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W dniu 31 grudnia 2011 roku 
mieszkańcy Karpiówki obchodzili 68. 
rocznicę tragicznego Sylwestra 1943 
roku. Zamordowanych zostało wtedy 42 
mieszkańców, najmłodszy miał 1 rok. 
Najpierw o godzinie 9.00 w kościele 
parafialnym w Stróży odprawiona została 
Msza Święta za poległych i pomo-
rdowanych mieszkańców Karpiówki 
w latach II wojny światowej. Mszę 
odprawił ks. kanonik Grzegorz Stąsiek, 
proboszcz parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej  i  Tró jcy Prze-
najświętszej w Stróży w asyście ks. 
Łukasza Kasperka. We Mszy Świętej 
udział wzięli również kombatanci 
zrzeszeni w organizacjach kom-
batanckich z terenu miasta i gminy 
Kraśnik – Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych – Koła 
Nr 1 i FŁT, Klub Oficerów Rezerwy rowe uczniów ze  Szkoły Podstawowej Organizacji Kombatanckich z II wojny
im. gen. Kazimierza Dworaka, Narodowe im. Ks. Stanisława Zielińskiego oraz światowej w Polsce działające w 
Siły Zbrojne. Pierwszy raz udział wzięli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła Warszawie reprezentował jego Prezes płk 
kombatanci z Zakrzówka i ze  Stalowej II ze Stróży-Kolonii wraz z dyrektorami dr inż. Tadeusz Kowalczyk. Tradycyjnie 
Woli. Stowarzyszenie Spadkobierców i nauczycielami. Obecni byli również udział wzięły również poczty sztanda-

ze swoimi pocztami sztandarowymi 
strażacy z OSP Słodków Trzeci, Stróża 
i Karpiówka. Samorząd gminy repre-
zentowali: przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Hanaj z radnymi oraz wójt 
Mirosław Chapski. Zarząd Powiatu 
reprezentował Andrzej Maj.  Druga część 
uroczystości odbyła się na cmentarzu 
wojennym w Karpiówce, gdzie po-
szczególne delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. Na zakończenie 
uczestnicy odśpiewali hymn „Boże, coś 
Polskę” .  Wszystkim uczestnikom 
dziękowali: Wójt Gminy oraz w imieniu 
mieszkańców Pan Kazimierz Surma.
 
                                      Andrzej Wojtan

Wspomnienie historii

Cmentarz wojenny w Karpiówce

Delegacje w drodze na cmentarz
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uroczystości uhonorowanych zostało 
6 par małżeńskich:  Państwo Zdzisław 
i Teresa Janiec, Zygmunt i Barbara 
Karwatowscy, Bolesław i Helena Nowak, 
Józef  i Janina Rejek, Kazimierz i Zofia 
Sobaszek oraz Bronisław i Adela Szczuka. 
Na ręce Szanownych Jubilatów Pan Wójt 
przekazał pamiątkowe dyplomy, kwiaty 
oraz  upominki wraz z życzeniami dalszej 
wspólnej drogi w zdrowiu i szczęściu. 
Słowa uznania do dostojnych  jubilatów 
skierowała również Pani Małgorzata 
Rejowska z-ca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. Pięknej rocznicy gratulowali 
również obecni na uroczystości 
członkowie najbliższej rodziny oraz 
przyjaciele. Na uroczystość przybyli także 

W sobotę 11 lutego 2012 roku 
w świetlicy wiejskiej w Stróży odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za 
„Długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Gospodarz uroczystości Wójt Gminy 
Kraśnik Pan Mirosław Chapski wręczył 
medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego małżonkom, którzy 
w związku małżeńskim są ponad pół 
wieku. Pan Wójt  podziękował Jubilatom 
za bardzo duże zaangażowanie w 
budowaniu trwałego związku opartego 
na szacunku, miłości i odpowiedzialności 
jak również za trud włożony w 
wychowanie dzieci i wnucząt. Podczas 

przedstawiciele władz: radny powiatu 
kraśnickiego Pan Andrzej Maj, Prze-
wodniczący Rady Gminy Pan Andrzej 
Hanaj oraz Sekretarz Gminy Pan Henryk 
Wiśniewski.  Uroczystość wręczenia 
Medal i  za  D ługoletn ie  Pożyc ie  
Małżeńskie uświetnił występ artystyczny 
Zespołu Kabaretowo-Śpiewaczego 
“Suchynianki” z  Suchyni. 

