
     Nr  20171 (147) Styczeń-Luty

GAZETA BEZPŁATNA

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

Już trzeci raz 30 uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży  uczestniczyło w zajęciach Białej 

Szkoły w Krasnobrodzie w dn. 28.01.–30.01.2017 r. W tym roku byli to uczniowie klas: VI a, V a, V b, IV b, III a i II a. Tam pod 

opieką trzech instruktorów oraz nauczycieli p. Ewy Kret i p. Marzeny Jóźwickiej nabywali oraz doskonalili umiejętności jazdy 

na nartach i desce snowboardowej. Zajęcia odbywały się na stoku narciarskim Jacnia. Jednak Biała Szkoła to nie tylko nauka 

i doskonalenie sportów zimowych. To także poznanie najpiękniejszych zakątków Polski. Tym razem szlakiem turystycznym 

biegnącym przez las uczniowie dotarli do kapliczki św. Rocha. Trasa ze względu na duże ilości śniegu była bardzo trudna. 

Jednak warto było pokonać wszystkie utrudnienia, aby zobaczyć prześliczną kapliczkę położoną w środku lasu. Wyprawa do 

kapliczki zakończona została wieczornymi „podchodami”, które wszyscy będą długo pamiętać. Biała Szkoła to także zajęcia 

kulinarne  „Kuchcikowo”, nauka piosenek turystycznych oraz różnorodne zabawy integracyjne. 

Wszyscy uczestnicy, oprócz tego, że nabyli nowe sportowe umiejętności, uczyli się też bezpiecznego zachowania 

w różnych sytuacjach . Mimo zmęczenia dzieci wróciły  bardzo zadowolone, planując już następny wyjazd.

 

Ewa Kret

 do domów

Biała Szkoła  2017 



2 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                             sekretariat@gminakrasnik.pl

Nr 1 (147) Styczeń-Luty 2017

W dniu 22.11.2016 r. 
p o d c z a s  u r o c z y s t e g o  
podsumowania II etapu 
Powiatowego Programu 
Edukacj i  Ekologicznej  
2015/2016 „Środowisko 
Ponad Wszystko” zostały 
ogłoszone wyniki Powia-
towego Konkursu Eko-
logicznego „Każdy Chwat 
Sprząta Świat”. Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Stróży po 
raz kolejny zajęło II miejsce 
w tym konkursie. Nasze 
zaangażowanie w sprzątanie 
maleńkiej cząstki świata 
zostało docenione i nagro- 
dzone.  Jak co roku w ramach 
akcji uczniowie naszego 
gimnazjum pod okiem 
wychowawców i nauczycieli 
wyruszyli w teren, aby posprzątać okolice szkoły, ale nie tylko… odwiedziliśmy Zakład Zagospodarowania Odpadami 
w Kraśniku, aby na własne oczy zobaczyć co się dzieje z naszymi odpadami oraz jaki jest sens segregowania śmieci. 
Sprzątaliśmy Świat podczas rajdów pieszych i rowerowych, podczas ognisk klasowych. Każde wspólne wyjście w teren było 
odpowiednim momentem, by choć trochę posprzątać to, do czego człowiek sam się przyczynił, nie zdając sobie sprawy 
z konsekwencji bezmyślnego postępowania. Zatruwając środowisko zatruwamy własne życie i zdrowie.  

Agnieszka Biegaj                                

Drugie miejsce dla gimnazjum 

22 listopada br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku odbyło się podsumowanie Powiatowego Programu 

Edukacji Ekologicznej „Środowisko Ponad Wszystko”.  Już po raz trzeci z rzędu Szkoła w Słodkowie Trzecim zajęła I miejsce 

w  konkursie „Każdy Chwat Sprząta Świat”, otrzymując w nagrodę mikroskop oraz roczną prenumeratę poradnika „Eko i My”. 

Nagrody i podziękowania wręczył pan Andrzej Maj – starosta kraśnicki.

