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Kalendarium gminne
STYCZEŃ:

• III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek(GOKiB Krasne),
• Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Hu hu ha nasza zima zła” (GOKiB Krasne),
• Dzień Seniora w Palikówce (Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce) 
• ferie z GOKiB Krasne „Tniemy, rżniemy, piłujemy” z Hamerlandem (GOKiB Krasne),
• III Turniej Tenisa Stołowego (GOKiB Krasne).

LUTY:

• „Po prostu miłość” wieczór walentynkowy (GOKiB Krasne),
• Krasne do kwadratu – III edycja (GOKiB Krasne),
• Rodzinna Olimpiada Narciarsko-Snowbordowa (Rada Sportu).

MARZEC:

• Święto Żołnierzy Wyklętych (GOKiB Krasne),
• Kiermasz Wielkanocny (GOKiB Krasne),
• Dzień Kobiet w Krasnem (Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Wsi Krasne),
• Dzień Kobiet w Palikówce (Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce).

 

   

 

 
GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI 

ŚRUB S.A. 

Drodzy Darczyńcy i Sponsorzy

W imieniu własnym oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
w Krasnem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kras-
nem, a także dyrekcji placówek oświatowych, składam Pań-
stwu najserdeczniejsze podziękowania za okazaną pomoc 
i wsparcie przy realizacji  rozmaitych wydarzeń i inicjatyw zor-
ganizowanych w 2016 roku na terenie gminy Krasne oraz na 
rzecz jej mieszkańców.
W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu wszystkiego naj-
lepszego. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia to-
warzyszą Państwu przez cały następny rok. Życzę, aby był to 
rok szczęśliwy i obfity, by spełnił marzenia oraz przyniósł wiele 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne 
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Życzenia świąteczne
 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy przekazać Wszystkim Mieszkańcom  

Gminy Krasne najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby odbyły się w spokoju i radości,  

wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich  

Bliskich nam osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy  

dużo zdrowia, szczęścia oraz Błogosławieństwa Bożego. 

Niech nie opuszcza nas pomyślność i spełnią się  

najskrytsze marzenia. 

 

 

 

Marian Jachowicz 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Wilhelm Woźniak 

Wójt Gminy 
Krasne 

   

 

 

   A także: 
P.P.H.U. ITALIA Dariusz Migut 
PIEKARNIA Rogala Andrzej Szubert Teresa S.C. 
INOX PLUS Anna i Krzysztof Ryś 
STOLARSTWO – TAPICERSTWO Krzysztof Stochla 
MEBLE TAPICEROWANE Wacław Dec 
Salon Meblowy CRIS MEBLE Krzysztof Węgrzyn 
F.H. AMRes Magdalena Nawojska 
M&SZ MOTO Marcin Szuberla 
SALONIK FRYZJERSKI Dominika Frączek 
SKLEP „AGA” Antoni Ruman  
SKLEP „MAX” Małgorzata Bartman 
KĄCIK URODY Karolina Grendysa 
FIRMA CATERINGOWA Łukasz Cyrul 
EXPERT MEBLE Grzegorz Dziobak 
CORNELO Katarzyna Pańczak 

   

  

 

 

Podziękowania dla sponsorów

 „Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności Promienistej brodzi,

Aniołowie się radują, pod nie biosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!”

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście! 
Radując się przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, 
W tę Cichą, Świętą Noc pragniemy z opłatkiem w ręku 

złożyć wszystkim serdeczne życzenia:
niech Narodzona Boża Dziecina hojnie obdarzy łaskami

i udzieli błogosławieństwa na każdy dzień,
Jego niekończąca miłość niech napełni serce 

miłością i pokojem.
A radość płynąca z Bożego Narodzenia
niech będzie źródłem wszelkiej nadziei 

przez cały Rok 2017.

wszystkim Parafianom i Gościom
życzą Wasi Duszpasterze z gminy Krasne
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Informacje gminne

Pomimo wejścia w życie w dniu 28 czerwca 
2015 r. nowelizacji prawa budowlanego, która 
rozszerzyła zakres inwestycji i przedsięwzięć 
nie wymagających uzyskania decyzji o warun-
kach zabudowy, nadal wiele zamierzeń inwe-
stycyjnych wymaga uzyskania takiej decyzji 
przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwole-
niem na budowę. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 
61. stanowi, że wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku 
łącznego spełnienia następujących warun-
ków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, do-
stępna z tej samej drogi publicznej, jest zabu-
dowana w sposób pozwalający na określenie 
wymagań dotyczących nowej zabudowy w za-
kresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów budowla-
nych, linii zabudowy oraz intensywności wy-
korzystania terenu; 

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

terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystar-
czające dla zamierzenia budowlanego; 

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

5) decyzja jest zgodna z przepisami odręb-
nymi. 

Najwięcej kłopotów sprawia inwestorom 
(ale również władzom gminy i urzędnikom) 
punkt 4. 

W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wskutek 
tej nowelizacji, zmiana przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleś-
ne, określona w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, (która dokonuje 
się co do zasady w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego) w przypadku 
gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
klas I-III, wymaga uzyskania każdorazowo zgo-
dy ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Co to oznacza w praktyce w przypadku 
gminy Krasne? 

Na obszarze naszej gminy przeważają gle-
by o wysokiej wartości dla rolnictwa. Na prze-

ważającej powierzchni gminy występują gleby 
klasy III a i IIIb. Na terenie wsi Krasne i Malawa, 
występują gleby klasy II. Stosunkowo małą po-
wierzchnię zajmują gleby klasy IVa i IVb, które 
występują w częściach wsi Palikówka, Strażów 
i Malawa.

Do końca 2003 r. w Gminie Krasne obowią-
zywał Miejscowy plan Ogólny Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Krasne. W okre-
sie od 2003 r. Rada Gminy Krasne podjęła 19 
uchwał o przystąpieniu do sporządzania pla-
nów miejscowych, z czego uchwalono tylko 
część (obecnie obowiązuje 8). Konsekwencją 
ww. planów (także uchylonych) jest fakt, że 
pewna części gminy posiada zgodę ministra 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne. Za-
tem:

1) jeżeli działka znajduje się w obszarze 
gdzie obowiązuje plan i zamierzenia inwesto-
ra są zgodne z przeznaczeniem działki w tym 
planie, istnieje możliwość ubiegania się o po-
zwolenia na budowę (po otrzymaniu wypisu 
i wyrysu z planu);

2) jeżeli działka znajduje się poza obszarem 
obowiązującego planu, ale w planie który zo-
stał uchylony znajdowała się w obszarze który 
uzyskał zgodę ministra na wyłączenie produk-
cji rolnej - inwestor może ubiegać się o uzyska-
nie decyzji ustalającej warunki zabudowy po 
łącznym spełnieniu wspomnianych wcześniej 
warunków określonych w Ustawie z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Co zatem mogą zrobić właściciele działek, 
które nie są objęte powyższymi obszarami?

Przede wszystkim jeżeli ich działka leży na 
gruntach klas niższych niż I, II i III, nie powin-
ni mieć problemów z uzyskaniem warunków 
zabudowy (po spełnieniu już wspomnianych 
warunków). 

Co mogą zrobić właściciele działek wyż-
szych klas?

W dniu 10 października 2015 r. w życie we-
szła nowelizacja ww. ustawy o ochronie grun-

tów rolnych. Nowelizacja ma ułatwić zabudo-
wę na gruntach rolnych chronionych klas I-III. 

Zgodnie z nowo wprowadzonym przepi-
sem art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, nie wymaga się uzyskania 
zgody ministra na przeznaczenie na cele nie-
rolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowią-
cych użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te speł-
niają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej 
zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 
zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej 
niż 50 m od granicy najbliższej działki budow-
lanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami,

3) położone są w odległości nie większej 
niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, 
bez względu na to, czy stanowią jedną całość, 
czy stanowią kilka odrębnych części.

Obszar zwartej zabudowy to obszar wy-
znaczony przez obwiednię prowadzoną 
w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi 
skrajnych budynków tworzących zwartą zabu-
dowę lub po zewnętrznych granicach działek, 
na których położone są te budynki, jeśli ich 
odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 
m.

Zwarta zabudowa to zgrupowanie nie 
mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budyn-
ków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomię-
dzy którymi największa odległość sąsiadują-
cych ze sobą budynków nie przekracza 100 m.

Tak więc istnieje możliwość uzyskania de-
cyzji o warunkach zabudowy na obszarach nie 
posiadających zgody ministra na wyłączenie 
z gruntów rolnych kl. I-III, a spełniających po-
wyższe warunki, jednak wymaga to każdora-
zowej analizy.

Należy jeszcze wspomnieć, że praktycznie 
nie ma przeszkód w uzyskaniu warunków za-
budowy w przypadku zabudowy zagrodowej. 
Powierzchnia gospodarstwa powinna wtedy 
wynosić ponad 1ha, a w przypadku gdy in-
westycja miałaby być realizowana z dala od 
„zabudowy sąsiedniej”, powierzchnia gospo-
darstwa rolnego związanego z tą zabudową 
powinna przekroczyć średnią powierzchnię 
gospodarstwa rolnego w gminie.

M.S.

Co mogę wybudować na swojej działce?
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Projekt EDUGATE, finansowany z Pro-
gramu ERASMUS+, ma na celu rozwój 
współpracy międzynarodowej i wymiany 
dobrych praktyk w edukacji. Projekt po-
trwa trzy lata, od 2016 r. do 2019 r., a jego 
całkowity koszt wyniesie 417 410,00 €. 

