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Od 1 września nowym Starostą Kraśnickim został Andrzej Maj. Jest on absolwentem Akademii Rolniczej. Od 2010 r. do 
momentu wyboru na stanowisko starosty pracował jako zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej kierował powiatowym biurem Agencji w Kraśniku. 

Andrzej Maj ma duże doświadczenie samorządowe. Jest nie tylko radnym powiatu kraśnickiego, ale przez trzy kadencje 
zasiadał w Radzie Gminy Kraśnik. Był także jej przewodniczącym. Od ubiegłego roku jest również szefem PSL w powiecie 
kraśnickim.  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie Lucjan Orgasiński. Poświęcenia sprzętu 
dokonał kapelan strażaków ks. kan. Grzegorz Stąsiek. 

Zakup tego sprzętu sfinansowany został ze środków 
budżetu Państwa we współdziałaniu z Zarządem 
Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Lublinie i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wartość sprzętu 
to 52 tys. zł.
     Na zakończenie uroczystości ochotnicy ze Stróży 
zaprezentowali działanie i możliwości techniczne urządzeń. 
Podczas prezentacji komentarz do poszczególnych czynności 
dawał kapitan pożarnictwa Piotr Michałek. Druhowie z PSP 
w Kraśniku, kapitan Piotr Michałek i zastępca dowódcy jrg 
Paweł Pielaszkiewicz sędziowali zawody ochotników. 

Na zaproszenie organizatorów przybyli: Lucjan 
Orgasiński – Wiceprezes WFOŚiGW w Lublinie, Andrzej Maj 

Dnia 13 października 2013 r. w bardzo ładne – Starosta Kraśnicki, Tadeusz Wojtak – Prezes Zarządu 
niedzielne popołudnie odbyły się w Stróży zawody sportowo- Powiatowego Związku OSP w Kraśniku, Piotr Wojtan 
-pożarnicze dla drużyn ochotniczych straży pożarnych Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku, ksiądz 
z gminy Kraśnik i miasta Kraśnik w dwóch konkurencjach: kanonik Grzegorz Stąsiek – kapelan powiatowy strażaków, 
w sztafecie i w rozwinięciu linii, tzw. ,,bojówce”. W poszcze- Beata Kuśmierczyk Kufel – sekretarz gminy, Marzena 
gólnych konkurencjach, po bardzo zaciętej ale i wyrównanej Rozmus – skarbnik gminy. W uroczystości udział wzięli 
walce, zwyciężali na przemian ochotnicy z Podlesia i ze prezesi zarządów wraz ze strażakami z Karpiówki, Podlesia, 
Stróży. Słodkowa Trzeciego, Spław Pierwszych, Stróży, Pasieki 

W klasyfikacji łącznej zwyciężyli strażacy z Podlesia i z Kraśnika (MOSP).
przed Stróżą i Spławami Pierwszymi. Drużynie z Miejskiej      Druhom strażakom ze Słodkowa Trzeciego zostały 
OSP przydarzył się defekt sprzętu i był problem z ukoń- wręczone medale „Za Zasługi dla pożarnictwa”. 
czeniem konkurencji. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców, którzy 
     Przy okazji zawodów jednostce Ochotniczej Straży często w gronie najbliższych dopingowali zawodników, 
Pożarnej ze Stróży, będącej w Krajowym Systemie a następnie uczestniczyli z zainteresowaniem w pokazie.
Ratowniczo-Gaśniczym przekazany został zestaw nowego       Wszystkich uczestników strażackiego święta powitał 
sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Kraśniku 
Przekazania sprzętu dokonali: Zastępca Komendanta Mirosław Chapski.  
Powiatowego PSP w Kraśniku Piotr Wojtan oraz Wiceprezes              Red.

