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Świąteczne tradycje ludowe  
     Istnieje wiele tradycji związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia.  Jedną 
z najprzyjemniejszych dla dzieci jest na pewno 
ubieranie choinki. Według obyczaju, dania 
przygotowywane na wigilijną wieczerzę 
powinny składać się z darów pola, sadu, 
ogrodu, lasu i wody. Dawniej wierzono, że 
gdyby czegoś zabrakło, nie obrodziłoby 
w nadchodzącym roku – bo wigilijne potrawy 
mają zapewnić obfite zbiory i zdrowie. 
W tradycji ludowej dzień wigilijny był dniem 
różnorakich wróżb i licznych zabiegów 
o charakterze magicznym, mającym zapewnić 
pomyślny nadchodzący rok. Najczęściej 
sprawdzały się przepowiednie dotyczące 
pogody. Śnieg, gwiazdy nocą na niebie lub 
mróz w dniu wigilijnym znaczyły dostatek 
i urodzaj na przyszły rok. Wieczerza wigilijna 
rozpoczynała się wraz z wzejściem na niebie 

pierwszej gwiazdy. W izbie na stole pod obrus kładziono siano. Nogi stołu okręcano powrósłami ze słomy, zaś w rogu 
mieszkania stał snop niemłóconego zboża, przeważnie żyta. Pośnik składał się z dwunastu potraw, czyli tylu, ilu było 
apostołów. Staropolska nazwa świąt Bożego Narodzenia obejmowała dni od Wigilii do Trzech Króli. Nieodłącznym 
elementem świątecznych dni byli kolędnicy, którzy idąc od chaty do chaty, umilali czas gospodarzom, składając 
życzenia świąteczno-noworoczne. Chodziły więc grupy kolędników z gwiazdą, turoniem, a dzieci ze 
„szczodrakami”. Dziś te zwyczaje powszechnie nie są kultywowane. Odtwarzają je jednak zespoły ludowe, młodzież 
szkolna, przygotowując widowiska na potrzeby lokalnych przeglądów zespołów obrzędowych czy teatralnych. 

Andrzej Wojtan

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego wszystkim mieszkańcom i ich 
gościom mamy przyjemność złożyć najlepsze życzenia: życzymy rodzinnej 
atmosfery, zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa 
Nowonarodzonego na wszystkie dni Świąt i całego Nowego 2022 Roku. 

Życzenia składają w imieniu radnych i pracowników urzędu gminy:

           Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy
                      Leszek Bańka                                       Mirosław Chapski 
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Gmina Kraśnik patronem honorowym konferencji

W dniu 25 listopada 2021 r. w Restauracji „Ludmiła” w Kraśniku odbyła się 

konferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Krajowego Zrzeszenia 

Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD. Zrzeszenie to powstało 

z inicjatywy kilkunastu właścicieli cegielni z rejonu Sandomierza i Kraśnika oraz 

inż. Andrzeja Reja, który pełni funkcję prezesa Zarządu od początku działalności 

zrzeszenia. Zostało powołane do życia w kwietniu 2001 r. przez Zjazd Założycielski, 

w którym uczestniczyło przeszło trzydziestu przedsiębiorców z wielu regionów 

Polski. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób z całego kraju. Patroni honorowi 

konferencji byli reprezentowani przez: wicemarszałka województwa lubelskiego 

pana Zbigniewa Wojciechowskiego, zastępcę burmistrza miasta Kraśnik pana Piotra 

Janczarka, wójta gminy Kraśnik pana Mirosława Chapskiego. Gościem konferencji 

był także marszałek województwa podkarpackiego, członek Zarządu pan Stanisław 

Kruczek.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele wydziałów budownictwa wyższych uczelni, m.in. AGH 

im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej, a także specjaliści 

Okręgowej Rady Lubelskiej i Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z uwagi na branżowy charakter 

konferencji znaczącą część uczestników stanowili przedstawiciele branży producentów ceramicznych materiałów 

budowlanych. Konferencja poświęcona była podsumowaniu dwóch dekad działalności Zrzeszenia oraz 

uhonorowaniu osób zasłużonych dla tej organizacji, a także branży małych producentów ceramiki budowanej. 

