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Kalendarium gminne
KWIECIEŃ:

• Wiosna wkoło – II edycja (wieczór liryczno-poetycki (GOKiB Krasne)
• Otwarte warsztaty malarskie – Malować każdy może (GOKiB Krasne)
• I Międzygminny Konkurs Twórczości Rękodzielniczej „Piękno zamknięte w koronce”  

(GOKiB Krasne)
• Dzień Seniora w Krasnem (Stowarzyszenie Kobiet Krasne)
• Mini Soccer – Turniej mini piłki nożnej dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Krasne  

(ZSP Krasne)

MAJ:

• Gminne Obchody 3 Maja
• Konkurs Małego Artysty (dla przedszkoli) (GOKiB Krasne)
• Kwiatki dla Matki II edycja (GOKiB Krasne)
• Dzień pracownika i animatora kultury (GOKiB Krasne)
• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (GOKiB Krasne)
• Przegląd Pieśni Maryjnych w Malawie (Koło Kobiet w Malawie)
• Gminne Obchody Dnia Strażaka w Strażowe połączone z włączeniem OSP w Strażowie  

do Krajowego Systemu Gaśniczego

CZERWIEC:

• IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Teatralnego „Kukły 2017” (GOKiB Krasne)
• DISCO POLO SHOW – II edycja (GOKiB Krasne)
• IV Przegląd Pieśni Maryjnych w Strażowie (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Strażowianie)
• II Gminna Biegomania
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Pani Wójt, w zasadzie upłynęła już 
połowa obecnej kadencji, czas więc na 
krótkie podsumowanie. Na jakie naj-
ważniejsze trudności natknęliście się 
Państwo po objęciu stanowisk w Urzę-
dzie Gminy Krasne po wygranych wy-
borach?

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że na 
początku kadencji dokonaliśmy szerokiej 
analizy i diagnozy potrzeb jakie zgłaszali 
zarówno mieszkańcy, jak i radni w zakre-
sie działań o charakterze inwestycyjnym 
oraz organizacyjnym. Najwięcej proble-
mów dotyczyło przygotowanie w krótkim 
czasie zadań inwestycyjnych zaplanowa-
nych do realizacji przy dofinansowaniu 
w trybie konkursowym ze środków RPO 
Województwa Podkarpackiego i PROW 
na lata 2014-2020 oraz w trybie bezkon-
kursowym w ramach Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, w tym uzyskanie 
stosownych zezwoleń oraz opracowanie 
dokumentów strategicznych niezbęd-
nych do aplikowania o środki. Wynikało 
to z przyspieszenia i skumulowania termi-
nów naboru wniosków w poszczególnych 
konkursach ogłaszanych przez Instytucje 
Zarządzające. Niemałym utrudnieniem 
dla realizacji naszych zadań były próby 
włączenia przez Rzeszów naszej gminy 
do miasta. Nasi mieszkańcy wykazali się 
jednak ogromną dojrzałością i odpowie-
dzialnością za los gminy. W sposób jedno-
znaczny, poprzez liczne konsultacje, a tak-
że ostatnie referendum wypowiedzieli się 
przeciw planom przyłączenia, nie widząc 
w nich dla siebie ewidentnych korzyści.

Które zrealizowane cele cieszą Panią 
najbardziej?

Jednym z najważniejszych zadań 
obecnej kadencji jest realizacja zadań 
inwestycyjnych gwarantujących stabil-
ny rozwój naszej gminy oraz poprawę 
warunków życia wszystkich jej miesz-
kańców. Wśród tych inwestycji jest kilka 
szczególnie ważnych z punktu widzenia 
potrzeb społecznych, w tym rozbudowa 
i poprawa stanu technicznego sieci dróg 
oraz budowa i rozbudowa infrastruktu-
ry oświatowej. W ciągu ostatnich dwóch 
lat przy wsparciu środków zewnętrznych 
na terenie gminy udało się przebudować 
i ulepszyć ponad 8 km dróg. Po długich 
oczekiwaniach udało się spełnić marzenia 
mieszkańców Malawy. W drugim kwartale 
2017 roku zostanie zakończona rozbudo-
wa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Ma-
lawie obejmująca budowę hali sportowej, 

która trwała zaledwie dwa lata. Hal spor-
towych o takiej kubaturze jest niewiele 
na terenie Podkarpacia. Wartość naszej 
inwestycji to około 6,5 miliona zł. W 2016 
roku został również wykonany stan suro-
wy otwarty 8 oddziałowego przedszkola 
w Krasnem, które zostanie oddane do 
użytkowania naszym maluszkom do koń-
ca 2017 roku. Wartość inwestycji to ponad 
6 milionów zł.

Czego zaś nie udało się zrealizować?
Mimo wcześniejszych zamierzeń nie 

udało się w poprzednim roku wybudo-
wać żłobka dla najmłodszych obywateli 
gminy. Mam jednak nadzieję, że do końca 
2017 roku uda się nam utworzyć żłobek 
w Krasnem dla 40 dzieci przy wsparciu 
środków z programu MALUCH 2017. War-
tość całej inwestycji to około 1 milion 
złotych. Nie udało się także zrealizować 
niektórych inwestycji drogowych z racji 
opóźnienia ogłaszanych naborów na ich 
dofinansowanie. Jesteśmy jednak przy-
gotowani organizacyjnie i budżetowo na 
realizację kolejnych projektów.

Jakie są bieżące plany inwestycyjne?
Szansą na realizację kolejnych inwe-

stycji są środki unijne nowego okresu 
programowego RPO Województwa Pod-
karpackiego i PROW na lata 2014-2020, 
w tym dedykowane dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz środki ze-
wnętrzne z budżetu państwa. W ramach 
tych środków przebudowanych zostanie 
około 4 km dróg w miejscowościach Kras-
ne i Palikówka, co pozwoli na wydłużenie 
tras istniejących linii autobusowych. Na 
bazie istniejącego Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Krasnem oraz bu-
dynku obecnego przedszkola powstanie 
Centrum Promocji Dziedzictwa Kultural-
nego. Zostanie również przeprowadzona 
kompleksowa rewitalizacja wzgórza św. 
Marii Magdaleny w Malawie, polegająca 
na realizacji szeregu inwestycji społecz-
nych, infrastrukturalnych i turystycz-
nych. Planujemy także wykonanie przy 
wsparciu środków zewnętrznych termo-
modernizacji budynków: Urzędu Gminy, 
Zespołu Szkół w Malawie oraz budynku 
OSP w Palikówce. Dzięki tym inwesty-
cjom znacznie obniżymy koszty utrzy-
mania tych budynków, a zaoszczędzone 
pieniądze przeznaczymy na inne, waż-
ne dla mieszkańców zadania. W ramach 
środków na zwiększenie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych zainstalowane 
będą panele fotowoltaiczne dla Stacji 

Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ście-
ków w Krasnem oraz na innych obiektach 
gminnych. W następnych latach gmina 
zamierza kontynuować przedsięwzięcia 
oświatowe, w tym budowę przedszkola 
w miejscowości Strażów, którego bu-
dowa rozpocznie się już w tym roku. Do 
końca kadencji zakończona zostanie rea-
lizacja przedsięwzięć związanych z zago-
spodarowaniem przestrzeni publicznych 
w tym pod potrzeby kolejnych placów za-
baw i siłowni zewnętrznych. Chcemy, aby 
nasza gmina wyglądała coraz piękniej, 
stąd planujemy liczne zasadzenia, a także 
zagospodarowanie terenów zieleni urzą-
dzonej (np. w otoczeniu apteki w Kras-
nem, Badunie w Palikówce, placu zabaw 
w Malawie, otoczenie GOKiB w Krasnem)

Jak może wyglądać w przyszłości 
życie naszych mieszkańców w gminie 
Krasne?

 Musimy przede wszystkim usprawnić 
jeszcze bardziej komunikację z Rzeszo-
wem. Prowadzimy liczne rozmowy z Za-
rządem Transportu Miejskiego, PKS-em 
oraz PKP w celu takiego zorganizowania 
transportu, aby nasi mieszkańcy mieli jak 
najlepszy dojazd do swoich miejsc pracy. 
Będziemy finansować zadania służące 
rozbudowie oraz modernizacji istnieją-
cych dróg. Chcemy, aby nasi mieszkańcy 
mieli na terenie gminy jeszcze szerszy do-
stęp do oświaty, kultury i sportu. Dlatego 
też finansujemy wiele inicjatyw służących 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Cieszą 
nas imprezy oraz zajęcia organizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblio-
tekę, cenne są również przedsięwzięcia 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
organizowane przez kluby sportowe 
i stowarzyszenia. Gmina chętnie wspie-
ra wszelkie inicjatywy, a z tego co wiem 
będzie ich coraz więcej. Wszystko to ma 
służyć naszym mieszkańcom, aby mie-
li poczucie, że dobrze żyje się w Gminie 
Krasne.

Wszystkie omówione przeze mnie 
działania wymagają czasu oraz sporych 
środków finansowych. Dlatego jeszcze 
raz chcę podkreślić wzajemne zrozumie-
nie wszystkich radnych całej Rady Gminy 
Krasne i dobrą współpracę z Wójtem oraz 
jego służbami.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów w realizacji zamierzonych 
planów.