Gmina Krasne uczestniczy w projekcie 
wraz z Gminą Piacenza i Uniwersytetem 
Milano-Bicocca (Włochy), Szkołą ZA AN-
GEL (Czechy), Miastem Ryga (Łotwa), In-
stytutem Fini (Słowenia) i Uniwersytetem 
Göteborg (Szwecja).

Celem projektu jest podniesienie kwa-
lifikacji wychowawców i nauczycieli oraz 
wspieranie edukacji przedszkolnej, po-
przez zastosowanie innowacyjnych me-
tod dydaktycznych. 

Planowane działania:
• Faza badań – dotyczy bezpośrednio 

nauczycieli i wychowawców. Zbierane 
będą profesjonalne metody dwuję-
zycznego nauczania dzieci w Europie.

• Zbiór najlepszych 35-ciu innowacyj-
nych praktyk, obejmujących naucza-
nie drugiego języka wśród dzieci.

• Opracowanie programu edukacyjne-
go i planu pracy nauki drugiego języ-
ka.

• Opracowanie materiałów dydaktycz-
nych i wytycznych dla nauczycieli.

Projekt przyczyni się do wypracowa-
nia innowacyjnych metod nauczania 
języka angielskiego na poziomie przed-
szkolnym, dzięki czemu dzieci będą mo-
gły łatwiej przyswajać wiedzę językową 
w dalszych etapach edukacji. Projekt 

przysłuży się także nauczycielom wycho-
wania przedszkolnego, którzy będą mieć 
okazję wymienić swoje doświadczenia 
w zakresie systemu kształcenia językowe-
go i nabędą nowe techniki dydaktyczne. 
W ramach projektu zostanie także zre-
alizowanych szereg spotkań w krajach 
partnerskich. W Gminie Krasne spotkanie 
planowane jest w 2018 roku.  

G. Giedlarowiec

Informacje gminne

W dobie XXI wieku, cyfryzacji i informa-
tyzacji, Gmina Krasne postanowiła wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego 
społeczeństwa i zrealizować projekt pod 
nazwą „Cyfrowy skok Gminy Krasne”.

W sierpniu tego roku Gmina Krasne 
wygrała konkurs i otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 85%, na realizację 
projektu. Projekt będzie polegał na udo-
stępnieniu mieszkańcom gminy 24 e-
-usług, czyli usług świadczonych drogą 
elektroniczną.

Po uruchomieniu systemu będą Pań-
stwo mogli za pomocą komputera, table-

tu, czy smartfona korzystać z wszystkich 
funkcjonalności wdrażanego systemu. 
Przykładowe jego zastosowania to:
• płatności on-line, np. podatki, wodę 

i kanalizację, odbiór odpadów, czy 
przedszkole,

• składanie elektronicznie wniosków, 
formularzy, oraz podgląd ich statusu,

• rozbudowany e-dziennik we wszyst-
kich szkołach,

• moduł elektronicznego rozliczania 
pobytu dziecka w przedszkolu,

• moduł elektronicznej obsługi Rady 
Gminy, pozwalający między innymi 
na oglądanie obrad, oraz przepro-
wadzania konsultacji z mieszkańca-
mi on-line, 

• system wczesnego ostrzegania 
o gwałtownych zjawiskach pogodo-
wych,

• aplikacja mobilna, która przypomni 
o wystawieniu śmieci przed posesję 
oraz o nadchodzących płatnościach.

To tylko niektóre z funkcjonalności ja-
kie zostaną uruchomione. Wszystkie pra-
ce nad systemem zostaną zakończone 
w pierwszym kwartale 2018 r.

Mamy nadzieję, iż te rozwiązania 
uproszczą Państwu kontakt z urzędem 
i przyśpieszą realizowane przez niego 
usługi.

Michał Chmiel

E-usługi

Gmina Krasne nawiązała współpracę 
z Centrum Kultury i Promocji w Bardejo-
wie na Słowacji. W ramach współpracy 
planujemy przeprowadzić cykl plenerów, 
warsztatów i wystaw artystycznych na te-
renie Polski i Słowacji. Do projektu planu-
jemy zaprosić wybitnych artystów – rzeź-
biarzy, którzy w trawertynie wykonają 

14-ście rzeźb stacji drogi krzyżowej. Trwa-
łym efektem projektu ma być powstanie 
w Malawie drogi krzyżowej prowadzącej 
od kościoła parafialnego do kościółka św. 
Marii Magdaleny. 

W tym celu, gmina Krasne wraz ze 
słowackim partnerem, aplikowała o do-
finansowanie projektu ze środków EFRR 
„Program Współpracy Transgranicznej IN-
TERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020”. 
W chwili obecnej czekamy na zakończenie 

procesu oceny merytorycznej wniosku.
Jeśli pozyskamy dofinansowanie, gmi-

na Krasne zdobędzie atrakcyjny produkt 
turystyczny o charakterze religijnym 
i wysokim poziomie artystycznym. Tym 
samym projekt ubogaci plan komplekso-
wej rewitalizacji wzgórza św. Marii Mag-
daleny, planowanej do realizacji w latach 
2018-2020, w ramach Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego (ROF). 

G. Giedlarowiec

Projekt polsko-słowacki

Projekt EDUGATE wystartował!
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XXVII sesja z dnia 
28 września 2016 r.

1. Uchwała Nr XXVII/206/2016 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2016.

2. Uchwała Nr XXVII/207/2016 RGK 
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXVII/208/2016 RGK 
w/s powołania Gminnej Komisji do 
spraw Referendum w Krasnem.

4. Uchwała Nr XXVII/209/2016 RGK 
w/s utworzenia wydzielonego ra-
chunku dochodów samorządowych 
jednostek budżetowych Gminy Kras-
ne prowadzących działalność na pod-
stawie ustawy o systemie oświaty.

5. Uchwała Nr XXVII/210/2016 RGK 
w/s utworzenia Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Obsługi Szkół 
w Krasnem oraz nadania mu Statutu.

6. Uchwała Nr XXVII/211/2016 RGK 
w/s zmiany uchwały Rady Gminy 
Krasne w sprawie uchwalenia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego”.

7. Uchwała Nr XXVII/212/2016 RGK 
w/s ustalenia przebiegu dróg gmin-
nych i zmiany ich nazw.

8. Uchwała Nr XXVII/213/2016 RGK 
w/s określenia stawek opłat za zajęcie  
pasa  drogowego.

9. Uchwała Nr XXVII/214/2016 RGK 
w/s sprzedaży nieruchomości poło-
żonej w obrębie Krasne stanowiącej 
własność Gminy Krasne (dz. nr 2771).

10. Uchwała Nr XXVII/215/2016 
RGK w/s sprzedaży nieruchomości 
położonej w obrębie Krasne stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 
2230/2).

11. Uchwała Nr XXVII/216/2016 
RGK w/s sprzedaży nieruchomości 
położonej w obrębie Krasne stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 
2785/4).

12. Uchwała Nr XXVII/217/2016 RGK 
w/s sprzedaży nieruchomości poło-

żonej w obrębie Malawa stanowiącej 
własność Gminy Krasne (dz. nr 3672).

13. Uchwała Nr XXVII/218/2016 RGK 
w/s dzierżawy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Krasne (dz.
nr 1258/3, 1229/3, 1287/1 w Malawie).

XXVIII sesja z dnia 
30 września 2016 r.

1. Uchwała Nr XXVIII/219/2016 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2016. 

XXIX sesja z dnia 
4 listopada 2016 r.

1. Uchwała Nr XXIX/220/2016 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2016.

2. Uchwała Nr XXIX/221/2016 RGK 
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXIX/222/2016 RGK 
w/s zaciągnięcia kredytu długotermi-
nowego w Banku Ochrony Środowi-
ska  S.A.  ze środków pochodzących 
z linii zagranicznej CEB i EIB  na po-
krycie planowanego deficytu budżetu 
gminy z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa przedszko-
la w miejscowości Krasne”.

4. Uchwała Nr XXIX/223/2016 RGK 
w/s zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w Banku Ochrony Środo-
wiska S.A. ze środków pochodzących 
z linii zagranicznej CEB i EIB na pokry-
cie planowanego deficytu budżetu 
gminy z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg 
na terenie gminy Krasne” oraz „Moder-
nizacja dróg na terenie gminy Krasne 
- II etap”.

5. Uchwała Nr XXIX/224/2016 RGK 
w/s przystąpienia Gminy Krasne do 
realizacji Projektu pn. „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego oraz wspar-
cie kultury na terenie ROF” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020.

XXX sesja z dnia 
24 listopada 2016 r.

1. Uchwała Nr XXX/225/2016 RGK 
w/s zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków.

2. Uchwała Nr XXX/226/2016 RGK 
w/s dotacji przedmiotowej dla samo-
rządowego zakładu budżetowego 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XXX/227/2016 RGK 
w/s wysokości stawek kwotowych po-
datku od nieruchomości.

4. Uchwała Nr XXX/228/2016 RGK 
w/s obniżenia ceny skupu żyta.

5. Uchwała Nr XXX/229/2016 RGK 
w/s obniżenia średniej ceny sprzeda-
ży drewna do celów wymiaru podatku 
leśnego.

6. Uchwała Nr XXX/230/2016 RGK 
w/s upoważnienia Wójta Gminy Kras-
ne do zaciągnięcia zobowiązań ponad 
kwotę określoną w budżecie gminy 
Krasne na 2016 rok.

7. Uchwała Nr XXX/231/2016 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2016.

8. Uchwała Nr XXX/232/2016 RGK 
w/s sprzedaży bezprzetargowej nieru-
chomości stanowiącej własność Gmi-
ny Krasne (dz. nr 435/10 w Strażowie).

9. Uchwała Nr XXX/233/2016 RGK 
w/s sprzedaży bezprzetargowej nieru-
chomości stanowiącej własność Gmi-
ny Krasne (dz. nr 435/11 w Strażowie).

