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Wesołego Alleluja!

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Życzymy wszystkim, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, które niesie odrodzenie i nadzieję, 
napełni Nas pokojem i wiarą.

Niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

życzą

Grzegorz Nowak 
Przewodniczący Rady Gminy 

wraz z Radnymi

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Krasne
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Budżet gminy
Podatek od nieruchomości na 2023 rok 

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA: GMINA KRASNE STAWKI 
MAKSYMALNE * 

1. od gruntów: ---------- ------------
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgl. na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2  pow. 1,05 1,16

 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 pow. 0,45 0,61

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

-  mieszkalnych -  od 1m2 pow. użytkowej              0,85 1,00
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadz. dział. gosp. od 1m2 pow. użytkowej                                                24,50 28,78

 - zajętych na prowadzenie działalności gosp.  w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 pow. użytkowej                                      5,50 5,87

 - pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 pow. użytkowej                                            7,00 9,71

3. od budowli 2% 2 %

* M.P. z 2022 r.  poz. 731 – Obwieszczenie Min. Fin. z  28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

PODATEK ROLNY NA 2023 ROK GMINA KRASNE STAWKA MAKSYMALNA * 
Stawka 2,5 q za ha przeliczeniowy 165,00 zł/ha  185,125 zł/ha
Stawka 5 q za ha fizyczny 330,00 zł/ha 370,25 zł/ha
PODATEK LEśNY NA 2023 ROK GMINA KRASNE STAWKA MAKSYMALNA **
Stawka x 0,22 m3 za 1 ha lasu 71,0996 zł/ha 71,0996 zł/ha

 
* Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt (q - kwintal). 
** Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 
roku, która wynosi  323,18 zł/1m3 .

Fundusz Sołecki w 2023 roku
zgodnie z art. 1 ust. 6  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim  

(Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie wniosków sołectw uchwalonych przez zebrania wiejskie

NAZWA 
SOłEcTWA NAZWA ZADANIA - PRZEDSIęWZIęcIA KWOTA WYDATKu  

(W Zł)
Krasne Zakup szorowarki do mycia podłóg, zakup krzesełek na trybunę, wykonanie podłoża z kostki 

brukowej pod ławki  zawodników rezerwowych na boisku treningowym stadionu sportowego 
w Krasnem – 23 000,00 zł
Rozbudowa monitoringu na placu zabaw przy stadionie sportowym oraz „Starej aptece”, montaż 
ławek na placach zabaw, rozbudowa placów zabaw poprzez modernizację nawierzchni oraz montaż 
nowego wyposażenia – 32 289,00 zł
Zakup kombinezonu strażackiego na osy i szerszenie – 600,00 zł

55 889,00

Malawa Zakup stołów do remizy OSP w Malawie oraz doposażenie jednostki w sprzęt i armaturę wodno-
pianową niezbędną do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych – 20 000,00 zł
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie – 15 889,00 zł
Modernizacja oświetlenia stadionu LKS Strumyk Malawa – 20 000,00 zł

55 889,00

Strażów
Modernizacja drogi gminnej nr 467 w Strażowie – 43 889,00 zł
Zakup części nieruchomości w Strażowie – 12 000,00 zł

55 889,00

Palikówka Doposażenie placu zabaw i miejsc użyteczności  publicznej na terenie Sołectwa Palikówka 55 889,00

Razem wydatki ze środków funduszu sołeckiego:                                                 223 556,00 zł
 

Sp. D. Mazur  (na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krasne na 2023 rok Nr LX/456/2023 z dnia 17.01.2023 r.)
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Sporządzono na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krasne na 2023 rok Nr LX/456/2023 - Uchwała Rady Gminy Krasne  
z dnia 17.01.2023 roku wraz z późn. zmianami.

Krasne, 02.03.2023 r.
Sp. D. Mazur

Plan 

Subwencja wyrównawcza
Podatki, w tym  lokalne

inwestycyjne)

projektów, itp.)
RAZEM:

 Plan  

komunalnymi

Dzienny Dom Pomocy w Krasnem

utrzymania mienia gminnego, itp.
Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (kluby sportowe)

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 

terenie gminy

Inwestycje dot. obiektów sportowych i rekreacyjnych

RAZEM:

PLANOWANA W 2023 ROKU EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
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Wydatki budżetu Gminy Krasne - 2023 rok

Dochody budżetu Gminy Krasne - 2023 rok
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Inwestycje gminne

16 listopada 2022 roku została pod-
pisana umowa z  firmą MATBUD Sylwia 
Sikora na wykonanie zadania: Przebudo-
wa drogi Malawa Luksemburg, w  miej-
scowości Malawa. Po przekazaniu placu 
budowy, Wykonawca rozpoczął prace 
związane z  wycinką drzew oraz roboty 
przygotowawcze. Obecnie prowadzone 
są prace polegające na budowie kanaliza-
cji deszczowej. 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudo-
wę drogi Malawa Luksemburg od skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1396R re-
lacji Malawa-Wola Rafałowska. W wyniku 
przebudowy wykonana zostanie droga 
długości 719,69 m o  nawierzchni bitu-
micznej z jednym pasem ruchu, mijanka-
mi i oświetleniem ulicznym LED. Z uwagi 

na trudne warunki terenowe, skarpy wy-
kopów i nasypów zostaną odcinkowo za-
bezpieczone koszami siatkowo-kamien-
nymi. Całkowity koszt inwestycji wynosi  
4 375 004,09 zł, z czego w 95% zostanie 
sfinansowane ze środków rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych Pol-
ski Ład. Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest w IV kwartale 2023 roku.

W marcu planowane jest zakończenie 
pierwszego etapu budowy sieci wodno-
-kanalizacyjnej dla przysiółka Luksem-
burg, obejmujący budowę kolektorów 
grawitacyjnych wraz z przepompownią  
i kolektorami tłocznymi oraz  sieci wodo-
ciągowej rozdzielczej,  wzdłuż przedmio-
towej drogi. Po dokonaniu odbioru tech-
nicznego, możliwe będzie podłączenie 

budynków mieszkalnych do sieci kanali-
zacji sanitarnej.  Wartość przedsięwzięcia 
wynosi 1 494 948,58 zł. 

Na realizację oczekuje droga Krasne 
Osiedle, która znalazła się na 3. miejscu 
listy rezerwowej inwestycji dofinanso-
wanych w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Roboty dotyczą odcinka 
drogi w  km od 0+0 do 0+808. Wartość 
zadania to około 9 mln złotych. Dodatko-
wym kosztem będzie wypłata odszkodo-
wań właścicielom nieruchomości zajmo-
wanych pod wykonanie zadania. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje całko-
witą wymianę konstrukcji i  nawierzchni 
jezdni o  docelowej szerokości 5,0 m. Na 
całym odcinku zostanie wykonany le-
wostronny chodnik dla pieszych, z  kost-

Co nowego w inwestycjach?

Droga Malawa Luksemburg w trakcie przebudowy

Droga Malawa Luksemburg w trakcie przebudowy
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ki brukowej, oraz oświetlenie uliczne na 
słupach stalowych z  oprawami oświet-
leniowymi LED. W  ramach prac zostaną 
wykonane również przekładki sieci elek-
trycznych, teletechnicznych, gazowych, 
wodociągowych i  kanalizacji sanitarnej, 
kanał technologiczny oraz kanalizacja 
deszczowa wraz ze zbiornikiem reten-
cyjnym komorowym. Termin realizacji, 
zgodnie ze złożonym wnioskiem, plano-
wany jest od maja 2023 r. do października 
2024 r. 

Dobiega końca etap związany z opra-
cowaniem dokumentacji dla I etapu prze-
budowy drogi wewnętrznej na działkach 
nr 1180/2, 1181 w Krasnem, w kilometrze 
0+000.00 do km 0+497.99 wraz z  budo-
wą niezbędnej kanalizacji deszczowej dla 
całego jej przebiegu. Uzyskanie w  dru-
gim kwartale 2023 r. zgody na budowę 
oraz zabezpieczenie środków w budżecie 
Gminy Krasne, pozwoli na rozpoczęcie jej 
realizacji.

W  najbliższych miesiącach zakończo-
ny zostanie również etap projektowy dla 
zadania: Budowa dojścia do peronu stacji 
kolejowej Rzeszów-Załęże. Po uzyskaniu 
wymaganych pozwoleń będzie możliwe 
rozpoczęcie robót budowlanych.

W  lutym br. w  ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych złożony został wniosek dla in-
westycji obejmującej rozbudowę drogi 
gminnej nr 108564 R Malawa przez wieś 
– etap I  w  miejscowości Malawa o  dłu-
gości 545,98 m. Zadanie obejmuje odci-
nek od skrzyżowania z drogą powiatowa 
nr 1395R relacji Malawa-Kraczkowa do 
skrzyżowania z  drogą wewnętrzną na 
działce nr ew. 1012/1. Szacunkowy koszt 
rozbudowy drogi wynosi blisko 4 000 000 
zł. przy dofinansowaniu w wysokości ok. 
2 500 000 zł. 

W ramach dotacji ze środków związa-
nych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych Gmina Krasne złożyła wniosek na 
finansowanie zadania Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w obrę-
bie Malawa na dz. o nr. ewid. 3503 o sza-
cunkowej wartości 340 000,00 zł

 W czasie ferii zimowych został wyko-
nany remont jednej z sal lekcyjnych w bu-
dynku szkoły w Krasnem za łączną kwotę 
82 067,26 zł. W ramach zadania zmoder-
nizowano instalację elektryczną, wyko-
nano nową podłogę, odświeżono ściany, 
a duża sala została podzielona na pełno-
wymiarową klasę oraz pomieszczenie po-
mocnicze, co zwiększyło funkcjonalność 
pomieszczenia. 

