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W rocznicę katastrofy kolejowej 
 

W dniu 8 września w lesie obok 
miejscowości Góry, koło Kraśnika odbyły się 

obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej oraz katastrofy kolejowej. Uroczystość 
rozpoczęła Msza Święta Polowa przy grobach 
ofiar katastrofy, którą odprawili: ks. Kan. 
Grzegorz Stąsiek - proboszcz parafii Stróża oraz 
ks. Kan. Marek Gładkowski - proboszcz parafii 
Sulów. W uroczystości wzięły udział władze 
gminy Kraśnik i gminy Zakrzówek, władze 
Nadleśnictwa Kraśnik, kombatanci, młodzież 
szkolna, duża grupa mieszkańców okolicznych 
miejscowości. 

W czasie katastrofy kolejowej, która miała 
miejsce na odcinku między stacjami Szastarka- 
Kraśnik, w nocy z 9 na 10 września 1939 roku,  
o godzinie 3.40 pociąg towarowy wjechał w tył 
pociągu osobowego. Do dziś przyczyny wypadku 
i dokładna ilość ofiar nie są znane. To miejsce 
nadal okryte jest tajemnicą. Różne źródła podają 
inne dane dotyczące liczby ofiar. Wiadomo, że 
zginęło tu od 50 do 68 osób. Z protokółu 

spisanego w dniu 13 września 1939 roku  
w komendzie posterunku w Zakrzówku wynika, 
że w katastrofie zginęło 50 osób, z tego 33  
z ustalonymi nazwiskami ( w tym 22 mężczyzn  
i 11 kobiet) i 17 osób bez dokumentów, z tego  
9 mężczyzn, (w tym 2 chłopców, 1 żołnierz,  
1 kolejarz) i 8 kobiet bez dokumentów, w tym  
1 dziewczynka. 

Naoczni świadkowie tamtych wydarzeń 
żyją do dziś. Mówią, że prawdopodobnym 
powodem tragedii było zaśnięcie przemęczonego 
maszynisty pociągu pasażerskiego, wskutek czego 
pociąg mocno zwolnił. Na niego najechał pociąg 
towarowy. Niektórzy świadkowie wspominają, że 
katastrofa mogła być efektem sabotażu, bo gdy 
doszło do tragedii, trwała już wojna. 8 września 
1939 roku został zbombardowany Janów i część 
Kraśnika. 

To było wielkie rumowisko, zmiażdżone 
wagony i ranni oraz zabici ludzie - wspomina 
Władysław Kokoszka, mieszkający w pobliżu  
w Kol. Góry, który mając wtedy 8 lat obserwował 
akcję ratowniczą. 

Pociąg ewakuacyjny wiózł pasażerów ze 
Śląska na wschód Polski. Tym pociągiem jechali 
między innymi pracownicy Urzędu Skarbowego  
z Chorzowa. W pociągu towarowym, który na 
nich najechał znajdowały się ważne dokumenty 
bankowe. Zabici w czasie katastrofy zostali 
pochowani w dwóch zbiorowych mogiłach  
w lesie, po obu stronach torów kolejowych. 
Według informacji świadków tamtych wydarzeń 
wśród ofiar byli też Żydzi. Jednak jeszcze  
w czasie wojny społeczność żydowska przeniosła 
ciała bliskich z oddzielnej mogiły na swoje 
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cmentarze. Niektórzy uciekinierzy  
z  pasażerskiego pociągu byli niezdolni do dalszej 
podróży. Otrzymali oni pomoc w okolicznych 
gospodarstwach. 

Przez lata 
mogiły były 

zaniedbane. 
Opiekowali się 
nimi mieszkańcy 
okolicznych wsi: 
Karpiówki, Kol. 
Góry i Sulowa. 
Teraz, dzięki 
staraniom wójta 
gminy Kraśnik - 

Mirosława 
Chapskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Kraśnik- Stanisława Kuśmierza teren został 
uporządkowany, mogiły ogrodzone drewnianym 
płotem i na dwu mogiłach, po obu stronach torów 
stanęły pamiątkowe granitowe tablice. 