10. Uchwała Nr XXX/234/2016 RGK 
w/s dzierżawy nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 
2671 w Malawie).

11. Uchwała Nr XXX/235/2016 RGK 
w/s dzierżawy części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krasne 
(dz.nr 1237/86 w Krasnem).

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
Podjęte uchwały
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Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasne styczeń – grudzień 2017 r. 
 
                                          Rok, miesiąc, dzień                                        
Miejscowość, nr posesji 

2017 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

KRASNE  1-615  
(czwartek) 

„mokre” 12-26 9-23 9-23 6-21* 5*-18 1-16*-29 13-27 10-24 7-21 5-19 3*-16-30 14-29* 

„suche” 26 23 23 21* 18 29 27 24 21 19 30 29* 

KRASNE  616 do końca 
(środa) 

„mokre” 11-25 8-22 8-22 5-20* 4*-17-31 14-28 12-26 9-23 6-20 4-18 2*-15-29 13-28* 

„suche” 25 22 22 20* 17 28 26 23 20 18 29 28* 

PALIKÓWKA 
(wtorek) 

„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 

STRAŻÓW 
(piątek) 

„mokre” 13-27 10-24 10-24 7-22* 6*-19 2-17*-30 14-28 11-25 8-22 6-20 4*-17 1-15-30* 

„suche” 27 24 24 22* 19 30 28 25 22 20 17 30* 

MALAWA 
(piątek) 

„mokre” 7*-20 3-17 3-17-31 14-28 12-26 9-23 7-21 4-19* 1-15-29 13-27 10-24 8-22 

„suche” 20 17 31 28 26 23 21 19* 29 27 24 22 

 
Uwaga:  Ze względu na utrudnienia w dojeździe  do posesji, 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” 11-25 8-22 8-22 5-20* 4*-17-31 14-28 12-26 9-23 6-20 4-18 2*-15-29 13-28* 
„suche” 25 22 22 20* 17 28 26 23 20 18 29 28* 

KRASNE 
(środa) 

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, 1094I, 1094J, 1094O, 1094R 

                                          Rok, miesiąc, dzień 
Miejscowość, nr  posesji 

2017 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Typ odpadów 
„mokre” 7*-20 3-17 3-17-31 14-28 12-26 9-23 7-21 4-19* 1-15-29 13-27 10-24 8-22 
„suche” 20 17 31 28 26 23 21 19* 29 27 24 22 

STRAŻÓW 
(piątek) 

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 108A, 108B, 109, 110, 111, 135, 147, 147B, 226, 228, 262, 263, 263A, 265, 296A, 297, 299, 299A, 299B, 351E, 351F, 351K, 
351L, 351N, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 365B, 365C, 356E, 356F, 365B, 365C, 365F, 365G, 409, 412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458 

PALIKÓWKA 26, 135, 194, 194A, 194C, 194D, 194F, 194G, 421A, 426, 430, 432 

*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto. 

Harmonogram wywozu odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych w gminie Krasne 

styczeń – grudzień 2017 r.

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

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, tekturę falistą, 
gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki, opakowania z 
papieru np. papierowe torby, opakowania po produktach 
spożywczych, puszki po napojach, konserwach i innych 
produktach spożywczych, 
opakowania wielomateriałowe 

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, 
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 chusteczek 
higienicznych, itp.) 

Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady szkła 
opakowaniowego 

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

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

Pojemnik – przeznaczony na odpady gromadzone w sposób 
niesegregowany oraz odpady pozostałe po segregacji 
(frakcja mokra) 

WRZUCAMY: w przypadku złożenia w deklaracji informacji o 
gromadzeniu odpadów jako odpadów zmieszanych w 
pojemniku należy gromadzić odpady powstałe na terenie 
nieruchomości 
- w przypadku złożenia w deklaracji informacji o 
gromadzeniu odpadów w sposób segregowany w 
pojemniku należy gromadzić odpady pozostałe po 
segregacji 

NIE WRZUCAMY: odpadów problemowych odbieranych w 
ramach Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

 
PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 
11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 

 
Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200. 
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Harmonogram odbioru odpadów  
w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów  

na terenie gminy KRASNE  
2017 r. 

 
Dzień odbioru 

odpadów 
Lokalizacja MPZO 

Godziny odbioru 
odpadów 

6 kwiecień 2017r  
(czwartek) 

Palikówka (parking przy remizie OSP) 14:00-16:00 

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej) 16:00-18:00 

7 kwiecień 2017r 
(piątek) 

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 14:00-16:00 

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”) 16:00-18:00 

21 czerwiec 2017r 
(środa) 

Palikówka (parking przy remizie OSP) 14:00-16:00 

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej) 16:00-18:00 

22 czerwiec 2017r 
(czwartek) 

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 14:00-16:00 

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”) 16:00-18:00 

18 październik 2017r 
(środa) 

Palikówka (parking przy remizie OSP) 14:00-16:00 

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej) 16:00-18:00 

19 październik 2017r 
(czwartek) 

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 14:00-16:00 

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”) 16:00-18:00 

 
W ramach MPZO zbieramy: 
 
- w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów:  
 
papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone. 
 
- w październiku: 
 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony oraz odpady zielone. 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów 
w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów 

na terenie gminy Krasne 2017 r.

W ramach MPZO zbieramy:
w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów: 

papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

w październiku:

odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przetermino-
wane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunal-

ne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

M. Drabik
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W związku z podjętą w dniu 25 listopada 2015 r. uchwałą Rady Gminy Krasne  Nr XVI/119/2015 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości opłaty Wójt Gminy Krasne informuje, że
stawki opłat w roku 2017 nie ulegają zmianie i wynoszą:

Za odpady zbierane w sposób SELEKTYWNY:
 10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób
    8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób

          7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

Za odpady zbierane w sposób NIESELEKTYWNY: 
15 zł miesięcznie - od mieszkańca.

stawki opłat w roku 2017 nie ulegają zmianie i wynoszą  jak dotychczas

Opłaty uiszczamy kwartalnie w terminach do:
15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2017 roku
w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr:

 15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

 Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, 
że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, 

zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany 
w Urzędzie Gminy Krasne (pok. nr 3) poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji 
w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Formularz deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie www.gminakrasne.pl 
w zakładce Ochrona Środowiska – Gospodarka odpadami.

W roku 2017 mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji, jeżeli nie wystąpi zmiana danych 
mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

M. Sojka

Stawki opłat za wywóz śmieci w 2017 roku 

Apel MPGK Sp. z o.o. do mieszkańców gminy Krasne
Szanowni mieszkańcy!
Na obszarze Gminy Krasne pojemniki na odpady są własnością prywatną właścicieli nieruchomości. Zgodnie 

z Uchwałą Rady Gminy Krasne nr XII/87/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Rozdział 3, §8 pkt 2 „Pojemniki na odpady po-
winny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez, zamykanie pojemników wypo-
sażonych w pokrywy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych I zwierząt oraz w odpowiednim stanie 
technicznym, w szczególności poprzez zagwarantowanie ich szczelności". Do obowiązków właścicieli nieruchomości 
należy: utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

MPGK Rzeszów Sp. z o. o. nie odpowiada za stan techniczny pojemników znajdujących się na terenie nieru-
chomości w Gminie Krasne. Pracownicy Firmy MPGK Rzeszów Sp. z o. o. podczas wykonywania usługi odbioru 
odpadów komunalnych nie będą mogli odbierać odpadów z pojemników uszkodzonych, w złym stanie tech-
nicznym ze względu na bezpieczeństwo pracy. W związku z tym prosimy o wymianę pojemników lub gromadze-
nie odpadów komunalnych w workach.
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Obowiązek utrzymania przejezdności dróg 
i szlaków komunikacyjnych spoczywa na za-
rządcach dróg. Gmina Krasne jest zarządcą 
dróg gminnych i tym samym na niej ciąży 
obowiązek ich zimowego utrzymania. Podob-
nie jest w przypadku dróg powiatowych, któ-
rych zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie. Natomiast za krajową „94” od-
powiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, Rejon Rzeszów.

Od 2017 roku zimowym utrzymaniem dróg 
gminnych w naszej gminie koordynować bę-
dzie Zakład Usług Komunalnych w Krasnem. 
Tak jak dotychczas, zadanie to wykonywane 
będzie przy pomocy firmy zewnętrznej wy-
łonionej w przetargu oraz w oparciu o posia-
dane zasoby. Zmiana usprawni system utrzy-
mania dróg gminnych, poprzez stałą dbałość 
pracowników ZUK o ich stan oraz dostęp 
mieszkańców do całodobowego numeru kon-
taktowego. 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zi-
mowego utrzymania dróg publicznych 
zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, 
według ich kategorii, można zgłaszać na 
podane poniżej numery telefonów:
Drogi gminne: 17 855 52 76
Drogi powiatowe: 17 229 07 82 (Malawa), 
17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)
Drogi krajowe: 19 111 (Informacja drogo-
wa, obowiązuje na terenie całej Polski)

Zimowe obowiązki spoczywają także na 
właścicielach posesji. Mają oni obowiązek 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż  nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
Należy również usuwać z dachów i gzym-
sów obiektów budowlanych bezpośrednio 
sąsiadujących z drogami i chodnikami so-
ple lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie 
po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają 
z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane.

Za skutki wypadków, które będą spo-
wodowane nieuprzątniętym chodnikiem 
albo zwisającymi z dachu soplami lodu 
odpowiedzialny jest właściciel posesji bez-
pośrednio przylegającej do chodnika. Za 
właściciela uznaje się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki or-
ganizacyjne i osoby posiadające nieruchomo-
ści w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością.

