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W ostatnią niedzielę, 29 czerwca, w Trzydniku Dużym odbył się już V Festyn Sołecki organizowany przez Lokalną 
Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Wybierani byli najbardziej aktywni sołtysi z terenu działania LGD, czyli praktycznie 
z powiatu kraśnickiego. Z naszej gminy w konkursie nie wziął udziału żaden sołtys. Sołtysem roku został Mirosław Węcławski 
z Popkowic, sołtysem inwestorem i inicjatorem działań społecznych Marek Duda z Wyżnianki Kolonii, sołtysem seniorem 
Janusz Kot z Agatówki, sołtysem juniorem Michał Herbet z Woli Trzydnickiej. Ten ostatni został również sołtysem 
publiczności. W konkursie na najciekawszą inicjatywę w ramach małych grantów II miejsce zajęła nasza gmina za „Imprezę 
promującą dziedzictwo kulturalno-historyczne Stróży-Kolonii”. Przypomnę, że w pierwszym konkursie pierwsze miejsce 
przypadło gminie Kraśnik za Izbę Tradycji Cegielnianych w Spławach Drugich.  

gminy Kraśnik Pani Agnieszka Płatek ogłosiła wyniki 
Konkursu Fotograficznego pn. „Cztery pory roku kaplicy pw. 
Trójcy Świętej w Stróży-Kolonii”, w którym I miejsce w 
kategorii wiekowej 7-12 lat zajęła Maryla Michałek ze Stróży-
Kolonii, a w kategorii 13-18 lat I miejsce zajął Dawid Wnuk ze 
Słodkowa Trzeciego, jak również przeprowadzona została 
aukcja obrazu przekazanego przez Starostę Kraśnickiego. 
O godz. 19.00 rozpoczął się wieczorny koncert, na którym 
zeprezentował się zespół VillaNova wykonujący kameralną 
muzykę europejską okresu baroku skupiając w swym gronie 
znakomitych wokalistów i muzyków grających na kopiach 
instrumentów z epoki. Ostatnim punktem programu był 
występ Pani Marioli Zagojskiej, sopranistki z Filharmonii 
Lubelskiej, absolwentki Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.

W dniu 1 czerwca 2014 r. na placu przy kaplicy pw. Oprócz atrakcji muzycznych przygotowany został 
Trójcy Świętej w Stróży-Kolonii odbyła się impreza pn. również kiermasz ciast wykonanych przez gospodynie z 
„Organizacja imprezy promującej dziedzictwo kulturowo- terenu gminy Kraśnik oraz kiermasz biżuterii wykonanej 
-historyczne Stróży-Kolonii”. Impreza była współ- przez młodzież gimnazjalną z terenu gminy pod kierunkiem 
finansowana ze środków unijnych w ramach działania 413 pani Małgorzaty Dudzińskiej-Piętal. Zebrane fundusze 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007- zostały przekazane na renowację wnętrza kaplicy w Stróży-
-2013. O godz. 17.00 otwarcia imprezy dokonał Ksiądz Kolonii. W kaplicy można było podziwiać wystawę prac 
Proboszcz Grzegorz Stąsiek wraz z Wójtem Gminy Kraśnik malarskich wykonanych przez Panią Teresę Przypis, Panie z 
Mirosławem Chapskim, przybyłych mieszkańców gminy Klubu Nowoczesnych Kobiet również prezentowały na 
Kraśnik powitał również Starosta Kraśnicki Andrzej Maj. swoim stoisku własne rękodzieła. 
Następnie rozpoczęły się występy młodych artystów z terenu Dla wszystkich przybyłych mieszkańców przy-
gminy Kraśnik. gotowany został bezpłatny poczęstunek w postaci kromki 

Jako pierwsza zaprezentowała się grupa przedszkolna chleba z pysznym smalcem staropolskim i ogórkiem 
„Wiewiórki” z Przedszkola w Stróży-Kolonii, po nich małosolnym przygotowany przez Panią Marię Zubę. Dla 
zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stróży- najmłodszych (i jak się później okazało również dla tych 
Kolonii oraz Szkoły Podstawowej z Kowalina i Słodkowa trochę starszych) zostały przygotowane atrakcje: ścianka 
Trzeciego. Jako ostatnia wystąpiła Magdalena Mazurek oraz wspinaczkowa, kącik strzelecki oraz ring bokserski. Imprezę 
Monika Karczmarczyk wraz z Konradem Frycem i Danielem prowadził już po raz drugi Maciej Chapski oraz Kinga Tomiło.
Wojtowiczem. Po występach dzieci i młodzieży z terenu                                                                                          Red.

