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posłowie: Henryk Smolarz i Jan Łopata oraz Wioletta Wilkos – 
Prezes Zarządu LGD w Kraśniku. Z pocztami sztandarowymi   
przybyli strażacy z jednostek OSP: Słodków Trzeci, Podlesie, 
Stróża, Spławy. Swoje stoiska informacyjne przygotowali 
pracownicy instytucji: KRUS i ARiMR. Specjalne stoiska 
promocyjne przygotowali przedsiębiorcy, wśród nich: Pan 
Henryk Koperski ze Słodkowa Pierwszego – wystawa 
rzemiosła artystycznego, metalowe ogrodzenia, meble 
ogrodowe, bramy, Pan Jarosław Sokal – firma JARMAX 
z Podlesia – zaprezentował nowoczesny rębak go gałęzi. Miód 
z własnej pasieki wystawili państwo Latawcowie z Kowalina. 
W bogatej części artystycznej wystepowały: Wiktoria Kazula 
z Przedszkola w Stróży, zespół „Anielskie Trio”, które tworzą 
Ola Biegaj, Maja Gryta, Amelia Jóźwicka ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży, solistka Emilka Rycerz ze szkoły 
w Stróży oraz Magda Mazurek. Dożynki uświetniły zespoły 
mające bogaty dorobek artystyczny z terenu gminy Kraśnik: 
śpiewaczy z Kowalina, śpiewaczo-kabaretowy z Suchyni.  Ze 
specjalnym programem wystąpił kabareciarz Stan Tutaj, W dniu 31 sierpnia podczas dożynek na stadionie 
gwiazdą wieczoru był zespół „Buenos Ares”. Mieszkańcy sportowym w Stróży świętowali rolnicy z terenu gminy 
bawili się do północy razem z zespołem „Fenix”. Podczas Kraśnik. Tegoroczna, deszczowa aura nie sprzyjała żniwom, 
dożynek nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu na dlatego w tym roku wyjątkowo na polach zostało jeszcze dużo 
„Najładniejszy balkon”. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła zboża. Ale dożynki odbyły się zgodnie z planem. Uroczystości 
Pani Anna Kowalik z Suchyni, miejsca drugie – Panie Urszula rozpoczęła Msza Święta w intencji rolników, parafian i gości 
Mazur ze Stróży-Kolonii i Barbara Paprocka ze Spław w kościele parafialnym w Stróży, którą celebrowali: ks. dr 
Pierwszych. W konkursie na „Najbardziej okazałe i oryginalne Jarosław Orkiszewski – Dyrektor Ekonomiczny Archidiecezji 
płody rolne” zwyciężyli: Zenon Kowalik z Suchyni i Jerzy Lubelskiej oraz ks. Eugeniusz Zarębiński Duszpasterz 
Serwinek z Pasieki-Kolonii. Konkurs dla publiczności Krajowy Kolejowy.  Po mszy  korowód dożynkowy z orkiestrą 
z atrakcyjnymi nagrodami przygotowała i prowadziła Pani parafialną z Szastarki przeszedł na stadion sportowy, gdzie 
Agnieszka Płatek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Starostowie dożynek 
w Stróży. W ramach imprez towarzyszących były stoiska Pani Agnieszka Sokal ze Słodkowa Drugiego i Pan Mariusz 
handlowe i bogate atrakcje dla dzieci. Organizację dożynek Lewandowski z Pasieki-Kolonii wręczyli bochen chleba 
wsparli sponsorzy: Spółka Contino Kraśnik Sp. z o.o., Firma z tegorocznych zbiorów gospodarzowi dożynek – Wójtowi 
PUH Grant, Kazimierz Miśkiewicz, Piekarnia Kazimierz Gminy Kraśnik Mirosławowi Chapskiemu. Delegacje z trzech 
Wojcieszyn.miejscowości: Kowalina, Mikulina oraz wspólnie Stróży 
                                                                         Andrzej Wojtani Słodkowa Pierwszego przybyły na dożynki z okazałymi 

