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   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najlepsze życzenia. Życzymy, aby 

nadchodzące Święta upłynęły w spokoju, radości, w rodzinnej atmosferze i życzliwości. Niech blask 

choinki przywołuje Państwu najlepsze wspomnienia. Niech obecny czas będzie dobrym 

wspomnieniem dla naszych najmłodszych.

           Życzymy Państwu, aby w Nowym 2017 Roku spełniły się Państwu wszelkie plany i marzenia, 

aby nigdy nie zabrakło nadziei. 

 

                         Andrzej Hanaj                                                   Mirosław Chapski

               Przewodniczący Rady Gminy                                          Wójt Gminy  

*tradycyjna szopka bożonarodzeniowa
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Kiedy zbliżają się Święta, każdy 
rozpoczyna gorące przygotowania: gruntowne 
porządki, wysyłanie życzeń, a przed Bożym 
Narodzeniem także kupowanie prezentów. 
Zima to czas uśpienia przyrody. W tym okresie 
ustają wszelkie prace w polu, a życie ludzi 
przenosi się do domów.

W kulturach tradycyjnych, takich jak 
XIX-wieczna kultura wsi polskiej, każdy 
koniec starego i początek nowego roku wiązał 
się z wieloma zwyczajami i obrzędami ludo- 
wymi. Święta Bożego Narodzenia rozpoczyna 
Wigilia. Do wieczerzy wigilijnej zasiadano, 
gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda. 
Spożywanie pokarmów rozpoczynano od 
tradycyjnej kutii, przyrządzanej z pszenicy 
lub kaszy pszennej, wymieszanej z makiem 
i miodem. Wśród dań wigilijnych pojawiały 
się takie: kasza gryczana z sosem grzybowym, 
kluski z makiem i miodem, pierogi z grzybami, 
jabłkami albo śliwkami, postna kapusta kiszona, śledzie. Wigilię kończył kompot z suszonych owoców.

Po wieczerzy przychodził czas na śpiewanie kolęd i słuchanie opowieści starszych ludzi o niezwykłych wydarzeniach 
nocy wigilijnej. Tuż przed północą wszyscy wyruszali na pasterkę. 

Od św. Szczepana do Trzech Króli wędrowali po wsiach przebierani kolędnicy, wodzący ze sobą kozę, turonia, 
niedźwiedzia, bociana, koguta. Chodzili też chłopcy z gwiazdą, szopkarze z szopką i kukiełkami oraz zespoły odgrywające 
herody, czyli przedstawienie o narodzeniu Pańskim. Przebierańcy chodzili całymi grupami, składając – wierszem albo kolędą – 
życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim domownikom. Mieszkańcy wsi niecierpliwie oczekiwali przybycia kolędników. 
Wierzono, że sprowadzą urodzaj i powodzenie we wszystkich pracach gospodarskich w nadchodzącym roku.
                                                                                                                      

     Andrzej Wojtan                                

W świąteczny czas 

Gimnazjaliści na ,,Gwiazdkę” dla dzieci na misjach 
 Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży-Kolonii, pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Partyki, 

p. Marty Różyckiej i ks. Krzysztofa Chruścickiego przyłączyli się do  trwającej akcji zbierania podarków na misje w formie  
zabawek. Dzieci w krajach misyjnych najczęściej nie wiedzą co to zabawki, a jeśli nawet wiedzą to ich nie posiadają.

Zbliża się Boże Narodzenie i zakończył się Rok Miłosierdzia, mamy wiele powodów, by wesprzeć tę inicjatywę.     
Organizatorzy dziękują Dyrekcji Szkoły za pomoc w  organizacji środków finansowych, za które zebrane zabawki zostały 
przesłane do Papui Nowej Gwinei, gdzie pracuje misjonarz ks. Jarosław Wiśniewski.

      Elżbieta Partyka

W dniu 20 czerwca br. nad częścią gminy Kraśnik przeszła burza gradowa, która spowodowała ogromne straty 

w uprawach polowych i budynkach, sięgające do 100% upraw. Po tym nadeszła bezinteresowna pomoc najbardziej 

poszkodowanym. Na ogromne straty swoją pomocą dla poszkodowanych odpowiedzieli mieszkańcy sąsiednich gmin.