26 stycznia br. została podpisana 
umowa z  firmą Inżynieria Rzeszów S.A. 
na wykonanie zadania: Budowa i  prze-
budowa oczyszczalni ścieków w  Kras-
nem – etap I. Jest to inwestycja mająca 
szczególne znaczenie dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego gminy, z  uwagi 

na dynamiczny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz 
podmiotów gospodarczych, skutkują-
cy dużym wzrostem zapotrzebowania 
na usługi związane z  gospodarką ście-
kową. Etap I  obejmuje roboty budow-
lane w  zakresie niezbędnym do zaspo-
kojenia bieżących potrzeb związanych 
z  uzdatnieniem ścieków odprowadza-
nych w  chwili obecnej na oczyszczalnię 
w Krasnem. Całkowity jego koszt wynosi  
19 411 860,00 zł, z  czego w  77% zosta-
nie sfinansowany ze środków rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład. Zakończenie tego etapu pla-
nowane jest na czerwiec 2024 roku. Za-
danie inwestycyjne realizowane będzie 
w dwóch etapach. Jego ostateczny cel to 
zwiększenie przepustowości istniejącej 
oczyszczalni mechaniczno-biologicznej 
z 650 do 1200 m3/d, co umożliwi przyję-
cie ścieków odprowadzanych w  chwili 
obecnej do wyeksploatowanej oczysz-
czalni w  gminie Trzebownisko. Gmina 
posiada pełną dokumentację techniczną 
oraz wymagane prawem budowlanym 
pozwolenie na budowę dla etapu II i za-
mierza podjąć starania, aby pozyskać jak 
najwięcej środków zewnętrznych na jego 
jak najszybszą realizację.

W  ramach konkursu ogłoszonego 
przez LGD „EUROGALICJA” Gmina Krasne 
pozyskała dofinansowanie dla inwestycji 
obejmującej budowę toru rowerowego 
pumptrack wraz z placem do wypoczynku 
i montażem elementów małej architektu-
ry w miejscowości Palikówka. Szacunko-
wy koszt wynosi 240 000 zł przy dofinan-
sowaniu 152 118 zł. W najbliższym czasie 
planowane jest ogłoszenie postępowania 
przetargowego celem wyboru Wykonaw-
cy zadania. Zadanie zostanie zrealizowa-
ne do końca bieżącego roku.

M. Słota, D. Bazan

Inwestycje gminne

Sala w ZSP w Krasnem po remoncie

Podpisanie umowy z Inżynieria Rzeszów S.A.
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LVIII sesja z dnia 02.12.2022 r.

1. Uchwała Nr LVIII/443/2022 RGK 
w/s obniżenia ceny skupu żyta.

2. Uchwała Nr LVIII/444/2022 RGK 
w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Krasne na rok 2022.

3. Uchwała Nr LVIII/445/2022 RGK 
w/s zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr LVIII/446/2022 RGK 
w/s Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2023-2025.

5. Uchwała Nr LVIII/447/2022 RGK 
w/s zmiany uchwały Rady Gminy Kras-
ne Nr XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016 
r. w  sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i  za-
sad korzystania z  przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Krasne.

6. Uchwała Nr LVIII/448/2022 RGK 
w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych.

7. Uchwała Nr LVIII/449/2022 RGK 
w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu  w dowozie uczniów niepełno-
sprawnych  do szkół i przedszkoli.

8. Uchwała Nr LVIII/450/2022 RGK 
w/s zmiany uchwały w  sprawie zasad 
przyznawania stypendiów dla uzdol-
nionych uczniów uczęszczających do 
szkół na terenie Gminy Krasne.

LIX sesja z dnia 29.12.2022 r.

1. Uchwała Nr LIX/451/2022 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Krasne na rok 2022.

2. Uchwała Nr LIX/452/2022 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr LIX/453/2022 RGK w/s 
ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywie-

nie dzieci w Publicznym Żłobku w Kras-
nem.

4. Uchwała Nr LIX/454/2022 RGK w/s 
uchwalenia Programu współpracy Gmi-
ny Krasne z  organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na 
2023 rok.

5. Uchwała Nr LIX/455/2022 RGK w/s 
o  uchyleniu uchwały w  sprawie zarzą-
dzenia poboru opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w  dro-
dze inkasa, określenia inkasentów oraz 
ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

LX sesja z dnia 17.01.2023 r.

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY 
KRASNE NA ROK 2023 NR LX/456/2023 
RADY GMINY KRASNE.

2. Uchwała Nr LX/457/2023 RGK w/s 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr LX/458/2023 RGK w/s 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na rok 2023.

4. Uchwała Nr LX/459/2023 RGK w/s 
zmiany uchwały w  sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków poniesionych 
przez Gminę Krasne na pomoc w  for-
mie posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w  postaci 
produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym  pro-
gramem  „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023.

5. Uchwała Nr LX/460/2023 RGK w/s 
obciążenia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr LX/461/2023 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr LX/462/2023 RGK w/s 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Krasne.

LXI sesja z dnia 22.02.2023 r.

1. Uchwała Nr LXI/463/2023 RGK w/s 
zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Krasne na rok 2023.

2. Uchwała Nr LXI/464/2023 RGK w/s 
zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr LXI/465/2023 RGK w/s 
zarządzenia  poboru podatków w dro-
dze inkasa, określenia inkasentów oraz 
ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

4. Uchwała Nr LXI/466/2023 RGK w/s 
o  zmianie uchwały w  sprawie udziele-
nia pomocy finansowej  Województwu 
Podkarpackiemu.

5. Uchwała Nr LXI/467/2023 RGK w/s 
o  zmianie uchwały w   sprawie okre-
ślenia wysokości sumy, do której Wójt 
Gminy Krasne może samodzielnie za-
ciągać zobowiązania.

6. Uchwała Nr LXI/468/2023 RGK w/s 
udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Rzeszowskiego.

7. Uchwała Nr LXI/469/2023 RGK w/s 
rozpatrzenia skargi na działalność Wój-
ta Gminy Krasne.

8. Uchwała Nr LXI/470/2023 RGK w/s 
rozpatrzenia ponownej skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Krasne.

9. Uchwała Nr LXI/471/2023 RGK w/s 
zamiany nieruchomości położonych 
w miejscowości Strażów.

10. Uchwała Nr LXI/472/2023 RGK 
w/s nabycia nieruchomości położonej 
w  miejscowości Strażów na własność 
Gminy Krasne.

11. Uchwała Nr LXI/473/2023 RGK 
w/s zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia statutu gminy Krasne.

12. Uchwała Nr LXI/474/2023 RGK 
w/s nabycia nieruchomości położonej 
w  miejscowości Malawa na własność 
Gminy Krasne.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne

Sprostowanie
W tytule artykułu umieszczonego w poprzednim wydaniu Biuletynu Informacyjnego „Razem” Gminy Krasne, na str. 22, do-

szło do oczywistej omyłki pisarskiej. Poprawny tytuł artykułu powinien brzmieć: „Rotmistrz z 1863 roku w 20. Pułku Ułanów”. 
Zamieszczony materiał, którego autorem jest mjr Stanisław Gepner, został opublikowany w „Przegląd Kawalerii i Broni Pan-
cernej” Tom V, nr 29/1963 r. w Londynie. Na terenie Zamku w Łańcucie znajduje się Gabinet Rotmistrza Stanisława Gepnera, 
który w latach 50 XX w. był dyrektorem Muzeum.

Za pomyłkę Czytelników przepraszamy.
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W  związku z  wejściem ustawy z  dnia 
7 października 2022 r. o  szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie od-
biorców energii elektrycznej w 2023 roku 
w  związku z  sytuacją na rynku energii 
elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 269 ze 
zm.), gminy mają obowiązek redukcji cał-
kowitego zużycia energii elektrycznej. Za 

niezrealizowanie tego obowiązku grożą 
kary finansowe.

W związku z powyższym oraz mając na 
uwadze znaczny wzrost kosztów energii 
elektrycznej, Gmina Krasne została zmu-
szona do ograniczenia czasu działania 
oświetlenia ulicznego. Od lutego 2023 r. 
oświetlenie uliczne jest czynne wieczo-

rem do godz. 22:30, a nie jak dotychczas 
do godz. 24:00. Pozostałe godziny włą-
czania i wyłączania oświetlenia ulicznego 
nie uległy zmianie. Z  harmonogramem 
oświetlenia ulicznego mogą się Państwo 
zapoznać na stronie internetowej www.
gminakrasne.pl w zakładce Gmina. 

N. Cisek

Zmiany w harmonogramie oświetlenia ulicznego

Przypominamy, że zgodnie z  ustawą 
o ochronie przyrody, na właścicielu bądź 
zarządcy nieruchomości spoczywa dba-
łość o  własne tereny. Zachwaszczone 
grunty stanowią zagrożenie pożarowe, 
potencjalne miejsce zasiedlania się dzi-
kiej zwierzyny, a także ułatwiają rozprze-
strzenianie się niebezpiecznych gatun-
ków roślin np. barszczu Sosnowskiego.

W  związku ze zbliżającym się okre-
sem kwitnienia i  wysiewu barszczu Sos-
nowskiego prosimy o  nielekceważenie 
problemu i podjęcie stosownych działań, 
w przypadku stwierdzenia występowania 
tej rośliny na swojej nieruchomości. 

Walka z  tą rośliną jest bardzo trudna, 
gdyż rośnie szybko na małej powierzchni, 
ma dużą zdolność do regeneracji, a wiel-

ka ilość nasion znajdujących się w glebie 
sprawia, że roślina zachowuje zdolność 
do kiełkowania przez kilka lat.

Dlatego też, likwidacja barszczu Sos-
nowskiego powinna być przeprowadza-
na kilkakrotnie co roku, systematycznie 
w okresie wegetacyjnym – od wiosny do 
jesieni. 

