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Właściwie to już od „Mikołajków” trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Od wielu lat na ten czas 

szykowano mięsiwo, sprzątano dokładnie obejścia i mieszkania. Pomijając lata wielkich nieurodzajów czy wojen, 

święta w Polsce obchodzono wesoło i syto. Mamy bowiem w swych jadłospisach prawdziwe polskie 

bożonarodzeniowe przysmaki – ryby, obsmażane grzyby, miodowniki, barszcz czerwony z uszkami, kluski 

z makiem…  Na Wigilię pod obrus, koniecznie biały, obowiązkowo podścielano siano, w kącie stawiano snopy słomy. 

Po wieczerzy wyciągano źdźbła na dobrą wróżbę urodzaju i osobistej pomyślności. Źdźbło żółte zapowiadało 

przyszłoroczną suszę, a pannom staropanieństwo, zielone – urodzajne łąki i pola, rychły ślub. Po Wigilii sianem 

i słomą dobrze było opleść drzewa owocowe – zapewnić to miało 

wspaniały urodzaj najbliższego lata. Wieczerza wigilijna 

gromadziła u stołu wszystkich domowników. Zawsze pozostawiało 

się też jedno miejsce dla tych co odeszli lub co mogą przywędrować 

z dalekiej drogi. Od świąt do Trzech Króli po wsiach chodzili 

kolędnicy. Nie wolno było pod żadnym pozorem kolędników do 

domu nie wpuszczać. Zwyczaj chodzenia po kolędzie przeniósł się 

głównie na dzieci i młodzież. W wielu miejscowościach jeszcze nie 

tak dawno panowały przepiękne tradycje przenoszone z pokolenia 

na pokolenie. Młodzi chodząc od domu do domu śpiewali kolędy, 

życząc wszystkim pomyślności. 

Andrzej Wojtan

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość,  
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku mieszkańcom gminy Kraśnik                

   życzą                                                                                                  
             Andrzej Hanaj                               Mirosław Chapski

Przewodniczący Rady Gminy                       Wójt Gminy

Hej Kolęda, Kolęda!...  Świąteczne tradycje ludowe

Wigilia zespołu „Kowalanki”
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane wspólnie przez Gminę Kraśnik i Starostwo 
Powiatowe zostały połączone z 60-leciem Szkoły Podstawowej w Stróży, 60-leciem Parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej oraz 250-leciem powstania Kaplicy Świętej Trójcy w Stróży. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz społeczności szkolnej i parafialnej 
odprawioną przez ks. arcybiskupa prof. Stanisława Wielgusa. Po mszy świętej wszyscy jej uczestnicy udali się na 
cmentarz w Stróży gdzie 
pan Mirosław Chapski  
wójt  gminy Kraśnik 
poinformował, że pomnik 
Golgota Wschodu w od- 
niesieniu do będących 
obok trzech pomników: 
upamiętniających walki 
powstania styczniowego 
w Mostach i w Stróży, 
p i e r w s z e j  w o j n y  
światowej oraz mogiła 
żołnierzy podziemia z 
drugiej wojny światowej  
dopełnia obraz dziejów 
naszej Ojczyzny. Ks. 
Proboszcz Grzegorz 
Stąsiek odczytał Apel 
Poległych, natomiast 
ks. arcybiskup Stanisław 
W i e l g u s  p o ś w i ę c i ł  
p o m n i k  G o l g o t a  
Wschodu. Fundatorem 
i wykonawcą pomnika 
jest pan Sylwester Kojda. 
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i wieńce pod pomnikami. W uroczystości uczestniczyło wiele 
pocztów sztandarowych z powiatu kraśnickiego. Kompanię honorową tworzyli uczniowie klasy mundurowej Z.S. nr 3 
w Kraśniku. Uroczystości oficjalne z wystąpieniami gospodarzy: starosty kraśnickiego – Andrzeja Maja, wójta 
gminy Kraśnik – Mirosława Chapskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego – Anny 
Myszak oraz proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej – ks. kan. Grzegorza Stąsieka i gości odbyły 

