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W dniach od 31 stycznia 

do 3 lutego  uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Stróży uczest-

niczyli w wycieczce narciarskiej 

do Muszyny. 15-osobowa grupa 

pod opieką Sylwestra Janika 

i Tomasza Kamińskiego uczyła 

się i doskonaliła jazdę na nartach. 

Jazda na stokach  narciarskich 

Tylicz, Wierchomla i Tylicz 

Masters przyniosła dzieciom 

dużo radości i niezapomnianych 

wrażeń. Przy wyśmienitej 

pogodzie i atmosferze podczas 

wycieczki uczniowie zjeżdżali 

na torze saneczkowym i zwiedzili Krynicę. Podczas wyjazdu uczestnicy poznali dekalog narciarski, odbyła się 

pogadanka na temat 

n a d u ż y w a n i a  

alkoholu i innych 

u ż y w e k .  Wy j a z d  

doszedł do skutku 

d z i ę k i  w s p a r c i u  

Gminnej  Komisj i  

R o z w i ą z y w a n i a  

P r o b l e m ó w  

A l k o h o l o w y c h  

w Kraśniku.

        Sylwester Janik

W górach na nartach

Z okazji Dnia Kobiet w imieniu pracowników urzędu oraz radnych 
składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

                 Leszek Bańka                                        Mirosław Chapski
Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy
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W dniu 13 stycznia br. grupa uczniów, od 
przedszkolaków do uczniów klasy siódmej, miała 
okazję pokazać swoje umiejętności artystyczne 
w kościele pw. NMP w Kraśniku. 

Jako że był to czas okołobożonarodzeniowy, 
dzieci wykonały Jasełka, czyli widowisko o Bożym 
Narodzeniu. Był to wspaniały montaż słowno-
-muzyczny, do którego uczniowie przygotowani zostali 
przez szkolną katechetkę panią Ewę Banaś i szkolnego 
muzyka  pana Andrzeja Wierzchowiaka.

Cały spektakl miał miejsce po mszy świętej, 
toteż obejrzało go wiele osób z Kraśnika i okolic. 
Gromkie brawa, które na zakończenie dzieci otrzymały 
od widowni, świadczyły o sukcesie przedstawienia. 
Naprawdę, było na co popatrzeć i czego posłuchać.

Katarzyna Leśniak

Styczeń – czas jasełek, kolęd i pastorałek

    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży pod patronatem 
Caritasu włączyli się po raz pierwszy w ogólnopolską akcję 
„Rodacy bohaterom – Boże Narodzenie 2018 r.” organizowaną 
przez Stowarzyszenie Odra–Niemen. Świąteczna zbiórka darów 
dla Polaków na Kresach odbyła się w dniach od 10 do 20 grudnia 
2018 r. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i miejscowi kapłani. Żywność długoterminowa była składana 
w budynku szkoły. Przygotowania do zorganizowania paczek dla 
kombatantów trwały przez cały okres Adwentu. Pani Agnieszka 
Kalisz organizowała kawiarenki, z których dochód przeznaczono 
na dokupienie żywności do paczek. Organizowane były też 
kiermasze, na których sprzedawano karty świąteczne i ozdoby 
choinkowe wykonane przez uczniów. Wszyscy pragnęli w jakiś 
sposób pomóc, aby paczki były dostatnie i pełne. A były to dosyć 
duże pudła dostarczone przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia, 

które znajduje się na ul. Lubomelskiej. Uczniowie wykonali karty świąteczne i dołączyli do nich życzenia. Ksiądz 
proboszcz do każdej paczki podarował opłatek i bożonarodzeniowy obrazek. Gotowe paczki, a przygotowano ich 12, 
zostały odwiezione do Lublina w dniu 20 grudnia. Wierzę, że akcję tę będziemy kontynuować już za rok.

Agnieszka Adamczyk                                                                                  

Uczniowie kombatantom na Kresach 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – wyłożenie dokumentów
Starosta kraśnicki zawiadamia, że w budynku przy ul. Szpitalnej 2A (Dzielnica Fabryczna) w Wydziale 