M. Dziaduła

Zadbajmy o nasze działki

Od listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy 
Krasne uruchomiony został Punkt Konsul-
tacyjny Rządowego Programu Prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy mają możliwość skon-
sultowania wniosku o  dofinansowanie, 
w  ramach Programu ,,Czyste powietrze” 
oraz jego złożenie. Następnie wniosek 
przesyłany jest do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, gdzie następuje jego ocena me-
rytoryczna.

Uruchomiony punkt konsultacyjny ma 
na celu ułatwienie mieszkańcom naszej 
gminy aplikowanie o  dofinansowanie 
w  ramach programu oraz zachęcenie do 
skorzystania z  dofinansowania m.in. do 
wymiany starych i nieefektywnych źródeł 

ciepła, przeprowadzenia prac termomo-
dernizacyjnych, a  w  efekcie do poprawy 
jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Punkt działa od poniedziałku do 
czwartku w  godzinach od 10:00 do 
14:00 w pokoju nr 3 (parter).

Informacje można również uzyskać 
pod numerem telefonu: 17 23 00 240.

M. Międlar

Program „Czyste powietrze”
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Urząd Gminy Krasne informuje, że 
w 2023 roku stawki opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi nie uległy 
zmianie i pozostają w takiej samej wyso-
kości, jak w 2022 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok 2023, 
z  dniem 1 stycznia, wynosi: 34,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość, 
jeżeli odpady komunale są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy dokonywać na indy-

widualne numery rachunków bankowych 
przypisane dla właścicieli nieruchomości, 
w następujących terminach płatności:

•	 I kwartał - do 15 kwietnia   
•	 II kwartał - do 15 lipca
•	 III kwartał - do 15 października
•	 IV kwartał - do 15 grudnia

Jednocześnie przypomina się, że 
w  przypadku m.in. zwiększenia ilości 
osób zamieszkujących daną nierucho-
mość (np. w wyniku przyjęcia do domu/
mieszkania uchodźców, narodzin dziecka 

lub innego zdarzenia mającego wpływ na 
wysokość zobowiązania z  tytułu opłaty) 
właściciel nieruchomości jest zobowiąza-
ny do zgłoszenia tego faktu, poprzez zło-
żenie do Urzędu Gminy nowej deklaracji, 
zawierającej zaktualizowane dane w  ter-
minie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Więcej informacji na stronie interne-
towej www.gminakrasne.pl w  zakład-
ce Ochrona środowiska, Rolnictwo / 
Gospodarka odpadami.

M. Sojka

Opłaty za śmieci bez zmian w 2023 r.

Opłaty za wodę i ścieki
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, iż na terenie Gminy Krasne obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia 

w  wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3  lat, zatwierdzona decyzją Nr  RZ.RZT.70.40.2022 z  dnia 03.08.2022 r., 
wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Rada Gminy Krasne Uchwałą Nr LVII/433/2022 z dnia 26 października 2022 r. ustaliła dopłaty do grup taryfowych na okres 
od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 
Odpłatność dla następujących grup odbiorców usług 

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku wynosi:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
- Grupa 1 – odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno-bytowe

3,40 zł / m³ +  0,27 zł / m ³ VAT = 3,67 zł / m³
- Grupa 2 – odbiorcy usług pobierający wodę na cele przeciwpożarowe

3,40 zł / m³ +  0,27 zł / m ³ VAT = 3,67 zł / m³
2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

- Grupa 1 – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z miejscowości Krasne
5,07 zł / m³ + 0,41 zł / m ³ VAT = 5,48 zł / m³

- Grupa 2 – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z miejscowości Strażów, Palikówka
8,10 zł / m³ + 0,65 zł / m ³ VAT = 8,75 zł / m³

- Grupa 3 – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z miejscowości Malawa, Krasne – część południowa
6,72 zł / m³ + 0,54 zł / m ³ VAT = 7,26 zł / m³

3. Miesięczna opłata abonamentowa na odbiorcę za gotowość świadczenia usługi w rozliczeniach:
- Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

12,50 zł + 1,00 zł VAT = 13,50 zł / 1 miesiąc
- Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

5,00 zł + 0,40 zł VAT = 5,40 zł / 1 miesiąc
- Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

7,50 zł + 0,60 zł VAT = 8,10 zł / 1 miesiąc

HARMONOGRAM ODcZYTÓW WODOMIERZY
KRASNE PALIKÓWKA MALAWA STRAŻÓW
Styczeń Styczeń Luty Luty
Marzec Marzec Kwiecień Kwiecień

Maj Maj Czerwiec Czerwiec
Lipiec Lipiec Sierpień Sierpień

Wrzesień Wrzesień Październik Październik
Listopad Listopad Grudzień Grudzień
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Do Urzędu Gminy Krasne w 2022 roku 
wpłynęło 239 zgłoszeń dotyczących za-
miaru wycinki drzew na łączną liczbę aż 
4765 sztuk. Dla porównania w roku 2021 
drzew zgłoszonych do wycinki było jedy-
nie 1258. W związku z tendencją wzrosto-
wą ilości wyciętych drzew, należy przy-
pomnieć, jak dużą wartość przyrodniczą, 
estetyczną  i ekologiczną mają drzewa. 

Zarówno lasy, jak i pojedyncze drzewa, 
są miejscem życia, bytowania i żerowania 
wielu gatunków zwierząt. Drzewa wzbo-
gacają bioróżnorodność i są wskaźnikiem 
zdrowego środowiska, a co najważniejsze 
poprawiają jakość naszego powietrza. 
Zmniejszają jego temperaturę, a  w  pro-
cesie fotosyntezy wiążą dwutlenek węgla 
i wytwarzają tlen. Profesor dr hab. Marek 
Kosmala w  artykule pt. „Po co ludziom 

drzewa, czyli o  roli i  znaczeniu drzew 
w życiu człowieka” przedstawia zbiór prac 
naukowych, z  których wynika, że jedno 
duże drzewo w  ciągu dnia usuwa z  oto-
czenia tyle samo CO2, ile emitują dwa 
domy jednorodzinne, a jedna wieloletnia 
sosna wytwarza w ciągu doby tyle tlenu 
ile potrzebują trzy osoby. Liście drzew 
pomagają usuwać z  atmosfery składniki 
tworzące smog, tj. ozon, tlenek węgla, 
tlenki azotu i  amoniak. Ponadto drzewa 
pełnią funkcje buforowe poprzez reduk-
cję poziomu hałasu, czy regulację zaso-
bów wodnych w glebie. 

Należy sobie zatem zadać pytanie, dla-
czego niekiedy bez zastanowienia pozby-
wamy się „czegoś” co nam służy? Może 
warto znaleźć alternatywę i  spróbować 
zagospodarować działkę w  taki sposób, 
by ocalić ten żywy organizm. Zastanów-
my się, czy zwykłe zabiegi pielęgnacyjne 
tj. podcięcie czy ukształtowanie korony 
drzewa nie rozwiążą naszego problemu. 

Kiedy mimo wszystko jesteśmy zmu-
szeni do wycięcia drzewa, wykonajmy na 
jego miejsce nasadzenia kompensacyjne. 
Unikajmy przy tym sadzenia gatunków 
obcych, największą bowiem wartość 
mają dla środowiska gatunki rodzime.  

Pamiętajmy, że zmniejszające się zaso-
by drzew negatywnie wpłyną na jakość 
środowiska, w którym żyjemy i w którym 
będą żyć przyszłe pokolenia. 

J. Amarowicz

Zastanów się zanim 
wytniesz drzewo 

„Dziadkowie są wspaniałą mieszanką 
śmiechu, opiekuńczych gestów, pięknych 
opowieści i miłości.”

Dziadkowie to najważniejsze osoby 
w naszym życiu, służą często dobrą radą, 
dbają o  swoje wnuki, rozpieszczają je, 
wspierają w dobrych i trudnych chwilach, 
przekazują wiedzę, kultywują tradycje. Są 
takie wyjątkowe dni w roku, kiedy szcze-
gólnie powinniśmy o nich pamiętać i oka-
zywać im miłość, szacunek i wdzięczność 
– to m.in. Dzień Babci i Dziadka.

Seniorzy DPP w Krasnem wspólnie ce-
lebrowali to święto 20 stycznia 2023 roku, 
wraz z Wójtem Gminy Krasne Wilhelmem 
Woźniakiem oraz Sekretarzem Gminy  Ro-
bertem Żołynią. Na spotkaniu panowała 
wspaniała i  rodzinna atmosfera. Nie za-
brakło życzeń oraz prezentów, pysznego 
ciasta i  dobrej kawy, a także wspólnych 
rozmów, wspominem, a nawet śpiewania.  

M. Zwiercan

Dzień Babci i Dziadka w DPP w Krasnem
Wydarzenia gminne
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Michał Kucab, mimo młodego wieku, wykazał się odwagą 
i dojrzałością, udzielając pomocy swojej koleżance. Tę odwa-
gę, szlachetność i troskę o drugiego człowieka docenili Wójt 
Gminy Krasne Wilhelm Woźniak, Komendant I Komisariatu 
Policji  w Rzeszowie kom. Grzegorz Kot i  Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem Marek Frączek. Dnia 25 
stycznia 2023 r. w urzędzie gminy Krasne wspólnie uhono-
rowali tego młodego bohatera. Podczas spotkania wręczyli 
Michałowi pamiątkowe dyplomy i upominki. 

G. Giedlarowiec

Gratulacje 
dla Michała!

100 lat życia to piękny wiek i tylko nie-
licznym dane jest doczekać tak pięknego 
jubileuszu. 24 stycznia 2023 roku kolejna 
osoba z naszej gminy dołączyła do zacne-
go grona 100-latków. Jest nią mieszkanka 
Krasnego – Pani Janina Stępień.

Z  tej też okazji dostojną Jubilatkę od-
wiedzili przedstawiciele gminy Krasne na 
czele z  wójtem Wilhelmem Woźniakiem, 
który w imieniu własnym oraz całej gmin-
nej społeczności złożył najserdeczniejsze 

życzenia oraz wręczył list gratulacyjny, 
kwiaty i upominek. Wójt przekazał zacnej 
Jubilatce również życzenia i  gratulacje 
przesłane przez Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. 

Pani Janina z  wielkim wzruszeniem 
dziękowała za życzenia i  odwiedziny. Ta 
niecodzienna wizyta upłynęła w miłej at-
mosferze i  była dla niej okazją do wielu 
wspomnień. Z  radością i  wielką ochotą 
opowiadała o swoim życiu naznaczo-
nym blaskami i  cieniami codzienności. 
Jubilatka jest kopalnią wiedzy o dawnych 
zwyczajach wiejskich i  historii środowi-
ska, z którego się wywodzi. Ten dzień był 
również chwilą radości dla najbliższej 
rodziny, która to chętnie czerpie wiedzę 
i dojrzałość z Jej pełnego życia. Wzajem-
nie otacza Ją miłością, szacunkiem i opie-
ką. Jest opoką dla wszystkich. Gromadzi 
wokół siebie rodzinę, składającą się z troj-
ga dzieci, siedmiu wnucząt, jedenastu 
prawnuków i  jednego praprawnuka, nie 
tylko okazjonalnie, ale i na co dzień. Pani 

Janina zachwyciła wszystkich świetnym 
wyglądem, pogodnym usposobieniem, 
a  nade wszystko doskonałą pamięcią. 
Czas spędza głównie na słuchaniu audio-
booków i radia, co pozwala jej być spraw-
ną intelektualnie i  otwartą na wiadomo-
ści z kraju i ze świata.

Ten szczególny jubileusz jest wymow-
nym dowodem na piękno i  niezwykłą 
wartość życia, to również wielka duma 
dla mieszkańców oraz władz samorządo-
wych Gminy Krasne.

Szanowana Jubilatko, składamy 
Pani najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia świętowania kolejnych rocz-
nic w  spokoju i  zdrowiu. Niech każdy 
dzień wnosi coraz więcej ciepła, miło-
ści, niech napawa mądrością życiową 
i  dumą z  dotychczasowych doświad-
czeń. Dziękujemy za piękny przykład 
dobrego życia, za wszelkie trudy i owo-
ce minionych lat, za swoistą lekcję ży-
ciowej wytrwałości. 

A. Szpyrka

Niecodzienny jubileusz

Jazda profilaktyczna
Gmina Krasne

Dziękujemy za zaangażowanie
Władzom i Mieszkańcom Gminy 

Krasne - 226 
Malawa - 137
Strażów - 48
Palikówka - 96

507 pacjentów

skorzystało z badań
Profilaktyka 40Plus

Gmina
Krasne

Organizator:

Gmina
Krasne
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Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 
wręczyła zasłużonym mieszkańcom Pod-
karpacia odznaczenia państwowe nada-
ne postanowieniem Prezydenta RP. Uro-
czysta dekoracja wyróżnionych odbyła 
się 7 lutego 2023 r. w  sali kolumnowej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, 
Medale za Długoletnią Służbę oraz Me-
dale Stulecia Odzyskanej Niepodległo-
ści otrzymały osoby, które wyróżniły się 
wybitnymi zasługami na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce, działalnością 

na rzecz społeczności lokalnej, osób po-
trzebujących wsparcia, zasługami w  roz-
woju i upowszechniania sportu, rozwoju 
ratownictwa górskiego, w  działalności 
społecznej, charytatywnej i  samorządo-
wej oraz wzorowym, wyjątkowo sumien-
nym wykonywaniem obowiązków wyni-
kających z pracy zawodowej. Uroczystość 
była również okazją do wręczenia odzna-
ki honorowej przyznanej Szefa Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

W  gronie wyróżnionych Złotym Me-
dalem za Długoletnią Służbę znaleźli się, 

m.in.: Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woź-
niak oraz Dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Obsługi Szkół 
w Krasnem Grażyna Belcyr.

Medal za Długoletnią Służbę to od-
znaczenie państwowe ustanowione jesz-
cze w  II Rzeczypospolitej i  przywrócone 
w 2007 roku.  Jest nadawane za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z  pracy zawodo-
wej w służbie Ojczyźnie.

Gratulując odznaczonym, Wojewoda 
podkreśliła, że przyznane odznaczenia 
państwowe oraz wyróżnienia są formą 
uznania dla działalności wykraczającej 
poza zwykłe obowiązki, za aktywność 
społeczną, zawodową i  zaangażowanie 
w różne inicjatywy.

Źródło i fot.: www.rzeszow.uw.gov.pl

Uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych

Data 10 lutego 2023 r. na długo za-
padnie w pamięci mieszkańców sołectwa 
Palikówka. Po latach starań jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce 
wzbogaciła się o  fabrycznie nowy, śred-
ni wóz ratowniczo-gaśniczy. W  piątkowy 
wieczór przy asyście jednostek OSP Kras-
ne, OSP Malawa oraz OSP Łąka została zor-
ganizowana parada wozów strażackich, 
które objechały miejscowość w  oprawie 
świateł błyskowych i dźwięków syren. 

Mieszkańcy z  radością witali straża-
ków, stojąc na podwórkach. Po dotarciu 
na plac przy remizie, nowy samochód 
strażacki został wprowadzony w  blasku 
rac, dźwięku syren oraz niezliczonej ilości 
uśmiechów zebranych gości, którzy chęt-
nie do niego wsiadali i oglądali wyposa-
żenie. Najnowszy nabytek to Renault D16 
z  napędem 4x4, zbiornikiem na wodę 
o  pojemności 3500 litrów i  350-litrowy 
zbiornik na środek pianotwórczy. Pojazd 
posiada m.in. wyciągarkę elektryczną, 
zraszacze, działko wodno-pianowe dużej 
wydajności, taran z  oświetleniem, szyb-
kie natarcie o długości 60 m, oświetlenie 
w  technologii LED oraz kącik sanitarny, 

który umożliwia strażakom zadbanie o hi-
gienę bezpośrednio po zakończeniu ak-
cji. Wprowadzony do podziału bojowego 
przejął numery operacyjne (329R90) po 

wysłużonym już, poprzednim samocho-
dzie jednostki OSP Palikówka, Starze 244 
z 1978 roku.

K. Gomółka. Fot. K. Kędzior

Nowy samochód 
w OSP Palikówka
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych 

w 2023 roku, czyli refundacja VAT na gaz
Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub 

dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot 
podatku VAT od ceny gazu dostarczonego 
w 2023 r.

Kwota zwrotu wynika z  opłaconej faktu-
ry dokumentującej dostarczenie paliw ga-
zowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 
grudnia 2023 r. (faktura rozliczeniowa, a nie 
prognozowana).

Refundację podatku VAT  otrzyma oso-
ba  wykorzystująca  gaz  jako główne źródło 
ogrzewania gospodarstwa domowego. 
Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazo-
wymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 
grudnia 2022 r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 
2022 r. jest możliwy, ale tylko w  przypadku 
głównego źródła ogrzewania wpisanego lub 
zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wy-
nikającemu z  opłaconej faktury dokumentu-
jącej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 
stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o  refundację podatku VAT skła-
da odbiorca paliw gazowych (osoba, z  którą 
podpisana jest umowa na dostarczenie paliw 
gazowych), w gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby składającej ten 
wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:
•	 fakturę dokumentującą dostarczenie 

paliw gazowych do tego odbiorcy przez 
to przedsiębiorstwo energetyczne,

•	 dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Komu przysługuje refundacja podatku 

VAT:
•	 gospodarstwu domowemu, które jako 

główne źródło ogrzewania wykorzystu-
je kocioł na paliwa gazowe,

•	 źródło ogrzewania zostało wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków CEEB,

•	 przeciętne miesięczne dochody w przy-
padku gospodarstwa jednoosobowe-
go nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 
zł na osobę w  przypadku gospodar-
stwa wieloosobowego.

Dochód oblicza się na podstawie art. 
3 pkt 1 ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r. 
o  świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2022 r. 
poz. 615, 1265 i 2140).

W  przypadku wniosków złożonych od  
1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje do-
chód netto z 2021 r. W przypadku wniosków 
złożonych od 1 sierpnia dochód netto z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, 
podczas złożenia 1-wszego wniosku o  re-
fundację.

Wnioski składa się nie później niż:
1. do dnia 29 lutego 2024 r. 
2. w przypadku otrzymania faktury rozli-

czeniowej za 2023r. po 29 lutego 2024 
– w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia faktury.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wy-
maga wydania decyzji. Odmowa przyznania 
refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana 
wysokości refundacji podatku VAT oraz roz-
strzygnięcie w  sprawie nienależnie pobranej 
refundacji podatku VAT wymagają wydania 
decyzji.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub pre-
zydenta  miasta refundacji podatku VAT nie 

wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa 
przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie 
lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT 
oraz rozstrzygnięcie w  sprawie nienależnie 
pobranej refundacji podatku VAT wymaga-
ją wydania decyzji. Informacja o  przyznaniu 
zostanie wysłana na wskazany adres poczty 
elektronicznej – o  ile wnioskodawca wskazał 
adres poczty elektronicznej we wniosku o re-
fundację podatku VAT. W przypadku gdy wnio-
skodawca nie wskazał adresu poczty elektro-
nicznej ma możliwości osobistego odebrania 
od organu informacji o przyznaniu refundacji 
podatku VAT.

Wnioski składa się w  Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Krasnem: 36-007 
Krasne 121 w pok. 11 i w pok. w suterenach 
urzędu, w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 
7:30-17.00, pt. 7:30-14:00.

Wnioski można składać również w  formie 
elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na 
adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Krasnem. Wniosek złożony 
w formie elektronicznej musi zostać opatrzo-
ny kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
bądź podpisany profilem zaufanym.

Druk wniosku można pobrać w  Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kras-
nem lub ze strony internetowej pod 
adresem: www.gminakrasne.pl/urzad/
moje-sprawy-w-urzedzie/dodatek-gazowy

Szczegółowe informacje można uzyskać 
telefonicznie: (17) 23-00-262, 23-00-263, 
23-00-264.

W. Leszczyńska

Działalność Świetlicy „BAZA” w Malawie 
w 2022 roku obfitowała w moc atrakcji. Pla-
cówka to wyjątkowe miejsce, które polubiły 
dzieciaki. W kolorowych pomieszczeniach 
Świetlicy, czas upływa na nauce, grach  
i zabawach. Pod czujnym okiem Pani Hani, 
dzieci nie tylko uczą się i bawią, ale także 
rozwijają swoje talenty. 

Można tu odpocząć i zrelaksować się, 
a nawet zdrzemnąć na miękkiej sofie pod 
mięciutkim kocykiem. Nie brakuje przeką-
sek i smakołyków, którymi można zaspokoić 
popołudniowy głód. 

A w grudniu to dopiero się działo! Świą-
teczny czas pełen był niespodzianek. Tuż 
przed Bożym Narodzeniem Świetlicę od-

wiedził Święty Mikołaj, przynosząc jej pod-
opiecznym wyczekiwane prezenty! Zorga-
nizowano Świąteczne spotkanie w czasie 
którego odwiedzili nas wyjątkowi goście 
Rodzice oraz władze Gminy Krasne. Pokaz 
magicznych sztuczek w wykonaniu Iluzjo-
nisty oczarował nie tylko dzieci, ale także 
zgromadzonych Gości. W świąteczny klimat 
wprowadził wszystkich wyjątkowy zespół. 
Muzycy z Mobilnej Filharmonii zaprosili do 
wspólnego kolędowania. To był wyjątkowy 
i magiczny czas!

Świetlica „BAZA” kontynuuje działalność 
w 2023 roku. Dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu Gminy Krasne nadal prowadzone 
będą zajęcia dla młodych odkrywców świa-
ta. Przygoda nadchodzi, a wraz z nią masa 
niespodzianek.

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum 
Rozwoju Aktywności Społecznej.

W BAZIE 
jest ciekawie!
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Edukacja i oświata - Krasne

Pomimo niesprzyjającej aury za oknem, 
przedszkolaki z  Krasnego nie mogły na-
rzekać zimą na nudę. Chłodne miesiące 
obfitowały bowiem w wiele różnorodnych 
wydarzeń. 

W  grudniu Przedszkole w  Krasnem tra-
dycyjnie objęło rolę gospodarza Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. W ten sposób 
przybliżamy dzieciom magiczną atmosferę 
Świąt, dbając o krzewienie tradycji bożona-
rodzeniowych. Do wspólnego śpiewu kolęd 

zaprosiliśmy również seniorów z  Dzienne-
go Domu Pomocy w  Krasnem. Wyjątkowy 
nastrój zbliżył ze sobą najmłodsze i najstar-
sze pokolenie. W  tygodniu przedświątecz-
nym zorganizowaliśmy Kiermasz Bożona-
rodzeniowy, na którym można było nabyć 
ręcznie robione ozdoby świąteczne.

Kolejnym długo wyczekiwanym przez 
naszych wychowanków wydarzeniem był 
Bal Karnawałowy. To właśnie wtedy speł-
niają się dziecięce marzenia i choć na chwi-

lę można zamienić się w  superbohaterów 
i  ulubione księżniczki. W  tym roku przed-
szkolaki hucznie obchodziły Karnawał, a za-
bawę poprowadził profesjonalny wodzirej. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
wychowankom.

Zakończeniem tego intensywnego cza-
su były uroczystości z  okazji Dnia Babci 
i  Dziadka. Ze względu na ilość grup im-
prezę obchodziliśmy przez trzy dni. Każda 
grupa indywidualnie przygotowała pro-
gram artystyczny, by jak najpiękniej zapre-
zentować się dziadkom, złożyć im życzenia 
i podziękować za miłość, którą na co dzień 
okazują swoim wnuczętom. Spotkania te 
przyniosły wiele wzruszeń. Dziadkowie, po 
długiej, dwuletniej, przerwie spowodowa-
nej pandemią, ponownie mogli zagościć 
w naszym przedszkolu i zachwycać się wy-
stępami małych artystów. Celem tych wy-
darzeń jest nie tylko wzbudzenie szacunku 
do osób starszych, ale przede wszystkim 
budowanie więzi z rodziną poprzez rados-
ne, wspólne przeżywanie ich święta.

 Zimowy czas w  naszym przedszkolu 
obfitował w  wiele ciekawych, radosnych 
wydarzeń. Z  niecierpliwością czekamy na 
nowe doświadczenia, które przyniesie ze 
sobą wiosna.

A. Opałek, A. Drągowska

Zimowy czas
w przedszkolu

Obchody Dnia Patrona naszej szkoły na-
leżą do najważniejszych uroczystości szkol-
nych. W  tym roku obchodziliśmy je szcze-
gólnie uroczyście, ponieważ przypadała 
550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

W związku z licznymi zainteresowaniami 
jakie posiadał Kopernik, naszym uczniom 
zaproponowaliśmy udział w  różnych kon-
kursach i przedsięwzięciach:

1. Kartka urodzinowa dla Mikołaja 
Kopernika – uczniowie wykonali piękne 
kartki urodzinowe, w których zamieścili ży-
czenia dla astronoma, gdyby żył w naszych 
czasach. Kartki z życzeniami zostały wyeks-
ponowanie w holu szkoły.

2. Szkolny Konkurs śniadanie z Miko-
łajem Kopernikiem polegał na przygoto-
waniu propozycji śniadania nawiązującego 
do osoby Mikołaja Kopernika oraz wykona-
niu fotografii.

3. Przygotowanie  przez uczniów Kon-
kursu Wiedzy o  Mikołaju Koperniku na 
platformie KAHOOT, który został wyko-
rzystany do szkolnego turnieju międzykla-
sowego.

4. Projekty edukacyjne o życiu i dzia-
łalności Mikołaja Kopernika.

5. uroczysta akademia poświęcona 
naszemu patronowi – Mikołajowi Koper-
nikowi.

Podczas akademii odbyło się podsumo-
wanie wszystkich konkursów oraz wręcze-
nie nagród przez Dyrekcję.

Dzień Patrona pozostanie w  pamię-
ci społeczności szkolnej na długi czas, 
a wszechstronnie uzdolniona postać Miko-
łaja Kopernika jest pięknym wzorcem do 
naśladowania dla wszystkich uczniów.

Organizatorzy: J. Ciupak, J. Dziedzińska, 
D. Hydzik, A. Kąkol, W. Kuśper

Dzień 
Patrona

W  dniu 22 lutego odbył się finał Gmin-
nego Konkursu Ortograficznego „Mistrzow-
skie Pióro”. Organizatorem konkursu byli: 
Jacek Bereś oraz Ewa Moniak-Różańska 
i Karolina Turek.

W  eliminacjach brali udział uczniowie 
z 4 szkół: Zespołu Szkół w Malawie, Zespo-
łu Szkół w  Strażowie, Szkoły Podstawowej 
w Palikówce oraz naszej Szkoły.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła 
zwycięzców w dwóch kategoriach. Ucznio-
wie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Kategoria klas 4-6:
I miejsce – Daniel Janiak
II miejsce – Igor Kmiotek
III miejsce – Jakub Kozak

Kategoria klas 7-8:

I miejsce – Wiktoria Bujniewicz
II miejsce – Natalia Opalińska
III miejsce – Szymon Szydełko

Gratulujemy zwycięzcom!

Mistrzowskie
pióro
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Edukacja i oświata - Malawa

Dzieci już od najmłodszych lat przeja-
wiają różnego rodzaju talenty: muzyczne, 
sportowe, plastyczne i  wiele innych. My 
jako przedszkole mamy możliwość obser-
wować dziecięce umiejętności podczas 
codziennych zajęć, zabaw zespołowych 

i  indywidualnych. Jednym z  naszych za-
dań jest rozwijanie talentów naszych 
przedszkolaków. 

Dlatego poszukujemy różnych formy 
i  sposobów, aby zaobserwowane umie-
jętności rozwijać i  umożliwiać dzieciom 
je prezentować. Jedną z  form prezenta-
cji dziecięcych talentów są oczywiście 
konkursy i  przeglądy. Podejmujemy za-
tem wiele starań, aby dzieci brały udział 
w  różnego tego typu przedsięwzięciach. 
Przygotowujemy przedszkolaków do 
konkursów plastycznych, wokalnych, re-
cytatorskich czy tanecznych. Są to kon-
kursy na różnym szczeblu – przedszkolne, 
gminne, powiatowe, ale i ogólnopolskie. 

Sami też jesteśmy organizatorami kon-
kursów przedszkolnych, np. „Jesienny 
lampion”, „Najpiękniejsza szopka bożo-
narodzeniowa”, „Najpiękniejsza wielka-
nocna pisanka”, „Kartka bożonarodzenio-

wa i  inne. Od siedmiu lat organizujemy 
Gminny Konkurs Patriotyczny związany 
ze świętem Odzyskania Niepodległości. 
Jest to konkurs poezji i pieśni patriotycz-
nej. Organizujemy też ogólnopolskie kon-
kursy - głównie plastyczne, m. in. „Kocham 
cię Polsko”, „Bezpieczny przedszkolak - to 
ja”, „Świąteczna ozdoba bożonarodzenio-
wa”, „Biało czerwone święta majowe” czy 
„Podaruj kartkę na Dzień Kobiet”.

