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Święta Bożego Narodzenia niosą radość Narodzin.
Niech ta radość będzie udziałem każdego z nas. Mamy przyjemność

w imieniu samorządu złożyć Państwu najlepsze życzenia, aby rodzinna
atmosfera, wzajemna życzliwość, pogoda ducha i pokój towarzyszyły
Państwu podczas Świąt i w całym nadchodzącym Nowym 2013 Roku.

Z najlepszymi życzeniami:

Wójt Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Chapski Andrzej Hanaj

Mirosław Chapski

Jak już informowaliśmy z dniem 22 października br. zakończył pracę w urzędzie gminy na stanowisku
sekretarza Pan Henryk Wiśniewski.

Z dniem 1 listopada stanowisko sekretarza objęła Pani Beata Kuśmierczyk-Kufel. Do tego czasu Pani Beata
Kuśmierczyk- Kufel była kierownikiem organizacyjnym w urzędzie gminy i zajmowała się m.in. pozyskiwaniem
i rozliczaniem funduszy z zewnętrznych źródeł. W urzędzie gminy pracuje od 1. kwietnia 2008 roku. Od 1999 roku
pracowała w Starostwie Powiatowym w Kraśniku. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek
administracja na UMCS w Lublinie.

Z dniem 1 listopada funkcję kierownika referatu organizacyjnego obejmuje Pan Łukasz Janik. Dotychczas
pracował w tym referacie i zajmował się m.in. zamówieniami publicznymi i edukacją. Jako kierownik dalej będzie
realizował dotychczasowe zadania. Pan Łukasz Janik w urzędzie gminy pracuje od 12 lipca 2006 roku. Wcześniej
w urzędzie gminy wykorzystywał wszystkie aktywne formy: staże absolwenckie, przygotowanie zawodowe i prace
interwencyjne. Jest absolwentem Wydziału Prawa na UMCS w Lublinie.
Z dniem 1 listopada zmieniają się również zakresy obowiązków niektórych pracowników. Informujemy, że sprawy
z zakresu stypendiów socjalnych i realizacji obowiązku szkolnego prowadzi Pan Andrzej Wojtan, pokój nr 12,
I piętro.

Natomiast Pani Monika Matuszczak - Szymczyk przejmuje z tym samym dniem od Pani Justyny Wielgus
sprawy dotyczące rozliczania zużycia wody i nieczystości ciekłych, pokój nr 7, parter.

Zmiany w urzędzie
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Gminy w Polsce znajdują się w kulminacyjnym
momencie ustalania gminnych przepisów tworzących
system odbierania odpadów komunalnych na swoich
terenach. Stwierdzenie, że to gminy decydują
o organizacji gospodarki odpadami, jest mocno
przesadzone ponieważ jest wiele ograniczeń
w swobodzie wyboru dobrego rozwiązania, m. in.
w wyborze formy opłaty za organizację gospodarki
odpadami.

Projekt regulaminu został opublikowany na stronie
internetowej Gminy Kraśnik i poddany był szerokiej
debacie społecznej. Mieszkańcy mogli się z nim
zapoznać i zgłaszać swoje uwagi. W naszej gminie
odbyliśmy spotkania konsultacyjne w gronie Radnych,
Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich.

W dyskusjach informujemy o obowiązkach, jakie na
gminy i mieszkańców nałożyła znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Informujemy także, jakie czynniki należy koniecznie
wziąć pod uwagę przy obliczaniu kosztów
funkcjonowania systemu, a za tym, również wysokości
opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Jesteśmy zdeterminowani, aby opłata
jaką mieszkańcy będą wnosić do gminy, była jak
najniższa. Cała organizacja nowego systemu musi
opierać się na opłacie, gmina nie będzie na niej
zarabiać, ale nie może również dopłacać do
funkcjonowania nowego systemu. Opłata będzie
naliczana w formie podatku, którego wysokość gmina
może ustalić wybierając jeden z czterech sposobów,
w zależności od:
1. liczby mieszkańców danego domu,
2. powierzchni użytkowej mieszkania,
3. ilości zużytej wody lub
4. gospodarstwa domowego.

Żadna z w/w propozycji naliczenia opłat za
gospodarowanie odpadami przez gminy, nie jest
idealna. Najbardziej adekwatną do warunków naszej
gminy formą naliczenia opłaty jest opłata od
mieszkańca. Tę metodę naliczenia wysokości opłaty
cechuje prosta zależność między liczbą osób a ilością
wytwarzanych odpadów. Kwestia wielkości
mieszkania, czy też ilości zużytej wody nie przesądza
przecież o tym ile śmieci ktoś wyprodukował. Z drugiej
strony Rada Gminy jest obowiązana ustalić jedną
stawkę od mieszkańca, niezależnie od ilości
wytworzonych przez niego w gospodarstwie
domowym śmieci. Te sprawy trudno jednoznacznie ze
sobą powiązać, dlatego podczas konsultacji
związanych z przyjęciem nowego regulaminu, budziły
tak wiele zastrzeżeń. Dobrą stroną nowych regulacji

i motywacją do segregowania odpadów jest niższa
stawka opłaty za ich selektywne zbieranie. W celu
ustalenia liczby osób mieszkających na danej
nieruchomości, ich właściciele będą zobowiązani do
wypełnienia deklaracji, które złożą następnie
w Urzędzie Gminy w Kraśniku.