Impreza promująca dziedzictwo kulturowo-historyczne 
Stróży-Kolonii

Festyn Sołecki 
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                             naszagmina@gminakrasnik.pl

W niedzielę, 4 maja br, odbyły się Powiatowe przygotowane przez przedstawicieli gmin: Trzydnik Duży, 
Obchody Kanonizacji Jana Pawła II, z udziałem mieszkańców Annopol i Zakrzówek.
Ziemi Kraśnickiej. Miały one miejsce w kościele pw. WNMP                                                                          Andrzej Wojtan
w Kraśniku, a także na placu przed kościołem. Uroczystości 
rozpoczęły się o godzinie 12 uroczystą Mszą Świętą pod 
przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego. Potem na scenie 
ustawionej przed kościołem były występy artystów z 
poszczególnych gmin powiatu kraśnickiego. Gminę Kraśnik 
reprezentował chór uczniów z Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Stróży pod opieką Pani Renaty Szwast.

Gmina Kraśnik zorganizowała także stoisko 
promocyjne, prezentując prace uczniów nagrodzonych w 
konkursie pt. „Bł. Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży”. 
Były to prace plastyczne oraz albumy wykonane przez 
uczniów przedszkoli, szkół podstawowych z Kowalina, Stróży 
i Słodkowa Trzeciego oraz gimnazjum w Stróży. Specjalną 
ekspozycję na stoisku gminy Kraśnik przygotował Pan Marek 
Solecki ze Stróży, prezes Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. 
Były to przedmioty z czasów młodości Jana Pawła II, 
okolicznościowe medale i monety poświęcone Papieżowi. 
Oprócz naszej  gminy stoiska promocyjne by ły  

Powiatowe Obchody Kanonizacji Jana Pawła II

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele pw. św. starostowie i wicestarostowie oraz wójtowie i burmistrzowie 
Józefa. Następnie na uroczystej gali w CKiP spotkali się radni gmin i miast tworzących powiat. Zarząd Województwa 
wszystkich kadencji Rady Powiatu, starostowie, członkowie Lubelskiego przyznał z okazji 15-lecia honorową odznakę 
zarządów, pracownicy samorządowi, zaproszeni goście – „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” wieloletniemu 
w tym Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk i Marszałek Staroście Tadeuszowi Wojtakowi oraz Medal Pamiątkowy 
Krzysztof Hetman. Rocznicowe spotkanie było okazją do Województwa Lubelskiego Wójtowi Gminy Urzędów Janowi 
uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju Woźniakowi. Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali 
powiatu. Medal Starosty Kraśnickiego otrzymali wieloletni koncertu Andrzeja Sikorowskiego, lidera grupy „Pod Budą” 
radni, wyróżniający się pracownicy Starostwa i podległych i jego córki Mai Sikorowskiej. 
jednostek, a okolicznościowe grawery otrzymali byli Red.

15-lecie Powiatu Kraśnickiego

Urząd Gminy Kraśnik ogłasza konkurs na najbardziej okazałe płody rolne. Każdy, kto wyhoduje na swojej działce czy w 
polu ponad przeciętnej wielkości buraka, kukurydzę, marchew, dynię czy inne oraz zechce wziąć udział w konkursie powinien do 
dnia 14 sierpnia br. zgłosić swój udział (tel. Urząd Gminy – 81 884 35 84 lub 81 826 41 62), a następnie w dniu 31 sierpnia, do 
godz. 11.00 dostarczyć te płody do stoiska dożynkowego na placu przy Gimnazjum w Stróży. Właściciele największych płodów 
zostaną nagrodzeni.

                  Andrzej Wojtan

Konkurs na najbardziej okazałe płody rolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący grudnia 2013 r. (stypendium otrzymało 149 uczniów na łączną 
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich kwotę 64.650,00 zł) oraz od stycznia do maja 2014 r. 
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w (stypendium otrzymało 151 uczniów na łączną kwotę 
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 79.053,85 zł). W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności stypendium szkolne należy składać w terminie do 15 września 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alko- 2014 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
holizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
wystąpiło zdarzenie losowe. W roku szkolnym 2013/2014 może być większa niż 456 zł/os. 
stypendium szkolne wypłacane było w okresie od września do                                                                                           M.Z.

Stypendium szkolne
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W ostatni czwartek i piątek dokonywaliśmy podsumowania na zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Ten kończący się 
rok szkolny był bardzo pracowity zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Jednocześnie uczniowie naszych szkół zarówno 
podstawowych jak i gimnazjum osiągnęli bardzo dobre wyniki ze wszystkich egzaminów. Średnia ocen naszych uczniów jest 
wyższa od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

W czwartek odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego z udziałem uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas 
gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie. Wręczone zostały stypendia przez wójta Mirosława Chapskiego. 
Pierwszy raz w tej uroczystości uczestniczyli uczniowie szkół innych niż gminne, dla których gmina również ufundowała 
stypendia.  

