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W 1918 r. po 
123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się 
i wybiło na niepodległość.  
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna 
światowa, która przyniosła klęskę wszystkim 
trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie 
rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa 
monarchia austro- węgierska rozpadała się  
i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod 
naporem wojsk Ententy. Dla Polaków była to 
niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać 
utracony byt państwowy. Widząc klęskę 
zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę 
wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego 
państwa. W dniu 28 października 1918 roku  
w Krakowie powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna pod kierownictwem Wincentego 
Witosa, która zaczęła przejmować władzę  
z rąk Austriaków na terenie Galicji i Ś ląska 
Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej dzieła 
było w kilka dni później rozbrojenie załogi 
austriackiej przez członków konspiracyjnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów 
i młodzież.  W dniu 1 listopada 1918 r. we 
Lwowie wybuchły walki polskiej ludności  
z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie 
Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.  

””””Niech kaNiech kaNiech kaNiech kaŜdy z nas wspomni tych, co dy z nas wspomni tych, co dy z nas wspomni tych, co dy z nas wspomni tych, co 
odeszli juodeszli juodeszli juodeszli juŜ tam…” tam…” tam…” tam…”    

    
1 i 2 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich 
Świętych i Zaduszki. Jak co roku, na 
cmentarzach tłumnie gromadzą się ludzie.  
W dniu tym przypomina się nie tylko osoby 
oficjalnie uznane za święte i takimi ogłoszone, 
ale przede wszystkim ludzi, których życie 
nacechowane było świętością. Jest to także 
święto wszystkich, dla których celem jest życie 
prowadzące do zbawienia. Jeździmy na groby 
zarówno te bliższe, jak i dalsze. Zapalamy 
znicze, kładziemy wieńce i wspominamy 
zmarłych bliskich. Zatrzymujemy się na chwilę 
w ciszy i zadumie, by pomyśleć o tych, których 
już z nami nie ma. Często spotykamy się też ze 
zwyczajem palenia znicza na grobach dawnych, 
opuszczonych. Chodzi o to, by pokazać, że jest 
to święto wszystkich zmarłych, także tych już 
dzisiaj zapomnianych. Symboliczna lampka 
ognia kojarzona jest bowiem z wiecznością,  
a także symbolizuje pamięć i światło życia. 
Wiele osób zapala znicz również na grobach 
Nieznanych Żołnierzy w terenie - by uczcić 
pamięć anonimowych żołnierzy, do dziś 
niezidentyfikowanych, poległych na wojnach, 
aby pamięć o nich była wiecznie żywa. 

Monika Kania 
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W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego,  
w którego skład weszli przedstawiciele PPS, 
PPSD i PSL „Wyzwolenie”. Równocześnie 
podległe rządowi oddziały przystąpiły do 
rozbrajania wojsk okupacyjnych na 
Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie. W tym właśnie 
czasie powrócił do kraju Józef Piłsudski, więziony 
od lipca 1917 roku przez Niemców. W dniu 10 
listopada 1918 roku Józef Piłsudski przybył do 
Warszawy. Jego przyjazd wywołał entuzjazm 
ludności stolicy i masowe rozbrajanie okupantów 
na terenie całej Kongresówki.  W dniu 11 
listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad 
formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni 
później przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień 
wcześniej podporządkował mu się również 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej  
w Lublinie. Józef Piłsudski powołał nowy 
centralny rząd, który w dniu 21 listopada wydał 
manifest zapowiadający reformę rolną  
i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, 
uzależniając jednak ich przeprowadzenie od 
powstania przyszłego Sejmu Ustawodawczego. 
Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo 
korzystne dla robotników warunki pracy  
i zapowiedział wybory parlamentarne. 

Red. 
 