wieńcami dożynkowymi. Komisja postanowiła wszystkie 
wieńce wyróżnić równorzędnymi nagrodami. W uroczy-
stościach dożynkowych uczestniczyli przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych: Krzysztof Hetman, 
dotychczasowy Marszałek Województwa Lubelskiego, a od 
majowych wyborów poseł Parlamentu Europejskiego, 
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, wiceprzewo-
dniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubel-
skiego jednocześnie reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, 
Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki, Katarzyna Milanowska- 
Przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Kraśniku, 
Dariusz Wcisło – p.o. Kierownika Placówki Terenowej KRUS 
w Kraśniku, Elżbieta Batorska – zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Kraśnik, Andrzej Hanaj – Przewodniczący Rady 
Gminy Kraśnik, radni, sołtysi i wielu mieszkańców gminy. 
Gratulacje, podziękowania i życzenia dla rolników przesłali 
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spowodowanych mniejszą sprawnością aktualnie stosowanych 
urządzeń, zmniejszy emisję szkodliwych gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Efektem projektu będzie również zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło ze źródeł konwencjonalnych. Gmina 
Kraśnik realizowała taki sam projekt w latach 2010–2011. 
Wówczas zainstalowano 427 zestawów solarnych (413 w 
domach prywatnych oraz 14 na instalacjach publicznych). 
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców gminy Kraśnik dlatego Wójt podjął starania w 
2012 r. o pozyskanie środków na realizacje tego projektu 
ponownie. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i po uzyskaniu 
wysokiej punktacji został zakwalifikowany do wsparcia. 
Projektem zostali objęci wszyscy zainteresowani mieszkańcy 
gminy, którzy w odpowiednim terminie zgłosili chęć udziału w 
projekcie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej 
wyłoniony został wykonawca robót konsorcjum – EcoExperts 
s.c. Zgorzała ul. Puszczycka 1f/1; 05-515 Mysiadło;                    Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie na 
FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzancka realizacje projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
78/92, 95-200 Pabianice, z którym w dniu 14 sierpnia 2014 r. energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie 
została podpisana umowa. Zgodnie z umową do końca września gminy Kraśnik – etap II”. Dofinansowanie pochodzi ze 
br. zostanie wykonana dokumentacja techniczna, a następnie na środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
jej podstawie rozpocznie się montaż instalacji. Projekt jest Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
realizowany od czerwca 2014 r. do sierpnia 2015 r. Projektowana 2007–2013, Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta 
instalacja solarna dostarczać będzie ciepło na potrzeby ciepłej energia. Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. 
wody użytkowej, jako źródło ciepła zastosowane zostaną Projekt polega na wykonaniu 599 instalacji solarnych 
kolektory słoneczne zestawione w baterię zlokalizowaną na u osób prywatnych, 1 instalacja w Szkole Podstawowej 
połaci dachowej lub ścianie w kierunku południowym. Ciepło w Stróży oraz montażu kotła na biomasę w Przedszkolu 
z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego w Stróży. Wartość całkowita projektu wynosi 6 998 380 zł 
i przekazane wodzie w podgrzewaczu. Temperatura czynnika w tym dofinansowanie z EFRR: 5 468 353,98 zł. Realizacja 
w podgrzewaczu będzie regulowana za pomocą sterownika projektu wpłynie na poprawę jakości środowiska 
zamontowanego w zespole sterowniczo-pompowym. Instalacja naturalnego, która nastąpi w wyniku ograniczenia 
będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych 
membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystania 
płynu solarnego będzie przejmowany przez naczynie energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zainstalowanie 
przeponowe. solarów słonecznych poprawi efektywność energetycznego 
                                                           Beata Kuśmierczyk-KufelWykorzystania ciepła, wpłynie na ograniczenie strat ciepła 

Solary w Gminie Kraśnik po raz drugi

       
 
     

 Informujemy Państwa, że w roku 2015 na terenie gminy Kraśnik będzie kontynuowany program dofinansowania przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, który realizowany jest przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. W celu złożenia przez gminę Kraśnik wniosku o datację do WFGOŚ i GW w Lublinie konieczne jest oszacowanie 
kosztów zadania. Dlatego też osoby zainteresowane usuwaniem azbestu z dofinansowaniem w 2015 r. proszone są o pisemne zgłoszenie  
zamiaru usuwania azbestu na adres Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24 (pok.13 I piętro), na adres e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl 
lub telefonicznie pod nr 81 884 35 84. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 października 2015 roku. Osoby, które złożyły wniosek 
o usuwanie azbestu z dofinansowaniem w bieżącym roku a nie dokonały wymiany proszone są o potwierdzenie zamiaru wymiany (lub 
ewentualną rezygnację z wymiany) pokrycia dachowego w przyszłym roku. Dofinansowaniem objęty jest demontaż pokrycia dachowego 
zawierającego azbest oraz transport i przekazanie do unieszkodliwiania. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego. 
Jednocześnie informujemy, że prace związane z samą wymianą pokrycia podlegają zgłoszeniu robót budowlanych w Starostwie 
Powiatowym. Przy zmianie konstrukcji dachowej wymagane jest pozwolenie na budowę. 

