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W dniu 11 listopada br. mieszkańcy  gminy 

Kraśnik w wyjątkowy sposób uczcili setną rocznicę 

odzyskania niepodległości. O godzinie 10.00 

w kościele parafialnym w Stróży rozpoczęła się 

uroczysta msza święta. Po mszy uczestnicy 

uroczystości: poczty sztandarowe, władze 

samorządowe, młodzież szkolna, przedstawiciele 

sołectw przeszli na cmentarz parafialny, gdzie 

zostały złożone kwiaty w Miejscach Pamięci 

Narodowej. W uroczystościach udział wzięli 

przedstawiciele władz powiatowych: starosta 

kraśnicki Andrzej Maj, prezes Lokalnej Grupy 

Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos.  

Później wszyscy przeszli do Publicznego 

Gimnazjum w Stróży, gdzie odbyła się część oficjalna. Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kraśnik 

tańczyli poloneza, a na zakończenie zaproszono wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek.

                                                                                                                                Andrzej Wojtan

Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Państwo.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim najlepsze życzenia. 

Życzymy, aby ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana upłyną Państwu w spokoju, w miłej 
atmosferze. Życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze w Nowym 2019 Roku. I po staropolsku 

„żeby się Państwu darzyło i z roku na rok lepiej było”.

                 Leszek Bańka                    Mirosław Chapski
Przewodniczący Rady Gminy         Wójt Gminy

W imieniu pracowników urzędu i radnych życzenia składają :
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U c z n i o w i e  
i nauczyciele  Szkoły Pod- 
stawowej im. Ks. Stanisława 
Zie l ińskiego aktywnie  
włączyli się w realizację 
zadań w ramach programu 
„Niepodległa”. Podjęliśmy 
szereg działań, wynika- 
jących z nauki Naszego 
Patrona  Wielkiego Patrioty 
K s i ę d z a  S t a n i s ł a w a  
Zielińskiego, mających na 
celu uczczenie 100-lecie 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
 We wrześniu uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w rajdzie pieszym pod hasłem 
Wspólny szlak. Wraz z wychowawcami udali się do miejsc pamięci znajdujących się na terenie naszej gminy. 
Uczniowie klasy IV a i IV b odwiedzili cmentarz wojenny z II wojny światowej w Karpiówce. Uczniowie klas V a, 
V b, V c  zapalili znicze przy mogiłach na cmentarzu parafialnym, następnie przeszli pod pomnik pomordowanych             
w latach 1939–1944 w Słodkowie Trzecim. Uczniowie klas VI a i VI b udali się na miejsce katastrofy kolejowej 
z września 1939 r. w miejscowości Góry. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy żywą lekcję historii pod hasłem 
„Cześć ich pamięci”. Zgromadzeni przy mogile wojennej z czasów I wojny światowej, wysłuchali opowieści 
związanej z tym miejscem. Kolejnym, ważnym wydarzeniem było spotkanie ze świadkiem historii. Z uczniami 
szkoły  spotkał się wnuk lokalnego patrioty, żołnierza Armii Andersa pana Jana Jędrasika. Opowiadał  o  udziale 
swojego dziadka w I wojnie światowej, walkach podczas II wojny światowej: dwuletnim pobycie w niewoli 
sowieckiej, służbie w Armii Władysława Andersa, udziale w bitwie o Monte Cassino oraz latach życia w czasach 
komunistycznych.

W dniu  26 października  zorganizowaliśmy  wycieczkę do Warszawy związaną tematycznie  z wydarzeniami 
historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Uczniowie zwiedzili Muzeum 
Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz poznali miejsca związane z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim. 

W szkole przeprowadziliśmy dwa konkursy: fotograficzny „Selfie z Bohaterem” i plastyczny „Nasza 
miejscowość 100 lat temu”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Przygotowaliśmy 
wystawę pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości. Zgromadzone eksponaty 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Pod hasłem „Biało-czerwoni” uczniowie naszej szkoły rozegrali mecz piłki nożnej. Drużyny  
w biało-czerwonych strojach rywalizowały o miano najlepszej. Wspólnie zasadziliśmy drzewo – Dąb Niepodległej, 

by było żywą pamiątką naszej historii 
i przypominało o setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości.
       Podsumowaniem naszych działań w ramach 
programu „Niepodległa” był Koncert Pieśni 
Patriotycznych, który odbył sie 9 listopada 2018 r. 
O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
państwowy. Uroczystość uświetnił występ chóru 
Kombatant Kolorowa Jesień. Nasze działania 
nakierowane były na patriotyczne wychowanie 
młodego pokolenia poprzez wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, przywiązanie 
do historii i tradycji. Wspólnie przeżyliśmy ten 
wyjątkowy czas, który skłania do refleksji, ale 
przede wszystkim radości.