L. Hajduk

Na półmetku kadencji
Rozmowa z Violettą Błotko, zastępcą Wójta Gminy Krasne
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XXXI sesja z dnia 28 grudnia 2016 r.

1. Uchwała Nr XXXI/236/2016 RGK w/s 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze.

2. Uchwała Nr XXXI/237/2016 RGK w/s 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXXI/238/2016 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2016.

4. Uchwała Nr XXXI/239/2016 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Krasne.

5. Uchwała Nr XXXI/240/2016 RGK w/s wy-
kazu wydatków, które nie wygasają z upły-
wem 2016 roku.

6. Uchwała Nr XXXI/241/2016 RGK o zmia-
nie uchwały w sprawie określenia wzorów for-
mularzy informacji i deklaracji podatkowych.

7. Uchwała Nr XXXI/242/2016 RGK w/s 
uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2017 rok.

8. Uchwała Nr XXXI/243/2016 RGK w/s opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci do lat pięciu w publicznych przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Krasne.

9. Uchwała Nr XXXI/244/2016 RGK w/s zali-
czenia dróg do kategorii dróg gminnych.

10. Uchwała Nr XXXI/245/2016 RGK w/s 
ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany 
ich nazw.

11. Uchwała Nr XXXI/246/2016 RGK w/s 
nabycia nieruchomości położonej w miejsco-
wości Malawa na własność Gminy Krasne (dz. 
nr 3086/2).

12. Uchwała Nr XXXI/247/2016 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 
rok 2016.

XXXII sesja z dnia 30 stycznia 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXII/248/2017 RGK 
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KRASNE NA 
ROK 2017.

2. Uchwała Nr XXXII/249/2017 RGK w/s roz-
patrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Krasne.

3. Uchwała Nr XXXII/250/2017 RGK w/s 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr XXXII/251/2017 RGK w/s za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2017 r.

5. Uchwała Nr XXXII/252/2017 RGK w/s pro-
jektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
w Gminie Krasne.

6. Uchwała Nr XXXII/253/2017 RGK w/s za-
miaru włączenia Gminnego Przedszkola w Ma-
lawie do Zespołu Szkół w Malawie.

7. Uchwała Nr XXXII/254/2017 RGK w/s 
zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola 
w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.

8. Uchwała Nr XXXII/255/2017 RGK w/s 
przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin 
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

XXXIII sesja z dnia 8 lutego 2017 r.

1. Uchwała Nr XXXIII/256/2017 RGK w/s za-
miaru włączenia Gminnego Przedszkola w Ma-
lawie do Zespołu Szkół w Malawie.

2. Uchwała Nr XXXIII/257/2017 RGK w/s 
zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola 
w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

Budżet gminy w 2017 roku

J. Żurawski



5
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 9 (1/2017)

Budżet gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym: Plan 

Subwencja oświatowa                 8 937 595,00 zł 
Udziały w podatkach PIT i CIT                 8 617 478,00 zł 
Podatki, w tym  lokalne                 7 518 860,00 zł 
Dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania bieżące               11 222 755,00 zł 
Dochody ze sprzedaży mienia gminnego                 1 679 400,00 zł 
Opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 1 695 592,00 zł 
Dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne                     667 158,00 zł 
Dotacja celowa  z budżetu państwa na zadania inwestycyjne                     600 000,00 zł 

Dotacje celowe  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                 4 614 424,82 zł 

Pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy, zwrot podatku Vat za lata ubiegłe, odpłatność 
za usługi opiekuńcze,  za korzystanie z wychowania przedszkolnego itp.)

                    456 364,00 zł 

RAZEM:            46 009 626,82 zł 

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym:  Plan  

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 14 716 853,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w tym zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi)

13 069 705,00 zł

Dotacja celowa do przejazów linii autobusowych  nr: "14" i "4" (4,40 zł/wozokilometr) 977 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla GOKiB w Krasnem 825 000,00 zł
Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Krasnem 575 954,04 zł
Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 330 000,00 zł
Oświetlenie placów i dróg 298 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 167 847,00 zł
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 1 139 892,00 zł
Dotacje celowe dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 37 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Krasne 105 999,76 zł
Pozostałe wydatki bieżące 5 723 013,18 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym: 14 996 777,50 zł
-  budowa i przebudowa dróg  gminnych 339 003,97 zł
-  zadania z zakresu rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanintarnej 320 000,00 zł
- budowa i rozbudowa gminnej bazy edukacyjnej i przedszkolnej 8 483 129,49 zł

- projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - I etap" 3 732 491,60 zł

- projekt pn. "Cyfrowy skok Gminy Krasne - rozwój e-usług Gminy Krasne" 1 417 698,00 zł

- budowa żłobka w miejscowości Krasne (wkład własny do projektu) 150 000,00 zł
- adaptacja budynków stanowiących własność gminy Krasne pod potrzeby związane z 
działalnością kulturalną (wkład własny do projektu)

100 000,00 zł

- pozostałe wydatki inwestycyjne (budowa siłownii zewnętrznych, zakup wyposażenia, usuwanie 
azbestu, fundusz sołecki, itp.)

454 454,44 zł

RAZEM: 52 963 041,48 zł

BUDŻET GMINY KRASNE NA 2017 ROK

Sporządzono na podstawie uchwały budżetowej gminy Krasne na 2017 rok Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30.01.2017 r.

Sporządziła: D. Mazur
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Stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy Krasne w 2017 roku,  
dotyczące n/w przedmiotów opodatkowania: 

 

Podatek od nieruchomości: 
GMINA 

KRASNE 
STAWKI 

MAKSYMALNE *  
 

1. od gruntów: ---------- ------------  

  - związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej bez wzg. na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1m2 pow.  0,80 0,89  

 - pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej 
działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 
1m2 powierzchni   

0,40 0,47 
 
 
 

2. od budynków lub ich części: ------------- -------------  

- mieszkalnych -  od 1m2 pow. użytkowej               0,68 0,75  
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadz. dział. gosp. od 1m2 pow. 
użytkowej                                                 

19,60 22,66 
 

- zajętych na prowadzenie działalności gosp.  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytkowej                                       

4,25 4,61 
 

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 pow. 
użytkowej                                             

4,20 7,62 
 

3. od budowli 2% 2 %  
 
* M.P. z 2016 r.  poz. 779 – obwieszczenie Min. Fin. z  28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 
 

Podatek rolny na 2017 rok GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA *  

Stawka 2,5q za ha przeliczeniowy  100,00 zł/ha 131,10 zł/ha 
Stawka 5 q za ha fizyczny 200,00 zł/ha 262,20 zł/ha 

Podatek leśny na 2017 rok GMINA KRASNE 
STAWKA 

MAKSYMALNA ** 
Stawka x 0,22 m3 za 1 ha lasu  37,63 zł/ha 42,02 zł/ha 
 
* Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r., która wynosi – 52,44 zł  
za 1 dt (q). 
** Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy 2017 r., która wynosi  
191,01 zł/1m3 . 
 
 

Wydatki budżetu Gminy Krasne w 2017 roku na przedsięwzięcia realizowane ze 
środków funduszu sołeckiego stosownie do art. 1 ust. 6  ustawy z dnia 21 lutego 2014 

r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie 
wniosków sołectw uchwalonych przez zebranie wiejskie: 

 
 
 
 
 

 

Nazwa 
sołectwa 

Dział, 
rozdział 

Nazwa zadania - przedsięwzięcia 
Kwota wydatku  

(w zł) 
Krasne 900 

90095 
926 

2601 

Kontynuacja zagospodarowania terenu koło Apteki w 
Krasnem – 8.989,36 zł 
Zakup kosiarki na wyposażenie stadionu sportowego 
Crasnovia w Krasnem -18.000,00 zł 

26.989,36 

Malawa 900 
90095 

Rozbudowa placu zabaw koło stadionu sportowego 
26.989,36 

Palikówka 900 
90015 

Budowa oświetlenia w miejscowości Palikówka 
26.989,36 

Strażów 900 
90015 

Budowa oświetlenia przy drodze na osiedlu Kamionka 
26.989,36 

Razem wydatki ze środków funduszu sołeckiego: 107.957,44  
 
 (na podstawie uchwały budżetowej gminy Krasne na 2017 rok Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 
30.01.2017 r.) 
 

* M.P. z 2016 
r. poz. 779 – ob-
wieszczenie Min. 
Fin. z 28.07.2016 r. 
w sprawie górnych 
granic stawek kwo-
towych podatków 
i opłat lokalnych na 
2017 rok.