Z prac Rady Gminy 
W dniu 25 września odbyła się XXXIII 

sesja Rady Gminy Kraśnik. W trakcie obrad 
podjęto między innymi uchwały w następujących 
sprawach: 
1. Przejęcia pojazdu na własność Gminy Kraśnik. 
Podjęta uchwała wprowadza przejęcie pojazdu 
marki Renault Trafic na własność Gminy Kraśnik. 
Pojazd ten został odnaleziony przez policję na 
terenie Gminy,w miejscowości Lasy ul. Jodłowa, 
skąd został usunięty na parking strzeżony.  
W ciągu 6 miesięcy nie została ustalona osoba 
uprawniona do jego odbioru, w wyniku czego 
Rada Gminy podjęła uchwałę o przejęciu pojazdu 
na własność Gminy Kraśnik. 
2. Zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości 
Stróża na lata 2009 – 2015”.  
Uchwała ta zatwierdza ,,Plan Odnowy 
Miejscowości Stróża”. Plan ten jest elementem 
odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków 
pracy i życia mieszkańców. Celem tego planu jest 
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych  

i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 
obszarów wiejskich. Realizacja planu ma służyć 
integracji społeczności lokalnej, lepszemu 
zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci  
i młodzieży oraz rozwojowi organizacji 
społecznych. 

Ponadto Pan Ludwik Bielecki, Radny 
Rady Powiatu przedstawił informację dotyczącą 
przebiegu prac związanych z budową obwodnicy 
Kraśnika. Planowany zakres robót budowlanych 
przewidziany w roku bieżącym zawiera 
wykonanie całego zakresu robót ziemnych trasy 
głównej z wykonaniem warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni, wykonanie podbudowy  
i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem, podbudowy z kruszywa i podbudowy 
bitumicznej, oraz wykonanie obiektów 
inżynierskich w stanie surowym. 

Pani Maria Koziejowska  Przedstawiciel 
NZOZ ,, Rodzina” poinformowała o problemie 
spalania śmieci w domowych piecach. Podczas 
spalania emitowane są do atmosfery pyły, które 
odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla 
zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami 
ciężkimi. Spalający śmieci w domowych piecach 
dają współmieszkańcom potężną dawkę 
dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru,  
a także rakotwórczych związków zwanych 
dioksynami i furanami. 1 kg spalonych folii 
butelek, itp. wystarczy, żeby wytworzyć aż 280 
litrów gazowego chlorowodoru, który z parą 
wodną tworzy kwas solny. 

Paweł Kozakowski. 
 

WyŜŜŜŜsze dopłłłłaty obszarowe 
Według kursu wymiany 4,2295 złotych za 

euro będą przeliczane stawki płatności bezpośrednich 
za 2009 r. Jest to znacznie wyższy (blisko o 1/3 ) kurs 
niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił 3,3967 PLN/EUR 
i oznacza, że polscy rolnicy dostaną wyższe niż  
w ubiegłym roku dopłaty bezpośrednie. Kurs 
przeliczeniowy euro na złotówki dotyczący tych 
płatności, określa Europejski Bank Centralny na 
ostatni dzień roboczy września, w tym roku był to 30 
września. Kursy przeliczeniowe z tego dnia 
publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE  
i obowiązują we wszystkich państwach, których 
oficjalną walutą nie jest euro. 

Łączna kwota przeznaczona na dopłaty 
bezpośrednie za 2009 r. wynosi około 3 miliardy euro. 
Poziom dopłat jaki otrzymają polscy rolnicy za 2009 
rok stanowi 90% płatności jakie dostaną ich koledzy  
w Państwach „starej” Unii, w tym 60% pochodzić  
będzie z budżetu UE (ok. 2 mld euro), a 30% ze 
środków krajowych (ok. 1 mld euro). 



 
 

3 

 W tym roku biuro powiatowe ARiMR  
w Kraśniku przyjęło 10 254 wniosków o przyznanie 
takich dopłat. 
 We wnioskach złożonych w 2009 roku  
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolnicy 
z powiatu kraśnickiego ubiegają się o: 

1. jednolitą płatność obszarową (JPO) 10 253 
rolników; 

2. krajowe uzupełniające (UPO) płatności 
obszarowe, w tym: 

• płatności do powierzchni uprawy chmielu, 13 
rolników; 

3. płatności do powierzchni uprawy roślin 
przeznaczonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatność 
zwierzęca) – 2468 rolników; 

4. przejściowe płatności z tytułu owoców 
miękkich – truskawek, malin – 4704 rolników; 

5. płatność cukrową – 764 rolników; 
6. płatność do upraw roślin energetycznych,  

w tym roku wypłacane po raz ostatni – 7 
rolników. 

