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Realizując mój program wyborczy oddaję w Państwa 
ręce pierwszy numer kwartalnika Biuletynu Informacyj-
nego „Razem”.  Kwartalnik ten będzie informował miesz-
kańców o bieżącym działaniu gminy oraz o projektach 
społecznych i planach inwestycyjnych. Chcę zaangażować 
wszystkich chętnych do szerokiego działania na rzecz na-
szej gminy. Pragnę, by hasło wyborcze „Razem możemy 
wszystko” stało się ideą, wokół której zjednoczą się miesz-
kańcy gminy w celu stworzenia jak najlepszych warunków 
bytowych.

Zastałem gminę podzieloną, wielu mieszkańców  z go-
ryczą mówi o wykluczeniu, gorszym traktowaniu, pomija-
niu przy podziale wspólnego budżetu. Jestem przekona-
ny ,że nie służy to naszym wspólnym interesom.  Jedynie 
jedność i myślenie o rozwoju naszej gminy daje szansę na 
podniesienie poziomu życia mieszkańców i jakości świad-
czonych usług w zakresie szkolnictwa, kultury, ochrony 
zdrowia, utrzymania porządku i estetyzacji przestrzeni w 
której żyjemy. Wspólne myślenie i działanie władz gminy i 
mieszkańców daje nam szansę na osiągnięcie tych celów.

Szanowni Państwo, gmina dysponuje skromnym, rocz-
nym budżetem inwestycyjnym, na ok. 33 miliony docho-
du jedynie ok.3 miliony można przeznaczyć na inwestycje. 
Trudno z takimi pieniędzmi zaspokoić wszystkie potrzeby 
bieżące i inwestycyjne takie jak. budowa i modernizacja 
dróg, budowa przedszkoli i hal sportowych oraz placów 
zabaw dla najmłodszych . Będziemy starali się rozłożyć te 
inwestycje na cztery lata i realizować je nie tylko w oparciu 
o własny budżet, ale także o środki zewnętrzne, dotacje 
państwowe, dofinansowania unijne i kredyty bankowe.  

Moim zadaniem jest realizacja co najmniej jednej dużej 
inwestycji w każdym sołectwie.

Na początek zetknąłem się także z poważnymi proble-
mami dotyczącymi  rozstrzygniętego  przetargu na odbiór 
śmieci. Ogrom problemów związanych ze zmianą wyko-
nawcy do dzisiaj utrudnia życie mieszkańcom i rodzi dużo 
frustracji. Dlatego postanowiłem zrobić w bieżącym roku 
przetarg na kolejne trzy lata by, zaoszczędzić nam wszyst-
kim utrudnień związanych z co- rocznym wyborem nowe-
go dostawcy usług.

W przededniu konsultacji społecznych dotyczących 
przyłączenia gminy Krasne do miasta Rzeszowa chcę pro-
sić wszystkich o udział w nich oraz w wyborach na sołty-
sów.  Wolą mieszkańców tej  gminy zostałem wybrany na 
Wójta i to Wasza wola jest dla mnie najważniejsza. Oso-
biście pragnę rozwoju tej gminy w oparciu o sąsiedztwo 
i wszechstronną  współpracę z miastem Rzeszowem, za-
równo w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, dro-
gowej jak i społeczno – kulturalnej. Uważam jednak, że 
jako samodzielna gmina możemy realizować wspólne 
cele i skutecznie  zaspokajać potrzeby naszych miesz-
kańców. Znamy się, dużo wiemy o sobie i sami najlepiej 
rozwiążemy nasze problemy.  

Szanowni Państwo życzę Wam dużo zdrowia i sukcesów 
w nowym 2015 roku. Mam nadzieję, że przyniesie on dużo 
pozytywnych zmian, szczególnie w odniesieniu do działa-
nia gminy w interesie mieszkańców.

Z poważaniem
Wójt  Gminy Krasne 

Wilhelm Woźniak

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Krasne



4
www.gminakrasne.pl

Nr 1/2015

Redakcja Biuletynu „Razem” zapyta-
ła radnych o cele, które chcieliby zrea-
lizować podczas obecnej kadencji. Pre-
zentujemy niektóre z nich.

Celem wspólnym radnych jest działa-
nie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
wszystkich sołectw Gminy Krasne.

Radni stawiają na rozbudowę infra-
struktury gminnej. Miałaby się ona odby-
wać dwutorowo. W planach pojawiała się 
budowa, rozbudowa oraz poprawa jako-
ści obecnych dróg m.in. Krasne – Krasne 
Wólka- Rzeszów, Krasne – Matysówka ( do 

hydroforni),Malawa – Luxemburg, droga 
gminna 715 , droga tzw. Poniemiecka, 
rozgraniczenie i utwardzenie drogi do 
pól Malawa Zagóra. Dla poprawy bezpie-
czeństwa na drogach w gminie plano-
wane jest uzupełnienie oświetlenia przy 
drodze łączącej Krasne –Strażów, budowa 
chodników przy drogach we wsi Palików-
ka oraz wzdłuż drogi powiatowej tzw. 
„Grobli”, uregulowanie stanu prawnego 
w sąsiedztwie Figury Grunwald na skrzy-
żowanie w Palikówce, nowe przejścia dla 
pieszych. Nie zapomniano o aktywnym 

wypoczynku . Powstałyby parki na wzór 
parku Papieskiego oraz parku „ Badunia 
” ze ścieżkami służącymi do jazdy na rol-
kach i rowerach. Radni widzą potrzebę 
rozbudowy bazy edukacyjnej i budowę 
hali sportowej przy Zespole Szkół w Ma-
lawie. Dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy planowane są nowe przedszkola 
i place zabaw. Dla młodzieży planowane 
jest stworzenie miejsca , w którym mogła-
by spędzać interesująco czas wolny.

Redakcja życzy radnym, aby ich zamie-
rzenia (cele) zostały zrealizowane.

1. Barbara Lekowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Se-
kretarz Komisji Budżetu i Finansów. 

2. Bogusław Rejman - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kras-
ne, Członek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Obywatel-
skich i Regulaminowych oraz Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej.

3. Daniel Kaczor - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasne, 
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospo-
darki Przestrzennej oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Obywatelskich i Regulaminowych.

4. Eugeniusz Piotrowski – Członek Komisji Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych oraz Komisji 
Rewizyjnej. 

5. Grzegorz Nowak – Członek Komisji Budżetowej i Finansowej 
oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Obywatelskich i 
Regulaminowych.

6. Jerzy Skubisz – Członek Komisji Budżetowej i Finansowej 
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospodarki 
Przestrzennej.