Słowa wdzięczności i podziękowania należą się mieszkańcom i władzom miasta i gminy Annopol za zebranie 

i przekazanie nasion zbóż z tegorocznych zbiorów, mieszkańcom i władzom gminy Wilkołaz za zebrane i przekazane pieniądze 

w gotówce, Radzie i Zarządowi Powiatu Kraśnickiego za przekazane z budżetu powiatu środki finansowe. Starostwo przekazało 

również część środków pochodzących ze zbiórki publicznej. Do pomocy poszkodowanym włączyła się Duszpasterska Rada 

Parafialna i Caritas Parafii Stróża.

Przekazana pomoc pomoże przetrwać bardzo trudny okres dla wielu rodzin. Za szczerość, otwartość serc, solidarność 

międzyludzką serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik                                                                    Wójt Gminy Kraśnik

                  Andrzej Hanaj                                                                                          Mirosław Chapski

Podziękowanie
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALINIE 

11 Listopada to wielki dzień dla 
wszystkich Polaków. Tego dnia 98 lat 
temu naród polski odzyskał niepod- 
ległość po 123 latach niewoli. 

W związku z tym, jak co roku, 
Rocznica Odzyskania Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Kowalinie 
upamiętniona została uroczystym 
apelem w wykonaniu uczniów klas 
IV–VI. Akademia została rozpoczęta 
wprowadzeniem flagi państwowej 
i wspólnym odśpiewaniem hymnu 
narodowego. Potem starsi uczniowie 
przybliżyli pozostałym dzieciom 
genezę obchodzonego Święta. Dwoje 
n a r r a t o r ó w  o p o w i e d z i a ł o  
o najważniejszych wydarzeniach 
z w i ą z a n y c h  z  o d z y s k a n i e m  
niepodległości, pozostałe dzieci 
recytowały przepiękne wiersze 
nawiązujące do tych wydarzeń. Uwieńczeniem uroczystości było zaśpiewanie „Roty” Marii Konopnickiej przez dwoje 
szkolnych solistów z klasy VI, Klaudii Szewc i Ernesta Hajdasa, w towarzystwie chórku oraz uczczenie pamięci wszystkich 
poległych w obronie wolności naszej ojczyzny minutą ciszy.

W obecnych czasach demokracji i wolności trudno jest nam zrozumieć ówczesną radość Polaków jaka towarzyszyła im 
11 listopada 1918 roku podczas wjazdu do Warszawy Józefa Piłsudskiego i ogłoszenia Niepodległości Polski. Tym bardziej 
niełatwo jest to pojąć naszej młodzieży i dzieciom. Dlatego tak ważne jest krzewienie pamięci o tym dniu wśród całego 
polskiego społeczeństwa poprzez podniosłe obchody tego święta, a w szkołach – poprzez uroczyste apele przygotowywane 
przez uczniów dla uczniów. 

Ten krótki artykuł niech podsumują słowa wypowiedziane przez marszałka Józefa Piłsudskiego, człowieka, bez którego 
historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Katarzyna Leśniak

Jak co roku, od wielu lat, Święto Niepodległości 

w tym roku również obchodziliśmy skromnie, ale 

podniośle i uroczyście. 

Delegacja naszego samorządu uczestniczyła 

w obchodach Święta w Kraśniku. Po mszy świętej złożone 

zostały kwiaty na pomnikach narodowych bohaterów. 

Uroczysty charakter miały również obchody 

w Stróży. Po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny 

licznie zebrani mieszkańcy oraz młodzież szkolna przeszli 

w procesji na cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty 

oraz zapalili znicze na pomnikach i grobach uczestników 

walk o niepodległość Ojczyzny. Apel poległych odprawił 

ks. kan. Grzegorz Stąsiek, proboszcz parafii w Stróży. 

