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W dniu 19 czerwca 2019 r. we wszystkich placówkach oświatowych gminy Kraśnik odbyły się uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2018/2019, które były podsumowaniem wytężonej pracy nauczycieli, pracowników, 
rodziców i uczniów. Pożegnanie ze szkołą poprzedziły poranne msze święte w intencji uczniów i nauczycieli. 
Dyrektorzy podczas przemówień podsumowali pracę szkół, wręczali uczniom nagrody i wyróżnienia. Na 
uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli władz naszej gminy w osobach wójta gminy Kraśnik Mirosława 
Chapskiego i przewodniczącego Rady Gminy Kraśnik Leszka Bańki. Wójt Mirosław Chapski podziękował rodzicom 
za trud włożony w wychowanie swoich pociech, a głównie za współpracę z nauczycielami i wychowawcami, a także 
dyrektorom, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi za codzienną pracę. Ze szkolnymi murami 
pożegnali się absolwenci ostatniego rocznika Publicznego Gimnazjum w Stróży. Absolwentom gimnazjum i szkół 
podstawowych życzymy dobrych wyborów kierunków dalszego kształcenia i zachowania dobrych wspomnień. 

Życzymy wszystkim dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, 
interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt i Pracownicy
    Gminy Kraśnik 

Kolejny rok wytężonej pracy za nami

Dołączamy do obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej!
W dniu 31 maja br. już po raz czwarty uczniowie 

szkół podstawowych powiatu kraśnickiego wzięli udział 
w Konkursie Historycznym „Unia Lubelska 1569 r. – 
dziedzictwo kulturalne i historyczne” zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Słodkowie 
Trzecim. Wzięły w nim udział reprezentacje szkół:

Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Szastarce, Szkoły Podstawowej 
w Urzędowie, Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Kowalinie, Szkoły 
Podstawowej im. ks. S. Zielińskiego w Stróży oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Słodkowie Trzecim. Uczniowie pisali test konkursowy składający się z 15 zadań o różnym stopniu trudności. Dla 
wszystkich uczestników była to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy historycznej.

Po sprawdzeniu testów komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce J. Obyć ze Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim, drugie miejsce M. Wieprzyńskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, a trzecią nagrodę w konkursie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie M. Słowik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy z rąk dyrektor SP w Słodkowie Trzecim 
Jolanty Rzepki oraz członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego Tomasza Mularczyka. Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
oraz wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski objęli konkurs honorowym patronatem i ufundowali nagrody dla 
wszystkich uczestników. Starostwu Powiatowemu w Kraśniku oraz Gminie Kraśnik serdecznie dziękujemy 
za współorganizację konkursu, uczestnikom gratulujemy wiedzy historycznej, a opiekunom dziękujemy za 
przygotowanie reprezentacji szkół do udziału w konkursie.

Agnieszka Surowiec

Montaż ogniw fotowoltaicznych: szczegółowe informacje 
dotyczące projektu na str. 5
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W maju br. 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stróży 
wzięło udział w III Mobilności młodzieży do Rumunii do 
miejscowości Targu Bujor. Był to wyjazd w ramach projektu 
Erasmus + „Ekologiczne znaczy logiczne”, który jest koordynowany 
przez Szkołę Podstawową w Stróży.

Polscy uczniowie po raz trzeci spotkali się z rówieśnikami 
z Węgier i Rumunii. Mieszkając przez 5 dni u rodzin partnerskich 
nasi uczniowie mieli możliwość poznania ich codziennego życia 
oraz tradycji. Celem projektu jest promowanie ochrony środowiska 
m.in. poprzez zapoznanie uczniów z odnawialnymi źródłami energii 
w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Podczas pobytu w Targu Bujor 
w ramach realizowanych działań projektowych, uczniowie 
i nauczyciele wzięli udział w wielu warsztatach ekologicznych 
prowadzonych w szkole oraz w Kompleksie Nauk Przyrodniczych 
w Galati, odwiedzili farmę wiatrową. Uczęszczali na lekcje 
j. angielskiego, fizyki, biologii oraz techniki. Zwiedzili Muzeum Historii Regionu i poznali zabytkowe miejsca 
Rumunii – zamek w Peles oraz miasto Brasov. Nasi uczniowie radzili sobie świetnie z komunikacją w języku 
angielskim, byli otwarci i chętnie brali udział w przygotowanych zadaniach. Myślę, że ten wyjazd był dla wszystkich 
uczestników wspaniałym doświadczeniem, które na zawsze pozostanie w ich pamięci.             