Renata Kaźmierak, Beata Latos

 100-lecie odzyskania niepodległości
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP
W dniu 31 października 2018 r. wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski 

przekazał przedstawicielom jednostek OSP KSRG Stróża i OSP Podlesie zakupiony 
w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy defibrylator iPAD SP1 
wraz z wersją treningową, detektor wielogazowy ALTAIR EU ATEX oraz zestaw 
ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera. Przekazanie sprzętu ratownictwa 
medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra 
Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego do składania 
wniosków na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań 
ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem  nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) Gmina 
Kraśnik złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup defibrylatora, zestawu medycznego PSP R1 oraz 
detektora wielogazowego. W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Lublinie została podpisana umowa na powierzenie realizacji 
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  Funduszu Sprawiedliwości. W ramach 
tej umowy Gmina Kraśnik zakupiła defibrylator z wyposażeniem treningowym, zestaw ratownictwa medycznego 
PSP R1, detektor wielogazowy za kwotę 14 500,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości 
to 14 355,00 zł, wkład własny do projektu w wysokości 1% wyniósł 145,00 zł.

Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jednocześnie poprawi 
poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.
                                           

Radosław Januszczak

Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej w Stróży
W dniu 22 listopada br. w Szkole Podstawowej  im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży odbył się szkolny 

Dzień Zdrowia zorganizowany przez panie: Magdalenę Jandułę, Małgorzatę Figiel i Ewę Mróz. W ramach akcji 
uczniowie przygotowywali wraz ze swoimi wychowawcami zdrowe kanapki lub sałatki. W klasach I–III panie 
przeprowadziły quiz o zdrowym odżywianiu. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące zdrowego stylu życia. 
 Został także odtworzony film pt. „Zachowaj równowagę z Pascalem” dla klas I–III. Natomiast klasy IV–VI 
obejrzały film pt. „Cukier biały zabójca”. Dzięki Radzie Rodziców, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali 
butelkę wody i zdrową przekąskę w postaci owoców. Kolejną atrakcją promującą zdrowy styl życia było 
zorganizowanie aktywnych przerw. Dzięki pomocy pani Ewy Więckowskiej, a także panów: Łukasza Kiełba 
i Konrada Kasperka chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił w zumbie i grach drużynowych przeprowadzonych 
w sali gimnastycznej. Harcerze pod kierunkiem pani Magdaleny Bartosik upiekli smaczne i zdrowe ciasteczka, 

z których dochód przeznaczony został cele 
charytatywne. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie 
świetnie bawili się tego dnia, a zdobyta wiedza 
z zakresu zdrowego stylu życia będzie przez nich 
wykorzystywana i promowana.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję bardzo 
serdecznie DZIĘKUJEMY!!! 

Zarazem zachęcamy, aby podobny „Dzień 
Zdrowia” przeżywali nie raz w roku, ale 
zdecydowanie częściej, a nawet codziennie, bo 
przecież od zdrowia droższe jest tylko … leczenie.

Ewa Mróz, 
Magdalena Janduła, 
Małgorzata Figiel
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że wraz z Urzędem Gminy Kraśnik będzie 
realizował od stycznia 2019 r. projekt: „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych 
na terenie gminy Kraśnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: wzrost aktywności i udziału w życiu społecznym oraz włączenie 36 niesamodzielnych 
osób starszych z gminy Kraśnik (osoby powyżej 60. roku życia) poprzez stworzenie dostępu do usługi opiekuńczej 
w formie stacjonarnej opieki dziennej Klubu Seniora. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 
Cel zrealizowany będzie poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora „Jesień pełna życia”, tj. szeregu 
zintegrowanych usług społecznych – działań o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. 
Zajęcia realizowane będą w dwóch świetlicach wiejskich na terenie gminy Kraśnik, tj. w miejscowości Spławy 
Drugie i Słodków Drugi z podziałem na 2 grupy po 18 osób. Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione 
ubezpieczenie NNW w związku z uczestnictwem w działaniach Klubu Seniora, a także koszt dojazdu na spotkania 
oraz serwis kawowy podczas spotkań stacjonarnych w świetlicach.

