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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku pragniemy złożyć 
wszystkim mieszkańcom gminy Kraśnik i gościom najserdeczniejsze życzenia. Aby zbliżające się święta 
były pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie rodzinnym przy staropolskich kolędach 
i zapachu przystrojonej choinki. Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same pogodne, wolne od 
trosk i zmartwień dni oraz dostarczy wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.

      Przewodniczący Rady Gminy                                                           Wójt Gminy
          Leszek Bańka z radnymi                                                        Mirosław Chapski 

  z pracownikami

Podziękowanie za udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 

       Gminy Komisarz Spisowy – Wójt Gminy 
Kraśnik – gorąco dziękuje wszystkim rolnikom 
indywidualnym, którzy wypełnili swój ustawowy 
obowiązek i dokonali spisu. Dziękuję za 
zrozumienie i życzliwość okazaną podczas działań 
spisowych. Słowa podziękowania kieruje również 
do rachmistrzów spisowych, którzy w tym trudnym 
czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorcowo, 
a także do pracowników Urzędu Gminy Kraśnik, 
którzy organizowali i koordynowali całość prac 
spisowych. 
         Powszechny Spis Rolny trwał od 1 września 
do 30 listopada 2020 roku i był obowiązkowy. 

Gospodarstwa spisywane były wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Na terenie gminy Kraśnik do spisania były łącznie 
794 gospodarstwa, w tym: 793 gospodarstwa indywidualne i 1 gospodarstwo osób prawnych. Spis został 
zrealizowany w 100 %, samospisu na trenie naszej gminy dokonało 140 rolników, co stanowi 17,65%. 

W gminie nad całością prac związanych ze Spisem Rolnym czuwał Gminny Komisarz Spisowy czyli Wójt 
Gminy wraz z Gminnym Biurem Spisowym. Od 1 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy było zapewnione 
stanowisko komputerowe dla rolników do spisania się w ramach samospisu internetowego. Jeśli ktoś nie posiadał 
dostępu do internetu mógł spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową lub bezpośrednio na telefony 
rachmistrzów spisowych. Jeżeli ktoś nie spisał się samodzielnie, to kontaktowali się z nim Rachmistrzowie spisowi 
i przeprowadzali wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie przeprowadzali wywiady również w miejscu prowadzenia 
gospodarstwa. Gminne Biuro Spisowe było w stałym kontakcie z rachmistrzami spisowymi oraz z koordynatorami 
prac spisowych z Urzędu Statystycznego.

Podziękowania należą się wszystkim rolnikom za odpowiedzialne i świadome podejście i udział 
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. 

Wójt Gminy Kraśnik
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W dniu 27 września 2020 r. młodzież Szkoły Podstawowej im. księdza Stanisława Zielińskiego w Stróży 

wraz z Panią Agnieszką Kalisz i dyrekcją szkoły uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w Kościele Świętego Ducha 

w Kraśniku w rocznicę urodzin naszego Patrona. Dzień szczególny, bo właśnie 27 września 1939 r., utworzono 

Służbę Zwycięstwu Polski, która w 1940 r. została przekształcona najpierw w Związek Walki Zbrojnej, a następnie 

rozkazem Naczelnego Wodza z 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową (AK). Polskie Państwo Podziemne, organizując 

w ramach programu tzw. Walki Cywilnej powszechny opór społeczeństwa, pomagało Polakom przetrwać trudne lata 

okupacji, stając się znakiem oporu i nadziei na niepodległość. Ksiądz Stanisław Zieliński był nie tylko 

zaangażowanym w posługę duchownym, ale i znakomitym wychowawcą i odważnym patriotą, który kochał 

Ojczyznę i ludzi. Jako kapelan struktur Narodowych Sił Zbrojnych, prowadził działalność konspiracyjną 

w podziemiu niepodległościowym. Opiekował się młodzieżą, aktywnie angażując się w tajne nauczanie i udzielając 

darmowych korepetycji.
Po uroczystej mszy świętej złożyliśmy  kwiaty i zapalili znicz na grobie naszego Patrona.  