Były to pierwsze ofiary drugiej wojny 
światowej na naszym terenie, rozegrał się tu 
dramat znacznej grupy ludzi, dlatego w wielkiej 
zadumie uczestniczymy w obchodach 70 rocznicy 
wybuchu wojny i katastrofy kolejowej - mówił 
podczas uroczystości wójt gminy Mirosław 
Chapski. 

Pamięć o tamtych czasach pozostanie na 
zawsze. 

Andrzej Wojtan 
 

Gminne święto plonów  
w Spławach Pierwszych 

 
Po zakończeniu żniw, czas na dożynki. 

Gminne święto plonów w niedzielę, 30 sierpnia 

miało miejsce na placu OSP w Spławach 
Pierwszych. Dożynki rozpoczęła Msza Święta 
Polowa, którą celebrowali ks. Rafał Pastwa  

z parafii pw. WNMP w Kraśniku i ksiądz 
proboszcz parafii Stróża- Grzegorz Stąsiek. 

W części oficjalnej dożynek udział wzięli 
między innymi posłowie Edward Wojtas                                                 
i Wojciech Wilk. Starostowie dożynek - Anna 
Nowak i Henryk Naurecki - ze Spław Drugich 
wręczyli dorodny bochen chleba z tegorocznych 
zbiorów gospodarzowi dożynek, Wójtowi Gminy 
Mirosławowi Chapskiemu .  
Wójt Gminy Mirosław Chapski i Przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Maj wręczyli dyplomy 
wyróżniającym się rolnikom. 
Dyplomy otrzymali: Sławomir Zielonka ze 
Słodkowa Trzeciego, Rafał Krupka z Podlesia, 
Bogdan Krawczyk z Karpiówki, Zbigniew 
Skowroński ze Stróży, Bogusław Smołecki  
z Lasów, Artur Surma ze Stróży Kolonii, Ryszard 
Maciąg z Lasów, Ryszard Brzeziński z Suchyni, 
Andrzej Sokal ze Słodkowa Drugiego, Stanisław 
Kozub ze Spław Pierwszych, Agata i Henryk 
Naureccy ze Spław Drugich, Anna i Stefan 
Nowakowie ze Spław Drugich. 
Podczas dożynek zostały także wręczone nagrody 
w konkursie na najładniejszy ogródek 
przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo 
rolne. 

Laureatami konkursu na najładniejszy 
ogródek zostali: 
I miejsce- Marta Plichta -  Stróża-Kolonia 
II miejsce- Jolanta i Sławomir Dobrzyńscy - Lasy, 
III miejsce- Feliksa Sosnówka - Słodków 
Pierwszy. 

Nagrody za najbardziej zadbane 
gospodarstwo rolne otrzymali: 
I miejsce- Henryk Naurecki - Spławy Drugie, 
II miejsce- Renata Chodara - Mikulin. 
W części artystycznej  swoje programy 
przedstawili uczniowie szkół podstawowych                     
w Słodkowie Trzecim, Stróży i Kowalinie oraz 
gimnazjum w Stróży. 
Publiczności zaprezentował się zespół 
„Kowalanki” oraz ze specjalnym programem -  
zespół kabaretowy „Suchynianki” z Suchyni. 
Były stoiska promocyjne Powiatowego Zespołu 
Doradców Rolnych, Placówki Terenowej KRUS, 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz 
prezentacja specjalna - podnośnika 
wysokościowego Pana Jarosława Sokala  
z Podlesia. 
Gwiazdą wieczoru był zespół MEFFIS. Przed 
godziną 22, sponsor Piotr Rzetelski- właściciel 
stoku narciarskiego w Chrzanowie przygotował 
pokaz sztucznych ogni, który był wielką atrakcją 
imprezy dożynkowej. 

A.W 
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Powiatowe święto plonów  
w Urzędowie 

 
W niedzielę, 6 września po zakończonych 

żniwach w Urzędowie miały miejsce powiatowe 
dożynki. Korowód dożynkowy przedstawicieli 
wszystkich gmin powiatu kraśnickiego wyruszył 
sprzed Gminnego Ośrodka Kultury na stadion 
„Orła” w Urzędowie. Uroczystości o godzinie 13 
rozpoczęła Msza Święta Polowa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwycięski wieniec w kategorii „wieniec współczesny”. 
 