Odbyły się prezentacje przywołujące najważniejsze wydarzenia z 20 lat działalności Zrzeszenia, wręczone zostały 

tytuły honorowych członków organizacji oraz podziękowania za wkład w pracę organizacji i zaangażowanie na rzecz 

branży. Specjalną okolicznościową statuetkę otrzymał wójt gminy Mirosław Chapski. Konferencja była także 

wydarzeniem zawierającym część naukową i wykładową. Z okazji konferencji przygotowane były wydawnictwa 

i publikacje książkowe z logo Gminy Kraśnik, jako patrona honorowego jubileuszu. Były prezentowane filmy 

o produkcji kraśnickiej cegły, nagrywane w cegielniach położonych na terenie gminy Kraśnik.

Konferencję zakończył występ młodej, utalentowanej piosenkarki z powiatu kraśnickiego Kingi Wołoszyn, 

której towarzyszył Paweł Cieliczko. Występ stanowił doskonałe podsumowanie całego wydarzenia i spotkał się 

z bardzo życzliwym przyjęciem przez uczestników konferencji.

Trzeba dodać, że głównymi celami statutowymi bardzo aktywnie działającego Zrzeszenia są: 

reprezentowanie potrzeb oraz obrona praw i interesów członków wobec wszelkich organów i instytucji, działania na 

rzecz promocji i rozwoju przemysłu ceramicznego w Polsce, w szczególności branży małej i średniej ceramiki 

budowlanej, propagowanie i promowanie wiedzy o tradycyjnej ceramice budowlanej oraz dobrych praktykach 

w budownictwie, działania na rzecz ochrony interesów nabywców materiałów budowlanych, w tym konsumentów, 

działania edukacyjne i szkoleniowe w obszarze budownictwa. Gmina Kraśnik została mocno wyróżniona podczas 

jubileuszowej konferencji, gdyż teren gminy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jest znanym zagłębiem 

cegielnianym kraju i jak powiedział prezes Andrzej Rej, władze gminy zawsze wspierają przedsiębiorców branży 

cegielnianej. Na terenie gminy nadal aktywnie działa 6 cegielni, produkujących najcenniejszy materiał budowlany – 

cegłę ceramiczną oraz różne kształty cegieł do renowacji zabytków w całej Europie. Jest naukowo i praktycznie 

udowodnione i sprawdzone, że jeżeli ma to być dobry dom, to należy budować go z ceramiki. Ceramika to materiał 

budowlany sprawdzony przez wieki. Cegły były materiałem budowlanym do wznoszenia ważnych budowli 

w starożytności i średniowieczu. Ceramika była podstawą budowy miast całego świata w epoce uprzemysłowienia. 

Obecnie powstają z niej nowoczesne domy mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej. Właśnie z ceramiki buduje 

się najlepsze domy. Nasza gmina Kraśnik ma powód do dumy, że tu właśnie, dzięki przedsiębiorcom tworzony jest ten 

cenny materiał budowlany.

                                                                                                                                    Andrzej Wojtan

Konferencja Jubileuszowa – 20 lat CERBUD-u
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Wyjazdy na Zieloną Szkołę to już wieloletnia tradycja kultywowana 
w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży. Dzięki 
staraniom pani Ewy Kret również w tym roku uczniowie naszej szkoły mogli 
się cieszyć z wyjazdu na Zieloną Szkołę, podczas którego doskonalili swoje 
umiejętności współpracy w grupie, nawiązywali nowe przyjaźnie oraz 
poznawali piękne zakątki naszego kraju.