       Marta Zabieglińska

Uwaga! Aby zgłosić kandydaturę do 
medalu należy udać sie do Urzędu Stanu 
Cywilnego miejsca zamieszkania 
i przedłożyć odpis aktu małżeństwa. 
Zgłoszenie nie podlega opłatom. 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Jubilaci wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi

Występ zespołu „Suchynianki”

Jubilaci uhonorowani medalami
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Fundusz sołecki
Jednym z elementów tegorocznego budżetu Gminy funduszu dla sołectwa obliczana jest ze względu na ilość 

Kraśnik jest fundusz sołecki. W naszej gminie funkcjonuje od mieszkańców w sołectwie. Poniżej zamieszczamy tabelkę 
dwóch lat, t.j. od początku istnienia. Media donoszą, że z zadaniami z funduszu sołeckiego na 2012 rok zgodnie 
mieszkańcy niektórych gmin w Polsce protestują, ponieważ z wyborami zadań przez mieszkańców naszej gminy. 
radni nie podjęli uchwał o przystąpieniu do tego funduszu. Przypominamy również, że rozliczanie wydatków z funduszu 
Przypominamy, że fundusz sołecki wyodrębniony jest z budżetu prowadzi Urząd Gminy w rozdzieleniu na każde zadanie 
gminy natomiast wydawany może być na zadania własne gminy osobno. Wykonawcy poszczególnych zadań wyłaniani są 
wskazane przez mieszkańców danego sołectwa. Wielkość w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. 

Marzena Rozmus 
     

 
      ZADANIE  WARTOŚĆ

 FS DĄBROWA-BÓR remonty dróg gminnych                                      7.937,00
 FS KARPIÓWKA remont drogi                                                            5.000,00
 FS KARPIÓWKA piknik prozdrowotny                                               4.000,00
 FS KARPIÓWKA plac zabaw                                                               4.342,00
 FS KOWALIN brama do szkoły                                                            3.000,00
 FS KOWALIN dowożenie uczniów szkoły na basen                             1.500,00
 FS KOWALIN sprzęt do  fitness                                                           3.500,00
 FS KOWALIN stroje dla Kowalanek                                                     1.500,00
 FS KOWALIN stroje sportowe promocja gminy                                      500,00
 FS LASY remont kapliczki przydrożnej                                               12.107,89
 FS MIKULIN utwardzenie drogi płytami betonowymi                         7.128,00
 FS PASIEKA-KOLONIA remonty dróg gminnych                              5.553,88
 FS PASIEKA remonty dróg gminnych                                                11.895,10
 FS PODLESIE remonty dróg gminnych                                             10.086,00
 FS PODLESIE wyposażenie świetlicy wiejskiej                                    4.000,00
 FS SŁODKÓW DRUGI lampa przy świetlicy                                      1.000,00
 FS SŁODKÓW DRUGI wyposażenie świetlicy wiejskiej                    17.660,00
 FS SŁODKÓW PIERWSZY zabudowa lekka wiaty                           21.279,00
 FS SŁODKÓW TRZECI dni Słodkowa                                              3.938,00
 FS SŁODKÓW TRZECI utwardzenie dróg                                       15.000,00
 FS SPŁAWY DRUGIE przycinka drzew przy drodze                           3.000,00
 FS SPŁAWY DRUGIE utwardzenie dróg                                             6.086,00
 FS SPŁAWY PIERWSZE budowa altany przy świetlicy                      11.469,52
 FS STRÓŻA remonty dróg gminnych                                                 21.087,00
 FS STRÓŻA-KOLONIA dni miejscowości                                          5.279,00
 FS STRÓŻA-KOLONIA  wynajem hali sportowej                               4.000,00
 FS STRÓŻA-KOLONIA doposażenie placu zabaw 
 przy szkole podstawowej            3.000,00
 FS STRÓŻA-KOLONIA progi zwalniające i lustra                               5.500,00
 FS STRÓŻA-KOLONIA instruktor aerobiku                                  3.500,00
 FS SUCHYNIA ogrodzenie placu boiska                    4.821,00
 FS SUCHYNIA wyposażenie świetlicy                  10.500,00

