlepsze drużyny - zespoły z Łukawca, Krasnego i Palikówki.

Podczas drugiej części konkursu ocenie podlegała poprawność od-
powiedzi na tematy związane z symbolami ekologicznymi, parkami na-
rodowymi i segregacją śmieci.

Jury w składzie: Pan Wilhelm Woźniak (Wójt Gminy Krasne), Pani 
Monika Lewicka ( Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Między-
narodowej w Rzeszowie), Pan Bartłomiej Popczyk (pracownik naukowy 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pani Renata 
Gaweł (Radna Powiatu Rzeszowskiego, oraz fundatorka nagród pocie-
szenia dla wszystkich uczestników koknkursu), Pani Agata Gunia-Buk 
(Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie), Pan Piotr Lecki (Radny Gminy 
Krasne) i Pan Grzegorz Morycz (Sołtys Strażowa)  wyłoniło zwycięz-
ców: I miejsce uzyskała drużyna w składzie: Rogala Małgorzata, Kuraś 
Karolina, Golonka Łucja z Zespołu Szkół w Łukawcu; II miejsce – Kopeć 
Izabela, Rejman Tomasz, Martowska Aleksandra z Zespołu Szkół w Pa-
likówce; III miejsce – Tokarz Dominika, Kasprzyk Maria, Porada Adrian  
z Gimnazjum w Krasnem.

Organizatorami konkursu byli: Pani Aneta Dąbrowska, Pani Irena 
Kwoka i  Pan Tomasz Kuczyński - nauczyciele Zespołu Szkół w Stra-
żowie. Gospodarzem i głównym fundatorem nagród była Pani Agata 
Gunia-Buk- Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie - spróbo-
wali swoich sił i podjęli wyzwanie, gdyż każde takie przedsięwzięcie 
czyni nas bogatszymi o nowe doświadczenia.

Gratulujemy również opiekunom wszystkich drużyn.
Do zobaczenia za rok!

Irena Kwoka, Aneta Dąbrowska, Tomasz Kuczyński
Fot. Tomasz Kuczyński

Finał II Powiatowego 
Konkursu Przyrodniczego 

W poniedziałek 29 czerwca 2015 na Orliku w Krasnem został roze-
grany wakacyjny  turniej piłki nożnej  którego organizatorami byli Rafał 
Furtek i Bartłomiej Giereś.

Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach wiekowych. W młodszej 
grupie zwyciężył zespół „Sparta” pokonując „PKP”.

W starszej grupie rywalizowało osiem zespołów. Wygrała drużyna  
Karola Skuby strzelając zwycięską bramkę w dogrywce.

Bartłomiej Giereś, fot. Rafał Furtek

Edukacja i oświata
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W bibliotece

„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu 
umie czytać” 

Warenns 

Od września b.r. rozpoczynamy reda-
gowanie stałej rubryki pod nazwą „Za pół-
ką z książkami”. Będzie ona informować o 
tym co dzieje się w Bibliotekach naszej 
gminy. Stałym punktem będą propozycje 
nowości książkowych, konkursy literackie 
dla dzieci. Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny do współpracy. 

Człowiek to istota poszukująca i po-
głębiająca swoją wiedzę. Chcąc zaspo-
koić swe potrzeby, np. informacyjne czy 
edukacyjne, wykorzystuje to, co zaofe-
rować mogą mu placówki kulturalno-
-oświatowe, między innymi biblioteki. W 
naszej gminie działają 4 biblioteki. Są to: 
Biblioteka wiodąca w Krasnem oraz �lie w 
Malawie, Palikówce i Strażowie (więcej na 
stronie GOKiB).

NOWOŚCI: 
1. Błogosławiony z Krasnego? Ksiądz 

Marcin Tomaka, sługa boży , męczennik 
Dachau" (ur. 15 maja 1894 w Krasnem, 

zm. 8 lipca 1942 w Dachau) Ks. Kazimierz 
Kaczor. Książka opisuje życie żołnierza, 
kapłana i męczennika pochodzącego z 
Krasnego…( więcej na str. Intern. GOKiB)

2. 17 IX przypada Światowy Dzień Sy-
biraka, w związku z tym polecamy książki 
o tematyce dot. tułaczych losów Polaków, 
które rozpoczęły się 17 września 1939 r. 
po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny 
Wschodniej Polski:

„Ocaleni. Wojenna tułaczka kresowej 
rodziny” Kelly M.,„Do tajgi na zatracenie” 
Anioł J.,„Kwiaty na stepie” Piotrowska 
B.,„Syberyjski szlak” Nalepiński Sz.,„Droga 
przez piekło” Wasilewski S.,„Smak kazach-
stańskiego piołunu” Piotrowski R.,„Polskie 
dzieci na tułaczych szlakach” i inne.

