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Słowo wójta
Szanowni Państwo, Czytelnicy biule-

tynu RAZEM, Mieszkańcy naszej gminy.
Przekazujemy Państwu kolejne wy-

danie naszego biuletynu informacyj-
nego w czasach szczególnych, związa-
nych ze zbrojną agresją wojsk Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę. Niewątpliwie 
mamy  do czynienia z  sytuacją nieco-
dzienną, kryzysem i  dramatyczną sy-
tuacją setek tysięcy uchodźców poszu-
kujących schronienia w  Polsce. Są to 
przede wszystkim kobiety i  dzieci, któ-
rym zdecydowana większość z nas chce 
udzielić wsparcia. 

Z  tego miejsca dziękuję Państwu 
– Mieszkańcom naszej gminy, którzy 
okazujecie wielkie serce i  niesiecie po-
moc potrzebującym. Ktoś, słusznie 
powiedział, że lepiej być sytuacji kiedy 
pomocy się udziela, niż w sytuacji kiedy 
o pomoc się prosi. 

Już dzisiaj mogę śmiało stwierdzić, 
że stanęliście Państwo na wysokości 
zadania. Proszę równocześnie, aby 
w miarę Waszych możliwości udzielana 
pomoc była stała i sukcesywna.

Ze strony naszego urzędu organi-
zujemy pracę naszych referatów tak, 
aby obywatele nie odczuwali niedo-
godności związanych z  dodatkowymi 
zadaniami, które musimy wypełniać. 
Przeprowadzamy bowiem proces na-
dawania nr PESEL obywatelom ukra-
ińskim, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej dokonuje rejestracji w  celu 

udzielenia wsparcia dla Ukraińców de-
dykowanego przez państwo polskie, 
do naszych szkół już uczęszczają dzieci 
ukraińskie zaś Gminny Ośrodek Kultury 
i  Biblioteka w  Krasnem organizuje dla 
nich dodatkowe zajęcia. Uczyńmy jak 
najwięcej, aby ich proces adaptacyjny 
przebiegał bez zakłóceń. Stosujmy za-
sadę: „mniej krytykujmy innych – więcej 
zróbmy sami”.

Niezależnie od zaistniałej sytuacji 
nasz urząd oraz pozostałe instytucje 
pracują normalnie, wypełniając swoje 
statutowe zadania. Rada Gminy Krasne 
uchwaliła budżet, który będziemy rea-
lizować w roku 2022. Nie jest on łatwy, 
zakłada bowiem szereg oszczędności, 
a nawet cięć na niektórych wydatkach.

Sytuacja związana z  inflacją, czy 
podwyżkami cen dotyczy nie tylko 
mieszkańców czy przedsiębiorców, ale 
również funkcjonowania naszego urzę-
du, szkół, przedszkoli i  podległych jed-
nostek. Musimy więc liczyć się z faktem, 
że obecny rok będzie o wiele trudniejszy 
od poprzednich. Niezależnie od powyż-
szego, będziemy realizować inwestycje, 
które zostały zaplanowane w budżecie. 
Cały czas  monitorujemy możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Mam nadzieję, że nasze  codzienne 
życie wróci do tzw. normalności. Chce-
my bowiem realizować w naszej gminie 
przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, 
oświatowe i  wychowawcze, o  których 

na bieżąco będziemy Państwa infor-
mować na naszej stronie internetowej: 
www.gminakrasne.pl oraz w biuletynie 
RAZEM.

Już dzisiaj zapraszam między inny-
mi na Ogólnopolski Festiwal Teatral-
ny AFERA, który będzie organizowany 
20-22 maja w  GOKiB w  Krasnem oraz 
obchody (12 czerwca) 100. rocznicy 
śmierci Jana Newlina Mazarakiego,– 
powstańca styczniowego, który ponad 
20 lat mieszkał na terenie naszej gminy. 
Mam również nadzieję, że nasze kluby 
piłkarskie zdobędą kolejne awanse zaś 
koszykarki będą z powodzeniem rywa-
lizować w  turniejach Mistrzostw Polski 
Juniorek.

Życzę Państwu wiele optymizmu, 
wytrwałości oraz dobrej lektury nasze-
go czasopisma RAZEM.

Wilhelm Woźniak
Wójt Gminy Krasne

Mieszkańcom gminy Krasne życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, że zły czas szybko minie, a budząca się do życia wiosna 

pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech radosne „Alleluja” będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości, 
ufności, siły i niezłomnej wiary.

Wszystkiego co najlepsze!

Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

Grzegorz Nowak

Wójt
Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak

Radni i Sołtysi Gminy Krasne
oraz pracownicy Urzędu Gminy Krasne
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DOCHODY BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym: PLAN 

Subwencja oświatowa 13 274 410,00 zł 
Udziały w podatkach PIT i CIT 12 648 901,00 zł 
Subwencja wyrównawcza 84 005,00 zł 
Podatki, w tym  lokalne 9 879 630,00 zł 
Dotacje celowe  z budżetu państwa na zadania bieżące 10 713 899,00 zł 
Opłaty, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 343 004,00 zł 
Dotacja celowa  z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 679 206,00 zł 
Dotacje celowe  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
(bieżące oraz inwestycyjne) 754 883,17 zł 

Środki  z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych 3 285 811,00 zł 
Pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy, odpłatność za usługi opiekuńcze,  za korzystanie 
z wych. przedszkolnego, odsetki od zaległych podatków i opłat, wpłaty mieszkańców na pokrycie  
wkładu własnego do projektów, itp.)

2 004 405,43 zł 

Razem: 58 668 154,60 zł 

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRASNE, w tym:  PLAN
Oświata (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne) 23 879 896,89 zł
Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, wychowawcze, ochrona zdrowia, itp. (w tym zwalczanie  
narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) 13 430 473,00 zł

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi 4 493 304,00 zł

Dotacja podmiotowa dla GOKiB 964 822,00 zł
Funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Krasnem 929 648,00 zł
Dzienny Dom Pomocy w Krasnem 408 280,00 zł
Transport, drogi, łączność (w tym składki członkowskie dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja 
Samochodowa” na pokrycie udziału w kosztach obsługi komunikacyjnej gminy) 686 951,31 zł

Dotacja przedmiotowa dla ZUK w Krasnem 717 601,60 zł
Opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości, podziały i rozgraniczenia, planowanie przestrzenne, 
koszty utrzymania mienia gminnego, itp. 443 734,89 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (kluby sportowe) 220 000,00 zł
Oświetlenie placów i dróg 287 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne 150 092,70 zł
Obsługa długu (dotyczy kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych, poręczeń) 865 237,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące (koszty administracji publicznej, w tym związane z poborem podatków  
i opłat, rezerwy obowiązkowe, itp.) 5 223 787,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym: 14 098 750,94 zł
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 7 782 194,76 zł
Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy 4 685 000,00 zł

Projekt pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 870 982,80 zł
Inwestycje dot. infrastruktury oświatowej 354 530,00 zł
Inwestycje dot. obiektów sportowych i rekreacyjnych 189 424,00 zł
Pozostałe wydatki majątkowe 216 619,38 zł
Razem: 66 799 579,33 zł

WYNIK BUDŻETU GMINY KRASNE  (DEFICYT ) -8 131 424,73 zł 
Środki z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH wraz z odsetkami zgromadzonymi  
na rachunku bankowym 598 712,73 zł 

PLANOWANY W 2022 ROKU KREDYT DŁUGOTERMINOWY 9 285 000,00 zł 
PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK 811 288,00 zł 
WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH 941 000,00 zł 

Sp. D. Mazur
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PRZEDMIOT OPODATKOWANIA: GMINA KRASNE STAWKI 

MAKSYMALNE * 

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

 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – od 1m2 pow. 

0,95 1,03

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

0,40 0,54

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

-  mieszkalnych – od 1m2 pow. użytkowej 0,80 0,89

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

23,00 25,74

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

5,00 5,25

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

6,00 8,68

3. od budowli 2% 2 %

* M.P. z 2021 r.  poz. 724 – Obwieszczenie Min. Fin. z  22.07.2021 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

PODATEK ROLNY NA 2022 ROK GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA * 

Stawka 2,5 q za ha przeliczeniowy 150,00 zł/ha 153,70 zł/ha

Stawka 5 q za ha fizyczny 300,00 zł/ha 307,40 zł/ha

PODATEK LEŚNY NA 2022 ROK GMINA KRASNE STAWKA 
MAKSYMALNA **

Stawka x 0,22 m3 za 1 ha lasu 46,6972 zł/ha 46,6972 zł/ha

* Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która 
wynosi 61,48 zł za 1 dt (q - kwintal).

** Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosi  212,26 zł/1m3 .

Sp. D. Mazur
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NAZWA 

SOłECTWA NAZWA ZADANIA - PRZEDSIęWZIęCIA KWOTA WYDATKU

Krasne

Remont i modernizacja dróg na terenie sołectwa Krasne  
– 11 247,04 zł
Wykonanie ogrzewania i ocieplenie stropu pomieszczenia 
remizy OSP w Krasnem oraz zakup drabiny ratowniczej 
nasadkowej – 19 936,66 zł
Wykonanie monitoringu na stadionie, placu zabaw  
i parkingu przy stadionie sportowym w Krasnem  
– 20 000,00 zł

51 183,70 zł

Malawa

Zakup  trzech kompletów specjalistycznych ubrań, pilarki  
i drabiny teleskopowej – 10 000,00 zł
Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie  
– 41 183,70 zł

51 183,70 zł

Strażów

Zakup wyposażenia Domu Strażaka w Strażowie  
– 18 159,70 zł
Zakup wyposażenia obiektu sportowego w Strażowie 
 – 33 024,00 zł

51 183,70 zł

Palikówka Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palikówce 51 183,70 zł

Razem wydatki ze środków funduszu sołeckiego: 204 734,80 zł

Sp. D. Mazur 
(Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Krasne

na 2022 rok Nr XLVIII/354/2022 z dnia 18.01.2022 r.)

MIEjSCO-
WOŚć 

OGÓłEM 
stan na 

31.12.2020r.

OGÓłEM 
stan na 

31.12.2021r.