W konkursie na najładniejszy wieniec 

dożynkowy, jury pod przewodnictwem Stanisława 
Tompolskiego – przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Powiatu Kraśnickiego miało do oceny 13 
wieńców. Wśród wieńców w kategorii wieńca 
współczesnego I miejsce zajął wieniec ze Spław 
Pierwszych. Dziesięciu rolników z terenu powiatu 
otrzymało specjalne dyplomy od starosty 
kraśnickiego – Tadeusza Wojtaka za szczególne 
osiągnięcia w produkcji rolniczej. Dyplom taki 
otrzymał Pan Henryk Naurecki ze Spław Drugich. 
W części artystycznej wystąpiły zespoły  
z powiatu kraśnickiego. Specjalny, 
okolicznościowy program zaprezentował zespół 
kabaretowy „Suchynianki” z Suchyni. Dużym 
zainteresowaniem dożynkowych gości cieszyły 
się stoiska promocyjne gmin i firm, w tym stoisko 
naszej gminy. Bogaty wystrój stoiska 
przygotowała Pani Marzena Drop – właścicielka 
Szkółki Krzewów Ozdobnych ze Spław Drugich. 

A.W. 
 

Remont kaplicy trwa 
 

 W dniu 02 czerwca 2009 r. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej i Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Stróży podpisała 
umowę na dofinansowanie remontu kaplicy p.w. 

Trójcy Świętej w Stróży w ramach programu  
DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu  
1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu państwa. 
W ramach remontu będzie wykonana: 
- wymiana konstrukcji i pokrycie dachu, 
- wykonanie izolacji fundamentów, 
- opaska odwadniająca, 
- instalacja odgromowa, 
- stolarka okienna. 
Ogólny koszt remontu kaplicy wyniesie 
378 945,57 zł, z czego dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniesie 178 945,57 zł, pozostałą kwotę 
w formie dotacji zabezpieczyła  
w budżecie gmina Kraśnik. 

Aktualnie zostały wykonane następujące prace: 
- konstrukcja dachu; 
- izolacja ścian fundamentów; 
- tynki elewacyjne w trakcie. 

Izabela Krawczyk 
 

Umowa podpisana 
 

 W dniu 26 sierpnia 2009 r. Gmina Kraśnik 
podpisała umowę o dofinansowanie projektu  
pt. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską  
w Słodkowie Drugim wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Suchyni”. Projekt został 
złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
przez Urząd Marszałkowski w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013. Całkowity koszt zadania wynosi 647 146,43 
zł z czego 397 835 zł stanowi dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
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 W ramach projektu zrealizowane zostaną 
prace polegające na remoncie świetlicy wiejskiej 
w Słodkowie Drugim z utwardzeniem placu 
wokół świetlicy oraz rozbudowa i przebudowa 
budynku świetlicy wiejskiej w Suchyni. 

Beata Kuśmierczyk – Kufel 
 

Pożyteczne wakacje 2009 – 
zakończone 

 
Gmina Kraśnik wraz z Sołectwem 

Karpiówka otrzymała dofinansowanie  
w wysokości 3 000 zł na realizację projektu 
edukacyjnego pt. „Odnawiamy miejsca pamięci 
naszej wsi”. Projekt został złożony w odpowiedzi 
na konkurs „Pożyteczne wakacje 2009” 
organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi.                 

W miesiącu lipcu piętnaścioro dzieci  
z sołectwa Karpiówka w ramach programu 
zadbało o przydrożne krzyże i cmentarz wojenny 
znajdujący się we wsi Karpiówka. Dzieci przez 10 
dni sprzątały wokół krzyży, sadziły kwiaty  
i zielone drzewka ozdobne. Na cmentarzu 
posprzątały groby, pomalowały ogrodzenie  
i krzyże nagrobkowe jak również posadziły 
drzewka, które ozdobią cmentarz na wiele lat. 

W nagrodę za ciężką pracę dzieci miały 
zorganizowane ognisko, oraz pojechały na 
wycieczkę do Bałtowa do JuraParku. 