Na zakończenie uczestnicy uroczystości z chórem para- 

fialnym uroczyście odśpiewali hymn ,,Boże coś Polskę”.

 Mirosław  Chapski

Uroczystości w Kraśniku i Stróży
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W dniu 21 października uczniowie 
klasy II, V i VI Szkoły Podstawowej 
w Kowalinie wybrali się na wycieczkę do 
Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. 
Na miejscu dzieci spotkały się z panią 
nadkomisarz Dorotą Węcławską-Baran, 
która najpierw zaprosiła wszystkich do 
świetlicy. 
     W świetlicy policyjnej pani nadkomisarz 
opowiedziała dzieciom o pracy w policji oraz 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 
Uczniowie obejrzeli dwa filmy: „Kamizelka 
odblaskowa = życie” i „Gadki z psem”. 
Pierwszy film zwracał uwagę na kolosalne 
znaczenie noszenia kamizelki odblaskowej 
przez pieszych, rowerzystów, motocyklistów, 
a nawet kierowców samochodowych. Druga 
projekcja przypominała dzieciom o potrzebie 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu 
codziennym, tj. o umiejętności mówienia 
„nie” w różnych sytuacjach, o nietykalności 
osobistej oraz o ograniczonym zaufaniu 
wobec osób nieznajomych.
    Po obejrzeniu filmów i krótkiej pogadance na ich temat wszyscy uczniowie mieli okazję wykonać odciski swoich linii 
papilarnych i zachować je na pamiątkę. Następnie każdy mógł przymierzyć kajdanki policyjne. Jak się okazało, nie było 
możliwości uwolnienia się z nich bez kluczyka, a każda taka próba kończyła się bolesnym zaciśnięciem kajdanek na 
nadgarstkach. Potem dzieci odwiedziły gabinet technika kryminalistyki, gdzie miały możliwość zobaczenia, w jaki sposób 
wykonuje się zdjęcia do policyjnej kartoteki. Niesamowitą atrakcją było z kolei wejście na kilka minut do celi przestępców. 
Każdy poczuł przez chwilę dreszcz emocji i nutę niepewności. Potem chętni mieli jeszcze okazję skorzystać z policyjnego 
alkomatu. Na koniec dzieci obejrzały na placu policyjne radiowozy. 
   Wizyta uczniów ze SP w Kowalinie w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku była bardzo ciekawa i pouczająca, a na 
pamiątkę z wycieczki każdy przywiózł do domu znaczek odblaskowy i swoje odciski palców. Było to spotkanie, które na pewno 
na długo pozostanie w pamięci uczniów, z których wielu zadeklarowało, że w przyszłości będzie policjantem. 
    Od teraz każde z dzieci ze szkoły w Kowalinie już wie, że policjant może być także przyjacielem, który zawsze służy pomocą.
                                                                     

Jolanta Smyl, Katarzyna Leśniak

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

Wsparcie dla Policji

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Za okazaną 
życzliwość oraz za zrozumienie dla podejmowanych przez Policję zadań, 
podziękowanie na ręce wójta gminy Mirosława Chapskiego złożył 
komendant wojewódzki Policji w Lublinie, inspektor Paweł Dobrodziej. 
Pisze on, że „…przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
w Lublinie środki finansowe stanowią dla nas nieocenioną pomoc, 
przyczyniając się w istotny sposób do poprawy ochrony bezpieczeństwa 
obywateli, zapewnienia porządku publicznego, ochrony mienia, jak również 
poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Warto 
dodać, że tylko wspólne wysiłki mogą przyczynić się do zaspokojenia tak 
ważnego wśród obywateli  poczucia bezpieczeństwa…”.

Andrzej  Wojtan                    

Z budżetu gminy Kraśnik została przekazana kwota 8000 zł 
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Szkolne Koło „Caritas” ze Szkoły 
Podstawowej w Słodkowie Trzecim, pod 
opieką nauczycieli: p. Elżbiety Partyki 
i p. Beaty Droździel, zorganizowało zbiórkę 
żywności dla stołówki Świętego Brata 
Alberta w Lublinie. Stołówka ta wydaje 
codziennie posiłki dla biednych i bez- 
domnych z okolic Lublina. Prowadzona jest 
przez wolontariuszy, którzy swoją ofiarną 
pracą każdego dnia śpieszą z pomocą 
potrzebującym.