Ewa Więckowska

Poznali ekologię w Rumunii

Dnia 22 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży odbył się II Gminny Konkurs 
Ortograficzny klas II i III. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Kraśnik. 
Uczniowie laureaci eliminacji szkolnych klas II i III ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie, Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim i Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży pisali 
dyktando pełne pułapek ortograficznych. Ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących 
uczniów: I miejsce „Mistrz Ortografii” – Julia Kasperek kl. III a Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego 
w Stróży, II miejsce „Wicemistrz Ortografii” – Dorota Pietkiewicz kl. II b Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława 
Zielińskiego w Stróży, III miejsce „Wicemistrz Ortografii” – Hanna Samolej kl. III Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Słodkowie Trzecim.

Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez wójta 
gminy Kraśnik. Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy. Gminny Konkurs Ortograficzny dla 
klas II–III został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży, 
a koordynatorami  konkursu były p. Alina Bańka i p. Bożena Brytan.

Bożena  Brytan

Drugi gminny konkurs ortograficzny  

Gminny konkurs piosenki angielskiej  

24 maja br. po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Kowalinie odbył się Gminny Konkurs Piosenki 

Angielskiej. Zgłosiło się 17 wykonawców z gminy Kraśnik. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności 

wokalne i językowe w kategorii klas I–III, IV–VI oraz VII–VIII. Prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez 

jury. Laureatami w konkursie zostali w kategorii klas I–III: I miejsce – Maja Dziewa, II miejsce – Aleksandra Ciupak 

(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim), III miejsce – Antonina Hajdas (Szkoła 

Podstawowa w Kowalinie). W kategorii klas IV–VI: I miejsce – Wiktoria Kazula (Szkoła Podstawowa im. ks. 

Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii), II miejsce – Jennifer Szymona, III miejsce – Paweł Leśniak (Szkoła 

Podstawowa w Kowalinie). Zaś w kategorii klas VII–VIII: I miejsce– Emilia Rycerz, II miejsce – Oliwia Gierulska 

(Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii), III miejsce – Klaudia Szewc (Szkoła 

Podstawowa w Kowalinie). Ponadto Ernest Hajdas (Szkoła Podstawowa w Kowalinie) otrzymał nagrodę 

publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kraśnik, dyplomy 

oraz słodką niespodziankę – muffinki ozdobione symbolami Wielkiej Brytanii przygotowane przez uczniów Szkoły 

Podstawowej w Kowalinie. 
 Ewelina Sieczka, Ewa Więckowska
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Uczniowie SP w Stróży na Pikniku Olimpijskim
Polski Komitet Olimpijski w dniu 25 maja br. zorganizował po raz 21 Piknik Olimpijski w Warszawie. Była to 

impreza rekreacyjno-sportowa z konkursami i zawodami sportowymi. Cytując PKOL: „Piknik Olimpijski daje 
możliwość poznania z bliska charakteru poszczególnych sportów powszechnie znanych, jak i tych nowych, a także 
zasad rywalizacji, przepisów, technik, taktyk, no i wreszcie jego przedstawicieli, czyli sportowców, olimpijczyków, 
medalistów, jednym słowem same gwiazdy. Nigdzie indziej w Polsce nie ma takiej imprezy, kiedy to jednego dnia, 
w jednym miejscu, można spotkać ponad stu polskich tylko medalistów olimpijskich, bo… nie sposób zliczyć 
wszystkich przybywających na Piknik sportowców. Dzięki temu impreza w swojej wyjątkowości jest 

gwiazdozbiorem polskiego sportu”. Kolejny 
raz uczestniczyli w niej uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży. Współorganizatorem 
wyjazdu był Szkolny Klub Sportowy LUKS 
Stróża. Uczestnicy wyjazdu mogli obcować 
robić sobie zdjęcia z gwiazdami polskiego 
sportu. Super atrakcją były konkurencje 
z nagrodami organizowane przez poszcze-  
gólne związki sportowe, gdzie nasze dzieci 
startowały z powodzeniem i nikt nie wrócił 
do domu bez nagrody lub upominku. Już 
czekamy na kolejną edycję. Jednym 
z głównych motywów przewodnich były 
oczywiście obchody 100-lecia założenia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl 
powstał w 1919 roku).