Poszkodowany, który np. ulegnie wypad-
kowi na nieodśnieżonym chodniku, może 
oprócz odszkodowania zażądać od podmiotu 
zobowiązanego do utrzymania porządku na 
chodniku zwrotu kosztów leczenia, a nawet 

renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa! 
Mówi o tym Kodeks cywilny.

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości 
i porządku w obrębie nieruchomości, nie wy-
konuje swoich obowiązków lub nie stosuje się 
do wskazań i nakazów wydanych przez właści-
we organy w celu zabezpieczenia należytego 
stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaź-
nych, podlega karze grzywny do 1500 złotych 
albo karze nagany. Dodatkowo na mocy art. 
10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, jeśli nie będzie zachowana 
czystość i porządek na chodniku może zostać 
wymierzona kara grzywny w wysokości od 20 
do 5000 zł.

G. Giedlarowiec

Zimowe obowiązki zarządców dróg 
i właścicieli nieruchomości

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zawiadamia, że Rada Gminy Krasne Uchwałą 
Nr XXX/225/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zatwierdziła na 2017 r. taryfy dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Odpłatność dla wszystkich grup odbiorców wynosi:
1. Za pobór wody z sieci wodociągowej:

- wodociąg Krasne – Strażów – Palikówka – Malawa:
2,43 zł / m ³ +  0,19 zł / m ³ VAT = 2,62 zł / m ³

2. Za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej:
- Zlewnia oczyszczalni Krasne: 

3,40 zł / m ³ + 0,27 zł / m ³ VAT = 3,67 zł / m ³
- Zlewnia oczyszczalni Łąka (Strażów, Palikówka):

4,47 zł / m ³ + 0,36 zł / m ³ VAT = 4,83 zł / m ³
- Zlewnia oczyszczalni Rzeszów (Malawa, Krasne Płd.):

3,93 zł / m ³ + 0,31 zł / m ³ VAT = 4,24 zł / m ³
3. Miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę za gotowość 

świadczenia usługi w rozliczeniach:
- Pobór wody i odprowadzanie ścieków: 
7,20 zł + 0,57 zł VAT = 7,77 zł / 1 miesiąc

- Pobór wody:
3,40 zł + 0,27 zł VAT = 3,67 zł / 1 miesiąc

- Odprowadzanie ścieków: 
3,80zł  + 0,30 zł VAT = 4,10 zł / 1 miesiąc

Marcin Brzychc

Opłaty za wodę

Wzorem roku ubiegłego, w dniach od 
12 do 16 grudnia 2016 r., odbyła się Bo-
żonarodzeniowa Zbiórka Żywności 
Długoterminowej.

W budynku Urzędu Gminy Krasne 
został wystawiony kosz, w którym pra-
cownicy  oraz zainteresowani inicjatywą 
mieszkańcy mogli pozostawić produkty 
żywnościowe przeznaczone dla najbar-
dziej potrzebujących z terenu gminy 
Krasne.

Podarowane produkty, za pośred-
nictwem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krasnem, trafią przed zbli-
żającymi się Świętami do rodzin wielo-
dzietnych, osób chorych, samotnie wy-
chowujących dzieci, bezdomnych oraz 
żyjących w ubóstwie. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
hojnie przekazaną żywność i zapraszamy 
na kolejną świąteczną zbiórkę, która od-
będzie się  w kwietniu 2017 roku.

G. Giedlarowiec

Zbiórka 
żywności
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Każdy Jubileusz jest okazją do święto-
wania, ale „Złote Gody” to Jubileusz nie-
zwykły, który obchodzi się po 50 latach 
wspólnego pożycia małżeńskiego. 

Z tej też okazji Wójt Gminy Krasne – 
Pan Wilhelm Woźniak gratulując Jubila-

tom za dochowanie przysięgi małżeńskiej 
oraz piękny przykład do naśladowania 
dla młodych pokoleń odznaczył w imie-
niu Prezydenta RP Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie 12 par z gminy 
Krasne.

W zaszczytnym gronie tegorocznych 
Jubilatów znaleźli się: 

1. Zofia i Henryk Belcyrowie
2. Halina i Jan Budzyńscy
3. Romualda i Aleksander Cisłowie
4. Stanisława i Emilian Czapkowscy
5. Helena i Józef Czopkowie
6. Janina i Jerzy Jakielaszkowie
7. Maria i Józef Luderowie
8. Irena i Michał Międlarowie
9. Jadwiga i Bronisław Pięciakowie
10. Zofia i Ryszard Płonkowie
11. Teresa i Tadeusz Słaby
12. Agata i Józef Szczepańscy
Oprócz medali wręczone zostały także 

Jubilatom pamiątkowe listy gratulacyjne, 
kwiaty i upominki. Wzniesiono również 
toast za zdrowie małżonków. Uroczystość 
uświetnił występ młodzieży z GOKiB 
w Krasnem.

Wszystkim naszym Dostojnym Jubila-
tom składamy najserdeczniejsze gratula-
cje oraz życzenia jeszcze wielu wspólnie 
przeżytych rocznic w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym oraz tradycyjnych stu lat życia. 

A. Szpyrka
Fot. I. Śpiewla

Złote Gody

W dniach 19 i 20 listopada 2016 roku 
w budynku GOKiB Krasne odbyła się 
I Konferencja Pszczelarska w Krasnem. 
Patronami honorowymi zostali Wójt Gmi-
ny Krasne Wilhelm Woźniak oraz Prezes 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Rzeszowie Tadeusz Dylon. Organiza-

torem tego wydarzenia było Gminne 
Koło Pszczelarzy w Krasnem. Tematami 
konferencji były: całoroczna gospodarka 
pasieczna, choroby pszczół i ich profi-
laktyka, wychów wartościowych matek 
pszczelich oraz selekcja pszczół na za-
chowania higieniczne. Prelegentami byli 

mgr. inż. Marek Podlewski z Włocławka 
oraz mgr. inż. Cezary Kruk z Puław. O skali 
zainteresowania może świadczyć fakt, iż 
konferencja była przewidziana w godzi-
nach od 8 do 15, a zakończyła się ok. go-
dziny 17. W konferencji udział wzięło 51 
pszczelarzy z gminy Krasne, gminy Czar-
na, Koła Pszczelarzy Rzeszów oraz pszcze-
larze niezrzeszeni. Celem konferencji było 
nie tylko szerzenie wiedzy, ale również 
konsolidacja środowiska pszczelarskiego. 
Organizatorzy składają podziękowania 
Urzędowi Gminy Krasne oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Krasnem za pomoc 
w organizacji tego ważnego wydarzenia. 

Andrzej Chwajoł

I Konferencja Pszczelarska w Krasnem
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Ochotnicza Straż Pożarna

W dniu 5 listopada w miejscowości 
Krasne odbyły się ćwiczenia taktyczne pn. 
„KRASNE 2016” dla jednostek OSP z tere-
nu gminy Krasne w zakresie doskonalenia 
organizacji i prowadzenia działań ratow-

niczych podczas gaszenia pożaru obiek-
tów magazynowych, wypadków drogo-
wych z osobami poszkodowanymi. 

W ćwiczeniach uczestniczyły także 
dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaś-
niczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Rze-
szowie. Celem ćwiczeń było:

1) doskonalenie organizacji akcji rato-
wania ludzi podczas zdarzeń drogowych, 
w których występują osoby poszkodowa-
ne;

2) doskonalenie organizacji i współ-
działania podczas akcji gaśniczej;

3) doskonalenie współdziałania jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej z terenu 
Gminy Krasne; 

4) sprawdzenie sprzętu i wyposażenia 

jednostek biorących udział w ćwicze-
niach;

5) sprawdzenia faktycznych możliwo-
ści taktyczno-technicznych pojazdów 
oraz sprzętu ratowniczego biorącego 
udział w ćwiczeniach. 

Ćwiczenia obejmowały dwa epizody 
praktyczne:

1) gaszenie pożaru magazynu odpa-
dów tworzyw sztucznych w Zakładzie 
Usług Komunalnych w Krasnem;

2) usuwanie skutków wypadku w ko-
munikacji drogowej z większą ilością osób 
poszkodowanych.

Prowadzone przez strażaków działa-
nia ratownicze oceniał zespół rozjemców 
z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie 
w składzie bryg. Tomasz Korniewicz i mł. 
bryg. Adam Wiśniewski.

Obserwatorami ćwiczeń byli Wilhelm 
Woźniak – Wójt Gminy Krasne, Zarząd 
Gminny Związku OSP RP w Krasnem na 
czele z Prezesem dh Władysławem Ja-
sińskim i członkowie Rady Gminy Krasne 
oraz mieszkańcy Krasnego. 

Kierownikiem ww. ćwiczeń był dh Ire-
neusz Szpyrka Komendant Gminny ZOSP 
RP w Krasnem.

dh Ireneusz Szpyrka
Fot. G. Giedlarowiec, T. Czech

Ćwiczenia gminne jednostek 
OSP i PSP w Krasnem
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Przemówienie wygłoszone przez p. Piotra Le-
ckiego podczas uroczystych obchodów Święta 
Niepodległości w Strażowie w dn. 11 listopada 
2016 r.