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie gminy Krasne w 2017 roku,  
dotyczące n/w przedmiotów opodatkowania: 

 

Podatek od nieruchomości: 
GMINA 

KRASNE 
STAWKI 

MAKSYMALNE *  
 

1. od gruntów: ---------- ------------  

  - związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej bez wzg. na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1m2 pow.  0,80 0,89  

 - pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej 
działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 
1m2 powierzchni   

0,40 0,47 
 
 
 

2. od budynków lub ich części: ------------- -------------  

- mieszkalnych -  od 1m2 pow. użytkowej               0,68 0,75  
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadz. dział. gosp. od 1m2 pow. 
użytkowej                                                 

19,60 22,66 
 

- zajętych na prowadzenie działalności gosp.  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytkowej                                       

4,25 4,61 
 

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 pow. 
użytkowej                                             

4,20 7,62 
 

3. od budowli 2% 2 %  
 
* M.P. z 2016 r.  poz. 779 – obwieszczenie Min. Fin. z  28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 
 

Podatek rolny na 2017 rok GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA *  

Stawka 2,5q za ha przeliczeniowy  100,00 zł/ha 131,10 zł/ha 
Stawka 5 q za ha fizyczny 200,00 zł/ha 262,20 zł/ha 

Podatek leśny na 2017 rok GMINA KRASNE 
STAWKA 

MAKSYMALNA ** 
Stawka x 0,22 m3 za 1 ha lasu  37,63 zł/ha 42,02 zł/ha 
 
* Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r., która wynosi – 52,44 zł  
za 1 dt (q). 
** Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy 2017 r., która wynosi  
191,01 zł/1m3 . 
 
 

Wydatki budżetu Gminy Krasne w 2017 roku na przedsięwzięcia realizowane ze 
środków funduszu sołeckiego stosownie do art. 1 ust. 6  ustawy z dnia 21 lutego 2014 

r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie 
wniosków sołectw uchwalonych przez zebranie wiejskie: 

 
 
 
 
 

 

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Krasne 
w 2017 roku dotyczące n/w przedmiotów opodatkowania

* Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r., która wynosi – 52,44 zł za 1 dt (q).

** Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy 2017 r., która wynosi 191,01 zł/1m3 .

Wydatki budżetu Gminy Krasne w 2017 roku na przedsięwzięcia realizowane 
ze środków funduszu sołeckiego stosownie do art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 

21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), 
na podstawie wniosków sołectw uchwalonych przez zebranie wiejskie

Sporządziła: 
D. Mazur

Sporządzono na 
podstawie uchwały 
budżetowej gminy 
Krasne na 2017 rok 
Nr XXXII/248/2017 
Rady Gminy Krasne  
z dnia 30.01.2017 r.
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Gmina Krasne zajęła 2. miejsce w Rankin-
gu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego.

Wójt Gminy Krasne, Wilhelm Woźniak, 
w sobotę, 4 lutego, wziął udział w Ogólno-
polskim Noworocznym Spotkaniu Samorzą-
dów w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym w Jasionce.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego, Wła-
dysława Ortyla. W spotkaniu wzięli również 
udział Premier Beata Szydło, Markku Mark-
kula – Przewodniczący Europejskiego Ko-
mitetu Regionów oraz członkowie polskiej 
delegacji do KR. Obecni także byli parla-
mentarzyści, europosłowie, przedstawicie-
le ministerstw, marszałkowie województw, 
samorządowcy z kraju i Podkarpacia oraz 
reprezentanci: Związku Województw RP, 
Związku Powiatów Polskich, Unii Miaste-

czek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii 
Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiej-
skich RP.

Podczas spotkania zaprezentowany zo-
stał ranking zrównoważonego rozwoju 
podkarpackich samorządów. W kategorii 
gmin wiejskich Gmina Krasne zajęła 2 miej-
sce. Wyprzedza nas jedynie Gmina Trzebow-
nisko.

Opracowany pod przewodnictwem prof. 
dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Politech-
niki Warszawskiej Ranking Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego Zrównoważonego 
Rozwoju ma na celu monitorowanie zrów-
noważonego rozwoju społeczno-ekono-
micznego gmin i regionów jako jednostek 
samorządu terytorialnego oraz promocję 
rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking, uwzględniający wszystkie pol- skie miasta i gminy, opracowywany jest na 
podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę bra-
ne są m.in. wydatki na projekty inwestycyj-
ne na mieszkańca, liczba osób pracujących 
na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców, sal-
do migracji, liczba absolwentów szkół po-
nadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców 
oraz odsetek mieszkańców korzystających 
z oczyszczalni ścieków. 

Z dużą ciekawością możemy oczekiwać 
kolejnej edycji rankingu.

G. Giedlarowiec
Fot. Podkarpackie.pl

Apel ws. ograniczenia ruchu
Apeluję do mieszkańców Gminy Kras-

ne o tymczasowe zaniechanie poruszania 
się po drogach gminnych samochodami 
o masie wyższej niż 2,5 tony w okresie od-
wilży.

Nadchodząca wiosna i fala ciepła wy-
wołały roztopy i rozmrożenie górnych 
warstw gleby na głębokości ok. 10-15 
cm. Poniżej tej warstwy ziemia jest wciąż 
zamarznięta, przez co woda pochodząca 
z opadów i roztopów nie wsiąka głębiej 

i rozmiękcza powierzchnię gruntu. 
Przejazd ciężkimi pojazdami po dro-

gach gminnych w okresie odwilży powo-
duje poważne osłabienie ich podbudowy 
i uszkodzenia nawierzchni jezdni. 

Drogi gminne budowane na terenie 
gminy Krasne, przy dobrych warunkach 
atmosferycznych, posiadają nośność ok. 
9-12 ton. Na przełomie wiosny nieko-
rzystne czynniki atmosferyczne powodu-
ją, że tonaż na tego typu drogach powi-

nien być zredukowany do ok. 2,5-3 ton, 
do czasu pełnego rozmrożenia gruntu. 
Takie ograniczenia w korzystaniu z lokal-
nych dróg obowiązują w większości kra-
jów o podobnym klimacie.

Zadbajmy o dobry stan techniczny 
naszych nowych dróg i powstrzymajmy 
się w tym okresie od przejazdu po nich 
ciężkim sprzętem, czy też dokonywaniu 
dostaw materiałów budowlanych na pla-
ce budowy. 

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

Krasne wyróżnione

Miło nam poinformować, że z dniem 
15 lutego 2017 r. jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strażowie została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo 
- Gaśniczego. 

Umowę podpisali Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 
bryg. Tomasz Baran, Wójt Gminy Krasne 
Pan Wilhelm Woźniak oraz Prezes OSP 
w Strażowie dh Piotr Lecki.

G. Giedlarowiec
Fot. M. Chmiel

OSP Strażów w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
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Nowe obowiązki Zakładu Usług Komunalnych

Od początku 2017 roku Zakład Usług 
Komunalnych w Krasnem przejmuje 
odpowiedzialność za wiele nowych 
zadań, które do tej pory nadzorowane 
były przez gminę. 

Jak już informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu naszego Biuletynu, nr 8 
(4/2016), Zakład jest odpowiedzialny 
za koordynację zimowego utrzymania 
dróg gminnych. Prace te realizowane są 
z udziałem firmy wyłonionej w przetar-
gu, a także przy udziale pracowników 
własnych Zakładu. 

Wraz z początkiem wiosny ZUK 
w Krasnem będzie także odpowiedzial-
ny za utrzymanie terenów zielonych, 
placów zabaw i nasadzeń na terenie 
gminy. W trosce o najmłodszych miesz-
kańców, w miesiącu kwietniu przewi-
dziana jest wymiana piasku we wszyst-
kich piaskownicach na gminnych 
placach zabaw. Do zadań Zakładu nale-
żeć będzie również utrzymanie rowów 
przydrożnych przy drogach gminnych.

Zakład zadba również o stan dróg 
gminnych, zarówno w zakresie pozi-
mowego remontu nawierzchni asfalto-
wych (prace w zdecydowanej większo-
ści realizować będzie firma wyłoniona 
w przetargu), jak również bieżące utrzy-
manie pozostałych dróg gminnych 
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej 
(prace będą realizowane w oparciu 

o zasoby własne). 
Przez cały rok 2017 realizowane bę-

dzie wdrażanie nowej organizacji ruchu 
na drogach gminnych. Montowane 
będą znaki drogowe, które usprawnią 
poruszanie się po drogach na terenie 
gminy Krasne. 

M. Brzychc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące stanu dróg publicznych zlokalizowanych na terenie 
gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery 
telefonów:  
1) Drogi gminne: 504 792 021  
2) Drogi powiatowe: 17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)  
3) Droga krajowa: 19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski) 

 

Informujemy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli 
gruntów i posesji należy utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi 
przepustami. Niejednokrotnie to właśnie niedrożne przepusty pod wjazdami na 
prywatne posesje są przyczyną zalegania wody w rowach przydrożnych, co często 
wpływa na degradację nawierzchni dróg. 