KOBIETA  
stan na 

21.12.2021

MęŻCZYZNA 
stan na  

31.12.2021

URODZENIA 
stan na  

31.12.2021 r.

ZGONY 
stan na  

31.12.2021 r.

Krasne 5 053 5 197 2 684 2 513 74 51

Malawa 3 513 3 539 1 774 1 765 42 36

Palikówka 1 208 1 211 611 600 8 14

Strażów 1 945 1 951 1 007 944 22 25

Ogółem 11 722 11 898 6 076 5 822 146 126

Powierzchnia – 39,1 km2

Gęstość zaludnienia – 304,3 osób na km2

Sp. A. Szpyrka

Demografia gminy
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Sprawozdanie z obrad Rady Gminy Krasne
XLVI sesja z dnia 21.12.2021r.

1. Uchwała Nr XLVI/335/2021 RGK 
ws. wyrażenia woli podjęcia czynno-
ści zmierzających do przekształcenia 
Zakładu Usług Komunalnych w  Kras-
nem w  spółkę z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

2. Uchwała Nr XLVI/336/2021 RGK 
ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XLVI/337/2021 RGK 
ws. zmiany uchwały w  sprawie usta-
lenia diet dla radnych Rady Gminy 
Krasne.

4. Uchwała Nr XLVI/338/2021 RGK 
ws. pokrycia części kosztów gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
z  dochodów własnych niepochodzą-
cych z pobranej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała Nr XLVI/339/2021 RGK 
ws. zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2021.

6. Uchwała Nr XLVI/340/2021 RGK 
ws. zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

7. Uchwała Nr XLVI/341/2021 RGK 
ws. uchwalenia „Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Krasne z  organi-
zacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w  art. 3 ust. 
3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok”.

8. Uchwała Nr XLVI/342/2021 RGK 
ws. Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na 2022 rok.

9. Uchwała Nr XLVI/343/2021 RGK 
ws. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w ob-
rębie Strażów stanowiącej własność 
Gminy Krasne (dz. 455/5).

10. Uchwała Nr XLVI/344/2021 RGK 
ws. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w ob-
rębie Strażów stanowiącej własność 
Gminy Krasne (dz. 455/10).

11. Uchwała Nr XLVI/345/2021 RGK 
ws. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w ob-
rębie Strażów stanowiącej własność 
Gminy Krasne (dz. 455/12).

XLVII sesja z dnia 30.12.2021r.

1. Uchwała Nr XLVII/346/2021 RGK 
ws. zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2021.

2. Uchwała Nr XLVII/347/2021 RGK 
ws. zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XLVII/348/2021 RGK 
ws. wykazu wydatków, które nie wy-
gasają z upływem 2021 roku.

4. Uchwała Nr XLVII/349/2021 RGK 
ws. obciążenia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne poło-
żonej w obrębie Malawa gm. Krasne.

5. Uchwała Nr XLVII/350/2021 RGK 
ws. sprzedaży nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew.  2091/90).

6. Uchwała Nr XLVII/351/2021 RGK 
ws. sprzedaży nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew. 2091/89).

7. Uchwała Nr XLVII/352/2021 RGK 
ws. dzierżawy nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew. 489/4).

8. Uchwała Nr XLVII/353/2021 RGK 
ws. dzierżawy nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 
ew. 489/7).

XLVIII sesja z dnia 18.01.2022r.

1. Uchwała Nr XLVIII/354/2022 RGK 
ws. Uchwała Budżetowa Gminy Kras-
ne na rok 2022.

2. Uchwała Nr XLVIII/355/2022 RGK 
ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasne.

3. Uchwała Nr XLVIII/356/2022 RGK 
ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2022 rok.

4. Uchwała Nr XLVIII/357/2022 RGK 
ws. przyznania sołtysom diety i zwro-
tu kosztów podróży.

XLIX sesja z dnia 21.02.2022r.

1. Rada Gminy nie wyraziła zgody 
dla MPK Rzeszów Sp. z o.o. na urucho-
mienie linii na terenie sołectwa Ma-
lawa, tym samym korzystania z przy-
stanków i  organizowania transportu 
na terenie gminy Krasne.

2. Uchwała Nr XLIX/358/2022 RGK 
ws. dopłat do zbiorowego odprowa-
dzania ścieków.

3. Uchwała Nr XLIX/359/2022 RGK 
ws. dotacji przedmiotowej dla samo-
rządowego zakładu budżetowego 
Gminy Krasne.

4. Uchwała Nr XLIX/360/2022 RGK 
ws. zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Krasne na rok 2022

5. Uchwała Nr XLIX/361/2022 RGK 
ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Krasne.

6. Uchwała Nr XLIX/362/2022 RGK 
ws. zarządzenia poboru opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi w  drodze inkasa, określenia inka-
sentów oraz ustalenia wynagrodzenia 
za inkaso

7. Uchwała Nr XLIX/363/2022 RGK 
ws. przyznania sołtysom diety.

8. Uchwała Nr XLIX/364/2022 RGK 
ws. sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonej w ob-
rębie Krasne stanowiącej własność 
Gminy Krasne.

9. Uchwała Nr XLIX/365/2022 RGK 
ws. wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości położonej w  miejscowo-
ści Malawa na własność Gminy Kras-
ne.

10. Uchwała Nr XLIX/366/2022 RGK 
ws. obciążenia nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Krasne poło-
żonej w obrębie Krasne, gm. Krasne.

11. Uchwała Nr XLIX/367/2022 RGK 
ws. zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia przebiegu dróg gminnych i zmia-
ny ich nazw.

12. Uchwała Nr XLIX/368/2022 RGK 
ws. przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Auchan” nr 
1/2022 terenu przeznaczonego pod 
usługi komercyjne w  miejscowości 
Krasne, gmina Krasne.

13. Uchwała Nr XLIX/369/2022 RGK 
ws. przystąpienia do Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-
2025.

Opracowała: Z. Berłowska
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W  bieżącym roku kontynuowane są 
roboty budowlane w  ramach zadania 
Modernizacja budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Krasnem doty-
czące remontu pomieszczeń sanitar-
nych. Pierwszy etap prac, obejmujący 
sanitariaty męskie, został zakończony 
w  połowie lutego br. Obecnie w  ra-
mach etapu drugiego remontowane są 
sanitariaty dla dziewcząt, z  terminem 
zakończenia w kwietniu 2022 r. Łączna 
wartość zamówienia to 154 938,70 zł. 
W  ramach przedmiotowego zadania 
zlecony został również projekt wymia-
ny instalacji elektrycznej.

Kolejną inwestycją, zrealizowaną 
w  tym roku, jest montaż monitoringu 
na stadionie, placu zabaw i  parkingu 
przy stadionie sportowym w Krasnem.

W  ostatnich dniach została pod-
pisana z  firmą Matbud Sylwia Sikora 
umowa na realizację zadania pn.:  „Mo-
dernizacja drogi gminnej nr 108563R 
Krasne-Zachód”. Wartość robót zgodnie 
z ofertą wynosi 2 751 711,35 zł. Plano-
wany termin zakończenia inwestycji to 
I kwartał 2023 roku.

Zaawansowane są prace projektowe 
dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudo-
wa stacji uzdatniania wody w  miejsco-
wości Krasne” oraz „Budowa i przebudo-
wa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Krasne”. Celem pierwszej jest zapewnie-
nie funkcjonowania stacji z  przepusto-
wością do 130m3/h przy pełnej auto-
matyzacji procesu z kontrolą i dozorem, 
rozbudową zbiorników wody uzdatnio-
nej, w  przypadku oczyszczalni ścieków 
zwiększenie średniodobowej przepu-
stowości z  650 m3/d do przepustowo-
ści średniodobowej 1200 m3/d. Gmina 

stara się o uzyskanie środków na realiza-
cję tych zadań z  Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Dodatkowo w  ramach tego 
samego Funduszu, Gmina złożyła wnio-
sek na przebudowę drogi Malawa-Luk-
semburg w  miejscowości Malawa, oraz 
na modernizację oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy Krasne polegającą na 
wymianie istniejących opraw oświetle-
niowych na oprawy oświetleniowe ze 
źródłem światła LED wraz z moderniza-
cją osprzętu sieciowego oraz wdrożeniu 
systemu i narzędzi informatycznych do 
zarządzania oświetleniem. 

W trakcie realizacji jest również opra-
cowanie dokumentacji projektowej od-
wodnienia tzw. „drogi na stawy” w miej-
scowości Malawa. 

W bieżącym roku, podpisana została 
także umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowej przebudowy dro-
gi wewnętrznej na działkach nr 1180/2 

oraz 1181 w miejscowości Krasne, prze-
jętych przez Gminę od Parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Krasnem. Planowany termin uzyska-
nia pozwolenia na budowę to koniec 
2022 roku.

Gmina Krasne złożyła wniosek o do-
tację ze środków związanych z  wyłą-
czeniem z  produkcji gruntów rolnych 
na finansowanie modernizacji drogi na 
działce o  nr ewid. 707 w  Strażowie na 
odcinku 350,00 m. 

W  drugim kwartale bieżącego roku 
planowane jest wznowienie prac zwią-
zanych z budową drogi Malawa-Zagóra 
w miejscowości Malawa. W chwili obec-
nej trwa postepowanie administracyjne 
związane z udzieleniem decyzji ZRID na 
realizację etapu II. Równolegle trwają 
prace projektowe dotyczące kolejnych 
etapów inwestycji. 

W. Rusin
Fot. G. Giedlarowiec

Inwestycje w Gminie Krasne w 2022 r.

Zgodnie z  art. 47b ust.1 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne, właściciele nie-
ruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji 
gruntów i budynków, które takimi nie-
ruchomościami władają, mają obo-

wiązek umieszczenia w  widocznym 
miejscu, na ścianie frontowej budyn-
ku tabliczki z numerem porządkowym 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o  ustaleniu tego nu-
meru. W  przypadku, gdy budynek 
położony jest w  głębi ogrodzonej 

nieruchomości, tabliczkę z  numerem 
porządkowym umieszcza się również 
na ogrodzeniu.  Na tabliczce, oprócz 
numeru porządkowego zamieszcza 
się także nazwę miejscowości.