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2013

Nowy Starosta Kraśnicki
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Borowej z Kraśnickiego Ośrodka Kultury, co tydzień zaczęły 
odbywać się próby zespołu. Wtedy na gminnej uroczystości 
Święta Kobiet w Spławach, w remizie OSP zespół dał swój 
pierwszy, bardzo udany występ. Po tym zaczęły się kolejne 
udane prezentacje. W dniu 17 stycznia 1986 r., członkinie 
zespołu z wielką radością przyjęły wiadomość, że decyzją 
Prezydium Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów 
Artystycznych zespół został przyjęty w poczet rady 
ogólnopolskiej.  W kolejnych latach znów było dużo 
występów, dużo nagród i wyróżnień. Zmieniał się jednak 
częściowo skład zespołu. W 1995 roku zaczęła funkcjonować 
świetlica wiejska w Spławach Drugich, gdzie zespół otrzymał 
swoje lokum i ma  nadal. W latach 2007–2008 zespół był 
gospodarzem Międzypowiatowego Przeglądu Teatrów 
Wiejskich, które miały miejsce w świetlicy w Spławach  
Drugich. Gościły tu zespoły obrzędowe i zespoły kabaretowe 

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kowalanki” z z trzech powiatów: janowskiego, opolskiego i kraśnickiego. 
Kowalina, w sobotę 23 listopada br., świętował jubileusz 35- Zespół ciągle nawiązuje nowe kontakty, aktywnie uczestniczy 
-lecia działalności. Uroczystości miały miejsce w świetlicy w w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Kraśnik, 
Spławach Drugich. Gratulacje i życzenia zespołowi złożyli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wojewódzki Ośrodek 
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Kultury w Lublinie, a także w imprezach między-
Piotr Rzetelski – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, powiatowych organizowanych przez Powiat Janowski i 
dr Janina Biegalska  Główny Specjalista do spraw muzeów gminy powiatu janowskiego. Od 8 lat zespół występuje na 
i twórczości ludowej Urzędu Marszałkowskiego Placu Zamkowym w Lublinie podczas „Wigilii Starego 
Województwa Lubelskiego, Andrzej Sar  Główny Instruktor Miasta” na zaproszenie Przeora Zakonu Dominikanów. 
do spraw folkloru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Każdego roku zespół przygotowuje specjalne programy na 
Lublinie, Barbara Nazarewicz  Dyrektor Muzeum Festiwal Folkloru w Janowie Lubelskim, Przegląd Kolęd, 
Regionalnego w Janowie Lubelskim, Andrzej Maj  Starosta Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie oraz 
Kraśnicki, Karolina Żmuda przedstawiciel Lokalnej Grupy Modliborzycach, Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie w 
Dzia łania Ziemi Kraśnickiej,  Andrzej Hanaj   Łążku Garncarskim, Przegląd Pieśni Weselnych w Potoku 
przewodniczący Rady Gminy Kraśnik, Mirosław Chapski  Wielkim, Przegląd Twórczości Wsi w Potoku Stanach, Święto 
Wójt Gminy Kraśnik wraz z sekretarzem Urzędu  Beatą Karpia w Malińcu, Przeglądy Kolęd, Pastorałek i Zespołów 
Kuśmierczyk-Kufel, Skarbnikiem Gminy  Marzeną Kolędniczych oraz Twórczości Artystycznej Wsi w Trzydniku 
Rozmus, Anną Wronką  Kierownikiem Gminnego Ośrodka Dużym, Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej w 
Pomocy Społecznej, Anna Starszak  prezes Stowarzyszenia Księżomierzy, Spotkania Sobótkowe w Annopolu, Majówki 
„Perspektywy” z Kraśnika oraz przedstawiciele w Moniakach.  
stowarzyszenia z podopiecznymi, dyrektorzy, instruktorzy Obecnie zespół „Kowalanki” liczy 7 osób: Bryczek 
ośrodków kultury wraz z zespołami z Janowa Lubelskiego, Anna, Krasowska Alina, Krawiec Marianna, Nowak 
Potoka Wielkiego, Modliborzyc, Trzydnika Dużego, Czesława, Szkutnik Danuta, Zięba Alicja, Pączek Barbara. 
Gościeradowa,  członkowie zespołu „Herody” z Budek, Mamy nadzieję, że dołączą do nas kolejne osoby, które były 
Blinowa,  Moniak, Księżomierzy i zespołu  „Suchynianki”.    j u ż   w    z e s p  o l e   l u b   z e  c h c ą   w    n  im     z a d e b  iu  to w  a ć    –   m  ó w  i ł y                                                      