W ramach projektu zaplanowano pięć zadań:
1. Realizacja zajęć „Aktywność i Samopomoc” 

Zaplanowane działania: utworzenie grup samopomocowych wspierających się nawzajem w trudnościach życia 
codziennego, spotkanie z zespołem śpiewaczym „Kowalanki”, integracja z Klubem Seniora w Gościeradowie, 
ognisko łączące pokolenia.

2. Realizacja zajęć „Czas wolny” 
Zaplanowane działania: warsztaty kulinarne, zajęcia o tematyce świąt okolicznościowych (stroiki, wieńce 
nagrobne, kartki, przygotowanie potraw), wykonywanie elementów rękodzieła artystycznego, warsztaty 
z kosmetologiem,  zabawa taneczna, itp.

3. Realizacja zajęć „ Zdrowie i Ruch” 
Zaplanowane działania: spotkanie z lekarzem specjalistą (neurolog, kardiolog, naczyniowiec, okulista, 
diabetolog), warsztaty z dietetykiem, zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic-walking), 

4. Realizacja zajęć : „Kultura i edukacja” 
Zaplanowane działania; zajęcia komputerowe, spotkanie z policjantem, strażakiem, spotkanie o tematyce 
„Bezpieczny senior”, bankowość oraz gospodarowanie budżetem domowym, warsztaty teatralne z gościem 
specjalnym, wyjazdy i wycieczki integracyjne, pogadanka dotycząca kultury w gminie Kraśnik, 

5. Realizacja poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne) 
Zaplanowane działania: indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla uczestników projektu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. projekcie zapraszamy do zgłaszania się w miesiącach: 
styczeń–luty 2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój 4 w celu 
wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
                                                                             Ewelina Nita,  Kamila Wojewoda

„Jesień pełna życia” – program dla seniorów

Czad cichy zabójca   
Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym, 

bezbarwnym, bezwonnym gazem emitowanym przez 

urządzenia spalające paliwo, takie jak kotły gazowe, piece do 

spalania paliw stałych, kominki itp. Upewnij się, czy 

w Twoim domu znajduje się czujnik tlenku węgla, który 

ochroni Cię przed tym cichym zabójcą.

Czujniki czadu są najskuteczniejszym sposobem 

ochrony przed niebezpiecznym działaniem tlenku węgla. 

Montaż odpowiedniego czujnika tlenku węgla pozwoli ze 

spokojem rozpocząć kolejny sezon grzewczy, w którym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Montaż czujników 

czadu jest nieskomplikowany i można go wykonać samodzielnie.

                                                                                                    Radosław Januszczak
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Uroczystość jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyła się w dniu 14 grudnia 2018 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kraśniku. Dostojnych Jubilatów powitał wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski. 

W słowach skierowanych do Jubilatów wójt gminy Kraśnik podziękował za przyjęcie zaproszenia oraz za bycie 

przykładem, wzorem i autorytetem pod wieloma względami dla młodszych pokoleń naszej społeczności lokalnej. 

Młodzi ludzie powinni brać z przykład z Jubilatów, jeśli chodzi o trwałość małżeństwa i rodziny.

 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 oraz wręczył 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.

    W imieniu wszystkich jubilatów

 wójtowi Mirosławowi Chapskiemu 

podziękowania za zaproszenia. Uroczyste spotkanie upłynęło 

w miłej i radosnej atmosferze.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodzili:

