
     Nr  20196 (163) Listopad-Grudzień

GAZETA BEZPŁATNA

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -       e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl 

,,Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie 
ukroić i nakarmić się , jeśli jest głodny’’ – Bł . Brat  Albert  Chmielowski”.

Najważniejszym celem szkoły jest wychowanie absolwenta w wymiarze intelektualnym, etycznym 
i społecznym, kształtowanie w uczniach odpowiedzialności, wrażliwości i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.  
Pomocą w osiąganiu tego celu w Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim jest od 15 lat prężnie działające 
„Szkolne Koło Caritas” . Członkowie Koła organizują akcje promujące dobre i wartościowe zachowania. W obecnym 
roku szkolnym po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję pomocy dla kuchni Brata Alberta 
w Lublinie. Zebraliśmy produkty żywnościowe, które zostały przekazane na przygotowanie posiłków dla 
bezdomnych i ubogich z okolic Lublina. 

Odbyło się spotkanie z siostrą zakonną s. Barbarą pracującą na misjach w Peru, która zapoznała nas 
z warunkami życia i nauki rówieśników. Uczniowie lepiej zrozumieli potrzebę niesienia pomocy polskim 
misjonarzom. Sprzedawaliśmy też kartki świąteczne, aby przekazać fundusze na rehabilitację dla Nikoli – 
podopiecznej Fundacji „Pomóż i TY”.  Od kilku lat współpracujemy z Fundacją „Redemptoris Missio”, dla której  
zbieraliśmy opatrunki i przybory sanitarne dla misjonarzy w Afryce.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Zostań Włóczkersem”. Zaangażowani w akcję starsi uczniowie 
własnoręcznie robili czapki i szaliki z włóczki na drutach dla zmarzniętych dzieci w  ubogich krajach. Pompony do 
tych czapek zrobiły dzieci z młodszej grupy wiekowej. Uczniowie uczyli się robienia na drutach pod czujnym okiem 
pań  racujących w świetlicy. Włączyliśmy się również w 20. Akcję Polacy–Rodakom. Zebraliśmy na ten cel zabawki 
– przytulanki i książki zawierające opowiadania, baśnie polskich pisarzy. Zebrane artykuły utworzyły paczki 
Świąteczno-Noworoczne, które zostały przekazane Polakom na Ukrainie i Białorusi. Akcji patronuje Senator RP 
Stanisław Gogacz. Dokładamy starań i zwracamy uwagę na naukę patriotyzmu, w tym celu dbamy o miejsca pamięci 
narodowej w naszej okolicy oraz uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych. Pamięć, szacunek i wdzięczność,  
to wartości przekazywane młodemu pokoleniu w naszej szkole. Wspólna praca wychowawcza to zasiane ziarno 
dobra i umiejętność patrzenia sercem przez naszych uczniów w dorosłym życiu.

Elżbieta Partyka

Akcje charytatywne w szkole

Święta Narodzenia Pańskiego w naszej polskiej tradycji należą do najbardziej rodzinnych świąt. 
Życzymy aby i w tym roku te piękne świąteczne dni spędzili Państwo w rodzinnej atmosferze, 

w gronie najbliższych i życzliwych osób. Niech betlejemska gwiazda przywołuje Państwu najprzyjemniejsze 
wspomnienia z dzieciństwa. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu radość i spokój. 

Na Nowy 2020 Rok życzymy Państwu szczęścia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Nowonarodzonego.

                 Leszek Bańka                    Mirosław Chapski
Przewodniczący Rady Gminy         Wójt Gminy

W imieniu pracowników urzędu i radnych życzenia składają :
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Z wizytą w „Królewskim mieście”
W dniu 28 września 2019 r. grupa mieszkańców z KGW Lasy 

odbyła wycieczkę do jednego z najpiękniejszych miast w Polsce – do 

leżącego nad Wisłą Sandomierza. Ze względu na swoje szczególne 

położenie na siedmiu nadwiślańskich wzgórzach nazywany jest 

„Małym Rzymem”. Miasto to, to żywy świadek historii i kultury 

naszego państwa i narodu.  

Spotkanie z miastem  rozpoczęliśmy od wspinaczki na symbol 

miasta – gotycką Bramę Opatowską. Z niej najlepiej widać doskonale 

zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, panoramę 

malowniczych wzgórz w otoczeniu lasów w pierwszych  barwach 

jesieni, zachwycającą błękitną wstęgę Wisły, okalającą prastare 

mury królewskiego grodu, a także współczesne bulwary nadwiślane.

Następnie nasza trasa turystyczna prowadziła w otoczeniu pięknej zieleni, wśród wąwozów lessowych, gdzie 

mogliśmy podziwiać malownicze kamieniczki wokół rynku i znajdujący się w punkcie centralnym renesansowy 

ratusz, Bazylikę Katedralną z XIV wieku ze wspaniale zachowanymi freskami i polichromią, najstarszy 

i najcenniejszy Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św. Jakuba, który zbudowany został na początku XIII 

wieku z jego wspaniałymi winnicami, podziemnym szlakiem „Sandomierskich lochów” w najgłębszym miejscu 

dochodzących do 12 m poniżej poziomu rynku. Zwiedzanie  Sandomierza   zakończyliśmy wizytą w uważanym za 

jeden z najpiękniejszych w Polsce  Zamku Królewskim  – dawnej siedzibie królów i książąt Polski.   