7. Joanna Bonowicz – Członkini Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej. 

8. Krystyna Klus - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej oraz Członkini Ko-
misji Budżetowej i Finansowej.

9. Małgorzata Lorenc-Szpila - Przewodnicząca Komisji Budże-
tu i Finansów, Członkini Komisji Rewizyjnej.

10. Marek Magierski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, , Spraw 
Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych oraz Członek 
Komisji Budżetowej i Finansowej , a także Członek Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej

11. Marian Jachowicz - Przewodniczący Rady Gminy Krasne. 
12. Piotr Lecki – Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdro-

wia, Spraw Społecznych Obywatelskich i Regulaminowych. 
13. Stanisław Wąs – Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Ekologii i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Zdrowia, 
Spraw Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych.

14. Waldemar Mikosz - Członek Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Budżeto-
wej i Finansowej , a także Komisji Rewizyjnej.

Prezentujemy wybraną radę Gminy Krasne na lata 2015-2019. W skład obecnej weszli:
Nowa Rada Gminy
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Z chwilą wejścia w życie Uchwał 
Rady Gminy Krasne Nr LII/359, 360, 361, 
362/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadania statutu sołectwom: Kras-
ne, Malawa, Strażów i Palikówka zmianie 
(w stosunku do dotychczasowego) uległ 
sposób wyboru sołtysów jednostek po-
mocniczych gminy Krasne (sołectw).

Obecnie wybory sołtysów organizu-
ją i przeprowadzają Wójt Gminy Krasne             
oraz powołane przez Wójta Gminna Ko-
misja Wyborcza w Krasnem. Komisja ta 
została wybrana z pośród radnych Rady 
Gminy Krasne, pracowników Urzędu Gmi-
ny Krasne i mieszkańców poszczególnych 
sołectw. Gminna Komisja Wyborcza w 
Krasnem jest odpowiedzialna m.in.: za 
rejestrowanie kandydatów na sołtysów, 
podanie do wiadomości publicznej zare-
jestrowanych list kandydatów, druk kart 
do głosowania, sporządzenie zbiorczego 
protokołu z wyborów i ogłoszenie wyni-
ków wyborów. Obwodowe Komisje Wy-
borcze w Krasnem, Malawie, Strażowie i 
Palikówce są odpowiedzialne za przygo-

towanie lokalu wyborczego, przeprowa-
dzenie głosowania w obwodzie, sporzą-
dzenie protokołu wyników głosowania, 
podanie wyników głosowania w obwo-
dzie do wiadomości publicznej oraz czu-
waniem nad przestrzeganiem prawa w 
trakcie głosowania.

Na podstawie powołanych wyżej 
przepisów Wójt Gminy Krasne Zarzą-
dzeniem Nr 1/2015, Nr 2/2015 z dnia 7 
stycznia 2015 r. zarządził termin wybo-
rów sołtysów (na kadencję lat 2015-2018) 
na dzień 15 lutego 2015 r. w godzinach 
od 08:00 do 16:00 i ustalił, że wybory 
sołtysów odbędą się w lokalach wybor-
czych: Szkoły Podstawowej w Krasnem 
– dla mieszkańców sołectwa Krasne, 
Zespołu Szkół w Strażowie – dla miesz-
kańców sołectwa Strażów. W sołectwie 
Malawa i sołectwie Palikówka wyborów 
bezpośrednich nie przeprowadza się, 
gdyż w terminie do godz. 12:00 w dniu 
01.02.2015 r. mieszkańcy sołectw Mala-
wa i Palikówka zgłosili po jednym kan-
dydacie na sołtysów sołectw Malawa i 

Palikówka. Powyższe skutkuje tym, że 
(stosowanie do & 20 ust.6 statutów wy-
mienionych sołectw) wyborów sołtysów 
sołectw Malawa i Palikówka dokonają 
zebranie wiejskie w sołectwach Malawa 
i Palikówka. O terminie zwołania zebrań 
wiejskich (wyborczych) w Malawie i Pa-
likówce Wójt Gminy Krasne powiadomi 
mieszkańców tych sołectw odrębnym 
obwieszczeniem. Szczegółowe infor-
macje dotyczące terminarza i procedury 
wykonania poszczególnych czynności 
wyborczych, praw wyborczych mieszkań-
ców gminy Krasne oraz sposobu zgłasza-
nia kandydatów na sołtysa oraz kandyda-
tów do obwodowych komisji wyborczych 
są dostępne na stronie BIP gminy Krasne 
w zakładce Wybory Sołtysów.

Przed Wydaniem karty do głosowania 
obwodowa komisja wyborcza sprawdza 
tożsamość wyborcy na podstawie ważne-
go dowodu osobistego lub każdego inne-
go ważnego (nie budzącego wątpliwości) 
dokumentu z fotografią.

Zredagował: Witold Chodziński

Nowe zasady wyboru sołtysów

Konsultacje społeczne
Zapraszamy do konsultacji społecznych 

w sprawie przyłączenia Gminy Krasne do miasta Rzeszowa
Szanowni Mieszkańcy
W dniu 15 lutego 2015 r. w go-

dzinach od 08:00-16:00 odbędą się 
Konsultacje społeczne nad przyłącze-
niem Gminy Krasne do miasta Rze-
szowa. Miejsca Konsultacji to: Szkoła 
Podstawowa w Krasnem, Zespół Szkół 
w Malawie, Zespół Szkół w Strażowie 
oraz Zespół Szkół w Palikówce. W kon-
sultacjach mogą brać udział pełnolet-
ni mieszkańcy Gminy Krasne wpisani 
do rejestru wyborców Gminy Krasne. 

Udział w konsultacjach będzie polegał 
na wyrażeniu opinii na pytanie „Czy 
jesteś za zniesieniem Gminy Krasne 
poprzez włączenie jej terytorium 
do miasta Rzeszowa”. Głosowanie 
odbywać się będzie poprzez umiesz-
czenie w ankiecie konsultacji znaku „ 
X” w kratce z lewej strony obok jednej 
z odpowiedzi „ Jestem za”, albo „ Je-
stem przeciw”, albo „Wstrzymuję się”.