           RAZEM  219.169,39

Środki wyodrębnione w budżecie gminy stanowiące fundusz sołecki
w podziale na rodzaje zadań w poszczególnych miejscowościach

    W roku 2011 w Gminnej Bibliotece 
Publicznej zarejestrowano 563 czytelników. 
Wypożyczenia  księgozbioru na zewnątrz 
wyniosły:  11.340 w tym:  10.581 –  książki,    
732  –  cza sop i sma  oraz  27  p ły t  
CD. Udostępnianie prezencyjne: 2519   
w tym :   395  –  książki ,  2041 –  czasopisma 
oraz  83 udostępnienia  Internetu .   
Księgozbiór GBP powiększył się o 539 
woluminów w tym:  z zakupów 367, dary 
79 oraz dotacja Biblioteki Narodowej 93. 

W minionym roku biblioteka 
zrealizowała następujące zadania: Konkurs 
Plastyczny na Pisankę Wielkanocną,  Etap 
Gminny  XXX  Ma łeg o  Konkursu  
Recytatorskiego,  Pogadanka o zwyczajach  
i tradycjach okresu Świąt Wielkanocnych 
dla dzieci z Przedszkola („Kowalanki 
i pisanki”), 3  spotkania z dziećmi 
z Przedszkola w Stróży,  3  spotkania 
z dziećmi z Przedszkola w Stróży z cyklu 
„ C z y t a n i e  n a  d y w a n i e ” ,   
3 spotkania z grupą teatralną z kl. III z SP. 
w Stróży ,  Spotkanie z książka dla kl. III z SP. 
w Stróży ( Książka mojego dzieciństwa,  
Konkurs Poezji i Piosenki Ludowej dla 
dzieci „Jarzębinka”, „Leśne Jasełka” – 
widowisko przygotowane z grupą teatralną 
z SP. w Stróży dla  mieszkańców DPS 
w Kraśniku przy ul. Łąkowej. 
        W następnym numerze gazetki 
Biblioteka zaprezentuje sylwetkę fundatorki 
kaplicy w Stróży – ordynatowej Teresy Anieli 
z Michowskich Zamoyskiej. 

Agnieszka Płatek

Gminna Biblioteka 
        Publiczna
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1. Dąbrowa-Bór          - nawierzchnia asfaltowa na ul. Stalowej,  chodnik na ulicy Dąbrowieckiej

2. Stróża-Kolonia        - chodnik 400 mb ul. Pogodna, nawierzchnia asfaltowa ul. Świerkowa, Nadstawna,
oświetlenie drogowe ul. Pogodna,  kanalizacja ul. Lipowa, sieć wodociągowa ul. Słoneczna 

 
3. Stróża            - chodnik ul. Wapienna, droga pod drugi pas zabudowy plus media  

 
4. Słodków Pierwszy  - sieć kanalizacyjna, drugi pas zabudowy plus media,  remont chodnika z płytek betonowych 

 
5. Słodków Drugi       - kontynuacja  chodnika  dla pieszych  (droga powiatowa), sieć kanalizacyjna, utwardzenie                                    

drogi do stawów, chodnik na kolonii Słodków Drugi

6. Słodków Trzeci      - dokończenie poszerzenia pobocza drogi, montaż przystanku przy drodze powiatowej,
                                   sieć wodociągowa wzdłuż drogi do Szastarki, udrożnienie drogi na końcu miejscowości 
 