I.K. 

 
AZBEST  2010 

 
        Informujemy Państwa, że w roku 2010 
Gmina Kraśnik ma zamiar kontynuować program 
dopłat do demontażu płyt azbestowych  
z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz 
transportu i unieszkodliwiania na wysypisku 
odpadów pokryć dachowych zawierających 
azbest. 
       Na wniosek wójta u Państwa sołtysów oraz  
w Urzędzie Gminy w Kraśniku w pok. nr 1 
przyjmujemy zgłoszenia zamiaru wymiany pokryć 
dachowych z eternitu na inny rodzaj materiału. 

Zgłoszeń można dokonywać również 
telefonicznie pod nr tel. 081 884 35 84. 
Zgłoszenia winny zawierać: nazwisko i imię 
właściciela posesji, adres, nr telefonu, oraz rodzaj 
eternitu (płaski, falisty, inny,) powierzchnię dachu 
wyrażoną w metrach kwadratowych  
z określeniem budynku – gospodarczy/ 
mieszkalny. 
       Informacja ta jest nam niezbędna do 
oszacowania kosztów przedsięwzięcia i ustalenia 
poziomu dofinansowania do wydatków 
związanych z demontażem, transportem  
i utylizacją eternitu. Czynności zdejmowania  
i przygotowania do transportu eternitu muszą być 
wykonywane przez uprawnioną firmę na 
podstawie złożonego wcześniej w Starostwie 
Powiatowym przez właściciela posesji, zgłoszenia 
robót budowlanych. Przy zmianie konstrukcji 
dachowej wymagane jest pozwolenie na budowę. 
Osoby, które zapisane były w roku bieżącym a nie 
dokonały wymiany proszone są o potwierdzenie 
zamiaru wymiany (lub ewentualną rezygnację  
z wymiany) pokrycia dachowego w 2010. 
Jednocześnie informuję, że wymiana pokrycia 
dachowego realizowana w ramach 
dofinansowania w roku bieżącym, musi być 
wykonana w terminie do 30 września 2009 r. 
ponieważ tak stanowi umowa zawarta między 
Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska. 

Marzena Pielaszkiewicz 
 

O umowach „śmieciowych” raz 
jeszcze… 

 
      Realizując obowiązki wynikające z ustawy  
o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. 
U. Nr 144 poz. 1042 z dnia 26 czerwca 2006 r.) 
opracowany został Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik, 
przyjęty uchwałą  Nr. VI/21/2007 dnia 30 marca 
2007 r. Regulamin został ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 
06.06. 2007r. 
      Przypominam, że zgodnie z zasadami 
ustalonymi w regulaminie na właścicieli oraz 
zarządców nieruchomości nałożony został 
obowiązek zawarcia umów indywidualnych na 
odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych  
z odbiorcami świadczącymi usługi w tym 
zakresie, oraz wyposażenia swoich posesji  
w pojemniki na odpady, nie mniejsze niż 110 l.  
      Cytowana na wstępie ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach określa 
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obowiązki właścicieli nieruchomości (art. 5, ust. 1 
brzmi: Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia 
służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone  
w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych; 

3) zbieranie powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi  
w regulaminie; 

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych  
      w zbiornikach bezodpływowych; 
3b) pozbywanie się zebranych na terenie 

odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami 
ustawy i przepisami odrębnymi; 

4) uprzątnięcie błota śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczalny 
płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych; 

5) realizację innych obowiązków określonych 
w regulaminie. 