Nauczyciele organizowali wiele zajęć pozalekcyjnych, głównie tych, które podnoszą wiedzę i umiejętności, ale także 
wyrównujących wiedzę. We wszystkich szkołach gminnych w mijającym roku było 121 kół zainteresowań. 
Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży
Radwan Dominika naukowe – średnia ocen 5,47, Kuśmierczyk Mikołaj sportowe I Miejsce w konkurencji fudo-go podczas 
Mistrzostw Europy Kadetów, Zapalska Weronika naukowe  średnia ocen 5,47, Jurek  Kinga naukowe  średnia ocen 5,47, Jurek  
Mateusz naukowe  średnia ocen 5,20, Wiechnik Kamila naukowe  średnia ocen 5,33, Kolasa Kamil naukowe  średnia ocen 
5,20, Kolasa Kamil osiągnięcia naukowe  tytuł finalisty IV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 
Pielaszkiewicz Alina naukowe  średnia ocen 5,27, Gryta Elżbieta naukowe  średnia ocen 5,27, Jachuła Paulina naukowe  
średnia ocen 5,20, Kaszelna Sylwia naukowe  średnia ocen 5,20, Pochwatka Izabela naukowe  średnia ocen 5,33, Jargieła 
Karolina sportowe  I Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorów w Tenisie Stołowym, Kiełb Dominik 
sportowe  II Miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Zapasach, Rozmus Szymon Sportowe  I Miejsce w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów Młodszych Teakwondo, Surowiec Jakub Sportowe  III Miejsce w konkurencji 
KATA w Karate Tradycyjnym , Młynarski Przemysław sportowe  III Miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym w 
kategorii Junior Młodszy  KUMITE CHŁOPCÓW, Kamiński Adrian sportowe  II Miejsce w ogólnopolskich zawodach 
kolarskich  Nutella Mini Tour de Pologne 2013 w kategorii zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych tzw. Amatorów, 
Surma Jakub sportowe  II Miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Zapasach w Stylu Wolnym Juniorów, Latos 
Michał sportowe  I Miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Zapasach w Stylu Wolnym Juniorów, Kurczak  
Weronika naukowe  średnia ocen 5,21 
 Szkoła Podstawowa w Kowalinie
Iracka Karolina naukowe  średnia ocen 5,45
Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim
Ciupak Patrycja naukowe  średnia ocen 5,72, Gawlik Natalia naukowe  średnia ocen 5,45, Kotuła Wiktoria naukowe  średnia 
ocen 5,82, Ciupak Patrycja naukowe średnia ocen 5,72, Gawlik Natalia naukowe  średnia ocen 5,45, Kotuła Wiktoria naukowe 
 średnia ocen 5,8

Szkoła Podstawowa w Stróży
Michałek Wojciech naukowe  średnia ocen 5,45, Chodara Julia naukowe  średnia ocen 5,45, Sochal Igor naukowe  średnia 
ocen 5,4, Pomykała Natalia naukowe  średnia ocen 5,54, Wcisło Klaudia sportowe  III Miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego w zapasach kobiet, Ostrowska Oliwia sportowe  III Miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Taekwondo, 
Ufniarz Aleksandra sportowe  II Miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet, Pelak Paulina 
sportowe  II Miejsce w Ogólnopolskim turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski, I Miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet, Machulak Aleksandra naukowe  średnia ocen 5,60, Kasperek Marcelina naukowe 
 średnia ocen 5,50, Skowrońska Gabriela naukowe  średnia ocen 5,60, Rej Franciszek naukowe  średnia ocen 5,60, Borek 

Paweł naukowe  średnia ocen 5,50, Szubstarski Kacper naukowe  średnia ocen 5,40, Czarnota Kinga sportowe  III Miejsce w 
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet, Kawęcka Julia sportowe  III Miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet, Samolej Marcin sportowe  III Miejsce w Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego w zapasach  styl wolny
Inne szkoły
Margiel Patrycja sportowe  II Miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Młodziczek, II Miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Województwa w zapasach młodzików i młodziczek oraz dzieci w kategorii wagowej do 44 kg, Zdyb Mateusz 
naukowe  średnia ocen 5,54, Trynkiewicz Weronika naukowe  średnia ocen 5,50, Ćwieka Dominika naukowe  średnia ocen 
5,21, Koślak Mateusz naukowe średnia ocen 5,45, Konarska Martyna naukowe średnia ocen 5,72, Lewandowska Aleksandra 
sportowe  I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, Serwinek Justyna sportowe  I miejsce w  
Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, Brodowska Karolina sportowe  I miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej, Duma Wiktoria sportowe  I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Ręcznej, Antosiewicz Aleksandra sportowe  I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Piłce Ręcznej.