Konkurs polegał na zorganizowaniu szkolnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016” oraz sporządzeniu sprawozdania 

będącego udokumentowaniem uzyskanych efektów i podejmowanych działań ekologicznych. Oprócz akcji sprzątania w terenie 

uczniowie wraz z wychowawcami realizowali projekt edukacyjny „Drugie życie odpadów”, ekologiczne lekcje wychowawcze 

oraz wykonali ulotki i gazetki tematyczne. Aby dowiedzieć się dokąd trafiają śmieci z naszych domów, 20 września uczniowie 

kl. IV–VI wraz z opiekunami p. M. Ciupak i p. A. Pierzyniak wybrali sie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów , który mieści 

się w Kraśniku na ulicy Jodłowej. Na miejscu dyrektor Zakładu 

inż. Tomasz Milczek opowiedział uczniom o tym jak funkcjonuje 

sortownia śmieci, jak ważny jest recykling i jak przebiega proces 

wytwarzania paliw alternatywnych i biogazu. Należy jeszcze 

zaznaczyć, że nasza Szkoła nie tylko we wrześniu w szczególny 

sposób angażuje się w ochronę środowiska. Wiele bowiem akcji na 

stałe wpisało się już w nasze szkolne życie i trwają przez cały rok. 

Jest to zbiórka baterii, plastikowych nakrętek, makulatury, starych 

telefonów, kartridży, tonerów oraz płyt DVD i CD. 

Podsumowując, co roku staramy się, aby nasze działania 

ekologiczne przybierały inną formę, były atrakcyjne dla naszych 

uczniów, a przede wszystkim, aby wspólna praca przekładała się na 

wzrost świadomości oraz wiedzę ekologiczną uczniów.

Marta Ciupak

Ekologia na pierwszym miejscu
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Wycieczka do Janowa Lubelskiego
W dniu 18 listopada 2016 r. grupa 13 

uczniów w różnym wieku ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalinie pod opieką p. 
Katarzyny Leśniak i p. Jolanty Smyl 
wyjechała na wycieczkę w okolice Janowa 
Lubelskiego. 
        Pierwszym celem wycieczki była kryta 
pływalnia „Otylia” w Janowie Lubelskim. 
Pobyt na basenie miał na celu zapre- 
zentowanie uczniom atrakcyjnej formy 
spędzania czasu wolnego, innej od prefe-
rowanego przez dzieci wielogodzinnego 
spędzania czasu przy komputerze. 
Uczniowie pod opieką ratowników i opie-
kunek mogli wykazać się umiejętnościami 
pływackimi oraz skorzystać ze wszystkich 
atrakcji, takich jak jacuzzi, bicze wodne czy 
zjeżdżalnia rurowa. Czas spędzony na 
basenie okazał się bardzo dobrym sposobem 
na relaks. Dzieci miały świetną zabawę 
i możliwość wzajemnej integracji.

Następną atrakcją wycieczki była 
wizyta w Rezerwacie Koni Biłgorajskich 

w Szklarni. Z okien szkolnego busa dzieci podziwiały tę niewielką, cichą, żyjącą własnym rytmem śródleśną osadę, z bardzo 
skromnymi zagrodami i małym osiedlem pracowników leśnych. Spacerując wzdłuż ogrodzenia rezerwatu, uczniowie napotkali 
na miejsce pamięci narodowej. Leżący po prawej stronie drogi ogromny głaz upamiętniał miejsce, w którym kiedyś stała 
leśniczówka spalona w czerwcu 1944 r. podczas niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej  „Sturmwid”. 