Do szkolnej akcji przyłączyli się 
również właściciele pobliskich sklepów: 
p. Karolina Nazar i p. Joanna Janiszewska. 
Dzięki wspólnym staraniom zebrana żyw- 
ność trafiła do potrzebujących.

Szkolne Koło ,,Caritas” prowadzi 
również zbiórkę szczoteczek i past do zębów 
dla dzieci z Afryki. Jest to akcja ogłoszona 
przez Fundację Pomocy Humanitarnej. 
„Redemptoris Missio”.

Szkolne Koło „Caritas” działa 
w szkole od dwunastu lat , kierując się 
mottem, które brzmi: „Tyle wart jest 
człowiek, ile pomoże drugiemu”.

W tym czasie prowadzone były akcje: paczki dla biednych uczniów naszej szkoły, finansowanie obiadów i wyjazdów 
uczniom w trudnej sytuacji, opieka nad samotną mieszkanką, sprzedaż Świec Wigilijnych, Chlebków Dobroci, kartki świąteczne dla 
starszych i samotnych, pomoc dla powodzian, współpraca z Domem Opieki Społecznej w Kraśniku i Domem Dziecka, oraz wiele 
innych działalności.

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, 
zapewniająca im wszechstronny rozwój. Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, 
aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, 
regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego. Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, 
społecznym i zdrowotnym.

2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, 
społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

3. Wpajanie uczniom zasad i norm oraz utrwalanie ich w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, 
rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

Dlatego, w nawiązaniu do programu wychowawczego szkoły, głównym celem pracy Szkolnego Koła „Caritas” jest:                                                                                                                                            
– kształtowanie w uczniach postawy miłosierdzia, współczucia i pomocy potrzebującym;
– praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;                                                                                                                                     
– uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
– budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro – czyli wychowanie do wartości.
                                                                                   

Elżbieta Partyka, Beata Droździel

Uczymy pomagać 

 W trakcie obecnej kadencji rezygnację z funkcji sołtysa złożył pan Jacek Izdebski z Kowalina. W dniu 10 grudnia odbyło się 
zebranie wiejskie w sprawie wyboru nowego sołtysa. Spośród 2 zgłoszonych kandydatów najwięcej głosów otrzymał pan Konrad 
Jach, który od tej pory będzie pełnił tą zaszczytną funkcję społeczną. Nowemu sołtysowi trzeba życzyć sukcesów w działalności na 
rzecz mieszkańców swojej wsi, a dotychczasowemu podziękować za wkład w rozwój sołectwa.

Andrzej  Wojtan

Nowy sołtys w Kowalinie 
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W dniu 4.11.2016 r. Rada Gminy Kraśnik podjęła Uchwałę Nr XXIII/136/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik, 
w wyniku czego stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01. 2017 r. będą wynosiły:

1. Odpady selektywnie zbierane  5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Odpady zbierane w sposób nieselektywny  15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. Gospodarstwo domowe (rodzice bądź opiekunowie prawni i dzieci uczące się do 25 roku życia) zbiórka selektywna  
    opłata nie może przekroczyć 25,00 zł na miesiąc.
4. Nieruchomości niezamieszkane, zbiórka selektywna:

– pojemnik 60 l – 7,00 zł,
pojemnik 120 l 15,00 zł,
pojemnik 240 l 23,00 zł,
pojemnik 1100 l 100,00 zł,
pojemnik 3600 l 310,00 zł,
pojemnik 7000 l 600,00 zł.

5. Nieruchomości niezamieszkane, zbiórka nieselektywna:
pojemnik 60 l 25,00 zł,
pojemnik 120 l 35,00 zł,
pojemnik 240 l 55,00 zł,
pojemnik 1100 l 250,00 zł,
pojemnik 3600 l 420,00 zł,
pojemnik 7000 l 800,00 zł.