Spotykamy się w dniu szczególnym, w 96 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości po 123 latach niewoli. W dniu 11 listopa-
da 1918 r. Rada Regencyjna utworzona przez 
Austrię i Niemcy, przekazała naczelne do-
wództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskie-
mu, przybyłemu do Warszawy dzień wcześ-
niej z więzienia w Magdeburgu. W tym dniu 
rozbrojono garnizon niemiecki w Warszawie. 
W Polsce porozbiorowej pierwszym wolnym 
miastem był Tarnów. Został wyzwolony z 30 
na 31 października 1918 r. Dzień 11 listopada 
ustanowiono Świętem Niepodległości do-
piero ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r., czyli 
prawie po 20 latach po odzyskaniu niepod-

ległości przez Polskę i do czasu wybuchu II 
wojny światowej obchodzono tylko dwa razy 
– w 1937 r. i 1938 r. Podczas okupacji hitlerow-
skiej w latach 1939-
1944 oficjalne lub 
jawne świętowanie, 
podobnie jak i każde 
inne przejawy polsko-
ści było niemożliwe. 
W 1945 r. listopadowe 
święto zostało znie-
sione. W jego miejsce 
wprowadzono 22 lip-
ca. Wraz z nastaniem 
opozycji wobec PRL 
dzień 11 listopada stał 
się coraz częściej oka-
zją do demonstrowa-
nia społecznego opo-

ru. W dniu 11 listopada 1981 r. po raz pierwszy 
w historii PRL władze państwowe złożyły 
wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
a data ta została wpisana w kalendarz ofi-
cjalnie obchodzonych rocznic państwowych. 
Święto państwowe obchodzone 11 listopa-
da zostało przywrócone przez Sejm PRLu-IX 
kadencji Ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. lecz 
pod nieco zmienioną nazwą Narodowe Święto 
Niepodległości.

W tym dniu wspominamy i modlimy się 
za tych wszystkich, którzy oddali swoje ży-
cie za ojczyznę także z naszej miejscowości. 
W czasie I Wojny Światowej, Wojny Polsko-
-Bolszewickiej w latach 1914-1920 i II Wojny 
Światowej w latach 1939-1944 zginęli: Ciasno-
cha Władysław, Dąbrowski Franciszek, Dudek 
Walenty, Gaweł Kacper, Jakubowski Stanisław, 
Jałówka Walenty, Komenda Józef, Koń Antoni, 
Koń Władysław, Kostka Wojciech, Kukuryk Ma-
ciej, Michno Stanisław, Peszko Roman, Ruszel 
Wojciech, Stopa Andrzej, Szubart Michał, Welc 
Jan, Węgrzyn Józef, Więcek Wojciech, Wisz Jó-
zef, Malicki Bronisław, Niedziałek Ignacy, Puc 
Edward, Szwagiel Leon, Stopa Eugeniusz.

Piotr Lecki

Święto Niepodległości
Uroczystości w Strażowie

W tym roku, obchody Święta Niepodległo-
ści w przedszkolu w Krasnem nabrały szczegól-
nie uroczystej oprawy. Budynek przedszkolny 
udekorowany został biało-czerwonymi flaga-
mi, natomiast sala w grupie Biedronek zamie-
niła się w scenę, na której dominowały barwy 
narodowe i symbole patriotyczne. Do udziału 
w obchodach rocznicy 11 listopada zaprosze-
nie przyjęli: Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy 
Krasne, radni wsi Krasne, Marek Frączek- Dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  Mag-
dalena Kluz-Międlar – wicedyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, Małgorzata Wilk – 
wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go ds. przedszkola oraz rodzice.

5-latki z grupy VI-„Biedronki” przedstawiły 
program artystyczny składający się z wierszy 
okolicznościowych i pieśni patriotycznych.  
Mali aktorzy w odświętnych biało-czerwonych 
strojach, pod opieką nauczycielek – Dalma-
ry Kozioł i Alicji Opałek piosenką, wierszem 
i tańcem „oprowadziły” widzów przez historię 
naszego kraju. Występ przedszkolaków nagro-
dzony został gromkimi brawami, a ich przy-
gotowanie, zaangażowanie, postawa patrio-
tyczna i artystyczny talent - doceniony przez  
wójta, który w słowach podziękowania - życzył 
wszystkim dalszych sukcesów. Uroczystość za-

kończył dyrektor, dziękując dzieciom za tyle 
wypowiedzianych pięknych słów dotyczących 
naszej ojczyzny, nauczycielkom za przygoto-

wanie programu artystycznego, a przybyłym 
gościom za obecność  i ich miłe słowa uznania.

Dalmara Kozioł, Alicja Opałek

Święto w przedszkolu
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Mija kolejny rok. W tym roku 2016 stara-
liśmy się zapewnić Państwu szeroką gamę 
rozrywki. Spotkania z kulturą i sztuką na 
szeroką skalę. W ofercie przygotowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
w Krasnem znalazły się różnorodne propo-
zycje, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. 
Poprzez nasze działania staramy się zaspo-
koić wszelkie gusta i oczekiwania naszej lo-
kalnej społeczności.

Nurty ludowe prezentowali m.in.: Kapela 
Ludowa Malawianie, zespół Tkacze z Wyso-
kiej, który wystąpił podczas Gminnych Do-
żynek z „WESELEM STAROPOLSKIM” a Kier-
masz bożonarodzeniowy uświetnił występ 
kapeli „Źródło Karpat” propagujący kulturę 
ludową Ukrainy.

Po raz pierwszy w tym roku zorganizowa-
liśmy imprezę masową na dużą skalę „Disco 
Polo Show”, gorąco przyjętą zarówno przez 
mieszkańców naszej gminy jak i ościennych 
miejscowości. W związku z zapotrzebowa-
niem na tego typu rozrywkę, w przyszłym 
roku, planujemy drugą edycję „Disco Polo 
Show”, a wieczór uświetni występ gwiazdy - 
zespół „Czadoman”.

Jesień uszlachetniła II Podkarpacka Je-
sień Jazzowa. Krasne po raz drugi uczest-
niczyło w tym przedsięwzięciu. Z radością 
zauważamy również rosnącą liczbę sympa-
tyków muzyki jazzowej. 

Ponadto Kiermasze wielkanocny i bo-
żonarodzeniowy jak i wystawa rękodzieła 
artystycznego spotkały się z przychylnym 
przyjęciem, zarówno mieszkańców naszej 
gminy jak i wystawców.

Kolejne edycje wojewódzkich konkur-
sów „KUKŁY” i „KOLĘDNICY-WĘDROWNICY” 
propagują naszą gminę na terenie całego 
województwa. Są to prestiżowe konkursy 
współfinansowane przez Starostę Powiatu 
Rzeszowskiego.

Nową ofertą ze strony Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki w Krasnem są zorgani-
zowane zajęcia dla dzieci w okresie wakacyj-
nym - Wakacje z GOKiB. Planujemy również 
włączyć do programu Ferie z GOKiB i liczymy 
na zainteresowanie zarówno ze strony dzie-
ci jak i rodziców. 

Na koniec pragnę serdecznie podzięko-
wać naszym dobroczyńcom, którzy chętnie 
sponsorują, pomagają i wspierają nasze 
działania kulturalne: Firmie GREINPLAST, 
CUKIERNI MILLENIUM, SILVECO i Komendzie 
Miejskiej Policji w Rzeszowie.

W tym magicznym okresie Świąt Boże-
go Narodzenia życzę wszystkim Państwu 
zdrowia, pogody ducha, życzliwości i cie-
pła rodzinnego a w Nowym Roku 2017 
wszelkiej pomyślności

Z wyrazami szacunku
Justyna Pretorius-Kantorowska

Dyrektor GOKiB w Krasnem

Jesienny koncert pełen pięknych pio-
senek i poezji odbył się 27 października 
2016 roku w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kras-
nem. Na scenie występowali artyści 
śpiewający piosenki, recytujący jesien-

ną poezje jak również tancerze zespołu 
Gwiazdeczki działającego przy GOK. Na 
kolejny koncert o zimie serdecznie za-
praszamy.

Liliana Sendera
Fot. I. Śpiewla

Idzie jesień pełna barw

W dniu 18 listopada 2016 roku w sie-
dzibie GOKiB w Krasnem miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy plastycznej 
pt.: „Z policją bezpieczniej” z udziałem 
przedszkolaków połączone  z wręcze-
niem nagród 13 najmłodszym laurea-
tom z terenu naszej gminy.

Konkurs miał na celu przybliżenie 
dzieciom przedszkolnym roli jaką od-
grywa policjant w społeczeństwie, 
wzbudzenie zainteresowania jego pra-
cą, a także utrwalenie w najmłodszych 
zasad bezpieczeństwa i wykształcenie 
prawidłowych zachowań w przypadku 
pojawiających się zagrożeń.

Finał konkursu uświetnili swoją 
obecnością funkcjonariusze KM Poli-

cji w osobach: aspirant sztabowy Anna 
Szpond-Sitek i sierżant sztabowy Jerzy 
Osoliński, którzy braki udział zarówno 
w pracach jury jak i wręczyli dzieciom 
wspólnie z organizatorami cenne i prak-
tyczne nagrody przekazane przez KM 
Policji w Rzeszowie.

Uroczystość była tym bardziej sympa-
tyczna, że połączona z występami dzieci 
śpiewającymi piosenki o pracy policjan-
tów (przygotowanymi przez panią Lilia-
nę Senderę) oraz wykonano mnóstwo 
wspólnych fotografii w asyście uśmiech-
niętych funkcjonariuszy.

I. Tuszyńska
Fot. I. Śpiewla

Z Policją bezpieczniej
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O tym jak wielu artystów amatorów 
mieszka i tworzy w naszej gminie można 
było się przekonać odwiedzając wysta-
wę w dniu 25 września 2016 r. Na uwagę 
zasługuje również duża różnorodność 
pokazywanych dzieł i wysoki poziom ich 
wykonania. W tej edycji wystawy oprócz 
koronczarstwa, tkactwa, malarstwa, bi-
bułkarstwa, hafciarstwa, przedmiotów 
wykonanych techniką decoupage pre-
zentowane było modelarstwo i stolar-
stwo. Każdy z odwiedzających zachwycił 
się  na pewno wieloma prezentowanymi 
dziełami. Pokaz umiejętności rękodzielni-
czych uzupełniała degustacja potraw wy-
konanych przez Stowarzyszenie Kobiet 
z Palikówki. Tradycyjnie wystawę odwie-
dziły również przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola w Palikówce.