        Marzena Pielaszkiewicz

Usuwanie azbestu w 2015 roku
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Podium zdobyła sałatka owocowa przygotowana przez 
Jadwigę Kuropiewską. Jury pod przewodnictwem eksperta 
kulinarnego red. Waldemara Sulisz w składzie Stanisław 
Stelmach reprezentujący Zajazd Marta w Pułankowicach, 
Jarosław Piłat reprezentujący Restaurację 16 Stołów 
w Lublinie, Małgorzata Solis promotorka i producentka 
wysokiej jakości owoców i warzyw z powiatu kraśnickiego, 
Wioletta Wilkos – Prezes LGD Kraśnik przyznało 
wyróżnienia dla Eweliny Zuby, Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Księżomierz oraz Zofii Mazurek. Gratulujemy 
laureatom oraz wszystkim wyróżnionym. Program Festiwalu 
Kulinariów i Sztuki Ludowej przewidział także niespotykaną 
jeszcze nigdy w Kraśniku propozycję wspólnego grillowania 
w formie konkursu dla panów pełniących najważniejsze 
funkcje w naszym powiecie oraz okolicznych gmin. Moc 
podziękowań dla p. Leszka Skorupy z Wędzarni Tradycyjnej 

Kraśnicki rynek w dniu 6 lipca 2014 r. za sprawą w Urzędowie oraz p. Anny Pyć z Gospodarstwa Rybackiego 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej wypełnił się Pustelnia w Opolu Lubelskim za najwyższej jakości mięso, 
pasjonatami kuchni tradycyjnej. W tym dniu odbył się wędliny i ryby. Powstały bardzo ciekawe propozycje 
Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej zorganizowany oceniane przez jury z widowni przy wsparciu profe-
w ramach projektu współpracy Zasmakuj w Tradycji. sjonalnego jury. Wygrał zespół w składzie: Andrzej Maj, 
W potyczkach kulinarnych na scenie wzięło udział blisko 30 Franciszek Kwiecień oraz Marcin Gąsiorowski. Równie 
pań. Panie poradziły sobie wyśmienicie i z wylosowanych wielkie gratulacje składamy dla drugiego zespołu w składzie 
produktów powstały delicje pod względem smaku Jan Woźniak, Tomasz Najs oraz Andrzej Białek. Dziękujemy 
i propozycji podania. Wszystkie produkty, z których panie wszystkim Panom za piękny popis umiejętności kulinarnych. 
przygotowywały swoje propozycje pochodziły z terenu Odwiedzający nasz festiwal mogli zostać jurorami 
powiatu kraśnickiego od producentów i przedsiębiorców. kulinarnymi w konkursie dla wystawców. Do konkursu 
Jury, w którym uczestniczyli przedstawiciele widowni oraz zostało zgłoszonych ponad 20 potraw. Bezkonkurencyjnie 
profesjonaliści mieli nie lada dylemat. Zwyciężył zespół królową została kapusta z grzybami pieczona w piecu 
w składzie: Halina Drzewiej-Sosnówka, Alina Głaz, chlebowym przygotowana przez Witolda Grudzińskiego. 
Kazimiera Drozd, Małgorzata Kamińska-Żuber, Wiesława Stowarzyszenie przewidziało jednocześnie moc dodat-
Mikita oraz Małgorzata Warchoł. Na Festiwalu Kulinariów kowych atrakcji dla odwiedzających, jakimi było 20 domków 
i Sztuki Ludowej w Kraśniku nie mogło także zabraknąć drewnianych wypełnionych po brzegi wystawcami z daniami 
konkursów dla pasjonatów gotowania. W konkursie „Smak tradycyjnymi, których każdy mógł spróbować, wystawami 
zamknięty w zupie” oraz „Bitwa na wiosenne sałatki”  rękodzieła. Czas umilały nam lokalni wykonawcy: Kamil 
bezkonkurencyjna była zupa ziemniaczana przygotowana Barszcz solista, Zespół Krzemień oraz zespół kabaretowo-
przez Ilonę Chodarę, II miejsce zajęła sałatka wiosenna -śpiewaczy „Suchynianki”.
przygotowana przez Krystynę Ćwieka, zaś III miejsce na          LGD Kraśnik

W dniu 31 sierpnia 2014 r. już po raz trzeci 
mieszkańcy powiatu kraśnickiego brali udział w Festiwalu 
Kulinariów i Sztuki Ludowej w ramach projektu 
współpracy Zasmakuj w Tradycji trzech Lokalnych Grup 
Działania: Ziemi Kraśnickiej, Krainy Wokół Lublina 
i Ziemi Biłgorajskiej. Pierwszy Festiwal odbył się w 
czerwcu w Dylach k. Biłgoraja, drugi w lipcu na Rynku 
w Kraśniku. Festiwal odbył się na Lotnisku w Radawcu. 
Wystawcami między innymi byli mieszkańcy gminy 
Kraśnik: Pan Witold Grudziński ze słodkowską kapustą 
pieczoną w piecu chlebowym oraz Pani Marta Pyzik, która 
przygotowała pyszne ciasto z serem i malinami. Pani Marta 
współprowadziła również na scenie warsztaty kulinarne dla 
dzieci i dorosłych.                     

       LGD Kraśnik
Fot. Karol Salagierski – LGD Kraina Wokół Lublina

Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej

Festiwal Kulinariów w Radawcu
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Konkurs  adresowany był  do uczniów szkół  Niezwykły człowiek”  I miejsce otrzymała uczennica klasy III b Kinga 
podstawowych i  gimnazjum  z terenu gminy Kraśnik. Patronat Sielka.