Uczniom trzecich klas gimnazjum gratulujemy ukończenia szkoły oraz osiągniętych wyników, życzymy dobrych 
wyborów szkół do dalszej nauki. Wszystkim zaś bezpiecznego i dobrego wypoczynku.   
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Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1225), w związku z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 34, str. 319) każdy rolnik zobowiązany jest do dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wniosek o wpis dostępny jest w jednostce Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz na stronach internetowych. 
– Wniosek o wpis:
http://pssekrasnik.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/pssekrasnik/userfiles/file/WNIOSEK4.pdf
– Wytyczne do kontroli punktów skupu owoców miękkich (w szczególności malin) oraz wymogi dla plantatorów malin:
http://pssekrasnik.pis.gov.pl/plikijednostki/wsselublin/pssekrasnik/userfiles/file/maliny.pdf
      Do złożenia wniosku rolnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. Za brak 
wpisu Sanepid może nakładać kary pieniężne.
                                                                                                                                    Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Informacja dla rolników

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Kraśnik

ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej 
tzw. „Strzelnica” – położonej w Podlesiu, gm. Kraśnik

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości tzw. „Strzelnica”, stanowiąca własność Gminy Kraśnik, położona 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 30 000,00 zł brutto.
– Zaliczka warunkująca udział w rokowaniach wynosi  1 600,00 zł brutto.
Nieruchomość zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik położona jest w strefie terenów 
przeznaczonych pod usługi sportowe oznaczone symbolem – US.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy. Przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości:
1) Pierwszy w dniu 19 grudnia 2013 r. – zakończony wynikiem negatywnym.
2) Drugi w dniu 18 marca 2014 r. – zakończony wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:
1. Złożenie do dnia 01.08.2014 r. do godz. 14.00, pisemnego udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem: 
„Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej tzw. Strzelnica, położona w Podlesiu”, w kancelarii (I piętro) 
Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, zgodnie z regulaminem i warunkami rokowań.
2. Wpłacenie zaliczki na konto Urzędu Gminy Kraśnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku – Nr konta: 
74 8717 0009 2001 0000 8844 0002, najpóźniej do dnia 01.08.2014 r. do godz. 14.00.
3. Wpłacenie zaliczki w formie przelewu bankowego powinno być dokonane odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie nie 
później niż 3 dni przed datą rokowań, zaliczka znajdowała się na rachunku organizatora rokowań. 
4. Rokowania odbędą się w dniu 06.08.2014 r. o godz. 9.00, pok. Nr 18 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 
24, 23-200 Kraśnik.
5. Wpłacenie zaliczki oznacza, że oferent zapoznał się z Regulaminem rokowań i  przyjmuje warunki rokowań. 
6. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej w 
terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Kraśnik.
8. Wójt Gminy Kraśnik może odwołać rokowania z ważnych powodów, bez dokonania wyboru nabywcy nieruchomości.
9. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