7. Suchynia             - remont chodnika ul. Suchyńska  (droga powiatowa), oświetlenie uliczne ul. Podmiejska,
                                          oświetlenie uliczne ul. Nadstawnej, budowa sieci kanalizacyjnej, aktualizacja numeracji,                   

nawierzchnia asfaltowa ul. Suchyńska i ul. Nadstawna 
 

8. Karpiówka              - remont budynku OSP, sieć wodociągowa wzdłuż drogi do Sulowa 
 

9. Pasieka-Kolonia      -  oświetlenie drogowe do granicy gminy, sieć wodociągowa 700 mb, 
                              nawierzchnia asfaltowa do granicy gminy, prawne uregulowanie własności działek          

pod drogami
 

10. Podlesie              - dokończenie chodnika ul. Podleska  (droga powiatowa), odnowienie nawierzchni na 
drodze powiatowej w Podlesiu, utwardzenie drogi do strzelnicy, 

 
11. Mikulin             - oświetlenie drogowe ul. Mikulińska , nawierzchnia asfaltowa ul. Trzydnicka 

12. Pasieka             - budowa sieci kanalizacyjnej,  dokończenie remontu chodnika, utwardzenie drogi do ul.                  
Zaklikowskiej (przez łąki)

13. Lasy             - zakup działki na plac zabaw 

14. Spławy Drugie      - oświetlenie drogowe przy drodze do masarni, utwardzenie 3 dróg (łącznie około1500 mb)

15. Spławy Pierwsze   - ujęcie wody, remont chodnika, 

16. Kowalin            -  przebudowa chodnika

Inne potrzeby niezbędne do realizacji:
 - wymiana pieców c.o. do ogrzewania szkół, świetlic razem 7 szt.,
-  termomodernizacja budynku przedszkola w Stróży oraz szkoły podstawowej w Kowalinie,
-  bieżące utrzymywanie dróg dojazdowych do pól, 
-  samochód dla OSP Stróża 
Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej: W roku 2009 w obiektach szkolnych w naszej gminie Państwowa Straż Pożarna wydała 
decyzje w sprawie dostosowania szkoły podstawowej i przedszkola w Stróży-Kolonii do obowiązujących wymagań p.poż. 
Realizacja tych decyzji to kwota ponad 375 tys. zł.                                                                                   Wójt Gminy Kraśnik

Zapotrzebowanie przekracza możliwości
Przypominamy, że wnioski sołectw do realizacji w budżecie gminy składa się do 15 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy. Niestety nie można zrealizować wszystkich wniosków, ponieważ środki budżetu są ograniczone. Na 2012 rok propozycje 
sołectw oszacowano na 16 mln. zł. Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które z powodu ograniczonych  możliwości finansowych 
nie będą zrealizowane w 2012 roku, mimo iż są bardzo potrzebne i wszystkie sołectwa trafnie je wskazały. 
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Od stycznia br, obowiązują nowe kładnie wypełniony wniosek CEIDG-1 działalności gospodarczej, to system 
zasady ewidencji działalności go- w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 12, wniosek przyjmie, jeżeli nie to zostanie 
spodarczej. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r który następnie jest przekształcany zwrócony do organu gminy. Jeżeli 
(tekst. jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 220, w formę elektroniczną. Wniosek wniosek zostanie zwrócony ze wska-
poz. 1477, z późn. zm.)  reguluje papierowy składany osobiście powinien zaniem nieprawidłowości, wójt wzywa 
funkcjonowanie Centralnej Ewidencji być podpisany w obecności pracownika wnioskodawcę do skorygowania lub 
i Informacji Działalności Gospodarczej. urzędu, a na wniosku doręczonym drogą uzupełnienia,wskazując uchybienia, 
Zasadniczą zmianą jest utrata statusu pocztową, własnoręczność podpisu musi w terminie 7 dni roboczych pod rygorem 
„organów ewidencyjnych” przez gminy, być potwierdzona przez notariusza. pozostawienia wniosku bez rozpoznania 
które dotychczas zobowiązane były do Organ gminy obowiązany jest prze- (art. 27 ust. 4). Ważne jest, że data 
prowadzenia ewidencji. 1 stycznia 2012 r. kształcić wniosek na formę dokumentu zawieszenia czy wznowienia działalności 
zakończył się okres przejściowy, elektronicznego i przesłać do CEIDG nie gospodarczej nie może być wcześniejsza 
w którym to nastąpiło przeniesienie później niż następnego dnia roboczego niż data złożenia wniosku. Przed-
danych z ewidencji gmin do CEIDG. od jego otrzymania. Weryfikacja treści siębiorca jest zobowiązany zgłosić 
Obecnie przedsiębiorcy posiadający wniosku dokonywana jest już za zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu 
podpis elektroniczny mogą sami zgłaszać pośrednictwem systemu CEIDG - jeżeli w terminie 7 dni od dnia zmiany danych 
wszelkie zmiany we wpisach w formie wniosek jest poprawny w rozumieniu lub trwałego zaprzestania wykonywania 
elektronicznej. Pozostali składają do- art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