E. Cygan

PRZYPOMINAMY 
O OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA

 NIERUCHOMOŚćI

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi 
gminnej nr 108563R Krasne-Zachód”
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Gmina Krasne nakręca do pomagania

Co wspólnego z  ratowaniem ży-
cia i  zdrowia ma zwykła plastikowa 
nakrętka typu PET? Bardzo wiele! Za 
takie właśnie nakrętki można opłacić 
zajęcia rehabilitacyjne lub kupić wó-
zek dla osoby niepełnosprawnej. Jed-
nak, aby tak się stało trzeba uzbierać 
ich naprawdę bardzo dużo. 

Od teraz zbiórka nakrętek będzie 
łatwiejsza! Z  inicjatywy wójta Wilhel-
ma Woźniaka kolejne pojemniki na 
nakrętki w kształcie serca stanęły przy 
budynku Urzędu Gminy Krasne, par-
kingu przed placem zabaw w Strażo-
wie oraz Szkole Podstawowej w Pali-
kówce i Krasnem.

jak to działa?

Zebrane nakrętki trafiają do firm 
recyklingowych, które przetwarzają 
je na granulat. Ten z kolei kupują pro-

ducenci plastikowych doniczek, wia-
der, butelek itp. Firmy skupują każdy 
rodzaj zakrętek. Mogą to być korki od 
soków, napojów, środków przemy-
słowych czy chemicznych. Na jeden 
kilogram potrzeba od 300 do 500 
zakrętek, zależnie od ich masy. Aby 
zgromadzić jedną tonę surowca, trze-
ba zakrętkami wypełnić ok. 65 120-li-
trowych worków.

Dlaczego akurat zakrętki, a nie całe 
butelki? To różne tworzywa, mają 
inne właściwości i inną wartość w sku-
pie. Na wyższą cenę zakrętek wpływa 
przede wszystkim fakt, że butelki wy-
magają bardziej skomplikowanego 
i  kosztownego procesu recyklingu. 
Do tego dochodzą koszty składowa-
nia butelek, które ważą tyle samo, co 
zakrętki, a zajmują kilkakrotnie więcej 
miejsca.

Zachęcamy każdego – zanim wy-

rzucisz butelkę po soku, karton z mle-
ka lub pojemnik z  płynu do mycia 
naczyń – odkręć nakrętkę! Miej serce 
i  wrzucaj w  serce! Nakrętki z  gmin-
nych serc wspomogą osoby niepełno-
sprawne z terenu gminy Krasne.

Tekst i fot. G. Giedlarowiec

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny 
spis źródeł ciepła, o  którym musi pa-
miętać każdy właściciel lub zarządca 
budynku/lokalu, który posiada źródło 
ciepła o mocy do 1 MW, czyli każdy kto 
ma w domu piec, kominek, pompę cie-
pła, a nawet kuchnię węglową.

Złożenie deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) jest obowiązkowe, a za jego 
niewypełnienie w  terminie do 30 
czerwca 2022 roku grozi grzywna!

Celem zbierania informacji jest 
stworzenie bazy danych, na podsta-
wie której będzie można kreować 
politykę poprawy jakości powietrza 
i walki ze smogiem.

Na dzień 9 marca 2022 roku poziom 
wypełnienia bazy CEEB na terenie 
naszej gminy wynosił jedynie 19%, 
co daje nam 121 pozycję wśród 160 
gmin województwa podkarpackiego!

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w  której podaje 
się:
•	 imię i nazwisko albo nazwę właś-

ciciela lub zarządcy budynku 
lub lokalu oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby;

•	 adres nieruchomości, w  obrębie 
której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw;

•	 informacje o  liczbie i  rodzaju 
eksploatowanych w obrębie nie-
ruchomości źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz o  ich 
przeznaczeniu i  wykorzystywa-
nych w nich paliwach (informacja 
o klasie kotła na paliwo stałe jest 
podana na tabliczce znamiono-
wej kotła lub dokumencie po-
świadczającym emisję);

•	 numer telefonu właściciela lub 
zarządcy (opcjonalnie);

•	 adres e-mail (opcjonalnie).

jak możemy złożyć 
deklarację?

W  formie elektronicznej – żeby to 
zrobić musisz posiadać profil zaufa-
ny albo podpis elektroniczny. Jest 
to najszybszy oraz najwygodniejszy 
sposób. Deklarację należy złożyć na 
stronie: https://ceeb.gov.pl

W formie papierowej – wypełniony 
dokument (pobrany z  urzędu gminy 
lub ze strony urzędu gminy) można 
będzie wysłać listem albo złożyć oso-
biście w Urzędzie Gminy w Krasnem.

M. Dziaduła

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany 
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?  

Kto musi złożyć deklarację?  

Jak złożyć deklarację?  

Do kiedy złożyć deklarację? 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których

znajduje się źródło ciepła.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu

na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji. 

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki

formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-

emisyjnosci-budynkow. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.

2.

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,

deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 30
czerwiec
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Zagrożenie życia ludzi i zwierząt 
oraz degradacja gleby

Ogień błyskawicznie się rozprzestrze-
nia. Jest to żywioł, który zagraża życiu 
ludzi i zwierząt, zagraża istnieniu wszyst-
kich przedstawicieli świata przyrody. 

Wypalanie traw jest praktyką niebez-
pieczną dla życia, zdrowia i mienia, zaka-
zaną,  ale również nieuzasadnioną agro-
technicznie.

Podczas pożaru temperatura gleby 
podnosi się do ok. 1000 °C, co skutkuje 
śmiercią żyjących w  niej zwierząt, znisz-
czeniem warstwy próchnicy oraz mikro-
organizmów odpowiadających za rów-

nowagę biologiczną. Wypalanie oznacza 
często trudno odwracalną lub wręcz nie-
odwracalną degradację gleby.

Kary za wypalanie traw: 
areszt, grzywna, 

pozbawienie wolności do 10 lat

Zgodnie z  art. 124 ust. 1 Ustawy 
o ochronie przyrody zabrania się wypala-
nia łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i  szuwarów. W  art. 131 
pkt 12 ww. ustawy wskazuje się, że: kto 
dopuści się ich wypalania podlega karze 
aresztu albo grzywny. 

Ponadto art. 163 § 1 pkt 1 Kodeksu kar-
nego stanowi, że: kto sprowadza zdarze-
nie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w  wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodatkowe konsekwencje
dla rolników

Zakaz wypalania gruntów rolnych to 
jeden z  warunków, których zobowiąza-
ni są przestrzegać rolnicy ubiegający się 
o  płatności bezpośrednie oraz niektóre 
płatności w  ramach PROW, np. płatności 
rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Nie-
przestrzeganie tego wymogu może do-
prowadzić do zmniejszenia ww. płatno-
ści, o które ubiega się rolnik, o minimum 
5%. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik 
w  przypadku, gdy świadomie wypala 
grunty rolne. Wówczas całkowita kwota 
należnych mu płatności może być obni-
żona nawet o  25 %, a  w  skrajnych przy-
padkach, np. stwierdzenia rozległego 
i dotkliwego w skutkach wypalania traw, 
torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika 
całej kwoty ww. płatności za dany rok.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

W związku z licznymi zgłoszeniami do-
tyczącymi psów biegających bez opieki 
na terenie naszej gminy, przypominamy 
mieszkańcom o  obowiązkach ciążących 
na właścicielach i opiekunach psów, wy-
nikających z Ustawy o ochronie zwierząt 
oraz z  Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Krasne.

Osoby posiadające psy zobowiąza-
ne są do sprawowania opieki nad tymi 
zwierzętami w taki sposób, aby nie sta-
nowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla 
otoczenia.

Do podstawowych obowiązków 
właścicieli psów należy:
•	 stały skuteczny dozór nad psami,
•	 prowadzenie psów poza swoimi po-

sesjami na smyczy, bez względu na 
to, czy pies jest mały czy duży, na-
tomiast psa rasy uznawanej za agre-
sywną na smyczy i w kagańcu,

•	 zabezpieczeniu posesji przed wydo-
staniem się zwierzęcia poza jej teren,

•	 nie wprowadzaniu zwierząt na teren 
placów zabaw dla dzieci,

•	 nie wprowadzaniu psów do obiek-
tów użyteczności publicznej.

Sposoby postępowania w  przypad-
kach wałęsających się psów:

W  przypadku, gdy właściciel wałęsa-
jącego się psa jest znany, należy fakt ten 
zgłosić na Policję, która zgodnie z  art. 
77 Kodeksu wykroczeń, ma prawo nało-
żyć na nieodpowiedzialnego właściciela 
zwierzęcia mandat w kwocie do 1000 zł.

W  przypadku notorycznego braku 
nadzoru nad psem może skierować do 
sądu wniosek o ukaranie właściciela psa.

J. Amarowicz

Przypominamy!

W związku z rozpoczętym od 1 marca 
okresem lęgowym ptaków, Urząd Gminy 
Krasne informuje, że do jego zakończenia 
tj. do 15 października wycinka krzewów 
i  drzew powinna zostać ograniczona do 
minimum. Zachęcamy mieszkańców do 
składania zgłoszeń na wycinkę drzew po 
okresie lęgowym. Wyjątkiem powinno 
być przeprowadzenie wycinki z  powo-
dów bezpieczeństwa.

Przypominamy, że okres lęgowy pta-
ków to czas dobierania się ptaków w pary, 
składania przez nie jaj i wychowania mło-
dych. W tym czasie siedliska oraz miejsca 

gniazdowania ptaków, w tym także drze-
wa i krzewy są objęte specjalną ochroną.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z  16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 
w  okresie lęgowym zakazane jest m.in.: 

•	 niszczenie siedlisk lub ostoi będą-
cych obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji lub 
żerowania,

•	 niszczenie, usuwanie lub uszkadza-
nie gniazd,

•	 umyślne płoszenie lub niepokojenie 
w  miejscach rozrodu lub wychowu 
młodych.

Zlekceważenie powyższych zakazów 
stanowi wykroczenie z  art. 131 pkt 14 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody, które zagrożone jest karą 
aresztu lub grzywny.