Sylwester Janik

Konkurs wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie

W dniu 29 maja br. w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży uczniowie naszych trzech 
gminnych szkół podstawowych przystąpili do Gminnego Konkursu wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie. Konkurs 
zorganizowany był po raz pierwszy. Celem konkursu były: popularyzacja wiedzy o sporcie, znajomości 
podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin, promowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego 
trybu życia,wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

W tym roku uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady 
dyscyplin sportowych oraz zmierzyć się na 
torze sprawnościowym, który pokonywany 
był na czas. Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco: W kategorii klas VI: 1. miejsce – 
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Stróży, 
kategoria klas VII: 1. miejsce – reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Kowalinie, kategoria 
klas VIII:  1. miejsce – reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Stróży. Całą uroczystość 
uświetniła obecność pana Mirosława 
Chapskiego, wójta naszej gminy, oraz pani 
Anny Myszak, dyrektor szkoły w Stróży, 
którzy skierowali do uczestników konkursu 
kilka ważnych i ciepłych słów oraz wręczyli 
dyplomy i nagrody dla zwycięzców. Zapra- 
szamy za rok do udziału. 

Konrad Kasperek
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Rywalizowali o tytuł Mistrza Matematyki Gminy Kraśnik
Stanisław Kowal, znany popularyzator matematyki elementarnej w latach 70. pisał: „Przodować w naukach 

będzie ten naród, który najlepiej opanuje matematykę. Narody obojętne dla matematyki skazane są na pozostawanie 
w tyle”. Mając to na uwadze nauczyciele matematyki szkół podstawowych gminy Kraśnik wspólnie organizują 
konkurs, którego celem jest między innymi pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród 
dzieci, wyłonienie talentów, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym życiu. 
W tym roku finał IV Gminnego Konkursu Matematycznego miał miejsce 16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.  W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas IV–VIII, a  honorowy 
patronat nad konkursem objął wójt gminy Kraśnik. Przez 60 minut uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi 
dostosowanymi do swojego wieku. Wszyscy zaprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy, jednakże nie 
wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań. Laureatami konkursu zostali 
w kategorii klas IV: 1. miejsce – Bartosz Kowalski (SP Kowalin), 2. miejsce – Emilia Bielecka (SP Stróża), 3. miejsce 
– Julia Hałabiś (SP Stróża); w kategorii klas V: 1. miejsce – Łukasz Zięba (SP Kowalin), 2. miejsce – Kacper Mirosław 
(SP Stróża), 3. miejsce – Julia Kowalska (SP Kowalin); w kategorii klas VI: 1. miejsce – Mateusz Machometa (SP 
Kowalin), 2. miejsce – Marek Wcisło (SP Stróża), 3. miejsce – Julia Kosidło (SP Słodków Trzeci) oraz  Nikola Nowak 
(SP Kowalin); w kategorii klas VII: 1. miejsce – Przemysław Gontarz (SP Stróża), 2. miejsce – Aleksandra Szewc (SP 
Kowalin), 3. miejsce – Magdalena Kuropatwa (SP Stróża); w kategorii klas VIII: 1. miejsce – Jakub Cedro (SP 
Stróża), 2. miejsce – Aleksandra Rados (SP Kowalin) oraz Dawid Wanatowicz (SP Stróża), 3. miejsce – Szymon 
Kulesza (SP Słodków Trzeci).
     Uczestnicy konkursu z rąk wójta gminy Kraśnik pana Mirosława Chapskiego i dyrektor szkoły pani Anny Myszak, 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom serdecznie  gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy 
kolejnych sukcesów matematycznych i determinacji w pokonywaniu kolejnych szczebli wtajemniczenia 
w tej trudnej dziedzinie wiedzy. Już niedługo kolejna edycja konkursu, tym razem organizatorem finału będzie Szkoła 
Podstawowa w Kowalinie. Do zobaczenia za rok!
                                                                                                                      Małgorzata Urbańczyk

Propagują zdrowy styl życia
W dniu 25 maja Koło Gospodyń Wiejskich sołectwa Lasy 

zorganizowało dla mieszkańców wyjazd rowerowy połączony 

z akcją edukacyjną dotyczącą ekologii. Impreza rozpoczęła się od 

symbolicznego posadzenia drzewek przez najmłodszych 

uczestników. Następnie wyruszyliśmy w teren ścieżką rowerową 

do miejscowości Rudki. Podczas przerwy na odpoczynek 

w otoczeniu leśnej zieleni przeprowadzony został bardzo ciekawy 

i ambitny quiz ekologiczny dla dzieci i dorosłych przygotowany 

przez panią Barbarę Przypis. Przeważały dobre odpowiedzi, co

bardzo cieszy. Wszyscy zostali nagrodzeni słodkimi 

upominkami. Po trudach rowerowej wyprawy zorga- 

nizowane zostało ognisko z kiełbaskami. Impreza 

pokazała, że mieszkańcy zainteresowani są zdrowym 

stylem życia i nieobce są im zagadnienia dotyczące 

ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Wycieczka 

była też doskonałą okazją do integracji. 