Wójt Gminy Krasne na prośbę Sta-
rosty Powiatu Rzeszowskiego wyraził 

zgodę na prowadzenie równoległe w 
trakcie Konsultacji Gminnych , Kon-
sultacji Powiatowych polegających 
na udzieleniu odpowiedzi na pytanie 
„Czy jesteś za zmianą granic Powia-
tu Rzeszowskiego polegające na li-
kwidacji Gminy Krasne i włączeniu 
jej do miasta Rzeszowa”. Ankiety 
konsultacyjne Powiatu Rzeszowskie-
go są formatu A4 w kolorze żółtym,

Zapraszamy do licznego udziału 
w Konsultacjach Społecznych.
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W ramach ogłoszonego przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 r. 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pocho-
dzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kras-
ne (na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.), wyłoniono no-
wego wykonawcę usługi. Najkorzystniejszą z trzech złożonych 
ofert okazała się oferta firmy Remondis KROeko z Krosna. 

W dniu 11 grudnia 2014 r. MPGK Rzeszów poinformowało o 
wniesieniu odwołania od ogłoszonego przetargu do Krajowej 
Izby Odwoławczej w Warszawie. Na posiedzeniu niejawnym 
przeprowadzonym w dniu 23 grudnia 2014 r.  KIO w Warszawie 
rozpatrzyło i odrzuciło powyższe odwołanie.  Informacja ta do 
Urzędu wpłynęła w dniu 7 stycznia 2015 r., po czym niezwłocz-
nie, jeszcze tego samego dnia została podpisana umowa z no-
wym Operatorem. 

Z uwagi na zmiany dotyczące m. in. obowiązku wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów ko-
munalnych zbieranych jako frakcja „mokra” albo zbieranych jako 
odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), nastąpiły nie-
dogodności związane z powyższymi zmianami. Dotychczasowy 
Wykonawca usługi nie informując mieszkańców, jak również 
władz gminnych dokonał odbioru pojemników przed planowa-
nym terminem zakończenia umowy. W związku z powyższym w 
ramach ustalonego wynagrodzenia firma 
dokonała w dniach  2, 3 stycznia 2015 r. 
dodatkowego odbioru odpadów komu-
nalnych nie przewidzianych w obowiązu-
jącym harmonogramie. 

Mamy nadzieję, że zmiana polegają-
ca na wyposażeniu nieruchomości przez 
mieszkańców gminy w pojemniki lub 
worki do odbioru odpadów komunalnych 
zbieranych jako frakcja „mokra” albo zbie-
ranych jako odpady komunalne niesegre-
gowane (zmieszane), spowoduje, że unik-
niemy tego typu sytuacji w przyszłości. Za 
utrudnienia przepraszamy.

Zachęcam również do śledzenia naszej 
strony internetowej www.gminakrasne.pl 
,  na której zamieszczane są bieżące infor-
macje w powyższej sprawie. 

KILKA INFORMACJI 
O ZMIANACH

1. Od 1 stycznia 2015 roku nastąpi-
ła zmiana zasad ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Opłata obliczana będzie w oparciu o licz-
bę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. Każdy właściciel nierucho-
mości zamieszkałych zobowiązany jest 
złożyć nową deklarację, uwzględniając w 
niej nową stawkę.

2. Każdy właściciel nieruchomości wy-
bierając selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych otrzyma komplet worków 
(10 szt. koloru żółtego, oraz 2  szt. koloru 
zielonego/mieszkańca/rok).

3. Opłata nadal  uiszczana będzie kwar-
talnie w terminach do: 15 kwietnia, 15 lip-
ca, 15 października, 15 grudnia 2015 roku. 

Zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości z terenu Gminy Krasne w roku 2015

Ilość osób
 zamieszkujących 

nieruchomość

Wysokość opłaty
od mieszkańca (miesięcznie)

Odpady zbierane 
w sposób selektywny

Odpady zbierane 
w sposób nieselektywny

1-2 osoby 10 zł 15 zł
3-4 osoby 8 zł 15 zł
5 i więcej 7 zł 15 zł

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY KRASNE

Wójt Gminy Krasne przypomina o obowiązku 
osób utrzymujących zwierzęta domowe

&13.1 Utrzymywanie zwierząt domowych nie 
może stanowić zagrożenia lub uciążliwości 
dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w 
szczególności psy, zobowiązane są trzymać je 
na terenie swojej nieruchomości
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne 
jest możliwe po spełnieniu następujących 
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany 
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 wy-
łącznie przez osoby dorosłe
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest 

tylko wtedy , gdy pies jest w kagańcu , w miej-
scach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
wtedy , gdy opiekun psa ma możliwość sprawo-
wania bezpośredniej kontroli nad jego zachowa-
niem
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych 
zwierząt domowych mogących stanowić zagro-
żenie dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest 
on należycie uwiązany lub nie znajduje się w po-
mieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogro-
dzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie 
się psa na zewnątrz
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place 
zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów 
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, 
obiektów użyteczności publicznej oraz innych 
obiektów, których administracje wprowadziły 
ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników 
osób niewidomych).

O naruszeniu punktów regulaminu należy 
informować  I Komisariat Policji w Rzeszowie

ul. Rejtana 34, 35-328 Rzeszów
tel. 17 85 838 10
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Harmonogram odbioru frakcji mokrej oraz niesegregowanych odpadów komunalnych (w pojemnikach oraz workach koloru czarnego) w Gminie Krasne                                                                                                                  

w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

MALAWA 12, 26 9, 23 9, 23 7, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28
KRASNE 13, 27 10, 24 10, 24 8, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

PALIKÓWKA 
STRAŻÓW 14, 28 11, 25 11, 25 9, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

Harmonogram odbioru frakcji suchej tj. segregowanych odpadów komunalnych (w workach koloru żółtego oraz zielonego) w Gminie Krasne
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
MALAWA 19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21
KRASNE 20 17 17 28 26 23 21 18 29 27 24 22

PALIKÓWKA
STRAŻÓW 21 18 18 29 27 24 22 19 30 28 25 23

 

UWAGA !!! 
Informujemy, iż nieruchomości: 
KRASNE – 18, 19, 20, 20d, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23b, 24, 24a, 26, 26a, 26b, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e, 27f, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 43c, 43d, 44, 44a, 45, 46a, 47, 48, 49, 49a, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 81a, 82a, 82b, 84, 84a, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 
obsługiwane będą w terminach: 

 

Harmonogram odbioru frakcji mokrej oraz niesegregowanych odpadów komunalnych (pojemniki oraz worki koloru czarnego) w Gminie Krasne                                                                                                              
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
12, 26 9, 23 9, 23 7, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Harmonogram odbioru frakcji suchej tj. segregowanych odpadów komunalnych (worki koloru żółtego oraz zielonego) w Gminie Krasne
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21

 

Nieruchomości: 
KRASNE – 962, 963, 964, 965, 966, 967,968, 972, 973, 973a, 974, 975, 977, 979a, 980, 981, 984, 986, 988, 991, 993, 994, 998, 998a, 1000, 1000a, 1000c, 1000d, 1002, 1003, 1005, 1007, 
1009a, 1010, 1010b, 1011, 1014, 1014a, 1015, 1017, 1017a, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 
MALAWA – 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
obsługiwane będą w terminach: 

 

Harmonogram odbioru frakcji mokrej oraz niesegregowanych odpadów komunalnych (pojemniki oraz worki koloru czarnego) w Gminie Krasne                                                                                                                  
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
14, 28 11, 25 11, 25 9, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

14, 28
w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
21 18 18 29 27 24 22 19 30 28 25 23

 
WAŻNE !!!  Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić nie później niż  do 700   w terminach wskazanych w powyższych harmonogramach. 