J. Amarowicz

Wycinka drzew
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Gospodarka odpadami
Urząd Gminy Krasne przypomina, że 

w ubiegłym roku został wprowadzony 
System Identyfikacji Masowych Płat-
ności dla wpłat z tytułu opłaty gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
polegający na zastosowaniu indywidu-
alnych rachunków bankowych stano-
wiących identyfikator płatności, przy-
pisanych właścicielom nieruchomości, 
zobowiązanym do ponoszenia opłaty 
za odpady.

Rada Gminy Krasne uchwałą  
Nr XLV/331/2021 z  dnia 30 listopada 
2021 r. w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia wy-
sokości tej opłaty ustaliła, iż począwszy 
od 1 stycznia 2022 r. zmienia się stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Nowa stawka opłaty jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i  odbierane 
w  sposób selektywny wynosi 34,00 
zł miesięcznie od mieszkańca za-
mieszkującego daną nieruchomość.

Zmiana stawek nie powoduje ko-
nieczności składania deklaracji. Do 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych zostanie dostarczone 
zawiadomienie o zmianie stawki, które 
będzie również zawierało numer indy-
widualnego konta bankowego.

Nie ulega zmianie wysokość zwol-
nienia z części opłaty z tytułu kompo-
stowania, które wynosi 1 zł/osoby.

Przypominamy, że opłatę należy 
wnosić bez wezwania, z  dołu w  ter-
minie:

•	 do 15 kwietnia za I kwartał, 
•	 do 15 lipca za II kwartał, 
•	 do 15 października za III kwartał, 
•	 do 15 grudnia za IV kwartał (w tym 

za miesiąc grudzień z góry).

Opłaty nieuiszczone w  wyznaczo-
nych terminach będą podlegały przy-
musowemu ściągnięciu w trybie okre-
ślonym w przepisach o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, dlatego 
uprzejmie prosimy o terminowe doko-
nywanie wpłat.

M. Sojka

W  związku z  licznymi prośbami miesz-
kańców informujemy, że planowane na 
15 i  16 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek 
i Wielka Sobota) Mobilny Punkt Zbiórki Od-
padów oraz otwarcie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały 
przesunięte!

Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów od-
będzie się 8 kwietnia 2022 roku na placu 
dawnego Kółka Rolniczego w  Krasnem 
w godzinach 10:00-18:00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w  Sokołowie Małopolskim 
będzie otwarty dla mieszkańców gminy 
Krasne 4 i 23 kwietnia 2022 roku w godzi-
nach 7:00-12:00.

M. Dziaduła

UWAGA!
Przesunięcie 

terminu 
odbioru 

odpadów 
w kwietniu 2022
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Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Kras-
nem, kolejny raz zwraca uwagę na 
częste zatykanie pomp w  przepom-
powniach ścieków, spowodowane 

spuszczaniem do kanalizacji głów-
nie chusteczek higienicznych, szmat, 
środków higieny osobistej. Czyn taki 
jest zabroniony i podlega karze ogra-

niczenia wolności albo grzywny do  
10 000 zł (art. 28 pkt. 4a ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w  wodę i  zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, Dz.U. z 2020 r. poz. 
2028). 

Apelujemy o zaprzestanie „wrzuca-
nia” do muszli klozetowej i studzienek 
kanalizacyjnych odpadów stałych, 
które powodują liczne awarie na sieci 
kanalizacyjnej. 

Kanalizacja sanitarna
AWARIE!

Zabrania się wprowadzania wód 
opadowych i  roztopowych oraz wód 
drenażowych do kanalizacji sanitar-
nej. Ten kto nie stosuje się od zaka-
zów, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł 
(art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4a ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w  wodę i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Dz.U. z 2020 
r. poz. 2028).

Odprowadzanie w/w  wód do ka-
nalizacji powoduje zwiększenie od-
płatności za odprowadzanie ścieków 
dla mieszkańców, ponieważ zwiększa 
koszty energii elektrycznej potrzeb-
nej na przepompowanie większej 
ilości ścieków, zwiększa koszty unie-
szkodliwiania ścieków na oczyszczal-
ni, zwiększa ryzyko awarii i zalania po-
sesji ściekami. Ponadto naraża Zakład 
i  mieszkańców na kary umowne za 
odprowadzanie ścieków w  większej 

niż dopuszczalna ilość.
Zakład Usług Komunalnych w Kras-

nem apeluje do mieszkańców, aby 
likwidować wszelkie możliwe źródła 
wprowadzania wód opadowych, roz-
topowych i  drenażowych do kanali-
zacji sanitarnej. Przypadki uszkodzeń 
studni kanalizacyjnych lub nielegal-
ne odprowadzenia w/w  wód należy 
zgłaszać na adres e-mail: zuk@gmi-
nakrasne.pl lub telefonicznie: 17 23 
00 275.

Odprowadzanie wód opadowych i drenażowych

KOSZTY DLA MIESZKAŃCÓW

Wykresy obrazują ilość ścieków bytowych od mieszkańców (kolor niebieski), oraz ilość mieszaniny ścieków i wód, która 
dopływa na oczyszczalnię (kolor pomarańczowy).                                                                                                                      

Zakład Usług Komunalnych 
w  Krasnem informuje, iż uległ zmia-
nie numer pogotowia wodno-kanali-
zacyjnego. 

Wszelkie zgłoszenia proszę 
dokonywać na numer: 

510 206 751
Obecny numer: 17 23 00 280 bę-

dzie czynny tylko do 01.06.2022 r.

Zmiana numeru 
pogotowia

wodno-kanalizacyjnego

I. Mokrzycka-Skiba
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Wydarzenia gminne

23 grudnia 2021 r. odbył się finał 
Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i  Pastorałek „Podkarpackie Kolę-
dowanie” Krasne 2021. Dzięki temu, że 
festiwal odbywał się online, miał zasięg 
ogólnopolski, a do etapu eliminacyjne-
go zgłosiło się 362 osoby z całego kraju. 
Organizatorami festiwalu byli Stowarzy-
szenie Kobiet Krasne, Szkoła Muzycz-
na Sofi Art Krasne, EMKA Nowa Dęba 
i  Agencja Artystyczna MMN. W  skład 
Jury weszli: Malwina Masternak-świa-
towej sławy wokalistka jazzowa, ab-
solwentka uczelni Berklee w  Bostonie, 
Małgorzata Chruściel- wokalistka, ak-
torka musicalowa, która podbiła serca 

widzów w ostatniej edycji The Voice of 
Poland oraz Kamil Zięba- aktor i woka-
lista, obecnie związany m.in. z Teatrem 
Syrena w Warszawie. 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackie-
go każdy uczestnik festiwalu otrzymał 
płytę festiwalową z nowymi aranżacja-
mi tradycyjnych kolęd i  pastorałek. Na 
płycie znalazły się także wersje instru-
mentalne utworów, które uczestnicy 
festiwalu będą mogli wykorzystywać 
w swojej przyszłej pracy artystycznej. 

Do grona finalistów udało się zakwa-
lifikować Emilii Ferenc z Krasnego, cze-
go serdecznie jej gratulujemy. Emilia 
oraz Oliwia Wojton (również z  Krasne-
go) są w gronie osób, które zaśpiewały 
na festiwalowej płycie, z  czego bardzo 
się cieszymy. Jesteśmy dumni, że oso-
by z naszej miejscowości zaczynają re-
prezentować gminę na krajowej scenie 
festiwalowej. Grand Prix festiwalu oraz 
nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł 

otrzymała Julia Borowik z Białegostoku. 
Julia wyróżniła się spośród zgłoszonych 
osób sposobem interpretacji utworu 
oraz własnym akompaniamentem for-
tepianowym, który sama zaaranżowa-
ła. Nagrania uczestników można nadal 
zobaczyć na kanale YouTube, do czego 
gorąco zachęcamy. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i laureatom, zapraszamy do udziału 
w  festiwalu za rok i  już teraz możemy 
poinformować, że edycja 2022 obejmie 
swoim zasięgiem Polonię, co pozwoli 
promować tradycję śpiewania kolęd 
i  pastorałek wśród Polaków na stałe 
mieszkających poza granicami naszego 
kraju. Dziękujemy sponsorom festiwa-
lu – firmom: Styrobud, Euro-Eko, Proto, 
Szkoła Muzyczna i Studio Nagrań Yama-
ha, Nasza Drukarnia, Drukarnia Indygo. 
Dzięki Waszemu wsparciu uczestnicy 
otrzymali nagrody pieniężne i  rzeczo-
we. 

 K. Jeleń

Festiwal 
Kolęd i Pastorałek

21 stycznia 2022 roku Dzienny Dom 
Pomocy w Krasnem gościł Proboszcza 
Parafii Krasne – ks. Witolda Wójcika, 

Parafialny Zespół Caritas Krasne oraz 
rodziny naszych podopiecznych. 

Seniorzy z  naszej placówki przy-

gotowali przedstawienie pt. „Bożona-
rodzeniowe Jasełka”. Przygotowania 
rozpoczęliśmy już w  październiku 
2021 roku. Podopieczni Dziennego 
Domu Pomocy w  Krasnem wraz 
z  opiekunami samodzielnie przygo-
towali scenariusz przedstawienia, 
wspólnie zadbali o scenografię, stroje 
i świąteczne dekoracje. 

Założeniem zajęć teatralnych jest 
aktywizowanie osób starszych, prze-
łamanie nieśmiałości, poprawa funk-
cji poznawczych oraz motoryki małej 
i  dużej, uwrażliwienie na sztukę, po-
budzenie do działań artystycznych. 
Seniorzy uczą się współdziałania 
w grupie i realizują swoje pasje. 

Przedstawienie jasełkowe oraz 
wspólne kolędowanie wzruszyło na-
szych gości i  sprawiło im mnóstwo 
radości. Wszyscy byli pod wrażeniem 
gry aktorskiej naszych podopiecz-
nych. 

Mamy nadzieję, że kolejne występy 
będą się cieszyć jeszcze większym za-
interesowaniem. 