Wszystkim twórcom dziękuję za udział 
i zapraszam do następnej edycji.

Lidia Hajduk. Fot. M. Kasprzyk

II Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego

W dniu 7 
grudnia 2016 
o godz. 18.00 
w sali wido-
wiskowej GO-
KiB w Kras-
nem odbyła 
się  premiera 
spektaklu „Domowe duchy” wg książki Dubravki Ugrešić 
w wykonaniu Teatru Pacynka z Krasnego.

Czy zdarza się, że wykipi wam  nagle mleko? Albo drzwi 
od szafy potrafią was, ot tak, uderzyć w czoło? Albo wcho-
dzicie do pokoju i zastajecie totalny bałagan, choć byliście 
przekonani, że go dopiero sprzątaliście? A może w waszym 
domu stale coś szeleści, skrzypi, stuka, puka? To na pewno 
sprawka domowych duchów.

Wszystko to sprawdzicie oglądając ten spektakl. Mamy 
nadzieję, że się nie boicie...

Reżyseria, scenografia, muzyka: Maciej Szukała
Fot. I. Śpiewla

Domowe duchy

13 października br. w ramach II Podkarpackiej 
Jesieni Jazzowej odbył się w Krasnem koncert ze-
społu TN Quartet. Można powiedzieć, że muzy-
ka jazzowa zaistniała w naszej gminie na dobre 
i zdobywa coraz więcej sympatyków. Z uwagi na 
rosnące zainteresowanie muzyką improwizowa-
ną będziemy kontynuować tę formę rozrywki 
również w przyszłym roku.

Justyna Pretorius-Kantorowska
Fot. I. Śpiewla

Jesień jazzowa

1 grudnia w WDK 
Rzeszów odbyły się 
eliminacje do Podkar-
packiego Konkursu Li-
teratura i Dzieci. W tym 
roku pod hasłem NA-
SZE PASJE. GOKiB 
Krasne pięknie prezen-
towały: w grupie młod-
szej Kasia Majkowska 
z  piosenką  uzyskała 
wyróżnienie, w grupie 
starszej  I miejsce wy-
walczyła  Kinga Szu-
berla i otrzymała no-
minacje do finału.

Liliana Sendera

Nasze
pasje
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W procesie nauczania bardzo ważny 
jest dobór metod i form pracy. Nauczyciel 
powinien wspierać  i angażować uczniów 
do samodzielnego rozwiązywania prob-
lemów, poszukiwania rozwiązań. 

Jak uczyć, aby wzbudzić zainteresowa-
nie młodego człowieka i przekonać go, że 
nauka wcale nie musi być nudna? Z pew-
nością osiągnięcie tego celu ułatwia sto-
sowanie metod aktywnych i nowator-
skich środków dydaktycznych. Można do 
nich zaliczyć wycieczki, wyjazdy, warszta-
ty. W Zespole Szkół w Palikówce dobrze to 
rozumiemy, dlatego tak planujemy pracę, 
aby uczniowie mogli uczestniczyć w tego 
rodzaju zajęciach.

Wśród wielu przedsięwzięć na uwagę 
zasługuje udział uczniów w Małopolskiej 
Nocy Naukowców. Wyjazd połączony był 
ze zwiedzaniem miasta, młodzież zoba-
czyła miejsca związane z krakowskimi 
Żydami i poznała ich tragiczną historię. 
W godzinach popołudniowych udaliśmy 
się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie ucz-
niowie uczestniczyli  w pokazach, ekspe-
rymentach i spotkaniach z naukowcami. 
Między innymi był to wykład z pokazami 
doświadczeń  przedstawiających różne 
zjawiska fizyczne, często przeprowadzo-
ne w humorystycznym stylu oraz pokazy 
doświadczeń z Turnieju Młodych Fizyków 
2015/2016. Młodzieży najbardziej spodo-
bała się miniatura wyrzutni rakietowej, 

z której na salę posypały się cukierki oraz 
pompka powiększająca, którą do tej pory 
znali tylko z baśni o Panu Kleksie.

Uczniowie młodszych klas 27 września 
uczestniczyli w warsztatach ,,Majsterko-
wo" w markecie Castorama w Rzeszowie. 
Dzieci własnoręcznie zdobiły doniczki 
i sadziły w nich rośliny ozdobne - wrzosy. 
Podobne zajęcia odbyły się też w naszej 
szkole we współpracy ze sklepem Leroy 
Merlin. 

Uczniowie szkoły podstawowej od 
wielu lat uczestniczą w lekcjach muzycz-
nych prowadzonych przez muzyków 
z Filharmonii Podkarpackiej. Podczas za-
jęć dzieci poznają nowe instrumenty, ga-
tunki muzyczne i znane melodie, mogą 
też sami spróbować gry na prezentowa-
nych instrumentach.

Urszula Urban

Nauka nie musi być trudna

Realizując założenia programu regionalnego „Moje miejsce na Podkar-
paciu”,  przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Palikówce rozpoczęły 
spotkanie andrzejkowe zabawą ludową „Piekło dziewczę piekło placki”. 
Głównym celem tego wydarzenia było poznanie przez dzieci ludowych 
zwyczajów i obrzędów związanych z andrzejkowymi tradycjami. Wszyscy 
byli odświętnie ubrani w stroje ludowe. Spotkanie prowadziła wróżka, 
która poprzez różnorodne zabawy uwrażliwiała dzieci na piękno andrzej-
kowych tradycji. Największą atrakcją tego spotkania były pląsy  w rytm 
muzyki kapel ludowych. Powodzeniem cieszyła się muzyka kapeli „Ma-
lawianie”.

Więcej informacji dotyczących naszego przedszkola można znaleźć na 
stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Palikówce. 

Agnieszka Staniszewska

Przedszkole w Palikówce

Gminne Przedszkole w Strażowie jest 
placówką otwartą, w której staramy się, 
aby rodzice, nauczyciele i inni pracownicy 
tworzyli jedną społeczność. Zależy nam 

na tym, aby dziecko czuło się tutaj bez-
piecznie i dobrze.

Nie potrzeba nikogo przekonywać 
o tym, że zarówno rodzina jak i przed-

szkole są bardzo 
ważne w rozwoju 
małego dziecka, 
a dobra współpra-
ca pracowników 
przedszkola z ro-
dzicami procentuje 
w oddziaływaniach 
wychowawczych, 
a tym samym le-
piej przygotowuje 
dziecko do nauki 
w szkole. 

Stwarzamy wie-
le sytuacji sprzy-
jających rozwija-
niu i umacnianiu 

kontaktów rodziny z przedszkolem. Są 
to różnego rodzaju przedsięwzięcia np. 
tworzenie prac rodzinnych „Jesienne cu-
daki”, zajęcia otwarte, zbiórka karmy dla 
schroniska zwierząt, rozpowszechnianie 
czytania bajek oraz wspólne wycieczki 
z rodzicami przedszkolaków. Większość 
rodziców chętnie angażuje się w życie 
naszej placówki i bierze czynny udział 
w różnych uroczystościach, a przede 
wszystkim w zajęciach otwartych, które 
są często organizowane przez nauczyciel-
ki. Jest wtedy możliwość lepiej poznać za-
chowanie swojego dziecka i zobaczyć je 
na tle grupy rówieśniczej.

    Komunikację z rodzicami ułatwiają 
nam również kąciki informacji w szatni 
przedszkolnej, oraz nasza stronka inter-
netowa. Rodzic jest częścią naszej wspól-
noty i dbamy o to, aby był on pełno-
prawnym partnerem przedszkola. To 
trudne we współczesnej oświacie, ale je-
stem przekonana, że jest to możliwe.

Ewa Nowak

Rodzic partnerem
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Aleksandra Sadowska, Karolina Sierżęga, Pau-
lina Janac i Bartosz Puziewicz to uczniowie dru-
giej klasy gimnazjalnej Zespołu Szkół w Strażo-
wie. Łączy ich nie tylko to, że wszyscy mieszkają 
w tej samej miejscowości, chodzą do tej samej 
szkoły i są uczniami tej samej klasy. Łączy ich tak-
że zamiłowanie do czytania i... pisania książek.  

Obecnie biorą oni udział w ogólnopolskim kon-
kursie literackim „Misja - Książka” organizowanym 

pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Młodzi autorzy nie tylko zachęcają do prze-
czytania ich nowej książki pod tytułem „Uchodź-
ca”, ale także proszą o oddanie na nią swojego 
głosu. A ten można oddać na stronie internetowej: 
https://ridero.eu/pl/books/uchodzca/.

Witold Socha
Książka została utworzona 

w Inteligentym Systemie Ridero

Zagłosuj na „Uchodźcę”

8 listopada 2016 r. był w Gminnym 
Przedszkolu w Malawie okazją do inte-
gracji dzieci przedszkolnych naszej Gmi-
ny. W tym dniu odbył się Gminny Konkurs 
Patriotyczny „Kocham moją Ojczyznę”.

Wśród wielu przybyłych osób mieliśmy 
zaszczyt gościć Violettę Błotko – zastępcę 
Wójta Gminy Krasne, dyrektorów gmin-
nych przedszkoli, rodziców i nauczycieli. 
W jury zasiedli: Justyna Pretorius-Kan-
torowska - dyrektor GOKiB w Krasnem, 
Małgorzata Antczak - bibliotekarz oraz 
Irena Brzeżawska - nauczyciel historii ZS 
w Malawie.