Miasto Sandomierz zachwyciło nas swoją malowniczością, walorami przyrodniczymi, spokojem 

i życzliwością mieszkańców,  budząc pewien niedosyt z jednodniowej wizyty.

Barbara Przypis  

       Fot. Jolanta Dobrzyńska

W dniu 11 listopada, jak w całej Polsce, również 

mieszkańcy naszej gminy świętowali 101. rocznicę 

odzyskania niepodległości. Tradycyjnie uczest- 

niczyliśmy w uroczystych obchodach Święta  

organizowanego przez burmistrza miasta Kraśnik. Po 

uroczystej mszy świętej za ojczyznę uczestnicy 

uroczystości składali wiązanki kwiatów przy pomnikach 

bohaterów, uczestników i ofiar walk za ojczyznę. 

Delegacja naszej gminy w osobach: przewodniczący 

Rady Gminy Leszek Bańka i wójt gminy Mirosław 

Chapski złożyła wiązankę kwiatów. Uczestniczyliśmy 

również w uroczystej mszy świętej odprawionej przez 

ks. proboszcza Grzegorza Stąsieka za ojczyznę w Stróży. 

Uczestnicy tej patriotycznej uroczystości składali kwiaty i znicze na grobach i pomnikach upamiętniających walki 

narodowowyzwoleńcze na cmentarzu w Stróży. Po apelu kwiaty składały delegacje z przedszkola w Stróży, 

uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół w Kowalinie, Słodkowie Trzecim i Stróży, stowarzyszenia i delegacje 

gminy Kraśnik.

    Wyrażamy zadowolenie, że w tym roku w uroczystościach w Kraśniku i w Stróży uczestniczyło wielu 

mieszkańców. W przyszłym roku obchodzić będziemy 100. rocznicę bitwy warszawskiej.

                                                                                                                     Mirosław Chapski

W rocznicę odzyskania niepodległości
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Patriotycznie w Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim
Kształtowanie postaw 

patriotycznych to bardzo ważne 
zadanie edukacyjne i społeczne. 
Wpływa na kształtowanie więzi 
z  k r a j e m  o j c z y s t y m .  
Przygotowuje młode pokolenie 
do pełnienia ról prospołecznych. 
Jest wartością uniwersalną. Nikt 
nie rodzi się patriotą, dlatego 
t eż  p rzekazywanie  t r e śc i  
patriotycznych jest obowiązkiem 
każdego dorosłego bez względu 
n a  w i a r ę  i  p r z e k o n a n i a  
polityczne. Szkoła Podstawowa 
i m .  M a r i i  K o n o p n i c k i e j  
w Słodkowie Trzecim angażuje 
się w szereg akcji patriotycznych 
z troską o prawidłowy rozwój 
intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm 
i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Nasz patriotyzm wyraża się 
w przywiązaniu do swej ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy 
ją tworzyli. Dnia 7 września uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania – projektu, którego głównym celem jest zachęcanie młodzieży do czytania naszych największych 
narodowych dzieł oraz krzewienie wartości, jakimi są: człowiek, społeczeństwo i polskość. Uczniowie naszej szkoły 
wybrali do czytania nowelę Dym naszej patronki Marii Konopnickiej. Upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku wyraziliśmy poprzez udział w ogólnopolskiej 
kampanii – BohaterON – włącz historię! Za pośrednictwem akcji promujemy patriotyczne postawy i tożsamość 
narodową, a także tworzymy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach. W tym celu 
w obecnym szczególnym roku 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wysłaliśmy 75 kartek, laurek, kartek 
online do wybranych powstańców warszawskich.
      W dniu 7 listopada uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w widowisku historyczno-patriotycznym 
zatytułowanym „Naród silny duchem jest narodem nie do pokonania” w wykonaniu uczniów Technikum ZDZ 
w Lublinie Filia w Kraśniku w sali widowiskowej CKiP. Udział w uroczystości był okazją zamanifestowania uczuć 
patriotycznych i upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w dniu 11 listopada. W piątek – 
8 listopada podczas uroczystego apelu przyłączyliśmy się do akcji ogólnopolskiej „Szkoła do hymnu” 
i odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego. 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy 
bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę 
Europy. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania, formujemy 
w naszej szkole wrażliwą naturę dziecka tak, by teraz i kiedyś słowa „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało z najgłębszą 
dumą.

Dziękujemy wszystkim uczniom, a przede wszystkim rodzicom, którzy wspierają działalność naszej szkoły 
w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej.
 Agnieszka Surowiec

Dni Honorowego Krwiodawstwa

 Każdego roku w połowie listopada obchodzone są Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. Lokalni dawcy krwi i działacze PCK w Kraśniku świętowali 
w dniu 25 listopada. Ważnym elementem tego święta było wręczenie odznak 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Były również wyróżnienia dla instytucji 
i firm wspierających działania PCK. Gmina Kraśnik otrzymała Medal 100-lecia 
PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Odznaczenie odebrał wójt gminy Mirosław Chapski.