Anna Myszak

W rocznicę urodzin Patrona Szkoły

W dniu 5 czerwca 2020 r. na budynku Szkoły Podstawowej 
w Stróży znalazła się tablica pamiątkowa przypominająca rodzinę 
Karoliny, Jana oraz ich córki Edwardy Sikorów z pobliskiej Stróży- 
Kolonii, którzy przeszło dwa lata udzielali w swym gospodarstwie 
schronienia żydowskim współobywatelom. Przede wszystkim siedmio-
osobowej rodzinie Edelsteinów, przed wojną mieszkającej w Stróży, 
która dzięki temu w całości przetrwała koszmar niemieckiej okupacji. 
Poza sąsiadami Państwa Sikorów z ich pomocy korzystały cztery kolejne 
osoby zbiegłe z kraśnickiego getta, z których trzy przeżyły. Taka postawa 
nie zawsze spotykała się z akceptacją otoczenia, choć w pomoc Żydom 
zaangażowani byli także inni mieszkańcy okolicy. Krótko po wojnie 
gospodarstwo Sikorów zostało obrabowane i spalone.

(inf. IPN)

Upamiętnieni w Stróży

Ważne w sezonie zimowym
Wyczyszczony przewód kominowy nie tylko poprawia 

ciąg i zapewnia lepszą pracę kotła, ale również wpływa 
pozytywnie na nasze bezpieczeństwo. Nagromadzenie się 
nadmiernej ilości sadzy może doprowadzić do jej zapłonu, 
co może przynieść katastrofalne skutki. Problemów 
możemy uniknąć, jeżeli odpowiednio zadbamy o stan 
komina w naszym domu, wiązać się to będzie z usuwaniem 
sadzy znajdujących się w jego wnętrzu.

Przeglądu komina powinniśmy dokonywać przynaj- 
mniej raz w roku przed sezonem grzewczym, jednak jeśli 
tego nie zrobiono, to trzeba to wykonać także zimą.  
Najlepiej zlecić to zadanie kominiarzowi, który fachowym 
okiem oceni stan przewodu i w razie potrzeby kompleksowo 
go oczyści. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie będzie to 
możliwe, komin z zanieczyszczeń możemy oczyścić sami. 

(inf. red)
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Rok szkolny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim rozpoczął się bardzo aktywnie i przyjemnie. 
W dniach 22–23 września wraz z opiekunami (p. M. Ciupak, p. B. Droździel i p. A. Pierzyniak) wyjechali oni do Janowa 
Lubelskiego, gdzie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach Zielonej 
Szkoły. Dzięki dofinansowaniu ze Środków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli w nim udział prawie wszyscy 
uczniowie klas V–VIII. Głównym i nadrzędnym celem wyjazdu było przede 
wszystkim propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury połączonego 
z elementami edukacji przyrodniczej w terenie.

Podczas dwudniowego pobytu uczniowie zakwaterowani byli w Ośrodku 
Wypoczynkowym Zoom Przygody, gdzie pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów realizowali sportowo-edukacyjny  program.  Zajęcia odbywały się 
w podziale na dwie grupy, a o ich powodzeniu nie decydowała siła, a inteligencja 
i  integracja całego zespołu. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejęt- 
nościami podczas marszu na orientację po lesie, gry przyrodniczej „Ślimak”, jak 
również w konkurencjach o mitologicznej nazwie „12 prac Herkulesa”.  Nocne podchody, w których uczniowie wcielili się 
w rolę łowców skarbów, okazały się doskonałą okazją do przezwyciężenia strachu przed ciemnościami połączoną z dobrą, 
bezpieczną zabawą.
 Podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę dzieci miały okazję nie tylko pogłębiać wiedzę w okolicznościach przyrody, ale 
również była to propozycja i zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyjazd sprzyjał kształtowaniu właściwych relacji 
rówieśniczych oraz wzmocnił relacje między nauczycielami a młodzieżą. Zaproponowane atrakcyjne formy spędzania czasu 
wolnego,  to okazja  do odkrycia różnych talentów, co zapobiega niewłaściwym zachowaniom i nałogom. To alternatywa na 
„nudę”. Wyjazd sam w sobie był również pewnym składnikiem orientacji zawodowej, ponieważ uczniowie, zmieniając 
środowisko, współdziałali w zespołach, ćwiczyli zaradność, samodzielność. Uczniowie odpowiednio zachęceni do szukania 
i odkrywania znajdują zazwyczaj to, co im się podoba, na co mają ochotę. Pobyt na Zielonej Szkole, to nie tylko przygoda 
i przyjemności, ale przede wszystkim nauka poza ławką szkolną, co czyni ją spontaniczną, przyjemną, żywą, samodzielną, 
interesującą, łatwiejszą i wcale nie mniej efektywną od nauki szkolnej.