Dzieci zaprezentowały swoje talenty 
wokalne i recytatorskie. Wiersze i piosen-
ki zawierały treści opisujące piękno na-
szej Ojczyzny,  wartości patriotyczne oraz 
historyczne z 11 listopada 1918 roku.

Celem konkursu było nie tylko za-
prezentowanie umiejętności i zdolności 

przedszkolaków, ale również rozbu-
dzanie w małych sercach wielkiego 
ducha patriotyzmu oraz złożenie 
hołdu tym, którzy oddali za Wol-
ną Polskę najwyższą cenę, jaką jest 
życie. Konkurs był również formą 
obchodów w Przedszkolu Święta 
Odzyskania Niepodległości.

Na zapoznanie się z relacją i wy-
nikami  konkursu zapraszamy na 
naszą stronę internetową: http://
www.przedszkolemalawa.edupage.
org.

Pragniemy również dodać, że 
zdolności naszych przedszkolaków 
prezentowane są w różnych konkur-
sach, m. in. ogólnopolskich. W jednym 
z nich Matylda Hozer zdobyła II miejsce, 
a dodatkową „wygraną” w tym konkursie 
było spotkanie z Pierwszą Damą – Agatą 
Kornhauser-Dudą i odebranie z jej rąk na-

grody. Więcej informacji z tego spotkania 
można znaleźć na stronie naszego przed-
szkola oraz http://www.prezydent.pl/
pierwsza-dama/aktywnosc/art,157,final-
-i-ogolnopolskiego-konkursu-plastycz-
no-literackiego.html

Brygida Korab

Rozwijamy talenty naszych przedszkolaków

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Jesień to wyjątkowy czas, który mija 
w atmosferze rozmyślań o innych - tych, 
którzy potrzebują pomocy, a także tych, 
którzy już odeszli. Kierując się naczelną 
zasadą wolontariatu – niesieniem bezin-
teresownej pomocy, zorganizowaliśmy 
w naszej szkole kilka akcji angażujących 
całą społeczność szkolną – nauczycieli, 
rodziców i uczniów – na rzecz potrze-
bujących. Wśród nich wymienić należy: 
Światełko Pamięci dla Łyczakowa, miko-
łajkową zbiórkę dla podopiecznych Pod-
karpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz 
sprzedaż zniczy w ramach działań Szkol-
nego Koła Caritas. Pomoc innym nie tylko 
wpływa pozytywnie na rozwój osobowo-

ści młodych osób, ale także inspiruje do 
aktywnego spędzania wolnego czasu, na 
przykład... w lesie. 

Las bowiem to przestrzeń magiczna, 
zwłaszcza jesienią, kiedy roślinność mieni 
się kolorami tęczy, a wokół wyczuć moż-
na przyjemny zapach grzybów. Przeko-
nali się o tym uczniowie klasy pierwszej, 
którzy publikując na szkolnej stronie 
i n t e r n e t o w e j 
zdjęcia ze swo-
jego spaceru 
po lesie, zachę-
cili innych do 
udziału w kon-
kursach o tema-
tyce jesiennej: 
Zwierzak i- l iś-
ciaki i Jesienne 
drzewo oraz do 
uczestniczenia 

w akcji zbierania makulatury, której głów-
nym celem jest ochrona lasów i propago-
wanie właściwych postaw proekologicz-
nych. 

Więcej informacji o bieżących poczy-
naniach w Zespole Szkół w Malawie prze-
czytać można na stronie: www.zsmalawa.
pl. Zachęcamy do odwiedzania.

Marta Maciejowska

Jesienne inicjatywy ZS w Malawie
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Wycieczki szkolne od zawsze były istot-
nym dopełnieniem pracy dydaktyczno – 
wychowawczej umożliwiającym uczniom 
bezpośrednie poznanie i obserwację, 
konfrontowanie wiedzy z rzeczywistością 
oraz przeżywanie emocji. W trwającym 
roku szkolnym znaczenie wycieczek do 
miejsc historycznych zostało dodatkowo 
podkreślone, ponieważ ich organizacja 
jest jednym z priorytetów opisujących 
ważne zadania polityki oświatowej pań-
stwa.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Krasnem, wzorem lat ubiegłych, już 

w pierw-
szych tygo-
dniach roku 
s z k o l n e g o 
– jesienią, 
odbyły się 
ciekawe wy-
jazdy. Były to 
bardzo atrak-
cyjne wy-
cieczki, które 
niewątpliwie 
p o g ł ę b i a ł y 
wiedzę, do-

star-
czały uczestnikom wiele radości 
i niezapomnianych przeżyć oraz 
budziły przekonanie, że można 
się sporo nauczyć także poza mu-
rami szkoły i bez podręczników, 
jeśli jest się ciekawym świata i ot-
wartym na otaczające nas infor-
macje i doznania.     

14.10. 2016 r. grupa uczniów 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum wzięła udział w wycieczce 

do Lwowa. Głównym punktem programu 
było zwiedzanie Cmentarza Łyczakow-
skiego oraz zapalenie zniczy zebranych 
w szkole (akcja SU) na grobach Orląt 
Lwowskich, a także obejrzenie innych 
zabytków. Był też obiad w restauracji 
„Lwowska premiera” oraz zakupy pamią-
tek i słodyczy. Organizatorkami wyjazdu 
były panie Dorota Kurecka-Wójcik i Kry-
styna Ponulak.

ZS Krasne

Wycieczki szkolne - poznać, zobaczyć, przeżyć

Na terenie Gminy Krasne, w miejscowoś-
ciach Malawa oraz Krasne, na przejściach 
przez jezdnię w pobliżu szkół pojawili się tzw. 
„przeprowadzacze”.

Są to bardzo mili Panowie (Pan Bogdan 
w Krasnem oraz Pan Jerzy w Malawie), którzy 
po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe-
go w zakresie kierowania ruchem drogowym 
przeprowadzają nasze dzieci przez jezdnię. 
Prosimy więc rodziców, aby kierowali swoje 
dzieci na przejście do odpowiednich osób, 
aby w ich towarzystwie mogły bezpiecznie 
przechodzić na drugą stronę. Zaś do kierow-
ców kierujemy po raz kolejny gorący apel, aby 

zwracali szczególną uwagę i byli ostrożni, gdy 
zbliżają się do przejść dla pieszych szczególnie 
w okolicach naszych szkół i przedszkoli.

Osoby przeprowadzające dzieci zostały 
zatrudnione ze środków budżetu gminy, jed-
nostek oświatowych, a także przy wsparciu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

We wtorek 6.12.2016 r. Święty Mikołaj przy-
niósł naszym Panom torby z cukierkami, aby 
obdarowali słodyczami wszystkie te dzieci, 
które przestrzegają zasad poruszania się po 
przejściach dla pieszych i korzystają z pomocy 
naszych przeprowadzaczy. 

R. Żołynia

Nasze dzieci będą bezpieczne 

Generalnie, jest to książka dla mężczyzn. Po-
wiedziałbym nawet, że podręcznik, dla żonatych. 
Występują: Żona, matka, teściowa, dwójka dzieci, 
agentka żony, wyimaginowana postać  kobieca.  
I On też. Mąż. Ale w tle. Bo wziął i porzucił. Dla in-
nej.  Myślał, że Ta Druga będzie... No właśnie. Czy 
się opłaca? Autorka urodzona w roku 1988 roku,  
sama się przyznaje do wieku (jeszcze),  tak operu-
je słownictwem , tempem i wyczuciem kobiecym, 
że czytelnik wpada  w galop. Czyta jednym tchem 

bo oderwać się nie można.  Ja, mężczyzna to wam 
gwarantuję. I to jest proza dokumentalna niemalże, 
choć kryminałem reklamowana. Dla mężczyzn ku 
przestrodze. I nauce.  Kobiety? A to już inna spra-
wa.  Poczucie humoru w tym całym tym horrorze 
i twarde realistyczne podejście 3 pokoleń kobiet… 
a zresztą, trzeba przeczytać samemu – samej! Pole-
cam!!

Leon K. Tyka
Okładka: Wyd. Prószyński i S-ka

Książka do przeczytania
Olga Rudnicka „Granat poproszę”
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie 
czytać.” 

Warenns 

8 listopada w Bibliotece Publicznej w Pa-
likówce rozpoczęła się kolejna edycja Gru-
py Zabawowej 2016-2017. Tradycją jest, iż 
spotkania z naszymi milusińskimi odbywają 
się rokrocznie w okresie jesienno- zimowym 
(XI-IV). GZ to zajęcia przeznaczone dla ma-
luszków (od 6 miesięcy - 4 lat) oraz ich rodzi-
ców, pod opieką animatora-bibliotekarza. 
Zajęcia koncentrują się na stymulowaniu 
rozwoju małego dziecka , kształtują  jego 
zdolności poznawcze, a przede wszystkim, 
społeczne. Rodzice i opiekunowie towa-
rzyszą swoim dzieciom, dając im poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. 
Należy nadmienić, iż wszystkie zabawy, gry 
oraz zajęcia plastyczne dostosowane są do 
możliwości rozwojowych naszych małych 
uczestników. Nabór zakończony. 

A. Furman

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
2016/2017 biblioteki publiczne naszej gmi-
ny , kontynuowały obchody 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. W związku z tym, prowadzone 
były z uczniami lekcje biblioteczne, których 
celem było wzbudzenie zainteresowania 
wśród dzieci tym ważnym, przełomowym 
wydarzeniem historycznym w dziejach Pol-
ski oraz uczczenie tej jakże ważnej rocznicy.