się w Szkole Podstawowej 
w Stróży. Jubilaci – parafia 
i szkoła – otrzymali liczne 
g r a t u l a c j e  i  ż y c z e n i a .  
Ciekawostką wzbudzającą 
największe zainteresowanie 
uczestników uroczystości 
było spotkanie uczniów 
pierwszej klasy z 1957 roku 
z  p i e r w s z o k l a s i s t a m i
o b e c n e g o  r o c z n i k a .  
Ślubowanie klas pierwszych 
i odnowienie ślubowania 
przez p ierwszy rocznik 
uczniów z 1957 roku oraz 
występy artystyczne dzieci 
z a k o ń c z y ł y  p i ę k n ą  
uroczystość.
 
                   Mirosław Chapski

        Zdjęcia: Aneta Mirosław

11 listopada w gminie Kraśnik 
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Uczniowie z Kowalina w Sztafecie Niepodległości
W dniu 11.11.2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalinie 

wzięli udział w VIII Sztafecie Niepodległości. Z 2,5 km trasą biegu, która 
przebiegała ulicami Kraśnika, zmierzyło się 17 uczniów naszej szkoły. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni okolicznościowymi koszulkami 
oraz pamiątkowymi medalami. Po biegu zmęczeni, ale usatysfakcjo- 
nowani, udaliśmy się na regeneracyjny bigos i gorącą herbatę. Bieg ten 
to wspaniałe połączenie aktywności fizycznej z upamiętnieniem 
99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy sportowej i patriotycznej postawy.

               Michał Chmura

Historia i Kultura Wsi Polskiej
W dniu 10 października 2017 r. 

w Szkole Podstawowej w Kowalinie 
gościła grupa artystyczna z Tomaszowa 
Lubelskiego „Sami Swoi”, która przed- 
stawiła uczniom historię i kulturę wsi 
polskiej. Dzieci z klas 0–VII miały okazję 
obejrzeć z bliska tradycyjny strój chłopski, 
dowiedzieć się, jak wyglądały chłopskie 
chaty, z czego były zbudowane i dlaczego 
były pomalowane na niebiesko. Poznały 
historię pieniądza (wybijania monet), 
a chętni uczniowie samodzielnie wykonali 
takie monety. Ponadto zapoznali się 
z  s y m b o l i k ą  p o d k o w y  o p i s a n ą  
w legendarnej opowieści o kowalu 
Dunstanie, a także obejrzeli bogatą 
kolekcję rekwizytów i narzędzi, w tym: 
kołowrotek, skrzynię na ubrania, nieckę, 
hulajnogę, żelazko, tarę i wiele innych 

eksponatów pochodzących z dawnych czasów. Chwile spędzone z grupą „Sami Swoi” upłynęły dzieciom bardzo 
miło i szybko,  zapewne pozostaną w ich pamięci na długi czas.

Katarzyna Leśniak

Od dnia 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały nowe taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 
z gminnych ujęć. Zmiana dotyczy mieszkańców miejscowości: Stróża, Stróża-Kolonia, Karpiówka, Słodków 
Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Kowalin, Spławy Drugie, Dąbrowa Bór oraz mieszkańców miejscowości 
Mikulin.

– Dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 
3

wykorzystujących wodę do celów spożycia i celów socjalno-bytowych cena za 1 m :  2,25 zł netto + 8% VAT 
(2,43 zł brutto).

3– Dla odbiorców wykorzystujących wodę na potrzeby produkcji i usług cena za 1 m : 2,40 zł netto + 8% VAT 
(2,59 zł brutto).

Ponadto informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. na wniosek Komisji Budżetowej Rady Gminy Kraśnik 
zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej za ścieki, która to opłata nie była podnoszona od 2008 roku. Nowa 
opłata wynosić będzie 6,00 zł netto + 8% VAT, czyli 6,48 zł brutto/miesiąc. Zmiana dotyczy mieszkańców, którzy mają 
zawartą umowę na dostarczanie ścieków z gminą Kraśnik, tj. miejscowości: Stróża, Stróża-Kolonia, Pasieka, 
Słodków Pierwszy oraz Karpiówka.