oraz sposób postępowania w przypadku nie 
wywiązywania się z tych obowiązków:                              
art. 5 ust. 6. nadzór nad realizacją obowiązków 
określonych w ustępie 1-4 sprawuje wójt, 
burmistrz, lub prezydent miasta. i art. 7.  
W przypadku stwierdzenia niewykonania 
obowiązków o których mowa w ust. 1-4, (wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję 
nakazującą wykonanie obowiązku.              
      W sytuacji gdy właściciele nieruchomości nie 
zawarli stosownych umów obowiązek ten 
nakładany jest na właścicieli w drodze decyzji 
administracyjnej, określającej wielkość i terminy 
uiszczania opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych. Decyzji tej nadaje się rygor 
natychmiastowej wykonalności i jest ona 
wydawana na okres jednego roku. Decyzja ta 
ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydanej  
z urzędu, jeżeli właściciel nie przedstawi na co 
najmniej 3 miesiące przed upływem daty 
obowiązywania decyzji, umowy w której termin 
rozpoczęcia wykonywania usług nie jest 
późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 
decyzji. W związku z powyższym wracam się  
z apelem aby osoby, które nie dopełniły 
obowiązku bezzwłocznie zawarły umowę na 
odbiór odpadów komunalnych. 

M.P. 
 

O wycince drzew 
 

     Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów 
wydawane jest na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 poz. 880)  
o ochronie przyrody, rozdział o ochronie 
terenów zieleni i zadrzewień. Zezwolenie 
wymagane jest na usunięcie (wycinkę lub 
przesadzenie) drzew i krzewów ozdobnych,  
w przypadkach gdy: 

• wiek drzew i krzewów ozdobnych 
przekracza 5 lat, 

• drzewa i krzewy nie stanowią plantacji. 
      Usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości (z zastrzeżeniem terenu 
wpisanego do rejestru zabytków) może nastąpić 
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta 
Gminy na wniosek posiadacza nieruchomości. 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest 
właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę 
jej właściciela lub jeśli nieruchomość stanowi 
współwłasność należy dołączyć zgodę 
współwłaściciela. 

Wniosek o wydanie zezwolenia można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Gminy w Kraśnik 
www.krasnik.woi.lublin.pl, bądź uzyskać  
w Urzędzie Gminy w pok. nr 1. 

     Ze sprawami dotyczącymi wycinki drzew  
w lesie należy zwracać się do p. Pawła Raka, 
który pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Kraśniku 
w poniedziałki i wtorki w godz.  8.00-9.00. 

M.P. 
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Ulgi w podatku od nieruchomości 
 

 Z dniem 1 września 2009 r. weszła w życie 
uchwała Rady Gminy Kraśnik z dnia 30-06-2009 
r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku 
od nieruchomości w związku z rozpoczęciem 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
tworzeniem nowych miejsc pracy. 
 Ulgi dotyczyć będą podatników którzy: 

1. zarejestrują działalność gospodarczą  
i rozpoczną jej prowadzenie po dniu 
wejścia w życie uchwały, a przed 31 
grudnia 2013 r., 

2. rozpoczną prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie gminy, w związku 
ze zmianą właściwości miejscowej jej 
wykonywania, 

3. rozszerzą działalność gospodarczą o nowy 
rodzaj (inna grupa PKD nie związana  
z dotychczasową działalnością) z tym, że 
zwolnienie dotyczy tylko nowego rodzaju 
wykonywanej działalności. 

Zwolnienie dotyczy budynków i gruntów 
związanych z prowadzeniem tej działalności : 
a) w pierwszym roku - 100 % 
b) w drugim roku  - 50 lub 60 % 
c) w trzecim roku  - 25 lub 40 % 
Ulga może być zastosowana również przez okres 
trzech lat, w stosunku do podatników, którzy 
utworzą nowe miejsca pracy i utrzymają je przez 
okres dwóch lat, w następujący sposób : 

1. od    1 do   5 miejsc pracy – 20 %  
2. od   6  do 20 miejsc pracy – 40 % 
3. od  21 do 50 miejsc pracy – 60 % 

należnego podatku od nieruchomości. 
Nie dotrzymanie warunków zawartych w uchwale 
przez określony w niej okres powoduje 
wymagalność kwot udzielonego zwolnienia wraz 
z odsetkami. 
Uchwała stanowi program pomocy de minimis  
w rozumieniu rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
379 z 28.12.2006 r.). 
Zainteresowane osoby, szczegółowe informacje 
mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kraśnik pok.  
Nr 24, lub telefonicznie 081 825-23-95. 