          Jolanta Dobrzyńska
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Informacja – montaż ogniw fotowoltaicznych 
  Informujemy, iż gmina Kraśnik zamierza aplikować o środki finansowe na realizację projektu pn. „Poprawa 

jakości środowiska naturalnego gminy Kraśnik poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych” polegającego na montażu 

paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie u mieszkańców z terenu gminy 

Kraśnik. Projekt będzie złożony w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Kraśnik 

w pokoju nr 10 w terminie od 1 do 10 lipca 2019 r. będą przyjmowane Deklaracje udziału w projekcie. 

W związku z dokonaniem zapisu, konieczne jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez wszystkich właścicieli 

nieruchomości Deklaracji udziału w projekcie, dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za ostatni rok 

rozliczeniowy oraz dowód wpłaty za dokumentację techniczną. Deklaracje bez dołączonych kserokopii faktur nie 

będą rozpatrywane. Na podstawie złożonych faktur zostanie określona moc instalacji, jest to wymóg procedury 

konkursowej.

KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Do wyliczenia szacunkowej wielkości wpłat przez mieszkańców przyjęto, że pozyskane dofinansowanie do 

kosztów kwalifikowalnych projektu będzie na poziomie 65%. Powodem takiego poziomu dofinansowania jest 

możliwość uzyskania dodatkowych punktów umożliwiających zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania.

Szacunkowy koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych przedstawia poniższa tabela:

Przyjmuje się, iż szacunkowy koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi  5500,00 zł netto za 1 kW.

Rzeczywista kwota udziału zostanie wyliczona po wyborze wykonawcy instalacji!

W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest  wykonanie zbiorczej dokumentacji 

technicznej. Szacowany koszt przygotowania takiej dokumentacji wynosi 150 zł od instalacji. Osoby deklarujące 

udział w projekcie są zobowiązane wpłacić kwotę 150 zł na prowadzony w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej 

rachunek bankowy o numerze 04 8717 0009 2001 0000 8844 0001. W przypadku braku dofinansowania powyższa 

kwota nie będzie zwracana. Wpłaty należy  dokonać do dnia 10 lipca, w tytule wpłaty proszę podać dane zgodne ze 

złożoną deklaracją: właściciel, miejscowość nr domu. 

UWAGI:

 1. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby gospodarstw domowych, w których nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza, agroturystyczna, bądź rolnicza. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza 

(rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji elektrycznej.

 2. Istnieje możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych oraz w domach 
2o powierzchni przekraczającej 300 m , jednak wówczas podatek VAT, który jest po stronie mieszkańca od całej 

inwestycji wynosi 23%.

 3. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna nie może zawierać azbestu. 

 4. Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Składanie ankiet odbywa się w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Kraśnik, wszelkie informacje można uzyskać pod 

nr tel.:  81 826 41 65. 
Daniel Kasperek
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„NIEDZIELA Z HISTORIĄ”
W dniu 16 czerwca 2019 r. na placu przy kaplicy pw. Trójcy Przenajświętszej w Stróży odbyło się spotkanie 

pod nazwą „Niedziela z historią”, którego organizatorem była  Gminna 

Biblioteka Publiczna w Stróży-Kolonii.  Impreza  współfinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie rozpoczęła się 

o godz. 16.00 uroczystą paradą Chorągwi Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej pod wodzą kasztelana Karola Burego. Na spotkanie 

przybyli przedstawiciele władz gminy, na czele z wójtem Mirosławem 

Chapskim, panią sekretarz Beatą Kuśmierczyk-Kufel oraz prze- 

wodniczącym Rady Gminy Leszkiem Bańką. Przybył także radny 

sejmiku województwa lubelskiego pan Marek Kos. Na zaproszenie 

odpowiedzieli również 

dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz prezes 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo” w Stróży – p. Ryszard Rafalski. 