Roman i Barbara Smok

Wacław i Irena Surowiec

Wiktor i Henryka Ufniarz

Leszek i Lucyna Widerlik

Bronisław i Zenobia Wnuczek

Małgorzata Rejowska 

 pani Lucyna 

Widerlik złożyła

W ramach II edycji konkursu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego przez WFOŚIGW 
w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Kowalinie zrealizowała cztery działania, w ramach których odbył się wyjazd do 
Rezerwatu Przyrody Marynopole – „Lasy to skarb” celem wyjazdu było poszerzenie świadomości ekologicznej 
wśród uczniów, zwrócenie uwagi na funkcje lasu w życiu człowieka i innych organizmów żywych. 
Kolejnym  działaniem była wycieczka do Oczyszczalni Ścieków Hajdów i Ogrodu Botanicznego w Lublinie  
„W poszukiwaniu czystego powietrza”. Podczas zwiedzania terenu oczyszczalni uczniowie poznali mechanizm 
i etapy oczyszczania ścieków, spacerując zaś w ogrodzie botanicznym mogli podziwiać różnorodność gatunków 
roślin występujących w odmiennych strefach klimatycznych, ich przystosowania do niekorzystnych warunków. 
W ramach programu zorganizowano i przeprowadzono konkurs gminny pt. „Dbając o czyste powietrze, dbam o swoje 
zdrowie”. Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe Przedszkole i klasy I–III miały za zadanie wykonać 
plakat promujący hasło konkursu. Uczniowie z klas IV–VI pisali test wiedzy dotyczący wpływu zanieczyszczeń 
środowiska na zdrowie człowieka. Najstarsi uczestnicy konkursu czyli uczniowie klas VII–VIII oraz gimnazjaliści 
wykonywali prezentacje multimedialne dotyczące wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego trudno było wyłonić laureatów. 
Wkład pracy w wykonanie plakatów, pomysłowość, zastosowanie różnych metod i technik, jak również 
zaangażowanie w przygotowanie prezentacji, znajomość tematu oraz wiedza jaką musieli się wykazać uczniowie 
podczas testu sprawiły, że nagrodzono 89 uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w konkursie gminnym.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Gminy Kraśnik oraz WFOŚIGW 
w Lublinie odbyło się podczas apelu kończącego program edukacji ekologicznej 28 listopada 2018r . Podczas 
uroczystości zaprezentowano nagrodzone prace konkursowe, jak również podsumowano i omówiono wszystkie 
działania zrealizowane w ramach programu „W czystym powietrzu zdrowy człowiek i środowisko” w Szkole 
Podstawowej w Kowalinie. 
        Agnieszka Biegaj

Program edukacji ekologicznej w Kowalinie
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Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych
Zmiany ustawy zostały zatwierdzone. Nowelizowana ustawa z 7 lipca 2015 r. o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2047 ze zm.) reguluje m.in. kwestie stosowania 

dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka 

wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne), a także zawierania i wykonywania 

umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw. Już tej jesieni rolnicy będą mogli zdecydować na ile chcą się 

ubezpieczyć od ryzyka suszy. Za niższą składkę będą wybierać zmniejszenie odszkodowania.

Uchwalona ustawa zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty odszkodowania 

w przypadku jednego z ryzyk – ryzyka wystąpienia szkody z powodu suszy, polegającego na wprowadzeniu tzw. 

franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia. 

Tym samym producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko 

i z tego tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowania. 

W ustawie ustawodawca przyjął, że przeniesienie części ryzyka na producenta rolnego pozwoli zakładom 

ubezpieczeń na oferowanie rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia suszy w szerszym zakresie, 

a ponadto pozwoli na obniżenie składki ubezpieczeniowej. W efekcie ustawa ma przyczynić się do zwiększenia 

powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową.   

Z budżetu państwa stosowane są dopłaty do składek rolników, którzy ubezpieczą rośliny lub zwierzęta od 

wystąpienia następujących zdarzeń losowych: 

1) dla produkcji roślinnej (tj. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) 

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków 

przezimowania lub przymrozków wiosennych, 

2) dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu 

nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

   Na podstawie cytowanej wyżej ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami 

ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania  dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw 

rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z: 

–  Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

                                                                                                                           Marzena Pielaszkiewicz

–  

–  

–  

–  

–  

Koła gospodyń wiejskich po nowemu
Koła gospodyń wiejskich są ruchem, który działa w środowisku wiejskim od 150 lat.  Obecna ustawa daje im 

możliwość uzyskania osobowości prawnej.  Ustawa zakłada, że koło może założyć co najmniej 10 osób.  Ustawa 

o kołach gospodyń wiejskich dotyczy określenia form i zasad dobrowolnego zrzeszania się KGW oraz trybu 

zakładania i organizacji wewnętrznej KGW i wychodzi naprzeciw pilnej potrzebie nadania KGW osobowości 

prawnej w celu umożliwienia im aplikowania o dotacje.  Zdobędą one osobowość prawną i środki z budżetu państwa. 