Ewa Zimna 
 
 
 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
rolnikom 

 
 Przypominamy wszystkim producentom 
rolnym, że w dniach od 01 do 30 września 2009 
r. przypada następny okres rozliczeniowy, kiedy 
to w Urzędzie Gminy Kraśnik (pokój Nr 24) 
przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, zakupionego w okresie od 01 marca 
2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.  
 Fakt zakupu potwierdzony musi być 
wystawioną na rolnika – właściciela gospodarstwa 
rolnego fakturą VAT, którą należy dołączyć do 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 
 Limit oleju napędowego w 2009 roku na  
1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wnosi  
86 litrów  i można go było wykorzystać 
jednorazowo w marcu lub w dwóch terminach tj. 
w marcu i we wrześniu, albo też jednorazowo we 
wrześniu. Obecna stawka zwrotu podatku wynosi 
0,85 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego.  
 W celu prawidłowego wypełnienia 
wniosku należy zabrać ze sobą dowód osobisty,  
nr NIP oraz nr konta bankowego. 
 Wnioski można pobrać również ze strony 
internetowej Urzędu Gminy Kraśnik -
www.krasnik.woi.lublin.pl 

E.Z. 
 

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu 

aktualizacji studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kraśnik 

 
 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały nr XLI/178/2006 Rady Gminy Kraśnik  
z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia 
do aktualizacji studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kraśnik, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu w dniach od 25 sierpnia  
2009 r. do 6 października 2009 r., w siedzibie 
Urzędu Gminy Kraśnik w godzinach od 10.00 do 
14.00. aktualizacji studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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gminy Kraśnik wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 05.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Kraśnik w godz. 11.00 do 12.00. 
 Zgodnie z art. 11 ust. 11 w/w ustawy, oraz 
art. 46 pkt 1, art. 39 pkt 3, w związku z art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
z późn. zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie studium, wymagającego 
przeprowadzenia strategicznej ceny 
oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Kraśnik, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem na adres poczty 
elektronicznej krasnik_g@woi.lublin.pl  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
27 października 2009 r. 
 Jednocześnie informuję, że zgodnie  
z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informację 
o środowisku i jego ochronie, o których mowa  
w art. 8 i art. 9 ust. 1 pkt. 3 zamieszczono 
informacje. 
 Ogłoszenie dotyczy wniesionych zmian 
przez mieszkańców w ubiegłym roku. 

Wójt Gminy Kraśnik 
 

Inwestycje wykonane w 2009 roku  
 

1. Budowa chodników dla pieszych: 
- Słodków Pierwszy – dł. 438 mb, wartość: 
98 705,04 zł; 
- Pasieka – dł. 580 mb, wartość: 104 658,80 zł; 
- Kowalin – dł. 330 mb, wartość: 46 078,05 zł; 

2. Przebudowa dróg: 
- Mikulin – dł. 200 mb, wartość: 98 094,91 zł; 
- Spławy Drugie – dł. 250 mb, wartość: 61 235,60 
zł; 

- Stróża Kolonia ul. Pogodna – dł. 200 mb, 
wartość: 41 600, 

3. Oświetlenia drogowe: 
- Spławy Drugie Niziny – dł. 1500 mb, wartość: 
86 142,00 zł; 
- Stróża ul. Towarowa – dł. 200 mb, wartość: 
19 930,33 zł. 

Inwestycje do wykonania w 2009 
roku 

1. Chodnik dla pieszych w miejscowości 
Stróża Kolonia ul. Różana. 

2. Przebudowa drogi Słodków Drugi dł. 500 
mb. 

3. Oświetlenia drogowe w miejscowościach: 
- Lasy ul. Jodłowa, 
- Stróża Kolonia ul. Różana, ul. Topolowa, 
- Dąbrowa Bór. 