Do zabudowań Szklarni przylega wielki, kilkudziesięciohektarowy wybieg ogrodzony drewnianymi drągami. Od 
wiosny do jesieni przebywają tu koniki nazywane biłgorajskimi. Jest to jedyna w Polsce i Europie Ostoja Koni Biłgorajskich, 
zwierząt o żywym temperamencie i łagodnym charakterze, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do rekreacji i hipoterapii. 
Stojąc za ogrodzeniem, dzieci podziwiały te unikatowe zwierzęta żałując, że nie można było zrobić im zdjęć z bliska. 
         Po krótkim pobycie w tym urokliwym zakątku, uczniowie i opiekunki zmęczeni, ale zadowoleni, wrócili do szkoły 
z przekonaniem, że warto tu jeszcze przyjechać.

                                                                                                                          Jolanta Smyl, Katarzyna Leśniak

   Drogie Panie, warto robić coś dla siebie, by móc czerpać z tego 

satysfakcję i przyjemność. Właśnie trwa druga edycja zajęć Latino Dance 

z elementami zumby zorganizowanych przez KGW w Słodkowie Drugim 

oraz przez panią Iwonę Żabę, sołtys Słodkowa Drugiego. Wieczory 

z Latino Dance z elementami zumby prowadzone są przez panią Joannę 

Szawarską – instruktora fitness i odbywają się w poniedziałki oraz środy 

o godzinie 20.00 w lokalu świetlicy w Słodkowie Drugim za odpłatnością.

    Uczestnikami zajęć są kobiety oraz młodzież z terenu gminy i miasta 

Kraśnik. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Na zajęciach 

wprowadzane są choreografie taneczne z elementami m.in. salsy, 

reggaetonu, samby, chachy, tańca brzucha i zumby. Zajęcia te są świetną 

zabawą, która kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję, ale przede 

wszystkim wprawia w świetne samopoczucie i napawa optymizmem, 

który utrzymuje się jeszcze długo po zajęciach. Oprócz układów tanecznych na zajęciach prowadzone są ćwiczenia 

wzmacniające wszystkie partie ciała, które kształtują i wysmuklają sylwetkę.

                                                                               Iwona Żaba

Fitness w Słodkowie Drugim
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Niewiele jest w ciągu roku dni tak 
bardzo oczekiwanych, jak Wigilia i Boże 
Narodzenie. Spotykamy się z bliskimi, 
cała rodzina zasiada przy wigilijnym stole. 
Aż czuje się to ciepło, radość i miłość, 
mimo zimna na dworze. Stół zasłany jest 
białym obrusem, a pod nim leży siano, na 
pamiątkę tego, że Boże Dziecię złożono na 
sianie w żłóbeczku. Przygotowania do 
tych świąt w szkolnej rodzinie – wszyscy 
od początku grudnia stroili choinki, 
własnoręcznie wykonywali kartki 
świąteczne, by wysłać je bliskim. Dzieci 
oraz wychowawczynie w przedszkolu 
uczestniczyły z rodzicami w warsztatach 
prowadzonych pod kierunkiem pani 
Iwony Hałabiś, w świetlicy uczniowie 
wykonywali kartki dla przyjaciół szkoły 
pod kierunkiem pani Marty Ciupak, a 
chętni uczniowie podjęli się wykonania 
kartek z życzeniami w języku angielskim 
w ramach konkursu zorganizowanego 
przez panią Natalię Pietraś. Wszyscy 
włączyli się w przygotowania do 
wspólnego spotkania wigilijnego. Pracownicy szkoły przygotowywali poczęstunek w formie potraw wigilijnych, dzieci 
powtarzały sceny przedstawienia „Misterium bożonarodzeniowego”, uczyły się kolęd i pastorałek na zajęciach muzycznych 
oraz wykorzystywały swoje talenty plastyczne, przygotowując rekwizyty i dekoracje, pod kierunkiem p. Jerzego Nowackiego.