Dzień 26 września przywitał nas piękną i słoneczną pogodą. Był to 
pierwszy dzień wyjazdu na Zieloną Szkołę. Tym razem wyruszyliśmy w Góry 
Świętokrzyskie. Są one idealne na piesze wyprawy nie tylko ze względu na 
położenie, ale także uznawane są za krainę geologicznego bogactwa, kryjącą 
w sobie wiele cennych zabytków i skarbów. Pod czujnym okiem p. Ewy Kret, 
Katarzyny Zielnik i Magdaleny Janduły uczniowie naszej społeczności 
szkolnej wspięli się na Święty Krzyż – symbol Gór Świętokrzyskich, położony 
w samym ich sercu, na Łysej Górze. Tam p. Piotr Giszczak zapoznał nas 
z historią klasztoru Benedyktynów. Kolejnym przystankiem wyprawy były 
ruiny zamku w Chęcinach, a następnie poznaliśmy przepiękne bogactwo 
Jaskini Raj. Jest ona najpiękniejszą jaskinią krasową regionu. Początek jaskini 
rozpoczyna wystawa z odtworzonym obozowiskiem rodziny neandertalskiej 
oraz szczątkami prehistorycznych zwierząt. W jej dalszej części zobaczyć 
można Komorę Wstępną, Komorę Złomisk oraz Salę Kolumnową i Salę 
Stalaktytową, w której światła lamp wydobywają z mroku tysiące stalaktytów, 
stalagmitów i stalagnatów. Po tak atrakcyjnym dniu dotarliśmy do Ośrodka 
Wypoczynkowego Grynwald. I tu czekała nas kolejna niespodzianka, bowiem 
ośrodek otoczony jest pięknym lasem sosnowym, a na jego terenie znajduje się 
wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży: boisko do gry w piłkę nożną, plac zabaw, 
boisko do gry w siatkówkę, tyrolka, miejsce na ognisko i wspólne 
biesiadowanie. Ostatnim punktem programu było pieczenie kiełbasek oraz 
śpiewanie piosenek. Po dniu pełnym wrażeń wszyscy udaliśmy się do swoich 
pokoi na odpoczynek.

Drugi dzień pobytu okazał się równie atrakcyjny i emocjonujący. Ten 
dzień spędziliśmy na sportowo, korzystając z wiedzy i pomysłowości p. Piotra, 
który nie tylko zapoznał nas z fajnymi zabawami, ale także pokazał jak bezpiecznie strzelać z łuku oraz poprowadził zawody 
sportowe. Niezwykle atrakcyjny okazał się mostek linowy, na którym zarówno chłopcy, jak i dziewczęta sprawdzili swoją 
wytrzymałość i pokonywali swoje słabości. Nie zabrakło również zajęć z „Kuchcikowa”, podczas których wspólnie 

przygotowaliśmy pyszną kolację. 
Ten dzień również zakończył się 
wspólnym śpiewem i lubianą przez 
wszystkim grą „Podchody”.
     I tak nadszedł kolejny, a zarazem 
ostatni dzień pobytu na Zielonej 
Szkole. Po obfitym śniadaniu 
wyruszyliśmy kolejnym szlakiem 
Gór Świętokrzyskich.  Naszą 
wędrówkę rozpoczęliśmy od wsi 
Świętej Katarzyny, gdzie znajduje 
się klasztor Bernardynek. W pobliżu 
szlaku wiodącego na Łysicę 
podziwialiśmy kapliczkę, na której 
widnieje wydrapany w tynku podpis 
S. Żeromskiego, oraz źródełko 
św. Franciszka. Podziwiając piękno 
Świętokrzyskiego Parku Naro- 
dowego, w pocie czoła zdobyliśmy 

najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę, potocznie zwany Górą Świętej Katarzyny. Ma on 614 m n.p.m. i  znajduje się 
w zachodniej części Łysogór. Zmęczeni, ale w radosnym nastroju wyruszyliśmy w drogę powrotną. Był to niezwykły wyjazd, 
który owocował w nowe doświadczenia i umiejętności, a także poszerzył naszą wiedzę na temat niezwykle pięknego pasma 
górskiego, jakim są Góry Świętokrzyskie. 
                                                                       

Ewa Kret, Magdalena Janduła, Katarzyna Zielnik

Tradycja Zielonej Szkoły, tym razem Góry Świętokrzyskie



4 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

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

Nr 4 (169) Październik-Grudzień 2021

Perła za Krupnik Staropolski 
W dniu 3 października 2021 r. w Poznaniu odbył się finał XX 

jubileuszowej edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. Podczas targów wręczono nagrody dla najlepszych wyrobów 
z całej Polski. Nominacje do tytułu „Perły 2021” to efekt uzyskania 
najwyższych ocen w konkursie na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt 
żywnościowy. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Producenci z Lubelszczyzny otrzymali siedem 
„Pereł”. Wśród nagrodzonych smakowitości z województwa lubelskiego 
obok karpia wędzonego z Bełżca, ryby w soli z Łobaczewa Małego, miodu 
akacjowo-malinowego, konfitury różanej z Końskowoli, niepalonej kaszy 
z Zabłocia, znalazł się Krupnik Staropolski Jolanty Dobrzyńskiej z Lasów. 
Produkt wykonany został zgodnie ze starą recepturą, która jest tak doskonała 
w swojej prostocie, że nie wymaga zmian i unowocześnień. 