Przedszkolaki nie tylko cieszą się z wy-
granych, ale przede wszystkim sprawia im 
ogromną satysfakcję prezentacja swoich 
możliwości. Finał konkursu „Podaruj kart-
kę na Dzień Kobiet” to nie tylko ogłoszenie 
wyników i  nagrodzenie laureatów. Prace 
konkursowe zostały przekazane pacjent-
kom Podkarpackiego Centrum Onkologii 
przy Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. 

B. Korab

Łączymy pasje
i sprawiamy radość

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół 
w Malawie z sukcesem przystąpili do kon-
kursu fotograficznego dla szkół podstawo-
wych pod hasłem „PROW w  obiektywie”. 
Zrzeszeni w  trzech grupach wiekowych 
uczniowie i uczennice przygotowali wyjąt-
kowe prace konkursowe. Najmłodsi pod 
kierunkiem Beaty Głowiak zaprezentowali 
podróż śladami najciekawszych inwestycji 
w  ramach działań Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w województwie podkar-
packim. Odbiorców swego projektu w dro-
gę zabrali albumem-autokarem (1. miejsce 
w  swojej kategorii wiekowej). Uczniowie 
klas 4-6 pod kierunkiem Joanny Machal-

skiej i Marty Maciejowskiej zrealizowali ideę 
konkursu w konkursie (2. miejsce). Bohate-
rami swojej historii uczynili uczniów, którzy 
w  wolnych chwilach przemierzają drogi 
i  dróżki obszarów wiejskich województwa 
podkarpackiego, by poznać nowe inwesty-
cje, sfotografować je, a  przede wszystkim 
dostrzec ich korzyści płynące dla lokalnej 
społeczności w  kontekście realizowanych 
operacji ze środkami PROW.  

Grupa ósmoklasistów pod czujnym 
okiem Ireny Brzeżawskiej i  Moniki Kras-
ny przygotowała album rysunków wyko-
nanych techniką szkicowania ołówkiem 
(1. miejsce). Każdy z  nich odzwierciedlał 

wybraną inwestycję i  stał się doskonałym 
elementem promocji. Wszystkie prace kon-
kursowe bez wątpienia przyczyniły się do 
zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół 
podstawowych na temat efektów wdraża-
nia Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 

Plastyczne zdolności naszych uczniów 
zostały docenione także przez jury innych 
konkursów. W XXIII Wojewódzkim Przeglą-
dzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej pt. 
„Choinka jak ze snu” nasza uczennica, Blan-
ka Szmuc z klasy 8a zajęła III miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej, a klasa 2a nie miała 
sobie równych w  Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym EKOchoinka. Uczniowie 
przygotowali świąteczne drzewko z  tek-
turowych kartoników wraz z  papierowymi 
ozdobami. Komisja doceniła ich pomysło-
wość i kreatywność w ujęciu tematu. Dwaj 
uczniowie z tego samego zespołu klasowe-
go, Adam Mackiewicz i  Seweryn Kuczma, 
zdobyli zaś drugie miejsce w powiatowym 
etapie Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego „Bezpieczne Wakacje 2022”. 

Wśród wokalnych talentów nasza czwar-
toklasistka Anna Ruszała nie ma sobie 
równych. Dała wyraz temu, stając indywi-
dualnie w  szrankach konkursowych w  VIII 
Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
i zdobywając 2. miejsce.

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy! 

M. Maciejowska
Fot. B. Głowiak

Sukcesy uczniów
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Edukacja i oświata - Palikówka
 Czytelnictwo to ważna sfera w  życiu 

każdego dziecka. Kształtuje wyobraźnię, 
postawę twórczą, rozwija wrażliwość i wpły-
wa na rozwój intelektualny oraz społeczny 
młodego człowieka.  Aby rozwijać te predys-
pozycje Gminne Przedszkole w  Palikówce 
podjęło się realizacji projektu w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Przeprowadzono wiele ciekawych inicjatyw 
promujących czytelnictwo wśród przed-
szkolaków. Jednym z  ważniejszych przed-
sięwzięć realizowanego projektu był zakup 
nowości wydawniczych literatury dziecięcej. 
Przedszkolna biblioteczka wzbogaciła się         
o  wiele ciekawych pozycji książkowych, po 
które chętnie sięgają dzieci i  wychowawcy. 
Na zakończenie projektu przeprowadzono 
wśród przedszkolaków konkurs czytelniczo 
- plastyczny ,,Moja ulubiona bajeczka’’. 

Celem konkursu było kształcenie umie-
jętności słuchania czytanej przez dorosłą 
osobę bajeczki, a  następnie przeniesienie 
swoich wrażeń na kartkę papieru. W  kon-
kursie wzięło udział wielu przedszkolaków. 
Prace były bardzo ciekawe, kolorowe, wy-

konane różnymi technikami plastycznymi, 
samodzielnie lub z pomocą rodziców. 

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
książkowe i rzeczowe. Dzieci, które nie wzię-
ły udziału w  konkursie, również otrzyma-
ły książeczki. Zaciekawione nową pozycją 

książkową chętniej po nią sięgną.  Mamy na-
dzieję, że realizacja tego projektu zaowocuje 
rozbudzeniem zainteresowań czytelniczych 
w naszym środowisku.

A.Staniszewska  E.Kopeć
Fot. E Kopeć

Promowanie czytelnictwa

,,Zimowisko w  naszej szkole – wesoło 
i  bezpiecznie”- to tytuł tegorocznych fe-
rii organizowanych w  ramach działania: 
„Organizacja ferii zimowych w  szkołach 
w formie zajęć ukierunkowanych na propa-
gowanie wśród dzieci i młodzieży pozytyw-
nych wzorców zachowań, uświadomienie 
zagrożeń płynących ze stosowania używek, 
rozwijania umiejętności spędzania czasu 
wolnego.”

 Ferie zimowe w  Szkole Podstawowej 
w  Palikówce organizowane w  ramach re-
alizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  Gmi-
nie Krasne na lata 2023–2025, w  trakcie 
których uczniowie byli m.in. w kinie „Helios” 
na filmie animowanym pt. „Kot w  butach. 
Ostatnie życzenie”, na basenie „Fala” w No-
wej Wsi oraz na warsztatach w „Pijalni Cze-
kolady”. Oprócz tego odbyły się spotkania 

profilaktyczne, w trakcie których uczniowie 
przypomnieli sobie o  zasadach zdrowego 
odżywiania i  sposobu wybierania odpo-
wiedniej żywności.

A. Kozdra, K. Tarnawska
Fot. A. Kozdra

Ferie

14 lutego nasza szkoła przez kilka godzin 
przechodziła istne szaleństwo. Do szkoły 
nie przybyli uczniowie, tylko jednorożce, 
dziewczyny w czerni, wampiry, Zorro i inne 
nietypowe postacie. Nastąpiła prawdziwa 
eksplozja barw w rytmie nowoczesnej mu-
zyki, którą puszczali profesjonaliści. 

Uczniowie uczestniczyli w  zabawie 
karnawałowej z  prawdziwym przytupem. 
Wszyscy się świetnie bawili, a  tańców 
i śmiechu nie było końca. Wszyscy już cze-
kają na powtórkę w przyszłym roku.

K. Tarnawska
Fot. E. Gotkowska

Zabawa 
karnawałowa
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Edukacja i oświata - Strażów
17 lutego w  Przedszkolu w  Strażowie  

obchodziliśmy nietypowe święto - „Dzień 
kota”. W  tym dniu wszystkie przedszko-
laki upodobniły się do tych czworonoż-
nych przyjaciół.  Dzieci oglądały ilustracje 
przedstawiające różne koty, zapoznawały 
się z  kocimi obyczajami oraz sposobami 
pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie 
zabawy”: koci spacerek, zabawy ruchowe 
przy piosenkach o kotach, rozwiązywanie 
zagadek – „Z jakiej bajki jest ten kot?”, wy-

konywanie różnorodnych zadań, jak  np. 
picie mleka z miseczki jak kotki, nawijanie 
kłębka wełny, układanie puzzli z kotkami, 
wykonanie kocich masek, recytowanie 
kocich wierszyków oraz śpiewanie piose-
nek o kotkach. 

K. Sroczyk 

Dzień kota

W  pierwszym tygodniu ferii w  Zespole 
Szkół w Strażowie odbyło się zimowisko do-
chodzące, w  którym udział wzięło 45 ucz-
niów z klas I-IV. Tegoroczny zimowy wypo-
czynek, którego współorganizatorami byli 
Zespół Szkół w Strażowie i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Krasnem przebiegał 
pod hasłem „Abstynencja fajna sprawa. 
Trzeźwe życie to podstawa”.

Nie trzeba wcale wyjeżdżać z  domu, 
by spędzić miłe i  atrakcyjnie zimowe ferie. 
Dobitnie przekonali się o  tym uczestnicy 
zimowiska. Można śmiało zaryzykować 
stwierdzenie, że podczas tygodniowego 
wypoczynku dla każdego było coś miłego. 
Na „dzień dobry” uczestnicy zimowiska wy-
brali się do kina Helios w Rzeszowie na pro-
jekcję filmu „Mumia”. A  po nim była „obo-
wiązkowa” wizyta w McDonalds. 

W kolejnym dniu wszyscy, z różnym skut-
kiem, zazwyczaj dobrym, próbowali swoich 
sił i umiejętności we  Wrotkarni podczas jaz-
dy na wrotkach i rolkach. Była więc świetna 
zabawa, karkołomne i akrobatyczne sztucz-
ki, wzloty i  upadki, a  nade wszystko dużo 
śmiechu i  radości. Szczególnie dumni byli 
z siebie, i  są zapewne jeszcze do dzisiaj Ci, 
którzy w  tym dniu po raz pierwszy w  ży-
ciu zamienili buty, czy domowe kapcie  na 

wrotki i  udowodnili sobie i  innym, że nie 
taki diabeł straszny, jak go malują.