Posumowaniem tych wysiłków zakończyliśmy 22 grudnia na wspólnym spotkaniu w sali gimnastycznej szkoły. 
Korytarze i klasy zdobiły piękne choinki, wysłaliśmy życzenia świąteczne, a honorową tablicę zdobiły piękne kartki od naszych 
przyjaciół i współpracowników. Wspaniałe kartki zostały wysłane do naszych przyjaciół, emerytowanych pracowników szkoły, 
oraz instytucji, z którymi cały rok współpracujemy. Uczniowie prezentowali swoje talenty aktorskie i muzyczne podczas 
przedstawienia jasełkowego, a następnie zagrali i zaśpiewali poznane kolędy i pastorałki. Po występie głos zabrała pani dyrektor, 
która przypomniała zwyczaje i tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Na zakończenie złożyła wszystkim świąteczne 
życzenia i symbolicznie cała społeczność szkolna połamała się opłatkiem.
                                                                                            

Jolanta Rzepka

Świąteczne wspomnienia

Spotkanie opłatkowe w Kraśnickim Kole Pszczelarzy

pan Adam Jurek dziękując za przybycie zaproszonym gościom oraz członkom koła. Starostę kraśnickiego reprezentował pan 
Jerzy Podgórski, burmistrza miasta Kraśnik pan Dariusz Lisek,wiceburmistrz. Wójt gminy Kraśnik pan Mirosław Chapski oraz 
ksiądz kanonik Grzegorz Stąsiek przybyli osobiście. Na spotkanie przybył również prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Lublinie pan Piotr Różyński oraz pszczelarze z Koła Pszczelarzy w Wilkołazie z prezesem Koła panem Mariuszem Cielicą.
       Podtrzymując chrześcijańską tradycję, spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa oraz kolędowanie, którym przewodniczył 
ksiądz kanonik Grzegorz Stąsiek, proboszcz parafii w Stróży. Następnie goście reprezentujący władze samorządowe podczas 

swoich wystąpień podkreślali znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki narodowej. 
Podczas rozmów z pszczelarzami omawiano różne aspekty pszczelarstwa od hodowli 
pszczół do apiterapii. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagrożeniom jakie niesie 
intensywne rolnictwo dla zdrowotności pasiek. Uwagę skupiono na dwóch zasadniczych 
problemach jakimi są zubożenie bazy pożytkowej oraz nieprawidłowe stosowanie 
chemicznych zabiegów ochronnych. Spotkanie posumował pan Piotr Różyński, który 
podziękował za dotychczasową współpracę z Kołem Pszczelarzy w Kraśniku 
i Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Lublinie. Pan Adam Jurek przyłączył się do 
podziękowań oraz wyraził nadzieję, że zaproponowane wspólnie nowe formy współpracy 
przyniosą oczekiwane efekty dla pszczelarstwa w naszym regionie.

          (inf. KKP)

W dniu 12 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Pszczelarzy w Kraśniku. Spotkanie rozpoczął prezes Koła 
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W dniach 19–20 stycznia br. w Kraśniku 
odbyła się 13. Międzynarodowa Konferencja 
Sadownicza „Jagodowe trendy”. Od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku region 
kraśnicki słynie z upraw sadowniczych. Jest 
to zagłębie malinowe kraju. Dlatego też 
główne tematy konferencji związane były 
z malinami, tematem tegorocznego całego 
spotkania sadowników były aktualności 
w produkcji owoców jagodowych i pest- 
kowych. Wybitni specjaliści z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, SGGW 
w Warszawie, przedstawiciele instytutów 
naukowych i badawczych mówili między 
innymi o integrowanym nawadnianiu malin,  
nowych metodach zwalczania chorób oraz 
szkodników upraw sadowniczych, nowych 
odmianach roślin. Porównywano opłacalność 
produkcji malin w gruncie i pod osłonami, 
mówiono o zapobieganiu skutkom nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych 
w uprawach sadowniczych. W forum 
dyskusyjnym, w którym wzięli udział 

przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacji 
sadowniczych, samorządów, omawiano sytuację związaną z zatrudnianiem pracowników w sadownictwie. W dyskusji 
plantatorzy malin poruszyli też temat związany z likwidacją od 2017 roku dopłat do produkcji malin. Konferencja odbywała się 
w hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku. Podmioty i instytucje związane z sektorem owocowym 
zaprezentowały ponad sto stoisk wystawienniczych. Specjaliści z różnych dziedzin udzielali informacji na temat stosowania 
środków ochrony roślin, nawożenia, nowych metod upraw. Te porady były uzupełniane publikacjami w postaci fachowych 
ulotek, folderów, książek i czasopism. Były specjalne stoiska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Rynku Rolnego, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 
i wielu innych.