Zakładamy kontynuowanie dotychczasowej,
sprawdzonej formy odbioru odpadów komunalnych,
tj. odpady zmieszane do pojemnika, wysegregowane
odpady surowcowe suche do worka. Jednakże aby
można było szybko ocenić zawartość worka (papier,
szkło opakowaniowe, bez stłuczki szklanej, plastik,
metal), a więc fakt prawidłowo prowadzonej
segregacji, worki muszą być przezroczyste. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe (np., dywany, materace,
drzwi, okna, ceramika budowlana) planujemy odbierać
poprzez organizowane raz lub dwa razy do roku
zbiórki.

W myśl nowych przepisów gmina jest zobowiązana
do zorganizowania punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK), w ilości co najmniej
jeden na gminę. Taki PSZOK musi być wyposażony
w boksy lub pojemniki na odbieranie od mieszkańców
wysegregowanych odpadów, utwardzony plac oraz
musi być nadzorowany. Do PSZOK-u mieszkańcy
mogą oddawać meble i odpady wielkogabarytowe,
gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa,
ewentualnie odpady biodegradowalne i popiół. Do
czasu zorganizowania PSZOK-u, niektóre odpady będą
odbierane np. podczas organizowanych przez gminę
a k c j i . K o s z t y z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą
i funkcjonowaniem PSZOK-u, będą pokrywane
z „opłaty śmieciowej”. My jako mieszkańcy, mamy
wpływ na ogólny koszt funkcjonowania systemu np.
poprzez właściwą segregację odpadów. Przy dobrze
prowadzonej selekcji mniejsze będą koszty
zagospodarowania odpadów zmieszanych na
wysypisku, ponieważ zmniejszy się kierowana na
składowisko ilość tych odpadów.

Rada Gminy Kraśnik na sesji w dniu 07 grudnia b. r.
uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kraśnik. Na kolejnej sesji w dniu 28
grudnia będą podejmowane kolejne uchwały (m. in.
dotycząca wzoru deklaracji; metody ustalenia stawki
opłaty i wysokości stawki opłaty; terminu,
częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty). Jeżeli rada
gminy odstąpiłaby od podjęcia uchwał wówczas ten
obowiązek przejmuje wojewoda, wydając
rozstrzygnięcie nadzorcze. Po 01.01.2013 r., Urząd
Gminy jest obowiązany ogłosić przetarg na wybór
firmy do odbioru i przewozu odpadów. Jeśli przepisy
się nie zmienią, nowy system zacznie obowiązywać od
01 lipca 2013 r. Do tego czasu odpady komunalne
odbierane będą na dotychczasowych zasadach.

Marzena  Pielaszkiewicz

Gospodarka odpadami:
nowe przepisy, nowe
obowiązki…..
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Rada Gminy Kraśnik na sesji w dniu 26 października
2012 r., podjęła uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatkowych na 2013 r.
w podatku rolnym i podatku od nieruchomości.
Rada Gminy korzystając z uprawnień wynikających
z ustawy o podatku rolnym, obniżyła ustaloną przez
Prezesa GUS ceną żyta z 75,86 zł za 1 q, do 32,00 zł.
Ustalona w ten sposób cena żyta, stanowi podstawę
określenia stawki podatku rolnego na 2013 r. i będzie
taka sama jak w roku 2012.

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy
zmianie i pozosta ły na poziomie roku
2012.Przypominamy również, że na podstawie
Uchwały Rady Gminy Kraśnik z podatku od
nieruchomości na terenie naszej gminy nadal
zwolnione są wszystkie budynki mieszkalne (stawka
podatku 0,73 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej)
oraz budynki gospodarcze położone na użytkach
rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych
(stawka podatku 7,66 zł).

Stawki podatku od środków transportowych,

zostały utrzymane na poziomie roku 2012 i nadal
obowiązuje uchwa ła Rady Gminy Kraśnik
Nr XI/67/2011 z dnia 24-11-2011 r.

Stawka podatku leśnego ustalana jest na
podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19-10-2012
r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze
trzy kwartały 2012 r. i wyniesie 41,0124 zł z 1 ha lasu na
rok.

Uchwalone stawki podatkowe na 2013 r.
opubl ikowane są w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2012 r.
poz. 3408 i 3409. Wszyscy zainteresowani mogą się z
nimi zapoznać w Urzędzie Gminy tablica ogłoszeń, oraz
na stronie internetowej gminy (www.gminakrasnik.pl).

Przypominamy, że:
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości płatny
jest przez osoby fizyczne w czterech ratach: do 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada, po otrzymaniu
nakazu płatniczego na dany rok.
- podatnicy podatku od środków transportowych
(osoby fizyczne i osoby prawne) zobowiązani są, bez
wezwania złożyć do dnia 15 lutego każdego roku
deklarację na druku DT-1 z wyliczonym podatkiem.
Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15
września.

Ewa Zimna

Projekt budżetu na 2013 r.
Od 15 listopada w komisjach stałych Rady Gminy Kraśnik trwają prace nad projektem budżetu gminy na 2013 r.
Radni szczegółowo zapoznają się z propozycjami Wójta Gminy na następny rok budżetowy oraz mogą wnosić
poprawki do przedstawionego im projektu budżetu.
Projekt budżetu został również przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.
Planuje się, że ostatecznie budżet gminy na 2013 r. zostanie uchwalony na sesji Rady Gminy Kraśnik w dniu
28 grudnia 2012 r.