Na start otrzymają kilka tysięcy złotych. Wysokość wsparcia zależeć będzie od liczby członków ustalonej na dzień 

złożenia wniosku. Koło gospodyń wiejskich do 30 osób ma otrzymać 3 tys. zł, od 31 do 75 osób – 4 tys. zł, a powyżej 

75 osób – 5 tys. zł.                                              

                                                                                                                              Andrzej Wojtan
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Projekt „Ze sztuką herbatka dla wnuka i dziadka” 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Stróży-Kolonii zakończyła 
realizację projektu pod nazwą 
„Ze sztuką herbatka dla wnuka 
i dziadka” ze środków Euro- 
pejskiego Funduszu Rolnego na 
r z e c z  R o z w o j u  O b s z a r ó w  
Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie. Operacja 
pn. Podniesienie aktywności 
społecznej mieszkańców LGD 
Ziemi Kraśnickiej poprzez ope- 
racje o charakterze między- 
pokoleniowym poprzez realizację 
zadania „Ze sztuką herbatka dla 
wnuka  i  dz iadka”  wspó ł -  
finansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” 
poddziałania 19.2. „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014–2020.
 Projekt przygotowany przez gminną bibliotekę był skierowany do rodziców, dzieci i dziadków – 
mieszkańców gminy Kraśnik. Pierwsza część projektu obejmowała spotkanie międzypokoleniowe 
o charakterze warsztatów plastycznych. Odbyło się ono w dniu 7 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej 
w Słodkowie Trzecim. Uczestnicy mieli okazję pod okiem instruktora plastyki wspólnie wykonać prace plastyczne 
nawiązujące tematyką do rodzinnych wspomnień, a po przerwie cateringowej uczestniczyć w zabawie muzycznej. 
Prace plastyczne wykonane przez rodziców i dzieci wzięły udział w Konkursie Plastycznym pod hasłem „Malowane 
wspomnienia”. Jury w składzie: Izabela Cielma, instruktor plastyki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku,  
Marta Kuśmierczyk, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży-Kolonii oraz Andrzej Wojtan, inspektor 
Urzędu Gminy Kraśnik, przyznali nagrody i wyróżnienia. I miejsce zajęła Teresa Krawczyk wraz z córką Wiktorią
i synem Oliwierem, II miejsce zajęli Donata i Dariusz Wróbel z córkami Oliwią i Nikolą, III miejsce zajęła Agnieszka 
Szewc wraz z córką Aleksandrą. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Biegaj z córkami Anią i Martą, Jolanta Płonka 
z córkami Marysią i Gabrysią oraz Joanna Koślak z córką Zuzanną. 
    Podsumowanie projektu zorganizowane zostało w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Stróży 
w dniu 11 listopada 2018 r. Dyrektor GBP zaprezentowała wyniki obrad jury konkursowego. Nagrody
i wyróżnienia laureatom wręczyli prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos oraz starosta 
kraśnicki Andrzej Maj. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w holu przy siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Jako dodatkową nagrodę laureaci oraz wszyscy przybyli na tę uroczystość mogli wysłuchać 
koncertu muzyki popularnej i operetkowej w wykonaniu artystów scen lubelskich. Koncert oprócz znanych
i lubianych utworów został wzbogacony o kilka tańców narodowych w wykonaniu par tanecznych z zespołu tańca 
ludowego Politechniki Lubelskiej. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kraśnik, 
gdyż widownia przyjęła występ niezwykle serdecznie, śpiewając  wspólnie z artystami popularne utwory, a na koniec 
dziękując oklaskami na stojąco. Projekt umożliwił wspólne spędzenie czasu dzieciom i ich rodzicom oraz dał okazję 
do wspomnień cementujących więzi rodzinne. 
                                                                                  Agnieszka Płatek
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ABC SEGREGACJI ODPADÓW  nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia od dnia 01.01.2019 r. nowych zasad segregacji odpadów 

komunalnych, zmianie uległ Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Kraśnik. Zmianie uległa 

częstotliwość odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:

1) frakcja zmieszana – 1 raz w miesiącu,

2) odpady BIO – 1 raz w miesiącu,

3) tworzywa sztuczne i metale – 1 raz w miesiącu,

4) szkło – 1 raz na kwartał,

5) papier i tektura – 1 raz na dwa miesiące,

6) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na rok.