Andrzej Wojtan
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Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 W dniu 14 listopada 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kraśnik odbyła się uroczystość 
Jubi leuszy  50- lec ia  Pożycia  
Małżeńskiego. Jubileusz 50-lecia 
Pożycia Małżeńskiego obchodzili 
Państwo: Gązwa Marian i Zofia, 
Kajdzik Marek i Zofia, Krzysztoń Jan 
i Łucja, Moskal Ryszard i Urszula, 
Wolski Wacław i Weronika.

W słowach skierowanych do 
Jubilatów kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego pani Beata Kuśmierczyk-
Kufel podziękowała za przyjęcie 
zaproszenia oraz za bycie przy-
kładem, wzorem i autorytetem pod 
wieloma względami dla młodszych 
pokoleń naszej  społeczności  
lokalnej. 
 Następnie wójt gminy Kraśnik dokonał aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia 
małżeńskiego przyznanymi na dowód uznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Przewodniczący Rady Gminy pan Leszek Bańka oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kraśniku pan Dariusz Wcisło wręczyli wszystkim Jubilatom pamiątkowe dyplomy, kwiaty 
i upominki, życząc w imieniu własnym oraz samorządu gminy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych 
jubileuszy.

Małgorzata Rejowska

Jesienne Warsztaty Plastyczne
 W niedzielę 17 listopada br. w Świetlicy 

Wiejskiej w Słodkowie Trzecim odbyły się Jesienne 

Warsztaty Plastyczne. Warsztaty zorganizowała  Gminna 

Biblioteka Publiczna przy finansowym wsparciu 

Starostwa Powiatowego w Kraśniku, którego przed- 

stawiciel, pan Mateusz Kulesza, przybył na spotkanie. 

Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Kraśnik.  Poprowadziła je pani Izabela 

Cielma – artysta plastyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kraśniku. Podczas tegorocznych warsztatów 

uczestnicy mieli okazję wykonać samodzielnie ozdobne 

opakowania na prezenty lub osobiste drobiazgi. 

Pudełeczka były wykonywane według szablonu, ozdoby 

jednak i kolorystykę uczestnicy wybierali samodzielnie. 

Wykonane prace uczestnicy zabrali do domów. 

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze. Ozdobne pudełeczka wykonywały zarówno dzieci, jak 

i rodzice, którzy z nimi przybyli. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wykonanych przez siebie prac i z radością 

zabrali ze sobą, by podarować je jako prezenty dla swoich najbliższych. 

Agnieszka Lidia Płatek
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Dzieci świętowały Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF 
 Przedszkole w Stróży brało 

udział w światowych obchodach 

Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka organizowanych przez 

UNICEF Polska. W tym roku 

przypada wyjątkowa – 30. rocznica 

uchwalenia Konwencji o prawach 

dziecka. 20 listopada to szczególna 

data, która powinna zwracać naszą 

uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 

r o k u  O rg a n i z a c j a  N a r o d ó w  

Z j e d n o c z o n y c h  p r z y j ę ł a  

u n i w e r s a l n y  d o k u m e n t ,  

gwarantujący wszystkim dzieciom 

na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. 

       W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki 

szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji 

przystąpiło także Przedszkole w Stróży, które w ramach tego dnia wykorzystało kolor niebieski – kolor UNICEF – we 

wszystkich możliwych działaniach podejmowanych w placówce. Wszyscy, zarówno dzieci, jak i i pracownicy, 

przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko, niebieskie były też serduszka malowane na twarzach dzieci. 

Przedszkolaki otrzymały również niebieskie balony, które symbolizują wolność i bezpieczeństwo wszystkich dzieci 

na świecie. We wszystkich grupach odbyły się zajęcia dydaktyczne oraz zabawy uświadamiające dzieciom ich prawa. 

Punktem kulminacyjnym był „Niebieski spacer” z balonami ulicami Stróży-Kolonii. 

       Taki dzień jest okazją do tego, abyśmy my, dorośli, zawsze pamiętali, że dzieci mają prawo do radości, uśmiechu, 

zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. My, jako przedszkole wierzymy, że 

dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom 

dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.

Ewa Graboś

Ekologiczne sukcesy Szkoły Podstawowej w Kowalinie

Szkoła Podstawowa w Kowalinie zajęła 1. miejsce w Powiatowym 
Konkursie Ekologicznym „Każdy Chwat Sprząta Świat”, będący jednym  
z punktów Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. Niewątpliwie 
przyczyniła się do tego zorganizowana przez szkołę Akcja „Wszystkie 
Dzieci Zbierają Elektrośmieci”, w której udało nam się zebrać 2840 kg 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za zebrane 
elektrośmieci szkoła otrzymała bon o wartości 568 zł do wykorzystania na 
zakup sprzętu sportowego. W ramach „Sprzątania Świata” odwiedziliśmy 
również Zakład Zagospodarowania Odpadami w Kraśniku. Tu  
zobaczyliśmy, jak duże ilości śmieci każdy z nas codziennie wytwarza, co 
się dzieje z segregowanymi odpadami oraz tymi które będą przez wiele lat 
zalegać w specjalnie wybudowanych na wysypisku nieckach. Wszystkie 
nasze ekologiczne działania mają na celu uwrażliwienie uczniów na 
konieczność ochrony środowiska i dbania o czystość naszego otoczenia. 