Organizatorami konferencji byli: Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu, Uniwersytet 
Przyrodniczy  w Lublinie – Katedra Sadownictwa, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Andrzej Wojtan

Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku 

Szkoła Podstawowa w Kowalinie przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”. 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego 
odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym 
celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz 
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także 
kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe 
odżywianie i zdrowy styl życia. Włączając się w program „Zdrowo jem, więcej wiem” klasa trzecia wykorzystując wiedzę 
przekazaną przez nauczyciela opracowała pisemka zawierające ciekawe ilustracje o przewadze owoców i warzyw nad 
słodyczami. Pisemka zostały umieszczone na gazetce szkolnej, a obok nich wychowawca zamieścił wierszyki o zdrowiu. 
Ciekawą lekcją wiedzy o wartości owoców i warzyw było spotkanie z pielęgniarką szkolną, która w formie zagadek 
uświadomiła dzieciom, że różnorodne barwy owoców i warzyw nie są jedynie fantazją natury, ale ważną informacją o cennych 
składnikach odżywczych. Podsumowaniem naszych zadań w pierwszym etapie konkursu było zorganizowanie kącika dla 
rodziców pt. „Poczytaj mamo, poczytaj tato” zawierającego ulotki dotyczące prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

      Ewa Surowiec

W trosce o zdrowie 
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 Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem działań edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Słodkowie Trzecim. Już najmłodsze przedszkolaki uczą się jak o nie dbać. Nauczyciele realizują szereg 
programów angażujących dzieci i ich rodziców, przy współpracy z pielęgniarką szkolną, panią Urszulą Maszewską. 
Wykorzystując materiały edukacyjne, proponowane przez różne instytucje, organizacje i fundacje wzbogacają ofertę 
edukacyjną oddziału przedszkolnego. Dzieci uczą się prawidłowych nawyków żywieniowych oraz dbania o zdrowie 
i  bezpieczeństwo. W oddziałach przedszkolnych realizowane są między innymi programy: „Kubusiowi przyjaciele natury”, 
„Zdrowo jem, więcej wiem”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Akademia Aquafresh”. 
    Starsze przedszkolaki i uczniowie klas I–III uczestniczą w akcjach, programach i konkursach prozdrowotnych. Działania 
edukacyjne związane z realizacją programów rządowych „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole” uzupełniają treści 
programów: „Śniadanie daje moc”, „Zdrowie nietrudne”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Mam kota na punkcie mleka”, czy 
„Pora na pomidora”. Dzieci i rodzice poznają skutki zgubnych nawyków żywieniowych, korzystają z porad specjalistów 
i z udziałem pracowników stołówki szkolnej przygotowują zdrowe posiłki.

 Od kilku lat poza przerwą obiadową, po drugiej lekcji uczniowie  mogą spożywać wspólne drugie śniadanie w szkole 
z wykorzystaniem bezpłatnych porcji mleka, owoców i warzyw oraz posiłków przygotowanych przez rodziców a często 
również własnoręcznie pod kierunkiem nauczycieli.  Dzieci uczą się higieny i  kultury spożywania posiłków najpierw w formie 
zabawy w „Kącikach zabaw” wyposażonych dzięki udziałowi w Rządowym Programie modernizacji oddziałów 
przedszkolnych. Działania edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania uzupełniają programy prozdrowotne promujące 
aktywność ruchową, nawyk dbania o zdrowie: o zdrowe zęby – „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Klub Wiewiórka”,  o czyste ręce 
– „Akademia czystych rąk”, o zdrowy kręgosłup – „Lekki tornister”, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, nauki pływania oraz 
program „Trzymaj formę”.  