Tekst i fot.: M. Zwiercan, W. Zdeb

Jasełka 
w Domu Pomocy



15
RAZEM Biuletyn Informacyjny

Nr 29 (1/2022)

Warto wiedzieć

Najnowsze zmiany dotarły do Pa-
likówki. Szkoła Podstawowa im. Wła-
dysława Broniewskiego w  Palikówce, 
otrzymała wnioskowane przez Kry-
stynę Rejman, dofinansowanie z fun-
duszu Rady Sołeckiej w  wysokości 
6 874,10 zł, na zakup dodatkowych 
sprzętów do kuchni. Dzięki nowym 
nabytkom, kuchnia jest zorganizo-
wana w  praktyczny sposób umożli-
wiający sprawniejszą obsługę gastro-
nomiczną uczniów a także łatwiejsze 
i zgodne z najnowszymi standardami 
utrzymanie porządku i higieny. Praca 
na nowych sprzętach wyzwala w pra-
cownikach pokłady kreatywności, co 

pozytywnie wpływa na atmosferę 
panującą wokół kuchni, do której z ra-
dością zaglądają spragnieni ciepłej 
herbaty czy zapachu domowego je-
dzenia, mniejsi i  więksi odwiedzają-
cy. Wiadomo bowiem, że jak muzyka 
łagodzi obyczaje, tak dobra kuchnia 
i  szczęśliwe gospodynie łączą poko-
lenia. Szkoła uczy, wychowuje i  po-
maga budować wartości w  sercach 
młodych ludzi, a  jedną z najpiękniej-
szych wartości jest pomaganie. Taką 
właśnie pomocą w  ulepszeniu miej-
sca służącemu tym i  kolejnym poko-
leniom dzieci i  młodzieży z  Palików-
ki, były uzyskane środki finansowe, 

dzięki którym serce szkoły bije teraz 
mocniej i  dźwięczniej. Niech przy-
szłość przyniesie kolejne dobroczyn-
ne w  skutkach wsparcie, bo rozwój 
naszej gminy zależy w  dużej mierze 
od jej mieszkańców.

G. Tomaka-Ząbek
Fot. K. Rejman

Nowe nabytki 
w Palikówce

Urząd Gminy Krasne przystąpił do 
projektu „Wspieraj lokalnie”, który uła-
twia przekazywanie 1% dla lokalnych 

organizacji pożytku publicznego przy 
rozliczaniu PIT.

W ramach projektu gmina otrzyma-

ła bezpłatny program do rozliczania 
podatków – „PITax.pl Łatwe podatki” 
promujący rozliczenia podatku na te-
renie danej jednostki samorządu oraz 
do przekazania 1% lokalnym OPP.

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

By rozliczyć się, skorzystaj z  lin-
ku: https://www.pitax.pl/rozlicz/
urzad-gminy-krasne-2.

Rozlicz PIT 
w Gminie
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działa na 
podstawie ustawy o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu al-
koholizmowi, która mówi, że organy 
administracji rządowej i  jednostek 
samorządu terytorialnego są obowią-
zane do podejmowania działań zmie-
rzających do ograniczania spożycia 
napojów alkoholowych oraz zmiany 
struktury ich spożywania, inicjowania 
i  wspierania przedsięwzięć mających 
na celu zmianę obyczajów w zakresie 
sposobu spożywania tych napojów, 
działania na rzecz trzeźwości w miej-
scu pracy, przeciwdziałania powsta-
waniu i usuwania następstw naduży-
wania alkoholu, a  także wspierania 
działalności w  tym zakresie organi-
zacji społecznych i  zakładów pracy. 
Zadania te realizuje GKRPA, powołana 
przez Wójta Gminy Krasne.

Informacja na temat 
leczenia odwykowego osób 
uzależnionych od alkoholu 
zamieszkujących na terenie 

Gminy Krasne

Leczenie osób uzależnionych od 
alkoholu jest dobrowolne, a przymus 
leczenia może być nałożony jedynie 
przez Sąd. Sądami właściwymi do 
rozpatrywania spraw o zobowiązanie 
do leczenia odwykowego są wydziały 
rodzinne i nieletnich w Sądach Rejo-
nowych.

Niniejszą procedurę regulują prze-
pisy ustawy z  dnia 26 października 
1982r. o  wychowaniu w  trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.).

Do Sądu Rejonowego wniosek 
o zobowiązanie do leczenia odwyko-
wego mogą złożyć wyłącznie 2 insty-
tucje:

1. Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych,

2. Prokuratura.

Pierwszym krokiem realizacji pro-
cedury zobowiązania do leczenia 
odwykowego jest złożenie wniosku 
w stosunku do osoby nadużywającej 
alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Gdzie i w jakiej formie 
składać wniosek?

Wniosek kierujemy w  formie pi-
semnej pocztą lub doręczamy osobi-
ście na adres:

Urząd Gminy Krasne
36-007 Krasne 121

Przesłanki złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, 
które w związku z nadużywaniem al-
koholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego,
- demoralizację małoletnich,
- uchylają się od pracy,
- systematycznie zakłócają spokój 
lub porządek publiczny.

jakie informacje są potrzebne 
przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
Dane osoby zgłoszonej do leczenia:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- data urodzenia
- PESEL
- uzasadnienie

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub 
instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, 
kuratorzy sądowi, itp.

Gdzie pozyskać wniosek?

Wniosek można otrzymać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej, 36 
– 007 Krasne 121.

jaki jest tryb postępowania?

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych:

- rozpatruje zasadność wniosku 
o  nałożenie obowiązku leczenia od-
wykowego w stosunku do osób nad-
używających alkoholu,

- przeprowadza z osobami rozmo-
wy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spot-
kań indywidualnych z psychologiem,

- w  przypadku odmowy podjęcia 
dobrowolnego leczenia przez osobę 
mającą problem alkoholowy, kieruje 
ją na badania przeprowadzane przez 
biegłych sądowych (psychiatrę i psy-
chologa), w celu uzyskania stosownej 
opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKR-
PA zamyka sprawę w przypadku, gdy 
nie ma podstaw do leczenia, bądź kie-
ruje osobę na leczenie w  warunkach 
stacjonarnych lub ambulatoryjnych, 
zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w  przypadku braku respektowa-
nia zaleceń, komisja kieruje wnioski 
do sądu o  wszczęcie postępowania 
w sprawie nałożenia obowiązku pod-
jęcia leczenia odwykowego.

Gdzie można uzyskać 
informacje?

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, tel. 17 23 
00 261.

jakie przepisy prawne regulują 
załatwienie sprawy?

Ustawa z  dnia 26 października 
1982r. o  wychowaniu w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W. Leszczyńska
A. Lesiak

Rozwiązywanie 
problemów 

alkoholowych
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Edukacja i oświata

 Laboratoria przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Minister-
stwo Edukacji i  Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Celem programu jest 
stworzenie  nowoczesnej szkoły, w której 
zajęcia będą prowadzone w ciekawy i no-
woczesny sposób sprzyjający odkrywa-
niu talentów i  rozwijaniu zainteresowań 
u uczniów. 

W ramach realizacji Programu Labora-
toria Przyszłości szkoły podstawowe na 
terenie Gminy Krasne otrzymały wspar-
cie finansowe  w  wysokości 333 900 zł, 
w  tym: SP w  Krasnem – 149 100,00 zł,  

SP w Malawie – 94 800 zł, SP w Strażowie 
– 60 000,00 zł, SP w  Palikówce – 30 000 
zł. Otrzymane środki przeznaczone są na 
zakup nowoczesnego wyposażenia tech-
nicznego pracowni, takiego jak: drukarki 
3D z akcesoriami, kamery i aparaty cyfro-
we,  sprzęt do nagrywania, rejestrowania 
i obróbki dźwięku i obrazu, stacje lutow-
nicze, mikrokontrolery z akcesoriami oraz 
oprogramowanie, w tym z zakresu robo-
tyki i mikroelektroniki. 

Nowoczesny sprzęt i  pomoce dy-
daktyczne są niezbędne dla uczniów 
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, umiejętności 
kreatywnego myślenia, zdolności mate-
matycznego myślenia, a także rozwijania 
umiejętności w zakresie nauk przyrodni-
czych, technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, a  także pracy zespołowej.  
Sprzęt zakupiony przez szkoły w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości, będzie 
wykorzystywany na zajęciach od wrześ-
nia 2022 r. Wzbogacenie bazy dydaktycz-
nej szkół przyczyni się do uatrakcyjnienia  
zajęć szkolnych i  pozwoli uczniom na 
rozwój swoich zainteresowań nie tylko na 
lekcjach techniki, informatyki, lecz także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zain-
teresowań.

G. Belcyr

Stworzyliśmy dla Państwa dzieci Nie-
publiczny Żłobek „Krasnoludek” w  Ma-

lawie, bezpieczne i  przyjazne miejsce, 
w  którym otaczamy je ciepłem, opieką 
i  wsparciem, tak by mogły radośnie od-
krywać świat.

Nasi podopieczni uczestniczą w wielu 
stymulujących zajęciach, takich jak: prace 
plastyczne, zajęcia muzyczne, sensorycz-
ne, ogólnorozwojowe czy fizyczne. Dzię-
ki temu mają szansę większego rozwoju, 
także w kontekście socjalizacji oraz naby-
wania umiejętności społecznych.

Z  myślą głównie o  rosnących potrze-

bach naszych najmłodszych, opiekunki 
wzbogacają i  poszerzają swoje kompe-
tencje. Dla rodziców i dzieci organizujemy 
cyklicznie Dni Otwarte, by mogli zajrzeć 
do żłobka, porozmawiać z  opiekunkami, 
bliżej się poznać oraz dać dzieciom szanse 
oswoić się  z otoczeniem. Wspólnie przy-
gotowujemy kiermasze okolicznościowe 
oraz warsztaty. Zapraszamy do śledzenia 
nas na profilu FB  https://www.facebook.
com/krasnoludekmalawa

Tekst i fot. J. Janoszek

Żłobek „Krasnoludek”

Dobre wychowanie dziecka to działania 
zmierzające do wpojenia młodej osobie 
wiary we własne możliwości, prawidłowe-
go systemu wartości oraz rozwijania świa-
domego obywatela i patrioty, który działa 
dla dobra wspólnego i zaangażowanego 
w życie swojego państwa i społeczności 
lokalnej. By osiągać te wartości przedszko-

laki z Gminnego Przedszkola w Palikówce 
wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Ile 
waży Św. Mikołaj”, której organizatorem 
była Fundacja ,,Szczęśliwe Dzieciństwo”. 
Celem konkursu było dofinansowanie fun-
duszu stypendialnego oraz wsparcie dla 
dzieci i młodzieży, wychowanków Funda-
cji Szczęśliwe Dzieciństwo. Dzięki wsparciu 

młodzież zdobywa wiedzę oraz poznaje 
sposoby na jej praktyczne wykorzystanie.