Marzena Rozmus

Z końcem września 2012 roku firma P. P. H. U. WAGRA, realizująca zadanie usuwania azbestu
na terenie gminy Kraśnik, zakończyła demontowanie i odbieranie wyrobów zawierających azbest pochodzących
z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Firma odebrała wyroby azbestowe z 30 posesji. Łącznie
zdemontowano 4 986 zbestowych o wadze 66,84 t. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków budżetu Gminy Kraśnik.

u kontynuowane. Do 30 listopada 2012 r. przyjmowane były wnioski od mieszkańców na
realizację zadania w 2013 r. Wpłynęło 29 wniosków, oszacowana na tej podstawie ilość azbestu do utylizacji
w przyszłym roku wynosi około 3 900 .

Dzięki dofinansowaniu całkowicie pokrywane są koszty demontażu eternitowych pokryć dachowych,
transportu i unieszkodliwienia na wysypisku tego niebezpiecznego odpadu.

Gmina nie prowadzi dopłat do nowego pokrycia dachowego.

m² płyt a

Od początku prowadzenia akcji czyli od 2008 roku zebrano i wywieziono do utylizacji 332,526 tony azbestu
pochodzącego z pokryć dachowych (tj. około 25 012 m² płyt azbestowych). Usuwanie azbestu będzie na terenie
gminy w dalszym ciąg

m²

Marzena Pielaszkiewicz

Stawki podatkowe
w gminie Kraśnik na 2013

Podsumowanie akcji usuwania azbestu z terenu gminy
Kraśnik w 2012 roku
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Komunalizacja mienia gminnego
Ustawa o zmianie Konstytucji i ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. wprowadziła własność

komunalną, stanowiącą mienie komunalne gminy. Mienie to powstało m. in. z dotychczasowej własności Skarbu
Państwa, będącego we władaniu gminy lub jej jednostek organizacyjnych. Na Gminie ciąży obowiązek
dokonania inwentaryzacji mienia, a następnie udowodnienia własności Skarbu Państwa celem uzyskania decyzji
komunalizacyjnej wojewody. Komunalizacja jest procesem bardzo trudnym i czasochłonnym. Całą stronę
techniczno-geodezyjną procesu komunalizacji przygotowuje Urząd Gminy. Efektem tej pracy jest uregulowany
prawnie majątek gminy. Duże trudności występują przy komunalizacji gruntów niezabudowanych i dróg, które
to w większości przenoszone były z Państwowego Funduszu Ziemi do zasobu Gruntów Skarbu Państwa oraz
grunty po-scaleniowe, dla których nie ma urządzonych ksiąg wieczystych, a księgi gruntowe często zaginęły lub
uległy zniszczeniu. Nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym, które podlegały
komunalizacji (m. in. placówki oświatowe), zostały już przejęte przez Gminę Kraśnik. Pozostałe do
skomunalizowania nieruchomości to głównie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. drogi
dojazdowe do działek rolnych, lasów), będące w samoistnym posiadaniu gminy.

Źródłami informacji niezbędnych do określenia, czy nieruchomość podlega komunalizacji są m.in. księgi
wieczyste, ewidencja gruntów i budynków oraz dane z dawnych katastrów tzw. Tabele Likwidacyjne. Są to
historyczne dokumenty źródłowe datowane od 1863 r., znajdujące się w Archiwach Państwowych. Potwierdzają
one istnienie i wykorzystywanie nieruchomości w określony sposób, np. pod drogi. Jeżeli zachowała się taka
dokumentacja, korzystać z niej można wyłącznie w archiwum, wyszukiwanie akt jest czasochłonne, często
nieskuteczne co znacznie utrudnia kompletowanie dokumentacji.

Na wydłużenie i skomplikowanie procesu związanego z uregulowaniem stanu prawnego przez Gminę
ma wpływ także konieczność ujawniania nabytego prawa własności w księgach wieczystych, zakładania ksiąg
wieczystych dla działek nie objętych dotychczas księgami, czy prostowanie mylnych wpisów w księgach
wieczystych. Ponadto komunalizacja nie powinna naruszać praw osób trzecich, dlatego też dokumentacja
niezbędna do jej przeprowadzenia musi być kompletna, szczegółowo przeanalizowana, a informacja
o komunalizacji podana do publicznej wiadomości.

W latach 2008- 2009 przeprowadzono komunalizację głównych dróg gminnych w obrębach
geodezyjnych: Bojanówka, Dąbrowa Bór, Karpiówka, Kowalin, Mikulin, Pasieka, Podlesie, Słodków Pierwszy,
Słodków Trzeci, Spławy Kolonia, Stróża, Stróża-Kolonia, Suchynia i Ośrodek Wyżnica; skomunalizowano 20
działek ewidencyjnych pod drogami o łącznej powierzchni 24,2541 ha. Jednakże w tych obrębach pozostały do
skomunalizowania wewnętrzne gruntowe drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Obecnie na terenie naszej gminy stan prawny nieruchomości jest regulowany kolejno
w poszczególnych obrębach geodezyjnych i dotyczy komunalizacji wszystkich działek ewidencyjnych danego
obrębu znajdujących się w posiadaniu gminy (bez tytułu prawnego), w danym obrębie.

W latach 2010-2012 uregulowano stan prawny dróg gminnych położonych w następujących obrębach
geodezyjnych:
1. Pasieka 29 działek ewidencyjnych pod drogami o łącznej powierzchni 5,2667 ha,
2. Piaski - 67 działek ewidencyjnych pod drogami o łącznej powierzchni 16,2600 ha,
3. Podlesie - 48 działek ewidencyjnych pod drogami o łącznej powierzchni 7,1078 ha.

W trakcie procesu komunalizacyjnego jest obecnie obręb geodezyjny Dąbrowa Bór.