Agnieszka Biegaj
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W dzień 29 lub 30 listopada organizowane są zabawy nazywane 
popularnie „andrzejkami”. Ich nazwa wywodzi się od św. Andrzeja – 
patrona małżeństw i  orędownika zakochanych. Biorąc pod uwagę moc 
tradycji i potrzebę jej kultywowania, aktywne kobiety z KGW Sołectwa  
Lasy zorganizowały 28 listopada br. Wieczór Andrzejkowy. 
Nieodzownym akcentem takiego wieczoru były wróżby, które kiedyś 
były traktowane bardzo poważnie i dozwolone wyłącznie dla 
niezamężnych dziewcząt. Dziś traktowane z przymrużeniem oka mogą 
być udziałem wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. 

Każda uczestniczka zabawy starała się odczytać przyszłość, wróżąc 
sobie z „Kostek do gry”, „Owocowej wróżby” czy „Kuferka 
przyszłości”. Punktem kulminacyjnym i najważniejszym było jednak 
lanie wosku. Każda uczestniczka ze skupieniem wylewała wosk przez 
dziurkę od klucza, wypowiadając przy tym „zaklęcie” do św. Andrzeja, 
a potem interpretowała kształt cienia rzucanego na ścianę. To co się 
zobaczyło, oznaczało wydarzenia w przyszłości.

Każda obecna na zabawie kobieta zabrała również ze sobą do domu 
gałązkę wiśni, aby wstawić ja do wazonu. Jeśli  gałązka wiśni zakwitnie 
w wigilię Bożego Narodzenia, wtedy panna może liczyć na szybkie 
zamążpójście, a zamężne kobiety czeka pomyślny rok we wszelkich  
zajęciach.

Ten wieczór upłynął w bardzo miłej i wesołej atmosferze i na pewno 
nie będzie ostatnim spędzanym wspólnie przez panie z naszego KGW.

Barbara Przypis

Andrzeju, Andrzeju…

Nowe nawierzchnie dróg
Dwie drogi na terenie gminy w listopadzie otrzymały 

nowe nawierzchnie. Na ul. Jodłowej w m. Lasy  położono 
2nawierzchnię asfaltową o powierzchni 2020 m . Została też 

położona nowa nawierzchnia na ul. Dworskiej 
2w miejscowości Stróża-Kolonia o powierzchni 896 m . 

Przy tej ulicy na obszarze dawnej Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej prężnie rozwija się przedsiębiorczość, ma tu 
swoją siedzibę firma Bingo, niedawno powstała Restauracja 
Dworska.
  Firma Bingo Transport specjalizuje się w transporcie 
ładunków ciężkich do krajów Skandynawii, świadczy 
usługi związane z logistyką magazynową. – Nowa droga 
pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez naszych 
klientów. Ułatwi dojazd pracownikom, dostawcom 
i międzynarodowemu gronu odwiedzającemu nas systematycznie w siedzibie firmy. Z pewnością poprawi ona 
wizerunek naszej firmy, jak i całej gminy Kraśnik – mówi Tomasz Pawiński, współwłaściciel.

Andrzej Wojtan

Życzenia świąteczne
 Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich 

dóbr na każdy dzień Nowego Roku!!! Dla wszystkich mieszkańców gminy Kraśnik 
życzy 

Andrzej Maj 
      Radny Rady Powiatu w Kraśniku 
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Praktycznie od wczesnej 
wiosny tego roku media ogólnopolskie 
o r a z  s a m o r z ą d o w e  s e r w i s y  
i n f o r m a c y j n e  i n f o r m o w a ł y  
o nieuniknionej podwyżce cen 
odpadów. Faktycznie latem tego roku 
zmienione zostały przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami, które nałożyły 
nowe obowiązki na firmy prowadzące 
odbiór i przetwarzanie odpadów; na 
samorządy, których zadaniem jest 
dostosowanie przepisów prawa 
lokalnego obowiązującego na terenie 
gminy oraz na mieszkańców, głównie w zakresie segregacji odpadów. Już w tym miejscu można powiedzieć, że cena 
odpadów nie zależy od samorządu gminnego, albo w bardzo niewielkim stopniu. O tych zmianach mówiliśmy na 
ostatnich zebraniach z mieszkańcami, jak również praktycznie codziennie informują o tym media ogólnopolskie. 
Niedawno organizowaliśmy spotkanie ze wszystkimi gminami powiatu kraśnickiego oraz z firmą odbierającą 
i przetwarzającą odpady. Wszyscy przedstawiciele naszych gmin zadawali te same pytania: dlaczego odpady muszą 
zdrożeć i co na to wpływa, co robią firmy, aby tej ceny nie zwiększać i co my możemy zrobić, aby ceny nie trzeba było 
podnosić. Uczestnicy spotkania postanowili przekazać tę petycję na wyższe szczeble władzy. 
Co nas czeka?