 
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE 

 
Worek koloru żółtego – przeznaczony na odpady z tworzyw 
sztucznych, metalu, papieru oraz opakowań wielomateriałowych

Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady szkła 
opakowaniowego

Pojemnik lub czarny worek – przeznaczone na odpady 
gromadzone w sposób niesegregowany oraz odpady 
pozostałe po segregacji (frakcja mokra)

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY
- butelki typu PET,
- opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych,
- opakowania po środkach higieny osobistej oraz chemii
gospodarczej,
- reklamówki, worki foliowe i folie,
- kartony i tekturę falistą, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, 
książki,
- opakowania z papieru np. papierowe torby i opakowania po 
produktach spożywczych,
- puszki po napojach, konserwach i innych produktach 
spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe.

- butelki oraz inne opakowania po napojach, sokach, 
alkoholach, itp.,
- słoiki po przetworach, ketchupach, musztardach i innych 
produktach spożywczych.

- w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu 
odpadów jako odpadów zmieszanych, w worku należy gromadzić 
odpady powstałe na terenie nieruchomości,

- w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu 
odpadów w sposób segregowany, w worku należy gromadzić 
odpady pozostałe po segregacji.

NIE WRZUCAMY !! NIE WRZUCAMY !! NIE WRZUCAMY !!
- szkła i opakowań szklanych,
- odzieży i tekstyliów,
- resztek żywności,
- trawy, liści oraz innych odpadów ulegających biodegradacji,
- odpadów zabrudzonych ziemią, olejami, farbami, itp.,
- materiałów budowlanych i ich opakowań (np. po silikonach,
piankach i klejach, farbach i lakierach, cemencie, itp),
- tapet,
- elementów RTV i AGD,
- elementów z tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów 
mechanicznych (np, tapicerki samochodowej, zderzaków, itp.),
- baterii i akumulatorów, żarówek,
- odpadów higienicznych (np. pieluch, zabrudzonych husteczek 
higienicznych, itp.).

- żarówek, lamp neonowych, luster,
- szyb okiennych,
- szyb samochodowych,
- szyb zbrojonych,
- szkła gospodarczego, żaroodpornego, porcelany, 
fajansu,
- termometrów,
- szklanych opakowań po lekach, itp.

- odpadów problemowych odbieranych w ramach Mobilnych 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2015, w ramach Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych możliwe będzie przekazanie następujących 
rodzajów odpadów: , odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji), przeterminowanych leków 
i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon. 
Terminy przeprowadzenia zbiórki zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Krasne, 
spółki REMONDIS KROeko oraz przekazane zostaną w zwyczajowo przyjęty sposób. 
 
Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200. 
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26 stycznia, w poniedziałek,  gościliśmy 
w budynku naszej gminy przedstawicieli 
Mobilnego Punktu  Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich z Urzędu Marszałkow-
skiego. Mieszkańcy gminy mogli pozyskać 
informacje dotyczące nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020 i możliwości sięgania 
po środki europejskie. W  trakcie konsultacji 
szczegółowe informacje uzyskali przedsię-
biorcy, organizacje pozarządowe, pracow-
nicy GOK w Krasnem oraz urzędnicy. Nowa 
perspektywa finansowa 2014- 2020, szcze-
gólnie w zakresie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go, daje ogromne możliwości dla wszystkich 
tych, którzy mają pomysły na dobre projekty. 
Warto przypomnieć, że ogólna kwota prze-

znaczona na RPO WP to ponad 2 miliardy 
100 milionów euro. 

Urząd gminy będzie czynił starania, aby 
tego typu konsultacje stały się cykliczną 
praktyką, chcemy bowiem, aby nasi miesz-
kańcy pozyskali jak największą wiedzę na 
temat środków europejskich i maksymalnie 
wykorzystali szansę jaką daje nowa perspek-
tywa finansowa.

Więcej na temat funduszy europejskich 
można się dowiedzieć poprzez bezpośredni 
lub telefoniczny kontakt z PIFE- Głównym 
Punktem Informacyjnym Funduszy Europej-
skich: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 lub na stronie 
internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl 
lub www.fundusze.podkarpackie.pl

Mobilny punkt informacyjny funduszy 
europejskich na konsultacjach w naszej gminie

Położenie naszej gminy w sąsiedztwie 
Rzeszowa, w znaczny sposób wpływa na 
postępujący proces jej urbanizacji.

Rolnicza funkcja gminy związana z rolni-
czą przestrzenią produkcyjną i jej zasobami 
jest wypierana przez funkcję usługową i 
mieszkaniową obejmująca obszary urbani-
zujące się 

Na zasoby gruntów w Gminie Krasne 
składają się w 99% grunty pozostające we 
władaniu trzech głównych podmiotów tj: 
grunty Skarbu Państwa (grunty wchodzą-
ce w skład Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa, grunty Państwowych Gospo-
darstw Leśnych, grunty w trwałym zarządzie 
państwowych jednostek organizacyjnych, 
przekazane w wieczyste użytkowanie, po-
zostałe z wyłączeniem przekazanych w 
wieczyste użytkowanie) - ok 16%, grunty 
gminne (grunty tworzące zasób gruntów 
komunalnych, grunty w komunalne w za-
rządzie jednostek i organizacji gminnych)
ok.3% i grunty osób fizycznych ok 80%.W 
ostatniej dekadzie nastąpił duży wzrost 
zainteresowaniem budownictwem jedno-

rodzinnym, co 
znalazło od-
zwierciedlenie 
w wydawanych 
decyzjach o wa-
runkach zabudo-
wy a następnie 
w pozwoleniach 
na budowę. 
Nowe osiedla 
rosły jak grzyby 
po deszczu. Pro-
ces ten został 
gwałtownie za-
hamowany po-
przez wejście w 
życie w dniu 26 