Stawki poszczególnych płatności okreś lone  
w złotówkach zostaną podane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosownym 
rozporządzeniu, w przybliżeniu wyniosą: 
- płatność podstawowa (JPO) – 507 zł/ha 
- płatność uzupełniająca (UPO) – 356 zł/ha 
- płatność zwierzęca – 502 zł/ha 
- płatność do owoców miękkich – 1692 zł/ha 
- płatność do roślin energetycznych – 190 zł/ha 
- płatność cukrowa – 53 zł/tony. 
 ARiMR rozpocznie wypłatę płatności 
bezpośrednich od 1 grudnia 2009 r. i jeszcze do końca 
roku zamierza zrealizować je dla około 70% rolników. 
Agencja jest przygotowana do wypłaty płatności. 
Wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie przeszły 
już kontrolę kompletności, z czego ponad 98% także 
kontrolę administracyjną. 

                                            Andrzej Maj 
                                               Kierownik Biura Powiatowego 

                                           w Kraśniku 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
 Dużym zainteresowaniem rolników  
z terenu gminy Kraśnik, cieszyło się składanie 
wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w drugim terminie rozliczeniowym  
tj. we wrześniu 2009 r. 
 W okresie od 01-09 do 30-09-2009 r. do 
tutejszego Urzędu wpłynęły 334 wnioski na kwotę  
zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 71 283 zł co 
jest porównywalne do wniosków za miesiąc marzec 
bieżącego roku. 
 Wypłata przyznanych kwot nastąpi  
w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. 

  Jak widać dokonywanie zakupu oleju 
napędowego w uprawnionych do tego punktach  
i zbieranie faktur VAT, a następnie składanie 
wniosków, w wyznaczonych terminach, o zwrot 
podatku akcyzowego, jest opłacalne i chociaż  
w części pomniejsza wysokie koszty produkcji rolnej. 
 Przypominamy jednocześnie wszystkim 
producentom rolnym, że następny okres rozliczeniowy 
przypada w dniach od 01 do 31 marca 2010 r. 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 września 2009 r. do 28 lutego 2010 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 2010 roku na  
1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wnosi  
86 litrów i można go będzie 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 

Ewa Zimna 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

informuje 
Jednym  z zadań samorządu powiatowego  

wynikającym z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.), jest ochrona interesów 
konsumentów. W imieniu Powiatu zadanie to 
wykonuje powiatowy rzecznik konsumentów. 

Do zadań rzecznika należy  
w szczególności: 

- zapewnienie  bezpłatnego poradnictwa 
konsumenckiego i informacji prawnej, 

- składanie wniosków w sprawie stanowienia  
i zmiany przepisów prawa miejscowego, 

- występowanie do przedsiębiorców  
w sprawach ochrony praw  i interesów konsumentów, 

- współdziałanie z właściwymi miejscowo  
delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej  oraz  
organizacjami konsumenckimi. 

Uprawnieniem rzecznika jest  wytaczanie 
powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie 
za ich zgodą do toczącego się postępowania  o ochronę  
interesów konsumentów. 
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         W 2008 roku Powiatowy Rzecznik Konsumenta 
odnotował 204 sprawy, z którymi zwrócili się  
konsumenci. W porównaniu do poprzednich lat  
oznacza to kolejny wzrost  ilości niezadowolonych 
mieszkańców powiatu, którzy zdecydowali się szukać 
pomocy u rzecznika.  

Biorąc pod uwagę charakter spraw,  
w minionym roku, w zakresie usług dominowały:  
1. skargi na przedsiębiorców świadczących usługi 
telekomunikacyjne,  
2. skargi na usługi ubezpieczeniowe i bankowe, 
3. reklamacje złej jakości obuwia, 
4. reklamacje artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu 
RTV i AGD i sprzętu komputerowego. Odnotowano 
również problemy dotyczące sprzedaży aut  
i akcesoriów samochodowych.  

Mimo upływu lat nie wszyscy sprzedawcy 
przyjmują do wiadomości ciężar odpowiedzialności za 
sprzedawany towar. W wielu przypadkach jeżeli towar 
konsumpcyjny jest niezgodny z umową, przysługujące 
kupującemu prawo reklamacji, której przyjęcia  
i rozpatrzenia w okresie trwania odpowiedzialności 
sprzedawcy  nie mogą odmówić. W dalszym ciągu 
niektórzy konsumenci nie zdają sobie sprawy z  tego, 
że decydując się na kupno jakiejś rzeczy zawierają 
umowę, która zobowiązuje obie strony, a więc  
sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia  towaru  
w pełni sprawnego  i zwrotu jego wartości.  
Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, 
gdy po złożeniu reklamacji sprzedawca nie zdoła 
naprawić lub wymienić  towaru na nowy wolny od 
wad  i to pod warunkiem, że niezgodności są istotne.  