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

                       Wójt Gminy Kraśnik

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -       e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl 
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       Początek Stowarzyszenia „Dziedzictwo”  datuje się na rok kaplicy oraz wskazało możliwe dodatkowe funkcje obiektu 
2005. Wówczas to grupa mieszkańców gminy  postanowiła po odnowieniu. Stowarzyszenie było również inicjatorem 
założyć organizację, której  zadaniem byłoby przywrócenie przeniesienia prochów poległych żołnierzy w bitwie pod 
świetności perełce architektonicznej – późnobarokowej Stróżą w roku 1863 na cmentarz parafialny oraz oznaczenia 
kaplicy na planie trójkąta, oraz kultywowanie tożsamości bitwy tablicą pamiątkową. Wraz z młodzieżą gimnazjalną 
regionalnej, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa została przygotowana wystawa fotografii i prac plastycznych 
kulturowego gminy Kraśnik. Zebranie założycielskie odbyło wykonanych przez uczniów Gimnazjum w Stróży pod hasłem 
się w dniu 7 kwietnia 2005 roku, natomiast  rejestracja „Przywrócić piękno… kaplica dworska w Stróży”. Dokonano 
Stowarzyszenia nastąpiła 10 lutego 2006 r. Skład pierwszego również opracowania opowiadania napisanego przez 
Zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwa” przedstawiał się Zbigniewa Gajewskiego w 1947 roku na podstawie 
następująco: Prezes – p. Marian Nalepa, wiceprezes –  p. wspomnień mieszkańców Stróży i Słodkowa Pierwszego z lat 
Mirosław Chapski,  sekretarz  – p. Anna Tymińska, skarbnik – 1941–1943. Stowarzyszenie planowało utworzenie izby 
p. Wioletta Skrzyńska, oraz członkowie – p. Wiesław pamięci, będzie to jednak możliwe po adaptacji  
Kamiński, p. Stefan Śmierzyński oraz p. Zofia Nalepa. W skład pomieszczenia przy Szkole Podstawowej w Stróży. Od 2008 
Komisji Rewizyjnej weszli  – p. Ryszard Moskal, p. Stanisław roku „Dziedzictwo” jest cz łonkiem zwyczajnym 
Mróz oraz p. Danuta Król. Księgowość powierzono p. Zofii Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej. 
Pasztaleniec. Obecnie funkcję prezesa pełni p. Ryszard Aktualnie Stowarzyszenie podjęło inicjatywę odszukania 
Rafalski, wiceprezesem została p. Beata Latos – Dyrektor archiwalnego nagrania telewizyjnego TVP Lublin 
Gimnazjum w Stróży, funkcję sekretarza objęła p. Zofia dotyczącego pacyfikacji Karpiówki oraz opracowywania 
Nalepa. Funkcję skarbnika pełni nadal p. Wioletta Skrzyńska. wkładki do Gazety Gminnej. Obecnie siedziba Stowarzyszenia 
Również bez zmian pozostał skład Komisji Rewizyjnej. Od znajduje się w  Publicznym  Gimnazjum im. Jana Pawła II 
początku swego istnienia „Dziedzictwo”, zgodnie z w Stróży. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą, jak 
postanowieniami Statutu podejmowało inicjatywy na rzecz również członkostwem w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo” 
renowacji kaplicy w Stróży oraz popularyzowanie historii prosimy o kontakt pod nr. Tel. (81)  884 44 05 (nr Publicznego 
i tradycji naszej małej ojczyzny. Stowarzyszenie uczestniczyło Gimnazjum w Stróży).                                     
aktywnie w planowaniu prac renowacyjnych trójkątnej                                                               Agnieszka Lidia Płatek

Stowarzyszenie „Dziedzictwo” w Stróży

W dniu 29 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy w Kraśniku 
gościliśmy 3 pary, które przeżyły ze sobą pół wieku. 
Świętujące w tym dniu pary małżeńskie to Państwo: Genowefa 
i Bolesław Bryczek, Stanisława i Władysław Świąder oraz 
Danuta i Bolesław Wieleba. Wójt Gminy Mirosław Chapski 
odznaczył Jubilatów w imieniu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego – Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, dyplomy 
pamiątkowe oraz upominki.

W tym uroczystym dniu nie zabrakło gorących życzeń, 
gratulacji, lampki szampana oraz słodkiego poczęstunku. 
Spotkanie umilił występ Zespołu Śpiewaczo-Kabaretowego 
„Suchynianki”. Wszystkim parom składamy serdeczne 
gratulacje.
                                                               Małgorzata Rejowska

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Uprzejmie prosimy mieszkańców naszej gminy, który dokonują wpłat przelewem za wodę, ścieki, czy podatek o 
precyzyjny opis tytułu wpłaty. Jeżeli na jednym przelewie płacimy różne należności, należy w tytule przelewu podać nazwę 
należności i kwotę np. woda 35,52 zł, ścieki 78,29 zł, podatek 64 zł konto 08-2345. Jest to konieczne do prawidłowej identyfikacji 
wpłaty i zaksięgowania na właściwe konto. 

Ponadto przypominamy, że wpłaty za odpady komunalne należy uiszczać na indywidualne konto bankowe. Informacje
o numerze konta znajdują się na blankietach wpłaty dostarczanych mieszkańcom. Można również otrzymać swój indywidualny 
numer rachunku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik w pok. nr 13. Informujemy również, że wpłaty dokonywane na rzecz 
Gminy Kraśnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku przy ul. Ogrodowej są bezpłatne (nie pobiera się od nich 
prowizji).                  Marzena Rozmus

Płatności przelewem

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -       e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl 
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wcześniej. Nie zdaje sobie sprawy, że środek zacznie działać 
dopiero wtedy, gdy wzrośnie temperatura. Zatem należy 

W Polsce mieszka ponad 1,1 miliona pszczelich stosować wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu i 
rodzin. Każda z nich w zależności od pory roku liczy od 10 do stosowania przez ministra rolnictwa oraz dobierać środki 
100 tysięcy osobników, czyli latem, w szczycie sezonu, ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny 
bzyczy ich u nas nawet 110 miliardów. Niestety w Polsce wpływ zabiegów chemicznych. Poza tym ważne, by nie 
ubywa 105 pszczół na sekundę! stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie 