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kowalanki” powstał  członkinie zespołu po uroczystości.
w 1978 roku, podczas zebrania wiejskiego, którego jednym           Red.
z punktów była aktywizacja życia kulturalnego w środowisku   
wiejskim. Brak takiego zespołu w Kowalinie oraz na terenie 
całej gminy Kraśnik uniemożliwiał odpowiednią oprawę 
podczas organizowanych wiejskich i gminnych uroczystości. 
Pionierem do utworzenia zespołu śpiewaczego było aktywnie 
działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz 
miejscowy klub „Ruchu”. Już na pierwszym zebraniu KGW 
w klubie „Ruchu”, który prowadziła Pani Alicja Zięba 21 
kobiet zgłosiło chęć działania w zespole. Początkowo 
spotkania zespołu odbywały się w miejscowym klubie oraz 
lokalu szkoły podstawowej. Problemem był brak strojów 
ludowych i opieki ze strony fachowego instruktora. Zespół 
w tym czasie nie mógł prezentować się na oficjalnych impre-
zach i uroczystościach. Dopiero od 1982 roku, pod nadzorem 
i fachową opieką instruktorską instruktor Pani  

–

–

–
–

– 
–
–

–
–

–
–

Marii

Jubileusz 35-lecia „Kowalanek”
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W dniu 26 października 2013 r. podczas targów najnowocześniejsze metody gospodarowania – siew tylko 
rolnych AGRO PARK w Lublinie, pięciu właścicieli ziarnem kwalifikowanym, terminowo wykonywane 
gospodarstw rolnych z województwa lubelskiego otrzymało wszystkie zabiegi agrotechniczne i chemizacyjne. 
zaszczytny tytu ł  Rolnika Lubelszczyzny 2013.  Gospodarstwo służy przykładem i doradztwem dla wielu 
Organizatorami drugiej już edycji konkursu, który wyłonił rolników z terenu naszej gminy.
elitę najlepszych lubelskich gospodarzy są: Urząd Państwu Zielonkom gratulujemy tak wysokiego i 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Targi Lublin. zaszczytnego wyróżnienia.           
Finaliści – zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kilku            Red.
kategoriach konkursowych, odebrali gratulacje, statuetki oraz                                                                                                           
cenne nagrody rzeczowe.

W kategorii: produkcja roślinna pierwsze miejsce 
zajął Marek Zielonka z synem Sławomirem ze Słodkowa 
Trzeciego. Ich gospodarstwo o powierzchni prawie 150 ha 
wyróżnia się sprawnym zarządzaniem, umiejętnością 
wykorzystania środków unijnych, wysoką jakością produkcji 
materiału kwalifikowanego zbóż, estetyką zagrody. W tym 
roku struktura zasiewów przedstawiała się następująco: 
rzepak ozimy (40 ha), buraki cukrowe (25 ha), jęczmień jary 
(5 ha), pszenica jara (30 ha), pszenżyto ozime (25 ha), 
pszenica ozima (17 ha). Ziarno sprzedawane jest do Centrali 
Nasiennej, a buraki do Cukrowni Krasnystaw. Osiągane 
plony: rzepak ozimy 4 t/ha, buraki 70 t/ha, jęczmień 6 t/ha. 
Ostatnio w gospodarstwie zakupiono nowy sprzęt, częściowo 
finansowany z funduszy UE. Od lat stosowane są 

– Uzasadnienie, że projekt jest „Dobrą Praktyką” PROW na W dniu 30 października br. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa 
lata 2007–2013Rolniczego w Końskowoli ogłoszone zostały wyniki konkrsu 
– Komplementarność projektup.n.: Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007–2013 
– Innowacyjność projektuw kategorii komplementarność i innowacyjność rozwiązań. 
– Atrakcyjność prezentacji projektu w formie zdjęć. Konkurs zorganizował Departament Koordynacji Projektów 