W sprawach spornych wszystkim doradzane 
jest występowanie do przedsiębiorców na piśmie.  Ze 
względów dowodowych taka droga jest najwłaściwsza. 
Przybliżenie uregulowań prawnych, analiza sytuacji,  
a także pomoc w sprecyzowaniu żądań pozwala 
konsumentom na samodzielne zakończenie sprawy.  

Przyczyną kłopotów jest nieznajomość prawa  
i brak nawyku dokumentowania transakcji oraz 
przechowywania dokumentów ich dotyczących. Nie 
można pomóc osobie, która nie zadbała  
o potwierdzenie zawarcia umowy z oznaczeniem 
sprzedawcy, daty sprzedaży, określeniem towaru 
konsumpcyjnego, jego ilości i ceny. Dowodem 
zawarcia umowy sprzedaży może być  paragon.  
Bardzo ważne jest świadome podpisywanie każdej 
umowy, a więc po uprzednim, uważnym przeczytaniu  
i przeanalizowaniu jej treści. Nie można nie zauważyć, 
że przyczyną problemów części konsumentów jest 
naiwność. Krzycząca, kolorowa reklama, zostawiona 
w skrzynce pocztowej informacja o wysokiej wygranej 
bardzo sugestywnie oddziałują na wyobraźnię.  

W dalszym ciągu konieczna jest edukacja 
społeczeństwa w zakresie radzenia sobie  
w sytuacjach, kiedy rozbieżne stają się interesy 
konsumenta i sprzedawcy. Podstawową wiedzę  
w tej dziedzinie winna wynieść młodzież ze szkół, 

ponieważ w programy edukacyjne wpisane zostały 
tematy dotyczące  tej kwestii. Godne odnotowania jest, 
że z prośbą o poradę zwracają się także sprzedawcy   
i to nie tylko z naszego powiatu. Bardzo pomocne  
w kreowaniu świadomości konsumenckiej są 
publikacje przygotowane przez Urząd  Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów albo przez 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na zlecenie 
UOKiK.  

Z całą pewnością znajomość przysługujących  
konsumentom praw oraz obowiązków sprzedawców,  
a także zwyczajna rzetelność  pozwoliłyby uniknąć 
konfliktów. 

                                          Halina Wyka 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta 

 

Stypendia rozdane 
Urząd Gminy Kraśnik informuje, iż stypendium 
w roku szkolnym 2009/2010, zostało przyznane 
202 uczniom zamieszkałym na terenie gminy 
Kraśnik i znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. Na podstawie decyzji wydanych na 
okres 2 miesięcy tj. wrzesień i październik 2009r., 
suma wypłaconych świadczeń stypendialnych 
wyniesie 20 738,00 zł.  

Ponadto w związku ze zmianą wysokości 
kwoty świadczenia rodzinnego, z kwoty 64 zł na 
kwotę 91 zł,  nastąpi zmiana poprzednio 
wydanych decyzji. Bliższe informacje na temat 
stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy Kraśnik w pokoju nr 24 lub pod nr 
tel. 081 825-23-95. 

Monika Matuszczak - Szymczyk 
 

Bezpieczne dziecko na drodze 
Okres jesienno - zimowy, to pora gdy 

szybko zapada zmierzch. Dlatego w tym okresie 
szczególnie ważne jest podejmowanie działań na 
rzecz bezpiecznej drogi dzieci do szkoły. Ze 
statystyk policyjnych wynika, że piesi poruszający 
się po drodze są jedną z przyczyn kolizji  
i wypadków drogowych. Tymczasem art. 43 ust. 2 
Prawa o ruchu drogowym mówi, że dziecko  
w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze  
o zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest 
obowiązane używać elementów odblaskowych  
w sposób widoczny dla innych użytkowników 
ruchu. Takie elementy odblaskowe powinny być 
przymocowane do tornistrów lub kurtek. 
W dniu 20 października, policjanci z Kraśnika: 
podkom. Dorota Węcławska- Baran i asp. szt. 
Kazimierz Kuśmierz odwiedzili uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kowalinie (szkoła znajduje się 
przy drodze krajowej Kraśnik - Annopol) 
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Zdjęcie: spotkanie dzieci ze SP w Kowalinie z Policją. 