Konkurs polegał na zebraniu bilonu o 
jak największej wadze. Monety zbierane 
były przez dzieci, ich rodziców i rodziny. 
Często był to bilon zbierany w czasie ślu-
bów, wytrzepywany ze skarbonek  czy gar-
nuszków. W ramach tej akcji przedszkole w 
Palikówce zebrało bilon o wartości 586,67 
zł. Wagę bilonu przeliczano na jednego 
wychowanka. W całej akcji udział wzięło 
399 placówek oświatowych z całej Polski 
(szkoły podstawowe, przedszkola, świet-
lice). Nasze przedszkole uplasowało się 
na 17 pozycji. Osiągnęliśmy więc wysokie 
miejsce, zważywszy że nie jesteśmy dużą 
placówką. Cieszymy się, że możemy po-
magać innym, słabszym bądź uboższym.  
Na pewno nasi wychowankowie nie pozo-
staną obojętni na krzywdę innych i będą 
angażować się w działania charytatywne i 
społeczne.

E. Kopeć
Fot. Archiwum GP Palikówka

Ile waży Św. Mikołaj?
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Miesiąc grudzień wniósł magiczny klimat 
do Przedszkola w Krasnem. Przedszkolaki 
4 grudnia powitały Św. Mikołaja, zapre-
zentowały wiersze oraz piosenki wyraża-
jące radość i wdzięczność z otrzymanych 
prezentów. Wartym uwagi jest udział pod-
opiecznych przedszkola w Krasnem w XVIII 
Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym 
pt. ,,Zabawki na choinkę, jak dawniej”, or-
ganizowanym przez GOKiC w Rakszawie. 
Wszystkie konkursowe zabawki, udekoro-
wały choinkę w Kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rakszawie. Świąteczna 
atmosfera zwiększała zasięg poprzez orga-
nizację Konkursu Rodzinnego pt. „Najpięk-
niejsza ozdoba choinkowa” oraz IV Gminny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek. Od czterech 
lat, w grudniu w przedszkolu w Krasnem, 
odbywa się prawdziwie muzyczna uczta. 
Jednakże ze względu na panującą sytuację 
pandemiczną, tegoroczne Jury w składzie: 
dyrektor ZSP M. Frączek, z-ca dyrektora ZSP 
w Krasnem M. Wilk, sekretarz Gminy Krasne 
R. Żołynia oraz tenor M. Belcyr dokonało 

werdyktu na podstawie dostarczonych i za-
prezentowanych nagrań. I miejsce trafiło do 
dzieci z przedszkola w Malawie, II miejsce 
do reprezentantki przedszkola w Krasnem, 
a III miejsce zdobyły przedszkolaki ze Stra-
żowa i Palikówki. Jako zwieńczenie grudnia 
oraz na czas zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, dzięki zaangażowaniu dyrekcji, 
nauczycieli i dzieci powstała multimedialna 
kartka bożonarodzeniowa. 

Po Nowym Roku przedszkolaki rozpo-
częły przygotowania do zbliżającego świę-
ta. Dzień Babci i Dziadka rozbrzmiał słowem 
oraz muzyką w najróżniejszych aranżacjach. 
Od wierszy, przez piosenki z instrumenta-
cją, po piękne stroje i dekoracje. Prezenta-
cje można było obejrzeć na stronie interne-
towej przedszkola. Piękne stroje, kolorowe 
światła i muzykę dobiegająca z sal - tak 
właśnie wyglądała zabawa karnawałowa 
dzieci w przedszkolu. Kreatywność wykona-
nych strojów przyprawiała o zawrót głowy. 

Jak co roku przedszkolaki nie tylko świę-
tują, ale także pomagają zwierzętom prze-

trwać zimę. Wraz z nauczycielami i rodzica-
mi zbierają karmę dla bezdomnych psów i 
kotów, podopiecznych Fundacji Felineus w 
Rzeszowie i Przytuliska dla Psów w Bogu-
chwale.

I. Michno-Chorzępa, B. Jędraszczyk
Fot. Archiwum GP Krasne

W świąteczno-karnawałowym 
nastroju

W styczniu br. strażowskie przedszkolaki 
przygotowały przedstawienia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Niestety przez panującą 
epidemię, nie mogliśmy gościć dziadków 
w naszej placówce. Dzieci uczciły to świę-
to składając dziadkom życzenia, recytując 
wiersze oraz śpiewając piosenki, a nagra-

nia tych występów zostały umieszczone na 
stronie internetowej przedszkola.

Grupa 6-latków „Biedronki”, 8 lutego br. 
obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Tego dnia przedszkolaki zostały zapoznane 
z podstawowymi zasadami bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Poprzez bajki z serii 

„Sieciaki.pl.” oraz „Alicja w Krainie Interne-
tu”, rozwiązywały quizy oraz różne zadania 
związane z tym tematem.

Grupa 4-latków „Misie”, przygotowała 
przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków”. Przedszkolaki przygo-
towane przez wychowawcę poznały histo-
rię Śnieżki, złej macochy i 7 krasnoludków. 
Dzieci odgrywając role i wcielając się w 
postaci z baśni rozwijały zdolności aktorskie  
i artystyczne.

Przedszkole w Strażowie 14 lutego 
obchodziło „Walentynki – Dzień miłości  
i przyjaźni”. Przedszkolaki tego dnia poznały 
walentynkowe tradycje, wzięły udział w za-
bawach związanych z tym świętem, i wyko-
nały prace plastyczne. Dla dzieci z pewnoś-
cią był to dzień miłych wrażeń.

N. Gunia
Fot. Archiwum GP Strażów

Uroczystości przedszkolne
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Zimowisko w bieżącym roku szkolnym 
2021/2022 zostało zorganizowane w dniach 
od 14-18 lutego. Brali w nim udział ucznio-
wie klas I-IV. Kierownikiem półkolonii była 
Marzena Zdeb, a wychowawcami zostali:. 
Magdalena Goryl, Barbara Tucholska, Anna 
Ptaszek, Małgorzata Sosnowska, Katarzyna 
Paściak, Waldemar Kuśper i Wojciech Ku-
nysz. Dzieci zostały podzielone na siedem 
grup. Program półkolonii realizowany był 
zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wy-
jazdów.

Najważniejszymi wydarzeniami zimowi-
ska były: wyjazd do Kolorado, gdzie dzieci 
bawiły się w sali zabaw i w kręgielni, wyjazd 
na basen do Nowej Wsi, warsztaty sztuki cyr-

kowej, wyjazd do kina Zorza w Rzeszowie na 
seans pt.: „Sing 2”. Zajęcia z wykorzystaniem 
pedagogiki cyrku miały na celu pobudze-
nie wyobraźni, rozwijanie inwencji twórczej 
dzieci oraz usprawnienie koordynacji wzro-
kowo – ruchowej. Warsztaty z jogą miały 
poprawić zręczność oraz zwinność. Równie 
interesującą atrakcją zimowiska było spot-
kanie z dietetykiem Małgorzatą Knych pod 

hasłem: „Jedz zdrowo, będziesz piękny”. W 
czasie spotkania dzieci wysłuchały wykładu 
i tworzyły w grupach tzw. talerze zdrowego 
odżywiania. W programie zimowiska nie za-
brakło zawodów sportowych. Na zakończe-
nie wypoczynku, każdy z uczestników otrzy-
mał nagrody i pamiątkowe upominki. 

M. Zdeb
Fot. Archiwum ZSP Krasne

Zimowsko w Krasnem

Jak co roku, w czasie ferii zimowych, 
Szkoła Podstawowa w Strażowie organi-
zuje wypoczynek. W tegorocznej edycji, 
zorganizowanej przy współudziale Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kras-
nem, udział wzięło 45 dzieci z klas I – IV. 
„Uzależnienia kradną marzenia”, pod ta-
kim hasłem przez 5 dni w szkole odbywa-
ły się zajęcia na zimowisku. Biorące w nim 
udział dzieci mogły sporo się dowiedzieć o 
uzależnieniach i o tym, jak z nimi walczyć 
i jak z nimi sobie radzić. Były więc stosow-
ne pogadanki, prezentacje, filmy i wspól-
ne prace plastyczne na temat uzależnień. 

Było też sporo innych atrakcji. Duża w tym 
zasługa przedstawicieli Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki w Krasnem, którzy 
prowadzili ciekawe warsztaty, podczas 
których uczestnicy wykonali różne prace. 
Powstały łapacze dobrych myśli, i plecaki 
z artystycznymi nadrukami. Było też kil-
ka słów na temat pieniądza. Dzieci miały 
również możliwość (podczas warsztatów 
plastyczno-technicznych) wykonać ozdo-
by, które już niedługo ozdobią świąteczne 
stoły w niejednym strażowskim domu. 