Marzena Pielaszkiewicz

NOWA CENA ZA ŚCIEKI
Od 1 sierpnia 2012 r. obowiązuje nowa taryfa KPWiK na ścieki. Cena za 1 m3 ścieków wynosi po zmianie
4,44 zł brutto. Zmiana ceny dotyczy mieszkańców Stróży, Stróży-Kolonii, Słodkowa Pierwszego i Pasieki,
którzy odprowadzają ścieki do kanalizacji.

Marzena Rozmus
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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 roku 2012 wpłynęło 791 wniosków i wypłacono rolnikom zwrot w kwocie 231 453,66 zł.
Przypominamy wszystkim producentom rolnym, że następny okres rozliczeniowy przypada w dniach od

01 do 28 lutego 2013 r. kiedy to w Urzędzie Gminy Kraśnik ( pokój Nr 7 i 8 ) ul. Kościuszki 24, przyjmowane będą
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, zakupionego w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika właściciela gospodarstwa rolnego fakturą
VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (rolnik nie musi być właścicielem
ciągnika).

Limit oleju napędowego w 2012 roku na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wnosi 86 litrów i można
go będzie wykorzystać jednorazowo w lutym lub w dwóch terminach tj. w lutym i w sierpniu, albo też
jednorazowo w sierpniu. Przy każdym okresie rozliczeniowym przedstawia się faktury z ostatnich 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc rozliczenia. Obecna stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 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.gminakrasnik.pl
Ewa Zimna

Zwrot podatku akcyzowego

Pasieka skanalizowana
Zakończyły się prace przy budowie sieci kanalizacyjnej sołectwa Pasieka. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S. Szulawa & S. Kamiński z Lublina. Wykonano
około 5 km sieci wraz z 91 przyłączami. Teraz, po oddaniu inwestycji do użytku około 300 mieszkańców nie
będzie musiało troszczyć się o opróżnianie szamb, gdyż ścieki wpłyną do miejskiej oczyszczalni. Wpłynie to też
korzystnie na ochronę środowiska w dolinie Wyżnicy.

Stanisław Kot

Dwanaście kabaretów z terenu województwa lubelskiego
i województw sąsiednich wzięło udział w XIII Wojewódzkich
Spotkaniach Kabaretowych „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy.
Przegląd odbywał się w dniach 6-7 października. Organizatorami
przeglądu byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
i Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy. W kategorii
kabaretów dorosłych nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie otrzymał kabaret „Suchynianki”
z Suchyni, za- jak określiło jury w protokole- wspólną, szczęśliwą
podróż do św. Piotra i równie szczęśliwy powrót do psychiatryka
w programie „U św. Piotra” i „Mieszkanie”. W kategorii „nagroda
aktorska” jury przyznało nagrodę pieniężną dla Pani Krystyny
Ćwieki z kabaretu „Suchynianki” (nagroda Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim). Celem dorocznej imprezy
w Kąkolewnicy jest prezentacja dorobku zespołów
kabaretowych, promocja i popularyzacja sztuki kabaretowej,
podnoszenie umiejętności warsztatowych. Kabaretowi z Suchyni
należą się słowa uznania i gratulacje z osiągniętych sukcesów.

Andrzej Wojtan

Nagroda dla kabaretu z Suchyni
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INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że zakończył tegoroczny etap realizacji projektu
pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Kraśnik". Projekt adresowany
był do osób niepracujących, uczących się będących w wieku aktywności zawodowej,
w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach.
Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu styczniu i będzie trwała do końca grudnia 2012 roku.
Grupa 15 beneficjentów projektu skorzystało z następujących form wsparcia:
- Warsztaty kompetencji społecznych, które odbyły się w m-cu czerwcu i lipcu.
- Szkolenia zawodowe które trwały od m-ca lipca do  listopada tj.:

Florystyka z elementami kasy fiskalnej - 6 uczestników

- Indywidualne doradztwo zawodowe w m-cu grudniu.
- Sfinansowanie zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia.
Każda w/w formy wsparcia została dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika.
Ponadto beneficjenci otrzymali wsparcie asystenta rodziny.

Kierownik GOPS
Anna Wronka

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej", Działanie
7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pięć statuetek "Perły" - prestiżowej nagrody w ogólnopolskim konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo -
Smaki Regionów", powędrowało w tym roku do wytwórców województwa lubelskiego. Ten przeprowadzany
już po raz dwunasty przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego projekt ma za zadanie nie tylko
wyłonić i wypromować najlepsze produkty i potrawy regionalne, ale także przygotować ich producentów do
uczestniczenia w systemach jakości żywności. Stąd też wiele zgłoszonych w konkursie smakołyków trafia na
prowadzoną przez ministra rolnictwa Listę Produktów Tradycyjnych, a część z nich otrzymuje później unijny
certyfikat jakości. Wśród laureatów jest Kordiał żurawinowy kraśnicki zgłoszony przez p. Jolantę Dobrzyńską
z miejscowości Lasy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 7 października w Poznaniu. Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: potrawy i produkty
regionalne. Kordiał żurawinowy Jolanty Dobrzyńskiej występuje w kategorii produkty regionalne.

Andrzej Wojtan

Perła kulinarna w Lasach
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Uczniowie naszego gimnazjum są wrażliwi na ludzką krzywdę i otwarci na potrzeby drugiego człowieka,
a szczególnie osób będących w trudnej sytuacji. Dlatego we wrześniu 2012 r. zrodziła się myśl zorganizowania
i poprowadzenia akcji pod nazwą „Uczmy Się Pomagać Innym” (USPI), której uczestnikami jest 64 uczniów

z klas pierwszych i drugich Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Akcja ta przygotowuje do
ofiarności i pomocy drugiemu człowiekowi a praca w tym zespole pozwoli doświadczyć radości z dawania siebie
innym, nauczy braterstwa oraz da poczucie własnej godności i wartości. Oto kilka przykładów aktywności
uczniów gimnazjum.