OGŁOSZENIA:
- „Dzieci dzieciom”- akcja, polegająca 

na zbiórce bajek i książek dla dzieci z któ-
rych „wyrośli” nasi milusińscy oraz bajek 
i gier na CD. Możemy dać tym książkom 
drugie życie a chorym dzieciom dużo 
radości. Książeczki te tra�ą na Oddział 
Neurologii Dziecięcej Szpitala Wojew. Nr 
2 w Rzeszowie, w ramach współpracy Bi-

blioteki w Krasnem z tą placówką ( bajki 
można oddawać do wszystkich bibliotek 
naszej gminy).

- Grupa Zabawowa – rozpoczynamy 
kolejny nabór dzieci w wieku przedszkol-
nym , które nie korzystają z przedszkola. 
Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych 
dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod 
opieką animatora-bibliotekarza (więcej 
na str. internet. GOKiB).

- Nie ma książki w bibliotece? Napisz 
do nas! Chciałbyś przeczytać jakąś książ-
kę, ale nie ma jej u nas w bibliotece? Po-
wiedz nam o tym lub napisz, a w miarę 
możliwości postaramy się ją kupić.

Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca w Biuletynie więcej informacji 
nt.: naszych bibliotek na str. internet. 
GOKiB w Krasnem i na Facebook-u: Bi-
blioteka w Krasnem oraz Biblioteka w 
Malawie. Wszelkie uwagi i propozycje 
prosimy kierować do p. bibliotekarki w 
B.P. w Krasnem. Kontakt: 694-014-680; 
mail:bibantczak@op.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NA-
SZYCH BIBLIOTEK! 

M.A.

Za półką z książkami

Świetlica Pro�laktyczno-Wychowaw-
cza w Krasnem funkcjonuje od czerwca 
1999 roku. Od 2007 roku funkcjonują też 
w Malawie, Strażowie i Palikówce. Są one 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży z tak 
zwanych grup podwyższonego ryzyka; 
zagrożenie alkoholizmem, przemocą, 
trudną sytuacją rodzinną,  niedostoso-
waniem społecznym, z problemami uza-
leżnień oraz  z problemami dydaktyczno-
-wychowawczymi.

Podejmowane działania zmierzają do:
• wyrównywania opóźnień dydaktycz-

nych u dzieci,
• poprawy ich funkcjonowania w gru-

pach rówieśniczych i zespołach kla-
sowych, środowisku rodzinnym,

• lepszego radzenia sobie z własnymi 
emocjami (złością agresją, stresem i 
innymi),

• uczenia bycia w grupie, umiejętności 
współdziałania, współpracy,

• modelowania zdrowego, aktywnego 
stylu życia, relaksacja, ruch,

• uczenia się zasad bezpiecznego za-
chowania się w różnych środowi-
skach

Nabycie wiary we własne siły i umie-
jętności, sens pracy i zabawy oraz „zara-

żenie” pasją  to nasze 
cele. Poprzez budo-
wanie pozytywnego 
własnego wizerunku, 
pochwały i wzmac-
nianie dobrych cech 
człowieka wzmacnia-
my poczucie własnej 
wartości i chęć do 
kreatywności. Uczy-
my się jak opanować 
złość, agresją i jak od-
mówić czyli być aser-
tywnym. Jak funk-
cjonować w grupie, 
nawiązywać satysfak-
cjonujące relacje z rówieśnikami.

Wniosek generalny jest taki, że rodzi-
ce coraz gorzej radzą sobie z coraz to 
nowszymi problemami dzieci i młodzie-
ży. Nie nadążają za postępującymi zmia-
nami. Świat się szybko zmienia, wybór 
czy rozwój materialny czy duchowy, za-
bezpieczenie tego pierwszego kosztem 
drugiego sprawia, że coraz więcej pod-
opiecznych próbuje zwrócić uwagę na 
swoje problemy życiowe coraz więcej jest 
kon�iktów w grupie rówieśniczej, o cha-
rakterze przemocowym. Dochodzą nowe 

problemy m.in. uzależnienie od kompu-
tera, zbyt duży wpływ środków masowe-
go przekazu na kształtowanie młodego 
człowieka, zły sposób odżywiania, brak 
wychowania, wpojonej moralności, etyki, 
z tymi problemami będziemy się zmagać 
i je rozwiązywać. Takie widzimy potrzeby 
i priorytety.

Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie 
uczestniczą w proponowanych zajęciach, 
z czego można wysnuć wniosek,  iż  tema-
tyka  poruszana podczas  zajęć w pełni 
tra�a w ich zapotrzebowania.

Wioletta Leszczyńska, Ireneusz Śpiewla



Warto wiedzieć

Rok 2015, to rok jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Strażowie. To nie tylko ważna uroczystość 
dla samych strażaków, lecz również dla sołectwa, czy 
wreszcie dla całej gminy. Taki jubileusz przypomina rów-
nież nam wszystkim – mieszkańcom sołectwa czy gminy, 
o roli jaką pełnią strażacy w życiu codziennym.