Misją Szkoły przyjętą w programie wychowawczym jest pomoc innym. Zatem trosce o własne zdrowie i bez- 
pieczeństwo towarzyszy troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz pomoc innym ludziom. Naszą misję realizujemy 
konsekwentnie poprzez udział od 2006 roku w programie „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP, kolejnych edycjach alertu 
ekologiczno-zdrowotnego, akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących z inicjatywy nauczycieli i opiekuna Szkolnego 
Koła Caritas. Czołowe miejsca w konkursach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich świadczą o efektach zaangażowania 
całej społeczności szkolnej w kształtowanie postaw prozdrowotnych młodego pokolenia i otwartość na potrzeby innych. 
 

             Jolanta Rzepka

Zdrowie jest najważniejsze! 

 Informujemy, że w roku 2016 od mieszkańców zostało odebrane w sumie 657,36 Mg odpadów, z czego 60,22 Mg to 
szkło, 83,98 Mg to pozostała frakcja sucha, 504,98 Mg – odpady zmieszane i 9,16 Mg to odpady z cmentarza. Koszt jaki gmina 
poniosła na odebranie i zagospodarowanie tych odpadów to 278 610,83 zł. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
(PSZOK) zostało w sumie przyjęte 68,889 Mg odpadów. Całkowity koszt utrzymania punktu w roku 2016 wyniósł 21 877,39 zł.
Pozostałe koszty jakie gmina ponosi na utrzymanie systemu gospodarki odpadami to koszty administracyjne, czyli utrzymanie 
stanowiska, system komputerowy, poczta, art. biurowe itp. Na ten cel w roku 2016 zostało wydane 42 119,64 zł. Na terenie 
gminy zostały również przeprowadzone dwie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w czasie których 
zostało zebrane 8,204 MG odpadów.
Poziomy odzysku jakie gmina osiągnęła w roku 2016 wynoszą:

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  26,22 %.
2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania  18,92%. 
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych  100%.
Odzyski osiągnięte przez gminę w roku 2016 spełniają normy określone przez ustawodawcę w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Przypominamy również o dokładnej segregacji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów, jak również wystawianych do odbioru przed posesję, ponieważ w dalszym ciągu mieszkańcy nie przestrzegają 
szczegółowej segregacji, co zwiększa koszty utrzymania systemu.

Izabela Krawczyk

SPRAWOZDANIE Z GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W 2016 ROKU
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W sobotę 25 lutego br. jubileusz 60-lecia 
działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kowalinie. Powstało ono 27 lutego 1957 r., 
początkowo zrzeszając 14 kobiet. Od początku 
istnienia przejawiało aktywną działalność na rzecz 
upowszechniania wiedzy i postępu rolniczego. Były 
to kursy kroju i szycia, przygotowania potraw 
mięsnych. Z czasem do KGW należało ponad 30 
członkiń. W 1968 na zebraniu wiejskim 
członkinie Koła podjęły decyzję o udziale 
w wojewódzkim konkursie „Zmieniamy oblicze 
wsi lubelskiej”. Zaangażowały się w konkurs 
„Więcej warzyw, owoców, kwiatów”, bielenia 
pomieszczeń inwentarskich, zakładania ogródków 
przydomowych i żywopłotów. Wtedy spośród 2922 
wsi zgłoszonych do konkursu Kowalin zajął 
pierwsze miejsce w województwie. Nagroda była 
przeznaczona na rozbudowę miejscowej szkoły 
podstawowej. Wtedy przewodniczącą Koła była 
Zofia Rębacz, nauczycielka miejscowej szkoły, 
obecnie mieszkająca w Lublinie. Kolejne lata, to 
liczne nagrody w konkursie „Dni Miejscowości”, działalności klubu „Ruchu”, czy od prawie 40 lat działającego przy KGW 
Zespołu Folklorystycznego „Kowalanki”. Obecnie w Kole działa 20 kobiet. Od 2009 funkcję przewodniczącej pełni 
Justyna Cieleń. Tym, co je wyróżnia na tle innych Kół jest duże zaangażowanie ze strony młodych kobiet. Z funduszu sołeckiego 
został zakupiony sprzęt fitness, by w jesienne i zimowe wieczory spotykać się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Kowalinie. Oprócz codziennej pracy i obowiązków kobiety znajdują również czas na wspólne świętowanie. Corocznie razem 
z Kołem Gospodyń ze Spław Drugich organizują „Dzień Kobiet”. Razem były na wycieczce w Końskowoli. Były organizowane 
ogniska, wyjazdy do kina, teatru i na basen. Był zorganizowany bal charytatywny, z którego  dochód był przekazany na rzecz 
dziecka niepełnosprawnego z ich wsi. 