Marta Ciupak

Tradycją Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego 
w Stróży są wyjazdy uczniów na Zielone Szkoły. W tym roku wyjechali 
uczniowie klas IIIA, IIIB, IVA oraz IIA. Kolejny raz wyjazd 
zorganizowała p. Ewa Kret, a opiekunami były panie Edyta Powęska 
oraz Katarzyna Pytlak. Wszyscy nie mogli doczekać się 28 września – 
dnia rozpoczęcia wyjazdu. Pierwszym przystankiem był Janów 
Lubelski, gdzie w stadninie koni „Karino” uczniowie dowiedzieli się, 
w jaki sposób należy dbać i pielęgnować konie. Pobyt w stadninie 
zakończyły przejażdżki konne pod okiem instruktorów jeździectwa. 
W Janowie uczniowie obejrzeli też Muzeum Kolejki Wąskotorowej. 
Następnie wszyscy udali się do Krasnobrodu, gdzie zostali 
zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura”. Pierwszy 
dzień wyjazdu zakończyła nauka gry w rugby oraz ognisko. 

Drugi dzień powitał nas piękną pogodą (mimo że prognozy pogody mówiły o deszczu). Pozwoliło to na wyjazd do 

Suśca, gdzie odbył się rajd pieszy wzdłuż rzeki Jeleń, aż do słynnych Szumów nad Tanwią. Z wielkim podziwem wszyscy 

patrzyli na to, co stworzyła natura. Pobyt w Suścu zakończyła gra terenowa „Sztandary”. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni 

wrócili do Krasnobrodu, gdzie w ośrodku czekał pyszny obiad oraz zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe. Drugi dzień Zielonej 

Szkoły zakończyły zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”, podczas których dzieci samodzielnie przygotowały na kolacje kanapki 

oraz sałatkę owocową. 

Trzeci dzień wyjazdu to zabawy w ośrodku, m.in. „Kalambury”, zabawy sprawnościowe oraz oczywiście ,,Mam 

Talent”. Podczas tych zajęć uczniowie mieli możliwość wykazać się sprawnością oraz zaprezentować na scenie swój talent. 

Wszyscy chętnie śpiewali piosenki przy akompaniamencie gitary prowadzącego wyjazd p. Piotra Giszczaka.  Czas  minął 

szybko, ale bardzo miło. Pobyt na Zielonej Szkole zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów. Wszyscy zmęczeni, ale 

zadowoleni, cali i zdrowi wrócili do domu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia na następnym wyjeździe – może Białej 

Szkole?

  Ewa Kret, Edyta Powęska 

Zielona Szkoła 2020

Zielona Szkoła – nauka przez działanie
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V Powiatowy  Konkurs Historyczny „BITWA WARSZAWSKA 1920”

Już po raz piąty Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim była organizatorem 
Powiatowego Konkursu Historycznego, który odbył sie 1 października br. W tym roku motywem przewodnim była 
„BITWA WARSZAWSKA 1920”. Celem konkursu jest przede wszystkim krzewienie postawy patriotycznej 
w młodym pokoleniu oraz upamiętnienie wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz promowanie uczniów zdolnych 
z terenu powiatu kraśnickiego.

Do konkursu zgłosiło się 20 uczestników z terenu powiatu. Konkurs miał formę testu on-line. Nagrodzonych 
zostało 7 uczniów z najwyższą liczbą punktów:

I miejsce: Julia Magdalena Kowal ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej oraz Kamil Bryczek ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim,

II miejsce: Marlena Baca – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim, Gabriela 
Surowiec – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika nr 2 w Kraśniku, Jennifer Szymona – Szkoła Podstawowa 
w Kowalinie,

III miejsce: Jan Wójcik – Szkoła Podstawowa w Urzędowie oraz Nikola Aleksandrowisz – Szkoła 
Podstawowa w Leszczynie.                                                                                                               

Patronat nad konkursem sprawowali: p. Andrzej Rolla – starosta kraśnicki oraz p. Mirosław Chapski – wójt 
gminy Kraśnik. Wspólne przedsięwzięcie jest wydarzeniem cyklicznym i wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń 
kulturalno-oświatowych w naszym powiecie i gminie. 