maja 2013 r. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (DZ. U. z 2013 r., poz. 503). 
Zmiany wprowadzone tą nowelizacją po-
legały m.in. na usunięciu z art. 7 ust. 2 pkt 
1 słów „jeżeli ich zwarty obszar projekto-
wany do takiego przeznaczenia przekracza 
0,5 ha”. Wskutek tej nowelizacji w obecnie 
obowiązującym stanie prawnym, zmiana 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze lub nieleśne, określona 
w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, która dokonuje się co do 
zasady w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego sporządzonym 
w trybie określonym w przepisach ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w przypadku gruntów rolnych 
stanowiących użytki rolne klas I-III, wyma-
ga uzyskania każdorazowo zgody ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. W stanie prawnym 
sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r., przeznaczenie na cele 
nierolnicze gruntów rolnych klas I-III wyma-
gało uzyskania zgody ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi, jedynie w przypad-
ku gdy zwarty obszar gruntów przekraczał 
0,5 ha. Praktyczne zastosowanie nowych 
przepisów tj. art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, wprowadzające-
go ograniczenie o charakterze administra-
cyjnym w uzyskiwaniu zgody na każdora-
zowe przekształcenie gruntów rolnych klas 
I-III na cele nierolnicze i nieleśne przynio-
sło spowolnienie planowanych inwestycji 
budowlanych na tych terenach. Powyższe 
uwagi dotyczą również gminy Krasne. 

Na obszarze gminy Krasne przeważają 
gleby o wysokiej wartości dla rolnictwa. Na 
przeważającej powierzchni gminy występu-
ją gleby klasy III a i IIIb. Na terenie wsi Krasne 
i Malawa, występują gleby klasy II. Stosun-
kowo małą powierzchnię zajmują gleby kla-
sy IVa i IVb, które występują w częściach wsi 
Palikówka, Strażów i Malawa. 

Ilość wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy w roku 2014 spadła o ok 70% w 
stosunku do roku 2011 czy 2012. Sytuacja 
jest tym gorsza że brak jest uchwalonych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów o najwięk-
szym zainteresowaniu inwestorów. Uchwa-
lone dotychczas miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego obejmują 
jedynie powierzchnię 28.8 ha co stanowi 
około 1% powierzchni Gminy Krasne

W Sejmie RP trwa proces legislacyjny 
zmierzający do przywrócenia przepisów z 
przed 26 maja 2013 roku. Należy mieć na-
dzieję że zostanie on szybko zakończony. 
Niemniej jednak jedną z najpilniejszych 
spaw dla gminy jest podjęcie uchwał o przy-
stąpieniu do sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów będących przedmiotem zain-
teresowania potencjalnych inwestorów.

Małgorzata Siwowska

Inwestycje
Przekształcenia gruntów
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Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne powstało w 2010 r. z inicjatywy 
Pani Bożeny Śmigiel, która do 30 września 2014 r. pełniła funkcję Prezesa. W dniu 
1 października 2014 r. odbyły się wybory, na którym Walne Zgromadzenie Człon-
ków Stowarzyszenia wybrało nowy Zarząd, na którego czele stanęła nowa Prezes 
Pani Katarzyna Pocheć. Stowarzyszenie od początku swojej działalności próbuje 
czynnie włączać się w życie naszej lokalnej społeczności. W czasie czteroletniej 
działalności udało się zorganizować wiele spotkań i imprez mających na celu in-
tegracje mieszkańców wsi Krasne. Członkowie Stowarzyszenia dbają również o 
pozytywny odbiór naszej Gminy na spotkaniach organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Od początku swej działalności 
Panie reprezentują Gminę podczas Festiwalu Podkarpackich Smaków 

w Górnie a także podczas Targów Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Agrobiesz-
czady”, które cyklicznie odbywają się w Lesku. Członkowie Stowarzyszenia chęt-
nie występują również na scenie. Repertuar śpiewno – kabaretowy prezentowa-
ny był na scenie podczas Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie jak również 
podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez zaprzyjaźnione Sto-
warzyszenia w Zgłobniu, Nosówce i Będziemyślu. Współpracjuemy również z Lo-
kalną Grupą Działania Eurogalicja, często pomagając podczas spotkań i imprez 
organizowanych przez LGD.

Niemniej jednak praca Stowarzyszenia skupia się na działalności w naszej 
miejscowości. Spotkania mające na celu integrację mieszkańców wpisały się 
już w Kalendarz imprez miejscowości. Już od kilku lat w styczniu odbywa się 
Dzień Seniora na którym przy muzyce bawi się wielu mieszkańców naszej miej-
scowości. Cyklicznie w marcu organizowany jest Dzień Kobiet. Są to spotkania 
połączone z występami artystycznymi, konkursami i innymi ciekawymi niespo-
dziankami. Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje również imprezy plenerowe 
a zwłaszcza Piknik Rodzinny w Zielną. Podczas tej imprezy plenerowej organizo-
wanych jest wiele konkursów zarówno dla dzieci jak i dla całych rodzin. 

Do wygrania zawsze jest wiele cennych nagród. Co roku w grudniu organi-
zowane są Mikołajki dla dzieci z naszej miejscowości. Zawsze na imprezie bawi 
się ponad 100 dzieci. Każde z nich dostaje skromny upominek od Św. Mikołaja 
natomiast Stowarzyszenie zapewnia skromny poczęstunek.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku nadal będziemy mogły pracować 
na rzecz integracji mieszkańców naszej miejscowości i sprawimy wiele przyjem-
ności jej mieszkańcom. 

Najbliższą imprezą jaka będzie organizowana przez Stowarzyszenie jest 
Dzień Kobiet, na który serdeczmnie zapraszamy wszystkie Panie.

Działalność Stowarzyszenia 
Na Rzecz Kobiet Wsi Krasne

Działania lokalne

22 stycznia, w 
czwartek miała miejsce 
podniosła uroczystość. 
Wójt Gminy Krasne, 
Wilhelm Woźniak, uho-
norował medalami 
państwa Alicję i Kazi-
mierza Kuźniarów, któ-
rzy obchodzili 50-lecie 
zawarcia związku mał-
żeńskiego.

Medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie 
przyznaje Prezydent RP 
w dowód uznania tym 
osobom, które przeżyły 
razem 50 lat. 