Jesteśmy po przetargu na zagospodarowanie odpadów. Ceny zagospodarowania odpadów wzrosły średnio 
o 50% w stosunku do roku obecnego. Jedynym odpadem, którego cena zagospodarowania została obniżona, to szkło. 
Jesteśmy również po przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych. W 2020 roku za odbiór i transport 1 Mg 
odpadów komunalnych zapłacimy 590,91 zł brutto, jest to wzrost o 118,50 zł w stosunku do obowiązującej ceny. 
Jedną z trudniejszych spraw będzie podołanie wymogom segregacji. W obecnym 2019 roku musimy uzyskać nie 
mniej niż 40% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji obejmującej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne i szkło. W związku ze zmianą przepisów w 2020 roku odzyski nie będą wyliczane w ten sam 
sposób. Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, co najmniej 50% wagowo. 
Oznacza to dla mieszkańców konieczność większego 
przykładania się do segregacji odpadów, ponieważ we frakcji 
zmieszanej cały czas znajduje się mnóstwo odpadów, które 
można wysegregować i odłożyć do odpowiedniego worka. 
W pojemnikach na zmieszane odpady znajduje się mnóstwo 
plastikowych butelek, folii, metalowych puszek, papieru, 
różnego rodzaju szkła (słoiki, butelki). W przypadku nie 
uzyskania 50%-wego wskaźnika odzysku, na gminę zostaną nałożone ogromne kary, które będą musiały być pokryte 
ze środków pochodzących z opłat wnoszonych do gminy przez mieszkańców. Jeżeli taka kara zostanie nałożona na 
gminę, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie podniesiona do takiej wysokości, aby 
pokryć wysokość nałożonej kary, ponieważ system gospodarki odpadami według ustawy musi się bilansować, 
a gmina do odpadów nie może dokładać. W celu przejrzystości systemu finansowego gmina została zobowiązana do 
uruchomienia osobnego konta bankowego obsługującego wyłącznie gospodarkę odpadami. 

Przedsiębiorcy odbierający odpady tłumaczą, że muszą wykonać wiele zadań inwestycyjnych, podkreślają 
również wzrost kosztów istotną podwyżką najniższych wynagrodzeń, cen energii. Kolejnym czynnikiem, który 
będzie miał wpływ na cenę odpadów, to wzrost ilości odpadów. Notujemy systematyczny wzrost ilości odpadów 
odebranych od mieszkańców oraz odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Dla przypomnienia podajemy, że na początku wprowadzenia obecnego systemu odbieraliśmy między 42 
a 44 Mg odpadów miesięcznie, obecnie to jest 62 do 72 Mg miesięcznie, zaś w PSZOK na początku systemu przyjęto 
odpady w ilości ok 20 Mg, na koniec 2018 roku tych odpadów było już 80 Mg, na koniec listopada br. w PSZOK-u 
przyjęto ponad 84 Mg. Według zmienionych w tym roku przepisów odpady zmieszane i biodegradowalne od kwietnia 
do października muszą być odbierane dwa razy w miesiącu, co jest kolejnym czynnikiem cenotwórczym. Każda 
gmina ma czas na dostosowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do 6 września 2020 roku. 

Trudne zmiany w gospodarce odpadami
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Korzystając z tej możliwości, w ramach oszczędności 
umowa z firmą odbierającą odpady komunalne od 
mieszkańców zostanie podpisania do dnia 31.08.2020 roku. 
Dzięki temu do końca sierpnia 2020 roku odbiór odpadów 
będzie odbywał się na starych zasadach, czyli jeden raz 
w miesiącu. Od miesiąca września odbiór frakcji zmieszanej 
i odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie dwa razy 
w miesiącu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dwukrotny odbiór musi być wykonywany w okresie od kwietnia 
do października, w okresie zimowym odbiór przeprowadzany będzie raz w miesiącu.

Od poprawy segregowania odpadów nikt nas nie zwolni. Paradoksalnie, pomimo że następuje wzrost ceny za 
nasze odpady, to poprawienie odzysku jest dalszym, kolejnym krokiem do tego, aby koszty nie wzrastały jeszcze 
więcej. Widzimy, że cena za gospodarkę odpadami w bardzo małym stopniu zależy od urzędu gminy. Cenę odpadów 
kształtują koszty odbioru odpadów, sposób postępowania z nimi, segregacja odpadów w zakładach 
zagospodarowania odpadów, wyposażenie w sprzęt i urządzenia zakładów zagospodarowania odpadów, koszty 
składowania odpadów na składowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska,  osiągane odzyski.