04.10.12 r. odbył się pierwszy etap konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty.
Do drugiego etapu, ilością punktów 91/100, zakwalifikował sięAlexander Tadek Szymona z kl. III a.
28.11.12 r. odbył się etap okręgowy, w którymAlex zdobył 92/110 punktów i przeszedł do trzeciego etapu !!
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 31.01.2013 r. na trzecim etapie konkursu!!

Wieści z Gimnazjum w Stróży

W październiku organizowana była zbiórka
artykułów dla oddziału paliatywnego, tzw.
hospicjum w Kraśniku. Mając świadomość jak
ciężko jest pacjentom na tym oddziale, chcieliśmy
pomóc zebrać te artykuły, o które nas poproszono:
pieluchomajtki dla dorosłych (tzw. pampersy)
w rozmiarze 2 i 3, używaną, ale dobrą i czystą
pościel. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu
osób, 30.10.2012 r. uczniowie akcji USPI wraz
z opiekunem zawieźli do hospicjum w Kraśniku
pieluchomajtki ok. 770 szt. oraz 120 szt. pościeli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom

W dniach 24.09. do 6.11. br. trwał konkurs dot. zbiórki
artykułów szkolnych. Zbierane były piórniki, zeszyty, bloki,
długopisy, ołówki, gumki, kredki, mazaki, itp. Wszystkie
artykuły zbierane były w dwóch ostatnich tygodniach
października. Zgodnie z programem, uczniowie tej klasy,
która zebrała największą ilość przyborów szkolnych miała
otrzymać nagrody. We wtorek 06.11.2012 zliczyliśmy już
wszystkie zgromadzone przybory szkolne. WYGRAŁA
KLASA 1 A! Zebrała 99 zeszyty, 150 długopisów oraz inne
drobne przybory szkolne. Gratulujemy!!! Artykuły szkolne
uatrakcyjniły świąteczne paczki .
W ramach akcji „Uczmy Się Pomagać Innym”, tak jak
w ubiegłym roku, przygotowano 20 paczek świątecznych dla
najbardziej potrzebujących uczniów naszego gimnazjum.
W tym celu od 19.11. - 10.12.12 r. przez okres trzech tygodni
trwała zbiórka suchego prowiantu, takich artykułów jak:
mąka, cukier, ryż, makaron, płatki kukurydziane, słodycze,
nutella, kawa, herbata, kakao - wszelkich artykułów
spożywczych z długą datą przydatności do spożycia.
Wszystkie paczki robione i rozwożone były 12 grudnia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dzięki
którym mogliśmy zobaczyć uśmiech na twarzach
obdarowanych rodzin.

Opiekun  akcji i konkursów Anna Gromek
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Urząd Gminy proponuje Państwu wpisanie się do bazy osób chętnych do uzyskiwania ważnych informacji.
Udział polega na wypełnieniu ankiety, w której mieszkaniec udostępnia urzędowi swój numer telefonu ,na który
będą wysyłane SMS-y. Baza składać się będzie z 16 modułów. Jeden moduł obejmować będzie jedno sołectwo.
Wiadomości będą krótkie i nie będą przekraczać więcej niż 135 znaków. W zależności od potrzeb wysyłane będą
do poszczególnych miejscowości. Do potrzeb systemu nie będą używane nazwiska tylko same numery telefonów.
W ten sposób chcemy poprawić komunikację z mieszkańcami w sprawach ważnych.
Każdy kto chce wziąć udział proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety i dostarczenie jej do urzędu gminy.
Baza tworzona będzie sukcesywnie wraz z wpływem ankiet. Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany mogą
przesłać ankietę elektronicznie na adres: sekretariat@gminakrasnik.pl Przekazane przez państwa dane
wykorzystane będą tylko i wyłącznie do wysyłania wiadomości.
Uruchomienie systemu nastąpi jeżeli zgłosi się co najmniej 400 osób.

Redakcja

System powiadamiania SMS dla mieszkańców
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W kolejne soboty: 24 listopada i 01 grudnia tego roku zespół śpiewaczo-obrzędowy „Kowalanki”
i zespół kabaretowy „Suchynianki” organizowały spotkania podsumowujące tegoroczny sezon kulturalno- imprezowy.
W świetlicy w Spławach Drugich spotkały się zespoły, z którymi od lat współpracują „Kowalanki”, „Stanianki”
|z Potok- Stany, pow. janowski, Kapela GOK z Gościeradowa, zespół z Moniak, gm. Urzędów, zespół
z Księżomierzy, gm. Gościeradów od lat „Kowalanki” się spotykają, biorąc udział w różnych imprezach i
przygotowując specjalne, okolicznościowe programy artystyczne. W spotkaniach w Spławach zawsze
uczestniczą „Suchynianki”, podobnie jak „Kowalanki” z wielką przyjemnością goszczą
w świetlicy w Suchyni.
Wszyscy uczestnicy spotkania w Spławach Drugich zwiedzili przy okazji Izbę Tradycji Cegielnianych,
a dyrektor GOK w Potoku Wielkim- Tomasz Figura wraz z instruktorami Anną Brankiewicz i Jerzym
Wierzyńskim przekazali do Izby oryginalną cegłę aktualnie wytwarzaną wAnglii.
Podczas spotkań w Spławach i Suchyni zespoły wzajemnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne. Były
wspomnienia i wrażenia z tegorocznych imprez oraz rozważania o planach na rok przyszły. Trzeba dodać, że rok
2013 to czas jubileuszy: 35- lecia zespołu „Kowalanki” i 5- lecia zespołu „Suchynianki”.