            Andrzej Wojtan

Działalność gospodarcza po nowemu

ubojowe tych zwierząt  nie jest W dniu 27 stycznia 2012 roku podejrzenia lub stwierdzenia chorób 
obowiązkiem. Posiadacz świń lub nutrii, o godz. 13.00 odbyła się XIV sesja VI zakaźnych. Posiadacz cieląt, owiec i kóz 
na co najmniej 24 godziny przed kadencji Rady Gminy Kraśnik. Była to na co najmniej 24 godziny przed ubojem 
ubojem zobowiązany jest przekazać sesja organizacyjno-informacyjna, na zobowiązany jest przekazać po-
powiatowemu lekarzowi weterynarii której została przedstawiona informacja wiatowemu lekarzowi weterynarii 
informację o zamiarze dokonania uboju.  Powiatowego Lekarza Weterynarii powiadomienie o zamiarze prze-
W dalszej części posiedzenia radni w Kraśniku o obowiązujących wy- prowadzenia uboju wg wzoru zawartego 
przyjęli sprawozdania z wykonania maganiach związanych z hodowlą w rozporządzeniu w sprawie wymagań 
planów pracy: Rady Gminy Kraśnik, i ubojem zwierząt gospodarskich. weterynaryjnych przy produkcji mięsa 
Komisji Rewizyjnej, Komisji stałych Na terenie gospodarstwa na użytek przeznaczonego na użytek własny. 
Rady Gminy Kraśnik za 2011 rok. własny można dokonywać uboju owiec, Powiadomienie zawiera oprócz danych 
Następnie Radni zatwierdzili plan pracy kóz, trzody chlewnej, drobiu oraz cieląt dotyczących posiadacza zwierzęcia 
Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy do 6 m-ca życia. Ubojowi należy i danych dotyczących ubijanych zwierząt, 
Komisji stałych na 2012 rok.poddawać wyłącznie zwierzęta zdrowe, informację o zgłoszeniu mięsa do 
                                 Paweł Kozakowskinie podlegające ograniczeniom z powodu badania poubojowego (badanie po-

Z sesji Rady Gminy

Od 2012 r. zaczął obowiązywać nowy wzór deklaracji w zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, który jest 
podatku od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. identyfikatorem podatkowym tych osób. Zmieni się także 
W szczególności dotyczy on osób prawnych, ponieważ osoby terminologia odnosząca się do homologacji: „certyfikat Euro  
fizyczne będą mogły do końca 2012 r. korzystać zastąpiono „poziomem emisji spalin oraz uzupełniono poziomy 
z dotychczasowych deklaracji. Nowy wzór został określony emisji spalin o Euro I, II, III, IV, V, które są stosowane dla 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r.  pojazdów homologowanych na zgodność z Dyrektywą 
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 2005/55/WE i obejmują pojazdu M1, M2, N1, N2 o masie 
transportowych (Dz.U. nr 293, poz.1731). Zmiana podyktowana odniesienia przekraczającej 2.160 kg oraz M3 i N3). Nowe wzory 
jest przejściem z NIP na PESEL, w przypadku osób fizycznych deklaracji można otrzymać w Referacie Podatkowym, pok. nr 8. 
nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących       Ewa Zimna