Odbywały się również spotkania z przed-
szkolakami. Dotyczyły one obecnej pory 
roku, robienia zapasów na zimę oraz tego, 
jak sobie wzajemnie pomagać. Wszystkie 
wizyty w przedszkolach połączone były 
z czytaniem bajek i opowiadań ( także za 
pomocą skrzynki kamishibai ) oraz z wyko-
nywaniem prac plastycznych, związanych 
z przeczytanymi utworami. Maluchy wy-
słuchały również bajki o przygodach Misia 
Uszatka z okazji Ogólnopolskich Urodzin 
Książkowego Misia. Biblioteki gościły rów-
nież u siebie  najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy.

Wciąż można przekazywać do bibliotek 
książki, bajki w wersji papierowej jak i na CD 
lub DVD, których już nie potrzebujemy. Zo-
staną one odpowiednio rozdysponowane 
otrzymując w ten sposób drugie życie.

Biblioteka poleca na długie , grudniowe 
wieczory:

1. „Grudniowy sztorm”,  książkę duetu pi-
sarskiego Ingrid Klocke i Elmara Wohlratha 
ukrywającego się pod pseudonimem Iny 
Lorentz. Autorzy przenoszą czytelnika do 
Prus Wschodnich, do roku 1875, kiedy to 
piętnastoletnia Lora Huppach traci w poża-
rze najbliższą rodzinę i zamieszkuje u dziad-
ka Wolfharda von Trettina, który wymaga 
stałej opieki. Aby ratować majątek przed 
okrutnym bratankiem Ottokarem von Tret-
tinem, dziadek obmyśla śmiały plan i chce 
jeszcze przed śmiercią zapewnić wnuczce 
godne życie...

2. „Szmaragdowa tablica”, akcja powieści 
Carli Montero toczy się dwutorowo: mamy 
wątek historyczny z czasów II wojny świa-
towej oraz wątek współczesny. Wszystko 
kręci się wokół zaginionego średniowiecz-
nego obrazu „Astrolog”, który kryje rzeko-
mo groźną zagadkę Szmaragdowej tablicy. 
Wątek historyczny opowiada jedną z wielu 
pogmatwanych historii wojennych, w której 
dominuje strach, okrucieństwo nazistów, 
życie będące właściwie wegetacją prześla-
dowanych ludzi w okupowanym Paryżu. 
Na tym tle ukazane są losy zaskakującego 
romansu...

Kontakt pod  numerem telefonu: 694-
014-680. Fotorelacje z działalności Bibliotek 
Publicznych gminy Krasne na stronie: www.
facebook.com/bibliotekawkrasnem/. Za-
praszamy.

M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

7 grudnia br. w Bibliotece Publicznej 
w Krasnem odbyło się spotkanie autorskie 
z Panią Anną Czerwińską-Rydel, muzykiem 
i pedagogiem oraz autorką książek dla dzieci 
i młodzieży. Na stałe Pisarka mieszka w Gdań-
sku, gdzie pracuje z dziećmi , młodzieżą i stu-
dentami prowadząc zajęcia muzyczne, peda-
gogiczne i terapeutyczne.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Krasnem wraz z opie-
kunkami oraz grupa dorosłych czytelników. 
Rok 2016 jest poświęcony Henrykowi Sien-
kiewiczowi , dlatego też tematem przewod-

nim spotkania była postać 
tego wielkiego polskiego 
pisarza, o którym Pani 
Anna  napisała powieść 
pt.: „ Piórem czy mieczem. 
Opowieść o Henryku Sien-
kiewiczu” . Autorka snuła 
opowieści na temat swojej 
pisarskiej pasji. Opowie-
działa o swoich książkach, 
dzieląc się z uczestnika-
mi różnymi anegdotami 
i ciekawostkami, czytając 
zarazem fragmenty włas-
nych książek. Młodzież za-

sypywała autorkę pytaniami, takimi jak : w jaki 
sposób powstaje książka, jak długo to trwa, jak 
i gdzie autorka zdobywa wiadomości potrzeb-
ne jej do napisania utworu oraz inne, które za-
skakiwały dojrzałością i dociekliwością. 

Uczniowie mieli okazję kupić książki wraz 
z podpisem Autorki. Czytelnicy Biblioteki Pub-
licznej w Krasnem również mają pozdrowie-
nia a Jej autograf wraz z autografami innych 
pisarzy takich jak np. : K. Bonda, J. Bralczyk, 
W. Cejrowski, widnieje na tablicy w Bibliote-
ce. W wydarzeniu uczestniczyła także Pani 
Ewa Kunicka, była redaktorka pisma „Mały 
Pielgrzym”. Spotkanie odbyło się  ze środków 
powiatowych, przy udziale Pani Lucyny Róż-
nowicz z WiMBP w Rzeszowie. 

Będziemy miło wspominać chwile spędzo-
ne z tak wspaniałym Gościem.

M. Antczak
Fot. I. Śpiewla

Spotkanie w bibliotece



Życzenia świąteczne

Niech magiczne Święta Bożego Narodzenia przyniosą nam nadzieję, miłość i wiarę w drugiego człowieka, a życzliwość 
i optymizm niech towarzyszą nam w nadchodzącym 2017 Nowym Roku - Ewa Nowak. Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia, czasu wypełnionego magią wigilijnej nocy, kieruję do Grona Pedagogicznego, Pracowników 
Szkoły, Rodziców i Uczniów płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt oraz wszelkiej po-

myślności w 2017 roku - Jan Żyłka. Najserdeczniejsze życzenia pełnych ciepła i radości Świąt Boże-
go Narodzenia, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego wiary, szczęścia i powo-

dzenia - Renata Kunysz. Życzę wam: zdrowia, uśmiechu i fajnych prezentów - Julia Wątorska 
(kl. II). Życzę wesołych świąt i dużo szczęścia - Julia Ryś (kl. III). Życzę zdrowia, wesołych 

świąt, dla dzieci samych szóstek i piątek - Jagoda Szpyrka (kl. II).  Wesołych Świąt! - Julia 
Ryś (kl. I). Życzę dużo zdrowia i dużo szczęścia, wspaniałych prezentów i wspaniałych 

świąt - Emilia Ryś (kl. II). W święta życzę dużo zdrowia, szczęścia, dużo prezentów 
- Zuzia Sito (kl. II). Wszystkiego najlepszego! - Zuzia Kapała (kl. I). Cudownych 

prezentów pod choinką - Maja Krzywonos. Dużo zdrowia, szczęścia i uśmie-
chu - Weronika Malicka (kl.I I). Wesołych Świąt! - Julia Centarska. Wesołych 

Świąt! - Maja Szuberla. Wesołych Świąt! Dużo zdrowia, szczęścia i prezentów! 
- Gabrysia Sieraczyńska (kl. II). Spokoju, wiele serdeczności i zrozumienia 

sąsiedzkiego - Adam Woźniak. Abyśmy uśmiechali się do siebie z życzli-
wością! - Anna Zachariasz. Życzę sobie i moim sąsiadom dużo zdrowia 
i oświetlenia na ulicy - Justyna Pretorius-Kantorowska. Życzę wszyst-

kim maturzystom jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym 
- Małgorzata Bytnar. Samych pozytywnych ocen i miło spędzonych 
ferii - Magdalena Pieknik. Niech św. Florian ma zawsze Wasz doby-
tek w swojej opiece - Piotr Lecki. Samych prawdziwych przyjaciół 
- Dawid Grzesik. Życzę zdania egzaminów gimnazjalnych i matu-
ralnych - Dominik Laskowski. Śniegu! - Robert Szpunar. Żeby 
mieszkańcy gminy byli szczęśliwi i zadowoleni - Krystyna Klus. 
Zdrowia i spokoju! A także chodnika i oświetlenia na Malawie Za-
górze - Anna Klebacha. Żeby Gmina Krasne była Gminą Krasne 
- Krzysztof Wiśniewski. Zdrowia! Dużo siły! Pieniędzy! - Barba-
ra Bartman. Zdrowia – To jest podstawa. (...i więcej miejsc par-
kingowych przy szkole) - Piotr Duda z synami Leonem i Mi-
chałem. Żeby 2017 r. był jeszcze lepszy niż 2016 r. - Barbara 
Skuba. Pokoju, Ducha i Jedności - Irena B. Spełnienia marzeń 
i realizacji planów, zarówno tych zawodowych, jak i rodzinnych, 
a przede wszystkim dużo zdrowia! - Bogusław Rejman. Dużo 
zdrowia!I więcej autobusów w kierunku Krzemienicy - Maria 
Nycz. Powodzenia w realizacji planów! - Albert Frankowicz. 
Żeby wszystkim nam się lepiej żyło - Paweł Pukała. Wszystkie-
go dobrego - Leszek Balawender. Pełnych miłości, troski o sie-
bie i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia - Dorota Twar-
dowska. Wesołych Świąt! - Jakub Rak. W Nowym 2017 r. życzę 
wszystkim dużo Miłości... tej frywolnej i tej poważnej - Agniesz-
ka Oleksowicz. Dużo zdrowia! I żeby mieszkańcy wysyłali więcej 
listów, a nie e-maili - Dziadek Listonosz. Zdrowych, pogodnych 
i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia dla Rodziny, Przyjaciół 
i Znajomych - Katarzyna Pocheć. Życzę Wszystkim wspaniałych, 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego, pełnego 

dobrych chwil 2017 Roku! - Barbara Koń. Gdy pierwsza gwiazdka 
na niebie zabłyśnie niech Was aniołek od nas uściśnie i złoży ser-

deczne życzenia: Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Do 
siego roku! - Brygida Korab. Życzę wszystkim spełnienia marzeń i ro-

dzinnych świąt - Adrian Chyłek. Wzajemnej serdeczności wśród ludzi 
- Maria Kasprzyk. Życzę spełnienia marzeń i miłych świąt - Patryk Leja.

Zaprosiliśmy także naszych mieszkańców
do złożenia życzeń:


