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KWIECIEŃ
• Spotkanie z historią – żołnierze wyklęci
• Tańczyć każdy może – podwieczorek taneczny dla młodzieży i dorosłych 
• Międzynarodowy Dzień Ptaków 
• Dzień Ziemi

MAJ
• Konkurs Małego artysty – do 6 lat
• Kwiatki dla Matki
• Rodzinny plener malarski
• Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej  

Władysławowi Skubiszowi ps. „Pingwin”

CZERWIEC
• Dzień Dziecka
• Dzień Sportu
• Gminna Biegomania
• VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Teatralny KUKŁY 2016
• Dzień Bezpieczeństwa 
• DISCO POLO SHOW
• Dni otwarte w Zespole Szkół w Malawie
• Dni otwarte w Gminnym Przedszkolu w Strażowie
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W ostatnim czasie na terenie 
wszystkich sołectw z inicjatywy 
mieszkańców, a także sołtysów od-
były się spotkania, podczas których 
mieszkańcy mogli spotkać się z Pre-
zydentem Miasta Rzeszowa oraz 
Wójtem Gminy Krasne aby dysku-
tować o ewentualnym przyłączeniu 
gminy do miasta Rzeszowa. Strony 
przedstawiały swoje racje, toczyły 
dyskusje oraz zadawały pytania.

Wobec licznych zapytań doty-
czących podatków obowiązują-
cych w Gminie Krasne oraz mieście 
Rzeszowie przedstawiamy Pań-
stwu porównania, które pozwolą 
każdemu wyrobić sobie zdanie do-
tyczące szans i zagrożeń, korzyści 
i strat jakie może nieść z sobą włą-
czenie naszej gminy do Rzeszowa. 

Przedstawiamy Państwu tak-
że w tym numerze najważniejsze 

dane dotyczące budżetu gminy 
Krasne, statystyki związane z wie-
loma aspektami funkcjonowania 
gminy oraz miasta a także harmo-
nogram procedowania Rady Gmi-
ny Krasne w związku z podjętymi 
uchwałami oraz tymi, które zosta-
ną podjęte w najbliższej przyszło-
ści. 

Mr

Informacje gminne
SPOTKANIA 

WŁADZ MIASTA RZESZOWA 
Z WÓJTEM GMINY KRASNE 
ORAZ JEJ MIESZKAŃCAMI

PODJĘTE UCHWAŁY 

XVIII sesja z dnia 
28 stycznia 2016 r.

1. Uchwała Nr XVIII/140/2016 RGK 
w/s zasad obrotu napojami alkoholo-
wymi na terenie gminy Krasne.

2. Uchwała Nr XVIII/141/2016 RGK 
w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XVIII/142/2016 RGK 
Uchwała Budżetowa Gminy Krasne na 
rok 2016.

4. Uchwała Nr XVIII/143/2016 RGK 
w/s uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Krasne.

5. Uchwała Nr XVIII/144/2016 RGK 
w/s udzielenia pomocy �nansowej 
dla Powiatu Rzeszowskiego.

6. Uchwała Nr XVIII/145/2016 RGK 
w/s dzierżawy części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krasne 
(dz. nr 1237/86 o pow. 0,02 ha położo-
na w Krasnem).

7. Uchwała Nr XVIII/146/2016 RGK 
w/s dzierżawy nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Krasne (dz. 
nr: 1258/3 o pow. 0,08 ha, 1229/3 
o pow. 0,0606 ha, 1287/1 o pow. 
0,0246 ha położone w Malawie).

8. Uchwała Nr XVIII/147/2016 RGK 
w/s sprzedaży nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 
1882/4 o pow. 0,1762 ha).

9. Uchwała Nr XVIII/148/2016 RGK 
w/s przyjęcia „Programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny Krasne na lata 2016-2020”.

10. Uchwała Nr XVIII/149/2016 RGK 
w/s zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2016 rok.

11. Uchwała Nr XVIII/150/2016 RGK 
w/s Regulaminu określającego nie-
które zasady wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gmi-
nę Krasne.

12. Uchwała Nr XVIII/151/2016 RGK 
w/s utworzenia Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Krasnem.

13. Uchwała Nr XVIII/152/2016 RGK 
w/s określenia kryteriów naboru do 
gminnych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Krasne na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego.
14. Uchwała Nr XVIII/153/2016 

RGK w/s określenia zasad i kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę.

15. Uchwała Nr XVIII/154/2016 RGK 
w/s wyrażenia opinii dotyczącej od-
łączenia sołectwa Malawa od gminy 
Krasne i włączenia go do miasta Rze-
szowa.

16. Uchwała Nr XVIII/155/2016 RGK 
w/s wyrażenia opinii dotyczącej znie-
sienia gminy Krasne poprzez połącze-
nie jej z gminą miasto Rzeszów.

XIX sesja z dnia 
11 lutego 2016 r.

1. Uchwała Nr XIX/156/2016 RGK 
w/s powołania komisji doraźnej Rady 
Gminy Krasne do sprawdzenia czy 
wniosek mieszkańców o przeprowa-
dzenie referendum lokalnego odpo-
wiada przepisom ustawy o referen-
dum lokalnym.

Z. Berłowska

Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
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Podatki w gminie Krasne w 2016 roku
 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI GMINA 

KRASNE
STAWKI  

MAKSYMALNE* 

GMINA 
MIASTO 

RZESZÓW

1. Od gruntów: ---------- ------------ -----------

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
wzg. na sposób zakwali�kowania w ewidencji gruntów  
i budynków- od 1m2 pow. 

0,80 0,89 0,89

 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 
1 ha powierzchni 

4,58 4,58 4,58

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

0,40 0,47 0,25

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  
(Dz. U. poz. 1777)

3,00 3,00 3,00

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

- mieszkalnych - od 1m2 pow. użytkowej 0,68 0,75 0,64

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

19,60 22,86 22,86

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalif. materiałem siewnym od 1m2 pow. użytkowej  10,68 10,68 10,68

- zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytkowej  4,25 4,65 4,65

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

4,20 7,68 6,58

3. Od budowli 2% 2% 2%

* M.P. z 2015 r. poz. 735 – obwieszczenie Min. Fin. z 05.08.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na 2016 rok.

PODATEK ROLNY NA 2016 ROK GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA* 

GMINA MIASTO 
RZESZÓW

Stawka 2,5q za ha przeliczeniowy 100,00 zł/ha 134,38 zł/ha 134,38 zł/ha

Stawka 5 q za ha �zyczny 200,00 zł/ha 268,75 zł/ha 268,75 zł/ha

PODATEK LEŚNY NA 2016 ROK GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA**

GMINA MIASTO 
RZESZÓW

Stawka x 0,22 m3 za 1 ha lasu 37,63 zł/ha 42,19 zł/ha 42,19 zł/ha

* Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów po-
przedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r., która wynosi – 53,75 zł za 1 dt (q).

** Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśni-
ctwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy 2016 r., która wynosi 191,77 zł/1m3.
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Podatki w gminie Krasne w 2016 roku
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2016 ROK  

(DLA WYBRANYCH GRUP POJAZDÓW  
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SOŁECTW)

GMINA 
KRASNE

GMINA 
MIASTO 

RZESZÓW

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
do 5,5 tony włącznie 680,00 zł 708,00 zł 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony 
do 9 ton włącznie 1 180,00 zł 1 236,00 zł 

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton 
i poniżej 12 ton 1 380,00 zł 1 512,00 zł 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
ton i poniżej 12 ton 

1 710,00 zł 1 800,00 zł 

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton (np. ciągnik siodłowy o DMC zespołu pojazdów  
40 ton, 2 osiach i pneumatycznym systemie zawieszenia)

2 020,00 zł 2 376,00 zł 

6. Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
(np. naczepa o DMC zespołu pojazdów 40 ton, 3 osiach i pneumatycznym systemie 
zawieszenia)

1 220,00 zł 1 332,00 zł 

PODSUMOWANIE:
Stawki podatków lokalnych obowiązujące na terenie gminy Krasne w bieżącym roku pozostają na niezmienionych 

poziomie od 2014 roku. Jedynie w przypadku podatku od nieruchomości na 2016 rok stawka od budynków lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 0,60 zł/m2 do kwoty 19,60 zł/m2. Nadal jednak  
- w porównaniu do sąsiednich gmin pozostają one bardzo korzystne dla podatników.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRASNE Z TYTUŁU PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 R.*

SOŁECTWA DOCHODY LICZBA MIESZKAŃCÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

DOCHÓD PODATKOWY  
NA 1 MIESZKAŃCA

Krasne 3 492 630,81 zł 4 475 780,48 zł 
Malawa 931 182,44 zł 3 313 281,07 zł 
Strażów 812 848,08 zł 1 822 446,13 zł 

Palikówka 569 325,30 zł 1 221 466,28 zł 
RAZEM 5 805 986,63 zł 10 831 536,05 zł 

* Podatek rolny, leśny, od nieruchomości (bez podatku od nieruchmości Gminy Krasne) oraz podatek od środków transportowych, 
na podstawie sprawozdania Rb-27S za grudzień 2015 roku.

 D. Mazur

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH W ROKU 2016 UCHWALONE PRZEZ WŁAŚCIWE ZEBRANIA WIEJSKIE

SOŁECTWA NAZWA ZADANIA - PRZEDSIĘWZIĘCIA KWOTA WYDATKU 
(W ZŁ)

Krasne Kontynuacja zagospodarowania terenu koło Apteki w Krasnem 27 875,98

Malawa Wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Malawie 27 875,98

Palikówka Zakup wyposażenia kuchni Domu Strażaka w Palikówce 27 875,98

Strażów Doposażenie budynku OSP w Strażowie 
„Siłownia na świeżym powietrzu” w Strażowie 

7 000,00
20 875,98

RAZEM WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 111 503,92
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Budżet gminy Krasne na 2016 rok
DOCHODY BUDŻETU GMINY KRASNE*, W TYM: PLAN 

Subwencja oświatowa 9 287 222,00 zł 

Udziały w podatkach PIT i CIT 8 243 093,00 zł 

Podatki, w tym lokalne 7 697 604,00 zł 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 2 942 105,00 zł 

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego 1 679 400,00 zł 

Opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 254 592,00 zł 

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 489 375,00 zł 

Pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy, zwrot podatku Vat za lata ubiegłe, 
odpłatność za usługi opiekuńcze, za korzystanie z wychowania przedszkolnego itp.) 394 862,00 zł 

RAZEM 31 988 253,00 zł 

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRASNE*, W TYM:  PLAN 
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 14 530 791,00 zł 

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w tym zwalczanie narkomanii 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi) 4 513 859,00 zł 

Dotacja celowa do przejazów linii autobusowych nr: „14” i „4”  
(3,87 zł/1 wozokilometr) 794 552,00 zł 

Dotacja podmiotowa dla GOKiB 746 000,00 zł 

Remonty dróg gminnych (zakup usług, materiały) 440 000,00 zł 

Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Krasnem (do 1m3 ścieków) 191 220,00 zł 

Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury �zycznej i sportu 330 000,00 zł 

Oświetlenie placów i dróg 284 332,00 zł 

Ochotnicze Straże Pożarne 262 725,98 zł 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup usług, materiały) 100 000,00 zł 

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 041 208,00 zł 

Pozostałe wydatki bieżące 5 896 451,04 zł 

Wydatki inwestycyjne, w tym: 7 288 359,94 zł 

- budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników  
i przebudowa dróg powiatowych (dotacja celowa) 1 549 360,00 zł 

- zadania z zakresu rozbudowy infrastruktury wod. i kan. san.  
(m.in. jako dotacja celowa dla ZUK w Krasnem) 238 501,00 zł 

- budowa i rozbudowa gminnej bazy edukacyjnej i przedszkolnej 5 050 431,00 zł 

- pozostałe wydatki inwestycyjne (budowa siłownii zewnętrznych,  
rozwój e-usług w gminie, zakup wyposażenia, fundusz sołecki itp.) 450 067,94 zł 

RAZEM 36 419 498,96 zł 

* Sporządzono na podstawie uchwały budżetowej gminy Krasne na 2016 rok Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28.01.2016 roku oraz 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28.01.2016 roku.

Jako źródło pokrycia nadwyżki wydatków nad dochodami budżetu (tj. de�cyt budżetu) planowany jest preferencyjny kredyt długoterminowy. 
Zadłużenie gminy Krasne z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosi 2.488.003,65 zł, co stanowi 7,85% wykona-
nych dochodów na 31 grudnia 2015 roku (229,71 zł/mieszkańca). Planowane inwestycje na 2016 rok i kolejne lata budżetowe będą �nansowane 
dochodami budżetowymi z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na do�nansowanie kosztów inwestycji, środkami pochodzącymi z budżetu 
Unii Europejskiej, a także kredytami preferencyjnymi - jedynie jako uzupełnienie źródeł �nansowania, w sytuacji braku środków własnych lub ze-
wnętrznych. Roczna obsługa długu (spłata odsetek) w 2016 roku ma wynieść 205.000,00 zł, co stanowi 0,56 % wydatków budżetu gminy, a spłata 
rat kredytowych 904.552,00 zł (rozchody budżetu). Planowane zadłużenie, w związku ze zwiększoną liczbą zadań inwestycyjnych na koniec 2016 
roku może wynieść 6.919.249,61 zł. 

D. Mazur
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Zestawienie cen wody i kanalizacji
GMINA KRASNE MIASTO RZESZÓW

Cena za 
1 m3 brutto

Cena za 
1 m3 brutto

Wszyscy W   2,62 zł Gosp. domowe W 4,28 zł 

Przemysł i pozostali 
odbiorcy W 4,31 zł 

Odbiorcy kanalizacji 
podział wg zlewni K Zlewnia 

Krasne 3,67 zł Wszyscy klienci K 3,80 zł 

  K Zlewnia 
Rzeszów 4,24 zł 

  K Zlewnia 
Łąka 4,83 zł 

Opłata abonamentowa 
dla wszystkich odbiorców W+K   7,77 zł 

Opłata abonamentowa dla 
odbiorców rozliczanych wg 

wskazań wodomierza
W+K 7,45 zł 

  W 3,67 zł   W 3,67 zł 

  K   4,10 zł   K 3,78 zł 

Dodatkowa opłata 
abonamentowa 

odbiorców posiadających 
dodatkowy wodomierz 

    bezpłatnie 

Dodatkowa opłata 
abonamentowa odbiorców 
posiadających dodatkowy 

wodomierz 

  6,72 zł 

Jednorazowe koszty związane 
z zamontowaniem wodomierza ustalającego 

ilość wody bezpowrotnie zużytej wynoszą:
bezpłatnie

Wydanie warunków technicznych 22,02 zł 

Uzgodnienie dokumentacji 
montażu wodomierza 

dodatkowego
44,03 zł 

Odbiór zamontowanego 
wodomierza dodatkowego oraz 

zaplombowanie
37,88 zł 

Dojazd pracownika samochodem 
służbowym do odbioru 44,65 zł 

Wydanie warunków technicznych bezpłatnie 

Wydanie warunków technicznych 
na podstawie złożonego wniosku 40,30 zł

Za pierwszą formatkę A4 (13,80 zł 
za każdą następną formatkę A4) 

+23% podatku VAT
W - woda / K - kanalizacja

Światowa Organizacja Zdrowia - WHO - propaguje hasło: 80 proc. wszystkich chorób współczesnej cywilizacji ma związek 
z jakością wody pitnej. Jakość wody pobieranej z ujęcia i dostarczanej do domu siecią wodociągową ma istotne znaczenie 
dla ochrony zdrowia mieszkańców. Badania wskazują, że w wodzie do picia pozyskiwanej z rzek pojawia się coraz więcej 
śladowych ilości szkodliwych substancji, które nawet w niewielkiej ilości (mniejszej niż dopuszczalne stężenia określone 
przepisami) wypijane z herbatą lub kawą mają fatalny wpływ na zdrowie człowieka. Natomiast wodę pozbawioną tych 
toksyn pobiera się ze studni głębinowych. Wystarczy ją tylko oczyścić na filtrze „cedząc przez złoże piasku” dla usunięcia 
związków żelaza i manganu, co ma miejsce na Stacji Uzdatniania Wody w Krasnem.

M. Brzychc
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Po raz kolejny (dziewiąty licząc od 
2004 roku) władze miasta Rzeszowa 
wszczęły procedurę zmiany granic 
Miasta polegającą na zniesieniu, czy-
li praktycznie likwidacji gminy Krasne 
lub włączenia sołectwa Krasne do te-
rytorium Miasta Rzeszowa. Po raz ko-
lejny Rada Gminy Krasne i Wójt Gminy 
Krasne (stosownie do zasad wynikają-
cych ze stosownych zapisów ustawy 
o samorządzie gminnym) zmuszeni 
byli zorganizować konsultacje społecz-
ne, które muszą poprzedzić podjęcie 
uchwał opiniujących projekt zaistnie-
nia proponowanych zmian terytorial-
nych. Organy naszej Gminy zmuszone 
były zrealizować to zadanie pomimo 
tego, że uprzednio nasi współobywa-
tele 8-krotnie w zdecydowanej więk-
szości opowiedzieli się negatywnie co 
do zaistnienia jakichkolwiek zmian te-
rytorialnych kosztem gminy Krasne. Po 
zakończeniu konsultacji i zapoznaniu 
się z ich wynikami, Rada Gminy Krasne 
w trakcie XVIII Sesji w dniu 28 stycznia 
2016 r., uchwałami Nr XVIII/154/2016 
i Nr XVIII/155/2016, negatywnie za-
opiniowała projekty ww. zmian tery-
torialnych. Pełne treści ww. uchwał są 
prezentowane na stronie internetowej 
gminy Krasne (Aktualności) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy 
Krasne. 

Dziewiąte już (licząc od 2004 roku) 
z kolei wystąpienie z wnioskiem w tej 
sprawie jest jawnym wyrazem nieprze-
strzegania zasad demokracji, na któ-
rych winno się opierać społeczeństwo 
obywatelskie. Jest także wyrazem in-
strumentalnego traktowania obowią-
zującego prawa i lekzeważenia zdania 
mieszkańców naszej wspólnoty, kon-
sekwentnie negującej możliwość zaist-
nienia takich zmian. 

Aktualne wyniki konsultacji oraz ich 
rezultaty z lat ubiegłych, nie pozosta-
wiają nawet cienia wątpliwości co do 
negatywnej opinii większości miesz-
kańców w tej kwestii. Większość na-
szych mieszkańców nie widzi aktualnie 
żadnych korzyści, a tym bardziej per-
spektyw związanych z przyłączeniem 
gminy Krasne do Miasta. Uważają, że 
tereny te staną się głębokimi peryfe-
riami Miasta, co można obecnie zaob-

serwować na przykładzie przejętych 
uprzednio przez Miasto z terytorium 
gminy Krasne miejscowości, jak i na 
analogicznych przykładach z całego 
kraju.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa 
w sprawie połączenia gmin oraz prze-
jęciu miejscowości Malawa nie opiera-
ją się na jakichkolwiek wiarygodnych 
analizach, studiach lub innych opra-
cowaniach uwzględniających skutki 
realizacji takiej koncepcji w kontekście 
celowościowym, ekonomicznym i spo-
łecznym, odnoszących się do przed-
miotu proponowanych zmian. Wydaje 
się, że wnioskodawcom przyświeca 
zasada „najpierw przejmijmy, a później 
jakoś to będzie”. W takiej sytuacji przy 
ocenie zasadności wniosku przyjmuje 
się wymiar korzyści i strat w odniesie-
niu do danej jednostki. I tutaj należy 
stwierdzić, że bilans korzyści i strat wy-
pada zdecydowanie na niekorzyść Mia-
sta – bowiem nie ma ono niczego do 
zaoferowania naszym mieszkańcom.

Podstawowe pytanie, na które na-
leżałoby przede wszystkim udzielić 
odpowiedzi to kwestia, co zyskają 
mieszkańcy Gminy lub Malawy po 
przyłączeniu do Miasta. Trudno znaleźć 
dla nich jakąkolwiek pozytywną odpo-
wiedź, bowiem: uwzględniając wysokie 
zadłużenie Miasta (pomimo niezwykle 
szczodrych obietnic władz Miasta – 
uznanych za bezzasadne nawet przez 
znaczną część radnych Miasta), zacho-
dzi niewielkie prawdopodobieństwo 
inwestowania na terenach przyłączo-
nych w taki sposób, aby korzyści z ta-
kich inwestycji odnosili mieszkańcy na-
szych miejscowości. Mieszkańcy mają 
uzasadnione obawy, że planowane, 
przez władze miasta na tych obszarach 
inwestycje miejskie takie jak: obwod-
nica Rzeszowa i obiekty przeciwdziała-
jące powodziom na terenie Rzeszowa 
w sposób istotny pogorszą sytuację 
sporej części naszych współobywateli. 

Twórca Reformy samorządowej Pro-
fesor Jerzy Regulski wypowiadając 
się na temat zmian terytorialnych dla 
Dziennika Gazeta Prawna (Nr 8 (3901) 
z 14 stycznia 2015 r.) stwierdził: „Dajmy 
ludziom spokój. Niech się rządzą na 
własnym podwórku swoimi lokalnymi 

sprawami. Oni najlepiej wiedzą, czego 
im potrzeba. Są mądrzejsi od różnych 
decydentów. Nie trzeba na siłę tworzyć 
metropolii. Nie można deprecjonować 
małych gmin, które dobrze sobie ra-
dzą. Mają poczucie tożsamości. Nikt nie 
powinien ich na siłę łączyć czy dzielić. 
Ważna jest lokalna świadomość. Na 
tym polega samorząd. Przecież po to 
był tworzony te 25 lat temu.”

Pragnę Państwa poinformować, że 
w dniu 26 stycznia 2016 r. do Urzędu 
Gminy Krasne wpłynął wniosek dwu-
dziestoosobowej grupy mieszkańców 
naszej Gminy inicjujący przeprowadze-
nie referendum lokalnego w gminie 
Krasne, w sprawie: „Czy jesteś za do-
browolnym połączeniem gminy Kras-
ne z miastem Rzeszów.”, „Czy jesteś za 
przyłączeniem sołectwa Malawy do 
Rzeszów”.

Tryb i zasady przeprowadzenia ta-
kiego referendum lokalnego określa 
ustawa z dnia 15 września 2000 r. o re-
ferendum lokalnym. Wniosek o prze-
prowadzenie referendum rozpatruje 
Komisja powołana przez Radę Gminy 
Krasne, która po otrzymaniu opinii 
Komisji podejmuje uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia referendum lub 
uchwałę o odrzuceniu wniosku inicja-
tora. Wg wstępnych szacunków koszty 
przeprowadzenia referendum lokalne-
go mogą osiągnąć, a nawet przekro-
czyć kwotę trzydziestu tysięcy złotych.

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło 
w nim udział co najmniej 30% upraw-
nionych do głosowania tj. 2567 osób. 
Wynik referendum jest rozstrzygający, 
jeżeli za jednym z rozwiązań w spra-
wie poddanej pod referendum oddano 
więcej niż połowę ważnych głosów. 

Wniosek o przeprowadzenie referen-
dum nie zawiera żadnego merytorycz-
nego uzasadnienia, ani jakiegokolwiek 
bilansu korzyści dla postulowanych 
rozwiązań, zatem trudno odpowie-
dzieć na pytanie co według inicjatorów 
jest powodem dla jego przeprowadze-
nia, ponoszenia związanych z tym wy-
datków i jakiejkolwiek innej rzeczowej 
przesłanki dla kolejnego dziesiątego 
z kolei konsultowania tych samych 
spraw. 

Wit.

Re�eksje
Kolejny raz próbują nas dzielić i likwidować
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Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami komunalnymi 

od 1 stycznia 2016 roku
Od 1 stycznia 2016 roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krasne 

zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o. Liderem. Umowa zawarta została na okres 2 
lat i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2017 r. 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 
tej opłaty, stawki opłat w roku 2016 nie ulegają zmianie. Zmianie nie uległy także zasady segregacji odpadów oraz częstotliwość ich 
odbioru. Nowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie internetowej gminy. Jednocześnie informujemy, że od 1 
marca 2016 r. zmienia się harmonogram dla mieszkańców miejscowości Malawa oraz Strażów. Wprowadzenie zmian podyktowane 
jest ujednoliceniem dni odbioru w miejscowości Malawa oraz wyszczególnieniem numerów z miejscowości Strażów. Po wprowa-
dzonych zmianach odpady w poszczególnych miejscowościach odbierane będą w tym samym dniu, bez rozróżnienia na miejsca 
trudno dostępne. Poniżej nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu Malawy i Strażowa.

ROK, MIESIĄC, DZIEŃ 

MIEJSCOWOŚĆ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016

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

MALAWA 
(piątek)

mokre 9*-22 5-19 4-18 2*-15-
29 13-28* 10-24 8-22 5-20* 2-16-

30 14-28 12*-25 9-23

suche 22 19 18 29 28* 24 22 20* 30 28 25 23

STRAŻÓW 
(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 108A, 108B, 109, 110, 111, 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, 365F, 365G, 412, 
412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458

* przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto

Odbiór pojemników z odpadami komunalnymi jak i worków z frakcją suchą odbywa się od godz. 600

Segregacja odpadów w gminie Krasne 
Po zmianie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiąza-

ne do tworzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) samodzielnie lub wspólnie 
z inną gminą lub gminami. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. taki punkt udostępniony jest dla naszych mieszkańców na terenie 
m. Rzeszowa w terminach jak poniżej.

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 Paździer-
nik Listopad Grudzień

13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przetermino-
wanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 20.

Początkiem roku ruszyła na terenie naszej gminy w wybranych punktach testowa 
zbiórka szkła pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych. Zachęcamy do korzysta-
nia z punktów: 

• Palikówka-Badunie – 1 pojemnik
• Palikówka-Łącznik – 1 pojemnik
• Palikówka-Pętla – 1 pojemnik
• Krasne - obok stadionu – 2 pojemniki
• Krasne-Wólka - II pętla – 1 pojemnik

M. Drabik
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Jednym z zadań władzy samorządo-
wej jest obowiązek dbania o prawid-
łowy stan środowiska i propagowanie 
postaw ekologicznych. Aby efekt był wi-
doczny potrzeba zaangażowania wielu 
osób, w tym także mieszkańców naszej 
gminy. Jednym z zadań jakie sprawiają, 
że żyjemy w coraz czystszym środowi-
sku jest usuwanie azbestu z budynków 
oraz miejsc ich czasowego składowa-
nia. Wspólnie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie podejmowane są 
działania polegające na usunięciu tego 
niebezpiecznego dla środowiska oraz 
zdrowia odpadu. Dotychczas z terenu 
gminy Krasne usunięto 320,603 Mg az-
bestu oraz pozyskano środki w wysoko-
ści 112 918,00 zł. 

Lata 2014-2015 to także okres, 
w którym Gmina pozyskała z budżetu 

państwa fundusze w ramach środków 
powodziowych w kwocie 737 830,00 
zł. Należy wspomnieć, że łącznie ze 
środków powodziowych w latach 2010-
2015 udało się pozyskać kwotę 2 004 
752,00 zł. W ramach tej kwoty wykona-
no:

- w 2014 roku:
• „Remont drogi gminnej Malawa-

-Zagóra nr 008568R w km 0+300-
0+800 w miejscowości Malawa 
wraz z remontem przepustu w km 
0+400”

• „Remont drogi gminnej Strażów-
-Olszyny nr 008559R w km 0+100 
do 0+500 w miejscowości Strażów”

- w 2015 roku:
• „Przebudowa drogi gminnej nr 

008562R w km 0+000-0+800 
w miejscowości Krasne”

Ochrona środowiska to także pra-
widłowa gospodarka wodna. Każdego 
roku dokonywane są prace związane 
z konserwacją urządzeń melioracyjnych 
polegające głównie na wykoszeniu po-
rostu traw na skarpach i dnach rowów, 
opryski i odmulanie rowów, przepu-
stów i wylotów drenarskich, przebudo-
wy przepustów oraz usuwanie awarii na 
sieci drenarskiej. W roku 2015 na 39 789 
mb rowów melioracyjnych konserwa-
cją objęto 32 085 mb co stanowiło 81 % 
ogólnej ilości rowów. Działania te moż-
liwe były dzięki bardzo dobrej współ-
pracy Gminy z Rejonowym Związkiem 
Spółek Wodnych w Trzebownisku, który 
od wielu lat prowadzi działalność na te-
renie gm. Krasne. Wykonanie prac moż-
liwe było też dzięki dotacjom z budżetu 
państwa z Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Urzędu Gminy Krasne oraz ze skła-
dek członkowskich. Dla porównania 

Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna
W 2016 roku dla naszych mieszkańców, jak co roku organizowane będą Mobilne Zbiórki Odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MOBILNYCH PUNKTACH ZBIÓRKI ODPADÓW  
NA TERENIE GMINY KRASNE 

Dzień odbioru odpadów Lokalizacja MPZO Godziny odbioru odpadów

7 kwiecień 2016 
(czwartek)

Palikówka (parking przy remizie OSP) 13:30-15:30

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

8 kwiecień 2016 
(piątek)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 13:30-15:30

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

21 czerwiec 2016 
(wtorek)

Palikówka (parking przy remizie OSP) 13:30-15:30

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

22 czerwiec 2016 
(środa)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 13:30-15:30

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

18 październik 2016 
(wtorek)

Palikówka (parking przy remizie OSP) 13:30-15:30

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

19 październik 2016 
(środa)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 13:30-15:30

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

W ramach MPZO zbieramy:
- w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów: papier, szkła, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateria-
łowe, 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 komunalne. 

M. Drabik

Gospodarka odpadami
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stawka na terenie gm. Krasne dla miesz-
kańca z 1 ha gruntów zmeliorowanych 
kształtuje się w kwocie od 33,00 zł do 
40,00 zł, gdzie na terenie Rzeszowa 
stawka ta jest jednakowa i wynosi 60,00 
zł z 1 ha gruntów zmeliorowanych. 

Ponadto dbając o środowisko gmina 
organizuje Mobilne Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz Punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych tzw. 
PSZOK. 

Gospodarka odpadami to kolej-
ne wyzwanie jakiemu musi podołać 
gmina. Z roku na rok przybywa miesz-
kańców, a co za tym idzie odpadów 
komunalnych. W roku 2014 z terenów 
zamieszkałych zebrano 2454,5 Mg 
zmieszanych odpadów komunalnych. 
Mimo tak dużej ilości odpadów w bie-
żącym roku udało nam się utrzymać 
dotychczasowe ceny, a stawka nie ule-
gła zwiększeniu. Przykładowo rodzi-
na czteroosobowa na terenie gminy 

zapłaci 32 zł miesięcznie, gdzie taka 
rodzina mieszkająca na terenie miasta 
Rzeszowa zapłaci 46 zł miesięcznie za 
odpady zbierane w sposób selektywny. 
Znaczne różnice są także przy nieselek-
tywnym zbieraniu, i tak dla przykładu 
rodzina pięcioosobowa za nieselektyw-
ne zbieranie odpadów zapłaci 75 zł, na-
tomiast w Rzeszowie opłata ta wyniesie 
90 zł miesięcznie. 

M. Drabik

Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna

Krasne,  przed modernizacją Krasne,  po modernizacji

Krasne,  przed modernizacją Krasne,  po modernizacji

Strażów,  przed modernizacją Strażów,  po modernizacji
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Z roku na rok gminne słupki statystycz-
ne rosną w górę. Na dzień 31 grudnia 
2015 r. na terenie Gminy Krasne zamel-
dowanych było 10 831 osób (5 555 kobiet  
i 5 276 mężczyzn), co stanowi przyrost 
liczby mieszkańców licząc do roku po-
przedniego o 158 osób. Najliczniejszą 
miejscowością w gminie jest Krasne z licz-
bą 4 475 mieszkańców. Malawę pod ko-
niec roku zamieszkiwało 3 313 osób, Stra-
żów – 1 822 osoby, a Palikówkę – 1 221 
osób. W tej ostatniej miejscowości zano-
towano spadek ludności o 8 osób w po-
równaniu z 2014 r.

Przyrost liczby mieszkańców w 2015 
r. wynika z dodatniej migracji związanej 
z osiedlaniem się na terenie gminy Kras-
ne osób, które zdecydowały się na zakup 
domu lub zakup działki i budowę budyn-
ku mieszkalnego. Na dodatnim poziomie 
ukształtował się również przyrost natural-
ny. Różnica między liczbą urodzeń, a licz-
bą zgonów wyniosła 35 osób. 

W minionym 2015 roku na świat przy-
szło 124 dzieci, po równo: 62 dziewczy-
nek i 62 chłopców. W porównaniu do 
roku 2014 to o 8 maluchów mniej. Naj-
więcej nowo narodzonych dzieci przy-
było w Krasnem – 61, w Malawie - 31, 
w Strażowie - 18, a w Palikówce – 14. Naj-
popularniejszymi imionami wybieranymi 
przez rodziców dla dzieci w 2015 r. były: 
wśród dziewczynek – Julia, Emilia i Liliana, 
a wśród chłopców – Aleksander, Kacper 
i Tymon. Niektórzy rodzice zdecydowali 
się na nieco bardziej oryginalne imiona, 
takie jak: Nela, Nina, Julita, Nikodem, Mar-
cel czy Oliwier.

Drugim po urodzeniach elementem 
ruchu naturalnego kształtującego liczbę 
ludności są zgony, które w gminie Krasne 
w 2015 r. wynosiły 89 osób (44 kobiet i 45 
mężczyzn). Obserwując statystyki doty-
czące zgonów zauważyć można, że ich 
ilość spada. W porównaniu do roku 2014 
to o 7 zgonów mniej. Najwięcej zgonów 
odnotowano w Krasnem – 32, niedużo 
mniej w Malawie – 30, w Palikówce – 15, 
a najmniej w Strażowie – 12. 

Podstawowym czynnikiem wpływają-
cym na zmiany zachodzące w ruchu lud-
ności są małżeństwa, które są najbardziej 
rozpowszechnioną formą zakładania ro-
dziny. Związek małżeński w 2015 r. zawar-
ło 84 osób. 

W ostatnich latach odnotować moż-
na wzrastającą liczbę rozwodów. W 2015 
roku odnotowano 22 rozwody.

Jednym z optymistycznych akcentów 
jest wzrastająca liczba małżeństw obcho-
dzących Jubileusz 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego, tzw. „Złote Gody”. W ubiegłym 
roku takich par było 22.

Na terenie gminy Krasne mieszkają 
również 3 osoby, które obchodziły Jubi-
leusz setnych urodzin. Najstarszym męż-
czyzną jest mieszkaniec Palikówki, który 
w październiku 2015 r. skończył 102 lata, 
a najstarszymi kobietami są: mieszkanka 
Malawy, która w lipcu 2015 r. skończyła 
101 lat, oraz mieszkanka Krasnego, która 
w listopadzie 2015 r. skończyła 100 lat. 

A. Szpyrka, G. Giedlarowiec

Urząd Stanu Cywilnego
Demogra�czne podsumowanie 2015 roku

Od 1 marca 2015 r. dowód osobisty 
możemy wyrobić w najbliższym urzędzie 
gminy, niezależnie od meldunku. Dotych-
czas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie 
właściwym dla naszego miejsca zameldo-
wania. Nasz nowy dokument odbierzemy 
w tym samym urzędzie, w którym złoży-
liśmy wniosek. Odmiejscowieniu uległo 
również zgłaszanie utraty dowodu oso-
bistego. Posiadacz dowodu osobistego, 

którego dowód został utracony, zgłasza 
niezwłocznie, osobiście ten fakt organo-
wi dowolnej gminy, a poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej 
placówce konsularnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. W związku z tym warto wiedzieć, 
że dowód osobisty zgłoszony jako utra-
cony jest nieodwracalnie unieważniany 
w rejestrze Dowodów Osobistych, poza 
tym, informacja o utracie i unieważnieniu 

dowodu jest niezwłocznie przekazywana 
do Systemu Informacyjnego Schengen, 
a także wykazu unieważnionych dowo-
dów osobistych. Posługiwanie się zatem 
dowodem osobistym zgłoszonym jako 
utracony może powodować negatywne 
konsekwencje dla jego posiadacza pod-
czas przekraczania granic lub dokony-
wania czynności prawnych na podstawie 
tego dokumentu.

A. Szpyrka

Nowe dowody osobiste
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W dniu 28 stycznia 2016 r. Rada Gmi-
ny Krasne, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty, podjęła uchwałę w sprawie utworze-
nia od 1 września 2016 r. Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Krasnem.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 i ust.1d usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 
z późn. zm.), organ prowadzący szkoły 
różnych typów może je połączyć w ze-
spół. Organ prowadzący może również 
połączyć w zespół prowadzoną przez 
siebie szkołę podstawową z prowadzo-
nym przez siebie przedszkolem mają-
cym siedzibę na obszarze objętym ob-
wodem tej szkoły.

Połączenie Gminnego Przedszkola 
w Krasnem, Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Krasnem oraz Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Krasnem 
w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kras-
nem ma na celu lepszą organizację 
pracy oraz usprawnienie procesu zarza-
dzania placówką. Powyższe działanie 
nie będzie miało wpływu na dotychcza-
sowy przebieg i organizację procesów 
kształcenia w poszczególnych typach 
szkół oraz nie wpłynie negatywnie na 
zapewnienie przez wymienione jed-
nostki oświatowe bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży.

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Krasnem nie narusza 
odrębności rad pedagogicznych, rad 
rodziców i samorządów uczniowskich 
poszczególnych szkół wchodzących 
w jego skład. Oznacza to, że rady peda-
gogiczne, jak i organy społeczne szkół, 
działają na takich samych zasadach, jak 
przed włączeniem do Zespołu. Szkoły 
zachowają dotychczasowe nazwy oraz 
swoich patronów. 

Organizacyjnie nastąpi poprawa 
warunków kształcenia ze względu na 
możliwość korzystania z całego zasobu 
bazy dydaktycznej. Warunki techniczne 
budynków, odpowiednie wyposażenie 
sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, 
pracownie komputerowe i baza sporto-
wa pozwolą na lepsze i efektywniejsze 
wykorzystanie pomieszczeń szkolnych, 
zmniejszenie zmianowości oraz zwięk-
szenie ilości zajęć pozalekcyjnych.

Nadal będą funkcjonować kuchnia 
i stołówka dla uczniów SP i Gimnazjum, 
oraz kuchnia w Przedszkolu w Krasnem.

Połączenie szkół i przedszkola będzie 
miało wpływ na racjonalne zatrudnie-
nie i wykorzystanie potencjału kadry 
pedagogicznej. Wielu nauczycieli od lat 
pracuje w obu szkołach na niepełnych 
etatach. Utworzenie Zespołu umożliwi 
pracę w pełnym wymiarze dla nauczy-
cieli oraz prawidłową organizację do-

raźnych zastępstw zarówno w szkołach 
jak i przedszkolu.

Funkcjonowanie szkół w Zespole po-
zwoli na integrację kadry dydaktycznej, 
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 
zwiększenie mobilności nauczycieli po-
dejmujących różne działania na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego. Przy-
czyni się do podejmowania działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych na poszczególnych 
etapach edukacyjnych z wykorzysta-
niem dobrych praktyk łączonych jedno-
stek. 

Połączenie szkół nie będzie miało 
wpływu na zmniejszenie nadzoru pe-
dagogicznego dyrektora. Pozwoli na 
spójne i systemowe zarządzanie szkoła-
mi wchodzącymi w skład Zespołu, pod 
kierownictwem jednego dyrektora, ze 
wspólną administracją szkolną i obsługą. 

Wszyscy pracownicy szkół i przed-
szkola staną się z dniem 1 września 
2016 r. pracownikami Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Krasnem. Nie 
przewiduje się redukcji etatów. Dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krasnem zostanie wyłoniony w dro-
dze konkursu.

Wsparcie dla dyrektora w organizacji 
procesów edukacyjnych będą stanowili 
powołani przez niego wicedyrektorzy.

G. Belcyr

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem

Zgodnie z założeniami Programu Ro-
dzina 500 plus na pomoc w wysokości 
500 zł miesięcznie mogą liczyć rodziny 
wychowujące drugie i kolejne dziecko. 
Rodziny o niskich dochodach otrzymają 
wsparcie także dla pierwszego lub jedy-
nego dziecka przy spełnieniu kryterium 
800 zł netto lub 1200 zł netto w przy-
padku wychowywania w rodzinie dzie-
cka niepełnosprawnego. Projekt ustawy 
zakłada, że z pomocy skorzystają rodzice 
oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Wniosek o przyznanie świadczenia 
będzie można złożyć przez Internet lub 
osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krasnem. Osoby ubiega-
jące się o wsparcie na pierwsze dziecko, 
będą dokumentowały sytuację dochodo-
wą dołączając do wniosku odpowiednie 
oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącz-
nie na drugie i kolejne dzieci nie będzie 

konieczności dokumentowania sytuacji 
dochodowej.

Wnioski będzie można składać od  
1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu pla-
nowanego startu programu. Jeśli wnio-
sek zostanie złożony w ciągu pierwszych  
3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie 
wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to unik-
nąć kolejek i zapewni płynność wypłat. 
Do programu będzie można dołączyć 
w dowolnym momencie. W kolejnych 

miesiącach świadczenie będzie wypłaca-
ne od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie 
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z innych systemów 
wsparcia, dotyczy to w szczególności 
świadczeń z pomocy społecznej, fundu-
szu alimentacyjnego, świadczeń rodzin-
nych, dodatków mieszkaniowych.

W. Leszczyńska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Świadczenie rodzicielskie na podsta-
wie art. 17c ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. 
poz. 114 ze zm.) przysługuje osobom, 
które urodziły dziecko, a które nie otrzy-
mują zasiłku macierzyńskiego lub upo-
sażenia macierzyńskiego. Uprawnieni 
do pobierania tego świadczenia są więc 
m.in. bezrobotni (niezależnie od rejestra-
cji lub nie w urzędzie pracy), studenci, 
rolnicy, osoby wykonujące prace na pod-
stawie umów cywilnoprawnych, a także 
osoby zatrudnione lub prowadzące po-
zarolniczą działalność gospodarczą, jeśli 
nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest 
uzależnione od dochodu rodziny.

Świadczenie to mogą otrzymać także 
rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycz-
nia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasił-
ku macierzyńskiego – w takim przypadku 
świadczenie rodzicielskie przysługuje im 
od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez 
dziecko 52 tygodnia życia (odpowied-
nio dłużej w przypadku wieloraczków 
– nawet do 71 tygodnia), jeżeli wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia rodzi-
cielskiego zostanie złożony w terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy. Jeżeli wniosek złożony zostanie po 

1 kwietnia 2016 roku, powyższe świad-
czenie będzie przysługiwało od miesiaca 
jego złożenia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
• matce albo ojcu dziecka, z uwzględnie-

niem ust. 2 ustawy;
• opiekunowi faktycznemu dziecka 

w przypadku objęcia opieką dziecka 
w wieku do ukończenia 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec które-
go podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do ukończenia 10 
roku życia;

• rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodzi-
ny zastępczej zawodowej, w przypad-
ku objęcia opieką dziecka w wieku do 
ukończenia 7 roku życia, a w przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto de-
cyzję o odroczeniu obowiązku szkol-
nego – do ukończenia 10 roku życia;

• osobie, która przysposobiła dziecko, 
w przypadku objęcia opieką dziecka 
w wieku do ukończenia 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec które-
go podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do ukończenia 10 
roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje 

ojcu dziecka w przypadku:
• skrócenia okresu pobierania świadcze-

nia rodzicielskiego na wniosek matki 

dziecka po wykorzystaniu przez nią 
tego świadczenia za okres co najmniej 
14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

• śmierci matki dziecka; 
• porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
od dnia:
• porodu – w przypadku matki lub ojca 

dziecka;
• objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż 

do ukończenia przez dziecko 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż 
do ukończenia przez nie 10 roku życia 
– w przypadku opiekuna faktycznego 
dziecka lub rodziny zastępczej;

• przysposobienia dziecka, nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 10 roku życia – 
w przypadku osoby przysposabiającej 
dziecko. 
Wnioski o ustalenie prawa do świad-

czenia rodzicielskiego można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Krasnem-Dział Świadczeń rodzinnych 
pok.11 /budynek Urzędu Gminy Krasne/ 
od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30.

W. Leszczyńska

Nowe świadczenia rodzicielskie

Nowa propozycja dla naszych mieszkańców

Projekt E-KOMPETENCJE 
dla mieszkańców gmin

W dniu 1 lutego 2016 r. 
Gmina Krasne przystąpiła 
do projektu pt. „E-KOMPE-
TENCJE dla mieszkańców 
gmin”. Liderem projektu jest 
Stowarzyszenie B-4 z siedzi-
bą w Rzeszowie. Realizacja 
programu będzie �nanso-

wana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". 

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy – wszyst-
kich osób dorosłych, w tym również niepełnosprawnych. 
Uczestnicy szkoleń będą mogli nabyć kompetencje cyfro-
we, począwszy od nauki podstawowej obsługi kompute-
ra i Internetu, jak również rozwinąć umiejętności bardziej 
zaawansowane, np. korzystanie z serwisów aukcyjnych czy 
załatwianie spraw urzędowych online, a nawet prowadze-
nie działalności gospodarczej przez Internet. 

Rozstrzygnięcie Konkursu na do�nansowanie projek-
tów nastąpi w sierpniu b.r.; rozpoczęcie realizacji projektu 
zaplanowane jest na jesień b.r. O postępie prac nad projek-
tem będziemy informować Państwa na bieżąco. 

D. Darzycka

Szansa Gminy Krasne 
na międzynarodową współpracę

Dzięki programowi „Europa 
dla Obywateli” Gmina Krasne 
nawiązała w poprzednim roku 
współpracę z włoskim miastem 
Santarcangelo oraz chorwa-

ckim Szybenikiem. Projekt pod oryginalną nazwą „Dreamy (Dreaming 
European Aspirations of Youngsters)” ma na celu promocję czynnego 
udziału obywateli w życiu demokratycznym na ich terytorium i deba-
tę nad przyszłością Unii Europejskiej. Projekt ma za zadanie zwiększa-
nie świadomości obywateli Unii Europejskiej, szczególnie młodego 
pokolenia, na temat trwającego kryzysu ekonomicznego i społeczne-
go oraz jego wpływu na postrzeganie Europy przez jej obywateli. 

W ramach projektu, na przełomie kwietnia i maja br., włoskie mia-
sto Santarcangelo organizuje międzynarodowe spotkanie z udziałem 
strony polskiej i chorwackiej. Do jego udziału zaproszonych zostało 25 
osób z Gminy Krasne, głównie działacze społeczni, kulturalni i sporto-
wi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także władze samo-
rządowe, przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. 
Celem spotkania jest zawiązanie szeroko rozumianej współpracy, po-
legającej na tzw. „łączeniu miast bliźniaczych”, w ramach której part-
nerzy będą wymieniać się pomysłami i dzielić doświadczeniami w ak-
tywizacji społecznej swoich obywateli.

Mamy nadzieję, że wyjazd grupy z Krasnego będzie dobrym do-
świadczeniem i przyniesie konkretne efekty związane ze współpracą 
z zagranicznymi partnerami.

G. Giedlarowiec
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Sport

Sobota, 5 grudnia 2015 r., w Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum w Kras-
nem upłynęła pod znakiem aktywności 
sportowej promującej zdrowy styl życia 
i atrakcyjny sposób spędzania wolnego 
czasu. W I Gminnym Mikołajkowym Tur-
nieju Piłki Siatkowej pod hasłem „Nie piję, 
nie palę – gram w siatkę i tym się chwalę” 
wzięło udział 140 uczniów reprezentu-
jących wszystkie szkoły z terenu gminy 
Krasne. 

Turniej otworzył wójt gminy Kras-
ne, Pan Wilhelm Woźniak, który powitał 
wszystkich obecnych, życząc zawodni-
kom udanej sportowej rywalizacji. Mie-
liśmy również przyjemność gościć Pana 
Ivana Ilicza, wielokrotnego reprezentanta 
Serbii i Czarnogóry, byłego gracza Asecco 
Resovii Rzeszów oraz Pana Marka Magier-
skiego, Przewodniczącego Komisji Oświa-
towej RG Krasne. 

Otwarciu turnieju towarzyszyły wystę-
py artystyczne uczniów szkół z Krasnego: 
układy choreogra�czne zaprezentowa-
ły mażoretki z GOKiB w Krasnem oraz 
uczennica szkoły podstawowej, Wiktoria 
Fila, zaś w duecie wokalnym wystąpiły: 
Anastazja Rejman i Izabela Porada. 

Po części o�cjalnej rozpoczęła się ry-
walizacja sportowa w trzech kategoriach 
wiekowych – klas czwartych, szóstych 
i gimnazjum w dwóch salach gimna-
stycznych, nad którą czuwała Pani Paulina 
Chamerska – Le-
miech – sędzia 
szczebla central-
nego w piłce siat-
kowej. 

Po trwających 
wiele godzin 
i bardzo emo-

cjonujących meczach przyszedł czas na 
wręczenie pucharów i dyplomów przez 
zaproszonych gości oraz dyrektorów 
szkół. Ponadto każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy imienny dyplom. 

 
Najlepszymi zawodnikami turnieju 

w swoich kategoriach okazali się: Karol 
Skomra ze Strażowa, Martyna Grzesik 
z Palikówki, Aleksandra Dubiel i Małgo-
rzata Kipczak z Krasnego, Maciej Jęczalik 
z Malawy.

Drużyny z Krasnego zajęły pierwsze 
miejsca w kategorii klas czwartych, szó-
stych, jak i gimnazjum dziewcząt. Zarów-
no Szkoła Podstawowa, jak i Gimnazjum 
w Krasnem, od wielu lat mogą poszczycić 
się dużymi osiągnięciami w grach zespo-
łowych, a w szczególności w piłce siat-

kowej. Wierzyliśmy, że i tym razem tak 
będzie, choć przede wszystkim liczyły się 
dobra zabawa i wspaniała sportowa at-
mosfera.

Należy dodać, że dzięki uprzejmości 
�rm: Delikatesy Centrum oraz Piekarni 
Rogala i Szubert, sponsorom turnieju, 
wszyscy uczestnicy rozgrywek, ich opie-
kunowie oraz zaproszeni goście mogli 
skorzystać z poczęstunku. 

Sobotnią imprezę sportową należy 
uznać za bardzo udaną. Świadczą o tym; 
duża liczba zawodników i zawodniczek 
aktywnie spędzających sobotni dzień, 
sportowa rywalizacja zgodnie z zasadami 
fair play, liczni kibice, bardzo dobre przy-
gotowanie organizacyjne. Oby więcej ta-
kich imprez na terenie naszej gminy.

Organizatorzy

Mikołajki na sportowo
I Gminny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Krasnem

Miejsce
Kategoria 

dwójki 
dziewcząt

Kategoria 
dwójki  

chłopców

Kategoria 
czwórki 

dziewcząt

Kategoria 
czwórki 

chłopców

Gimnazjum 
dziewczęta

Gimnazjum 
chłopcy

1 Krasne Krasne Krasne Krasne Krasne Malawa
2 Palikówka Palikówka Malawa Malawa Palikówka Strażów
3 Strażów Palikówka Strażów Strażów Krasne
4 Palikówka

W dniach 16.02 i 18.02.2016 r. 
w pawilonie przy Obiekcie Sportowo-Re-
kreacyjnym "Crasnovia" w Krasnem odbył 
się II amatorski turniej tenisa stołowe-
go dla dzieci i młodzieży. Organizowany 
przez GOKiB Krasne oraz Stowarzyszenie 
SKE „Kalokagatia”. Zwycięzcami turnieju 
w kategorii do 14 lat zostali: 1. Miejsce – 
Bartosz Jabłoński, 2. Miejsce – Filip Horski, 
3. Miejsce – Hubert Horski. W kategorii 
powyżej 14 lat zostali: 1. Miejsce – Adrian 
Mazera, 2. Miejsce – Bartosz Haba, 3. Miej-
sce – Łukasz Cyrnek. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za przybycie i życzymy dal-

szych sukcesów. Obszerna relacja z tur-
nieju na stronie internetowej GOKiB Kras-
ne.

Bartłomiej Giereś, Rafał Furtek

II Turniej Tenisa Stołowego
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Wychowankowie Gminnego Przed-
szkola w Malawie zostali ostatnio po raz 
kolejny zwycięzcami dwóch ogólnopol-

skich konkursów. Maja Lew (lat 5) zdoby-
ła III miejsce za pracę w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym "Polska Moja Oj-
czyzna", wykonaną pod opieką nauczy-
cielki Pauliny Kwiatek - Buż. Natomiast 
Oliwia Borek (lat 3) zdobyła wyróżnienie 
za pracę w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Przyjaciel wszystkich – Pluszo-
wy Miś”, wykonaną pod opieką nauczy-
cielki Teresy Lampart - Halaburda. 

Serdecznie gratulujemy dzieciom, Ro-
dzicom oraz nauczycielom laureatów. 
Dzieci z malawskiego przedszkola aktyw-

nie rozwijają swoje talenty i już przygoto-
wują się do udziału w kolejnych konkur-
sach.

W ten m.in. sposób w Gminnym Przed-
szkolu w Malawie organizowana jest 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
polegająca na rozpoznawaniu i zaspo-
kajaniu indywidualnych potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych wychowanka, 
wynikających w tym przypadku ze szcze-
gólnych uzdolnień dziecka. 

Iwona Bereś

Sukces Gminnego Przedszkola w Malawie 
na szczeblu ogólnopolskim

My, współcześni Polacy, znamy II woj-
nę światową głównie z lekcji historii, 
z telewizji, rzadziej z opowiadań starszych 
osób. Czasem słyszymy o ludziach, którzy 
zafascynowani przeszłością, szukają wy-
trwale pamiątek dawnych dni. Ostatnio 
na przykład cały świat oszalał na punkcie 
„złotego pociągu”, odkrytego w okolicach 
Wałbrzycha.

W Strażowie, co prawda, skarbu nie 
znaleziono, ale natra�ono na coś, co też 
pochodzi z czasów strasznej wojny. Jest 
to niebezpieczny niewypał, pocisk arty-
leryjski, który prawdopodobnie przele-
żał ukryty w ziemi aż do naszych czasów. 
Przy takim znalezisku należy zachować 
daleko posuniętą ostrożność.

„W zwykły sobotni poranek, 24 paź-
dziernika, wybrałem się do lasu na grzy-
by. Jak to na grzybach - chodziłem, pa-
trzyłem. W pewnej chwili coś przykuło 
mój wzrok. Zbliżyłem się i ujrzałem coś 
metalowego.” - relacjonuje Damian Ho-

spod, uczeń gimnazjum w Strażowie, 
który znalazł pocisk. Zachował się bardzo 
odpowiedzialnie, zaznaczył miejsce jego 
położenia i zawiadomił odpowiednie 
służby, które zabezpieczyły i wywiozły 
niewypał.

 „Damian wykazałeś się wielką odwa-
gą, być może uchroniłeś ludzkie życie. 
Nie każdy wie-
działby, jak się 
zachować w ta-
kiej sytuacji.” – 
p o w i e d z i a ł a 
pani Dyrektor 
Zespołu Szkół 
w Strażowie 
podczas szkol-
nej akademii 
z okazji Świę-
ta Odzyskania 
Niepodległości. 
Odpowiedzial-
ne zachowanie 

Damiana doceniły również władze gminy. 
Pan wójt Wilhelm Woźniak, uczestnicząc 
we wspólnym świętowaniu, złożył mu po-
dziękowania, wręczył upominek i wskazał 
jako przykład do naśladowania. 

Pamiętajmy, że taki niewypał może być 
niebezpieczny, nie ruszajmy go w razie 
znalezienia, tylko poinformujmy o tym 
policję.  

Marcin Tonia
Fot. T. Kuczyński

(Nie)zwykła wyprawa

Utrwalonym elementem działań wy-
chowawczo-pro�laktycznych w naszej 
szkole są działania proekologiczne. Mają 
one różną formę od zajęć edukacyjnych 
poświęconych ekologii, poprzez projek-
ty edukacyjne, kampanie oraz konkursy. 
W latach 2014-2016 nasza szkoła aktyw-
nie współuczestniczy w projekcie ”Alarm 
dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Funduszy 
Małych Grantów Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego. Realizatorem projektu jest Sto-
warzyszenie „EKOSKOP” pod patronatem 
Marszałka Województwa Podkarpackie-
go, TV Rzeszów i Polskiego Radia Rzeszów. 

Podstawowym celem tego przedsięwzię-
cia jest ochrona ginących gatunków. 
Kampania przeznaczona dla szkół ma na 
celu zainteresowanie najmłodszych prob-
lemem utraty bioróżnorodności, zacieka-
wienie uczniów praktycznymi działaniami 
na rzecz ochrony środowiska, promowa-
nie właściwej postawy proekologicznej. 
W ramach projektu nasi uczniowie biorą 
udział w wyprawach edukacyjnych, war-
sztatach ekologicznych, mini warsztatach 
- laboratorium Podkarpackiego Ekomo-
bila, grach i zabawach ekologicznych, 
konkursach, happeningach i wielu innych 
ciekawych atrakcjach. 

Beata Głowiak

Proekologia w szkole
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 W Gminnym Przedszkolu w Strażowie nauczycielki re-
alizują wiele projektów, które integrują grupy wiekowe 
przedszkolaków. Jednym z nich były „Zabawy z Panią Zimą”. 
W Panią Zimę wcieliła się studentka pedagogiki Magdalena 
Kot, która ma praktykę w naszej placówce. Nie zabrakło też 
edukacji, która poprzez zabawę poszerzyła u dzieci zakres 
wiadomości dotyczący zjawisk atmosferycznych w przyro-
dzie. Wspólne zabawy, tańce i konkursy wywołały uśmiech 
na twarzach dzieci i dostarczyły wiele radości.

Ewa Nowak

Zabawy z Panią Zimą

Nowy rok kalendarzowy to czas nowych wyzwań i zaplano-
wanych zadań. Styczeń 2016 w Gminnym Przedszkolu w Pali-
kówce ob�tował w liczne wydarzenia, które rodzinom przed-
szkolaków i mieszkańcom naszej miejscowości dostarczyły 
wielu wzruszeń. Jasełka w Kościele Para�alnym p.w. Miłosier-
dzia Bożego przedszkolaki zaprezentowały 6 stycznia w Święto 
Trzech Króli. To wydarzenie było wielkim przeżyciem dla naszej 
społeczności. Sprawiło, że kościół był pełen widzów, którzy do-
cenili umiejętności artystyczne małych aktorów, nagradzając je 
gromkimi brawami.

Elżbieta Kopeć, Agnieszka Staniszewska

Mali aktorzy z Palikówki
Karnawał w przedszkolu w Palikówce zakończyliśmy zabawą 

choinkową, prowadzoną przez wodzireja ze szkoły muzycznej 
Yamaha. Prowadzący imprezę zadbał o dobrą atmosferę i atrak-
cyjność balu. Ciekawe i kolorowe stroje przedszkolaków, przygo-
towane były przez rodziców, którzy chętnie uczestniczą w życiu 
przedszkola. Dzięki temu dzieci bawiły się wyśmienicie i chętnie 
pozowały podczas sesji fotogra�cznej. To była bardzo udana za-
bawa!

Elżbieta Kopeć, Agnieszka Staniszewska

W „Dniu Babci i Dziadka” w naszym 
przedszkolu gościliśmy około 350 senio-
rów. Przybyli do swoich wnucząt nie tylko 
z Krasnego, Rzeszowa i okolic, ale również 
z rejonu Dynowa, Mielca, Tarnobrzega, 
Stalowej Woli, Hrubieszowa, Lublina, War-
szawy i Rudy Śląskiej. Pani dyrektor przed-
szkola przywitała zebranych apelując, by 
z dumą i z radością wypełniali zaszczytne 
role Babci i Dziadka. Praktyczne porady 
przekazano Gościom w formie ulotki. 
W trakcie licznych, przedszkolnych wyda-
rzeń wzmacniamy rodzinne więzi, wpa-
jamy dzieciom ponadczasowe wartości 
takie jak: prawda, miłość, piękno, pokój; 
podtrzymujemy rodzime zwyczaje i kulty-
wujemy polskie tradycje. Jako nauczyciele 
dostrzegamy i doceniamy trud wycho-
wawczy rodziny każdego dziecka. Mimo 
rozwoju cywilizacji miejmy odwagę uczyć 
i wychowywać wnuczęta. Młode poko-
lenie czerpie siłę z autorytetu starszych, 
wśród których wyjątkowe znaczenie przy-
pada Babciom i Dziadkom.

Dzieci wręczyły własnoręcznie wyko-
nane laurki i prezenty, co wywołało lawinę 
wzajemnych całusków i uścisków, a nawet 
łzy wzruszenia. Po smacznym posiłku roz-
poczęło się wspólne kolędowanie, karna-

wałowe tańce i pełne emocji konkursy, np. 
„Masażyk z wnuczkiem” „Tańcz z baloni-
kiem” „Zawołaj babcię”, „Ubierz wnuczka” 
„Powieś pranie” „Obręcz do celu” itp.

B.K.

Karnawałowa zabawa

Dzień Babci i Dziadka w Krasnem
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W dniu 27.01.2016. w sali widowisko-
wej GOKiB w Krasnem odbył się II Gminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkur-
sie wystąpiło 40 solistów i 5 zespołów 
z instytucji oświatowo-kulturalnych z ca-
łej Gminy Krasne. Celem konkursu jest in-
tegracja kulturowa społeczności Gminy 
Krasne przez kultywowanie tradycji świą-

tecznych, śpiewania kolęd i pastorałek. 
Uczestnicy konkursu pięknie zaprezen-
towali się wokalnie, niektórzy dodatko-
wo popisali się grą na instrumentach 

muzycznych. Najlepsi zostali nagrodzeni 
przez jury. Zapraszamy do udziału w kon-
kursie za rok!

L. Sendera, fot. I. Śpiewla

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11.02.2016 młodzież uczestnicząca 
w zajęciach w GOKiB przygotowała dla 
mieszkańców Gminy wieczór poświęcony 
tematyce miłości.

Odczytane zostały najpiękniejsze 
wiersze polskich poetów. Wysłuchaliśmy 
najpiękniejsze piosenki o miłości ,dziew-
czyny z grupy wokalnej zaprezentowały 
przygotowany repertuar .W bardzo miłej 
atmosferze każdy gość miał możliwość 
przeczytania wiersza.

Zachęcamy mieszkańców gminy do 
szerszego udziału w imprezach organizo-
wanych przez GOKiB.

L. Sendera, fot. I. Śpiewla

Po prostu miłość

Od października 2015 do końca ferii zimowych trwa Liga Gier 
Bez Prądu, prowadzona przez instruktora Ireneusza Śpiewlę. 
Gry planszowe wprowadzamy już w GOKiB Krasne już od daw-
na, dlatego postanowiłem nadać tym naszym rozgrywkom, 
rangę rywalizacji, punktowanej, z nagrodami dla najlepszych.

To już czwarta edycja, podczas której  mierzymy się z; sza-
chami (nowość szachy dla trojga), Carcassonne, Konceptem, 
Talizmanem,  Carrom (indyjski bilard),  Qwirkle i wieloma in-
nymi aktywizującymi mózg i ciało grami! Granie to nie tylko 
dobra zabawa ale także doskonalenie re�eksu i sprawności 
manualnej  rozwijanie umiejętności postrzegania, kojarzenia 
i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej 
oraz umiejętność planowania, doskonalenie umiejętności po-
dejmowania decyzji i zastanawiania się nad jej konsekwencja-
mi. Gry zdobyć wartościowe informacje i poszerzyć posiadaną 
wiedzę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, oraz wy-
rabiają poczucie sukcesu.

Aktualnie mamy ponad 50 uczestników, którzy punktowali. 
Szczegóły na naszym pro�lu Facebook i stronie Internetowej. 
Zapraszam!!

I. Śpiewla

Liga Gier bez Prądu
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„Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu 
umie czytać” 

Warenns  

Za nami kolejny rok. Pora na podsumo-
wania i wnioski. 

Biblioteka w ub. roku miała 526 czytel-
ników. Wśród nich najwięcej (pod wzglę-
dem wieku) było dzieci od 6-12 lat oraz 
dorosłych od 25-44 lat. Na drugim miej-
scu uplasowała się młodzież od 16-19 lat 
oraz dorośli od 45-60 roku życia. Pozostali 
czytelnicy to przedszkolaki , emeryci oraz 
gimnazjaliści. Biorąc pod uwagę rodzaj 
zajęcia naszych czytelników, największą 
grupę stanowili uczniowie (267 osób), na-
stępnie osoby pracujące (133 osoby) oraz 
pozostali , czyli emeryci, renciści , bezro-
botni (116 osób). Biblioteka była odwie-
dzana prawie 3 tys. razy a wypożyczyła 
ona ponad 6 tys. książek.

Oprócz podstawowych zadań, jakimi 
są gromadzenie, opracowywanie i udo-
stępnianie zbiorów, Biblioteka podejmo-
wała również szereg działań . Były to:
• wyjścia do przedszkoli-czytanie ksią-

żek dla dzieci, inscenizacje bajek, zaję-
cia z kamishibai;

• lekcje biblioteczne oraz zajęcia biblio-
terapeutyczne dla uczniów klas „O”, 
szkoły podst. i gimnazjum;

• pasowania na czytelników uczniów 
klas I-wszych Szkół Podst.;

• spotkania bohaterów bajkowych 
z przedszkolakami i dziećmi Grupy Za-
bawowej;

• Dni Otwarte Bibliotek- zajęcia promu-
jące książki dla dzieci , konkursy;

• Grupa Zabawowa - zajęcia plastyczne, 

czytanie, zabawy ruchowe , dogoterapia;                             
• promowanie bibliotek na Facebook-u,;
• wycieczki przedszkolaków do biblio-

tek;
• współpraca ze Szpitalem Wojewódz-

kim Nr 2 w Rzeszowie;
• otwarcie Punktu Bibliotecznego w Za-

kładzie Karnym w Załężu;
• akcja „Dzieci dzieciom”- zbieranie ba-

jek z których „wyrośli” nasi milusińscy, 
dla dzieci Oddz. Reh. Dla Dzieci i Mło-
dzieży Szpitala Woj. Nr 2 w Rzeszowie, 
zebrano 100 bajek w formie papiero-
wej oraz na CD;

• akcja„ Z pudła do „pudła”- zbieranie 
książek dla osadzonych w ZK w Załężu, 
zebrano ok.1000 wol.;
Jak co roku, Czytelnicy naszej Biblio-

teki uczestniczyli w konkursie organizo-
wanym przez W i MBP w Rzeszowie. Tym 
razem był to konkurs pod hasłem:” Jan 
Paweł II i dzieci”. Wyróżniony w nim został 
Kamil Ryś z Krasnego.