W imieniu pani prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej – 

Wioletty Wilkos w Stróży gościła p. Joanna Rusinek.  Po uroczystym 

powitaniu zaproszonych gości i mieszkańców gminy przez wójta 

gminy Kraśnik Mirosława Chapskiego i księdza proboszcza parafii 

w Stróży Grzegorza Stąśka rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny 

„Historia wokół nas”. Prace konkursowe były zgłaszane w dwóch 

kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież w wieku  10–18 lat (wraz 

z dorosłym opiekunem) oraz  osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia. Jury w składzie: pani Iwona Szymczyk – 

Centrum Foto Video w Kraśniku oraz pani Izabela Cielma – instruktor plastyki 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku postanowiło przyznać 

następujące nagrody i wyróżnienia. Kategoria dzieci i młodzież 10–18 lat: 

1. miejsce – Anna Biegaj (Pasieka), 2. miejsce – Karol Wielgus (Karpiówka), 

3. miejsce – Maryla Michałek (Stróża-Kolonia), wyróżnienia – Paulina 

Kępowicz (Pasieka) oraz Aleksandra Szewc (Spławy Drugie). Kategoria osoby 

dorosłe powyżej 18 r. ż.:  1. miejsce – p. Karolina Kępowicz (Pasieka), 2. miejsce 

– p. Małgorzata Wołoszyn (Pasieka), 3. miejsce – p. Barbara Mróz (Słodków 

Drugi), wyróżnienia – p. Iga Wilk (Stróża-Kolonia) oraz p. Łukasz Kiełb (Stróża-Kolonia). Laureaci otrzymali 

nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki i słodycze.  Po wręczeniu nagród przybyli na uroczystość 

wysłuchali prelekcji na temat rodziny Zamoyskich i ich związków ze Stróżą. Prelekcję wygłosiła pani Dominika 

Lipska, prezes Stowarzyszenia „Turystyka z Pasją” z Zamościa. Następnie władzę nad placem przy kaplicy w Stróży 

przejęli rycerze. Zgromadzeni mieli okazję podziwiać musztrę wojskową, walki rycerskie oraz tańce dworskie z XV 

i XVI w. Kasztelan Karol Bury przedstawił historię najsłynniejszego polskiego rycerza – Zawiszy Czarnego. 

Najmłodsi widzowie mogli przenieść się w czasie w obozie rycerskim i na chwilę dać się zakuć w dyby lub nałożyć 

hełm dawnego wojownika, jak również zrobić sobie zdjęcie z rycerzem lub damą. Na koniec pokazu  oddano salwę 

z armatki na wiwat. Po uroczystej paradzie kończącej prezentację gości z Sandomierza na scenie pojawili się artyści 

scen lubelskich z koncertem muzyki operetkowej i popularnej, którzy przez godzinę bawili publiczność. 

Agnieszka Płatek
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W związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Geodezji modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków informujemy, że wprowadzone z dniem 13 maja 2019 r. zmiany powodują obowiązek 

dla podatników podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, posiadających grunty w objętych modernizacją 

obrębach, złożenia druków informacji podatkowych – bez wezwania organu podatkowego gminy Krasnik. 

Przypominamy, że modernizacją zostały objęte następujące obręby: Kowalin, Niziny, Spławy-Kolonia, Bojanówka, 

Suchynia, Dąbrowa-Bór, Stróża, Stróża-Kolonia, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Karpiówka. 

Opracowany został harmonogram terminów, w jakich podatnicy z poszczególnych obrębów będą mogli złożyć 

w Referacie Finansowym – Podatki pok. 7 i 8 wypełnione informacje podatkowe (pobrane ze strony internetowej 

gminy – druki do pobrania) lub pobrać druki do wypełnienia i skorzystać z pomocy przy wypełnieniu w Urzędzie. 

O zbliżającym się terminie złożenia informacji podatkowej będą informowały oblaty i ogłoszenia na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. 

mogą zostać ukarane na podstawie Kodeksu Karno-Skarbowego karą grzywny.

Informacja w sprawie modernizacji gruntów i budynków

HARMONOGRAM SKŁADANIA INFORMACJI PODATKOWYCH 
W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ GRUNTÓW

W celu sprawnego uzupełnienia informacji, podatnicy powinni pomierzyć istniejące na nieruchomości 

budynki w celu określenia ich powierzchni użytkowej, która zostanie zweryfikowana z danymi z ewidencji 

budynków Starostwa Powiatowego. Informujemy, że za powierzchnię użytkową wg art. 1a ust. 2a pkt. 5 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) uważa się powierzchnię mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych; za 

kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Przypominamy, że na 

podstawie Uchwały Rady Gminy Kraśnik z dnia 13 listopada 2015 r. powierzchnie wszystkich budynków 

mieszkalnych oraz budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych są 

zwolnione z podatku od nieruchomości. Informacje można składać w godzinach od 8.00 do 13.00 w pok. nr 7 i 8, lub 

umówić się telefonicznie na inny termin. Więcej informacji pod telefonem 81 825 23 95. W związku z powyższym 

zachęcamy zainteresowanych Państwa do udania się do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 

w Kraśniku przy ul. Szpitalnej 2A w celu zapoznania się ze zmianami naniesionymi w operacie opisowo-

kartograficznym gminy Kraśnik, chociażby ze względu na decydujący wpływ tychże danych na opodatkowanie 