Zmiana wysokości opłaty abonamentowej nie wymaga zmiany umowy o odprowadzanie ścieków drogą 
aneksu. 

Dominika Piątek

Zmiana ceny za wodę i stawki opłaty abonamentowej za ścieki
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Takie hasło przewodziło uczniom 
Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim 
w tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata Polska 
2017”. Podejmując szereg działań związanych 
z akcją, chcieliśmy szczególnie zwrócić 
uwagę na to, że przedmioty, które potocznie 
nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości 
wartościowymi  surowcami, które można 
powtórnie wykorzystać.  We wrześniu odbył 
się cykl lekcji poświęconych odpadom i ich 
ponownemu przetwarzaniu. Oprócz tego 
wszyscy uczniowie realizowali projekt 
edukacyjny pt. „Nie ma śmieci – są surowce”, 
który swój finał miał podczas apelu z okazji 
akcji „Sprzątanie Świata”. Wtedy to uczniowie, 
którzy pracowali nad realizacją przydzielonych 
zadań pod okiem swoich wychowawców, 
zaprezentowali efekty swojej pracy. Były 
plakaty, transparenty z ekologicznymi hasłami, „Eko moda”, oraz piękne listy do Matki Ziemi.

Różnorodność zaplanowanych zadań oraz zaangażowanie uczniów w ich realizację doceniła komisja 
konkursowa, przyznając po raz kolejny już naszej szkole I miejsce w powiatowym konkursie „Każdy Chwat Sprząta 
Świat”. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 21 listopada 2017 r. podczas uroczystego podsumowania II etapu 
Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej 2016/2017 „Środowisko ponad wszystko”.  Podczas tej uroczystości 
uczennica klasy V Martyna Sygacz odczytała napisany przez siebie list do Ziemi, z którego wypływała  dziecięca, 
a zarazem bardzo dojrzała troska o naszą planetę. 

Od wielu już lat jednym z priorytetów w pracy naszej szkoły są różnorodne działania ekologiczne, które 
wyróżniają naszą placówkę. Dzięki pomysłowym formom i metodom pracy z dziećmi kształtowana jest ich właściwa 
postawa proekologiczna. Dzieci wraz z nauczycielami pracują w środowisku i dla środowiska, tak aby w przyszłości 
mogły one  samodzielnie dostrzegać, analizować, wydawać sądy i podejmować właściwe działania.

                            Marta Ciupak

Każdy z nas jest chwat, wiec posprzątamy cały świat

Udział uczniów ze szkoły podstawowej w Kowalinie
w XXI jesiennym konkursie recytatorskim

W dniu 25 października br. w Gminnym Domu Kultury 
w Trzydniku Dużym odbył się XXI Jesienny Konkurs Recytatorski. 
Był to etap powiatowy, zatem uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osoby dorosłe z ca- 
łego powiatu kraśnickiego. Tegoroczny konkurs odbył się w duchu 
sentencji Bolesława Leśmiana „Jesień, przez górskie idąc przełęcze, 
Miast serca liść mi szkarłatny wkłada”, z uwagi na przypadającą 140. 
rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci poety. Ze szkoły w Kowalinie 
w konkursie wzięły udział 4 uczennice z następującym repertuarem: 
Aleksandra Huber (kl. V) – Maria Konopnicka „Czytanie”, Jeniffer 
Szymona (kl. V) – Wanda Chotomska „Kornik i mol”, Nikola Nowak 
(kl. V)  Bolesław Leśmian „Urszula Kochanowska” i Aleksandra 
Szewc (kl. VI) – Tadeusz Wywrocki „Jak nie kochać jesieni”. 