Andrzej Wojtan

Kowalanki Suchynianki

Folkowe posiady

Takie ozdoby choinkowe potrafią wykonać
panie Bożena Zielonka i Iwona Hałabiś ze
Słodkowa Trzeciego oraz Halina Grządka ze
Słodkowa Pierwszego.

Ostatnie dni przyniosły kolejne sukcesy młodych pingpongistów. We wtorek 11 grudnia w Liśniku drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej w Stróży w składzie Rafał Błaszczyk i Kamil Flis, kolejny raz z rzędu zdobyła
mistrzostwo powiatu. Zwyciężając, nasi chłopcy jednocześnie awansowali do zawodów rejonowych. Nieco
wcześniej nasi chłopcy dwukrotnie stawali na podium zawodów wojewódzkich. Rafał Błaszczyk zdobył
brązowy medal w zawodach finałowych indywidualnych mistrzostw województwa. Jego starszy kolegaAdrian
Plichta stanął na najniższym stopniu podium na II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym juniorów, który
został rozegrany w Rykach. Warto też wspomnieć, że nasi chłopcy zajmują III miejsce w IV lidze wojewódzkiej
seniorów w tenisie stołowym.

Krzysztof Kozłowski

Sukcesy pingpongistów
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Już po raz dziewiąty w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Stróży odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej organizatorem jak zwykle był Ludowy Klub Sportowy „STRÓŻA” przy wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego w Kraśniku oraz Gminy Kraśnik.
W tegorocznym Turnieju uczestniczyło osiem drużyn trzecio ligowa STAL Kraśnik, czwarto ligowy ORION
Niedrzwica piąto ligowe Wisła Annopol i UNIA Wilkołaz oraz drużyny A klasowe GKS Gościeradów , KAMEX
Polichna , LKS Kowalin oraz gospodarz LKS STRÓŻA.
Drużyny w wyniku losowania zostały podzielone na dwie grupy, po losowaniu grup oraz kolejności rozgrywania
meczy uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski życząc zawodnikom
dobrej zabawy oraz zwycięstwa w sportowej rywalizacji.
W grupie I zwyciężyła drużyna STAL Kraśnik przed UNIĄ Wilkołaz, trzecie miejsce zajął LKS STRÓŻA,
czwarte GKS Gościeradów. Trochę szczęścia zabrakło gospodarzom LKS STRÓŻA,
którzy zremisowali ze STALĄ 2:2, przegrali z UNIĄ tylko 0:1 oraz zremisowali z GKS Gościeradów 0:0.W II

grupie zwyciężyła drużyna ORIONU przed KAMEXEM trzecie miejsce zajął LKS Kowalin czwarte WISŁA.
Następnie rozegrano mecze pomiędzy drużynami które w grupach zajęły te same miejsca.
O miejsce siódme walczyły drużyny GKS Gościeradów i WISŁAAnnopol walkower dla drużyny WISŁY.
W walce o miejsce piąte spotkały się drużyny z Gminy Kraśnik LKS STRÓŻA oraz LKS Kowalin. Gospodarze
turnieju w sposób bardzo zdecydowany pokonali przeciwników 4:0 .
O miejsce trzecie walczyły drużyny KAMEX Polichna i UNIAWilkołaz - zwyciężył KAMEX 2:1.
Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie pomiędzy STALĄ Kraśnik i ORIONEM Niedrzwica -
zwyciężyła STAL.
Pierwsze miejsce zajęła STAL Kraśnik ,drugie ORION Niedrzwica, trzecie KAMEX Polichna , czwarte UNIA
Wilkołaz ,piąte LKS” STRÓŻA”, szóste LKS Kowalin, siódme WISŁAAnnopol ósme GKS Gościeradów.
Królem strzelców turnieju został Paweł Bielak zawodnik ORIONU Niedrzwica strzelec 5 bramek.
Najlepszym zawodnikiem został Tchórz Tomasz zawodnik STALI Kraśnik.
Najlepszym bramkarzem zostałArtur Kania zawodnik gospodarzy LKS ”STRÓŻA”.

Puchary oraz dyplomy za zajęte miejsca oraz statuetki dla najlepszych zawodników Turnieju wręczał Pan
Andrzej Maj członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego, który pogratulował zwycięzcom osiągniętych wyników
oraz wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu sportowego. Prezes LKS STRÓŻA Przemysław Mróz
podziękował wszystkim uczestnikom za sportową walkę sędziom ze Stanisławem Bijakiem na czele za sprawne
przeprowadzenie zawodów oraz kibicom za gorący doping wszystkim drużynom.

Opracował: Stanisław Mróz

„IX” MIKOŁAJKOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ  STRÓŻA 2012

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na trasie: Kolonia Wyżnica- Stróża szkoła, firmyAS:

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na trasie Karpiówka- Stróża szkoła, firmyAS:

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na trasie Spławy Drugie- Kowalin-Spławy Pierwsze- Podlesie- Pasieka- Stróża ,
firmy GM-TRANS:

Kol. Wyżnica I-7.10, Suchynia- 7,14, Kraśnik, ul. Suchyńska, wjazd na ul. Filaretów- 7.15, Kraśnik, ul. Oboźna DPS- 7.16,
Kraśnik, ul. Oboźna targ-7.17, Kraśnik, ul. Piłsudskiego 7.21, Pasieka Rolflex-7.25, Słodków Pierwszy, szklarnia- 7.28,
Słodków Pierwszy, cegielnia-7.29, Słodków Pierwszy, skrzyżowanie z drogą krajową- 7.30, Stróża, szkoła- 7.32.
Do autobusu wsiadają uczniowie Kol. Wyżnicy, Suchyni, Kraśnika, Słodkowa Pierwszego.
Pierwszeństwo dla uczniów z biletami szkolnymi.Autobus linii regularnej dla mieszkańców tych miejscowości.