21 czerwca w Strażowie odbyły się uroczystości ob-
chodów jubileuszu 90-lecia. O ważności jubileuszu OSP 
świadczy ranga zaproszonych gości, wśród których na-
leży m. in. wymienić: posła na Sejm – Tomasza Kuleszę, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Rekreacji – 
Bogusława Ulijasza, Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP – Bogdana Kuligę, członka Zarządu 
Głównego Związku OSP – Lesława Podwińskiego, Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie – Waldemara Wil-
ka, Wójta Gminy Krasne – Wilhelma Woźniaka . Uroczy-
stości rozpoczęła uroczysta msza święta w para�alnym 
kościele w Strażowie. Później był wspaniały przemarsz 
z Gminną Orkiestrą Dętą i zespołem mażoretek „Re�ex” 
na czele oraz z pocztem sztandarowym jednostki i całą 
jednostką OSP Strażów w pełnej gali. Był wreszcie dla 
strażaków najważniejszy moment uroczystości, czyli 
wręczenie odznaczeń i medali, jako uznanie ich wykony-
wanej pracy. Zaproszeni goście, wygłosili okolicznościo-
we przemówienia. Prezes OSP Strażów przypomniał rys 
historyczny jednostki, przypomniał jak zmieniało się jej 
wyposażenie, a przez to i kwali�kacje strażaków. Nie mo-
gło zabraknąć przypomnienia nazwisk tych strażaków, 
którzy odeszli, bo wielu z nich jednostka zawdzięcza bar-
dzo wiele.

W imieniu Urzędu Gminy Krasne za pracę, poświęce-
nie i trud strażakom podziękował wójt Gminy Krasne pan 
Wilhelm Woźniak . Wręczył on z tej okazji pamiątkową 
statuetkę.

Jubileusz jednostki OSP w Strażowie był również 
okazją do przypomnienia o pracy strażaków najmłod-
szym. Dzieci przedszkolne i z klas I-III w miesiącu maju 
brały udział w konkursie plastycznym , zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, 
którego tematem była właśnie praca strażaka w róż-
nych jej aspektach. Na konkurs zostało przygotowanych 
156 prac, a nagrodzonych i wyróżnionych 10. Dyplomy 
i nagrody rzeczowe nagrodzonym dzieciom, podczas 
uroczystości wręczył wójt gminy Krasne. Natomiast z 
wszystkich prac konkursowych powstała przygotowana 
przez GOKiB wystawa, zlokalizowana w budynku remizy 
jednostki OSP w Strażowie.

Jubilatom życzymy 200 lat, pomyślnie zakończonych 
akcji, satysfakcji i dumy z pełnionej służby.

Lidia Hajduk, fot. Ireneusz Śpiewla

90 lat OSP 
w Strażowie

1. Klub sportowy z Krasnego.
2. Klub sportowy z Palikówki.
3. Klub sportowy z Malawy.
4. Chór młodzieży z Malawy.
5. Wyzwoliciel, oswobodziciel.
6. Kura, która znosi  jaja.
7. Rozpatrywanie, wyjaśnianie.
8. Edukacja.
9. Utrata, zaginienie.
10. Dawny władca Rosji.
11. Wystawowe, sklepowe w domu, w 

szkole, w biurze, na świat.
12. Poziom: Może sypać się z ogniska. 

Pion: Kolorowy obrazek w książce.
13. Podsumowanie, rozliczenie, do 

zapłaty.
14. Kapela ludowa z Malawy.
15. Bez zarzutu, nie oszukuje, nie krad-

nie, honorowy.
16. Latoroś winna, winogrono.
17. Ozdobny krzew ogrodowy.
18. Wspólnota samorządowa osób za-

mieszkujących określone terytorium.

19. Zespół Mażoretek działających przy 
GOKiB Krasne. 

20. Wierzchołek, szczyt, pkt. Kulmina-
cyjny.

21. Poziom: Dziecięcy zespół taneczny 
działający przy GOKiB Krasne.  
Pion: Spodenki

22. Zbiór map.
23. Nie fachowiec.
24. Rodzaj haftu.
25. Klub sportowy ze Strażowa.
26. Małe koty to kotki, a małe raki to… 
27. Wydobywa się z wulkanu.
28. Zbiór drzew owocowych.

Litery z pól kolorowych czytane  po 
kolei utworzą hasło-rozwiązanie krzy-
żówki. Pierwsza osoba, która zgłosi się z 
prawidłowym hasłem do Dyrektora GO-
KiB Krasne zostanie zaproszona na spot-
kanie przy kawie z Wójtem Gminy Krasne 
oraz otrzyma atrakcyjny upominek.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem 
w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego

czynny w czwartki w godz. 16:00-18:00 
pok. nr 9 /psycholog/ i 10 /radca prawny/

tel. 17 85 55 932 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje

Porady udzielane są bezpłatnie
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