omawiając w poszczególnych klasach zasady 
bezpiecznej drogi do szkoły oraz wręczyli im 
elementy odblaskowe zakupione przez Urząd 
Gminy Kraśnik. W najbliższym czasie takie 
odblaski otrzymają wszyscy uczniowie szkół  
w Słodkowie Trzecim i Stróży oraz przedszkole  
w Stróży.  

Andrzej Wojtan 
 

Dzień pieczonego ziemniaka 
Jesień, to pora wykopków ziemniaków. 

Dawniej w krajobrazie polskiej wsi popularne 
było palenie ognisk z naci ziemniaczanej  
i wspólne pieczenie ziemniaków na zakończenie 
wykopków. Takie tradycje nadal kontynuują 
mieszkańcy wsi Suchynia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
W niedzielę, 4 października na placu przy 

wiejskiej świetlicy zebrała się prawie cała wieś 
pod okiem Mariana Zuby - sołtysa wsi. Na stole 
znalazły się takie potrawy z ziemniaka jak: placki 
ziemniaczane, kotleciki z ziemniaka, rolada  
z ziemniaka oraz oczywiście pieczony w ognisku 
kartofelek. Przy dźwiękach kapeli ludowej 
wszyscy bawili się wesoło, wspominając dawne 
obrzędy i tradycje. Mieszkańcy zaprosili Wójta 
Mirosława Chapskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Maja. 

AW 

 

Jubileuszowe spotkania kabaretowe 

w Kąkolewnicy 
Już po raz dziesiąty w dniach 10-11 

października do Kąkolewnicy, pow. Radzyń 
Podlaski zjechały zespoły kabaretowe z całej  
Lubelszczyzny i terenów sąsiednich. W sumie 20 
kabaretów. Organizatorami przeglądu byli: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie  
i Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy. Tak 
się złożyło, że te spotkania już dawno 
przekroczyły granice woj. lubelskiego. W latach 
poprzednich gościły tu kabarety z Radomia, 
Krakowa czy ze Ś ląska. 
Po raz pierwszy w przeglądzie kabaretów 
„K ąkolewisko” wziął udział kabaret 
„Suchynianki” z Suchyni. Zaprezentował program 
zatytułowany „I tak życie płynie” i otrzymał 
nagrodę. Kabaret oficjalnie działa od ubiegłego 
roku. Kierownikiem i założycielem jest Marian 
Zuba - sołtys wsi, któremu dzielnie we wszystkim 

pomaga żona Maria.  
Zdjęcie: Kabaret „Suchynianki” w Kąkolewnicy 

Kąkolewnickie Spotkania Kabaretowe 
przez 10 lat wytworzyły swój specyficzny 
charakter, mają „swój klimat”. Tu 20 - latek 
doskonale bawi się z 60- latkiem. Na scenach 
łączą się pokolenia i środowiska, ośrodki kultury  
z dużych miast i małych wiosek, studenckie 
formacje śmieją się z programów pokazywanych 
przez seniorów i na odwrót. I o to właśnie chodzi 
aby zintegrować środowiska skupione wokół 
satyry oraz humoru, aby podpatrzeć pomysły,  
a nade wszystko dobrze się bawić - mówiła Iwona 
Niewczas, przewodnicząca jury, instruktor WOK 
w Lublinie. 

AW 
 

Beniaminek z Kowalina liderem ,,A” 
klasy 
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 Sezon przygotowawczy jak i runda 
jesienna w wykonaniu LKS Kowalin to pasmo 
sukcesów. Awans z drugiego miejsca „B” klasy 
do wyższej klasy jako jedyny zespół w grupie. 
Boisko, na którym do tej pory zespół występował 
nie zostało dopuszczone do rozgrywek. W tym 
momencie chciałbym serdecznie podziękować 
panu Mirosławowi Chapskiemu – Wójtowi  
Gminy Kraśnik, oraz panu Ryszardowi Koziarze - 
prezesowi LKS Stróża za udostępnienie obiektów 
sportowych oraz boiska przy Gimnazjum  
w Stróży. 