Karpiówka nawrót: 7.40, Karpiówka świetlica- 7.41, Karpiówka, skrzyżowanie z drogą powiatową-7.42, Stróża, szkoła-
7.47.
Pierwszeństwo dla uczniów z biletami szkolnymi.Autobus linii regularnej dla mieszkańców tych miejscowości.

Spławy II-Niziny- 7.10, Wólka Olbięcka I-7,12, Wólka Olbięcka- 7.13, Kowalin szkoła-7.15, Spławy II- 7.19, Spławy I-
7.21, Spławy I, ul. Cegielniana- 7.23, Kraśnik, ul. Piłsudskiego- 7,25, Podlesie, pętla autobusowa 7.32, Podlesie, remiza
OSP- 7.33, Podlesie I- 7.35, Kraśnik, ul. Zaklikowska -7.40, Pasieka, Rolflex- 7.41, Pasieka, Krzyż- 7.42, Słodków I,
skrzyżowanie z drogą do mleczarni-7.43, Kwiatkowice OSM- 7.44, Stróża, szkoła- 7.49.
Do autobusu tej linii wsiadają uczniowie Wólki Olbięckiej, Kowalina, Spław, Podlesia, Pasieki. Pierwszeństwo dla
uczniów z biletami szkolnymi.Autobus linii regularnej dla mieszkańców tych miejscowości.

Redakcja

Rozkłady jazdy autobusów szkolnych
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Zamówienia publiczne
DOWÓZ UCZNIÓW zmiana przewoźnika

W dniach 23.11.2012r. do  11.12.2012 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na
zadanie pn. „Dowóz uczniów i odwóz uczniów ze szkół w okresie od 02.01.2013 r. do 28.06.2013 r. oraz od 02.09.2013
r. do 20.12.2013 r.”. Przedmiot zamówienia obejmował dowóz uczniów na następujących trasach:
Trasa  Nr 1
Wjazd na drogę gminną do Wólki Olbięckiej, naprzeciwko cegielni Pana Osiniaka, wyjazd na drogę krajową przy stacji
benzynowej w Wólce Olbięckiej  Kowalin  Spławy Drugie  Spławy Pierwsze  ul. Cegielniana, dalej drogą krajową do
Stróży  Gimnazjum - nawrót na rozjeździe dróg Karpiówka i Słodków Trzeci (tuż za dawnym POM)
Trasa  Nr 2
Kraśnik Fabryczny (dworzec główny) - ul. Urzędowska  ul. Janowska  drogą krajową do Gimnazjum  w Stróży - nawrót
na rozjeździe dróg Karpiówka  Słodków Trzeci (tuż za dawnym POM).
Zamawiający do czerwca 2013 roku będzie wykupywał bilety miesięczne w ramach podpisanej umowy z
przewoźnikiem, od września 2013 roku dowóz może być wykonywany na podstawie wykupywanych biletów
miesięcznych indywidualnie przez rodziców.
Trasa  Nr 3:
Suchynia  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kraśniku ul. Kościuszki   Pasieka  Słodków Pierwszy (wyjazd na drogę krajową
nr 19 w Słodkowie Pierwszym)  i dalej do Gimnazjum w Stróży.
Trasa Nr 4:
Kraśnik ul. Piłsudskiego, Podlesie  Pasieka  Słodków I  wyjazd na drogę krajową nr 19 koło mleczarni  i dalej do
Gimnazjum w Stróży.
Trasa Nr 5:
Karpiówka  Stróża do Szkoły Podstawowej w Stróży i Gimnazjum w Stróży
Zamawiający wybrał w zakresie  zadania  (trasy) nr  2, zadania (trasy )nr 3, zadania (trasy) nr 5 następującą ofertę
Wykonawcy:
- ofertę nr 2 firmy: AS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Skorupska ul. Wodna 46; 23-250 Urzędów
uznając ją za najkorzystniejszą. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  cena
100%.
Wybrana oferta  uzyskała następującą punktację
Zad. 2 -  100 pkt
Zad. 3 -  100 pkt
Zad. 5 -  100 pkt
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta ta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza
pod względem przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert.
Zamawiający wybrał w zakresie  zadania (trasy)  nr  1, zadania (trasy)  nr 4 następującą ofertę Wykonawcy:
- ofertę nr 3 firmy:  GM-Trans Grzegorz Wróbel; Słodków Trzeci 78; 23-206 Stróża
uznając ją za najkorzystniejszą. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  cena
100%.
Wybrana oferta  uzyskała następującą punktację
Zad. 1 -  100 pkt
Zad. 4 -  100 pkt
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta ta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza
pod względem przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert.
W postępowaniu oferty złożyli ponadto:
1. AR-TRANS Rozmuszcz Andrzej Kraśnik ul. Jagiellońska 256; 23-200 Kraśnik , liczba punktów: zad. 1- 53,40,
zad. 2- brak ofert, zad. 3- 57,70, zad. 4- 53,40, zad. 5- 51,20.
2. AS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Skorupska ul. Wodna 46; 23-250 Urzędów. liczba punktów:
zad. 1- 79,00, zad. 2- 100,00, zad. 3- 100,00, zad. 4- 75,40, zad. 5- 100,00.
3. GM-Trans Grzegorz Wróbel; Słodków Trzeci 78; 23-206 Stróża, liczba punktów: zad. 1- 100,00, zad. 2- 82,50,
zad. 3- 93,00, zad. 4- 100,00, zad. 5- 82,50.
4. USŁUGI TRANSPORTOWE „VIA” Dariusz Krzysztoń Słodków Drugi 48; 23-206 Stróża, liczba punktów: zad. 1- 63,90,
zad. 2- 86,20, zad. 3- brak oferty, zad. 4- 63,90, zad. 5- 86,20.
5.Usługi Transportowe „TRANSMARK” s c. Krystyna Marczyńska, Krzysztof Marczyński Kraśnik ul. Jagiellońska 118/1;
23-200 Kraśnik, liczba punktów: zad. 1- brak oferty, zad. 2- brak oferty, zad. 3- 77,60, zad. 4- brak oferty, zad. 5- 75,00.