Krupnik to napój alkoholowy na bazie miodu i korzeni. Bogactwo 
przypraw sprawia, że smak tego trunku jest niepowtarzalny. Do 
przygotowania napitku wykorzystuje się najwyższej jakości miód 
i przyprawy, które gwarantują doskonały smak i aromat (zgodnie z zasadą, 
że tylko z najlepszych składników wychodzą rzeczy dobre). W składzie 
jest wanilia, kora cynamonu, goździki, ziele angielskie, imbir, gałka 
muszkatołowa (przyprawy muszą być utłuczone w moździerzu). Dodatek ziaren kardamonu i odrobina skórki 
pomarańczowej nadają trunkowi delikatnego cytrusowego posmaku. Klarowny, pachnący i słodki  krupnik można pić 
na rozgrzewkę lub jako dodatek do deserów. Bardzo aromatyczny produkt doskonały jest na zimo, wówczas pije się 
go w niewielkich kieliszkach, jak i wspaniały na gorąco podany w małych porcelanowych filiżankach.

To już druga perła, która trafiła do sołectwa Lasy. Pierwszą otrzymała również Jolanta Dobrzyńska w 2012 r. 
za Kordiał Żurawinowy, który został wpisany  na Listę Produktów Tradycyjnych.

Pani Jolancie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć w promocji produktów regionalnych.
                                                                                                                                           (red).

Pomagamy
„Pomaganie słabszym jest wyrazem empatii i wielkiego serca”, 

to motto obchodzonego 13 listopada 2021 r. Światowego Dnia Dobroci. 
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lasy tego właśnie dnia 
przekazali dary dla podopiecznych Kraśnickiego Stowarzyszenia 
Pomocy Zwierzętom „Tulimy”. Do czworonogów trafiła pozyskana 
w ramach zbiórki duża ilość karmy suchej i mokrej, puszki 
z pożywieniem, batony, saszetki z przysmakami, artykuły higieniczne, 
kocyki, kołderki, zabawki, smycze oraz inne psie i kocie akcesoria.

Wszystkim miłośnikom zwierząt, którzy włączyli się do akcji, 
bardzo dziękujemy za dary, zaangażowanie i pomoc.

                                                                        Jolanta Dobrzyńska

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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Teatralna jesień z Kołem Gospodyń Wiejskich Lasy

     Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich 

w piękną, październikową sobotę (9.10.2021 r.) 

wybrały się do Warszawy na sztukę teatralną 

„Powiedzmy miłość” wyreżyserowaną przez 

Tomasza Dutkiewicza. Aby jednak w pełni 

wykorzystać piękny, jesienny dzień, czas 

oczekiwania na spektakl poświęciły na 

zwiedzanie naszej stolicy. Podziwiały między 

innymi Park Saski z fontanną i zegarem 

słonecznym, Pałac Prezydencki, Zamek 

Królewski, Kolumnę Zygmunta III Wazy, Pałac 

pod Blachą. Zachwyciła atmosfera panująca na 

Starym Mieście. Przy dźwiękach katarynki 

miło było pospacerować obok warszawskiej 

Syrenki, herbowego godła Warszawy. Wszyscy 

zadowoleni po intensywnym zwiedzaniu  

stawili się w Teatrze Komedia, który mieści się 

w oryginalnym budynku o doskonałej akustyce 

i widoczności. Sztuka okazała się doskonałą 

komedią z przesłaniem. Nieoczekiwane zwroty 

akcji i dobra obsada aktorska zagwarantowały 

niezłą zabawę. Można było oderwać się od 

rzeczywistości i bawić przez 120 minut, 

zgodnie z mottem tego miejsca: „Teatr Komedia to scena dla widzów, którzy chcą zapomnieć o trudach codzienności 

i choć na dwie godziny oddać wraz z płaszczem swój życiowy stres do szatni” .