W dniu 30 października 2013 r. Wójt Gminy – Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mirosław Chapski odebrał gratulację oraz Dyplom dla Gminy Lubelskiego w Lublinie. 
Kraśnik z rąk Sławomira Sosnowskiego  Wicemarszałka Gmina Kraśnik wspólnie z gminą Chełm zajęła III 
Województwa Lubelskiego oraz Edmunda Bożeńskiego   miejsce w tym konkursie za projekt „Przebudowa stadionu 
Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża-
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Kolonia” w połączeniu z odnową kaplicy p.w. Trójcy 
I miejsce w tym konkursie zajęła gmina Wierzbica, II miejsce Przenajświętszej w Stróży. Konkurs miał na celu prezentację 
zajęły gminy Werbkowice i Zwierzyniec. Wyróżnienia dobrych projektów o charakterze komplementarnym i 
przyznano gminom: Końskowola, Modliborzyce, Radzyń innowacyjnym, zrealizowanych w ramach działań Programu 
Podlaski, Zalesie i Powiat Włodawski.Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Komisja 
Cieszymy się z wyróżnienia.Konkursowa podczas oceny poszczególnych projektów brała 

          Red.pod uwagę następujące elementy:

–
–

Mistrzowie produkcji roślinnej

III miejsce dla Gminy Kraśnik

Tradycyjnie, jak co roku, Wójt Gminy Kraśnik wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego pragnie zaprosić na uroczystość 
obchodów 50-lecia Pożycia Małżeńskiego pary małżeńskie z terenu gminy Kraśnik, które przed 50-cioma laty zawarły związek 
małżeński. Zaproszenia kierujemy do par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w 1963 roku. Na zgłoszenie chęci 
uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej zainteresowanych par małżeńskich oczekujemy do końca grudnia 2013 r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Kraśnik. 

                                M.R.

50-lecie Pożycia Małżeńskiego
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 Informujemy, że na terenie gminy Kraśnik w dniach od 3 do 20 grudnia 2013 roku zostanie przeprowadzona zbiórka 
dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych i mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali i opon. 
Zbiórkę przeprowadzi firma EKO KRAS Sp. z o.o w Kraśniku zgodnie z umową nr 53/2013 z dnia 29 maja 2013 r. na odbiór 
odpadów komunalnych na terenie gminy Kraśnik. Odpady powinny być wystawione w dniu odbioru do godziny 7.00 przed 
teren posesji, a przygotowany do odbioru sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdemontowany.   
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów:

1. Wielkogabarytowe i meble 

2. Zyżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale i opony

Izabela Krawczyk

Zbiórka odpadów problematycznych 3–20 grudnia 2013

W dniu 8 listopada 2013 roku odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Kraśnik, podczas, której zostały podjęte uchwały:
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r., z kwoty 69,28 zł za 1 dt. 
Ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy 2014, (M.P. z 2013 r., poz. 814), do kwoty 32,00 zł za 1 dt;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kraśnik na rok 2014 (stawki 
podatku od nieruchomości zostały pozostawione na poziomie roku bieżącego);
– zmiany uchwały Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kraśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. Zmianę uchwały reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 5, poz. 13 ze zm.). Gmina Kraśnik przejmuje zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie 
gminy.
W dalszej części posiedzenia Rada Gminy Kraśnik podjęła stanowisko z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.
STANOWISKO RADY GMINY KRAŚNIK Z OKAZJI 95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Rada Gminy Kraśnik składa hołd pamięci wszystkich naszych Rodaków, którzy dla wolnej Polski pracowali, walczyli i 
ginęli. 95 lat temu odrodziło się Państwo Polskie po ponad stuletniej niewoli odzyskano niepodległość, scalono terytorium 
pozostające pod wpływem zaborców. Powrót Polski na mapę Europy stał się faktem dzięki determinacji, wierze i ofiarom setek 
tysięcy Synów, Córek Rzeczypospolitej. Długa walka o kształt i granice naszego kraju toczyła się nie tylko na frontach, ale 
również prowadzona była na forum międzynarodowym. Odzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło jednocześnie 
rozwój samorządności, która w przeświadczeniu naszym jest podstawą bytu niezależnego państwa oraz społeczeństwa 
obywatelskiego. Tylko w wolnym, samodzielnym państwie możliwe jest funkcjonowanie samorządu lokalnego. Za taką 
możliwość radni wyrażają wdzięczność wszystkim Polakom, którzy walczyli o wolną ojczyznę, zarówno przez 123 lata 
zaborów, jak również w czasach braku suwerenności w latach późniejszych. Dzisiaj, jako obywatele Niepodległej Polski, 
składamy hołd wszystkim, dzięki którym zerwane zostały kajdany niewoli. Dzięki Nim Ojczyzna nasza może dzisiaj się 
rozwijać, a naród samodzielnie stanowić o własnych losach.