W związku z przypadkami zgłoszeń 
przez mieszkańców dotyczących zagro-
żenia jakie mogą stwarzać wałęsające się 
psy przypominam, że na podstawie art. 
10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt 
zabrania się puszczania psów bez moż-
liwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właści-
ciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Krasne 
Nr XII/87/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
został uchwalony Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 

Krasne, w którym w Rozdziale 6 zawiera 
przepisy nakładające obowiązki dla osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, m. in.:

• utrzymywanie zwierząt domo-
wych nie może stanowić zagroże-
nia lub uciążliwości dla ludzi,

• osoby utrzymujące zwierzęta do-
mowe, w szczególności psy, zobo-
wiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości,

• właściciel lub opiekun psa zobo-
wiązany jest do wyprowadzania 
psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za 
agresywne lub zachowujące się 
w sposób agresywny na smyczy 
i w kagańcu, oraz wyłącznie przez 
osoby dorosłe,

• zwolnienie psa ze smyczy dozwo-
lone jest tylko wtedy, gdy pies 
jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko 
wtedy, gdy opiekun psa ma możli-
wość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

ZABRANIA SIĘ:
pozostawiania psa bez dozoru, je-

żeli nie jest on należycie uwiązany 
lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzo-
nym w sposób uniemożliwiający wy-
dostanie się psa na zewnątrz. 

Jednocześnie informuję, że za naru-
szenie niniejszych przepisów właściciele 
czworonogów podlegają karze grzywny 
oraz innego rodzaju konsekwencjom. 

W związku z powyższym, proszę 
o przestrzeganie ww. przepisów i do-
łożenie wszelkich starań, aby właściwa 
opieka nad psami była przez Państwa 
w pełni realizowana.

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak

Apel do właścicieli psów
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Gospodarka odpadami

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, 
że wywóz odpadów komunalnych mniejszym samochodem – śmieciarką z Państwa posesji 

od 28.03.2017 r. odbywać się będzie we WTOREK, co drugi tydzień, według niżej załączonego harmonogramu.   
Za zmianę terminu wywozu i wynikające z tego tytułu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wywóz odpadów

Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości 
zamieszkałych w gminie Krasne – marzec-grudzień 2017 r. 

 
 

Ze względu na utrudnienia w dojeździe, poniższe numery posesji będą obsługiwane  w następujących terminach: 
 
                                       Rok, miesiąc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                 dzień 
Miejscowość, nr  posesji 

2017 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Typ odpadów 
„mokre” 3-17-31 14-28 14-28 11-25 9-23 6-20 4-18 1-16*-29 12-26 10-24 7-21 5-19 

„suche” 31 28 28 25 23 20 18 29 26 24 21 19 

KRASNE 
(wtorek) 

1, 1A, 1B ,2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 17A, 17B, 22A, 22B, 24A, 24C,27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27H, 40, 41, 42, 42A, 
42B, 43, 43A, 43C, 43D, 44, 44A, 46A, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,74, 75, 76, 78, 81A, 82A, 
82B, 156, 160A, 162, 163, 164, 164A, 171A, 172, 172B, 172C, 173, 178, 179, 180, 181, 183A, 183B, 183C, 183D, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 211A, 211B, 211C, 211D, 211F, 212, 244, 244A, 244B, 245, 245A, 246A, 258, 258A, 361, 362, 362A, 363, 366, 367, 
401C, 401H, 401I, 401K, 408, 408A, 408C, 408E, 411A, 411D, 411E, 412, 413A, 413C, 413I, 414, 414A, 414D, 457A, 457B, 457D, 
511, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 544, 545, 546, 563 B, 564/1, 565, 566, 567, 567C, 567E, 569, 622, 626, 627, 629, 631, 
634, 636, 637, 638, 639, 642, 645, 648, 650, 651, 655, 661, 662A, 667, 735A, 735C, 735D, 735F, 735G, 736, 736A, 736D, 736E, 
736F, 739B, 739O, 739R, 740, 740A, 740C, 740D, 740F, 740G, 740I, 740J, 741D, 757O, 757T, 770D, 784O, 784P, 849F, 917K, 
917M, 940A, 956A, 956B, 960A, 960B, 960C, 961C, 1013, 1014, 1014A, 1015, 1017, 1017A, 1040C, 1040D, 1040K,  1061C, 1082C, 
1083, 1091C, 1091F, 1093C, 1093F, 1094C, 1094D, 1094E, 1094F, 1094G, 1094H, 1094I, 1094J, 1094O, 1094R 

 
*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto 
 

Nad polskimi miastami i miasteczka-
mi każdej jesieni i zimy snuje się coraz 
bardziej niepokojący i coraz groźniejszy 
smog. Zima 2016/2017 roku bije rekordy. 
Na stronach www.podkarpackie.powie-
trze.pl okolice Rzeszowa są brązowe lub 
fioletowe! Zjawisko jest groźne, bowiem 
powoduje kłopoty z infekcjami górnych 
dróg oddechowych, astmą, dusznościa-
mi, zatorami płuc i mózgu, nowotworami, 
zawałami serca. Rocznie w Polsce, tylko ze 
względu na zły stan powietrza i uporczy-
wy smog, umiera ok. 50 000 osób. 

Przyczyną smogu w większości są 
nasze nieekologicznie zachowania i wy-
bory konsumenckie. W domowych pie-
cach c.o. i paleniskach spalamy bardzo 
złej jakości węgiel i zbyt często domowe 
śmieci! W ogień idą butelki PET, folie, pla-
stiki, gumy, styropian, plastikowe buty 
i zabawki, lakierowane i klejone płyty 
meblowe, kolorowe gazety i pokryte folią 
kartony. Taki wsad do kotła jest przyczy-
ną ogromnego (najwyższego w Europie!) 
stężenia pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)
pirenu, czy tlenków siarki. O ile tańszy 
węgiel bywa uzasadniany oszczędnoś-

ciami w budżecie 
domowym (w którym 
za chwile pojawią 
się wydatki na lekar-
stwa), o tyle nic nie 
tłumaczy spalania 
śmieci. Dioksyny i fu-
rany oraz benzo(a)pi-
ren pochodzący ze 
spalania opakowań 
PET (takich po wodzie 
i napojach gazowa-
nych) są śmiertelne. 
Wiele unoszących się 
w powietrzu cząstek 
pyłów PM 2,5 pocho-
dzi ze spalanych kolo-
rowych gazet. Farby 
drukarskie są toksycz-
ne i po spaleniu sieją dookoła domowego 
komina trujący, choć niewidoczny całun. 

A przecież każdy dom w naszej gminie 
został wyposażony w żółty worek. Żółty 
worek to jedyne miejsce gdzie mają zo-
stać wrzucone zgniecione opakowania 
plastikowe, folie, opakowania kartonowe, 
butelki PET, plastikowe zabawki, papier 

grubo i kolorowo zadrukowany. 
Jeśli chcemy walczyć ze smogiem i żyć 

zdrowiej, niezbędny jest rygorystycznie 
przestrzegany nawyk zapełniania żółtych 
worków na odpady! Zróbmy to dla na-
szych dzieci.

M. Ruszała
Stowarzyszenie „EKOSKOP”

Smog a segregacja odpadów
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Asystent rodziny towarzyszy rodzicom 
we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, 
zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych 
do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało 
bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojo-
wi dzieci. Zadania asystenta rodziny określa 
art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej.

Asystent rodziny przez pewien czas wspie-
ra rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie 
potrafiła pokonywać trudności życiowe, 
zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania 
dzieci. Asystent rodziny pomaga zrealizować 
to, co rodzina chce,  oraz co inne służby spo-
łeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko 
w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono 
funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalne-
go, diagnostyczno-monitorującą, opiekuń-
czą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, 
motywująco – aktywizującą, koordynacji 
działań skierowanych na rodzinę. Zakres za-
dań asystenta rodziny obejmuje cztery ob-
szary: bezpośrednią pracę z rodzicami, 
bezpośrednią pracę z dziećmi, działania po-
średnie realizowane na rzecz dziecka i rodzi-
ny, organizację własnego warsztatu pracy.

Asystent rodziny w tej koncepcji ma za za-
danie zmienić stosunek osób w rodzinie do 
własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie 
wpływu na własne życie, podnieć samooce-
nę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi 
kompetencji poszczególnych członków ro-
dziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich 
celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne 
możliwości oraz motywowaniu do podej-
mowania działań, do tej pory uznawanych 
za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny 
zmierzają do jej usamodzielnienia i pozosta-
wienia dzieci w rodzinie, w środowisku za-
pewniającym im poczucie bezpieczeństwa 
i prawidłowy rozwój. 