                                                                               

Jolanta Dobrzyńska

Na sesji Rady Gminy Kraśnik, w dniu 26 listopada 2021 r., podjęto uchwały w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatkowych w podatku rolnym, od nieruchomości oraz środków transportowych, obowiązujących 
na terenie gminy w roku 2022. Rada Gminy przyjęła stawkę podatku rolnego na poziomie roku bieżącego, tj. 90,00 zł 
z 1 ha przel. w gospodarstwach i 180,00 zł z 1 ha fiz. w przypadku nieruchomości rolnych. Stawki podatku od gruntów 
i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie uległy podwyższeniu i są na poziomie stawek 

2 2
z roku bieżącego, tj.: grunty – 0,60 zł za 1 m , budynki – 16,50 zł za 1 m . Również stawki dla gruntów i budynków 

2 2pozostałych nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: dla gruntów – 0,20 zł za 1 m , dla budynków – 3,50 zł za 1 m .
Warto również podkreślić, iż nadal na podstawie Uchwały Rady Gminy Kraśnik z podatku od nieruchomości 

2zwolnione są wszystkie budynki mieszkalne (stawka podatku 0,89 zł za 1 m  powierzchni użytkowej) oraz budynki 
gospodarcze położone na użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych (stawka podatku 8,68 zł została 

2obniżona do stawki 3,50 zł za 1 m ). Zwolnieniem nie mogą być objęte budynki gospodarcze położone na gruntach 
sklasyfikowanych inaczej niż użytki rolne (np. B, Bi, Ba).

Stawki podatku od środków transportowych zostały utrzymane na poziomie stawek z roku 2021. Natomiast 
stawka podatku leśnego w 2022 r. wyniesie 46,6972 zł z 1 ha lasu w skali roku.

Uchwalone stawki podatkowe na 2022 r. opublikowane zostaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. Wszyscy zainteresowani, po opublikowaniu, mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy – tablica 
ogłoszeń, oraz na stronie internetowej gminy (www.gminakrasnik.pl).

Anna Łukasiewicz

Stawki podatkowe w 2022 r.
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Szkoła Podstawowa w Kowalinie, jak co roku 
w ramach akcji „Sprzątania Świata”, zorganizo-
wała zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego tzw. „elektrośmieci”. Zbiórka od 
kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
okolicznych mieszkańców, którzy chcą pozbyć się 
niepotrzebnego sprzętu i tym samym wspomóc szkołę. 
Podczas tegorocznej zbiórki oddaliśmy do utylizacji 
2485 kg „elektrośmieci”. Szkoła w zamian w ramach 
akcji „Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci” 
otrzymała bon o wartości 373 zł do wykorzystania na 
zakup sprzętu sportowego. Dziękujemy wszystkim, 
którzy oddali sprzęt i włączyli się do akcji. Kolejna 
zbiórka za rok. 
                                                                                                                            

Agnieszka Biegaj 

W dniach od 1 do 5 października 2021 r. 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie, 
Szkoły Podstawowej w Stróży-Kolonii oraz 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Słodkowie Trzecim wzięli udział w projekcie 
językowym EuroWeek – Szkoła Liderów 
w Różance. W czasie obozu uczniowie dosko- 
nalili umiejętności językowe w zakresie języka 
angielskiego oraz uczestniczyli w interaktywnych 
warsztatach podczas specjalnych zajęć w grupach. 
Obóz był świetną okazją do integracji i podnie- 
sienia umiejętności społeczno-komunikacyjnych. 
W czasie pobytu zajęcia prowadzili wolontariusze 
z krajów takich jak: Włochy, Kurdystan czy 

Indonezja. Pogoda dopisała, więc duża część zajęć 
odbywała się na świeżym powietrzu. Ponadto obóz 
był okazją do poznania okolicy w czasie wycieczek 
krajoznawczych na Błędne Skały, do Kudowy-
Zdroju czy Kłodzka. Wszyscy spędzili aktywnie 
czas, co potwierdzają przede wszystkim zadowoleni 
uczestnicy i nabyta praktyczna wiedza w otoczeniu 
praktycznej nauki języka angielskiego. Udział 
w EuroWeeku był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Kraśnik.