Nowy wzór deklaracji  
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Kraśnik

ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości gminnej

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Kraśnik, zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 1 w Kraśniku. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jest w ewidencji 
gruntów miasta Kraśnik, obręb geodezyjny Ośrodek, numerami:
642/1 o powierzchni 0,0341 ha – KW 36973 
642/8 o powierzchni 0,0126 ha – KW 49766. 
Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem administracyjno-biurowym, wybudowanym 
w latach 40-tych XX w., składającym się z 16 pomieszczeń (w tym 2 łazienki), w piwnicy znajdują się 3 pomieszczenia. Dach 
drewniany dwuspadowy, kryty blachą trapezową, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły palonej. Cokół – kamień elewacyjny 
łupany. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, gładkie (ściana płd.-wsch. – tynk akrylowy). Tynki wewnętrzne cementowo-
wapienne. Podłogi – panele oraz drewniane. Łazienki, klatka schodowa, korytarz (parter)-terakota. Okna PCV, drzwi aluminiowe. 
Powierzchnia zabudowy – 183,44 m2. Powierzchnia użytkowa – 361 m2. Powierzchnia piwnic – 88 m2. Wysokość pomieszczeń – 
2,90 m, wysokość piwnic – 2,52 m, szerokość klatki schodowej – 2,04 m.  Nieruchomość wyposażona w instalację wodną, 
kanalizacyjną, energetyczną, gazową, telefoniczną i alarmową. Ogrzewanie – grzejniki żeliwne, piec gazowy użytkowany 2 lata. 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz parking asfaltowy. Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 577 000,00 zł brutto. Wadium na przetarg wynosi 29 000,00 zł brutto.
Nieruchomość zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik położona jest w strefie terenów 
przeznaczonych pod usługi administracji publicznej oraz pod usługi komercyjne. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie do dnia 13 marca 2012 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości gminnej przy ul. Piłsudskiego 1 w Kraśniku”, w kancelarii (I piętro) Urzędu Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, 
zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.
2. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Kraśniku - Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Nr 74 8717 0009 2001 
0000 8844 0002, najpóźniej do dnia 13 marca 2012 r. do godz. 14.00.
3. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie 3 dni przed 
datą przetargu, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 
4. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 18 (I piętro) Urzędu Gminy 
w Kraśniku, ul. Kościuszki 24.
5. Wpłacenie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki przetargu. 
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie 
wyznaczonym przez Wójta Gminy Kraśnik.
8. Wójt Gminy Kraśnik może odwołać przetarg z ważnych powodów bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 02 grudnia 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Bliższe informacje o przedmiocie i regulaminie przetargu udzielane są pod nr tel. 81 826 41 61 oraz 81 884 35 84.
Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Kraśniku www.krasnik.bip.lublin.pl/

Wójt Gminy Kraśnik

 
 
Informujemy, że:
Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik – Pan Andrzej Hanaj przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 14.00-16.00 pokój 
nr 18 I piętro tel. 81 826 41 66, 
Radny Powiatu Kraśnickiego – Pan Andrzej Maj przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 7.30-8.30 pokój nr 18
 I piętro tel. 81 826 41 66,
Obsługa Rady Gminy – Pan Paweł Kozakowski pokój nr 13 I piętro tel. 81 884 35 84  tel./fax urzędu: 81 884 37 87 

                           Red.

Biuro Rady Gminy

Skup zboża oraz produktów rolnych. Puławy tel. 501-459-374. Więcej informacji na stronie http://www.krasnik.woi.lublin.pl/.