Po dwudniowych eskapadach przyszedł 
czas na pracę w szkole. Tu również nikt nie 
narzekał na nudę, bo po prostu nie było na 
nią czasu. Uczestnicy zimowiska wykonywa-
li bowiem podczas warsztatów plastyczno-
-technicznych świece zapachowe, okolicz-
nościowe kartki na Dzień Babci i  Dziadzia 
oraz plakaty o  tematyce profilaktycznej. 
Była też stosowna prezentacja i pogadanka 
na temat uzależnień i zdrowego stylu życia 
oraz miniturniej gier stolikowych.

Kolejne dwa dni to znów wyjazdy i czas 
spędzony na świetnej zabawie. W czwartym 
dniu walczono o  tytuł mistrza zimowiska 
w  kręglach oraz oddawano się zabawom 
sprawnościowym w sali zabaw Kolorado, w 

Kraczkowej. Zimowisko zakończono wyjaz-
dem na basen w Nowej Wsi, gdzie każdy do 
woli mógł zażyć kąpieli wodnych.

Uczestnicy zimowiska, oprócz licznych 
atrakcji i wypełnionego do ostatniej minuty 
czasu, mieli zapewniony także ciepły posi-
łek. O żołądki podopiecznych, a raczej o ich 
pełne brzuchy, dbały jak od wielu, wielu lat 
zawsze uśmiechnięte i  tryskające dobrym 
humorem panie z naszej szkolnej kuchni – 
Jadzia i Renata. 

Opiekunami zimowiska były panie Maria 
Tronina i Katarzyna Pomykała oraz panowie 
Tomasz Kuczyński i Witold Socha, którzy już 
dziś planują kolejne, bo przecież tradycji 
stać się musi zadość.

W. Socha

Na wesoło

9 lutego 2023 r. w Zespole Szkół w Stra-
żowie odbył się niecierpliwie oczekiwany 
przez uczniów bal karnawałowy. Najpierw 
bawili się uczniowie klas I-III. Dzieci wystą-
piły w  ciekawych, kolorowych kostiumach. 
Przebrały się za postaci z  bajek i  nie tylko. 
Podczas zabawy został rozstrzygnięty kon-
kurs na najpiękniejszą maskę karnawałową, 
którą uczniowie wcześniej wykonali.

Dzieci doskonale bawiły się przy dźwię-
kach muzyki, a  imprezę urozmaicały kon-
kursami panie animatorki. Punktem kulmi-
nacyjnym zabawy karnawałowej był wybór 
króla i  królowej. Zaszczytne miejsce królo-
wej balu przypadło Ninie Nycz, a  królem 
został Antoni Wisz.

O godz. 17 rozpoczął się bal dla uczniów 
klas IV–VIII. Młodzież pojawiła się w styliza-
cjach z lat 60.–70. Nie zabrakło kwiecistych 
koszul, bujnych fryzur, blasku cekinów. Za-

równo wśród dziewcząt, jak i  u chłopców 
prym wiodły spodnie dzwony. Uśmiechu, 
emocji i  dobrej zabawy nie zabrakło. Jak 
przystało na prawdziwy bal, należało wy-
brać królową i  króla  balu. Ten zaszczytny 
tytuł otrzymali Maja Goch i Adam Nawojski. 
Zwycięzcom gratulujemy.

Niespodzianek i  nagród było więcej. 
W plebiscycie klas na najciekawszą styliza-
cję pierwsze miejsce wśród młodszej grupy 
zdobyli trzecioklasiści, a w starszej – ośmio-
klasisci. Nagrodą dla nich jest wyjazd do 
kina. Za pozostałe (II i  III) miejsca – „Dzień 
bez pytania” i  pizza. Nagrody ufundowała 
Rada Rodziców za co serdecznie dziękuje-
my.

A. Rejman

Zabawa
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Grupa taneczna Gwiazdeczki istnieje 
od kilku lat. W chwili obecnej dzieci ćwi-
czą w  trzech, licznych grupach wieko-

wych. Uczestnicy w czasie zajęć kształtują 
nie tylko swoje umiejętności taneczne, 
ale też uczą się współpracy w  grupie 

i  pokonywania własnych słabości. Taniec 
rozwija płynność i estetykę ruchu. Kształ-
tuje ekspresję twórczą, postawy moralne 
i społeczne, wzmacnia wytrwałość, syste-
matyczność i  samodyscyplinę, uczy sza-
cunku, prawdomówności, umiejętności 
właściwego zachowania się w  sytuacji 
sukcesu i niepowodzeń. 

Tworzone układy taneczne  w  sze-
rokim zakresie rozwijają wszechstron-
ność dzieci, którą mogą zaprezentować  
w   układach choreograficznych tworzo-
nych w oparciu o różne techniki tańca tj.: 
jazz, latino, disco oraz balet. 

Cieszymy się, że dzieci z gminy Krasne 
tak chętnie uczestniczą w  zajęciach ta-
necznych. 

P. Skarbowska. Fot. I. Śpiewla

Gwiazdeczki

Warsztaty wykonywania kartek oko-
licznościowych przez dzieci są odpowie-
dzią na motto Fundacji dla Rodaka:  Roz-
pocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, 

co masz. Zrób to, co możesz. Ideą wysy-
łania świątecznych życzeń Rodakom jest 
pamięć o  nich i  kultywowanie polskich 
tradycji narodowych. W czasie trwania tej 

akcji, do tej pory, zostało już wysłanych ok 
24 500 kart świątecznych.

W tym roku, już po raz czwarty przed-
szkolaki wykonywały kartki świąteczne, 
które zostaną przesłane Polakom miesz-
kającym na Kresach. W  tym roku kartki 
wykonały dzieci z grupy Kaczuszki Gmin-
nego Przedszkola w  Krasnem – a  wyko-
nać taką kartkę wcale nie jest łatwo. Trze-
ba równiutko przyklejać różne elementy, 
dokładnie kolorować a przede wszystkim 
zakomponować wykonywaną kartkę. 
Potem jeszcze napisać w  niej samemu 
życzenia świąteczne. Należy cały czas się 
bardzo starać, bo przecież to dzieło idzie 
w świat.

Mamy nadzieję, że wykonane kartki 
wraz z  życzeniami wywołają uśmiech na 
twarzach obdarowanych.

Dziękujemy dzieciom za udział w war-
sztatach, pani Krystynie Kocuj za wspa-
niałą inicjatywę i współpracę, pani Beacie 
i pani Annie za pomoc w przeprowadze-
niu warsztatów.

L. Hajduk. Fot. I. Śpiewla

Kartka dla rodaka
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5  lutego  2023 odbyła się w  GOKiB 
w Krasnem premiera  spektaklu  „HERsto-
ria” w wykonaniu Teatru A’propos. Było to 
niezwykłe wydarzenie artystyczne; pełne 
emocji, śmiechu i  wzruszenia. A  licznie 
zgromadzona publiczność nagrodziła 
młode aktorki owacjami na stojąco!

„HERstoria” to autorskie przedstawienie 
sześciu aktorek „A’propos”, które swoje ży-
cie związały z teatrem.  Jako małe dziew-
czynki  zapisując się na zajęcia teatralne 
nie przypuszczały pewnie, że ze sceną i ak-
torstwem połączy ich tak silna emocjonal-
nie więź. Opowiadamy „dziewczyńskie” hi-

storie o naszych wędrówkach teatralnych, 
o  podróży w  głąb siebie, o  dojrzewaniu, 
przyjaźni, marzeniach i strachu przed do-
rosłością.  Chcemy się podzielić z widzami 
tym artystycznym światem, który jest waż-
ną częścią życia każdej z nas.

Przez wiele lat naszej działalności po-
znaliśmy wspaniałe, twórcze osoby, od-
wiedziliśmy wiele cudownych miejsc, za-
graliśmy ponad sto spektakli. Było dużo 
ekscytacji i  radości, śmiechu i  smutku, 
podziwu, ale też niezrozumienia, mieliśmy 
swoje wzloty i  upadki... jak to w  zespole, 
jak to w teatrze.

Ale cały czas trzymamy się Razem, moc-
no się wspieramy się i żyjemy Sztuką. I tak 
się złożyło, że do naszej „HERstorii” zapro-
siłyśmy też mityczne syreny, futurystów 
polskich i… gwiazdy Hollywood. 

Na scenie wystąpiły: Wiktoria Chciuk, 
Gabriela Ryś, Aleksandra Rusin, Kinga Szu-
berla, Julia Wierzbińska, Aleksandra Wiś-
niewska, reżyserem przedstawienia jest 
Maciej Szukała, a  na klawiszach przygry-
wał Jakub Adamski. Wielu widzów już po 
premierze wróżyło wiele nagród na festi-
walach teatralnych w całym kraju.

M. Szukała

Premiera „HERstorii”

14 lutego miał miejsce - Walentynko-
wy Show, czyli  występy podopiecznych 
GOKiB Krasne, w  cyklicznym koncercie 
„Po prostu miłość”. Zadebiutowała naj-
młodsza grupa Mażoretek Contorto pod 
kierunkiem instruktor Barbary Kutyły, 3 
grupy Zespołu Tanecznego „Gwiazdecz-
ki” instruktor Pauliny Skarbowskiej oraz 
wokalistki Pracowni Muzyki instruktor Li-
liany Sendery. Scenografię wykonali pod-
opieczni pracowni Rysunku i  Malarstwa 
instruktora Macieja Śliwiaka.

L. Sendera. Fot. I. Śpiewla

Po Prostu Miłość

VIII Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pasto-
rałek Krasne 2023 pod Patronatem Hono-
rowym Starosty Powiatu Rzeszowskiego 
oraz Wójta Gminy Krasne.