Członkinie Koła specjalizują się w różnorodnych technikach artystycznych. Dzięki ich zaangażowaniu, chęci i pracy  
Koło brało udział w lokalnych kiermaszach i wystawach. Na początku grudnia ubiegłego roku panie reprezentowały swoje 
umiejętności rękodzielnicze: ozdoby bożonarodzeniowe, stroiki, serwetki wyszywane ręcznie podczas I Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego. Koło współpracuje z Lokalną Grupa Działania i dzięki zaproszeniu pani prezes Wioletty 
Wilkos brało udział w „Gali” z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz w Kongresie Organizacji Pozarządowych 
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w lokalu świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich. Uczestniczyli przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych, wśród nich pan Marek Kos – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który 
reprezentował marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, pan Henryk Giszczak – prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie wraz z panią Haliną Kaźmierak – kierownikiem 
Biura WZRKiOR,  pan Andrzej Maj – starosta kraśnicki, pani Wioletta Wilkos – prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Kraśnickiej, pani Teresa Kamela – przewodnicząca Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego, pan Andrzej Hanaj – przewodniczący 
Rady Gminy Kraśnik, pan Mirosław Chapski – wójt gminy Kraśnik oraz pani Beata Kuśmierczyk-Kufel – sekretarz gminy 
Kraśnik, pani Anna Wronka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, pani Marzenna Berdys-Pęzioł 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalinie. W uroczystości uczestniczyła pani Wioletta Skrzyńska – wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy, pan Krzysztof Kowalski – radny Spław Pierwszych i Drugich, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich lub ich 
reprezentantki z Mikulina, Spław Pierwszych, Spław Drugich, Podlesia, Słodkowa Drugiego, sołtysi Kowalina, Spław Drugich, 
byłe przewodniczące KGW w Kowalinie, byli sołtysi Kowalina, członkowie Rady Sołeckiej w Kowalinie, dawne i obecne 
członkinie KGW w Kowalinie.

Były okolicznościowe statuetki, kwiaty i życzenia od  przybyłych władz. Prezes WZRKiOR Henryk Giszczak oraz  
Halina Kaźmierak z Biura Związku odznaczyli zasłużone członkinie KGW w Kowalinie medalem „Order Serca – Matkom 
Wsi”: Emilię Grządka, Alicję Zięba, Barbarę Jach. Odznakę „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” otrzymały: Justyna Cieleń, 
Elżbieta Jach i Emilia Gunia.

Okolicznościową część artystyczną przygotowały panie z zespołu śpiewaczo-kabaretowego „Suchynianki” z Suchyni. 
Imprezę przez cały czas uświetniała Kapela Ludowa z Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
 Jubileusz KGW był doceniony przez Polskie Radio Lublin sobotnią poranną audycją „Agrobiznes” oraz TVP Lublin, 
poprzez zaproszenie w poniedziałek, 27 lutego, delegacji KGW do studia w Lublinie na poranny program „Poranek między 
Wisłą i Bugiem”.