Podwyżka stawek zagospodarowania odpadów komunalnych była konieczna z powodu wzrostu ilości oddawanych 
odpadów przez mieszkańców, wzrostu kosztów transportu i zagospodarowania odebranych odpadów w ZZO. 

Mieszkańcy w dalszym ciągu odstawiają do odbioru odpady poremontowe, budowlane i wiele innych, które nie 
powinny być odbierane w czasie comiesięcznej zbiórki odpadów komunalnych. W roku 2017 odpady, które powinny być 
dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przez mieszkańców, nie będą odbierane prze firmę świadczącą 
usługę odbioru odpadów komunalnych. Odbierane będą jedynie odpady w pojemnikach i worki z frakcją suchą.
 

        Izabela Krawczyk

– –
– –
– –
– –  
– –

– –  
– –
– –
– –
– –
– –

Zmiana stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Udane starty LUKS Stróża w Mistrzostwach Polski  
Na przełomie października i listopada zawodnicy oraz trenerzy reprezentujący Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

w Stróży brali udział w najważniejszych dla nich zawodach sportowych.
Zarówno młodziczki: Katarzyna Jargieła, Paulina Pelak, Weronika Chapska i Małgorzata Małek z trenerem Sylwestrem 

Janikiem, jak i młodzicy: Michał Kasica i Maciej Kania z trenerem Łukaszem Kiełbem w tym czasie startowali 
w V Mistrzostwach Polski w Zapasach. Jako pierwsi w dniach 28–30 października na matach w Komornikach koło Poznania 
stanęli chłopcy. Po trzech dniach zawodów nasi reprezentanci mogli cieszyć się z wywalczonego przez Michała Kasicę 
III miejsca i brązowego medalu Mistrzostw Polski Młodzików w kat. wagowej do 38 kg. Tydzień później, w dniach 
4–5 listopada w zawodach w Siedlcach wystartowały wspomniane wcześniej dziewczęta. Tu zgodnie z przewidywaniami na 
najwyższym stopniu podium z tytułem Mistrzyni Polski w Zapasach Młodziczek stanęła Katarzyna Jargieła, która jako jedyna 
zawodniczka w Polsce przez trzy kolejne lata potrafiła wywalczyć ten tytuł. 

Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników i zawodniczki klubu LUKS Stróża to klasyfikacja w ich wagach przedstawiała 
się następująco: Maciej Kania zajął 9 miejsce, Paulina Pelak była 8, Weronika Chapska wywalczyła 15 miejsce, a Małgorzata 
Małek była 19. 

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Łukasz Kiełb

Na sesji Rady Gminy Kraśnik w dniu 4 listopada 2016 r. podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatkowych na 2017 r. w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Rada Gminy, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, obniżyła ustaloną przez prezesa GUS 
cenę żyta z 52,44 zł do 34,00 zł . Ustalona w ten sposób cena żyta stanowi podstawę określenia stawki podatku rolnego na 
2017 r., która wyniesie 85,00 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach i 170,00 zł z 1 ha fizycznego w nieruchomościach 
rolnych.

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy podwyższeniu i są na poziomie roku ubiegłego. W tym miejscu warto 
podkreślić, że nadal na podstawie Uchwały Rady Gminy Kraśnik z podatku od nieruchomości zwolnione są wszystkie budynki 

2mieszkalne (stawka podatku 0,75 zł za 1 m  powierzchni użytkowej) oraz budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych 
nie stanowiących gospodarstw rolnych (stawka podatku 7,62 zł).

Stawki podatku od środków transportowych, zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, który nie zmieniany jest 
od  2012 r.

Stawka podatku leśnego ustalana jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży 
drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. i wyniesie 42,02 zł za 1 ha lasu na rok. 

Uchwalone stawki podatkowe na 2017 r. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  
Wszyscy zainteresowani mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy – tablica ogłoszeń, oraz na stronie internetowej gminy 
(www.gminakrasnik.pl).
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Stawki podatkowe w 2017 r. – bez zmian   