Cechy asystentury rodziny to: 

• indywidualizacja pracy – sposób i czas 
pracy dostosowany do potrzeb osoby, 

• mała liczby odbiorców (przyjmuje się, że 
maksymalnie do 15 rodzin/środowisk), 

• kierowanie do nich dedykowanego 
wsparcia (najczęściej opartego o instrumenty 
aktywnej integracji), 

• celowość wspólnego działania – wspólne 
określanie kierunku pracy, priorytetowo trak-
towane są cele klienta, 

• ukierunkowanie na wspomaganie roz-
woju drugiej osoby, 

• odkrywanie i uwalnianie potencjału 
drzemiącego w człowieku, 

• umożliwienie drugiemu człowiekowi 
nabrania szacunku do samego siebie i znale-

zienia sposobu na swą życiową niezależność, 
odzyskania kontroli nad własnym życiem, 

• wprowadzenie różnego typu zmian – 
mających w ogólnym odbiorze społecznym 
pozytywne konotacje, 

• wsparcie w różnym zakresie: emocjonal-
nym, instrumentalnym, informacyjnym, 

• oddziaływanie na kilku płaszczyznach 
(podstawowe potrzeby, działania skoncen-
trowane na opiece i wychowaniu dzieci, za-
trudnieniu, poszukiwanie rozwiązań trudno-
ści natury psychologicznej, odbudowa więzi 
rodzinnej, spędzanie wolnego czasu itd.), lub 
inaczej w kilku sferach (socjalno – bytowej, 
psychologicznej, zawodowej, społecznej, 
zdrowotnej), 

• dostosowanie pomocy do grup odbior-
ców i ich realnych potrzeb oraz celów, które 
chcą osiągnąć, • danie osobie wspieranej 
oparcia psychicznego, osobowego, 

• usystematyzowanie działania (ocena, 
tworzenie celów, planowanie, realizacja pla-
nu, ewaluacja), 

• praca „z” osobą - współudział osoby 
wspieranej we wszystkich etapach meto-
dycznego działania, 

• indywidualna praca małymi etapami, 
ciągłe rozwijanie i modyfikowanie pracy, 
elastyczne reagowanie na potrzeby i kryzysy 
osób wspieranych, 

• dobrowolność zarówno ze strony klienta 
jak i asystenta, 

• towarzyszenie odbiorcy wsparcia w kon-
kretnych różnych działaniach pozwalających 
jej wyjść z trudnej sytuacji życiowej oraz 
w działaniach dnia codziennego, 

• duża częstotliwość spotkań i dostoso-
wanie ich długości do wykonania danego 
wspólnego działania, 

• dostosowanie tempa pracy do możliwo-
ści aktywizowania mechanizmów radzenia 
sobie i do możliwości wykorzystania zaso-
bów poznawczych jednostki, 

• kompleksowość wsparcia płynącego do 
klientów od różnych profesjonalistów i insty-
tucji, • zmiana postawy pomagającego z ar-
bitralnego i „urzędniczego” na towarzyszący 
i partnerski, 

• zapewnienie osobie wspieranej poczucia 
akceptacji i bezpieczeństwa, przywrócenie 
wiary we własne możliwości, 

• niwelowanie stresu i aktywizowanie 
u osoby wspieranej indywidualnych strategii 
radzenia sobie ze stresem, 

• dawanie nadziei, że pozytywne zmiany 
są możliwe, 

• stosowanie narzędzi pozbawionych wy-
miaru finansowego, 

• praca w środowisku przebywania klienta. 

Asystent rodziny
Kim jest i jakie są jego zadania?

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY 
indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem 
czynny jest w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00 

pok. nr 9 i 10 (budynek Urzędu Gminy). 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami tel.: 
(0-17) 85 55 932 i 85 55 930, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 

Dyżury w punkcie pełnią: psycholog - Pani Ewa Rybka-Oktaba (pok. nr 9)  
i radca prawny - Pani Monika Ziaja (pok. nr 10). 

Poradnictwo psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych  
i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom 

przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby 
potrzebujące wsparcia, a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również  

mogą liczyć na pomoc. 

Poradnictwo prawne – w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,  
zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego  

świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc  

np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo  
procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego,  

a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne 
poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie 

najkorzystniejsze dla osoby. 
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 Proces przydzielania asystenta do rodzi-

ny został doprecyzowany w art. 11 Ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 
W przypadku, gdy ośrodek pomocy spo-
łecznej poweźmie informacje o rodzinie 
przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 
pracownik socjalny przeprowadza w tej 
rodzinie wywiad środowiskowy. Po prze-
prowadzeniu wywiadu pracownik socjalny 
dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli 
z tej analizy wynika konieczność przydzie-
lenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik 
socjalny występuje do kierownika ośrod-
ka pomocy społecznej z wnioskiem o jego 
przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, kie-
rownik ośrodka pomocy społecznej: przy-
dziela rodzinie asystenta rodziny.

Asystenta rodziny zatrudnia kierownik 
ośrodka pomocy społecznej. Praca asysten-
ta rodziny jest wykonywana w ramach sto-
sunku pracy w systemie zadaniowego cza-
su pracy. Praca asystenta rodziny nie może 
być łączona z wykonywaniem obowiązków 
pracownika socjalnego na terenie gminy, 
w której praca ta jest prowadzona (art. 17). 

Asystent rodziny „prowadzi pracę w miejscu 
zamieszkania rodziny lub w miejscu przez 
nią wskazanym” (art. 14).

 
Rodziny wspierające

W celu wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych rodzina może zostać 
objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzi-
na wspierająca, przy współpracy asystenta 
rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 
trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;
• prowadzeniu gospodarstwa domo-

wego;
• kształtowaniu i wypełnianiu podsta-

wowych ról społecznych.
Rodzina wspierająca to rodzina zaprzy-

jaźniona, może być z kręgu otoczenia dzie-
cka, która pomaga rodzinie potrzebującej 
pomocy w funkcjonowaniu. Pokazuje jak 
spędzać czas z dziećmi, jak radzić sobie 
z problemami dnia codziennego, pomaga 
w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu, 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

pokazuje w jaki sposób się komunikować 
bez krzyku i przemocy, gdzie szukać pomo-
cy, gdy coś się dzieje.

Rodzina przeżywająca trudności może 
obserwować pozytywne wzorce, właściwe 
relacje wewnątrzrodzinne i w ten sposób 
czerpać wiedzę jak prawidłowo realizować 
rolę rodzica, opiekuna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
poszukuje rodzin, które chciałyby zostać ro-
dzinami wspierającymi i po odpowiednim 
przeszkoleniu i pozytywnej opinii Kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wydanej na podstawie przeprowadzonego 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
przy współpracy z asystentem rodziny po-
magać innym. Obok satysfakcji z pomocy 
innym rodziny te mogą liczyć na zwrot kosz-
tów związanych z udzieleniem pomocy na 
podstawie zawartej z Dyrektorem Ośrodka 
Pomocy Społecznej umowy.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś 
więcej zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

W. Leszczyńska

Sport

Od roku szkolnego 2016/2017 w Palikówce funkcjonuje nowa 
sekcja koszykówki dziewcząt. Za zgodą prezesa Pana Wojciecha 
Kopcia powstała ona przy KS „PALKOVIA”. Głównym inicjatorem 
oraz trenerem jest Pani Monika Danko. W skład drużyny wchodzą 
uczennice Zespołu Szkół w Palikówce oraz Zespołu Szkół w Stra-
żowie. Pomysł założenia sekcji powstał w sierpniu 2016 roku, ale 
wszystkich formalności udało się dopełnić końcem września. 

Celem sekcji jest promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży 
z terenów wiejskich. W przyszłym sezonie chcielibyśmy uczest-
niczyć w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZKOSZ. 
Dzięki dotacji z budżetu Gminy Krasne oraz uprzejmości Pana 
Waldemara Kurpaski dyrektora Zespołu Szkół w Palikówce trenin-
gi odbywają się w szkolnej hali sportowej. Obecnie prowadzimy 
nabór dzieci klas II-VI. 

Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi, które odbywają 
się we wtorki i piątki o godz. 15:30.

Tekst i fot. M. Danko

Sekcja koszykówki 
w Palikówce

Miło nam poinformować, że drużyna koszykarek SPZ WJM GMINA 
KRASNE, debiutująca w rywalizacji o mistrzostwo Podkarpacia w mini-
-koszu, odniosła dwa bardzo wyraźne zwycięstwa podczas turnieju 
rozgrywanego w sobotę, 11 lutego 2017 r. w podsanockim Czaszynie 
i prowadzi w tabeli rozgrywek. Nasze dziewczęta rozgromiły pierwszy 
i drugi zespół Lotnika Wierzawice – odpowiednio 77-25 i 76-25. 

Wkrótce emocje w naszej gminie, już dziś zapraszamy wszystkich 
kibiców na turniej, który rozgrywany będzie w Krasnem.

Tekst i fot. W. Syzdek

Sukces koszykarek 
z Krasnego
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W dniu 4 lutego 2017 roku w miejsco-
wości Palikówka, po raz czwarty Stowa-
rzyszenie Kobiet zorganizowało spotka-
nie seniorów naszej miejscowości.

Na wymienioną uroczystość zaproszo-
no Wójta Gminy Krasne Wilhelma Woźnia-

ka, Wójt Violettę Błotko, Dyrektor GOKiB 
Justynę Pretorius-Kantorowską oraz pro-
boszcza parafii Palikówka ks. Kazimierza 

Gawełdę.
Wszystkie potrawy i słodkości zostały 

przygotowane przez panie ze Stowarzy-
szenia Kobiet, a o oprawę muzyczna za-
dbał profesjonalny DJ Macio. To sobotnie 
popołudnie rozpoczęło się wspólną ko-
lacją i późniejszym biesiadowaniem. Se-
niorzy przy muzyce i śpiewie bawili się do 
późnych godzin wieczornych.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie wpi-
sze się na stałe w kalendarz naszych co-
rocznych spotkań. Chciałybyśmy aby rok-
rocznie, w jeszcze większym gronie móc 
się spotkać.

Serdecznie dziękujemy przybyłym 
gościom i zapraszamy na wspólną zaba-
wę w roku następnym w jeszcze szerszym 
gronie.