Janik Łukasz
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Kraśniku



Druga wojna światowa niosła ze sobą wiele tragedii naszego narodu. Jednocześnie w każdym miejscu
okupowanej Polski okupanci dokonywali eksterminacji naszego społeczeństwa.
Jesień 1942 roku to czas, w którym hitlerowskie Niemcy podejmowali decyzje
o wysiedleniu ludności Zamojszczyzny. 12 listopada 1942 r. Heinrich Himmler twórca planu
przesiedleńczego podpisał "ogólne wytyczne" akcji, w których proklamował: "Powiat Zamość zostaje
uznany za pierwszy niemiecki obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie...". Wydano również
dyrektywy w sprawie "Ewakuacji Polaków z dystryktu Lublin (Zamość) "dla osiedlenia tam
volksdeutschów". Generalny Plan Wschodni (Generlplan Ost) Niemcy opracowali jeszcze wiosną 1941
roku. Według tego planu Zamojszczyzna miała być pierwszym miejscem wysiedleń. Jak pisze Janusz
Gmitruk w książce ,, Powstanie Zamojskie” eksterminacja ludności polskiej prowadzona była na
niespotykaną dotąd skalę. Chłopów zabijano na miejscu lub wysiedlano do zorganizowanych obozów.
Dzieci na mrozie i zimnie siłą odłączano od rodziców i zamykano w obozach przejściowych. Wiele
z nich zginęło w brudnych niedopalonych barakach z zimna, głodu i chorób czy też w bydlęcych
wagonach w podróży.

W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku rozpoczęła się wielka akcja wysiedleńczo
eksterminacyjna. Pierwsze wysiedlenia były w gminie Skierbieszów, w której wysiedlono 8 wsi na 12,
gmina Wysokie w 100%, gmina Stary Zamość częściowo, gm. Nielisz 4 wsie na 15, gm. Mokre 100%,
gminy Nowa Osada i Łabunie częściowo. Do 15 grudnia wysiedlono 54 wsie a do marca 1943 Niemcy
wysiedlili 117 wsi. Z planowanych do wysiedlenia ok. 140 000 mieszkańców dzięki działaniom
Batalionów Chłopskich wysiedlono ok 40 080 osób. W wielu wsiach wymordowano kilkaset osób.
Łącznie w czasie pacyfikacji straciło życie ponad 4500 dzieci, kobiet i mężczyzn. Dopuszczano się
palenia żywcem. Do pacyfikacji Niemcy używali artylerii, lotnictwa i pociągu pancernego. Z reguły
w wysiedlonych wsiach pozostawiono kilka do kilkunastu osób do pracy najemnej dla osadników.

W miejsce wysiedlonych sprowadzano volksdeutschów i Niemców głównie z Rumunii, z Rosji
i Besarabii. W każdej z zasiedlonych miejscowości tworzone były przez Niemców straże od 30 do 50
ludzi. Byli umundurowani i uzbrojeni.

W momencie zakończenia działań frontowych jesienią 1939 roku zaczęło się tworzyć struktury
Polskiego Państwa Podziemnego. Istotny udział w tworzeniu politycznego i zbrojnego podziemia ma
polska wieś. Fenomenem w okupowanej Europie jest powstanie chłopskiej armii wyrosłej
z niepodległościowych aspiracji mieszkańców wsi Batalionów Chłopskich. Co trzeci żołnierz
podziemia składał przysięgę w Batalionach Chłopskich. Powstanie BCh stało się czynnikiem
przyspieszającym włączanie się mieszkańców wsi do czynnej walki z Niemcami. W 1944 roku w walce
z okupantem uczestniczyło ponad 157 tys. żołnierzy BCh, w tym około 400 oddziałów specjalnych. BCh
stoczyły kilka tysięcy potyczek, w tym 830 bitew. Czynny udział w zbrojnym oporze brało udział ponad
20 000 kobiet zrzeszonych w Ludowym Związku Kobiet. W 1943 roku w LZK powstał ,,Zielony Krzyż”
czyli Wydział Sanitarny. Chwalebne czyny BCh rozpoczęły słynne bitwy 30 grudnia 1942 roku pod
Wojdą i 1 i 2 lutego pod Zaborecznem i Różą. W obronie eksterminowanych wsi BCh walczyły wspólnie
z oddziałami Armii Krajowej. W ważniejszych bitwach współpraca występowała na szczeblu central,
w mniejszych we współpracy komend.

W artykule tym poruszono kilka ważnych wątków. Szczupłość miejsca nie pozwala na szersz
opisy.

Mirosław Chapski

Powstanie Zamoyskie
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