Skup i handel zbożem
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W drużynowych mistrzo-
stwach powiatu w tenisie stołowym 
doskonale spisali się zawodnicy 
Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego działającego przy gim-
nazjum w Stróży. Tym razem jednak nie 
reprezentowali klubu, ale szkoły, 
których są uczniami. Najpierw najlepsi 
w powiecie okazali się chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży, którzy wystąpili 
w składzie Rafał Błaszczyk, Wojciech 
Dudek i Kacper Piekarz. Później złoty 
medal zdobyła drużyna z liceum na 
„górce”, które reprezentowali Dawid 
Kozłowski i Łukasz Ciba. Jako ostatni 
swój prymat w powiecie potwierdzili 
gimnazjaliści Adrian Plichta, Marcin 
Kozłowski i Emil Sikora, którzy 
wszystkie swoje mecze wygrali do 
„zera”.

     Red. sport.

We wtorek 31 stycznia na orliku przy SP nr 1 w Kraśniku rozegrany został Turniej Dzikich Drużyn. Jego organizatorem był 
pan Krzysztof  Lenart. Choć temperatura spadła grubo poniżej zera, to jednak w turnieju wystartowało osiem drużyn. Wśród nich 
był też „młodzieżowy” zespół z naszej gminy. Chłopcy w składzie M. Wojatszek, P. Wojtaszek, D. Latawiec, M. Kozłowski, 
D. Kozłowski i K. Michota zajęli bardzo dobre trzecie miejsce.

                           Red.  sport.

Mroźny turniej “Dzikich drużyn”

Potrójnie najlepsi w powiecie

14 stycznia w Biłgoraju rozegrany został III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów, w którym wystartowało 88 
zawodników. Niewątpliwie był to najlepszy w historii występ zawodników LUKS Stróża w kategorii kadetów. Medalistami zostali 
Adrian Plichta i Emil Sikora, którzy przegrali tylko z finalistami z Lublina. Tuż za nimi na piątym miejscu sklasyfikowany został 
Marcin Kozłowski. Sukces ten miał miejsce dokładnie dziesięć lat od pierwszego występu zawodników ze Stróży w zawodach 
wojewódzkich.                         Red.  sport.

Podwójne podium na III WTK w Biłgoraju

Mistrzowie powiatu

My, rodzice Rafałka Zioło które włączyły się w zbiórkę  nakrętek. nasz synek Rafał:
składamy serdeczne podziękowanie za Gromadzone środki są niezbędne do       FUNDACJA VOTUM
okazaną pomoc naszemu synkowi, który kontynuacji systematycznej rehabilitacji       KRS 0000272272
12 lipca 2009 r. uległ bardzo ciężkiemu naszego dziecka. Bez Państwa pomocy       Dla Rafałka Zioło
wypadkowi (został staranowany przez nie bylibyśmy w stanie udźwignąć ciężaru       23-206 Słodków Pierwszy 160
samochód osobowy). Podziękowania kosztów leczenia i  rehabil itacj i ,  Osoby prywatne mogą również prze-
składamy pracownikom Urzędu Gminy, zważywszy na fakt korzystania z pry- kazywać środki na konto bankowe:
radnym Gminy Kraśnik, sąsiadom, watnych gabinetów i klinik specja- 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 
znajomym, nauczycielom, dzieciom i listycznych. Zwracamy się do Państwa z dopiskiem: dla Rafałka Zioło.
młodzieży szkolnej oraz wszystkim z apelem o kontynuację akcji Wszystkim ludziom dobrej woli składamy 
ludziom dobrej woli. Wyrazy wdzię- zbierania nakrętek oraz o dalsze podziękowanie w imieniu naszego synka 
czności składamy instytucjom i organi- przekazywanie 1% podatku na Rafała. 
zacjom jak również osobom prywatnym, Fundację VOTUM do której należy            Rodzice  Jan i Anna Zioło