W listopadzie ub. r. Biblioteka Publicz-
na w Krasnem aplikowała do Programu 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2015”w rezultacie czego otrzymała 29400 
zł. Ze środków tych został zakupiony no-
woczesny sprzęt komputerowy. W dal-
szym ciągu trwa komputeryzacja zbiorów 
bibliotecznych w systemie komputero-
wym MAK+. Choć to proces żmudny i cza-
sochłonny, jednak przybliża on nas do 
tego że nasze biblioteki staną się nowo-
czesne i w pełni zautomatyzowane. 

Należy stwierdzić, iż ubiegły rok był 
dobry. Biorąc pod uwagę statystyki, wzro-
sła liczba zakupionych książek na 100 
mieszkańców z 3,9 w 2014 r. do 4,6. Także 

liczba wypożyczeń ogółem na 100 miesz-
kańców zwiększyła się ze 126 w 2014 r. do 
161. Cieszy również fakt , że przybyło 36 
czytelników w wieku poniżej 5 lat (w 2014 
r. było ich tylko 8). Zawdzięczać należy to 
udanej współpracy Biblioteki z Przed-
szkolem w Krasnem. Dzięki Darczyńcom, 
Biblioteka wzbogaciła się o 47 książek. 
Dziękujemy.

Reasumując, muszę stwierdzić, iż ni-
gdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło 
być jeszcze lepiej. I tak było w tym przy-
padku. Są przecież poważne problemy, 
dot. naszych bibliotek, których rozwiąza-
nia, jak dotąd, nikt się nie podjął. Dotyczą 
one głównie wiodącej BP w Krasnem i BP 
w Strażowie. Liczę na zrozumienie no-
wych władz gminy i stworzenie w miarę 
optymalnych warunków do ich funkcjo-
nowania. Znajdzie to na pewno odzwier-
ciedlenie w działalności tych bibliotek, 
a obcowanie naszych mieszkańców 
z książką będzie procentowało na następ-
ne pokolenia .

Dziękuję wszystkim, którzy w 2015 r. 
mieli jakikolwiek wpływ na to, że bibliote-
ki w naszej gminie mogły funkcjonować 
a społeczeństwo miało możliwość korzy-
stania z tego dobrodziejstwa. 

„Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to 
także centrum życia, podstawowe ogniwo 
społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowi-
ła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która 
formowała całą resztę - tradycję i pamięć, 
rozum i postęp” (Pracownicy Biblioteki Ra-
czyńskich i Członkowie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich).

Zapraszam do naszych placówek.
Kontakt: Facebook - Biblioteka w Kras-

nem, strona internetowa: GOKiB w Kras-
nem, Tel.: 694-014-680

M. Antczak

Za półką z książkami
Biblioteki Publiczne

II Plener Malarski „Krasne do kwadratu ASP-Krasne-2016 
(Artystyczne Spotkania Profesorów)”  to kontynuacja cyklu 
zapoczątkowanego w 2015 r. plenerem „Krasne do kwa-
dratu- Powróćmy tu raz  jeszcze ”.  Założeniem pleneru jest 
sentymentalny powrót do Krasnego, gdzie znajdowała się 
siedziba Wydziału  Sztuki UR. W tej edycji plener planowa-
ny jest w okresie 9.03-12.03.2016. W ostatni dzień będzie 
zorganizowana ekspozycja prac – wystawa poplenerowa 
w pawilonie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego  „Crasno-
via” w Krasnem.

Lidia Hajduk

Krasne do kwadratu



Warto wiedzieć
Kiermasz świąteczny

Po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa na kier-
masz świąteczny „Tradycje Świat Wielkiej Nocy”. Odbędzie się on  
13.03.2016 roku na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Biblioteki w Krasnem w godz. 10.00 – 17.00. Do udziału zapra-
szamy nie tylko oglądających i kupujących lecz również lokalnych 
wytwórców i artystów, którzy chcieliby zaoferować mieszkańcom 
naszej gminy swoje wyroby. Kiermasz ma na celu promowanie 
produktów lokalnych, podtrzymywanie oraz upowszechnianie tra-
dycji i zwyczajów świąt Wielkanocnych wśród lokalnej społeczno-
ści, propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego 
kół gospodyń, stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krasne, 
podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zaj-
mujących się rękodziełem, aktywizacja działań artystycznych grup 
i podmiotów działających na terenie Gminy Krasne.

Serdecznie zapraszamy.
Lidia Hajduk

Tomasz Nosal – muzyk-perkusista. 
Współpracuje z gwiazdami polskiej 
sceny jazzowej i rozrywkowej, m.in. 
z Justyną Steczkowską oraz wokali-
stami The Voice of Poland. Organizuje 
i uczestniczy w wielu festiwalach mu-
zycznych w Polsce i za granicą. Współ-
pracuje i bierze udział w spektaklach 
muzycznych (musicale) w Rzeszowie, 
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej,  
w Teatrze Maska oraz Carpatia Rzeszów 
Festiwal. Jest współorganizatorem 
Rzeszowskiego Święta Wokalnego. 
Współpracował z Urzędem Marszał-
kowskim przy promocji Województwa 
Podkarpackiego na Mediolan Expo 
2015.

W GOKiB Krasne będzie prowadził zespół instrumentalny, składa-
jący się z dzieci i młodzieży muzykującej na różnych instrumentach. 
Zapraszamy!

Lidia Hajduk

Nowy instruktor GOKiB Krasne

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców, już wkrótce na tere-
nie gminy Krasne pojawią 
się pierwsze drogowska-
zy z nazwą miejscowości, 
przysiółku i numerami 
budynków.  Początkowo 
takich znaków stanie kil-
kadziesiąt, ale cyklicznie 

będą uzupełniane. Tego typu drogowskazy znacznie ułatwią lokali-
zację konkretnych domostw. Ma to szczególnie znaczenie dla służb 
ratowniczych oraz �rm odbierających odpady komunalne. Łatwiej 
z przesyłką do adresata tra�ą także kurierzy. Mamy nadzieję, że po-
mysł ten spotka się z przychylnością mieszkańców i właścicieli grun-
tów, na których planowane jest ustawienie tablic.

G. Giedlarowiec

Tabliczki informacyjne

Przez pola i bezdroża
buspasy, kwietne łąki
przemyka karawana,
by spełniać Mera mrzonki.

W niej prężni wciąż rajcowie,
jak młodzieżowcy w czynie,
działacze ZMP
jechali po kontyngent.

Powagą, nie zabawą,
zebranych chcą podniecać,
Przekonać, uświadomić,
co nieco też obiecać.

Krasne, Malawa, Strażów
będą pod Mera berłem,
z stolicy innowacji
on wkrótce zrobi perłę.

W Jasionce, Trzebownisku
są możliwości nowe,
paliki przygraniczne
wbijemy za Głogowem.

A z działań bardzo trudnych
jedynie pozostała
przekorna gmina Tyczyn,
niewierna Bogu-chwała.

Popatrzcie na Zwięczycę,
Budziwój czy Słocinę,
tam przecież każdy rolnik
jest już rzeszowianinem.

Czy biedny, czy bogaty
opiekę Mera czuje,
huragan zerwie komin,
to miasto zreperuje.

Tu prawie twoje
galerie i ogrody,
dla ciebie trysną źródła
tej najsmaczniejszej wody.

Drzwi także ci otworzy
gros twórców i poetów,
Rzeszów to miasto wiedzy
– brak jest analfabetów.

Choć trochę od Warszawy
na razie on odstaje,
do szkoły wkrótce Jasio
to metrem lub tramwajem.

By korki zlikwidować,
no to na lata przyszłe,
po centrum będą jeździć
bicykle oraz ryksze.

A będąc przyłączony,
wyrazisz swoją wolę,
parkometr zamontują
przy studni czy stodole.

To twoja już decyzja
obywatelska jest,
choć się z rozsądkiem mija
– po co ci wtedy pies.

PS.
To wszystko w planach Mera,
a gdy się bardziej spręży,
z Florydy wystartuje,
aby przyłączyć Księżyc.

Początek roku jest wspaniałą okazją do spotkań. Tym ra-
zem Wójt Gminy Krasne zaprosił emerytowanych pracowni-
ków Urzędu Gminy Krasne i jednostek organizacyjnych Gmi-
ny. Uroczyste spotkanie odbyło się w czwartek 21 stycznia br. 
Wójt Gminy złożył przybyłym noworoczne życzenia oraz po-
dziękował za wieloletnią pracę na rzecz samorządu gminne-
go. Każdy z emerytów otrzymał od włodarza gminy drobny 
upominek, a resztę spotkania wypełniły wspomnienia sprzed 
lat i rozmowy na temat planów rozwoju Gminy Krasne.

Jeszcze raz w imieniu całego Urzędu Gminy Krasne składa-
my Naszym Emerytom życzenia zdrowia, radości oraz wielu 
Łask Bożych i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w ży-
ciu Gminy i Urzędu. 

G. Giedlarowiec

Noworoczne spotkanie

Jerzy Maślanka 

„Metropolia”