Państwa nieruchomości. Ponadto z uwagi na fakt, iż przeprowadzając modernizację na podstawie art. 24a ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta nie ma obowiązku informowania o zmianach w ewidencji gruntów 

każdego właściciela z osobna. Ewa Zimna
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Koniec roku szkolnego to czas podsumowań wielu konkursów i akcji. 11 czerwca 2019 r. w sali 
konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku miało miejsce uroczyste podsumowanie I etapu Powiatowego 
Programu Edukacji Ekologicznej za rok szkolny 2018/2019. W trakcie spotkania ogłoszone zostały wyniki: IX edycji 
Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego, konkursu plastycznego pod nazwą „STOP-SMOG” oraz XV edycji 
konkursu ekologicznego pod hasłem „Cudze chwalicie...”. Program ten  skierowany jest do dzieci i młodzieży ze 
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu całego powiatu kraśnickiego. Obejmuje on szereg działań 
z zakresu przyrody, ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia.

Zarówno Alert Ekologiczno-Zdrowotny, jak i „Cudze chwalicie...” to zadania projektowe. Uczniowie naszej 
szkoły pod opieką nauczyciela biologii i geografii wytrwale pracowali nad realizacją działań przez cały rok szkolny, 
ale opłacało się to z wielu ważnych powodów. Pierwszy i najważniejszy to wzrost świadomości ekologicznej 
i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz zachęcanie do podejmowania czynnych działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nauka plus działanie zawsze w szkole wróży sukces, tak było i tym razem. 
Nasza szkoła zajęła II miejsce w IX edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego oraz II miejsce w konkursie „Cudze 
chwalicie...”, w którym braliśmy udział po raz pierwszy. Mieszkamy w bardzo atrakcyjnej przyrodniczo okolicy 
i postanowiliśmy przybliżyć i zachęcić wszystkich do odwiedzenia stawów w Stróży, miejsca zupełnie wyjątkowego, 
ostoi przyrody i rekreacji. Konkurs polegał na opracowaniu kroniki, w której znalazły sie między innymi mapki, 
fotografie, wywiady, wykazy rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz wyniki przeprowadzanych przez uczniów 
badań i obserwacji. Podczas opracowywania dokumentacji nawiązaliśmy współpracę z Kraśnickim Towarzystwem 
Wędkarskim, a w szczególności dziękujemy panu Witoldowi Machulakowi za cenne 
informacje i zdjęcia. Perełką kroniki okazały się profesjonalne zdjęcia taty ucznia kl. VIII, pana Sebastiana Kuleszy, 
który uchwycił w swoim obiektywie naturalne piękno przyrody oraz 
niezwykłe momenty z życia zwierząt zamieszkujących nasze stawy.

Na uroczystości podsumowany został również Powiatowy 
Konkurs Plastyczny „STOP-SMOG”, a uczniowie naszej szkoły Kamil 
Bryczek i Wojciech Wichuła z kl. VI otrzymali wyróżnienia. 

Cieszy nas, że podejmowane przez szkołę działania w kierunku 
zwiększenia świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych 
postaw przynoszą efekty,  a otrzymane nagrody i wyróżnienia będą nas 
tylko dopingować do pracy w przyszłym roku szkolnym.
   Marta Ciupak

prezesowi Towarzystwa 

Ekologiczne podsumowanie w Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Informujemy, że osoby fizyczne, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy 

Kraśnik zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 

poz. 1170 ze zm.) są zobowiązane bez wezwania organu podatkowego złożyć informację o nieruchomościach                    

i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia 

wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

od nieruchomości. Podmioty już prowadzące działalność gospodarczą również zobowiązane są niezwłocznie 

informować organ podatkowy o wszelkich zmianach, które mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości. 

Ponadto informujemy, iż w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które wykorzystują 

grunty, budynki i budowle nie zgłoszone do opodatkowania wszczęta zostanie procedura kontroli podatkowej.   

   

           Anna Łukasiewicz