Agnieszka Surowiec

„KSZYKI POLONISTÓW” – hasło VIII edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego 
W dniu 2 października br. już po raz ósmy uczniowie szkół podstawowych kl. IV–VIII wzięli udział 

w ortograficznych zmaganiach, rozwiązując test ortograficzny on-line w ramach Gminnego Konkursu 
Ortograficznego, którego  organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim. 
Pięcioosobowe reprezentacje szkół: Szkoły Podstawowej w Kowalinie, Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego 
w Stróży oraz Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim pod opieką szkolnych 

koordynatorów, tj.: Katarzyny Leśniak, Renaty Kaźmierak i Agnieszki 
Surowiec, zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami ortograficznymi. 
Dla wszystkich uczestników była to doskonała okazja do sprawdzenia 
swojej wiedzy ortograficznej oraz promocji własnego talentu. Po 
wnikliwej analizie wyników testu komisja konkursowa przyznała Tytuł 
Mistrza Ortografii 2020 w gminie Kraśnik uczennicy kl. VIII  Julii 
Kosidło z SP Słodków Trzeci. Drugie miejsce zdobyły uczennice SP 
w Stróży: Hanna Szubstarska, Kinga Adamczyk, Julia Hałabiś, 
natomiast III miejsce uzyskała Jennifer Szymona z SP Kowalin oraz 
Kamil Bryczek z SP Słodków Trzeci. Dyrektorzy i koordynatorzy 
szkolni odebrali z rąk p. Dyrektora  Marcina Siemiona podziękowania, 

nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i rozdali je uczestnikom w swoich placówkach. 
Konkurs miał formę testu on-line, dzięki czemu uczestnicy oprócz umiejętności ortograficznych wykazali się 
również znajomością narzędzi TIK, co sprzyja rozwijaniu i kształceniu kompetencji kluczowych wśród młodych 
ludzi. Dla wszystkich podmiotów szkół była to lekcja współpracy, kształtowania poczucia zdrowej rywalizacji, 
a przede wszystkim docenienia trudu zdobywania wiedzy i umiejętności w zgłębianiu tajników polskiej ortografii. 

Agnieszka Surowiec

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój 
i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom gminy Kraśnik życzy

Andrzej Maj
Radny Rady Powiatu w Kraśniku

Życzenia świąteczne 
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W Krainie Rumianku, czyli Polesia czar
Jest takie miejsce na 

Lubelszczyźnie, gdzie czas 

jakby zatrzymał się. Jest to 

niezwykła i malownicza wieś 

Hołowno usytuowana na Polesiu 

Lubelskim. W jej urokliwej sce- 

nerii działa Ośrodek Edukacji 

Regionalnej prowadzony przez 

Stowarzyszenie pod nazwą 

„Kraina Rumianku”. Spośród 

bogfatej oferty edukacyjnej 

członkinie KGW Lasy wybrały 

warsztaty „Zielarstwo i zioło- 

lecznictwo”. Dzięki stworzonej 

atmosferze poznawczej przez   

instruktor p. Anitę wszyscy 

z zaciekawieniem wysłuchali 

ciekawostek o ziołach, ich walorach leczniczych i kulinarnych, o sposobach przygotowywania ziół, a spacerując po 

ogrodzie ziołowym  mogli wzbogacać doświadczenia sensoryczne, wyczuwając zapach i smak ziół oraz podziwiać 

ich piękno. Uwieńczeniem warsztatów były zajęcia manualne polegające na wykonaniu świec zapachowych 

z wykorzystaniem ziół. 
Polesie Lubelskie to również niezwykły Poleski Park Narodowy – jeden z trzech w Polsce utworzony w celu 

ochrony wodno-torfowiskowych ekosystemów. Wędrując z przewodnikiem ścieżką dydaktyczną „Dąb Dominik” 
poznawaliśmy unikalny i tajemniczy świat roślin i zwierząt pozostałych po epoce lodowcowej oraz świat torfowisk 
i bagien. Mieliśmy okazję zapoznać się z największą osobliwością Parku – żółwiem błotnym, który jest coraz rzadszy 
w Polsce. 