                    Ewelina Sieczka, Agnieszka Zięba

Udział w obozie językowym EuroWeek

 Kolejna zbiórka  „elektrośmieci” zakończona 
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W dniu 9 października br. w Spławach Pierwszych odbył się Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku. 
W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kraśnik i gminy Kraśnik.

Kampanię sprawozdawczo-wyborczą w naszych jednostkach rozpoczęliśmy 
1 stycznia 2021 r., a zakończyliśmy 25 września 2021 r. W naszym Oddziale Miejsko-
Gminnym funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. OSP Budzyń, 

MOSP Kraśnik, OSP Kraśnik, OSP Stróża, OSP Słodków Trzeci, OSP Podlesie, OSP Spławy Pierwsze. W latach 
2016-2021 na terenie miasta i gminy nasze jednostki OSP uczestniczyły w gaszeniu pożarów, usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych oraz niosły pomoc przy zdarzeniach drogowych. Najwięcej wyjazdów miały jednostki z MOSP 
i ze Stróży, które są włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Wyposażenie w sprzęt 
ratowniczo gaśniczy w naszych 
jednostkach jest na ogół dobre, 
a bardzo dobre w jednostkach KSRG, 
czyli Stróża i Miejskiej. W przeciągu 
5 lat pojawiły się dwa nowe 
samochody średnie w OSP Stróża 
oraz MOSP.

Spotkanie było doskonałą 
okazją do podsumowania pięcio- 
letniej działalności Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Kraśniku i jednostek OSP z terenu 
miasta i gminy Kraśnik. Sprawo- 
zdanie to przedstawił zgromadzonym 
druhnom i druhom prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP dh Mirosław Chapski. Następnie 
dh Tomasz Cieślik – wiceprze- 
wodniczący Miejsko-Gminnej  
Komisji Rewizyjnej przedstawił 
sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej. Ponadto omówiono sprawy bieżące związane z działalnością strażaków-ochotników. Przybliżono 
kwestie dotyczące przeprowadzonych akcji gaśniczo-ratunkowych, jak również omówiono inwestycje i zakupy 
wyposażenia oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach, które w części były finansowane dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, dokonał wyboru nowego Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów i przedstawicieli do Zarządu na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP. Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kraśniku ponownie został 
dh Mirosław Chapski – jednocześnie wójt gminy Kraśnik. Wiceprezesami zostali: dh Dariusz Kosidło, Stanisław 
Kozub, sekretarzem – Radosław Januszczak, skarbnikiem – Jerzy Pater. Funkcja przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej przypadła dh. Łukaszowi Jabłońskiemu. Nowo wybrany prezes dh Mirosław Chapski przedstawił 
propozycję programową na najbliższe pięć lat, która po przeprowadzonej dyskusji została przyjęta uchwałą Zjazdu. 
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Dariusz Kosidło, Paweł Kolasa, Stanisław Kozub. 
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani: Mirosław Chapski, Łukasz 
Gałkowski

  Radosław Januszczak

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kraśniku
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Listopad to miesiąc, w którym 
szczególną uwagę poświęcamy naszym 
bliskim zmarłym. Pamięć o rodzinie, 
znajomych czy innych ważnych w na-
szym życiu osobach, jest dla wielu 
z nas naszym moralnym obowiązkiem. 
W związku z tym, z racji dnia wolnego 
od zajęć dydaktycznych, delegacja 
Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Stanisława 
Zielińskiego w Stróży, w dniu 2 listopada 
udała się wraz z opiekunem na miejsce 
zbrodni i pochówku patrona naszej szkoły 
księdza Stanisława Zielińskiego. Po 
krótkiej modlitwie zawierzenia całej 
spo łecznośc i  szko lne j  naszemu 
Patronowi, w obu miejscach zapaliliśmy 
pamiątkowe znicze, udekorowane 
własnoręcznie zrobioną, symboliczną 

etykietką z logo naszej szkoły. Następnie tuż przed świętem 11 listopada, 
w ramach współpracy Samorządu Uczniowskiego ze szkołą i Gminą 
Kraśnik, członkowie SU razem z panią dyrektor Anną Myszak wykonali 
prace porządkowe na wszystkich miejscach pamięci w obrębie naszej 
okolicy. Zostały też zapalone patriotyczne, biało-czerwone znicze z godłem 
Polski i logo Gminy Kraśnik.