Zimowiskowe życie toczyło się nie tyl-
ko w szkole. Prowadzący zajęcia Maria 

Tronina i Katarzyna Pomykała oraz Tomasz 
Kuczyński i Witold Socha zadbali również 
o atrakcje poza szkołą. Był więc wyjazd do 
kina do Rzeszowa i nieodzowna przy tym 
wizyta w McDonald`s. Były gry i zabawy 
ruchowe w sali zabaw Kolorado oraz tur-
niej kręgli. No a w ostatnim dniu zimowi-
ska, kilka godzin karkołomnych akrobacji, 
wzlotów i upadków na wrotkach we wrot-
karni w Rzeszowie. Każdy więc w progra-
mie zimowiska mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Uśmiechnięte i zadowolone twarze 
dzieci, biorących udział w tegorocznym 
zimowisku, są dowodem na to, że warto w 
czasie wolnym organizować tego typu za-
jęcia, że są one najlepszą profilaktyką i na 
pewno kiedyś przyniosą pożądany efekt, 
bo przecież czym skorupka za młodu…

Tekst i fot. W.Socha

Uzależnienia 
kradną marzenia
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W  dniach od 14 lutego do 25 lutego 
2022 roku w województwie podkarpackim 
odbyły się długo oczekiwane ferie zimo-
we. Część uczniów wyjechała w różne stro-
ny świata,  część pozostała w  domu pod 
opieką bliskich. Jednak spora grupa dzieci 
z  klas 1-4 postanowiła skorzystać z  boga-
tej oferty programowej przygotowanej 
przez naszą szkołę w  ramach organizowa-
nej półkolonii w  pierwszym tygodniu ferii. 
Staraliśmy się, aby czas spędzony w szkole 

podczas zimowego wypoczynku był zgod-
ny z  zainteresowaniami uczestników, ale 
także chcieliśmy pokazać, że współdziałanie 
w  grupie poprzez wspólną zabawę i  sport 
jest o  wiele bardziej przyjemniejsze niż 
gry sieciowe z  wykorzystaniem różnorod-
nego sprzętu mobilnego. Z  tego względu 
przygotowaliśmy interesujący program pt. 
„Baśniowe podróże po Europie”. Na każdy 
dzień zaplanowaliśmy ciekawe aktywności, 
których głównym celem było wskazywa-
nie konstruktywnych dróg samorealiza-
cji i  form spędzania czasu wolnego, m.in.  
warsztaty kulinarne - przygotowanie zdro-
wej, warzywnej pizzy w  Pizzerii Kolorado 
w  Malawie; eksperymenty chemiczne przy 

współpracy z  Akademią Chemical World 
z  Krakowa; inspirujące warsztaty taneczne 
pod kierunkiem instruktorów ze SzkołyTań-
ca Street Dance z Rzeszowa; wyjazd do kina, 
warsztaty plastyczne z  wykorzystaniem 
gliny; warsztaty stolarskie oraz decoupage; 
eksperymenty przyrodnicze; quizy, cieka-
wostki o  wybranych krajach europejskich, 
wielkoformatowe gry wykonane przez 
uczestników zimowiska, różnorodne zaba-
wy ruchowe i wiele innych. 

Czas ferii minął bardzo szybko. Jednak 
wspólny pobyt z  rówieśnikami i  bogata 
oferta zajęć sprawiły, że dzieci, będą bardzo 
mile je wspominać.

B. Głowiak. Fot. Archiwum SP Malawa

Baśniowo w Malawie

Ferie zimowe

W  naszej szkole w  dniach 14-18 lutego 
organizowane było zimowisko pt. „Zimowi-
sko w naszej szkole – wesoło i bezpiecznie” 
w  ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na 2022 rok. Organizatorzy przygoto-
wali dla uczestników wiele atrakcji. Były to  
m.in.:

•	 zajęcia profilaktyczne dotyczące 
współpracy w grupie, rozwijania swo-
ich kompetencji, zagrożeń wynikają-
cych z uzależnień;

•	 gry i zabawy ruchowe;
•	 zabawy wodne na basenie w  Nowej 

Wsi;
•	 warsztaty kulinarne i  wypiek własno-

ręcznie wykonanej pizzy;
•	 wyjazd do kina na film edukacyjny pt. 

„Sing 2”;

•	 zwiedzanie podziemi rzeszowskiego 
Rynku.

Była to dla wszystkich naprawdę spora 
dawka pozytywnych emocji. Do zobaczenia 
za rok!

Zakończenie projektu 
edukacyjnego

Szkoła Podstawowa w  Palikówce brała 
udział w  projekcie pt. „Napoleon a  współ-
czesna Europa. Jaki jest wpływ Napoleona na 
historię Europy”. Zakończył się on ogromnym 
sukcesem, a wkład naszej młodzieży doceni-
ła posłanka do Parlamentu Europejskiego 
Elżbieta Łukacijewska wysyłając podzięko-
wania i gratulacje. Liczymy na dalszą współ-
pracę w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Gabinet do zajęć 
indywidualnych 

i rewalidacyjnych

W  Szkole Podstawowej w  Palikówce 
powstało nowe miejsce! Z  holu szkolnego 
wydzielono miejsce, w którym zbudowano 
gabinet. Będą się w  nim odbywać zajęcia 
specjalistyczne, których wymagają nasi ucz-
niowie. Zapraszać także będziemy tam ro-
dziców na indywidualne konsultacje. Teraz 
praca i nauka odbywać się będzie w miłej, 
przyjaznej i kameralnej atmosferze. 

K. Tarnawska
Fot. A. Kozdra

Wydarzenia w Palikówce

Podczas trwania ferii zimowych przed-
szkolaki z  Gminnego Przedszkola w  Mala-
wie wzięły udział w  warsztatach kulinar-
nych. Zajęcia kulinarne dla dzieci są świetną 
formą wypoczynku i relaksu oraz uczenia się 
pracy w zespole. Warto od najmłodszych lat 
uczyć dzieci zdrowego odżywiania i  czer-
pania przyjemności z  jedzenia zdrowych, 
estetycznie podanych, a  przede wszystkim 
własnoręcznie wykonanych posiłków. Dzię-
ki zajęciom kulinarnym mogą poznawać 
różne tajemnice kuchni, przygotowywać 
samodzielnie smakowite potrawy, doty-
kać, wąchać i smakować, bawić się kolorem 
i  kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię 
i fantazję. Uczyć się kulturalnego zachowa-
nia przy stole. 

Głównym założeniem programu „Mali 
Mistrzowie Kuchni” było rozwijanie zainte-
resowań dzieci sztuką gotowania. Pragnęły-
śmy, aby w wesołej, swobodnej atmosferze 
realizowane były zagadnienia dotyczące 
racjonalnego i  zdrowego żywienia a  także 
poznawania tradycyjnych potraw z  kuchni 
różnych narodów. Dzieci poprzez zabawę 
mogły zdobywać umiejętności przydatne 
w  codziennym życiu. Uczestnictwo w  war-
sztatach pomogło im wzmocnić wiarę we 
własne siły oraz nauczyć się samodzielno-
ści. Uczestnicy mieli okazję współdziałać 
z  innymi, angażować się na miarę swoich 
możliwości, rozwijać umiejętności manual-
ne podczas wykonywania prostych czynno-
ści motorycznych. Dzieci mogły nauczyć się 

korzystania z przepisów kulinarnych, ozda-
biania potraw, układania serwetek i dekoro-
wania stołów.

A. Tereszkiewicz
Fot. Archiwum GP Malawa

Mali Mistrzowie Kuchni
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Obecny roku, został zapoczątkowany 
przez Bibliotekę Publiczną w  Krasnem, 
spotkaniami z  dziećmi w  Przedszkolu 
w  Krasnem. Najpierw odwiedziłam trzy 
zerówki – A, B i C, przy czym towarzyszył 
mi szczególny gość – Krecik. Przeprowa-
dziłam lekcje biblioteczne, podczas któ-
rych czytałam jedną z wielu książek o tym 
zwierzątku, tj. „Jak krecik sprawił sobie 
spodenki”. Dzieci z  wielkim zaintereso-
waniem i  zaciekawieniem słuchały baj-
kę, z której dowiedziały się jak długa jest 
droga do tego, aby powstały spodenki. 
Krecik dostał w końcu upragniony ubiór, 
a  przedszkolaki obdarowały go różnymi 
skarbami, które trafiały do wielkiej kiesze-
ni, w tak bardzo wymarzonych przez nie-
go spodenkach. Następnie, przeszliśmy 
do plastycznej części spotkania, podczas 
której maluchy wykonywały z  kartonu 
Krecika.

Kolejnym razem, gościem przedszko-
laków był Reksio. Grupie Zajączków, prze-
czytałam książkę o  leśnej przygodzie, 
jaka spotkała kudłatego bohatera. Mali 
słuchacze poznali różne zwierzęta żyją-
ce w  lesie, m.in.: wiewiórki Lidkę i  Kitkę, 
dzika-Dzikusa oraz jeża-Tadka. Na koniec 
spotkania, Zajączki zamieniły się w... sta-
do piesków, a to za sprawą masek, które 
przyniosłam dzieciom. 

Innym razem, to dzieci z  Przedszkola 
w  Krasnem, odwiedziły Bibliotekę Pub-
liczną w  Krasnem. Zapoznałam je z  tą 
instytucją, księgozbiorem oraz zasada-
mi korzystania. Pięciolatki i  sześciolatki, 

dowiedziały się, jaką drogę do bibliote-
ki przebywa książka i  w  jaki sposób jest 
ona przygotowywana do wypożyczania. 
Maluchy zobaczyły zamek pełen książek 
i pełen... smoków, które mnożyły się w za-
wrotnym tempie. Raz było ich sześć, raz 
było ich siedem, następnie osiem, a  na 
końcu okazało się, że jest ich dziewięć. 
Wiem jednak, że smoków jest więcej, 
dlatego zaproponowałam dzieciom, że 
każdy kto znajdzie więcej niż 9 smoków 
w  naszej bibliotece, otrzyma nagrodę. 
Przypomniałam również o  trwającej ak-
cji: Mała książka wielki człowiek. Proszę 
rodziców, aby przyprowadzali swoje po-
ciechy do biblioteki, bo same przecież 
nie mogą przyjść. Ich życie czytelnicze 
zależy przede wszystkim od Was, Drodzy 
Rodzice, Opiekunowie. Nie pozbawiajcie 
swoich pociech przyjaźni z książką, która 
jest najlepszym przyjacielem. Następnie 
przeczytałam utwór Wandy Chotomskiej 
pt.: „Smok ze Smoczej Jamy”, która wy-
czerpała program jaki przygotowałam 
dla małych gości. Na koniec, oczywiście, 
pamiątkowe zdjęcia, upominki i  powrót 
do przedszkola. Dziękuję za odwiedziny 
i zapraszam ponownie.

Biblioteka może być bardzo dobrym 
miejscem do nauki kształtowania właści-
wej mowy i jej rozwoju. Odbyły się w niej 
także zajęcia logopedyczne z  uczniami 
Szkoły Podstawowej w  Krasnem. W  no-
wym miejscu, z nowymi elementami ćwi-
czeń, niż dotychczas, w otoczeniu książek, 
uczniowie czynili postępy. 