Podsumowując wycieczkę możemy stwierdzić, że to był twórczo spędzony czas i radość z poznawania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu. 

Barbara Przypis

W dniu 2 grudnia 2020 r. delegacja Koła KGW i mieszkańców sołectwa Lasy przekazała Lubelskiemu 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zebrane dary w ramach zainicjowanej przez Koło akcji „Wkręć się 

w pomaganie”. Wśród mieszkańców i członków Koła 
prowadzona była zbiórka zakrętek oraz środków 
pielęgnacyjnych (były to środki czystości, chusteczki myjące, 
maseczki, pampersy, płyny dezynfekujące itp.). Zebrane 
artykuły wspomogą prowadzoną przez Hospicjum pomoc dla 
dzieci i ich rodzin. Wszystkim, którzy włączyli się aktywnie 
w naszą akcję serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej 
zbiórki zakrętek, gdyż wspomniana akcja będzie konty- 
nuowana przez następny rok. Powtarzamy za Prezesem LHD 
o. Filipem Buczyńskim „Zamień śmieci w radość chorych 
dzieci! Zbieraj zakrętki i zostań zakręconym bohaterem!”

 Barbara Przypis

Zakręcona akcja
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Stawki podatkowe na 2021 rok

Na sesji Rady Gminy Kraśnik w dniu 27 listopada 2020 r. podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatkowych na 2021 r. w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków 
transportowych.

Rada Gminy korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, obniżyła ustaloną przez 
Prezesa GUS cenę żyta z kwoty 58,55 zł za 1 dt, do kwoty 36,00 zł za 1 dt. Ustalona w ten sposób cena żyta stanowi 
podstawę określenia stawki podatku rolnego na 2021 r., która wyniesie 90,00 zł z 1 ha przeliczeniowego 
w gospodarstwach i 180,00 zł z 1 ha fizycznego w nieruchomościach rolnych.

Stawki podatku od nieruchomości z gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jak również z pozostałych gruntów i budynków 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 
2

nieruchomości  zwolnione są wszystkie budynki mieszkalne (stawka podatku 0,85 zł za 1 m  powierzchni użytkowej). 
Ze zwolnienia nie mogą korzystać budynki gospodarcze na gruntach sklasyfikowanych inaczej niż użytki 

rolne (np. B, Bi, Ba). Grunty i budynki na nich posadowione objęte są podatkiem od nieruchomości ze stawkami 
0,20 zł za 1 m² gruntu i 3,50 zł za 1 m² budynku.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 zostały podwyższone z uwagi na fakt, iż nie były 
zmieniane od roku 2012. W związku z powyższym stawki wzrosły o połowę różnicy wartości pomiędzy stawkami 
maksymalnymi na rok 2021, a stawkami maksymalnymi z roku 2012.

Z uwagi na panującą obecnie pandemię COVID-19 i stosowane obostrzenia mające zastosowanie 
w branży turystycznej, nie zwiększono stawek podatku za autobusy.   

Stawka podatku leśnego ustalana jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. i wyniesie 43,30 zł z 1 ha lasu na rok. 

Uchwalone stawki podatkowe na 2021 r. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. Wszyscy zainteresowani mogą się z nimi również zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej gminy BIP – Gmina Kraśnik (krasnik.e-bip.eu).

Przypominamy, że: 
     – podatek rolny, leśny i od nieruchomości płatny jest przez osoby fizyczne w czterech ratach: do 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada, po otrzymaniu nakazu płatniczego na dany rok, 

podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) zobowiązani są bez 
wezwania złożyć do dnia 15 lutego każdego roku deklarację na druku DT-1 z wyliczonym podatkiem. Podatek płatny 
jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

                                                     Anna Łukasiewicz
          inspektor UG Kraśnik

     –

W dniu 10 grudnia w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży odbyło się wręczenie 
nagród za udział w gminnym konkursie „Gmina Kraśnik – Odkryj nasze piękno”. Konkurs miał na celu stworzenie 
kalendarza promocyjnego gminy Kraśnik na rok 2021. Poprzez tego rodzaju zadanie chcieliśmy zachęcić uczniów 
zarówno do świadomego utrwalania piękna regionalnej przyrody oraz miejsc charakterystycznych dla naszego 
terenu, jak również do stawiania pierwszych kroków w tworzeniu grafiki cyfrowej.