Tekst i fot. M. B. Koń

Wydarzenia gminne
Dzień Seniora w Palikówce

Po raz kolejny w naszej Gminie obcho-
dziliśmy piękny jubileusz setnych uro-
dzin. Tym razem to Pani Monika Chmiel, 
mieszkanka Strażowa, 8 stycznia 2017 r. 
ukończyła 100 lat.

Świętowanie tego Jubileuszu Pani Mo-
nika rozpoczęła Mszą św. w kościele pa-
rafialnym w Strażowie w gronie rodziny 
i przybyłych gości.

Dzień później Jubilatkę odwiedzi-
li: Wójt Gminy Pan Wilhelm Woźniak, 
Kierownik USC Pani Anna Szpyrka oraz 
przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddział w Rzeszo-
wie Pani Sylwia Szczygieł i Pani Bogusła-
wa Czubocha. W urodzinowym spotkaniu 
uczestniczyła również rodzina Dostojnej 
Jubilatki. Wszyscy złożyli Pani Monice ser-
deczne gratulacje z okazji tak pięknego 
Jubileuszu oraz życzenia dobrego zdro-
wia i pomyślności na dalsze lata życia.

Jubilatka to pełna życia mama, babcia 
i prababcia. Jest osobą pełną życiowej 
energii i pogody ducha. Chętnie dzieli 
się swoimi wspomnieniami, których jest 
prawdziwą skarbnicą. Przyszło jej prze-
żyć nieraz ciężkie chwile w swoim życiu, 
zwłaszcza gdy została osierocona przez 

matkę czy też w czasie okupacji niemie-
ckiej. Jednakże we wszystkim potrafi od-
naleźć jasne strony życia i czerpać z nich 
radość. Możemy brać przykład z jej op-
tymizmu, bo być może jest to recepta na 
długowieczność.

Pani Monice jeszcze raz życzymy kolej-
nych 100 lat!!!

A. Szpyrka
Fot. G. Giedlarowiec

Stulatka ze Strażowa

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych to święto państwowe, obcho-
dzone 1 marca. Ma ono na celu upamięt-
nienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. 
Stanowili oni ruch niepodległościowy 
walczący o suwerenność Polski, unieza-
leżnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę 
członków organizacji i wszystkich grup 
konspiracyjnych szacuje się na 120-180 
tys. osób.

1 marca został wybrany na dzień ob-

chodów tego święta, ze względu na rocz-
nicę rozstrzelania członków IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egze-
kucja miała miejsce w 1951 roku w War-
szawie przy ulicy Rakowieckiej. Święto 
obchodzimy od 2011 roku.

Na terenie naszej gminy także są miej-
sca, które upamiętniają Żołnierzy Wyklę-
tych. Warto w tym miejscu przypomnieć 
chociażby żołnierzy AK takich jak: Henryk 
Kunysz „Szczygieł”, Władysław Leja „Trzna-

del” czy Władysław Skubisz „Pingwin”, 
którzy 25 maja 1944 roku w ramach akcji 
„Kośba” wykonali wyrok na znienawidzo-
nych gestapowcach.

W ubiegłym roku – 22 maja odbyła się 
w Krasnem uroczystość odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy poświęconej  Władysła-
wowi Skubiszowi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, 
a szczególnie młodzież do odwiedzania 
grobów, miejsc pamięci i patriotycznej 
zadumy nad tymi, dla których Bóg, Honor 
i Ojczyzna były najważniejszymi celami w 
życiu.

R. Żołynia

Dzień Żołnierzy Wyklętych
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Ferie z GOKiB

Fot. I. Śpiewla
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Kultura
Wystawa malarstwa

Wieczór  
z kolędą

„Miłość sama w sobie jest „nie do po-
jęcia,, ale dzięki miłości możemy pojąć 
wszystko.” 

ks. Józef Tischner.
14 lutego 2017 roku spotkaliśmy się 

kolejny raz na koncercie walentynkowym 
„Po prostu miłość”. W pięknym repertua-
rze zaprezentowali się wokaliści z Kras-

nego, Palikówki, Malawy i Stażowa. Kon-
cert uświetniły występy grupy teatralnej 
Pacynka oraz tańce zespołu dziecięcego 
Gwiazdeczki. Dziękujemy naszym mło-
dym artystom i publiczności za udział 
i zapraszamy na kolejny koncert. 

L. Sendera
Fot. I. Śpiewla

Koncert walentynkowy

W ramach współpracy z Zespołem 
Szkół Plastycznych im. Piotra Michałow-
skiego w Rzeszowie, prezentujemy w Sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Krasnem wystawę prac ma-
larskich uczniów RZESZOWSKIEGO PLA-
STYKA . Dodatkową atrakcję stanowią pra-
ce z metaloplastyki zdobiące hol GOKiB.

Zapraszamy wszystkich miłośników 
sztuki do obejrzenia ekspozycji. Wysta-
wione prace mówią same za siebie.

Justyna Pretorius-Kantorowska
Fot. I. Śpiewla

Do 12 kwietnia br. można składać pra-
ce w konkursie koronczarskim. Szczegóły 
na stronie www.gokkrasne.pl lub pod nr 
tel. 17 85 55 208. Zapraszamy!

L. Hajduk

Konkurs 
koronek

26 stycznia 2017 r. w Strażowie po raz 
drugi odbył się wieczór liryczny. Tematem 
spotkania były kolędy. Uczestnicy wspól-
nie śpiewali kolędy i pastorałki te znane i te 
nieco zapomniane. Akompaniowali zapro-
szeni muzycy oraz Bożena Stachyra-Płonka 
i Michał Bandelak, organista ze Strażowa.

Na kolejne spotkania ze wspólnym 
śpiewaniem zapraszamy.

L. Hajduk
Fot. Braterstwo Niedoskonałości
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Edukacja i oświata

Dzień Babci i Dziadka to szczególny 
dzień. Wnuki okazują im swoją miłość, 
wdzięczność i przywiązanie. Każde dzie-
cko w tym dniu jest dumne ze swoich 
dziadków i chce im to jak najlepiej wyra-
zić. 

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 
w Krasnem obchodzony był bardzo hucz-
nie. Przygotowywane były przede wszyst-
kim przedstawienia w formie muzyczno-
-słownych wystąpień dzieci, na które 
zapraszani zostali kochani dziadkowie. 
Młodsze dzieci recytowały wiersze, prze-
platane śpiewaniem piosenek i tańcami. 
Starszaki przygotowały w tym roku „Ja-
sełka’’. Wspólnie przeżywana uroczystość 
wpłynęła na wzmocnienie więzi emocjo-

nalnej z rodziną, kształtowanie uczucia 
przywiązania i szacunku do dziadków. 
W ten sposób dzieci uczą się wyrażania 
uczuć i szacunku dla osób starszych. Na 
pamiątkę przedszkolaki wręczyły zrobio-
ne przez siebie upominki i laurki 
z życzeniami, które ukochanym 
dziadkom sprawiły ogromną ra-
dość. Nie zabrakło też słodkiego 
poczęstunku. To rodzice przed-
szkolaków mieli okazję wykazać 
się i zaprezentować cukierni-
cze umiejętności. Uroczystość 
przedszkolną swoją obecnoś-
cią uświetnił Wilhelm Woźniak, 
Wójt Gminy Krasne oraz Marek 
Frączek, dyrektor Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego. Pan dyrektor złożył 
wyjątkowym gościom najserdeczniejsze 
życzenia. Docenił trud wszystkich dzieci 
i pań nauczycielek włożony w przygoto-
wanie tak pięknej uroczystości. Pogratu-
lował dziadkom posiadania wyjątkowo 
zdolnych wnucząt. 

D. Kozioł, A. Opałek

Dzień Babci i Dziadka w Krasnem

11 stycznia 2017 roku na stoku narciar-
skim w Strzyżowie odbyły się I Gminne Ro-
dzinne Mistrzostwa Narciarsko-Snowboar-
dowe pod Patronatem Honorowym Wójta 
Gminy Krasne. Organizatorem zawodów 
był Zespól Szkół w Malawie, w którym od 
wielu lat funkcjonuje Uczniowski Klub 
Sportowy Malawa o specjalności snowbo-
ard. UKS prowadzi dyrektor szkoły w Mala-
wie, Jan Żyłka, który jest także cenionym 
instruktorem snowboardu oraz trenerem 
kadry wojewódzkiej snowboardu.

UKS Malawa wyszkolił już wielu snow-

boardzistów, rokrocznie organizuje za-
wody narciarsko-snowboardowe na sto-
kach w Strzyżowie, a uczniowie z Malawy 
z sukcesami reprezentują województwo 
podkarpackie w sportach zimowych na 
corocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży.

Pomimo mroźnej pogody, w Gminnych 
Mistrzostwach udział wzięło 52 uczestni-
ków: 31 narciarzy i 21 snowboardzistów. 
Byli to głównie uczniowie czterech szkół 

z terenu gminy 
Krasne, ale tak-
że ich rodzice 
i nauczyciele. 
W Gminnych 
Mistrzostwach 
udział wzięli 
również utytu-
łowani absol-

wenci Zespołu Szkół w Malawie (Piotr To-
biasz, Mateusz Szczepański oraz Paulina 
Dziedzic).