Geodezji, w pokoju 210, w terminie od 15.03. do 04.04. 2019 r. w godz. 9,00–14,00 zostanie wyłożony do wglądu 
osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów z obrębów geodezyjnych: Bojanówka, 
Dąbrowa-Bór, Karpiówka, Kowalin, Niziny, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Spławy-Kolonia, 
Stróża, Stróża-Kolonia, Suchynia.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać 
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa 
leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 
ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w tym 
zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu 
opisowo-kartograficznego, ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
                                                                                                   Marzena Pielaszkiewicz
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Przedszkolaki w Domu Pomocy Społecznej
W dniu 5 lutego 2019 r., 

zaraz po śniadaniu, dzieci 
z Przedszkola w Stróży z grupy 
„Motylki” wybrały się busem 
szkolnym do Domu Pomocy 
Społecznej w Kraśniku, aby 
zaprezentować swoje przed- 
stawienie z okazji Dnia Babci 
i Dziadzia.
   Wszystkie dzieci wspaniale 
zaprezentowały swoje talenty, 
o czym świadczyły gromkie 
b r a w a  z g r o m a d z o n e j  
publiczności.  Po swoim 
występie, dzieciaki rozdały 
mieszkańcom własnoręcznie 
o z d o b i o n e  s e r d u s z k a  
z życzeniami. Na koniec 
wizyty przedszkolaki otrzymały drobne upominki od pani dyrektor i stanęły do wspólnego zdjęcia. Bardzo 
dziękujemy za miłe przyjęcie.  

Zofia Kość

Zmiany w pomocy społecznej
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. obowiązują nowe 
kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, są to: 
• dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
• dla osoby w rodzinie – 528 zł,
• maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł,
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja 
będzie miała zatem miejsce w 2021 r. Dodatkowo należy nadmienić, że pomoc społeczna jest instytucją polityki 
społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 
z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

Ponadto od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019–2023, którego głównym zadaniem jest wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców w formie 
posiłków, m.in. gorący posiłek dla uczniów przygotowywany w szkolnych stołówkach, obecnie w Szkołach 
Podstawowych w Stróży, Słodkowie Trzecim, Kowalinie oraz w Przedszkolu w Stróży. 

W ramach programu zostały opracowane trzy moduły:
1  Moduł –  dla dzieci i młodzieży,
2  Moduł  dla osób dorosłych,
3  Moduł  dla organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem Modułów 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 
dorosłych. Natomiast w ramach Modułu 3 programu możliwe jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania 
stołówek istniejących lub stworzenie nowych stołówek. 

Z programu będą mogły korzystać osoby, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby 
w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.), zgodnie z kwotami 
podanymi na początku tekstu. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019–2023 i zastąpi program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie województwa.

     Ewelina Lis

– 
– 



4 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -         e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl 

Nr 1 (158) Styczeń-Luty 2019

W dniu 11 grudnia 2018 r. miała miejsce uroczystość 
wręczenia stypendiów w ramach programu stypendialnego 
„Lubelskie wspiera uzdolnionych” realizowanego przez 
Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, 
kwalifikacje, kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE 
OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród stypendystów wyróżniono Jakuba Cedro – ucznia 
Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży. 
Stypendia i upominki podczas uroczystej Gali w Sali Operowej 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wręczył marszałek 
województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Na ręce dyrektora 
szkoły Anny Myszak przekazał również podziękowania i gratulacje 
dla rodziców i nauczycieli.

Przyłączamy się do tych gratulacji i podziękowań. 
Winszujemy Jakubowi wspaniałego sukcesu. Dziękujemy 
nauczycielom oraz rodzicom za inspirowanie i wspieranie naszych 
uczniów w dążeniach do osobistego rozwoju i osiągania wysokich 
wyników w nauce.

Anna Myszak

Wyróżnienie dla ucznia ze Stróży

KGW w Stróży zarejestrowane
Koła gospodyń wiejskich są ruchem, który działa w środowisku wiejskim od 150 lat.  Obecna ustawa daje im 

możliwość uzyskania osobowości prawnej. Ustawa zakłada, że koło może założyć co najmniej 10 osób. Z terenu 

naszej gminy w ARiMR zostało zarejestrowane KGW Stróża, które otrzymało środki finansowe na początek swojej 

działalności. Koło zrzesza ponad 20 członkiń, w skład zarządu wchodzą: Alicja Depa – przewodnicząca, Mirosława 

Pyzik – zastępca przewodniczącej, Irena Kaźmierak – skarbnik. Życzymy kobietom ze Stróży aktywnej działalności 

społecznej.

Andrzej Wojtan
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Uczniowie ze Stróży na Węgrzech
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży po raz pierwszy uczestniczyli 

w europejskim  półfinale  konkursu robotyki First Lego League. Na Węgrzech zespół „Scorpions” zajął dziewiąte 

miejsce w kwalifikacji generalnej. Nasz kraj reprezentowało 5 drużyn, ekipa z naszej szkoły wśród drużyn z kraju była 

druga. 