Kilka lat temu zaczęły napływać pierwsze informacje kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których 
o masowym ginięciu pszczelich rodzin. Wciąż nie wiadomo, występują kwitnące chwasty. Ważne jest również 
jaka jest przyczyna masowego wymierania pszczół. Może przestrzeganie okresów prewencji oraz wykonywanie 
chodzić o kombinację szkodliwych czynników, w tym chorób oprysków w odpowiednich warunkach (np. nie podczas 
i zanieczyszczeń. Inwazja roztocza i chrząszcza ulowego, silnego wiatru). Niemal każdy rolnik wie, że opryski można 
choroby wirusowe oraz zatrucia, stanowią ciągle poważne wykonać wtedy, gdy pszczoły wrócą do uli. Jednak w praktyce 
zagrożenie dla gospodarki pasiecznej. Jednak najnowszym bywa różnie.Tak trzeba zaplanować pracę, żeby nie szkodzić 
i najgroźniejszym zagrożeniem jest CCD, czyli zespół pszczołom. Czasami rolnicy nie zdają sobie sprawy, że jakiś 
masowego ginięcia rodzin pszczelich. Główny Inspektor środek może zaszkodzić pszczołom, bo nie znaleźli takiej 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, iż  informacji na etykiecie preparatu. Nie wiedzą, że opryskane 
nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony owady np. nie zostaną wpuszczone do ula z powodu obcego 
roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą ze sobą zapachu. Ale świadomość rolników jest coraz większa. 
duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy”. Niektórzy Zachęcamy do uczestnictwa w kursach (często 
rolnicy nieświadomie szkodzą pszczołom stosując preparaty, bezpłatnych) w zakresie stosowania środków ochrony roślin. 
które zaczynają działać dopiero w określonych warunkach. Pamiętajmy, że to od nas zależy czy pszczoły przeżyją oraz czy 
Gospodarzowi może się wydawać, że nie ma żadnego wobec tego zbierzemy dobry plon po oblotach pszczół.  
zagrożenia, bo oprysk był wykonany nakilka godzin                                                                                           M.Z.

Dbajmy o pszczoły

mając nadzieję, że jeszcze nie jednokrotnie powrócą nie 
błądząc na leśne szlaki.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik informuje, iż las i 
Liczne odwiedziny leśnych ścieżek przez turystów utworzone w nim ścieżki edukacyjne dostępne są dla turystów 

pieszych i rowerowych podsunęły pracownikom Nadleśnictwa przez 24 godziny na dobę. Zachęca i zaprasza do odwiedzenia 
Kraśnik pomysł utworzenia profesjonalnej ścieżki przyrodniczego bogactwa kraśnickich lasów. Należy pamiętać, 
edukacyjnej. Do wyznaczonej w leśnictwie Rudki 8-kilo- że las to nie tylko drewno ale również powietrze kształtujące 
metrowej ścieżki rowerowej w kształcie pętli  dojedziemy korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne, miejsce pracy, 
ul. Kolejową lub poprzez miejscowość Rudki. Na trasie bezpłatna możliwość pozyskania jagód, malin, grzybów. Las to 
spotkamy 20 tablic o tematyce przyrodniczej, opisujących  lek dla każdego, bez recepty i za darmo. Szanujmy i dbajmy o to  
charakterystykę głównych gatunków lasotwórczych a także wspólne dobro narodowe.
budowę i funkcje lasu, rolę martwego drewna, retencję, Ścieżka została utworzona zę środków Nadleśnictwa  
sukcesję naturalną, zagadnienia gospodarki łowieckiej i przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
znaczenie pszczół w przyrodzie. Na tablicach z przebiegiem Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Więcej 
trasy umieszczono kod QR, który pozwala śledzić przebieg informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
jazdy na smartfonie. Na ścieżce rozmieszczono ławki – tu http://www.krasnik.lublin.lasy.gov.pl/ oraz Facebooku 
wśród drzew i świergotu ptaków odpoczniemy od Nadleśnictwa.
codzienności, hałasu, stresu i pośpiechu. Dla miłośników 
aktywnego wypoczynku, na ścieżce zamontowano zestaw 
sportowo-rekreacyjny do ćwiczeń na powietrzu, które przy                             
aromacie olejków eterycznych  dają korzystne efekty dla ciała i                                                       
dla ducha. Pod wiatą wkomponowaną w leśny klimat istnieje 
możliwość rozpalenia ogniska.