Przedstawiamy Państwu pierwsze dwa zwycięskie wiersze:honorowy nad konkursem objął Rektor Katolickiego 
I miejsce ex aequo w kategorii szkoła podstawowa klasy I–III Maryla Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie  ks. prof. dr 
Michałek  klasa III a Szkoła Podstawowa im. Ks. Zielińskiego w Stróżyhab. Antoni Dębiński oraz Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław 
Jan Paweł IIChapski. Celem konkursu jest oddanie hołdu Janowi Pawłowi II, 
W Wadowicach, w dzień majowy, mały Lolek się urodził, 

integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego 
kremówkami się zajadał i za piłką chętnie ganiał.

z nauczania Papieża Jana Pawła II oraz promowanie młodych Gdy w góry się wybierał, młodzież ze sobą zabierał,
talentów w środowisku lokalnym. Do konkursu zgłoszono 53 nie były to zwykłe spotkania, ale mądre słowa od Pana.
prace. Jury w składzie: Agnieszka Gremlas, Magdalena Krzywda, Lecz nadszedł czas, że przestał być tylko nasz, 
Renata Szwast, Ks. Krzysztof Chruścicki przyznało następujące i białą szatę założył, by papieżem się stać. 

Jako pielgrzym niestrudzony, świat przemierzał rozmodlony. nagrody i wyróżnienia: W  kategorii uczniowie klas I–III szkoły 
Nauczyciel nasz kochany, uczył nas jak iść jego ścieżkami. podstawowej I miejsce ex aequo zajęły uczennice klasy III a ze 
Choć do Domu Ojca już odszedł, Szkoły Podstawowej im. ks. Zielińskiego w Stróży Maryla 
to ja, modlę się do Niego, do błogosławionego.Michałek  i  Antonina Rej. W kategorii uczniowie klas IV–VI 
Modlę się, by Jego nauki nie poszły w las,

szkoły podstawowowej, spośród 11 prac wyróżnienie otrzymała 
by Jego wszystkie mądre słowa pozostały w nas… na zawsze.

uczennica klasy VI a ze Szkoły Podstawowej im. ks. Zielińskiego I miejsce ex aequo w kategorii szkoła podstawowa klasy I–III Antonina Rej  
w Stróży  Gabriela Skowrońska, III miejsce  przyznano uczennicy klasa III a  Szkoła Podstawowa im. Ks. Zielińskiego w Stróży
klasy V ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim  Justynie Janie Pawle, nasz papieżu, 
Romańskiej, II miejsce przypadło uczennicy klasy IV ze Szkoły Co tam z góry patrzysz na nas,

Ty świętym zostaniesz zaraz.Podstawowej w Kowalinie Karolinie Irackiej. Za wyrażenie tego, 
Pamiętamy, gdy za młodu w piłkę grałeś, co tak trudno wyrazić słowem: miłości, pragnień, tęsknoty, wiary, 
Kremówki zajadałeś,za piękny wiersz „Człowiek o wielkim sercu” I miejsce otrzymała 
Na wycieczki też chodziłeśuczennica klasy VI a ze Szkoły Podstawowej im. ks. Zielińskiego 
No i oczywiście się modliłeś.

w Stróży Marcelina Kasperek. W kategorii uczniowie klas I–III 
Potem liceum, dużo wizyt w kościele, uczyłeś się wiele.

gimnazjum, spośród 40 prac przyznano dwa wyróżnienia. W wojnę kamienie przewracałeś,
Otrzymują je Inga Siwiec z klasy III b i Kamila Wiechnik z klasy Rozbijałeś i kopałeś, kopałeś i kopałeś.
III b, III miejsce zajął uczeń klasy II c Jakub Flis, II miejsce Ale Święty Jan od krzyża wskazał Ci drogę
przyznano uczennicy klasy II c  Kindze Michałek. Za doskonałą I przyszła myśl – może księdzem zostanę, przecież mogę 

Dzięki temu do Ciebie modlę się co dzień.umiejętność obrazowania słowem, poetycką refleksję i dojrzały 
                                            Koordynator Konkursu Renata Kaźmierakwarsztat literacki, za przejmujący, piękny wiersz „Zwykły – 