Pandemia przyniosła liczne ograniczenia w różnych dziedzinach życia, ale zmusiła też młodzież do szukania 
nowych zainteresowań, dostosowanych do tych ograniczeń i inwestowania w swoje pasje. Fotografia i grafika 
cyfrowa to doskonałe przykłady takiej aktywności. Promowanie naszej małej ojczyzny, ukazywanie jej w sposób 
ciekawy i oryginalny to dodatkowy atut, który tylko podniósł atrakcyjność konkursu. Gmina Kraśnik dołożyła swoją 
cegiełkę i ufundowała dla laureatów konkursu fantastyczne nagrody w postaci kart prezentowych do Empiku. Bardzo 
użyteczny prezent, zwłaszcza przed zbliżającymi się świętami.

Jury po burzliwych obradach wyłoniło trzech finalistów. Pierwsze miejsce zajęła praca Amelii Biegaj (Szkoła 
Podstawowa w Stróży). Za niemal równie dobrą została uznana praca Emilii Bieleckiej (Szkoła Podstawowa 
w Stróży), a tuż za nią, na trzecim stopniu podium uplasował się projekt kalendarza wykonany przez Bartłomieja 
Wojtysiaka (Szkoła Podstawowa w Kowalinie). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Kamila Berdys

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Gmina Kraśnik – Odkryj nasze piękno”
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Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Karpiówka

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Odbudowa 
zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Karpiówka” współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi 
priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 
Obecnie złożono dokumenty pozwalające na użytkowanie obiektu, 
trwa również wyposażanie pomieszczeń m.in. w meble i sprzęt 

2RTV/AGD. Obiekt o powierzchni użytkowej 135 m  składa się z sali 
spotkań, kuchni, pomieszczeń gospodarczych oraz zaplecza 
socjalnego z toaletami. Nowoczesna infrastruktura spełnia 
wymagania w zakresie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób 
niepełnosprawnych, a mieszkańcom zagwarantuje odpowiednie 

warunki do spotkań i wspólnego spędzania czasu. W trosce o środowisko naturalne budynek wyposażono 
w oczyszczalnię ścieków oraz instalację solarną, a teren wokół świetlicy zagospodarowano, tworząc parking. Celem 
głównym projektu jest poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych i ograniczenie zjawiska wykluczenia 
społecznego dzięki rewitalizacji obszarów problemowych w gminie Kraśnik. 

Daniel Kasperek
     podinspektor UG Kraśnik
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Wójt gminy Kraśnik  24 kwietnia 
2020 r. podpisał umowę o dofi- 
nansowanie w ramach Programu 
operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020, Oś Priorytetowa I 
„Powszechny dostęp do szybkiego 
i n t e r n e t u ”  d z i a ł a n i e  1 . 1 :  
„Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” 
dotyczącą realizacji projektu pn. 
Zdalna  szko ła  –  wspa rc i e  
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego. 
W jej ramach uzyskano dofinan- 
sowanie w wysokości 60 000 zł. 
Dzięki otrzymanej dotacji zostało 
kupionych 20 laptopów, które trafiły 

do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Sprzęt umożliwia zdalną edukację uczniom, których sytuacja 
rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne 
włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.  
Natomiast 26 czerwca 2020 r. została 
podpisała kolejna umowa o dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priory- 
tetowej nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wy-
eliminowanie terytorialnych różnic w możli- 
wości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach” 
dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. 
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. W jej ramach uzyskano 
dofinansowanie 54 955 zł.  Dzięki 
otrzymanej dotacji zostało kupionych 17 
laptopów, które trafiły do szkół pod- 
stawowych prowadzonych przez gminę 
Kraśnik. Uczestnictwo w Projekcie przyczynia się do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów 
z rodzin wielodzietnych, którym został użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość posłuży 
nauczycielom i uczniom na zajęciach stacjonarnych.