Uroczyste otwarcie ścieżki nastąpiło 18 czerwca, 
dokonał tego Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Pan Jan Kraczek w asyście ponad 100 
rowerzystów ze szkoły nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Kraśniku oraz zaproszonych gości. Obecnym podczas 
otwarcia: Staroście Kraśnickiemu, Zastępcy Burmistrza 
Kraśnika, Wójtowi Gminy Kraśnik, Komendantom 
Powiatowym Policji z Opola Lubelskiego i Kraśnika oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. K. Makuszyńskiego 
Nadleśnictwo Kraśnik dziękuje za skorzystanie z zaproszenia, 

Rowerem do lasu
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W sobotę 31 maja młode zapaśniczki z miejscowego 
klubu LUKS STRÓŻA wystąpiły w Mistrzostwach 
Województwa Młodziczek w Zapasach Kobiet. Zawody 
odbyły się na hali Gimnazjum w Stróży. Wystąpiło w nich 
niemal 100 zawodniczek z województwa lubelskiego oraz 
gościnnie zaprzyjaźnione zapaśniczki z województwa 
podlaskiego. Poza dziewczętami, które startowały w dwóch 
kategoriach wiekowych: młodziczki i dzieci, w zmaganiach na 
macie wzięli udział również chłopcy, dla których został 
zorganizowany turniej przyjaźni pomiędzy zespołami ze: 
Stróży, Kraśnika i Krasnegostawu. Po oficjalnym ważeniu i 
wyprowadzeniu zawodniczek i zawodników na halę Wójt 
Gminy Kraśnik – p. Mirosław Chapski, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Stróży – p. Anna Myszak oraz 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Gminy Kraśnik – p. Krzysztof Kozłowski 
dokonali uroczystego otwarcia zawodów. Po otwarciu Barbara Płonka, Julia Kawęcka, Aleksandra Ufniarz.Wynik 
przystąpiono bezpośrednio do walk, w których podopieczni osiągnięty przez drużynę czyli zajęcie II miejsca w 
trenerów Sylwestra Janika i Łukasza Kiełba spisali się „na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego był najlepszą 
medal” a nawet „na kilka medali”. Swoje kategorie wagowe nagrodą dla trenerów i działaczy klubu LUKS STRÓŻA oraz 
wygrali: Konrad Chapski, Katarzyna Jargieła, Paulina Pelak. najlepszym sposobem na uczczenie XV rocznicy powstania 
Trzecie miejsce zajęli: Klaudiusz Czarnota, Klaudia Wcisło, Klubu.                                                                  Łukasz Kiełb

Zapaśniczki ze Stróży wicemistrzami województwa

     

  
dzięki doskonałym występom w obronie doświadczonego 
Piotra Chomczyka, którego dzielnie wspierali Dawid Lamorski  
oraz pierwszy sezon występujący na pozycji obrońcy Arek 
Dziewa, który poczynił największe postępy z grupy młodzieży. 
Drużyna LKS STRÓŻA straciła zaledwie 38 bramek, mniej 
bramek stracił tylko lider Perła Borzechów 31. Gorzej sytuacja 
wyglądała w pomocy oraz ataku. Młodzi zawodnicy radzili 
sobie nieźle w rozgrywaniu piłki nie potrafili jednak 
wykorzystać stworzonych przez siebie doskonałych sytuacji 
strzeleckich. Pomimo wsparcia ataku od połowy rundy 
wiosennej przez Nigeryjczyka Femi Durodola, co było pewną 
atrakcją widowiskową dla kibiców oraz sporym zaskoczeniem 
dla drużyn przeciwnych, udało się strzelić tylko 50 bramek, co 
dało drużynie szóste miejsce  w grupie. Za wysiłek włożony w 
uzyskanie takiego wyniku wszystkim zawodnikom drużyny W dniu 22 czerwca rozgrywki piłkarskie zakończyły 
juniorów młodszych oraz pierwszej drużyny serdecznie wszystkie grupy wiekowe województwa lubelskiego. Bardzo 
dziękujemy. Kolejne wyzwanie dla Zarządu LKS „STRÓŻA” dobry wynik uzyskała drużyna juniorów młodszych trenowana 
to zgłoszenie do rozgrywek nowego sezonu drużyny przez Kamila Miazgę zajmując trzecie miejsce w Lubelskiej 
trampkarzy młodszych. Patrząc na obiekty sportowe i zaplecze Lidze Juniorów Młodszych. Ustępując tylko drużynom ORION 
socjalne, nowe pomieszczenia klubowe, hala sportowa  można Niedrzwica Duża oraz JANOWIANCE Janów Lubelski. Kilku 
się spodziewać co najmniej V ligi w Stróży. Duże wrażenie robi zawodników z tej drużyny z uwagi na braki kadrowe pierwszej 
kryta trybuna na naszym stadionie oraz zainteresowanie grą drużyny z powodzeniem zadebiutowało w jej szeregach. Byli 
naszej drużyny ze strony kibiców którzy wszędzie podążają za to Adam Moskal, Kuba Kowalik, Szczuka Albert, Jacek 
swoją drużyną, na meczach są przeważnie większością za co Andrzejewski. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej duże 
serdecznie dziękujemy. Gorące podziękowania składamy obawy związane były z występami pierwszej drużyny z powodu 
również Wójtowi Gminy Kraśnik Panu Mirosławowi odejścia do Wisły Annopol super strzelca poprzedniego sezonu 
Chapskiemu, Radnym Gminy Kraśnik oraz wszystkim Dawida Szczuki oraz trenera Anatolija Łavryshyna. Trenera 
darczyńcomi sponsorom, którzy przyczyniają się poprzez zastąpił Michał Zimowski w przeszłości bramkarz LKS TĘCZA 
wsparcie finansowe i sprzętowe do rozwoju naszego Klubu.                                                                                                                                      Kraśnik. Niestety snajpera nie dało się zastąpić młodymi bardzo 
                                                                          Stanisław Mrózambitnymi zawodnikami. Jeszcze w obronie pomimo występu  