W konkurencji slalom gigant uczestni-
cy rywalizowali w trzech kategoriach wie-
kowych: młodziki, juniorzy i młodzieżow-
cy/seniorzy. Zawody dostarczyły uczniom 
wielu emocji, przebiegły w przyjacielskiej 
atmosferze, przy gorącym dopingu kole-
żanek, kolegów i nauczycieli.

Dla najlepszych czekały dyplomy, pu-
chary i nagrody. Wszystkim uczestnikom 
jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy 
za rok, na kolejną edycję Gminnych Mi-
strzostw. 

„Zadanie zrealizowano z inicjatywy Rady Sportu 
Gminy Krasne przy dofinansowaniu z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 r.”

Tekst i fot. B. Chwistek

Mistrzostwa Narciarsko-Snowboardowe

 ,,Babciu, dziadziu - kochamy Was” - to 
hasło było mottem Święta Babci i Dziadka 

zorganizowanego przez Gminne Przed-
szkole w Palikówce.                             

Przedszkolaki poprzez recytację wier-
szy, śpiew piosenek i tańce uczciły na-
szych honorowych gości. Ważnym ele-
mentem tego spotkania były wspólne 
tańce i zabawy wnuków i dziadków, pod 
przewodnictwem pana Mariusza Stącel 
- dyrektora Szkoły Muzycznej ,,Yamaha” 
- z którą nasza placówka współpracu-
je. Radosna i wesoła atmosfera udzieliła 
się wszystkim uczestnikom tej imprezy. 
Dzieci w czasie zajęć przedszkolnych, 
specjalnie na tę okazję upiekły różnorod-
ne ciasteczka, które cieszyły się dużym 
powodzeniem. Mile spędzone chwile za-
cieśniły więzy rodzinne między dwoma 
pokoleniami i dostarczyły wszystkim nie-
zapomnianych wzruszeń.

E. Kopeć

Święto Babci i Dziadka w Palikówce
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Ferie zimowe to czas odpoczynku od 

codziennych obowiązków. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzie-
ci, w pierwszym tygodniu ferii (16.01- 
20.01.2017r.) w Zespole Szkół w Palików-
ce zorganizowano półkolonię zimową dla 
chętnych uczniów. Wzięło w niej udział 42 
osoby. Bogaty program sprawił, że zaję-
cia cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem. Oprócz gier i zabaw na świetlicy, 
zajęć plastycznych uczniowie skorzystali 
z możliwości wyjazdu na basen do Nowej 
Wsi, do Kolorowego Świata w Rzeszowie 
czy kina Helios na animację pt. „Sing”. 
Wielką atrakcją okazało się spotkanie 

z podróżnikiem Pawłem Pabianem, który 
opowiadał dzieciom o swojej wyprawie 
na szczyt Pik Lenina w 2014 r. , jak również 
udział uczestników zimowiska w pokazie 
astronomicznym. Dzięki sprzyjającej po-
godzie i obfitym opadom śniegu dzieci 
spędziły też twórczo czas na świeżym 
powietrzu. Najpiękniej wykonane rzeźby 
śniegowe zostały nagrodzone upomin-
kami. Chętni uczniowie mogli skorzystać 
również z popołudniowej opieki oraz cie-
kawych zajęć, które zapewniali pracow-

nicy GOKiB w Krasnem. Zimowisko było 
nie tylko okazją do wypoczynku, ale tak-
że atrakcyjną formą spędzenia wolnego 
czasu. Dzieci mogły oderwać wzrok od 
ekranu komputera i nabrać sił na wyzwa-
nia czekające ich w kolejnych miesiącach 
nauki. Półkolonia zebrała wiele pozytyw-
nych opinii, a uczniowie już deklarują 
swoją chęć udziału w zimowisku w przy-
szłym roku.

J. Rudka

Ferie zimowe nie muszą być nudne

Wieloletnią tradycją szkoły w Strażo-
wie jest to, że w czasie ferii zimowych dla 
wszystkich chętnych dzieci organizuje 
w swoich murach zimowisko dochodzą-
ce. W tym roku z tej formy wypoczynku 
skorzystało 41 uczniów Zespołu Szkół 
w Strażowie.

Można by śmiało rzec, że zimowisko 
w szkole w Strażowie to „tradycja stara 
jak świat”. Od wielu bowiem lat, rokrocz-
nie, chętni uczniowie mogą skorzystać 
z atrakcji jakie dla nich przygotowano. 
W pierwszym tygodniu ferii, udział wzięli 
chętni uczniowie z klas I-VI Szkoły Pod-
stawowej i I klasy Gimnazjum. W sumie 
na spędzenie kilku feryjnych dni w szkol-
nych, i nie tylko, murach zdecydowało się 
41 uczniów. I na pewno tego nie żałują.

Na każdy dzień przygotowano inny 
program. Był wyjazd do KOLORADO 
gdzie młodsi uczestnicy zimowiska, 
oddawali się uciechom i harcom w sali 
zabaw, a starsi rywalizowali w turnieju 
kręglarskim. Był wyjazd do Rzeszowa do 
kina ZORZA na projekcję filmu „Sing”, a po 

nim „obowiązkowa” wizyta w McDonalds. 
Nie zabrakło też gier i zabaw logicznych, 
wśród których prym wiodły „Kalambury”. 
Były zajęcia plastyczne, komputerowe, 
rozgrywki sportowe. Uczestników zimo-
wiska odwiedziło też mobilne planeta-
rium i dawni wojowie, którzy przybliżyli 
życie codzienne ludności z odległych lat. 
W końcu wszyscy chętni skorzystali zajęć 

na basenie „FALA” w Nowej Wsi. W ramach 
zimowiska młodzież codziennie miała za-
pewniony ciepły obiad. O pełne żołądki 
i brzuchy uczestników dbały panie ku-
charki Jadwiga i Renata, które wyczaro-
wywały przepyszne potrawy. Opiekę nad 
uczniami sprawowali nauczyciele: Maria 
Tronina, Katarzyna Pomykała i Tomasz 
Kuczyński, a nad całością czuwał Witold 
Socha.

Tekst i fot. W. Socha

Ferie w szkole? Czemu nie!

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 
w naszej szkole odbyło się zimowisko, 
w którym wzięło udział 70 uczniów. Prze-
biegało ono pod hasłem „Na sportowo, kulturalnie i zdrowo” Celem zimowiska 

było aktywne i twórcze spędzenie wolne-
go czasu na terenie szkoły i poza nią. Na 
uczestników czekało wiele atrakcji. Na-
uczyciele przygotowali bogaty program, 
aby uczniowie mogli mile i bezpiecznie 
spędzić wolny czas. Odbywały się wy-
cieczki na basen w Nowej Wsi i do Fantazji 
w Rzeszowie. Odbyła się również sparta-
kiada sportowa. Dużo radości sprawiały 
konkursy plastyczne. Przez cały tydzień 
dzieci zapewniony miały ciepły posiłek. 
Minione ferie dostarczyły uczestnikom zi-
mowiska wrażeń i z pewnością pozostaną 
na długo w ich pamięci, tym bardziej, że 
każdy uczestnik zimowiska na zakończe-
nie dostał dyplom i drobny upominek.

E. Kalemba

Zimowisko w ZSP w Krasnem
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

nie przez to kim jest, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”, słowa Jana Pawła II 
przyświecają działalności charytatywnej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kras-
nem. 

11 stycznia 2017 r. odbył się koncert 
charytatywny „Z kolędą przez świat”, 
z którego dochód w całości poświęcony 

był pomocy Amelce 
Czekańskiej. Zebra-
liśmy 2.200 zł !

Uczniowie Ze-
społu zaprezen-
towali najbardziej 
znane kolędy 
z całego świata. 
Ponownie publicz-
ność nie zawiodła, 
a w sali gimnastycz-
nej Zespołu zawitał 
świąteczny nastrój 

w akompaniamencie radosnych dźwię-
ków popularnych bożonarodzeniowych 
utworów. Atmosfera była gorąca, mimo 
mroźnej aury za oknami. Goście śpiewali 
razem z wykonawcami w językach angiel-
skim, niemieckim, hiszpańskim i francu-
skim. Oprócz talentów wokalnych, nasi 
uczniowie zaprezentowali także swoje 
umiejętności taneczne oraz gry na instru-
mentach muzycznych.

Podczas koncertu na twarzy Amelki 
pojawił się uśmiech. Wszyscy mamy na-
dzieję, że będzie go coraz więcej! Najważ-
niejszy cel został osiągnięty.

A. Koltoń, 
M. Kluz-Międlar

Koncert charytatywny

„Wszystkiego, co naprawdę warto wie-
dzieć, nauczyłem się w przedszkolu”. 

Biorąc pod uwagę słowa filozofa, Ro-
berta Fulghuma, nauczycielki w Gmin-
nym Przedszkolu w Malawie podejmują 
różnorodne działania ukierunkowane na 
wszechstronny rozwój swoich wycho-
wanków. 