Urszula Król 
młodszy referent UG Kraśnik

Projekty „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” 

– 37 laptopów dla szkół z terenu gminy Kraśnik
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Biblioteka informuje

Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży-Kolonii informuje, iż w czasie pandemii prowadzi działalność na 
zasadach określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgozbiór jest udostępniany, jednak 
z powodu zamknięcia placówki oświatowej, na terenie której GBP ma swą siedzibę, książki są przekazywane 
czytelnikom w drzwiach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Stróży (wejście w budynku byłego 
Gimnazjum). Przypominamy czytelnikom, iż należy dzwonić dzwonkiem umieszczonym w drzwiach wejściowych 
lub umówić się telefonicznie (81) 821 13 79. Książki do zwrotu powinny być w opakowaniu (w siatce) gdyż muszą 
zostać poddane 2-dniowej kwarantannie. Pracownicy biblioteki również podają książki do wypożyczenia 
w opakowaniu. 

Czas zimowy sprzyja czytaniu, GBP zaprasza więc po nowości wydawnicze, zakupione ze środków własnych, 
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
a także otrzymane jako dary od Szkoły Podstawowej w Stróży. Łącznie GBP w roku 2020 wzbogaciło się o 297 vol. 
w tym  121 ze środków własnych, 139 z dotacji oraz 37 egz. darów. Biblioteka zakupiła tytuły z literatury dla pań  (np. 
O. Rudnickiej, A. Michalak, M. J. Kursy, K. Mirek, A. Kołakowskiej, A. Olejnik, M. Prószyńskiej i A. Niemczynow, 
N. Sparksa). Dla miłośników sensacji i kryminał ów zakupiono książki m.in. A. Christie, S. Kinga, K. Folleta, 
C. Lackberg, J. Hill, R. Abbot, S. Fitzka oraz C. Cusslera. Przybyły też biografie, np. rodziców papieża Jana Pawła II,  
zmarłego tragicznie 30 lat temu piosenkarza Andrzeja Zauchy,  popularnej aktorki Anny Milewskiej, słynnej kobiety 
szpiega Krystyny Skarbek, Ireny Sendlerowej czy bohaterek „Wesela” St. Wyspiańskiego czyli sióstr Mikołajczyk. 
Dla najmłodszych zakupiono zaś serię książek o myszce imieniem Tupcio Chrupcio oraz  książeczki z serii „ Złota 
biblioteczka”. 

Łącznie w br. księgozbiór GBP wzbogacił  się o 164 egz. literatury pięknej, 67 egz. literatury dziecięcej 
i modzieżowej oraz 66 egz. literatury popularnonaukowej. Stan księgozbioru wynosi obecnie 9888 vol. 
 Z  p o w o d u  s t a n u  
pandemii w roku bieżącym 
G m i n n a  B i b l i o t e k a  
zrealizowała jedną imprezę 
kulturalną dla społeczności 
l o k a l n e j .  I m p r e z a  p t .  
„Niedziela ze sztuką” została 
przeprowadzona w ramach 
p r o j e k t u  g r a n t o w e g o  
realizowanego przez Lokalną 
Grupę Działania Ziemi Kraś- 
nickiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Całkowity 
koszt tego projektu wyniósł 
12 600 zł (z dofinansowaniem 
na poziomie 70%). Impreza 
odbyła się 30 sierpnia br. na 
płycie boiska Szkoły Podstawowej w Stróży. Zgodnie z programem podczas imprezy prezentowali się twórcy ludowi 
z terenu gminy Kraśnik, tj. garncarz, pszczelarz, osoby zajmujące się rękodzielnictwem oraz wytwórca potrawy 
tradycyjnej – kapusty słodkowskiej z grzybami. Prezentacje twórców wzbogaciły występy dzieci z SP w Słodkowie 
Trzecim, wokalistki Emilii Rycerz ze Słodkowa Pierwszego oraz zespołu „Błękitne Korale” działającego przy 
Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Impreza została przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku dyrekcja i pracownicy Gminnej 
Biblioteki w Stróży składają wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i samych 
ciekawych lektur na zimowe wieczory. 