Konkurs literacki o Janie Pawle II

         
Z badań przeprowadzonych przez Stację Chemiczno-Rolniczą Wzorem lat poprzednich, również w b.r. na terenie naszej 

w Lublinie wynika, że na przebadanych terenach gminy Kraśnik gminy przeprowadzone były badania gleb. Badania chemiczno-
przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Spośród -rolnicze pozwalają na ocenę aktualnego stanu gleby pod 
przebadanych użytków rolnych dla 49% gleb gminy zaleca się względem nadmiaru lub niedoboru składników mineralnych, ale 
wapnowanie jako zabieg konieczny lub potrzebny, w 13% wskazany, przede wszystkim informują o stopniu zakwaszenia, które jest 
natomiast 38% gleb użytkowanych rolniczo znajduje się w zakresie sygnałem alarmowym w procesie chemicznej degradacji gleb. 
potrzeb zbędnych lub ograniczonych. Zawartości makroelementów, tj. Celem przeprowadzonych badań było określenie stanu 
fosforu, potasu i magnezu w przebadanych próbkach gleby wykazują, zakwaszenia gleb oraz zawartości fosforu, potasu i magnezu w 
że w 35% użytków rolnych wymagane jest zwiększone nawożenie glebach użytkowanych rolniczo. Część rolników skorzystała 
fosforem, w 26% potasem, natomiast w 43% magnezem. Brak z dofinansowania do badania gleby w zakresie analizy 
aktualnych informacji o stanie gleby może prowadzić do wyczerpania podstawowej. W ramach dofinansowania wykonano 234 próby 
jej z podstawowych składników pokarmowych lub do nadmiernego jej glebowe. Zainteresowanie rolników w tym zakresie stale rośnie, 
nawożenia, co z kolei pociąga za sobą ujemny wpływ na środowisko tak z uwagi na konieczność dostosowywania się polskiego 
naturalne, stąd też zalecane jest systematyczne wykonywanie analiz rolnictwa do wymagań unijnych (m. in. cross – compalians) jak też 
gleby w odstępach czteroletnich.ze względów ekonomicznych, wynikających z ciągłego wzrostu 
                                                                          Marzena Pielaszkiewiczcen nawozów sztucznych. 

Badanie gleby

    
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kowalanki” z Kowalina, podobnie jak śpiewaczo-kabaretowy „Suchynianki” działa 

pod patronatem Urzędu Gminy Kraśnik. W 2013 r. Zespół „Kowalanki” obchodził 35-lecie swojej działalności. Pionierem 
w tworzeniu w 1978 roku zespołu śpiewaczego było aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz miejscowy 
klub „Ruchu”. Od 1982 roku zespół zaczął przygotowywać i prezentować widowiska obrzędowe. Na scenie w Nałęczowie, 
Tarnogrodzie i innych placówkach kulturalnych prezentował „Wieczór zapustny na wsi”, „Wieczór wigilijny” , „Kopanie na 
okrężno”, „Kowalińsko piórnia” i inne. W swoim repertuarze zespół ma autentyczne przyśpiewki regionu kraśnickiego.  Siedzibą 
zespołu jest świetlica w Spławach Drugich. Za 35 lat działalności zespół w b.r. otrzymał nagrodę okolicznościową Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  „Kowalankom” należą się więc szczególne słowa uznania.                                       AW

Nagroda Ministra Kultury dla „Kowalanek”



5   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

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

Nr 4 (132) Lipiec-Sierpień 2014

rolnych z województwa Lubelskiego otrzymało zaszczytny tytuł 
Rolnika Lubelszczyzny 2013 r. W kategorii: produkcja roślinna 

W dniu 3 lipca b.r. naszą gminę odwiedził Marek Sawicki – pierwsze miejsce zajęło ich gospodarstwo. Gospodarują oni na 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wizyta rozpoczęła się w powierzchni ponad 150 ha, wyróżniając się sprawnym zarządzaniem, 
godzinach popołudniowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym umiejętnością wykorzystania środków unijnych, wysoką jakością 
Państwa Zielonków w Słodkowie Trzecim. W otoczeniu dziennikarzy produkcji materiału kwalifikowanego zbóż, estetyką zagrody. W tym 
prasy lokalnej i regionalnej ze Starostą A. Majem i Wójtem roku struktura zasiewów przedstawiała się następująco: rzepak ozimy 
M. Chapskim minister oglądał gospodarstwo. Tutaj też odbyła się (50 ha), buraki cukrowe (27 ha), jęczmień jary (3 ha), pszenica jara 
konferencja prasowa. Po krótkim obiedzie w domu Państwa (35 ha), pszenżyto ozime (20 ha, pszenica ozima (15 ha). Ziarno 
Zielonków odbyło się spotkanie ministra z rolnikami i sadownikami sprzedawane jest do Centrali Nasiennej, a buraki Cukrowni 
w świetlicy w Stróży. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób Krasnystaw. Osiągane plony: rzepak ozimy 4 t/ha, buraki 70 t/ha, 
z terenu gminy i powiatu. Tematem przewodnim było przekazywanie jęczmień 6 t/ha. Ostatnio w gospodarstwie zakupiono nowy sprzęt, 
przez ministra najnowszych informacji o nowym Programie Rozwoju częściowo finansowany z funduszy UE. Od lat stosowane są 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W drugiej części spotkania najnowocześniejsze metody gospodarowania – siew tylko ziarnem 
były pytania do ministra dotyczące zarówno spraw bieżących na kwalifikowanym, terminowo wykonywane wszystkie zabiegi 
rynku rolnym jak i nowego okresu programowania. Wiele pytań agrotechniczne i chemizacyjne. Gospodarstwo służy przykładem i 
dotyczyło niskich cen na owoce i zawirowań w handlu ze wschodem. doradztwem dla wielu rolników  z terenu  gminy Kraśnik.
Były też pytania należące do kategorii trudnych. Ze względu na Podczas tegorocznych Dni Otwartych w ODR Końskowola 
kontuzję ręki (niemożliwość notowania) M. Sawicki udzielał w dn. 29 czerwca, gospodarstwo otrzymało II nagrodę w 
odpowiedzi na bieżąco na wszystkie pytania. Przed odjazdem wojewódzkim konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 
minister zapowiedział możliwość ponownej wizyty na naszym organizowanym przez KRUS. O innych gospodarstwach rolnych 
terenie. Marek Zielonka z synem Sławomirem to mistrzowie z terenu naszej gminy będziemy pisać w kolejnych numerach, pod 
produkcji roślinnej. W dniu 26 października 2013 r., podczas targów warunkiem uzyskania zgody właścicieli. 
rolnych AGRO PARK w Lublinie, pięciu właścicieli gospodarstw                                                                                               A.Wojtan