Inna placówka z naszej gminy – Biblio-
teka Publiczna w Malawie, zorganizowała 
podczas ferii, warsztaty plastyczne, ph. 
Malowanie plasteliną. Celem ich, było 
uświadomienie dzieciom, że oprócz ba-
jek, w  bibliotece znajdują się także inne 
książki, z wielu dziedzin. Dzięki takim po-
zycjom, mogą poznawać, m.in. różnych 
ludzi. Tym razem dzieci poznały malarza 
Vincenta van Gogha i jego ciekawą tech-
nikę malowania, tj. metodę punktową, 
a  także obejrzały reprodukcje tego wy-
bitnego artysty. Najpierw uczestnicy war-
sztatów, przy pomocy kalki, wykonywali 
szkic. Następnie, używając plasteliny „ma-
lowali”. Robiąc z  niej wałeczki, wyklejali 
poszczególne fragmenty obrazu, imitują-
ce pociągnięcia pędzla. Efekty były zadzi-
wiające, tym bardziej, że wykonywały to 
dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu 
lat, a nawet pięciolatek.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krasne
W  związku z  masowym napływem 

Ukraińców do Polski, wywołanym bar-
barzyńskim atakiem Putina na naszych 
wschodnich sąsiadów, Biblioteka Pub-
liczna w  Krasnem wraz z  filiami naszej 
gminy, uruchomiła zbiórkę bajek i ksią-
żek w języku ukraińskim, angielskim lub 
innym. Można także przekazywać gry 
i  puzzle. Dary te zostaną przekazane 
w odpowiednie ręce. 

Kontakt: tel.: BP Krasne 17 230 03 53, 
BP w Malawie: 17 238 03 54 , BP w Pali-
kówce 17 238 03 55 lub na stronie: www.
facebook.com/bibliotekawkrasnem 
oraz na stronie internetowej http://go-
kkrasne.pl.

M. Antczak

Za półką z książkami
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8 marca w  sali widowiskowej gościli-
śmy naszych ukraińskich sąsiadów, którzy 
z  powodu wojny musieli opuścić swoją 
ojczyznę. Spotkanie przyjacielskie „Mi-
łość i  ratunek” miało 2 części, w  pierw-
szej wójt naszej gminy, Wilhelm Woźniak, 
oraz zarządzający szkolnictwem i  opieką 
społeczną zaprezentowali obecny stan 
przepisów, możliwości uzyskania pomo-
cy, rozdawane były stosowne ulotki oraz 
zbierane informacje o potrzebach. W ku-
luarach można było porozmawiać m.in. 
z Przewodniczącym Rady Gminy Grzego-
rzem Nowakiem i  pracownikami Urzędu 

Gminy. My też zaprezentowaliśmy działal-
ność i możliwości współpracy, organizacji 
zajęć. W  drugiej części wystąpili artyści 
z Ukrainy oraz nasze Mażoretki „Contorto” 
i podopieczne Pracowni Muzyki.

Był też poczęstunek i  kwiaty z  oka-
zji Dnia Kobiet – od teraz nazywanego 
Dniem Solidarności Kobiet!

Tekst i fot. I. Śpiewla

Miłość i ratunek

Zajęcia plastyczne w GOKiB w Krasnem 
cieszą się od lat niesłabnącym powodze-
niem. Aktualnie w  placówce działają naj-
młodsza, średnia i  młodzieżowa grupa 
plastyczna oraz dorośli, którzy w większo-
ści uczestniczyli w zajęciach pracowni już 
od najmłodszych lat, a wracają tutaj wzbo-
gaceni o nowe doświadczenia jak również 
z  potrzeby realizowania siebie w  oparciu 
o  nowe projekty artystyczne. Wybór kie-
runku plastycznego w planach życiowych 
młodego człowieka nie był i nie jest celem 
nadrzędnym pracowni, a  raczej sposo-
bem na rozwijanie talentu i umiejętności 

manualnych, jest sympatycznie spędza-
nym wolnym czasem w otoczeniu przed-
miotów i  narzędzi służących sztuce oraz 
licznym zagadnieniom towarzyszącym, 
jak chociażby rozważania na tematy zwią-
zane z estetyką świata, w którym przyszło 
nam żyć. 

GOKiB regularnie, raz w  miesiącu, or-
ganizuje wystawy przeglądowe prac 
plastycznych wszystkich grup w  swojej 
siedzibie równolegle publikując je na swo-
jej stronie internetowej oraz na profilu 
Facebook. Osoby z  kręgu młodzieży star-
szej, które już „wyfrunęły” z tutejszej szkoły 

i  kontynuują naukę ponadpodstawową 
poza Krasnem oraz te związane bliżej z pla-
styką, będącą ich wyborem życiowym, są 
promowane przez nas i otoczone paraso-
lem opieki artystycznej poprzez warsztaty, 
udział w plenerach, wystawach indywidu-
alnych i konkursach zewnętrznych.

Program zajęć, dotyczy to również 
pracowni plastycznej w   filii GOK w  Pali-
kówce, ustalany jest indywidualnie i  do-
stosowywany do możliwości twórczych 
każdego uczestnika. Realizowane są roz-
maite zagadnienia od budowy postaci 
poprzez portret, martwą naturę, ćwicze-
nia w  plenerze i  zabawy kolorystyczne 
z  wyobraźni oraz rozmaite prace ręczne. 
Tak jest w wypadku dzieci młodszych. Na-
tomiast dla starszych mamy w ofercie bar-
dziej „dojrzałe” techniki, które wiążą się już 
z określonymi wymogami, bo dotyczą one 
malarstwa sztalugowego, akwareli, umie-
jętności dekoratorskich itp.

Dzięki staraniom i  życzliwej akceptacji 
opiekunów placówki dzieci mogą w spo-
sób spontaniczny i  nieskrępowany rea-
lizować swoje fantazje i  przelewać je na 
papier.

I. Tuszyńska
Fot. I. Śpiewla

Pracownia plastyczna
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Święta w Polsce są okazją do spotkań 
rodzinnych, przyjacielskich, podtrzymy-
wania i celebrowania spędzania wspólnie 
wolnego czasu. Jest to czas składania so-
bie życzeń, odwiedzania się  oraz (szcze-
gólnie w  odniesieniu do milusińskich) 
obdarowywania się wzajemnie prezenta-
mi. Wiele osób wysyła życzenia i pozdro-
wienia świąteczne na okolicznościowych 
kartkach pocztowych, w  ten sposób za-
znaczając swoją pamięć o innych.

Po raz kolejny przedszkolaki z  przed-
szkola w  Krasnem własnoręcznie wyko-
nywały takie świąteczne pocztówki, które 
za pośrednictwem Fundacji dla Rodaka 
zostaną przesłane Polakom zamieszka-
łym poza granicami kraju. W warsztatach 

udział wzięli również podopieczni Dzien-
nego Domu Pomocy w  Krasnem. W  cza-
sie warsztatów młodzi twórcy wycinali, 
malowali kleili oraz ozdabiali swoje prace. 
Trzeba było pilnować, żeby wyszło rów-
no, żeby się wszystko zmieściło, no i żeby 
było ładnie! Dzieci za pośrednictwem 
swoich dzieł, przekazały również samo-
dzielnie zapisane lub narysowane życze-
nia dla Polonusów. 

Warsztaty zostały przygotowane i prze-
prowadzone przez instruktora Pracowni 
Rękodzieła GOKiB Krasne. Dziękujemy za 
zaproszenie i  zaangażowanie dzieciom 
z  przedszkola, seniorom oraz inicjatorce 
akcji p.Krystynie Kucaj.

Tekst i fot. L. Hajduk

Kartka dla rodaka

Czytanie dzieciom na głos jest ważnym  
czynnikiem w rozwoju emocjonalnym i po-
znawczym.  Przede wszystkim stymuluje 
rozwój mózgu, rozbudza ciekawość świata, 
stymuluje rozwój mowy, kształtuje pamięć 
emocjonalną i  rozwija wyobraźnię. W  ra-
mach współpracy z przedszkolem w Kras-
nem 1 marca  odbyło się czytanie  książki 
„Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren.

Dzieci z  wielką ciekawością słuchały 
przygody „Pippi idzie do szkoły”.  Przed-
szkolaki poznały wygląd Pippi, jej dom 
i  zwierzęta, z  którymi zamieszkuje Willę 
Śmiesznotkę. Spotkanie było pełne hu-
moru i  zabawy. Przybliżenie tej wyjąt-
kowej postaci literatury dziecięcej  było 
ważnym elementem w edukacji literackiej 
dzieci. Serdeczne podziękowania dla pani 
Bernadetty za organizację spotkania.

M. Szukała. Fot. B. Jędraszczyk

Czytanie przedszkolakom

Serdecznie zapraszamy zespoły teatral-
ne do udziału w  Ogólnopolskim Festiwa-
lu Teatralnym „AFERA”, który odbędzie się 
w  dniach 20-22.05.2022 w  Krasnem. Wy-
darzenie jest organizowane przez Gminę 
Krasne, Gminny Ośrodek Kultury i Bibliote-
kę w Krasnem oraz Teatr A’propos. 

Festiwal „AFERA” to wielkie święto te-
atru, do którego zapraszamy najlepsze 
zespoły teatralne z całej Polski, aby dzieli-
ły się swoją pracą artystyczną i  łączyły się 
w twórczym działaniu. 

Chcemy  stworzyć forum wymiany do-
świadczeń, poglądów pomiędzy artysta-
mi a  publicznością, pokazać, że teatr jest 
formą kreatywnego spędzania czasu oraz 

integracji poprzez sztukę. Pragniemy w ten 
sposób zaktywizować społeczność lokalną 
i  zachęcić mieszkańców do uczestnictwa 
w kulturze wysokiej.  Przewidujemy udział 
około 100 młodych artystów z terenu całej 
Polski. 

Termin zgłoszeń mija 1.04.2022, wszel-
kie informacje są dostępne na stronie GO-
KiB i  FB/OgolnopolskiFestiwalTeatralnyA-
fera

M. Szukała

AFERA



Wydarzenia