Paweł Kozakowski   

Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy Kraśnik
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Poniżej przedstawiamy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych na 2014 r. ze środków funduszy sołeckich 
poszczególnych sołectw gminy Kraśnik:
Dąbrowa Bór – wykonanie ogrodzenia i budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej  8640,00
Karpiówka  wymiana krzyży na cmentarzu wojennym w Karpiówce  14 815,00
Kowalin  dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen  1000,00; organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectwa  
1000,00; utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie materiałem kamiennym  6505,13; zakup części strojów ludowych dla 
zespołu  „ Kowalanki”  1500,00; zakup namiotu wystawowego dla sołectwa  1500,00
Lasy  festyn sołecki  3500,00; odśnieżanie dróg ul. Kalinowej i ul. Bukowej  5000,00; organizacja wyjazdu sportowo-
-rekreacyjnego dla mieszkańców  5000,00
Mikulin  utwardzenie dróg gruntowych materiałem kamiennym  7865,00
Pasieka  remont chodnika przy drodze gminnej  8078,28; utwardzenie dróg gruntowych materiałem kamiennym  
5000,00
Pasieka-Kolonia  utwardzenie dróg dojazdowych do pól materiałem kamiennym  2128,00; wyjazd sportowo-rekreacyjny  
4000,00
Podlesie  organizacja imprezy Dzień Dziecka  500,00; utwardzenie dróg dojazdowych do pól  5137,59; zakup pieca c.o. do 
budynku remizy  10 000,00
Słodków Drugi  organizacja Dni Słodkowa  5000,00; utwardzenie kamieniem drogi do kościoła oraz placu za świetlicą  
4000,00; zakup i montaż placu zabaw dla dzieci  9216,16; zakup i montaż wentylatorów w kuchni świetlicy  2000,00
Słodków Pierwszy  utwardzenie dróg dojazdowych do pól  18 479,00; zakup i montaż wiaty przystankowej  5000,00
Słodków Trzeci  organizacja festynu „Żyj zdrowo-pracuj bezpiecznie”  3000,00; remont dróg dojazdowych do pól  
17 920,56
Spławy Drugie  dowóz dzieci na basen  1000,00; organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców  1000,00; 
remont przepustu Niziny  4119,00; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej  4000,00
Spławy Pierwsze  remont chodnika przy ul. Ostrowieckiej  13 054,80
Stróża  utwardzenie dróg gruntowych do pól  22 986,79
Stróża-Kolonia  budowa wodociągu na ul. Słonecznej  14 000,00; utwardzenie dróg: ul. Lipowa i ul. Topolowa  
5 000,00; wynajem hali sportowej  1600,00; zajęcia sportowe  aerobic  2800,00
Suchynia  wykonanie oświetlenia ul. Podmiejskiej  14 835,00; zakup wyposażenia do świetlicy  2000,00.

                            Red.

–
– –

– – –
–

– –
– – –

–
– –
– – –

– – –

– – –
–
– – –

– –
– – –

– – –

– – –
– –

– –
– –

– – –
– – –

– – –

FUNDUSZ SOŁECKI 2014

Jakub Kolasa – uczeń III klasy Szkoły Podstawowej MISTRZOSTWACH EUROPY CEE ROTAX MAX 
w Stróży, swoją przygodę z motosportem rozpoczął w 2013 CHALLENGE. 
roku, zostając licencjonowanym kartingowym zawodnikiem Życząc mu dalszych wielkim sukcesów, sił i 
TEAMU CRG POLAND i członkiem klubu UKS Moto-Kart motywacji, mamy nadzieję, że jego cele i marzenia zostaną 
„Energetyk” Biłgoraj. zrealizowane i spełnione. 