Z powodu zwiększającej się ilości odpadów, jak również rosnących cen zagospodarowania tych odpadów 

i wzrastających kosztów transportu odpadów na składowisko, od 01.01.2019 r. zostanie zmieniona stawka za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawka zostaje zmieniona z 5,00 zł na 8,00 zł od osoby za odpady 

segregowane i z 15,00 zł na 30,00 zł od osoby za odpady niesegregowane. Uchwała w sprawie zmiany stawek została 

podjęta przez Radę Gminy Kraśnik podczas Sesji Rady Gminy Kraśnik w dniu 4 grudnia 2018 r.

Odzyskiwanie cennych surowców

      Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które 

nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi 

samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  

stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. 

Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy 

ubrania. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, 

a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Pamiętajmy, że dobrze segregując odpady 

ograniczamy ilość odpadów zmieszanych, których zagospodarowanie jest najdroższe.

Jakie surowce oddzielamy?

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie 

całego kraju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).

Od tej pory odpady zebrane selektywnie dzielone są na cztery frakcje:

Pozostałości po segregacji odpadów gromadzimy w pojemniku CZARNYM (jeżeli mamy pojemnik w innym 

kolorze należy oznaczyć go napisem ZMIESZANE). Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, 

z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. 

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy mają czas maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

UWAGA !!! właściciele nieruchomości dokonują wyboru czy odpady segregowane będą gromadzone 

w workach czy w pojemnikach (kubłach), przy czym  pojemniki (kubły) właściciele zakupują we własnym zakresie 

i na własny koszt na wolnym rynku, natomiast w przypadku niewyposażania nieruchomości w pojemniki (kubły) do 

selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości firma odbierająca odpady będzie dostarczała worki 

w odpowiednich kolorach oraz oznaczone właściwymi napisami.

1) do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, 

2) do pojemnika/worka zielonego – szkło, 

3) do pojemnika/worka żółtego – metale i tworzywa sztuczne,

4) do pojemnika/worka brązowego – odpady ulegające biodegradacji. 
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GDZIE WYRZUCIĆ KONKRETNY ODPAD?
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•

•
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•
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•
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•
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PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 katalogi, ulotki, prospekty,

 gazety i czasopisma,

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 zeszyty i książki,

 papier pakowy,

 torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy: 

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 kartonów po mleku i napojach,

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 tapet,

 pieluch jednorazowych i podpasek,

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 ubrań.

Wrzucamy:

 Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 szkła okularowego,

 szkła żaroodpornego,

 zniczy z zawartością wosku,

 żarówek i świetlówek,

 reflektorów,

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 luster,

 szyb okiennych i zbrojonych,

 monitorów i lamp telewizyjnych,

 termometrów i strzykawek.

Wrzucamy:

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach 

(np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 aluminiowe puszki po napojach i sokach,

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY
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...ABC SEGREGACJI ODPADÓW

 • puszki po konserwach,

 folię aluminiową,

 metale kolorowe,

 kapsle, zakrętki od słoików,

 zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 butelek i pojemników z zawartością,

 opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 opakowań po olejach silnikowych,

 części samochodowych,

 zużytych baterii i akumulatorów, 

puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Wrzucamy:

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

 gałęzie drzew i krzewów,

 skoszoną trawę, liście, kwiaty,

 trociny i korę drzew,

 resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 kości zwierząt,

 odchodów zwierząt,

 popiołu z węgla kamiennego,

 leków,

 drewna impregnowanego,

 płyt wiórowych i MDF,

 ziemi i kamieni,

 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

UWAGA!!!  na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte 

baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach 

ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie 

wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli 

tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. 

Przydatne linki:

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

https://www.mos.gov.pl/pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska
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ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

Podziękowanie
Składam podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i za ponowny wybór 

do Rady Powiatu Kraśnickiego. Będę godnie reprezentował gminę Kraśnik w radzie powiatu.