Pary małżeńskie za-
interesowane otrzyma-
niem medalu, prosimy 
o skontaktowanie się z 
Urzędem Stanu Cywil-
nego w Krasnem – w 
terminie do 31 marca 
2015 r. W imieniu Ju-
bilatów mogą również 

występować najbliżsi członkowie rodziny. Wnioski o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przekazywane są do Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa 
przedstawia je Prezydentowi RP. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci 
otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta w terminie około pięciu mie-
sięcy od daty zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kontakt: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnem, 36-007 Krasne 121, tel. 
17 85 55 767, e-mail: USC@gminakrasne.pl

W dniu 31 stycznia 2015 roku Zespół 
Parafialny „Caritas” przy Parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Krasnem już po raz kolejny zorganizował 
zabawę noworoczną dla dzieci w Sali Wi-
dowiskowej w GOKiB w Krasnem.  Przy-
szła około 100 dzieci w różnym wieku. 
Tańców , zabaw , śpiewów i konkursów 
było bez liku, chętnych do udziału też nie 
brakowało. Za występy dzieci  otrzymy-
wały nagrody. Bez tremy i skrępowania 

uczestniczyły we wspaniałej zabawie. Nie brakło „szwedzkiego stołu” zastawio-
nego słodyczami i napojami. Niespodzianką dla dzieciaków był św. Mikołaj z pre-
zentami. Po mikołajowe podarunki dzieci ustawiały się w kolejce. Uśmiechnięte i 
rozradowane buzie były dowodem, że zabawa była udana.

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne już po raz piąty zorga-
nizowało Dzień Seniora. Jak zawsze spotkanie to organizowane jest  w 
okolicach Dnia Babci i Dziadka. Podczas tego jubileuszowego spotka-
nia, które odbyło się 24.01.2015 r., bawiło się  50 Seniorów.  Wieczór 
rozpoczął się od złożenia życzeń Naszym drogim Seniorom przez Pa-
nią Katarzynę Pocheć – Prezesa Stowarzyszenia oraz przez pana Wójta 
Wilhelma Woźniaka, który zaszczycił nas swoją obecnością. Następnie 
nasza Seniorka Emilia Nowak, z wielką pasją odczytała wiersz Wisławy 
Szymborskiej pt.”Jak ja się czuję”.  W ramach współpracy gminnej Sto-
warzyszenie zaprosiło na występ Zespół Obrzędowy „Malawija”  z Mala-
wy. W zespole występuje około 20 osób w różnym wieku. Podczas wy-
stępu przypomniane zostały tradycyjne obrzędy związane ze świętami 
Bożego Narodzenia.  Przedstawienie było przygotowane znakomicie. 
Scenariusz i inscenizacje doskonale oddawały ducha epoki, która mi-
nęła bezpowrotnie. Dla niektórych z naszych Seniorów był to powrót 
do lat dziecinnych. Po wspólnym kolędowaniu rozpoczęła się zabawa 
taneczna, którą poprowadził niezastąpiony Pan Zdzisław. 

Korzystając z okazji pragniemy jeszcze raz złożyć naszym Seniorom 
serdeczne życzenia, długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych ro-
dzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienie najskryt-
szych marzeń. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnia-
nia rzeczy niespełnionych, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wielu 
radości i uśmiechu na twarzy.

Choinka „Caritasu”

50-lecie pożycia małżeńskiego

Dzień Seniora
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KLUB GIER 

W filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ma-
lawie działa od końca 2014 roku „Klub Gier”. 
Patronatem klubu jest firma GRANNA, która 
przesłała dla dzieci gry i zagwarantowała 
pomoc w zorganizowaniu turnieju w pla-
cówce. Najbliższy turniej dotyczy gry w „Su-
perfarmera”. Termin realizacji planowany na 
ferie zimowe. Finalista będzie miał szansę 
zagrania podczas finału wojewódzkiego, a 
później ogólnopolskiego ! Założenie  Klubu 
Gier miało i ma na celu nie tylko dobrą za-
bawę, ale także zapewnienie dzieciom cza-
su w miłej atmosferze i wspólnej integracji.

KONKURS RODZINNY 
„MÓJ BAJKOWY BOHATER 3D”

Na przełomie lutego/marca odbędzie 
się konkurs rodzinny „ Mój bajkowy boha-
ter 3D”. Konkurs skierowany jest do wszyst-
kich chętnych dzieci z Malawy wraz ze swo-
imi rodzinami.

Regulamin konkursu będzie powieszo-
ny na drzwiach filii w Malawie oraz biblio-
teki.

A PO FERIACH...

Zaczną się przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych .  Zapraszamy dzieci do 
realizacji kartek, witraży , zajączków i ba-
ranków w 3D oraz do malowania , ozda-
biania flakonów na kwiaty. Wszystkie prace 
uczestnicy będą mogli zabrać do domu na 
Święta.  

NA WIOSNĘ 
III KONKURS RECYTATORSKI

Wiosną na dzieci będzie czekać kolejne 
wydarzenie – III konkurs recytatorski pt. 
„Wiosna wierszem malowana”. W tym roku 
będzie przeznaczony dla dzieci od 6-10 lat.

Kultura

 Zespół Mażoretek REFLEX ze Strażowa i Krasnego 
wraz z koleżankami z Husowa i Orkiestrą Dętą prowa-
dziły w sobotę 22.11.2014 Marsz Szlachetnej Paczki w 
Rzeszowie. W tym dniu w całej Polsce marszem zwra-
cano uwagę na inicjatywę charytatywnej pomocy po-
trzebującym rodzinom! 

Te słowa Józefa Piłsudzkiego były mot-
tem spotkania z nasza historią, jakie miało 
miejsce a dniu 12,12.2014 r. w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w 
Krasnem w przed dzień rocznicy Stanu Wo-
jennego. Było ono poświecone 70 rocznicy 
"Akcji Kośba" ., która to rocznica była uro-
czyście obchodzona w maju br. przy tabli-
cy poświeconej tym bohaterom, zlokalizo-
wanej sie na naszym parafialnym kościele. 
Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w 
Rzeszowie dr Piotr Szopa spotkał się z ro-
dzinami naszych bohaterów, młodzieżą i 
mieszkańcami gminy Było też wiele osób 
z zewnątrz .Została również zorganizo-
wana wystawa zdjęć i materiałów im po-
święcona. W spotkaniu wzięły udział nowo 
wybrane władze samorządowe na czele z 

wójtem p, Wilhelmem Wozniakiem .Prele-
gent skupił się przede wszystkim na Akcji 
"Kośba" i losach bohaterów podziemia 
niepodległościowego. Po zakończeniu pre-
lekcji rozpoczęła się dyskusja. Było mnó-
stwo pytań od mieszkańców w tym dużo 
pytała młodzież , to było budujące, że jest 
tak duże zainteresowanie historią ogólnie, 
w tym historią naszej małej Ojczyzny. to 
spotkanie pokoleń było bardzo potrzebne 
stad wypada podziękować wszystkim tym, 
którzy się do tego przyczynili, zapowiedzia-
no też kontynuację podobnych spotkań. 
Po ponad dwu godzinach trwania, można 
było zostać dłużej i w kuluarach wymienić 
indywidualne poglądy, poczęstować się 
słodyczami, owocami, napić sie kawy, czy 
herbaty. 