W tym roku w wzięło udział 143 uczest-
ników z  terenu województwa podkarpa-
ckiego, do finału zakwalifikowano 31 osób. 
Przesłuchania finałowe konkursu odbyły 
się 12 stycznia 2023 r. Jury w  składzie: 
Dagmara Moskwa Daniel Lipiec i  Marcin 
Belcyr, oceniło wykonawców przyznając 
11 nagród i 9 wyróżnień. Nagrodę Grand 
Prix zdobyła Antonina Piotrowska z  Rze-
szowa.

Z  naszej gminy Anna Ruszała wyśpie-
wała II nagrodę, a Emilia Ferenc – wyróż-
nienie. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu, gratulujemy nagrodzonym 
i wyróżnionym.

L. Sendera. Fot. I. Śpiewla

Konkurs kolęd
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160. rocznica Powstania Styczniowego
Powstanie Styczniowe to najwięk-

szy w XIX w. polski zryw narodowy. Za 
datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 
stycznia 1863 r. Powstanie pochłonęło 
kilkadziesiąt tysięcy ofiar i choć nie za-
kończyło się polskim zwycięstwem, to 
umocniło ducha patriotyzmu w naszych 
przodkach. Jednym z bohaterów tam-
tych wydarzeń jest, pochowany na kraś-
nieńskim cmentarzu, rotmistrz kawalerii 
narodowej, rządca majątków ziemskich 
oraz kawaler Orderu Virtuti Militari - Jan 
Newlin Mazaraki (1840-1922). 

31 stycznia br. w Krasnem odbyły się 
wojewódzkie obchody 160. rocznicy Po-
wstania Styczniowego zorganizowane 
przez Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie oraz Gminę Krasne. 
W uroczystości udział wzięli członkowie 
rodziny rtm. Jana Newlin Mazarkiego – 
wnuczka Maria Mazaraki i prawnuczka 
Barbara Mazaraki, poseł na Sejm RP Tere-
sa Pamuła, radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Karol Ożóg, dr Dariusz 
Iwaneczko – Dyrektor Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie wraz z pracow-
nikami, przedstawiciele  władz samorzą-
dowych na czele z Wójtem Wilhelmem 
Woźniakiem, dyrekcje szkół i jednostek 
OSP wraz z pocztami sztandarowymi, 
nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy 
gminy, a także członkowie Konnej Straży 
Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku 
Ułanów.

Obchody zapoczątkowało spotkanie 
z uczniami Szkoły Podstawowej w Kras-
nem, podczas którego dr Piotr Szopa, 
naczelnik IPN, przeprowadził żywą lekcję 
historii. Dużym zainteresowaniem mło-
dzieży cieszyły się towarzyszące podczas 
lekcji pokazy grupy rekonstrukcyjnej. 
Na koniec rozdano uczniom nagrody za 
udział w szkolnych konkursach o tematy-
ce Powstania Styczniowego.

Kolejnym punktem obchodów była 
uroczysta Msza Św. w kościele pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Krasnem, celebrowana 
przez ks. bp. Jana Wątrobę, ordynariusza 
diecezji Rzeszowskiej. Tuż po niej dr Piotr 
Szopa wygłosił okolicznościowy referat 
na temat rtm. Jana Newlin Mazarakiego.  
Z kościoła uczestnicy udali się na cmen-
tarz parafialny, gdzie dokonano poświę-
cenia krzyża powstańczego na Jego 
grobie. Asystę honorową na cmentarzu 
pełnił Szwadron Kawalerii Ochotniczej w 
barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego. 

Dotację na postawienie krzyża po-
mnikowego na grobie Rotmistrza Gmina 
Krasne pozyskała z IPN w ramach zadania 
sprawowania opieki nad grobem wetera-
na walk o niepodległość Polski. Autorem 
dzieła jest Maciej Kilarski – komendant 
51. Drużyny Harcerzy i Harcerek Żuawi  
z Rzeszowa. 

Pragniemy podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację 
obchodów. W szczególności dziękujemy 
mieszkańcom za to, że tak licznie wzięli 
udział w obchodach i wszystkim gościom, 
którzy odwiedzili tego dnia naszą gminę.

G. Giedlarowiec. Fot. I. Śpiewla

PATRONATY MEDIALNE:
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Obecny rok, rozpoczął się pod hasłem 

„Rok w  lesie – poznajemy zwierzęta”. 
W  ramach tego cyklu, odbyły się dwa 
spotkania z  maluszkami z  Przedszkola 
w  Krasnem. Dzieci poznały zająca szara-
ka oraz zająca bielaka. W związku z  tym, 
przedstawiłam słuchaczom opowiadanie 
Hanny Zdzitowieckiej pt. „Co się stało 
z  bielakiem?”. Kolejnym zwierzątkiem, 
które poznali mali goście był borsuk, 
o którym przeczytałam, z pomocą skrzyn-
ki kamishibai, w utworze Ewy Stadtmuller 
pt. „O borsuku samotniku”. Zarówno pod-
czas jednego jak i  drugiego spotkania, 
dzieci aktywizowały się rozwiązując różne 
zadania, dotyczące poznanych zwierząt.

W  lutym, w  ramach Dnia Kota, prze-
prowadziłam w  Przedszkolu w  Krasnem, 
lekcje biblioteczne na temat tego sym-
patycznego i jakże lubianego przez dzie-
ci  zwierzaka. Przeczytałam im bajkę pt.” 
Nowe przygody kota Filemona i złota ryb-
ka”. Po wysłuchaniu książki, przedszkolaki 
wzięły udział w warsztatach plastycznych 
związanych z kotem.

26. lutego obchodzony jest Dzień Di-
nozaura, w  związku z  czym przeprowa-
dziłam w  przedszkolu lekcje bibliotecz-
ne, podczas których zapoznałam dzieci  
z tymi, wciąż budzącymi ciekawość kolej-
nych pokoleń, stworzeniami. Przedszko-
laki wysłuchały również książkę o smoku 
Maciusiu a następnie przystąpiły do zajęć 
plastycznych. Dzieci wykonały  dinozau-
ry oraz pomalowały wodne kolorowan-
ki, przedstawiające te stworzenia. Luty 
zakończyłam wizytą w  Żłobku w  Kras-
nem. Przy pomocy skrzynki kamishibai, 
przedstawiłam baśń H. Ch. Andersena pt. 
„Brzydkie kaczątko” po czym dzieci przy-

stąpiły do zajęć plastycznych, w  wyniku 
których powstało stado żółciutkich ka-
czuszek.

21. lutego b.r. roku w  Bibliotece Pub-
licznej w  Malawie odbyło się spotkanie 
z  Lidią Sochą, autorką książki pt. „Saga 
o życiu Lilki” oraz Małgorzatą Matwij. Wy-
darzenie to było niecodzienną okazją dla 
Czytelników, do bezpośredniego spotka-
nia z  pisarkami. Panie czytały fragmenty 
utworów, opowiadały o  swoich drogach 
literackich oraz przybliżały tajniki zawodu 
pisarza. Muzyczną oprawę spotkania, za-
pewniła kapela ludowa „Malawianie”. 

W  Szkole Podstawowej w  Strażowie, 
została przeprowadzona lekcja biblio-
teczna dotycząca ograniczonego dostę-
pu do żywności, w  niektórych rejonach 

świata. Pani bibliotekarka przedstawiła 
dzieciom, przy pomocy skrzynki kamis-
hibai, bajkę Rafała Witka pt. „Gadatliwy 
ptak Narina”, która w  łagodny sposób 
wprowadziła dzieci w  ten trudny temat. 
Uzupełnieniem spotkania były warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci miały 
stworzyć portret  kolorowego, egzotycz-
nego ptaka Narina.

Na nadchodzące święta Wielkanoc-
ne: Wykąp się w  blasku, co z  nieba cie-
cze, Zaczerpnij życia w wiosny oddechu. 

Artur Oppman
„Chrystus zmartwychwstał”

M. Antczak
Fot. I. Śpiewla

Za półką z książkami



Biega Szymon

Nr KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 
33768 Biega Szymon

Jęczalik Antoni

Nr KRS: 0000266644

Cel szczegółowy: 
ZC6771 Antoni Jęczalik

Rejowski Mateusz

Nr KRS: 0000248546

Cel szczegółowy: 
Mateusz Rejowski

Karol Wajda

Nr KRS: 0000382243

Cel szczegółowy: 
1313 pomoc dla Karola Wajdy 

czekańska Amelia

Nr KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 
18427 Czekańska Amelia

Niemczyk Michał

Nr KRS: 0000037904

Cel szczegółowy: 
10346 Niemczyk Michał

Rzeźnicka Klaudia

Nr KRS: 0000186434

Cel szczegółowy: 
144/R Rzeźnicka Klaudia

Fundacja „Drzewo Życia”

Nr KRS: 0000338053
Jako jedyna organizacja pozarządowa z terenu 
gminy Krasne posiadająca status OPP.

Przekaż 1,5%
Komu możesz przekazać 1,5% w swojej okolicy?

Dzieci i organizacje pożytku publicznego z gminy Krasne czekają na Twoje 1,5% podatku.
Sprawdź komu możesz pomóc!

Proponujemy skorzystanie z darmowego programu do rozliczania PIT, przygotowanego specjalnie dla mieszkańców gminy Krasne w ramach 
projektu „Wspieraj lokalnie”. Poza typowymi ułatwieniami w wypełnianiu zeznania podatkowego program zawiera rekomendowany dla naszej 

gminy spis organizacji pożytku publicznego oraz listę dzieci i młodzieży, które zbierają 1,5% podatku. 
Aby skorzystać z możliwości rozliczenia się w ten sposób zapraszamy na stronę internetową: www.gminakrasne.pl/pit 

Pamiętaj, aby w formularzu PIT wpisać adres zamieszkania na terenie gminy Krasne!

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Nr KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: nazwa jednej z miejscowych jednostek OSP

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem
•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie
•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce
•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Strażowie