Wizyta Ministra Sawickiego

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

Ogłasza drugie 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.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono:
 Pierwszy przetarg w dniu 19 grudnia 2013 r. – zakończony wynikiem negatywnym.

– Drugi przetarg w dniu 18 marca 2014 r. – zakończony wynikiem negatywnym.
– Rokowania w dniu 06.08.2014 r. – zakończone wynikiem negatywnym.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:
1. Złożenie do dnia 10.10.2014 r. do godz. 14.00, pisemnego udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie  z napisem: „Drugie 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 drugich 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 10.10.2014 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 16.10.2014 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 drugich rokowań i przyjmuje warunki rokowań bez zastrzeżeń. 
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

–

–
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przeprowadzono termomodernizację obiektów SP ZOZ, zakupiono Oficjalne otwarcie traktu operacyjnego odbyło się 25 marca 
Nowy sprzęt diagnostyczny, zmodernizowano ogrzewanie oraz br. W uroczystościach wzięli udział m.in. Wiceminister Zdrowia 
otwarto nową przychodnię specjalistyczną.                            Aleksander Sopliński, Dyrektor Lubelskiego Oddziału 

                       SP ZOZWojewódzkiego NFZ Krzysztof Tuczapski, Marszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Poseł na Sejm RP Jan 
Łopata, Starosta Kraśnicki Andrzej Maj oraz przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu kraśnickiego. Na początku grudnia 2012 r. 
dyrektor SP ZOZ w Kraśniku Marek Kos podpisał w Urzędzie 
Marszałkowskim umowę na realizację inwestycji kluczowej dla 
funkcjonowania placówki. Chodzi oczywiście o przebudowę bloku 
operacyjnego, na którą pozyskano unijne dofinansowanie. Całkowita 
wartość tego projektu to prawie 6 mln zł. Z RPO Województwa 
Lubelskiego kraśnicki szpital otrzymał blisko 5 mln zł. Prawie 900 
tys. zł dołożono z budżetu powiatu. Prace budowlane zakończyły się 
pod koniec ubiegłego roku. Nowy blok operacyjny, po uzyskaniu 
odpowiednich pozwoleń oraz po odbiorze epidemiologicznym przez 
sanepid pracuje już więc kilka miesięcy.
– Ta inwestycja pozwoli przede wszystkim poprawić warunki pracy, 
a nade wszystko sprawi, że pacjent będzie się tu czuł bezpiecznie – 
podkreślał Aleksander Sopliński, Wiceminister Zdrowia podczas 
uroczystego otwarcia traktu operacyjnego w Kraśniku. – Pacjenci 
korzystający z usług szpitala będą tu leczeni kompleksowo.
Głos zabrał także starosta kraśnicki Andrzej Maj, który wyjaśniał, że 
remont bloku jest podwójnie ważny dla placówki w Kraśniku. – 
Przede wszystkim podnosi jakość obsługi naszych pacjentów, a po 
drugie daje szansę na dalszy rozwój tego szpitala. Jako 
samorządowcy musimy patrzeć zarówno na to, że szpital ma 
pomagać ludziom, ale także na to, że to bardzo ważny pracodawca na 
terenie powiatu. Zatrudnia on około 700 osób. Dodał również, że w 
planach jest konsolidacja usług. Ma ona polegać na przeniesieniu 
oddziałów z dzielnicy fabrycznej do głównej siedziby SP ZOZ przy 
ul. Chopina. Wg założeń środki na ten cel będą pochodzić z nowej 
perspektywy unijnej.
– Cieszę się, że mieszkańcy ziemi kraśnickiej mają teraz większe 
poczucie bezpieczeństwa. Każdy pacjent potrzebujący pomocy 
lekarskiej w pierwszej kolejności szuka jej w swoim szpitalu. To 
dobrze, że szpital w Kraśniku zwiększa renomę i że mieszkańcy mają 
coraz wyższy poziom świadczenia usług – mówił Krzysztof Hetman, 
Europoseł, były Marszałek Województwa Lubelskiego. Podkreślił 
także, że to nie pierwsze i nie ostatnie pieniądze, jakie trafiły do 
kraśnickiej placówki zdrowia. Z nowego okresu programowania 
szpital w Kraśniku może liczyć na 13 mln zł dotacji. Trakt znajduje 
się na drugim piętrze głównego budynku szpitala przy ul. Chopina i 
składa się z trzech sal wyposażonych w bardzo nowoczesny sprzęt. 
Zmiana, w porównaniu z tym czym dotąd dysponowała placówka, 
jest ogromna. – Nasz stary blok operacyjny powstał w latach 70. – 
wyjaśniał dyrektor dr Marek Kos. – Ważne jest nie tylko to, że dzięki 
tej inwestycji udało się szpital wyposażyć w nowoczesny sprzęt. 
Ważne są także odpowiednie warunki, dostosowane do procedur i 
norm, w jakich pracuje zespół wykonujący operacje. To wszystko ma 
przecież wpływ na realizację najważniejszego celu, jakim dla nas 
lekarzy jest zdrowie pacjentów. Stary blok nie spełniał stosownych 
wymogów i wojewódzki sanepid podczas wykonywanych kontroli 
zwracał uwagę na konieczność rozwiązania licznych problemów 
związanych z jego właściwym funkcjonowaniem. – Ani SP ZOZ ani 
Starostwo nie dysponowało kwotą 6 mln zł umożliwiającą budowę i 
wyposażenie nowych sal operacyjnych – podkreśla dr Marek Kos. 
– Wiedzieliśmy, że tylko środki unijne dają szansę realizacji tej 
inwestycji. Dlatego postanowiliśmy powalczyć o naprawdę duże 
pieniądze, aby we właściwych warunkach wykonywać zabiegi i 
operacje. To jeden z najnowocześniejszych traktów operacyjnych w 
naszym województwie. Budowa nowych sal operacyjnych to niejako 
zwieńczenie szpitalnych inwestycji zrealizowanych w ostatnich 
llatach. Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu za blisko 20 mln zł 