W obecnym sezonie rozpoczął starty w kategorii                Agnieszka Kolasa 
MICRO-MAX. Wziął udział w XII rundach serii ROTAX 
MAX CHALLENGE POLAND organizowanych na torach 
wyścigowych w Gostyniu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy 
i Starym Kisielinie. W lipcu 2013 r. swoich sił spróbował 
również  w zawodach WSPÓŁZAWODNICTWA 
SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY MISTRZOST 
POLSKI MŁODZIKÓW w kategorii MICRO-MAX na torze 
w Gostyniu. Odniósł tam swój pierwszy wielki sukces, w 
podsumowaniu II rund zdobywając tytuł WICEMISTRZA 
POLSKI MŁODZIKÓW. 

Jego sukces był wynikiem dużego zaangażowania, 
poświęcenia oraz częstych, ciężkich treningów na 
profesjonalnych wyścigowych torach w Polsce, Niemczech, 
Holandii i we Włoszech. Jego celem na przyszły sezon 
jest kolejny start w rundach ROTAXA oraz start w 

9-latek ze Stróży-Kolonii Wicemistrzem Polski Młodzików
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Kraśnik

ogłasza pierwszy nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej 
tzw. „Strzelnica” – położonej w Podlesiu, gm. Kraśnik

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości tzw. „Strzelnica”, stanowiącej 
własność Gminy Kraśnik, położonej w Podlesiu, gm. Kraśnik. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jest 
w ewidencji gruntów Gminy Kraśnik numerem 576 o powierzchni 1,3776 ha, obręb geodezyjny 11– Podlesie, dla której 
V Wydział Sądu Rejonowego w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1K/00086945/2.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczo-wiatowym z przyłączem energetycznym, położona w 
miejscowości Podlesie ok. 1,5 km od centrum miasta Kraśnik, w pobliżu znajduje się linia telefoniczna, wodociąg oraz 
gazociąg. Działka posiada dostęp do wewnętrznej drogi gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraśnik. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 69 921,00 zł brutto. Wadium na przetarg wynosi 3 500,00 zł brutto.
Nieruchomość zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik położona jest w strefie terenów 
przeznaczonych pod usługi sportowe.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie do dnia 16 grudnia 2013 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości gminnej tzw. Strzelnica, położonej w Podlesiu”, w kancelarii (I piętro) Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 
24, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Kraśnik – Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kraśnickie j  w Kraśniku Nr 74 8717 0009 2001 0000 8844 0002,  najpóźniej  do dnia  
16 grudnia 2013 r. do godz. 14.00.
2. 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. 
3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w pok. nr 18 (I piętro) Urzędu Gminy Kraśnik, 
ul. Kościuszki 24.
4. Wpłacenie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki przetargu. 
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w 
terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Kraśnik.
7. Wójt Gminy Kraśnik może odwołać przetarg z ważnych powodów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

      Bliższe informacje o przedmiocie i regulaminie przetargu udzielane są pod nr telefonu 81 826 41 61 oraz 81 884 35 84.
    Ogłoszenie i regulamin przetargu znajdują się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kraśniku www.krasnik.bip.lublin.pl/

       Wójt Gminy Kraśnik

           

Pierwszy kwartał nowego systemu gospodarowania odpadami mamy już za sobą. Mimo upływu czasu w dalszym ciągu 
są zastrzeżenia dotyczące jakości usług świadczonych przez firmę EKO-KRAS. Najczęstszym problemem jest pomijanie 
posesji oraz niewystarczająca ilość worków zostawiana przy odbieraniu odpadów segregowanych. Czasem jest to związane 
z brakiem odpowiedniego oznakowania budynków. Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Kraśnik na bieżąco faktu 
nieodebrania odpadów lub nierzetelne wykonanie usługi. Każda zgłoszona reklamacja jest na bieżąco przekazywana do EKO-
KRAS-u. Dyscyplinowanie firmy wywozowej przynosi skutek i obserwujemy stopniową poprawę jakości świadczonych usług. 
UWAGA! Odpady komunalne należy przygotować do odbioru zgodnie z harmonogramem i Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Kraśnik, tj. o godz. 6.30. Jest to warunek do uznania ewentualnej reklamacji.           