Nielegalne składowiska dalej są problemem. Zdarza się, na szczęście coraz rzadziej, że ktoś wywiezie 
w ustronne miejsce jakieś odpady myśląc, że będzie taniej. Nic bardziej mylnego. Za sprzątanie odpadów płacimy 
znacznie drożej niż to co płacimy przy odbiorze zorganizowanym. Nadmieniamy, że za gromadzenie odpadów jest 
odpowiedzialny właściciel działki i to on będzie pierwszy wzywany do uprzątnięcia odpadów. 

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych zarówno dla nieruchomości zamieszkałych (stawka za każdą zamieszkałą osobę) oraz 
niezamieszkałych (działalności gospodarcze: warsztaty, punkty usługowe, sklepy itp. oraz instytucje, szkoły, zakłady 
lecznicze). Zgodnie z obecną ustawą, właściciele nieruchomości niezamieszkałych sami będą decydować o tym czy 
chcą być objęci systemem organizowanym przez gminę – jeśli nie podpisują umowę bezpośrednio z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady. Rada gminy określa stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w przypadku naszej 
gminy dla nieruchomości zamieszkałych jest to stawka 
ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców i wyniesie 17,00 zł od 
osoby, przy czym osoby prowadzące kompostownik będą 
zwolnione z części opłaty po złożeniu informacji 
o prowadzeniu kompostownika – w takim przypadku stawka 
opłaty od jednej osoby będzie wynosiła 14,00 zł. Nowe 
deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Kraśnik 
w terminie do 10 lutego 2020 roku. Utrzymana została ulga dla 
rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1390 i 1907), miesięczna opłata dla pięcioosobowej i większej rodziny wynosi 85,00 zł, a jeżeli prowadzony 
będzie kompostownik opłata po zastosowaniu zwolnienia wyniesie 70,00 zł. 
Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze: warsztaty, punkty usługowe, sklepy itp. 
oraz instytucje, szkoły, zakłady lecznicze) opłatę ustala się za pojemnik o określonej pojemności. Stawki opłat 
przedstawiają się następująco:
1) pojemnik 120 l – w wysokości 5,90 zł,
2) pojemnik 240 l – w wysokości 11,80 zł,
3) pojemnik 1100 l – w wysokości 54,15 zł,
4) pojemnik 3600 l – w wysokości 177,30 zł,
5) pojemnik 7 000 l – w wysokości 344,75 zł,
6) worek 120 l – w wysokości 16,90 zł.

Oprócz opłaty za pojemnik o określonej wielkości, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą 
ponosili opłatę za każdy wystawiony worek z odpadami segregowanymi. Stawki opłat za pojemniki i worki są 
stawkami określonymi wprost przez ustawę.

Po wejściu w życie nowych przepisów (tj. od 
6 września 2019 roku)  przystąpienie właściciela nierucho- 
mości niezamieszkałej do organizowanego przez gminę 
systemu gospodarki odpadami jest dobrowolne i następuje 
na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej 
w formie pisemnej. 
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W przypadku gdy właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej wystąpi z systemu gminnego, wówczas jest 
zobowiązany podpisać indywidualną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady.  Po 1 stycznia 2020 roku właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do złożenia 
nowej deklaracji.

Należy dodać, że według nowych przepisów, segregacja odpadów jest obowiązkiem a nie wyborem. Każdy 
musi segregować odpady. W przypadku stwierdzenia, braku segregacji gmina ma obowiązek naliczyć opłatę 
podwyższoną, która wynosi czterokrotność stawki opłaty podstawowej.

Mirosław Chapski

WYGRANA NA SWOIM TERENIE
W dniu 14 grudnia br. rozgrywaliśmy XVI Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, którego byliśmy 

organizatorem. Los przydzielił nas do grupy z zawodnikami: GKS Gościeradów, Gminny Klub Sportowy Orzeł 
Urzędów i LKS Iskra Krzemień.W drugiej grupie znalazły się natomiast: LKS Kowalin, KS UNIA Wilkołaz, POM 
Iskra Piotrowice, LKS Stok Zakrzówek. W pierwszym grupowym meczu zremisowaliśmy z Iskrą Krzemień 0:0, by 
w dwóch kolejnych spotkaniach wygrać po 3:1 z Gościeradowem i ekipą Orła Urzędów. Dało nam to ostatecznie 
pierwsze miejsce w grupie i pewny awans do półfinału. Z drugiej grupy do półfinałów awansował zespół z Piotrowic, 
a także z Wilkołaza. Oba półfinały były niezwykle zacięte, do wyłonienia pierwszego finalisty potrzebne były 

rzuty karne, w których 
okazaliśmy się lepsi od 
Unii Wilkołaz, natomiast 
w  d r u g i m  m e c z u  
półfinałowym bramka 
w  k o ń c ó w c e  
z a g w a r a n t o w a ł a  
Piotrowicom miejsce 
w wielkim finale, kosztem 
I s k r y  K r z e m i e ń .  
W spotkaniu o siódme 
miejsce LKS Kowalin 
p o k o n a ł  5 : 0  G K S  
G o ś c i e r a d ó w.  P i ą t e  
miejsce w turnieju zajął 
zespół Orła Urzędów, 
który po karnych 2:1 
pokonał Stok Zakrzówek. 
Mecz o trzecie miejsce 
n a  s w o j ą  k o r z y ś ć  
rozstrzygnęli podopieczni 
trenera Dudzica, którzy 
pokonali Unię wynikiem 
3:1. W finale przyszło nam 