W organizowanym od 1999 r. konkursie głównym sponsorem jest znana duńska firma Lego. Uczestników 

zmagań zachęca się do kreatywnego myślenia, jak inżynierowie i naukowcy. Uczestnicy nie tylko budują roboty, 

lecz również w swoim projekcie badawczym starają się rozwiązać problemy naukowe. Sam konkurs składa się 

z 4 konkurencji. Oceniana jest konstrukcja robota, praca zespołowa, projekt badawczy dotyczący ważnego 

zagadnienia naukowego (w tym roku była to misja na orbicie okołoziemskiej), a także praca robota, czyli przejazd 

po specjalnie przygotowanej planszy.

Zanim uczniowie ze Stróży wyruszali na Węgry, musieli pokonać krajowych rywali. W Kraśniku 

12 stycznia 2019 r. drużyna „Scorpions” wywalczyła drugie miejsce, kwalifikując się tym samym do turnieju 

p ó ł f i n a ł o w e g o  

w  M i s z k o l c u  n a  

Węgrzech. Tu do walki  

stanęło 15 zespołów. 

Po podsumowaniu  

w y n i k ó w  

p o s z c z e g ó l n y c h  

konkurencji okazało 

się, że występujący 

w składzie: Antonina 

Rej, Maryla Michałek, 

Ol iwia  Gieru lska ,  

Emilia Rycerz,  Jakub 

Cedro, Bartłomiej Maj, 

Szczepan Adamczyk, 

A d r i a n  R u p e ć ,  

Dominik  Wielgus ,  

podopieczni Macieja 

Chapskiego w klasyfi- 

kacji końcowej uplasowali się na dziewiątym miejscu. Nasza drużyna istnieje dwa lata. Wprawdzie cel naszego 

wyjazdu był wyższy, ale te zawody musimy potraktować jako zdobycie nowego doświadczenia, które myślę 

zaprocentuje w kolejnych zmaganiach naszej ekipy. Cieszy nas fakt pokonania w przejazdach naszego robota 

drużyny z Lublina, która pokonała nas w Kraśniku, jak również pokonanie drużyn z Karczmisk i Warszawy. Należy 

stwierdzić, że zwycięzcy tych zawodów – Węgrzy byli naprawdę świetni. Wszystko im wychodziło i osiągali 

kapitalne wyniki.

– Dziękujemy naszym sponsorom – mówią wspólnie zawodnicy „Scorpions”  – Nasz wyjazd sponsorowali: 

firma Agro-Poli – prezes pan Jerzy Kasjaniuk, Firma Nabor – państwo Grażyna i Władysław Naborczyk, 

AJG – państwo Anna i Janusz Geneja,  JW Komputer – pan Jacek Kowalczyk, Format 8 – pan Andrzej Strugacz, 

Bez-Pol – pan Dariusz Lamorski. Dziękujemy również za pomoc i wsparcie finansowe Gminie Kraśnik – wójtowi  

Mirosławowi Chapskiemu i wielu pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniach do zawodów. Mamy nadzieję, 

że nasza współpraca będzie kontynuowana.

Anna Myszak
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Dlaczego wzrosła opłata za odbiór odpadów
Jesteśmy po zebraniach w każdym sołectwie. Praktycznie wszędzie były pytania o dużą podwyżkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to trudny temat i z dużymi oporami zarówno 

pracownicy, jak i radni podejmowali decyzję o podwyżce opłaty. Wcześniejsza opłata w wysokości 5,00 zł 

od osoby nie wystarczyła na pokrycie kosztów odbioru odpadów (między innymi z tego powodu w 2018 r. 

nie odbierane  odpady wielkogabarytowe). W związku z tym na koniec 2018 r. Rada Gminy Kraśnik 

podjęła decyzję o dołożeniu z budżetu gminy kwoty 65 000 zł do odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych.

Poniżej pokrótce wyjaśniamy przyczyny podwyżki tej opłaty:

• Duży wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych (zmieszane, selektywne, 

szkło, PSZOK) z 697 ton w 2014 r. do 882 ton w 2018 r., przy tej samej liczbie mieszkańców.

• Bardzo duży wzrost opłat środowiskowych. Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana legislacyjna 

wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. Podnosi ona opłatę za składowanie 

odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 r. stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. W 2018 r. koszt 

ten wynosił już 140,00 zł! W kolejnych latach stawka dalej będzie rosła – w 2019 r. wynosi ona 170,00 zł 

za tonę, a w 2020 r. aż 270,00 zł za tonę składowanych odpadów. To spowodowało bardzo duży wzrost 

kosztów przyjęcia odpadów do zakładu zagospodarowania. Jest to czynnik niezależny ani od gminy, ani 

od przedsiębiorcy zajmującego się odpadami. 

• Wzrost kosztów pracowniczych.