Goście uroczystego otwarcia bloku operacyjnego szpitala w Kraśniku (od prawej): 
Krzysztof Tuczapski – Wiceprezes NFZ w Warszawie; Andrzej Maj – Starosta 
Kraśnicki, Marek Kos – Dyrektor SPZOZ w Kraśniku, Aleksander Sopliński – 
Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Jarosław Czerw – Wicestarosta Kraśnicki, Prof. dr hab. Piotr Książek – Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie.

Dyrektor SPZOZ w Kraśniku dr n. med. Marek Kos przecina wstęgę na otwarciu 
bloku operacyjnego.

Sala operacyjna nowoczesnego bloku operacyjnego w Kraśniku.

W kraśnickim szpitalu otworzono nowoczesny blok operacyjny
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„Pora na pomidora”. Fartuszki i niespodzianki dla dzieci 
otrzymaliśmy od marki Sokołów. Celem warsztatów była 
nauka zdrowych zasad odżywiania. Dzieci uczestniczące 
w warsztatach i ich rodzice mieli okazję do zapoznania się 
z możliwościami wykorzystywania rodzimych owoców 
i warzyw. Mogli dowiedzieć się jak urozmaicać posiłki, 
dodając zdrowe nasiona, bakalie czy otręby. Dzieci 
przekonały się, że można zrobić zdrowe słodycze – smaczne, 
pełnowartościowe batony zbożowo-bakaliowe oraz że 
kanapki nie muszą być nudne, a domowe koktajle owocowe 
smakują lepiej niż kupne owocowe jogurty. 

Na to smaczne spotkanie przybyli zaproszeni goście – 
przedstawicielka Starosty Kraśnickiego – pani Agnieszka 
Walencik, Wójta Gminy Kraśnik reprezentowała skarbnik 
Gminy Kraśnik – pani Marzena Rozmus, instruktor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kraśniku – pani Danuta Wójcik, 
prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej – pani 
Wioletta Wilkos oraz redaktor lokalnej gazety – pan Paweł 