się zmierzyć z zespołem z Piotrowic. Po niezwykle emocjonującym i zaciętym meczu wygraliśmy 2:1, wygrywając 
tym samym całe zawody. Był to nasz dopiero trzeci triumf w szesnastu edycjach domowego turnieju. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Łukasz Oleszko. Tytuł Króla Strzelców powędrował w ręce Piotra Chmiela z Iskry 
Krzemień, który był bezkonkurencyjny, zdobywając 7 goli. Natomiast MVP turnieju został wybrany popularny Paco 
z Piotrowic. Dodatkowo do nagrody Fair Play Turnieju wybrano drużynę GKS Gościeradów. Niestety w spotkaniu 
finałowym ciężkiej kontuzji doznał Marcin Wojtaszek. 
     Dziękujemy wszystkim zespołom za przybycie, sędziom za dobry poziom sędziowski, wójtowi gminy 
Kraśnik Mirosławowi Chapskiemu za obecność i patronat, zawodnikom za grę fair, a Zarządowi LKS Stróża za 
sprawną organizację turnieju. Do zobaczenia za rok.

Piotr Milewski  trener LKS Stróża
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L.p. Dział Rozdział Zadanie Wartość

1. 921 92109 FS Dąbrowa Bór - Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, budowa (remont) podjazdów 5 362,59

2. 921 92109 FS Dąbrowa Bór - Zakup sprzetu i wyposażenia kuchni w świetlicy w Dąbrowie Bór 8 000,00

3. 600 60016 FS Karpiówka - Dwa składy kamienia z rozwiezieniem na drogę gruntową 5 000,00

4. 900 90015 FS Karpiówka - Oświetlenie skrzyżowania 5 000,00

5. 600 60016 FS Karpiówka - Poglębienie rowów, wyonanie umocnienia płytami ażurowymi 12 000,00

6. 801 80101 FS Kowalin - Dofinansowanie kosztów wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie na basen 1 500,00

7. 600 60016 FS Kowalin - Zakup 3 składów kamienia zabezpieczającego na drogi gminne 7 000,00

8. 801 80103 FS Kowalin - Zakup farb i narzędzi malarskich 3 000,00

9. 600 60016 FS Kowalin - Zakup płyt na drogę gminną w Kowalinie 4 400,73

10. 801 80103 FS Kowalin - Zakup zabawek do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalinie 1 500,00

11. 921 92109 FS Lasy - Wykonanie planów budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami mediów na działce gminnej 20 814,80

12. 600 60016 FS Mikulin - Poprawa stanu, a w szczególności ochrona przed wiatrem, przystanku autobusowego na 
ul. Mikulińskiej

1 041,01

13. 600 60016 FS Mikulin - Zakup klińca na utwardzenie dróg szutrowych 11 000,00

14. 600 60016 FS Pasieka - Modernizacja drogi tzw. "przy łąkach" 20 557,82

15. 926 92695 FS Pasieka-Kolonia - Festyn sportowo-rekreacyjny pn. "Dni wsi Pasieka-Kolonia" 2 434,57

16. 600 60016 FS Pasieka-Kolonia - Utwardzenie dróg gminnych dojazdowych do posesji tłuczniem 4 000,00

17. 921 92195 FS Pasieka-Kolonia - Wyjazd studyjny w celu poznania kultury Podlasia i Warmii i Mazur 3 000,00

18. 600 60016 FS Podlesie - Budowa drogi ul. Głęboka na odcinku ok. 100 m 13 484,52

19. 921 92195 FS Podlesie - Organizacja Dnia Dziecka 1 200,00

20. 921 92109 FS Podlesie - Wyposażenie sali OSP Podlesie w klimatyzację 8 000,00

21. 750 75075 FS Podlesie - Zakup namiotu promującego sołectwo 700,00

22. 600 60016 FS Słodków Drugi - Modernizacja wygonu polegajaca na poszerzeniu i utwardzeniu kamieniem 29 469,63

23. 921 92195 FS Słodków Pierwszy - Biesiada sołecka integrująca mieszkańców 5 535,67

24. 600 60016 FS Słodków Pierwszy - Wykup ziemi na drogę dojazdową do pól 15 000,00

25. 926 92695 FS Słodków Pierwszy - Wykup ziemi na plac zabaw dla dzieci 15 000,00

26. 801 80101 FS Słodków Trzeci - dowóz uczniów na basen 2 500,00

27. 600 60016 FS Słodków Trzeci - Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim 24 327,92

28. 921 92195 FS Słodków Trzeci - Spotkanie z folklorem 5 000,00

29. 921 92109 FS Spławy Drugie - Doposażenie świetlicy wiejskiej 2 500,00

30. 600 60016 FS Spławy Drugie - Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Spławy Drugie kamieniem - tłuczeń 7 500,00