• Wzrost kosztów transportu. 

• Stale rosnąca ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, w których 

w dalszym ciągu bardzo dużo jest plastiku, metalu, szkła czy odpadów biodegradowalnych.  

Bardzo ważne z punktu widzenia ograniczenia kosztów systemu gospodarki odpadami jest ich 

segregowanie. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów kosztuje 376,92 zł brutto za tonę, natomiast 

zagospodarowanie plastiku 102,60 zł za tonę brutto, papieru 86,40 zł za tonę brutto, szkła 54,00 zł za tonę 

brutto. Bardzo ważne jest kompostowanie frakcji bio – jeśli deklarujemy kompostowanie, przestrzegajmy 

tego – jest to odpad ciężki i drogi w zagospodarowaniu: 313,20 zł za tonę brutto. Im mniej odpadów trafi 

do kosza na ZMIESZANE tym mniejsze będą koszty zagospodarowania. W skali gminy ma to duże 

znaczenie.

Poza tym sprawna segregacja umożliwia osiągnięcie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu 

oraz wpływa na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania, co również przekłada się na 

ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami. Na gminę, która nie osiąga wymaganych prawem 

poziomów odzysku, nakładane są wysokie kary. Koszty ponoszone przez gminę za gospodarowanie 

odpadami muszą się bilansować z opłatami od mieszkańców. Gmina dokłada wszelkich starań, aby 

gospodarowanie odpadami było najtańsze. Gmina nie zarabia ani jednego grosza na gospodarce 

odpadami.

                                                                                                                           Marzena Pielaszkiewicz

były 
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Nowe władze samorządowe wsi 

Dąbrowa-Bór:  Ilona Sowa – sołtys
   Rada Sołecka:
   Jadwiga Kołbuc – przewodnicząca
   Dariusz Mokosza
   Waldemar Łuba
Karpiówka: Grzegorz Krzysztoń – sołtys
   Rada Sołecka:
   Sylwia Bielecka – przewodnicząca
   Bartłomiej Puzoń
   Zdzisław Pudło
   Anna Ambros-Gryta
   Magdalena Kania
   Małgorzata Kania
   Bogdan Krawczyk
Kowalin: Anna Jagieła – sołtys
   Rada Sołecka:
   Barbara Matysiak – przewodnicząca
   Konrad Jach
   Stanisław Latawiec
   Michał Młynarski
   Robert Zięba
   Teresa Dziewa
Lasy: Adam Kuzawiński – sołtys
   Rada Sołecka:
   Małgorzata Nagajek – przewodnicząca
   Rafał Bodys
   Arkadiusz Maj
   Jolanta Dobrzyńska
   Ewelina Zając
   Andrzej Malinowski
   Ewa Sobieraj
   Alicja Szosdowska
Mikulin: Agata Gumiela – sołtys
   Rada Sołecka:
   Mateusz Pachuta – przewodniczący
   Piotr Jaśkiewicz
   Krzysztof Zając
Pasieka: Kazimierz Bielecki – sołtys
   Rada Sołecka:
   Grzegorz Krupka – przewodniczący
   Waldemar Biegaj
   Adam Bielecki
   Janusz Kuśmierczyk
   Ryszard Łoska
Pasieka-Kolonia: Jerzy Serwinek – sołtys
   Rada Sołecka:
   Bożena  – przewodnicząca
   Iwona Skubińska
   Halina Czubińska
   Krzysztof Babiarz
Podlesie: Henryk Kołtun – sołtys
   Rada Sołecka:
   Teresa Jędzejewska – przewodnicząca
   Elżbieta Kołtun
   Jadwiga Kuropiewska
   Jerzy Kępa
   Tomasz Cieślik
   Anna Kępa
   Rafał Minkina