Na terenie gminy zebrano dotychczas stosunkowo dużą ilość odpadów suchych w porównaniu do masy odpadów 
zmieszanych. Jednakże jakość selektywnie zebranych odpadów surowcowych suchych jest bardzo słaba. Po przesortowaniu na 
linii segregacji suchej frakcji wysortowuje się z masy tych odpadów nawet do 50% odpadów zmieszanych. Przy tak dużym 
zanieczyszczeniu odpadów suchych istnieje zagrożenie wzrostu ceny zagospodarowania tych odpadów w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Przypominamy, że w chwili obecnej koszt przekazania selektywnych odpadów do ZZO 
wynosi 1,08 zł brutto za 1 tonę, a koszt przekazania odpadów zmieszanych wynosi 264,60 zł brutto za 1 tonę. Dlatego też, 
apelujemy po raz kolejny aby każdy, kto zobowiązał się w deklaracji do segregacji odpadów, wykonywał tę segregację w sposób 
rzetelny. Jest to warunek konieczny dla utrzymania tak niskiej i korzystnej stawki opłaty od osoby. Informujemy, że firma EKO-
KRAS zobowiązana jest do przedstawiania w urzędzie wykazu gospodarstw, gdzie zaobserwowano nieprawidłową segregację 
i w tych przypadkach konieczne będzie naliczenie wyższej opłaty za odbiór odpadów. 

              M. Pielaszkiewicz

Jeszcze raz o segregacji
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W dniu 6 listopada 2013 r. w Świetlicy Wiejskiej w Stróży odbył się III Gminny Konkurs Poezji 
i Piosenki Ludowej „JARZĘBINKA” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kraśnik. Konkurs zorganizowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Stróży-Kolonii we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. „JARZĘBINKA” ma na celu 
popularyzację poezji i piosenki ludowej, pielęgnowanie języka polskiego i kultury ludowej. Na uroczystość przybył Starosta 
Kraśnicki p. Andrzej Maj, Sekretarz Gminy p. Beata Kuśmierczyk-Kufel, prezes LGD Ziemi Kraśnickiej p. Wioletta Wilkos, 
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz mieszkańcy. W konkursie wzięło udział łącznie 28 wykonawców ze 
szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Stróży. Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach – poezji i piosenki ludowej. 
Jury pracowało w składzie: p. Stanisława Wnuk – kierownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filii 
w Kraśniku, p. Andrzej Gotner –  z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego oraz p. Roman Biss – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gościeradowie 

Po wysłuchaniu 19 recytatorów Jury postanowiło przyznać następujące nagrody w kategorii POEZJA LUDOWA 
w  poszczególnych kategoriach wiekowych :
Kategoria kl. I–III 
Nagroda – Paulina Kuśmierczyk kl. I  SP. Stróża 
Kategoria kl. IV–VI 
I  Nagroda   Wiktoria Świąder  kl. VI  SP. w Stróży 
II  Nagroda   Paulina Kurzyna  kl. VI  SP. w Stróży 
III Nagroda   Katarzyna Jargieła kl. V  SP. w Stróży 
Wyróżnienie – Marlena Bryczek  kl.  VI  SP. Słodków Trzeci 
Wyróżnienie  Kacper Szubstarski  kl. VI  SP. Stróża 
Wyróżnienie – Patrycja Krawczyk kl. VI  SP. Słodków Trzeci 
Kategoria Gimnazjum 
I  Nagroda  Oliwia Różycka – kl. III  Gimnazjum w Stróży 
II  Nagroda  Kinga Jurek – kl. III  Gimnazjum w Stróży 
III Nagroda – Sylwia Kaszelna – kl. II  Gimnazjum w Stróży 