31. 600 60016 FS Spławy Drugie - Wycinka drzew przy drogach gminnych 2 556,00

32. 801 80101 FS Spławy Drugie - Wynajęcie busa na dowóz dzieci na basen w Kraśniku wspólnie z Sołectwem Kowalin 1 500,00

33. 600 60016 FS Spławy Drugie - Zakup i montaż przepustu 500,00

34. 801 80101 FS Spławy Drugie - Zakup rolet do szkoły w Kowalinie 2 000,00

35. 600 60016 FS Spławy Pierwsze - Częściowe położenie nakładki asfaltowej przy ul. Ostrowieckiej 20 000,00

36. 750 75023 FS Spławy Pierwsze - Wymiana tablic ogłoszeniowych 600,00

37. 921 92109 FS Spławy Pierwsze - zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Spławach Pierwszych 692,03

38. 921 92109 FS Stróża - Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na potrzeby KGW Stróża 4 000,00

39. 010 01010 FS Stróża - Budowa kanalizacji i wodociągu na ul. Malinowej w Stróży 20 000,00

40. 801 80104 FS Stróża - dofinansowania zakupu zabawek w Przedszkolu 1 000,00

41. 801 80101 FS Stróża - Dofinansowanie dojazdów na basen dla dzieci 1 000,00

42. 921 92195 FS Stróża - Organizacja dożynek 2 000,00

43. 600 60016 FS Stróża - Utwardzenie dróg wygonowych 5 682,51

44. 600 60016 FS Stróża-Kolonia - Remont chodnika przy ul. Osiedlowej 5 210,40

45. 600 60016 FS Stróża-Kolonia - Tłuczeń na utwardzenie dróg w sołectwie Stróża-Kolonia 5 000,00

46. 600 60016 FS Stróża-Kolonia - udrożnienie rowów odpływowych (ul. Lipowa oraz od zabytkowej kaplicy nad stawami  
do boiska szkolnego)

8 000,00

47. 801 80101 FS Stróża-Kolonia - Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strózy-Kolonii 10 000,00

48. 600 60016 FS Stróża-Kolonia - Wykonanie spowalniacza na ul. Ogrodowej 5 000,00

49. 926 92695 FS Stróża-Kolonia - Wynajem hali sportowej w Szkole Podstawowej w Stróży-Kolonii 2 000,00

50. 600 60016 FS Stróża-Kolonia - zakup i montaż ławek przy ul. Akacjowej 3 sztuki 1 500,00

51. 921 92109 FS Suchynia - Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 4 000,00

52. 926 92695 FS Suchynia - Ogrodzenie placu zabaw przy  świetlicy 4 000,00

53. 926 92695 FS Suchynia - Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy 10 000,00

54. 600 60016 FS Suchynia - Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Suchynia 7 411,23

55. 921 92109 FS Suchynia - Zakup rolet do okien w świetlicy wiejskiej 800,00

Razem: 370 281,43

 Środki wyodrębnione w budżecie gminy na 2020 r., stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa



W dniu 18 października 2019 r. odbyła się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Kraśnik, na której wójt gminy 
Kraśnik, pan Mirosław Chapski, omówił działania podejmowane między sesjami oraz złożona została informacja 
przez dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych z działalności podległych im jednostek oraz podjęte zostały 
uchwały w sprawach:
– zmiany uchwały budżetowej,

zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 
trzy lata,
zmiany uchwały Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 października 2016 r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych gminy Kraśnik,
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty,
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020–2023,
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję w latach 2020–2023.

Dnia 15 listopada 2019 r. odbyła się XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Kraśnik, na której wójt gminy 
Kraśnik, pan Mirosław Chapski, omówił działania podejmowane między sesjami, oraz złożona została informacja 
z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

Ponadto zostały podjęte uchwały w następujących sprawach:
– uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok, stawka podatku 

rolnego została na poziomie ubiegłorocznym 34 zł za 1 dt, żyta mającej zastosowanie przy obliczaniu podatku 
rolnego na 2020 rok na obszarze gminy Kraśnik,

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2020. 
Stawki podatku pozostały na poziomie dotychczasowym z wyjątkiem stawki podatku od gruntów 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
2organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,50 zł na kwotę 0,20 zł od 1 m  powierzchni (dotychczasowa stawka 

wynosiła 0,30 zł). Obniżona została również stawka od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenia 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje publiczne – z kwoty 8,05 zł na 3,50 zł od 

21 m  powierzchni użytkowej. W gminie Kraśnik na 2020 rok stawki podatku nie tylko nie zostały podwyższone, ale w 
tych dwóch pozycjach zostały obniżone.

Dokładniejsze informacje dostępne są w nagraniach z obrad Rady Gminy Kraśnik na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kraśnik w zakładce Sesje Rady Gminy https://krasnik.e-bip.eu/ 
index.php?id=215

Paweł Kozakowski

–
–

–

–

–
–
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