Oleszko

   Rada Sołecka:
   Aleksandrowicz – przewodnicząca

   Wioletta Oszust
   Ilona Łukasiewicz
Spławy Drugie:  Agnieszka Szewc – sołtys
   Rada Sołecka:
   Andrzej Wojtan – przewodniczący
   Katarzyna Suska
   Łukasz Woźniak
   Bożena Krasowska
   Elżbieta Surowiec
Stróża: Irena Kaźmierak – sołtys
   Rada Sołecka:  
   Rafał Jurkowski – przewodniczący
   Alicja Depa
   Mirosława Pyzik
   Marek Martys
   Zygmunt Kazula
Stróża-Kolonia:  Sylwester Nowak – sołtys
   Rada Sołecka:
   Magda Majdańska – przewodnicząca
   Kamil Dąbrowski
   Zbigniew Łukasik
   Robert Rupeć
   Dariusz Szubartowski
Suchynia:  Krzysztof Kozłowski – sołtys
   Rada Sołecka:
   Agnieszka Chmielarska
   Ryszard Jabłoński
   Krzysztof Gązwa
   Krzysztof Dec
   Grzegorz Ogorzałek
   Marianna Stępniewska
   Marek Brzezinski
   Katarzyna Oklecińska
Słodków Pierwszy: Halina Rycerz – sołtys
   Rada Sołecka:
   Jadwiga Dadej – przewodnicząca
   Józef Kajda
   Sebastian Piekarz
   Elżbieta Łukasik
   Wojciech Sobótek
   Zbigniew Sobótek
   Karolina Zięba
Słodków Drugi:  Janusz Jargieła – sołtys
   Rada Sołecka:
   Witold Grudziński – przewodniczący
   Mieczysław Jachura
   Dariusz Krzysztoń
   Teresa Brodowska
   Andżelika Reszka
Słodków Trzeci:  Ryszard Kowal – sołtys
   Rada Sołecka:
   Ewa Kasperek – przewodnicząca
   Stanisław Wnuk
   Bożena Zielonka
   Edyta Mazur
   Jadwiga Moskal
   Tomasz Czarny
   Karolina Nazar 
   Wacław Wolski

Spławy Pierwsze: Mirosław Wojtaszek – sołtys

 Edyta
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Sprzedaż gruntów rolnych osobie, która nie jest rolnikiem wiąże się z uzyskaniem zgody dyrektora 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Osoba sprzedająca grunt rolny musi udowodnić, że nie było 

możliwości sprzedaży tego gruntu lokalnemu rolnikowi indywidualnemu, bądź innemu uprawnionemu podmiotowi. 

Niestety, ustawodawca nie sprecyzował jak sprzedający ma wykazać spełnienie tego warunku. Próżnię zapełnił 

KOWR, informacją dołączoną do wniosku: „Należy podać i udokumentować w jaki sposób oraz przez jaki okres 

informacja o zbyciu nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości”.

Czyli potrzebujemy potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia wraz z podaniem terminu od kiedy do kiedy je 

zamieszczono. Przykładowe typy ogłoszeń, które są honorowane:

w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość (np. kartka na tablicy ogłoszeń 

sołectwa, lokalnej izby rolniczej, urzędu gminy); na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości; w prasie 

o zasięgu ogólnokrajowym (dzienniku) w części zawierającej takie ogłoszenia.

Jaki czas ogłoszenie musi wisieć, aby przesłanka była spełniona? Znowu, nie ma w ustawie odpowiedzi. 

Wykształcona w trakcie funkcjonowania przepisu praktyka mówi, że jest to jeden miesiąc.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik osoby zbywające grunt rolny zamieszczają ogłoszenia 

o sprzedaży, jednakże na tych ogłoszeniach brakuje daty wpływu do urzędu, tzw. wpływówki. KOWR wymaga, aby 

okres publikacji ogłoszenia o sprzedaży gruntu rolnego na tablicach ogłoszeń urzędu potwierdzony był przez ten 

urząd. W związku z powyższym informujemy, że każdy kto chce publikować ogłoszenie o sprzedaży gruntu rolnego 

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kraśnik, powinien uzyskać w sekretariacie urzędu datę wpływu ogłoszenia 

do urzędu. Jest to konieczne w celu ustalenia daty zamieszczenia ogłoszenia, a następnie wskazania 

i potwierdzenia okresu publikacji tego ogłoszenia. 

         Marzena Pielaszkiewicz

Zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży gruntu rolnego na tablicach ogłoszeń w urzędzie 

Dni otwarte w przedszkolu w Stróży

Od wielu lat organizujemy dzień otwarty dla przyszłych przedszkolaków. W tym roku spotkanie odbyło się 

20–21 lutego. Dzieciaki i ich rodzice mieli możliwość poznać przedszkole, panie pracujące w placówce oraz co chyba 

najważniejsze zabawki, którymi to nasi najmłodsi bawili się wyśmienicie. Podczas zabaw swobodnych dzieciaki 

miały okazję poznać swoich rówieśników, zajrzeć w każdy ciekawy kątek oraz oswoić się z nowym miejscem, aby we 

wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić. Zabawy dały możliwość sprawdzenia się, a zajęcia plastyczne ucieszyły 

wszystkich, bo każdy efekty swojej pracy zabrał ze sobą. Było kolorowo, tłoczno i radośnie. Mamy nadzieję, że dla 

każdego z naszych gości – dzieci oraz ich rodziców – był to mile spędzony czas.

    Zofia Kość,  Joanna Nowakowska