w bramce w czasie rundy wiosennej aż czterech bramkarzy z 
*** Z ostatniej chwili: do LKS „STRÓŻA” wraca trener trenerem Michałem Zimowskim oraz juniorem młodszym 
Lavryshyn.Adamem Moskalem dało się wszystko  poukładać

Juniorzy LKS „Stróża” na pudle
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Przypominamy o szczepieniu psów przeciwko utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśnik. 
wściekliźnie, które jest szczepieniem obowiązkowym. Na Właściciele i opiekunowie psów mają obowiązek sprawować 
podstawie art. 56, ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o opiekę nad psami w sposób wykluczający zagrożenie 
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi. Właściciel lub 
zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342 ze zm.), opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa 
psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarach całego kraju wyłącznie na smyczy, a zwolnienie psa ze smyczy dozwolone 
podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma 
punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez zachowaniem. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób 
psa 3 miesiąca życia, ponadto szczepienia muszą być gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie 
powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
szczepienia. Dowodem przeprowadzenia szczepienia jest przy utrzymaniu zwierzęcia lub wypuszcza psa luzem w lesie 
zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa przez zgodnie z art. 77 i 166 Kodeksu wykroczeń podlega karze 
lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust 1a ww. ustawy kto grzywny.
uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów Ponadto kto utrzymuje zwierzę domowe, ma 
przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny. obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed 

W związku z powyższym apelujemy o wykonywanie zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do 
corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie dzięki światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji 
czemu ochronimy siebie oraz swoich bliskich. ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na 

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego 
psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość 
przypominamy również o obowiązkach ciążących na niezbędnego ruchu.
właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu                                                                   Paweł Kozakowski

Informacja dla właścicieli psów

W związku z oddaniem do użytku ujęcia wody w Spławach mieszkańcy Spław Drugich i Kowalina zaopatruje w wodę 
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gmina Kraśnik. Cena za 1 m  wody do celów spożycia i socjalno-bytowych wynosi 1,73 zł netto plus podatek VAT (8%), 
natomiast woda wykorzystywana do innych celów (w tym m.in. usługi, produkcja) kosztuje 2,10 zł netto plus podatek VAT (8%). 
Odczyty z wodomierzy będą dokonywane raz na kwartał ok. 20 dnia miesiąca. Osobą upoważnioną do odczytu 
i wystawiania faktur za wodę w miejscowościach Spławy Drugie i Kowalin jest Pani Agnieszka Szewc – obecny sołtys wsi 
Spławy Drugie.                Marzena Rozmus

Nowe ujęcie wody

Od 1 lutego uległa podwyższeniu kwota kosztów upomnienia z kwoty 8,80 zł (obowiązująca od 01.01.2003 r.) do  
kwoty 11,60 zł za każde wystawione i prawidłowo doręczone upomnienie za zaległości podatkowe. Przypominamy również, że 
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą obecnie 10 % w stosunku rocznym, z tym że odsetki do kwoty 8,70 zł 
(od dnia 01.02.2014 r.) nie są pobierane. Zachęcamy wszystkich podatników do terminowego regulowania należności 
podatkowych, aby unikać dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

UWAGA ROLNICY!!!  
Informujemy producentów rolnych, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Kraśniku, ul. Kościuszki 

24, pokój nr 7, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego, w okresie od 1 lutego do 31 lipca 
2014 r., oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej. Fakt zakupu potwierdzony musi być wystawioną na rolnika 
fakturą VAT, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych 
w gospodarstwie wynosi 86 litrów na rok i mógł być wykorzystany w lutym (I okres rozliczeniowy) w całości, lub w części. 
Resztę limitu wykorzystać można w II okresie rozliczeniowym tj. od 1 do 31 sierpnia, lub cały limit jednorazowo w sierpniu. 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w  2014 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.

                        Ewa Zimna

Podatki