Nasza praca porządkowa polegała na sprzątaniu, odchwaszczeniu 
i zagrabieniu terenu wokół miejsc poległych tam Polaków. Przy okazji 
wykonywanych prac uczniowie poznali historię tych miejsc, opowiadaną 
przez panią dyrektor i pana Jurka Zembrowicza, który przez tyle lat wożąc 
nas, świetnie zna wszystkie te miejsca.

Sprzątając wokół bezimiennych lub nieznanych mogił, przez chwilę 
zastanawialiśmy się, kim były pochowane osoby, co robiły i jakie było ich 
życie. Tym bardziej ta refleksja nabrała większego znaczenia, gdy 
sprzątaliśmy mogiły żołnierzy broniących naszej Ojczyzny. Przez krótki 
czas każdy miał okazję spojrzeć na wypisaną tabliczkę i zobaczyć 
bohaterstwo tych ludzi, czasami bardzo młodych. 

Mamy nadzieję, że wymiar społeczny, zaangażowanie i jakość 
wykonywanej przez nas pracy, zaprocentuje kiedyś w przyszłości i będzie 
nauką dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, że pamięć o osobach nam nie znanych, walczących za wolność naszego 
kraju, jest i będzie dla większości naszym moralnym obowiązkiem, w trosce o naszą Ojczyznę Polskę.

                   Agnieszka Chodara 

Zaduszkowo-listopadowe sprzątanie i odwiedzanie grobów oraz miejsc pamięci

Ogłoszenie

Likwidator KGW STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH KOBIET W SUCHYNI  informuje, iż we wrześniu 
2021 roku Walne Zebranie Członków  KGW STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH KOBIET W SUCHYNI podjęło 
uchwałę o likwidacji KOŁA .

W związku z tym, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli KGW w Suchyni  do zgłoszenia swoich 
wierzytelności w stosunku do KGW w Suchyni  w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać pod adres poczty elektronicznej: martachwalka88@gmail.com
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Przypominamy, 
że w Urzędzie Gminy 
Kraśnik funkcjonuje 
Punkt Konsultacyjny 
Rządowego Programu 
„Czyste Powietrze”. 
W punkcie tym zain-
t e re sowane  osoby  
mogą uzyskać pełną 
informację o progra- 
mie w formie ulotek 
i ustnych wyjaśnień, 
pomoc w sporządzeniu 
wniosku o dotację oraz 
pomoc w sporządzeniu 
wniosków o płatność 
p o  z r e a l i z o w a n i u  
części lub całości 
przedsięwzięcia. Urząd 
Gminy może również 
przekazać do Woje- 
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie wnioski o dotacje oraz wnioski o płatność zarówno w formie papierowej, jak i w postaci elektronicznej. Na 
życzenie wnioskodawcy urząd przekaże wnioski do WFOŚiGW, zarówno te, które zostaną sporządzone przez 
wnioskodawcę, jak również przygotowane przez Punkt Konsultacyjny.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
wykorzystujących paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Dotacja może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla 
podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Właściciele budynków, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania, przed 
sporządzeniem wniosku o dotację pobierają zaświadczenie potwierdzające przeciętny średni dochód na osobę w ich 
gospodarstwie domowym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. 

Punkt Konsultacyjny czynny jest w:
środę w godz. 10.00-15.00

czwartek w godz. 10.00-15.00
telefonicznie pod nr tel.: 81 884 35 84 lub 81 826 41 65 

oraz pod adresem e-mail:
czystepowietrze@gminakraśnik.pl

Daniel Kasperek

w gminie Kraśnik 
Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze” 
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Wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Kwota w łącznej wysokości 104 220,00 zł 
(w tym 70 000,00 zł dotacji) została przekazana do Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży 
oraz Szkoły Podstawowej w Kowalinie. 