Jury po wysłuchaniu 9 wokalistów postanowiło przyznać następujące nagrody w kategorii PIOSENKA LUDOWA 
w  poszczególnych kategoriach wiekowych :
Kategoria kl. I–III 
I  Nagroda  Klaudia Szewc, Ernest Hajdas – kl. III SP. w Kowalinie 
Kategoria kl. IV – VI 
I   Nagroda  Natalia Pomykała, Jan Gryta – kl. VI  SP. w Stróży 
II  Nagroda – Weronika Sulowska – kl. VI  SP. w Stróży 
III Nagroda  Maja Gryta – kl. IV  SP. w Stróży 
Kategoria Gimnazjum 
Nagrodę w kategorii PIOSENKA LUDOWA  przyznano zespołowi w składzie: Izabela Woźna – kl. II Gimnazjum w Stróży,  
Klaudia Jedut  kl. II Gimnazjum w Stróży,  Patryk Cieślik –  kl. III Gimnazjum w Stróży
     Nagrody książkowe dla laureatów i pozostałych wykonawców konkursowych zostały ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe. Dodatkowo wszyscy wykonawcy otrzymali upominki od p. prezes LGD Wioletty Wilkos oraz słodycze 
przekazane przez radnego Gminy Kraśnik  Wojciecha Piętala. Organizatorzy planują kolejną edycję „Jarzębinki” w roku 
2014, a w miarę możliwości przekształcenie Konkursu Gminnego w imprezę o zasięgu i charakterze  powiatowym.
                                                      

           Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży-Kolonii 
                                                                          Agnieszka Lidia Płatek 

–
–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

JARZĘBINKA 2013

11 listopada obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania znicze składali: wychowankowie przedszkola w Stróży, 
niepodległości. Przedstawiciele Gminy Kraśnik uczestniczyli uczniowie z opiekunami i dyrektorami  szkół podstawowych 
w obchodach tej rocznicy w Kraśniku i w Stróży-Kolonii. Po z Kowalina, Słodkowa Trzeciego i Stróży, uczniowie 
mszach świętych uczestnicy składali kwiaty i znicze przy gimnazjum w Stróży oraz przedstawiciele stowarzyszenia: 
pomnikach ofiar. W imieniu mieszkańców naszej gminy „Dziedzictwo” z prezesem Ryszardem Rakfalskim, 
kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Ludowego Klubu Sportowego z prezesem Przemysławem 
Kraśniku składali: przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Mrozem oraz wspólna delegacja ochotniczych straży 
Hanaj z radnymi oraz Wójt Mirosław Chapski z pożarnych.     
pracownikami urzędu. W Stróży, po zakończonej mszy           Red.
świętej oprócz przedstawicieli Rady Gminy i urzędu kwiaty i 

11 Listopada w Stróży-Kolonii
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Regulamin  Konkursu Fotograficznego
Pod hasłem 

„Cztery pory roku Kaplicy pw. Trójcy Świętej w Stróży”

1. Celem konkursu jest promocja zabytkowego obiektu – Kaplicy pw. Trójcy Świętej w Stróży.
2. Tematem zdjęć jest Kaplica pw. Trójcy Świętej w Stróży oraz jej bezpośrednia okolica, ukazana w różnych porach roku.
3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
5. Fotografię o wymiarach 21x15 cm, opatrzoną na odwrocie informacjami o autorze – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres 
z nr tel. kontaktowego należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Konkurs fotograficzny „Cztery 
pory roku Kaplicy pw. Trójcy Świętej w Stróży”.
6. Prace należy składać do 16 maja 2014 roku w siedzibie GBP w Stróży-Kolonii. 
7. Do Konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia wykonane w latach ubiegłych.
8. Uczestnicy Konkursu będą oceniani w 2 kategoriach wiekowych: Kategoria I – dzieci (7–12 lat) Kategoria II – młodzież 
(13–18 lat). 
W każdej kategorii zostanie przyznane I, II, III miejsce.
9. Prace oceni powołane przez Dyrektora GBP Jury.
10. Ogłoszenie wyników, wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy promującej 
dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży-Kolonii.
11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
12. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Jury Konkursu.
13. Zgłoszenie prac do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przeniesienie bezpłatnie praw 
autorskich w całości na rzecz Gminy Kraśnik.
14. Warunkiem realizacji Konkursu jest pozyskanie na  ten cel środków zewnętrznych przez Gminę Kraśnik. 
15. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela dyr. GBP – Agnieszka Lidia Płatek tel. 81 821-13-79

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Anna Kowalik Suchynia ul. Suchyńska 20
tel. 81 884-55-99 lub 604-151-015 Artur Kowalik

Suchynia ul. Suchyńska 20 
OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE: tel. 81 884-36-39 lub 603-323-977

– WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
– OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH

„AS” WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 
PŁYNNYCH I STAŁYCH