Jak co roku, poziom występów na konkursie był bardzo 
wysoki. Do kolejnego, wojewódzkiego etapu mogło przejść tylko 
5 osób wybranych spośród wszystkich uczestniczących. Nie udało 
się wprawdzie osiągnąć tego żadnej z naszych uczennic, ale 
recytacja Nikoli Nowak bardzo spodobała się jury, bowiem otrzymała 
za nią wyróżnienie. 

Gratulujemy Nikoli nagrody oraz pozostałym uczennicom 
udziału w konkursie, za który również otrzymały upominki. 
Pamiętajmy, że nie zawsze liczy się wygrana, ponieważ sam udział 
w konkursie jest już dużym wyróżnieniem. 

Katarzyna Leśniak
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Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

Zgodnie z przepisami, od 31 sierpnia 2014 r. 

każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po 

drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć 

odblask umieszczony w sposób widoczny dla 

kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi 

mandat  od  20  do  500  zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy – prawo 

o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia 

elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 

15. roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na 

wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą 

poruszać się po zmierzchu poza obszarem 

zabudowanym. W przepisach przewidziano wyjątek: 

pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza 

obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczonej 

wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, 

opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, 

dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców, wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla 

innych uczestników ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany 

przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy 

odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy 

wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym 

podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 

strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla 

budżetu państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg. Działając na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kraśnik zostały zakupione opaski odblaskowe w ilości 350 sztuk z logo gminy. 

Zostały one przekazane uczniom klas: 0, I, II, III. 

Na sesji Rady Gminy Kraśnik w dniu 10 listopada 2017 r. podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatkowych na 2018 r. w podatku rolnym, podatku od nieruchomości. Rada Gminy utrzymała stawkę 

podarku rolnego na wysokości roku ubiegłego, tj. 85,00 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach i 170,00 zł 

z 1 ha fizycznego w nieruchomościach rolnych. Stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 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 
2

mieszkalne (stawka podatku 0,77 zł za 1 m  powierzchni użytkowej) oraz budynki gospodarcze położone na 

użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych (stawka podatku 7,62 zł została obniżona do 5,00 zł 
2za 1 m ). Ze zwolnienia nie mogą korzystać budynki gospodarcze na gruntach sklasyfikowanych inaczej niż użytki 

rolne (np. B, Bi, Ba) i podlegają od tego roku obniżonej stawce w wysokości 5,00 zł, natomiast za grunty, na których są 
2

wybudowane te budynki stawkę z 0,35 zł obniżono na 0,30 zł za 1 m . Stawki podatku od środków transportowych 

zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, który nie  zmieniany od 2012 r. Stawka podatku leśnego 

w 2018 r. wyniesie 43,35 zł z 1 ha lasu na rok. Od 2018 r. przestaje obowiązywać uchwała z 10 grudnia 1999 r. 

zwalniająca z podatku leśnego lasy o powierzchni do 1 ha stanowiące odrębny przedmiot opodatkowania.

Uchwalone stawki podatkowe na 2018 r. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego pod pozycjami Nr 4549 i 4550.  Wszyscy zainteresowani mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy  

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy (www.gminakrasnik.pl).

                                                                                 Ewa Zimna

 jest

Stawki podatkowe w 2018 r.
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    Policjanci kolejny raz apelują o rozwagę i rozsądek w kontaktach z nieznajomymi. Ostrzegamy przed tzw. 
oszustwami „na wnuczka”. Prowadzone akcje profilaktyczne przynoszą efekty. Funkcjonariusze otrzymują coraz 
więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Niepokojąca jest jednak liczba 
zgłoszeń dotycząca nowej metody kradzieży  „na policjanta”. W związku z tym apelujemy o ostrożność! Coraz więcej 
osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie 
pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą 
jest tzw. kradzież „na policjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji 
i  wyłudzają  pieniądze  od  starszych  osób.