                 Z poważaniem Andrzej Maj
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SIŁOWNIE POD CHMURKĄ
Mieszkańcy gminy Kraśnik mogą już 

korzystać z siłowni zewnętrznych, które 
pozwalają na świeżym powietrzu skorzystać 
z lekkiego wysiłku fizycznego. Ćwiczenia 
wykonywane na tych przyrządach poprawiają 
wydolność układu sercowo-naczyniowego, 
kondycję ruchową oraz pomagają w uprawianiu 
innych sportów. Miejsca do aktywnego 
wypoczynku powstały w miejscowościach: 
Stróża-Kolonia, Karpiówka, Słodków Drugi, 
Spławy Pierwsze, Spławy Drugie i Suchynia. 
Inwestycja możliwa była dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z dofinansowaniem w wysokości 63,63% 

planowanych kosztów kwalifikowanych. Koszt realizacji projektu wyniósł 212 801,99 zł, w tym dofinansowanie to 
kwota 135 405,00 zł. Siłownie zewnętrzne zostały wybudowane w miejscach ogólnodostępnych, tworząc  istniejącą 
lub planowaną infrastrukturę, teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców oraz gości odwiedzających 
region. W ramach projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w gminie Kraśnik” zamontowano urządzenia typu: 
orbitrek, wioślarz, jeździec, stepper, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz, nożyce oraz infrastrukturę 
towarzyszącą ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Budowa siłowni ma na celu rozwijanie infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej wraz z poprawą jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym 
powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego 
wypoczynku mieszkańców gminy Kraśnik, przyjezdnych gości oraz turystów.

                                                        Daniel Kasperek

Bądź EKOlogiczny i EKOnomiczny 
Wymień piec i zyskaj nasze dofinansowanie 

Klienci, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego ogrzewania z paliwa stałego na gazowe otrzymają 
pomoc finansową. 

Warianty dofinansowania:
–  dofinansowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 3 000 zł,
–  dofinansowanie dla pozostałych Klientów w wysokości 1 000 zł.

Co zyskujesz?
–  możliwość dofinansowania zakupu kotła gazowego nawet do 3000 zł,
–  dofinansowanie, które nie wyklucza skorzystania z innych form wsparcia (programy samorządowe, rządowe itd.),
–  nowoczesny i ekologiczny sposób ogrzewania Twojego domu,
–  wygodę i bezpieczeństwo związane z użytkowaniem kotła gazowego.

Skontaktuj się z nami
•  odwiedź Biuro Obsługi Klienta PGNiG – al. Niepodległości 25L, Kraśnik
•  odwiedź naszą stronę – pgnig.pl

Ogłoszenie
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Podziękowanie
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy składam podziękowanie za udział w ostatnich wyborach 

samorządowych. Dziękuję za wybór. Nadal będę solidnie pracował na rzecz naszej ,,Małej Ojczyzny”.

         Z wyrazami szacunku 
            Mirosław Chapski 

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Kraśnik. Wójt gminy Mirosław 

Chapski wraz z radnymi Rady Gminy odebrali od przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniku 

Tomasza Błaszczyka zaświadczenia o wyborze, następnie uroczyście złożyli ślubowanie. W dalszym porządku obrad 

odbyły się: wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku głosowania tajnego przewodniczącym Rady Gminy został pan Leszek Bańka, natomiast 

wiceprzewodniczącymi pan Krzysztof Kołtun oraz pani Olga Mikuła. Po raz pierwszy sesja Rady Gminy Kraśnik 

była transmitowana na żywo. Na sesji zostały również powołane Komisje Stałe Rady Gminy Kraśnik w składach:

 

I  Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska:

1) Wiśniewski – przewodniczący, 2)  Brytan – zastępca przewodniczącego, 3)  Czachór – 

członek, 4) Kowalik – członek, 5) Kołtun – członek, 6)  Mikuła – członek

 II  Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

1) Kowalski – przewodniczący, 2) Krupka – zastępca przewodniczącego, 3)  

Janiszewski – członek,  4) Koziarz – członek, 5) Pietraszek – członek

 III  Komisja Rewizyjna:

1) Tchórz – przewodnicząca, 2) Kajda – zastępca przewodniczącego, 3) Stachyra – członek

Paweł Kozakowski

Jakub Adam  Krzysztof

Marek Krzysztof Olga

Krzysztof Grzegorz Jarosław

Łukasz Krzysztof  

Zenobia Józef Bernadetta 

I Sesja Rady Gminy Kraśnik 