Stanisław Kot 
 

Rozgrywki Ligi Gminnej 
 

W dniach 26.07.2009 – 09.08.2009r odbyły się 
rozgrywki amatorskiej Ligi Gminnej  w piłkę 
nożną. Mecze odbywały się na boisku w Stróży, 
które podzielone było na dwa mniejsze boiska. 
Rozgrywano na nich równocześnie dwa mecze. 
Do Ligi zgłoszono siedem zespołów. Drużyny na 
boisku występowały po 6 zawodników. 
Ostatecznie po wszystkich rozegranych meczach 
końcowa tabela przedstawia się następująco: 

1. Słodków Drugi 
2. Stróża Kolonia 
3. Słodków Pierwszy  
4. Kowalin 
5. Spławy 
6. Podlesie 
7. Mikulin 

Mistrzem Amatorskiej Ligi Gminnej została 
drużyna ze Słodkowa Drugiego, która otrzymała  
z rąk Wójta Gminy Kraśnik Mirosława 
Chapskiego puchar. 
 Wszystkie drużyny zostały uhonorowane 
pamiątkowymi dyplomami za uczestnictwo  
w rozgrywkach. Ukoronowaniem Ligi był mecz 
rozegrany pomiędzy wschodem a zachodem 
gminy. Drużyny zostały stworzone z zawodników 
występujących w lidze oraz Radnych Gminy 
Kraśnik, którzy czynnie wsparli swoje drużyny na 
boisku. Gospodarzy wspomagał Jerzy Bańka, 
gości natomiast Kępa Jerzy, Andrzej Hanaj  
i Marcin Kozub. Lepsi okazali się goście, którzy 
wygrali mecz 3:1. Poziom sędziowania nie był 
niższy od poziomu gry. 
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Obserwując z boku wszystkie mecze 
można było zauważyć bardzo profesjonalne 
podejście do gry wszystkich zawodników, wolę 
walki do ostatniego gwizdka. Pomimo 
przegrywanego meczu dużą ilością bramek 
wszyscy grali do końca, nie był najważniejszy 
wynik, lecz zabawa oraz sama gra. 
 Pozytywnym aspektem rozgrywek było to, 
że przedział wiekowy zawodników był  
w granicach od 16 do 50 lat. 
 Po zakończeniu ostatniego meczu wszyscy 
zawodnicy oraz kibice zgromadzili się przy 
ognisku gdzie w przyjacielskiej atmosferze przy 
kiełbaskach i napojach wspominali rozegrane 
mecze i wybiegano w przyszłość omawiając jak  
w nadchodzącym roku jeszcze lepiej 
zorganizować rozgrywki Ligi Gminnej. 

Andrzej Hanaj 
 
 
 

OGŁOSZENIA REKLAMOWE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH 

PRZEDSIĘBIORCÓW  
Z TERENU GMINY KRAŚNIK 

DO ZAMIESZCZANIA 
DARMOWYCH OGŁOSZEŃ 

REKLAMOWYCH 

ZAPRASZAMY!!!!! 
Redakcja 

 
 
 

Szkółka Krzewów OzdobnychSzkółka Krzewów OzdobnychSzkółka Krzewów OzdobnychSzkółka Krzewów Ozdobnych    
    

Marzena Drop            tel. 081 884 57 96 

Spławy Drugie 48     kom. 0 695 580 907 

23-200 Kraśnik       kom. 0 667 421 892 
 

 
Zakład usługowo – remontowy 

„SEBA” 
mgr inż. S. Błaszczyk 

 
Kompleksowe remonty mieszkań 

Spławy Drugie 9         tel. 785 154 227 
23-200 Kraśnik           510 439 080 

e-mail: firma.seba@o2.pl 
 

 
OGŁOSZENIE!!! 

Najlepszej jakości WĘGIEL  ze Śląska: orzech, 
kostka, miał. 

Tanio! 
Możliwość sprzedaży ratalnej. 

Załadunek gratis i możliwość transportu. 
Oferuje 

Stały punkt sprzedaży firma  
BAMA w Stróży, tel.: (081) 821 01 03 

Gwarantujemy udany zakup 
 

Firma JAR - MAX Jarosław 
Sokal  

Oferuję usługi w zakresie: 

• wynajem podnośnika koszowego 
• wszelkich prac na wysokości 
• wycinka, prześwietlanie i pielęgnacja 

drzew 
• współpraca z agencjami reklamowymi 

Podlesie ul. Górna 12  
23-200 Kra śnik  

tel. kom. 511 479 828  
e-mail: jaroslaw_sokal@onet.eu  

www.jarmax.republika.pl 
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