Jak działają sprawcy?
Sposób działania sprawców jest podobny. Najpierw wykonują telefon, podając się za członka rodziny 

(najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu 
tego, że go nie poznaje. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane 
w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej 
cenie. Oszuści są bezwzględni – umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji 
i wykorzystać starsze osoby. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna – podając się za 
funkcjonariusza CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. 
Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został 
namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją 
wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta. „Fałszywy 
funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie przerywać rozmowy 
telefonicznej i wybrać numer na Policję. Wtedy inny głos w słuchawce przekonuje ofiarę, że bierze udział w akcji 
rozpracowania oszusta. Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, 
czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu 
przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma do nich łatwy dostęp. 
Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie 
współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi 
oszczędnościami  ofiary.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka 

naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo 
telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, 
rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie 
ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie 
pieniędzy nieznanej osobie. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon za 
policjanta, zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak 
zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych – informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są 
osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś 
zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, 
o których wiemy, że mieszkają samotnie. Wykorzystujmy okoliczności – tak obiady świąteczne, jak i przypadkowe 
spotkania na ulicy, i ostrzegajmy bliskich 
przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność 
może uchronić ich przed utratą zbieranych 
latami oszczędności.

UWAGA!!!
Zanim zrobisz błąd i przekażesz swoje 
oszczędności oszustowi skontaktuj się 
z rodziną i potwierdź informacje. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości powiadom 
policję (997). Nigdy nie przekazuj 
pieniędzy osobom nieznanym.

In f .  Komendy Powiatowej  Pol ic j i  
w Kraśniku

Uwaga na oszustów!
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Szkodliwość spalania śmieci w przydomowych piecach! 

J a k  i n f o r m u j e  
Ministerstwo Środowiska, 
spalanie śmieci w domu 
szkodzi zdrowiu! Wciąż 
wie lu ludzi  postrzega 
s p a l a n i e  ś m i e c i  
w domowych piecach za 
tanią, łatwo osiągalną 
i niekłopotliwą metodę 
pozbywania się odpadów. 
Niestety oszczędność jest 
jedynie pozorna, ponieważ 
może okazać s ię,  że 
zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczą wkrótce na 
kosztowne leczenie. Paląc 
śmieci w domu trujemy 
siebie, swoich najbliższych
i innych mieszkańców!

W  p a l e n i s k a c h  
domowych powinniśmy 
spalać wyłącznie te paliwa, 
dla których zostały one 
zaprojektowane. Spalanie 
wszelkiego rodzaju tworzyw 
sztucznych, malowanego, 
konserwowanego drewna na przykład ze starych mebli, sklejek, płyt wiórowych prowadzi do znacznego 
zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy. W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: 
pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, 
cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu popularnego PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, 
folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, 
odzież, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę, płyty 
wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu 
odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.

Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę 
zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Ich obecność notuje się 
także w mleku i jajach! Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają negatywne działanie. Przypisuje się im 
wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz 
śmieci do pieca lub ogniska. Apelujemy zatem kolejny raz i prosimy – nie truj siebie i innych!

W związku z powyższym, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016, poz. 1987 ze zm.) spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach 
odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania 
odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość 
odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów dla życia, zdrowia ludzi lub 
środowiska, będzie jak najmniejsza. Niedopuszczalne jest spalanie odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach 
domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one powyższych wymagań dla instalacji termicznego 
przekształcania odpadów, a w szczególności standardów emisyjnych, przez co zanieczyszczenia  przedostają się 
do atmosfery.
       Zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania 
odpadów podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie do 5000 zł). Należy także dodać, iż właściciele 
nieruchomości, których prawo własności zostało naruszone przez immisję, mogą dochodzić swoich praw na drodze 
cywilnoprawnej, występując do sądu przeciwko właścicielom sąsiednich nieruchomości z roszczeniami 
o zaniechanie naruszeń.

Marzena Pielaszkiewicz

TAK ROBIĆ NIE WOLNO!!!
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Ogłoszenia:

Nowy sklep z sieci abc  
Słodków Pierwszy 49A (obok Świetlicy)

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek–Sobota: 6.00–20.00

Niedziela:  9.00–17.00
Atrakcyjne ceny!
ZAPRASZAMY!
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