Spotkanie z historią Szlachetna paczka

Filia GOK w Malawie

Na tegoroczną, XIV już edycję Wojewódzkiego 
Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędni-
cy- Wędrownicy”, nadesłano prace plastyczne 600 au-
torów z 22 miejscowości województwa podkarpackie-
go: Wysoka Głogowska, Rzeszów, Tyczyn, Kraczkowa, 
Trzebosia, Sokołów Małopolski, Lubenia, Palikówka, 
Przeworsk, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Mala-
wa, Kraczkowa, Kamień, Ropczyce, Błażowa, Pogwiz-
dów Nowy, Przybyszówka, Zwięczyca, Łańcut, Leżajsk.

Prace nadeszły z placówek oświatowych i kultural-
nych, a po części zostały również samodzielnie wyko-
nane i dostarczone przez dzieci i młodzież (wykonane 
bez nadzoru opiekuna artystycznego). Przeważały 
prace płaskie, wykonane techniką pasteli czy malowa-
ne farbami temperowymi. Było kilka przykładów colla-
gu z użyciem tkanin, gazet i innych materiałów. Prace 
z wykorzystaniem prostych technik graficznych , np. 
monotypie czy batik. Prace zbudowane przy użyciu 
kolorowej bibuły czy usypane z kuleczek. Nie zabrakło 
misternie wykonanych witraży. Na szczególną uwagę 
zasługują prace przestrzenne, których poziom , sto-
pień wykonania i humor szczególnie oczarował jury. 

W tym roku Komisja konkursowa NAGRODZIŁA 28 
osób oraz WYRÓŻNIŁA 45 osoby. Wojewódzki Prze-
gląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, 
już od 14 lat promuję dziecięcą twórczość plastyczną 
oraz działalność kulturotwórczą Gminy Krasne.

„Kolędnicy-Wędrownicy”
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W dniu 22 stycznia 2015 r., w sali wi-
dowiskowej GOKiB w Krasnem odbył się 
I Gminny Konkurs Kolęd Pastorałek . W 
konkursie wzięły udział dzieci z Zespo-
łu Szkół w Palikówce, z Zespołu Szkół w 
Strażowie, ze Szkoły Podstawowej w Ma-
lawie, ze Szkoły Podstawowej w Krasnem, 
z Gimnazjum w Krasnem oraz GOKiB w 
Krasnem. Wystąpiło  43 uczestników po-
dzielonych na trzy kategorie wiekowe. 
Każdy z uczestników wykonał po jednej 
kolędzie lub pastorałce. Organizatorem 
konkursu był GOKiB w Krasnem, przygo-
towała i prowadziła instruktor Liliana Sen-
dera.

Jury w składzie:  Bożena Stachyra-Płon-
ka – przewodniczący jury, Dorota Ziajor, 
Aleksander Pietrucha  oceniło wykonaw-
ców i przyznało nagrody i wyróżnienia.  

Zdjęcia i filmy na naszej stronie inter-
netowej gokkrasne.pl i  na profilu Facebo-
ok: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Krasnem. Zapraszamy!

I Konkurs Kolęd i Pastorałek

Listopad w Teatrze „Pacynka” obfitował 
wieloma ciekawymi wydarzeniami. Na 
początku miesiąca „Pacynki” świętowały 
7 urodziny grupy. Z tej okazji  5 listopada 
w GOK-u w Krasnem zorganizowaliśmy 
wspaniały wieczór artystyczny. Po przy-
witaniu szanownych gości teatr zapre-
zentował spektakl „Waligóra i Wyrwidąb” 
według tekstu Romana Pisarskiego, który 
był nagradzany głównymi nagrodami na 
festiwalach teatralnych. Później każdy z 
aktorów i aktorek zaprezentował się w so-
lowym występie. Piosenki zaśpiewali: Kin-
ga Szuberla, Emilka Czarnota i Jakub Wilk, 
wiersze recytowali : Gabrysia Ryś, Julka 

Wierzbińska i Iza Ku-
nysz, a cały wieczór z 
humorem i brawurą 
poprowadzili Oliw-
ka Piątek i Seweryn 
Czarnota. Następnie 
odbyła się prezen-
tacja multimedial-
na dokumentująca 
osiągnięcia grupy 
oraz szereg zdjęć z 
licznych wyjazdów 
festiwalowych gru-
py. Pokazaliśmy rów-
nież nasze filmiki, 
które nakręciliśmy 
podczas wakacyj-
nych spotkań. Na za-
kończenie nasi dro-

dzy goście dostali kawałek smakowitego 
tortu. Był to cudowny i radosny teatralny 
wieczór.  Kolejne urodziny już za rok!

Po tym wydarzeniu przystąpiliśmy do 
intensywnej pracy nad nową sztuką „Mu-
cha i Karaluch” według tekstu Leszka Su-
limy Ciundziewickiego. Jest to zabawna 
historia „romantycznej miłości” niezbyt 
urodziwych owadów, którzy w podeszłym 
już wieku  rozpoczynają dość przewrotne 
zaloty. Z tym przedstawieniem Teatr „Pa-
cynka’’ zaprezentował się na eliminacjach 
rejonowych konkursu „Literatura i dzieci’’ 
w WDK w Rzeszowie i otrzymał I Nagrodę, 
co dało zespołowi kwalifikacje do finału. 

W wielkim finale grupa stanęła do rywa-
lizacji z innymi zespołami teatralnymi  z 
województwa podkarpackiego. Jury po 
obejrzeniu wszystkich przedstawień po-
stanowiło przyznać dla „Pacynki” II Nagro-
dę.  Spektakl „Muha i Karaluh” został rów-
nież zaprezentowany 17 grudnia w GOK-u 
w Krasnem podczas wręczenia nagród w 
konkursie „Kolędnicy – Wędrownicy”

Teatrowi „Pacynka”  serdecznie gratulu-
jemy i życzymy powodzenia w kolejnych 
„bitwach teatralnych”.