Andrzej Wojtan

roku 

roku 

60 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalinie
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Sportowiec Roku 2016 Gminy Kraśnik   
W dniu 24.02.2017 r. podczas sesji Rady 

Gminy Kraśnik zostały wręczone nagrody Wójta 
w konkursie Sportowiec Roku 2016 Gminy Kraśnik. 
Tytuł Sportowca Roku uzyskała Katarzyna Jargieła  – 
trzykrotna mistrzyni Polski w zapasach, członkini 
kadry narodowej juniorek młodszych. Drugie miejsce 
zdobył Szymon Kaźmierak. Szymon w 2016  
zdobył I miejsce podczas mistrzostw województwa 
w tenisie stołowym w kategorii skrzat. Zarówno 
Katarzyna jak i Szymon są członkami szkolnego klubu 
sportowego LUKS w Stróży.

Dwie kolejne nagrody zdobyli przedstawiciele 
piłki nożnej: Konrad Kowalik – kapitan LKS Stróża 
oraz Damian Latawiec – czołowy zawodnik LKS 
Kowalin. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                                                                    

Mirosław Chapski

roku 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z nim odpady będziemy musieli dzielić na cztery frakcje, do 
których zostały przypisane konkretne kolory pojemników bądź worków:

1) papier – pojemnik koloru niebieskiego oznakowany napisem „papier”,
2) szkło – pojemnik koloru zielonego oznakowany napisem „szkło”,
3) metale i tworzywa sztuczne – pojemnik koloru żółtego oznakowany napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego 

oznakowany napisem „BIO”. W przypadku gminy Kraśnik odpady BIO mieszkańcy zagospodarowują w przydomowych 
kompostownikach.

Ustawodawca dał czas gminom na dostosowanie się do nowych przepisów do dnia 01.07.2017 r., lecz w przypadku 
gminy Kraśnik jest to okres do końca trwania umowy z firmą odbierającą odpady, czyli do 31.12.2018 r., czyli do tego czasu 
mieszkańcy gm. Kraśnik oddają odpady na zasadach obecnie obowiązujących.

Natomiast na dostosowanie pojemników (w przypadku naszej gminy dotyczy jedynie pojemnika na frakcję zmieszaną, 
ponieważ frakcje suche będą odbierane od mieszkańców w workach) mieszkańcy mają 5 lat. W okresie przejściowym pojemnik 
należy oznakować napisem co w danym pojemniku się znajduje, po upływie tego okresu należy wymienić pojemnik na taki jaki 
został określony przez ustawodawcę. Mieszkańcy którzy posiadają pojemniki koloru brązowego, zielonego, niebieskiego bądź 
żółtego są zobowiązani do wymiany tych pojemników na kolor czarny do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Izabela Krawczyk

Z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

*Z nagrodą Szymon Kaźmierak z LUKS w Stróży tenis stołowy kat. skrzat

K, Mg) z dofinansowaniem. W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kraśnik (budynek 
w podwórzu) będą przyjmowane zgłoszenia na wykonanie badania gleby oraz będą wydawane pudełka na próby glebowe. 
Specjalistą terenowym Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie obsługującym m. in. gminę Kraśnik jest p. Rafał 
Czobot, z którym można się kontaktować pod nr tel. 603 644 917. Przygotowane próby będą przyjmowane w dniu 17 marca 
2017 r. od godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej UG Kraśnik, ul. Kościuszki 24. 

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej OSCHR Lublin pod 
adresem: http://www.oschr.pl/  

Marzena Pielaszkiewicz

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania podstawowej analizy glebowej (badanie chemiczne w zakresie pH, P, 

Informacja dla rolników – badanie gleby