W ramach programu zostaną zakupione:
– pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi 

i koncentracji,
– pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji,
– pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii logopedycznej i psychologicznej,
– specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii,
– komputery stacjonarne bądź laptopy, 

Wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach zakupione nowoczesne programy terapeutyczne zapewnią 
uczniom wysoką jakość kształcenia dostosowaną do potrzeb uczniów. Umożliwi to wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowania ich do funkcjonowania 
w społeczeństwie.
                                                                                                                     Urszula Król

Gmina Kraśnik otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 
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W dniu 10 listopada 2021 r. w nowym budynku świetlicy wiejskiej w Karpiówce odbyło się spotkanie 

seniorów – uczestników zrealizowanego w latach 2019-2020 projektu pn. „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, 

w tym osób niepełnosprawnych, na terenie gminy Kraśnik”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku we współpracy z Urzędem Gminy Kraśnik.

Seniorzy mieli szansę ponownego spotkania się oraz podtrzymania nawiązanych znajomości. Wspólnie 

spędzony czas upłynął w atmosferze uśmiechów i radości. Dodatkowym walorem spotkania była wygłoszona 

prelekcja przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki leczenia 

uzależnień i zdrowego odżywiania, a także rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku mł. asp. 

Pawła Cieliczko w ramach realizowanej akcji „Bezpieczny senior”, która ma na celu chronić osoby starsze przed 

próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży metodami np. na wnuczka, policjanta, pracownika banku itp. W spotkaniu 

uczestniczyli również wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski, przewodniczący Rady Gminy Leszek Bańka oraz 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Wcisło. 

Wspólnie spędzony czas podczas realizacji projektu wzbogacił seniorów o nowe znajomości, przyjaźnie, 

niezapomniane wspomnienia, nabycie nowych umiejętności oraz otwarcie się na aktywny udział w życiu lokalnej 

społeczności. Należy dodać, że inicjatywy organizowane na rzecz seniorów cieszą się wśród nich zainteresowaniem, 

dlatego warto byłoby kontynuować podobne aktywności.  

 Ewelina Nita  

Spotkanie seniorów

Gmina Kraśnik w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała dofinansowanie w kwocie 
149 700,00 zł. Środki trafią do: Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży – 89 700,00 zł, 
Szkoły Podstawowej w Kowalinie – 30 000,00 zł, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim 
– 30 000,00 zł. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach dofinansowania szkoła może zakupić m.in. sprzęt do nagrywania, 
drukarki 3D, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, robot edukacyjny wraz z akcesoriami, mikroskop, 
narzędzia do obróbki drewna i metalu (zestawy majsterkowicza). 

  Urszula Król

LABORATORIA PRZYSZOŚCI POWSTANĄ W SZKOŁACH GMINY KRAŚNIK

Dofinansowania dla gminy Kraśnik

149 700,00 zł
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Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych pochodzących z urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu. 

Dzięki tym urządzeniom możliwe będzie ustalenie osób odpowiedzialnych za zaśmiecanie środowiska naturalnego odpadami.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.) – dalej: „RODO” 

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji 

obrazu, jest Gmina Kraśnik  reprezentowana przez Wójta, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościuszki 24, 

23-200 Kraśnik (tel. kont. 81/8843427, adres e-mail: ) – dalej „Administrator”.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail:  bądź pisemnie na 

adres Administratora, podany w pkt 1. 

3) Pani/ Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, unormowanego w art. 9a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz innych przepisach prawa.

4)  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane Policji, a także innym uprawnionym organom i służbom.

5) Nagrania obrazu (zdjęcia) zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje 

przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 

Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych 

przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).

8) Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Nie jest wymagana zgoda tej osoby na przetwarzanie dotyczących Jej 

danych.

9) W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informuje się, że na terenie gminy Kraśnik, 
w miejscach, w których popełniane są czyny zabronione 
polegające na zanieczyszczaniu terenów gminy 
Kraśnik, zainstalowano urządzenia do bezobsługowej, 
automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazu. 
Dzięki tym urządzeniom możliwe będzie ustalenie osób 
odpowiedzialnych za zaśmiecanie środowiska 
naturalnego odpadami

sekretariat@gminakrasnik.pl

inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl

Komunikat