Nagroda na urodziny Teatru Pacynka

Kultura



Gminna Rada Sportu
 W najbliższych dniach zostanie powołana Gminna Rada Sportu, w 

której skład wejdą przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, 
klubów sportowych, GOKiB w Krasnem oraz przedstawiciel wójta. 

Celem Rady Sportu będzie opiniowanie m.in.:
• Strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
• Projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu
• Projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i 

sportu
• Programu bazy sportowej na terenie Gminy Krasne
• Projektów programów rocznych Gminy Krasne z organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, w części dotyczącej zadać z 
zakresu fizycznej i sportu

• Planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych 
przez różne organizacje na danym terenie, dofinansowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego

Warto wiedzieć

W Szkole Podstawowej w Krasnem podej-
mujemy liczne działania  związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa dzieciom oraz  przygo-
towaniem ich do udzielania  pierwszej pomocy 
przedmedycznej w razie  wypadku.

Nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w 
szkoleniu prowadzonym przez wykwalifiko-
wanych instruktorów Fundacji WOŚP, z które-
go oprócz umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, przywiozły fantomy, pod-
ręczniki dla uczniów klas I-III oraz płyty z ma-
teriałami szkoleniowymi. Każdego roku ucz-
niowie naszej szkoły uczestniczą w programie 
realizowanym przez Fundację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy "Ratujemy i Uczymy 
Ratować".

W szkole odbywają się cykliczne szkolenia 
dla uczniów każdej klasy od oddziałów przed-
szkolnych do klas VI w wymiarze 2 godzin w 
semestrze. Ich  głównym celem jest nauczenie 
uczniów właściwego reagowania i udzielania 

pierwszej pomocy osobie poszko-
dowanej. Pod opieką przeszkolo-
nych nauczycieli nasi uczniowie 
uczą się zasad udzielania pierwszej 
pomocy: od prawidłowego wezwa-
nia pomocy, zachowania się w razie 
utraty przytomności do resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej. Szkole-
nia składają się z dwóch części: zajęć 
teoretycznych – z prezentacją filmu 
animowanego "Doktor Kręciołek" 
dla klas 0-III i filmu instruktażowego  
dla klas IV- VI „Czy potrafisz ratować 
życie” oraz zajęć praktycznych: tele-
foniczne wzywanie pomocy, resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej z wy-
korzystaniem manekina Mini  Anne. 

Realizacja programu umożliwia poznanie 
sposobów zachowania się w sytuacji zagroże-
nia życia i zdrowia oraz nabycie praktycznych 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy po-

szkodowanym. Doskonałą okazją do zaprezen-
towania zdobytej wiedzy i umiejętności jest cy-
klicznie organizowany ogólnoszkolny konkurs 
„Ratownik Roku”.                                                     EK

„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać” /Warenns/
W naszej gminie działają 4 biblioteki. Są to: Biblioteka Publiczna w 

Krasnem oraz filie w Malawie, Palikówce i Strażowie. Biblioteka w Kras-
nem pełni rolę wiodącą wśród bibliotek (filii) na terenie Gminy. 

Staramy się szybko i efektywnie reagować na potrzeby czytelników. 
Dotyczy to zakupów nowości książkowych i prasy oraz godzin otwarcia 
placówek. W chwili obecnej z naszych usług korzysta ponad 1200 czy-
telników. Księgozbiór bibliotek liczy około 40000 woluminów. W miarę 
posiadanych środków kupujemy nowe książki.  Podstawowym i stałym 
źródłem finansowania jest samorząd gminny. Dzięki temu Biblioteki 
systematycznie uzupełniają swój księgozbiór , wzbogacając go w naj-
nowsze pozycje książkowe. Od dziesięciu lat , co roku biblioteki naszej 
gminy otrzymują dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na zakup nowości.  Zasoby biblioteczne powiększane są również dzięki 
Czytelnikom, osobom prywatnym, którzy w darze ofiarowują książki. Są 
to lektury, bajki, czytadła dla dorosłych, literatura popularno-naukowa, 
niekiedy dość cenne i drogie. W bibliotekach książki te otrzymują dru-
gie życie, w domach już niepotrzebne tutaj zaś znajdują swoich no-
wych czytelników i miłośników. 

Zainteresowania czytelnicze naszych użytkowników są różnorodne. 
Istnieje duże zapotrzebowanie na lektury i opracowania potrzebne do 
szkoły. Zauważalny jest wzrost wykorzystania literatury popularnonau-
kowej z takich dziedzin jak: biologia, geografia, fizyka i historia. Ponad-
to dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje z dziedziny ekologii, 

prawa, ekonomii i marketingu. Chętnie również wypożyczane są książki 
dotyczące naszego regionu i okolic.

W ciągu istnienia, z naszych bibliotek i księgozbiorów korzystało wie-
lu czytelników. Teraz odwiedza nas trzecie pokolenie mieszkańców. Co-
raz większa liczba odbiorców obliguje nas do zwiększania oferty usług 
oraz stałego poznawania środowiska i jego potrzeb. W chwili obecnej 
najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich. Dla nich to staramy się tworzyć bazę 
naukową i informacyjną. Również duży odsetek stanowią osoby nie za-
trudnione (emeryci, bezrobotni, gospodynie domowe), którym biblio-
teki oferują tzw. czytadła, kryminały, literaturę fantastyczną.
Biblioteka Publiczna w Krasnem
Lokalizacja: Gimnazjum w Krasnem. 
Godziny otwarcia: Poniedziałek 12.00-18.00, Środa 14.00-18.00.
Biblioteka w Malawie
Lokalizacja: Budynek Ośrodka Zdrowia - wejście z boku. 
Godziny otwarcia: Poniedziałek 11.00-18.00, Wtorek-Środa 11.00-16.00.
Biblioteka w Strażowie
Lokalizacja: Zespół Szkół w Strażowie. 
Godziny otwarcia: Wtorek 11.00-17.00, Czwartek 14.00-17.00.
Biblioteka Publiczna w Palikówce
Lokalizacja: Dom Strażaka w Palikówce. 
Godziny otwarcia: Wtorek 11.00-17.00, Środa 9.00-13.00, 
Piątek 11.00-17.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych chcących podnieść 
swoje umiejętności gry w tenisa stołowego do uczestni-

ctwa w zajęciach. Zapisy prowadzi p. Bartłomiej Giereś na 
terenie klubu Crasnovi i GOKiB.

Biblioteki

Ratujemy i uczymy ratować