W środowe popołudnie 23 lipca 2014 roku w Bieleń. Na spotkanie zostały również zaproszone mamy 
Świetlicy w Stróży odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci, uczestników warsztatów, którym również należą się 
pod hasłem „Pyszne wakacje” zorganizowane przez Gminną szczególne podziękowania za pomoc. Program warsztatów 
Bibliotekę Publiczną w Stróży-Kolonii. Inicjatorką tego obejmował wykonanie :
spotkania była pani Marta Pyzik – czytelniczka Biblioteki w 1. Batonów zbożowo-bakaliowych 
Stróży, a jednocześnie blogerka kulinarna. Impreza została 2. Kanapek z pastami twarogowymi
sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w 3. Koktajli i shake’ów owocowych
Kraśniku, a produkty niezbędne do przygotowania potraw Podczas spożywania własnoręcznie wykonanych 
przekazały firmy: Sante, Alpro, Kupiec, Kresto. Foldery batoników, kanapek oraz koktajli dzieci chętnie dzieliły się 
informacyjne o zdrowym odżywianiu oraz wspaniałe prezenty swoimi spostrzeżeniami co do preferowanych smaków 
przekazała firma Bielmar, prowadząca ogólnopolską akcję i ulubionych owoców i warzyw. Zadowolenie młodych 
edukacyjną oraz od Pani Izabeli Wójtowicz sprawującej adeptów sztuki kulinarnej było widać na uśmiechniętych 
pieczę nad ogólnopolską kampanią społeczno-edukacyjną buziach dzieci.

         Agnieszka Lidia Płatek

Warsztaty kulinarne dla dzieci pod hasłem „Pyszne Wakacje”

Projekt „Schematom STOP!”
Powiat kraśnicki jako jeden z czterdziestu powiatów w kraju Funduszu Społecznego, pomiędzy Powiatowym Centrum 
podjął się realizacji działań pilotażowych w ramach projektu Pomocy Rodzinie w Kraśniku – jako Liderem, który działa w 
systemowego pn. „Schematom STOP!” Wspólne działania imieniu Powiatu Kraśnickiego na podstawie upoważnienia 
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż, udzielonego przez Zarząd Powiatu w Kraśniku a Partnerami 
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i wśród których jest Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, 
integracji społecznej – Priorytet I Zatrudnienie i integracja burmistrzowie miast, wójtowie gmin, kierownicy ośrodków 
społeczna – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pomocy społecznej, kierownicy: powiatowego urzędu pracy, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach domu dziecka, ośrodka terapii uzależnień, stowarzyszenia 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest centrum wolontariatu, gminnych ośrodków kultury, 
usamodzielnienie rodziny wielodzietnej, ubogiej, długotrwale Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i wielu 
bezrobotnej uzależnionej od pomocy społecznej tak, by mogła innych instytucji o charakterze lokalnym, które będą 
samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. organizatorami wsparcia dla 10 rodzin. W miesiącu lutym 

W tym celu w dniu 4 lutego 2014 r. zostało podpisane został przeprowadzony nabór rodzin do projektu, a w marcu 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w sprawie rozpoczęła się praca oparta na czterech modułach 
współdziałania przy realizacji pilotażowej części Projektu programowych: rodzinnym, zatrudnieniowym, integra-
,,Schematom STOP!”. Wspólne działanie instytucji pomocy cyjnym, sport i kultura. Realizacja projektu potrwa do końca 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż współfinansowany grudnia 2014 roku. 
ze środków Unii Europejskie w Ramach Europejskiego  Kierownik GOPS Anna Wronka
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Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku dotycząca Karty Dużej 
Rodziny dla rodzin wielodzietnych w gminie Kraśnik.

W związku z wejściem w życie w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Kraśnik informuje:
1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz 
rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. 
2. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. 
4. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny – do pobrania na stronie Urzędu Gminy Kraśnik lub bezpośrednio w GOPS Kraśnik
5. Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć lub okazać składając o przyznanie Karty Dużej Rodziny – do pobrania na stronie Urzędu 
Gminy Kraśnik lub bezpośrednio w GOPS Kraśnik
6. Karta przyznawana jest bezpłatnie. 
7. Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój nr 4 w godzinach 
7.30-15.30.
8. Kartę przyznaje  z upoważnienia Wójta Gminy Kraśnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.
9. Informacje o uprawnieniach przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy     
( pliki do pobrania).

                      GOPS Kraśnik

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. 

realizuje szkolenia dla 10-osobowej grupy w ramach projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie gminy Kraśnik. Projekt adresowany był do osób niepracujących, uczących się będących w wieku 
aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach.
Beneficjenci  projektu zostali objęci formami wsparcia, tj.: 
– Warsztaty kompetencji społecznych, które odbyły się w m-cu maju 2014 r. – 8 uczestników,
– Szkolenia zawodowe, które rozpoczęły się w m-cu czerwcu 2014 r. tj.:
   „Grafika komputerowa z elementami kasy fiskalnej” – 4 uczestników 
   „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy Kat. B” – 5 uczestników,
– Kontynuacja finansowania zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia – 1 uczestnik
– Indywidualne doradztwo zawodowe w m-cu styczniu 2015 r. – 8 uczestników.

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

  Każda ww. forma wsparcia została dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika. Ponadto beneficjenci projektu 
otrzymają wsparcie asystenta rodziny od sierpnia do stycznia 2015 roku.

   Kierownik GOPS Anna Wronka