Pod kierunkiem trenera – pana Dariusza 
Matysiaka zespół odnosi duże i bardzo widoczne 
sukcesy o czym świadczą poniższe wyniki: 

LKS Kowalin  Wisła Annopol 1:3 
Orzeł Urzędów LKS Kowalin  1:2 
LKS Kowalin  Roztocze Batorz 4:0 
GLKS Potok Wielki LKS Kowalin  0:4 
LKS Kowalin  Sygnał Chodel 1:0 
LKS Kowalin  Płomień Trzydnik Duży 4:2 
Wodniak Łaziska LKS Kowalin  2:6 
LKS Kowalin  Iskra Krzemień 3:2 

Nikt się nie spodziewał że nieznana drużyna na  
,,A” klasowych boiskach będzie spisywać się tak 
dobrze. Do rozegrania pozostały jeszcze cztery 
kolejki: 
31.10.2009 r. Tęcza Kraśnik – LKS Kowalin 
08.11.2009 r. LKS Kowalin – Stok Zakrzówek 
11.11.2009 r. Sportico Szastarka – LKS Kowalin 
15.11.2009 r. LKS Stróża – LKS Kowalin 
Wszystkich kibiców zapraszamy na mecze, jak 
również na naszą stronę internetową: 
http://lkskowalin.futbolowo.pl. Na stronie 
znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące 
drużyny. 

Marcin Kozub 
Prezes LKS Kowalin 

 

INFORMACJA 
 Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Kraśnik 
informuje, że na przełomie maja/czerwca 2010 
roku odbędzie się uroczystość Jubileuszu 50-
lecia Pożycia Małżeńskiego. 
 Zainteresowane pary małżeńskie, które 
zawierały związek małżeński w roku 1958 oraz 
1959, a nie zdecydowały się jeszcze na 
uczestniczenie w tej uroczystości, prosimy  
o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Kraśniku,  
ul. Piłsudskiego 1, pok. nr 4, w terminie do końca 
listopada 2009 roku. 
 Należy przynieść ze sobą odpis skrócony 
aktu małżeństwa.  

Wójt  Gminy Kraśnik 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
Agencja Rozwoju Lokalnego w Kraśniku,  
ul. Mostowa 2 tel.: 081 825-20-90 organizuje 
bezpłatne szkolenia dla rolników w różnych 
zawodach. Szkolenia organizowane są zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn. Osoby zainteresowane 
prosimy o zgłaszanie się do siedziby ARL przy  
ul. Mostowej 2. Zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy do udziału w szkoleniach i korzystania  
z ofert umożliwiaj ących podwyższanie swoich 
kwalifikacji i zdobycie nowych doświadczeń. 

Red. 

KOMUNIKAT 
 Informuje się, że zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236 poz. 2008) oczyszczanie ze śniegu i lodu 
oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń  
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
należy do właścicieli lub zarządców tych 
nieruchomości. 
 Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19 poz. 115) utrzymanie zjazdów, łącznie ze 
znajdującymi się pod nimi przepustami należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów 
przyległych do drogi. Prosimy mieszkańców  
o udrożnienie przepustów pod zjazdami. 

Stanisław Kot 

NIE SPALAJ PLASTIKU!!! 
JEŚLI TO ROBISZ 

TRUJESZ RÓWNIEŻ 
SIEBIE I SWOJE DZIECI 

OGŁOSZENIA REKLAMOWE:  

Wydawca:     Urząd Gminy Kraśnik       Rej. Pr. 822     (miesięcznik) 
Red. Andrzej Wojtan, Izabela Krawczyk 
 
 
Redakcja nie ponosi odpow iedzialności za treść i stylistykę 
indyw idualnych artykułów. 

OGŁOSZENIE!!!  
Najlepszej jakości WĘGIEL  ze Śląska: orzech, kostka, miał, 

ekogroszek. 
Tanio! 

Możliwość sprzedaży ratalnej, Załadunek gratis 
i możliwość transportu,.Oferuje 

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

 

WULKANIZACJA 
Tadeusz Rak 

opony, felgi, montaż 
Spławy Pierwsze, ul. Ostrowiecka 35 

tel . 0 693 40 80 40 