Drodzy czytelnicy!
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1 stycznia 2012 r. weszła właściciela lub opiekuna. i wykonywane w celu innym niż 
w życie nowelizacja ustawy o ochronie 3.  W nowej ustawie został bardzo ratowanie jego zdrowia lub życia, 
zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373). wyraźnie określony zakaz zabijania a w szczególności przycinanie psom uszu 
Na mocy tej nowelizacji wprowadzono zwierząt ze wskazaniem katalogu i ogonów, wystawianie zwierzęcia 
kilka istotnych zmian, z którymi warto się wyjątków, kiedy to uśmiercenie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na 
zapoznać. Główne zmiany wpro- jest dopuszczalne. Są to takie przypadki działanie warunków atmosferycznych, 
wadzone nowelizacją ustawy obo- jak m.in. ubój i uśmiercanie zwierząt które zagrażają jego zdrowiu lub życiu. 
wiązujące od 1 stycznia 2012 roku to: gospodarskich, połów ryb, działania 6. Wprowadzony został zakaz trzymania 
1. Wprowadzenie zakazu rozmnażania niezbędne do usunięcia poważnego zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
psów i kotów w celach handlowych zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt, stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
z wyjątkiem hodowli zarejestrowanych usuwanie osobników bezpośrednio lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 
w ogólnokrajowych organizacjach spo- zagrażających ludziom lub innym lub cierpienie oraz niezapewniający 
łecznych, których statutowym celem jest zwierzętom, polowanie, odstrzały możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
działalność związana z hodowlą rasowych i ograniczanie populacji zwierząt łownych takiej uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
psów i kotów. Zabronione jest też oraz usypianie  ś lepych miotów. 7. Rada gminy wypełniając obowiązek 
wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) 4. Doprecyzowano zapis dotyczący zapewniania  opieki  bezdomnym 
zwierząt poza miejscami ich chowu lub czasowego odebrania zwierzęcia  zwierzętom oraz ich wyłapywania, jest 
hodowl i .  Wynika  z  teg o  faktu  gospodarskiego w uzasadnionych obowiązana określać, w drodze uchwały, 
konieczność udania się nabywcom przypadkach (znęcanie się, zaniedbanie). corocznie do dnia 31 marca, program 
zwierząt wprost w miejsce hodowli, Odebrane zwierzę gospodarskie zostaje opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
w celu nabycia zwierząt. Nie będzie przekazane gospodarstwu rolnemu, zapobiegania bezdomności zwierząt.
możliwa sprzedaż, a za tym i kupno na w którym będą zapewnione odpowiednie 8. Zaostrzono sankcje karne za 
targowiskach, giełdach i w domach warunki bytowania. nieuzasadnione i niehumanitarne 
prywatnych. 5. Rozszerzono również katalog czynów zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad 
2. Wprowadzono zakaz puszczania psów zabronionych, które uznaje się za zwierzętami.
bez możliwości ich kontroli i bez znęcanie. Są to m.in. zabiegi mające                           Marzena Pielaszkiewicz
oznakowania umożliwiające identyfikację na celu zmianę wyglądu zwierzęcia 

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

szczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod 
błota i innych zanieczyszczeń z chod- nimi przepustami należy do właścicieli 

Informuje się, że zgodnie ników położonych wzdłuż nieru- lub użytkowników gruntów przyległych 
z ustawą z dnia 13 września 1996 roku  chomości należy do właścicieli lub do drogi. W związku z tym prosimy 
o utrzymaniu czystości i porządku zarządców tych nieruchomości. mieszkańców o udrażnianie przepustów 
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Zgodnie z art. 31 ustawy pod zjazdami. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oczy- o drogach publicznych, utrzymanie           Redakcja

Komunikat

W  sobotę, 7 stycznia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-
-noworoczne zorganizowane przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
z udziałem biskupa seniora Ryszarda Karpińskiego. Z inscenizacją dawnego obrzędu „Wigilii” wystąpił Zespół Śpiewaczo-
-Obrzędowy „Kowalanki” z Kowalina. Było wspólne łamanie się opłatkiem oraz spotkanie przy wigilijnym stole przedstawicieli 
władz i blisko 120 towarzystw regionalnych Lubelszczyzny. Kolędy śpiewały panie z zespołu „Kowalanki” a przygrywała 
zaprzyjaźniona z zespołem kapela ludowa GOK z  Gościeradowa.          

Kolędowali w Lublinie

Andrzej Wojtan