Agnieszka Lidia Płatek
    Dyrektor Biblioteki

Lektury na długie zimowe wieczory
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. wszystkie placówki 

oświatowe w kraju od dnia 26 października 2020 r. przeszły na tryb pracy zdalnej.  We wszystkich szkołach na terenie 

gminy Kraśnik zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W wyniku przejścia na model pracy zdalnej nauczyciele odbyli szereg szkoleń, dzięki którym poznali lepiej działanie 

wielu programów, aplikacji i narzędzi internetowych niezbędnych w nauczaniu zdalnym  z uczniami. 

Dzięki staraniom władz gminy Kraśnik wszystkie szkoły dysponują dobrym sprzętem komputerowym. 

Pracownie wyposażono w nowoczesne kamery na statywach i bezprzewodowe słuchawki z mikrofonami. Lekcje 

odbywają się na żywo, poprzez platformę MS Teams, co przynosi dużo lepsze niż w ubiegłym roku szkolnym efekty 

edukacyjne. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach, wykorzystując komputery, tablety lub telefony. Szkoły 

przystąpiły też do programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, który zakłada utworzenie sieci telekomunikacyjnej 

umożliwiającej placówkom oświatowym dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Nowe technologie oraz rozwiązania w zakresie telekomunikacji i informatyki przyczyniły się do podniesienia 

efektywności nauczania zdalnego w szkołach na terenie gminy Kraśnik.

Renata Kaźmierak – nauczyciel języka polskiego 

w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

Nauczanie zdalne w placówkach oświatowych

Cenna wymiana doświadczeń

Rada Sołecka sołectwa 
Pasieka-Kolonia wraz z sołtysem 
Jerzym Serwinkiem oraz  Bożeną 
Oleszko – właścicielką prężnie 
działającego gospodarstwa agro- 
turystycznego, przed kilku laty 
wyszła z cenną inicjatywą organi- 
zowania wyjazdów studyjnych 
w różne regiony kraju. Celem jest 
wymiana doświadczeń i bliższe 
poznanie wzorowych gospodarstw 
ro lnych ,  agro turys tycznych ,  
inicjatyw samorządowych, by móc 
je potem wdrażać we własnej wsi.  
Mieszkańcy  Pas iek i -Koloni i  
w latach poprzednich organizowali 
wyjazdy do Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kościelisku, do KGW 
w Rożniatowie, zaś w roku bieżącym 
wyjazd w celu poznania gospodarstw agroturystycznych oraz kultury Padlasia, Warmii i Mazur. Tegoroczny wyjazd 
był zorganizowany na początku września, po drodze grupa mieszkańców Pasieki-Kolonii wstąpiła do wsi Jeruzal, 
czyli telewizyjnych Wilkowyj (na zdjęciu). Wyjazd był dofinansowany z funduszu sołeckiego (wynajem autokaru), 
natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne zostały poniesione przez mieszkańców – uczestników wyjazdu.                                                                                                                        

 Andrzej Wojtan
        inspektor UG Kraśnik
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K r e d y t  g o t ó w k o w y  
E K O L O G I C Z N Y  j e s t  
odpowiedzią na rosnące potrzeby 
rynku, a także coraz większą 
ś w i a d o m o ś ć  e k o l o g i c z n ą  
Polaków. Termomodernizacja, 
wymiana okien, zakup produktów 
i  u r z ą d z e ń  p r z y j a z n y c h  
środowisku, jak również instalacji 
umożliwiających oszczędzanie 
energii nie muszą być odkładane,

a mogą być sfinansowane kredytem EKOLOGICZNYM. Kredyt taki może być również wsparciem i umożliwić 
wniesienie udziału własnego mieszkańcom uczestniczącym w projektach proekologicznych realizowanych obecnie 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest on oferowany na bardzo atrakcyjnych warunkach. Warunkiem jego 
udzielenia jest posiadanie zdolności kredytowej. Więcej informacji w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 
www.bskrasnik.pl.
                                                                                                                              (inf. BSZK)

Ogłoszenia, informacje...

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej oferuje kredyt na finansowanie przedsięwzięć 

EKOLOGICZNYCH