W tym roku szkolnym szczególną uwa-
gę przykładamy do wychowania przez 
sztukę naszych przedszkolaków. W związ-
ku z tym organizujemy comiesięczne 
spotkania dzieci z teatrem objazdowym. 
Proponujemy przedstawienia, w których 
wiodącą rolę odgrywa postać żywego 
aktora, ale również kukiełki oraz pacyn-
ki. Ponadto nasi wychowankowie w cią-
gu kilku miesięcy obejrzeli już spektakle 

teatralne w Teatrze Maska, w Filharmo-
nii Podkarpackiej oraz w Wojewódzkim 
Domu Kultury. 

Świat teatru zachwyca dzieci, ale też 
ma duże znaczenie w procesie rozwoju 
społeczno-moralnego. Dzięki kontak-
tom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, 
wyobraźnię oraz pozna-
je skutki postępowania 
bohaterów. Nasi wycho-
wankowie, oprócz roli wi-
dza sztuki, mają również 
szanse na bycie aktorem 
Zabawa w teatr wzmacnia 
poczucie własnej warto-
ści i wiarę we własne siły. 
Dzieci poprzez odgrywa-
nie powierzonych im ról 

i scenek sytuacyjnych mają możliwość 
rozwijania umiejętności twórczego my-
ślenia, wyobraźni i kreatywności oraz in-
terpretacji uczuć i emocji.

Mamy nadzieję, że wczesne kontakty 
dzieci z teatrem, wykształcą u nich nawyk 
odwiedzania ośrodków kultury w przy-
szłości, jako miejsca atrakcyjnego spę-
dzania wolnego czasu. 

M. Dziobak

Dziecko widzem i aktorem

Przedszkole w Strażowie od wielu lat 
jest członkiem ogólnopolskiej akcji ,,Cała 
Polska czyta dzieciom”. Staramy się pod-
trzymywać i rozwijać zainteresowania 
czytelnicze dzieci poprzez odpowiedni 
dobór literatury, organizowanie spotkań 
z książką, czytaną przez zaproszonych 
ciekawych ludzi, tworzenie wystawek 
czytelniczych oraz tworzenie kącików bi-
bliotecznych. 

Podczas wrześniowych zebrań z rodzi-
cami, zachęcałyśmy ich do aktywnego 
udziału w naszych działaniach. W naszym 
przedszkolu powstał „Klub czytających 
rodziców”. W każdej grupie wiekowej cy-
klicznie organizowane są zajęcia relak-
sacyjne, podczas których rodzice czytają 

przyniesioną 
z domu, ulu-
bioną książ-
kę swojego 
dziecka. Do 
naszych dzia-
łań promują-
cych czytanie 
d z i e c i o m , 
w ł ą c z a m y 
również go-
ści naszego 

przedszkola. Po ciekawym spotkaniu na-
szych przedszkolaków np. ze strażakiem, 
pielęgniarką, policjantem, fryzjerką czy 
klerykiem z WSD w Rzeszowie, goście 
czytają dzieciom bajki związane z tema-
tem ich pracy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się także „Spotkanie z bajką”. Pani 
Agnieszka, bibliotekarka, czytała dzie-
ciom bajkę pt. „Królowa Śniegu” i opowia-
dała o J.Ch. Andersenie.

Czytanie dzieciom bajek jest czynnoś-
cią prawdziwie magiczną zaspokaja bo-
wiem wszystkie potrzeby emocjonalne 
dzieci, wspiera ich wszechstronny rozwój, 
jest jedną z najskuteczniejszych metod 
wychowawczych, przynosi dzieciom 
ogromną radość i pozostawia cudowne 
wspomnienia. 

J. Szubart 

Spotkania z książką w Strażowie
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie 
czytać.” 

Warenns 

Wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej, 
odbyły się „Ferie w BP w Krasnem”. Uczestni-
cy zajęć, wzięli udział w wyprawie na biegun 
północny. Możliwe było to dzięki książkom 
o tematyce polarnej. Czytaliśmy również ar-
tykuły z czasopism na powyższy temat. Mali 
podróżnicy dowiedzieli się wielu ciekawych 
rzeczy o życiu Inuitów – rdzennej ludności, 
zamieszkującej tereny dalekiej północy. Po-
znali zwierzęta tam żyjące oraz ciekawostki 
na powyższy tematu. Były zajęcia plastycz-
ne oraz konkurs ze słodkimi nagrodami. 

Nadal trwają spotkania Grupy Zabawo-
wej. Dotąd odbyły się zajęcia dotyczące 
obecnej pory roku, był Dzień Babci i Dziad-
ka oraz zajęcia z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kota. Tematem tych ostatnich były 
właśnie te miłe i przyjacielskie futrzaki . Dzie-
ci wysłuchały bajeczki Stanisława Jachowi-
cza pt.” Chory kotek”, a następnie przystąpiły 

do zajęć plastycznych. Maluchy wykonywały 
„Portret Kotka” z plasteliny, papierowych ta-
lerzyków, makaronu i innych, przyjaznych 
dla maluszków materiałów. Największą nie-
spodzianką byli jednak wspaniali goście: fi-
zjoterapeutka – pani Barbara z córeczką Len-
ką oraz dwa fantastyczne kociaki. Tą drogą 
składam serdeczne podziękowania tej wspa-
niałej parze terapeutów za bezinteresowne 
zorganizowanie takiego spotkania. Wszyscy 
z zachwytem uczestniczyli w zajęciach z feli-
noterapii, która jest jedną z form zooterapii. 
Opiera się na założeniu, że kontakt ze zwie-
rzęciem przyczynia się do poprawy zdrowia 
fizycznego i psychicznego człowieka. Jest 
to terapia przełamująca różne ograniczenia, 
ułatwiająca komunikację, rozwijająca zdol-
ność okazywania uczuć i emocji. Felinotera-
pia ma zastosowanie w terapii osób niepeł-
nosprawnych umysłowo i ruchowo, dzieci: 
z zespłem Aspergera, 
nadpobudliwych, au-
tystycznych, z zespo-
łem Downa, z zabu-
rzeniami zachowania 
i emocji, z zaburzenia-
mi lękowymi, nieśmia-
łych i zahamowanych 
społecznie, a także 
przy różnych zaburze-
niach i problemach 
u ludzi dorosłych 
i starszych. Tak więc... 
pokochajmy te miłe 
i dające niesamowite 
korzyści zdrowotne 
zwierzaki.

W ostatnim czasie, biblioteki naszej gmi-
ny, prowadziły zajęcia pod hasłem: „ W kra-
inie baśni pana Andersena”. Panie biblio-
tekarki odwiedzały przedszkolaków oraz 
uczniów szkół i zapoznawały ich z postacią 
słynnego duńskiego pisarza, na którego 
utworach wychowało się wiele pokoleń. 
Dzieci z uwagą słuchały baśni pt.: „Królowa 
Śniegu” z wykorzystaniem skrzynki kamishi-
bai, po czym wykonywały prace plastyczne 
dotyczące przeczytanego tekstu. Zapozna-
no również słuchaczy z innymi utworami 
tego autora.

Biblioteka Publiczna w Krasnem zapra-
sza dzieci i młodzież do lat 16, do udziału 
w Powiatowym Konkursie Plastycznym 
pod hasłem: „Wśród bohaterów Astrid 
Lindgren....”. Szczegółowych informacji 
o konkursie można uzyskać w bibliotekach 
publicznych naszej gminy, pod nume-
rem telefonu: 694-014-680 lub na stronie:  
www.facebook.com/bibliotekawkrasnem/.

Tekst i fot. M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

Moim zdaniem książka pod tytułem „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” była fajna! 
Dlatego, że bardzo dziwne przygody miały skarpetki. Pierwsza wygrała casting i zdobyła rolę w po-
pularnym serialu. Skarpetka druga uratowała mysie sieroty przed groźnym ptakiem i została mysią 
mamą, a potem babcią. Skarpetka trzecia zmęczyła się bezczynnym tkwieniem w koszu, została 
politykiem i zmieniła świat na lepsze. O następnych siedmiu skarpetkach dowiecie się jeśli przeczy-
tacie tę wspaniałą książkę. Polecam.

Alicja Żuczek, lat 9

Książka napisana jest humorystycznie. Opowiada o tym, co się dzieje z zaginionymi w czasie 
prania skarpetkami. Każda z dziesięciu skarpetek, które występują w książce miała inne przygody, 
bo każda skarpetka była inna. Pierwsza została gwiazdą filmową, druga – mysią mamą, trzecia 
– politykiem, czwarta – otuliła stopę bezdomnego, który był... nie powiem, kto przeczyta, ten się 
dowie. Piąta uratowała kotka. Co robiły wszystkie skarpetki i dlaczego akurat to, można przeczytać 
w książce. Każda z nich miała inne, ale zawsze bardzo ciekawe przygody. Moja ulubiona to przygo-
da dziesiątej skarpetki, która straszyła kucharkę i lekarza udając ducha.

Bardzo polecam przeczytanie tej książki!
Anna Zielińska, lat 10

Okładka - Wydawnictwo „Poradnia K”

Justyna Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” 
Książka do przeczytania
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Źródło: Urząd Gminy Krasne


