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migdałowa. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z Boże Narodzenie to wyjątkowy czas pachnący choinką 
kapustą, potrawy z grzybów suszonych, kompoty z suszonych i wyjątkowym aromatem świątecznych potraw. Nadchodzi czas 
owoców a także łamańce z makiem lub pochodzącą ze wschodnich radosnej harmonii, wspomnień, gdy przez kilka chwil zatrzymamy 
rejonów Polski słynną kutię oraz ciasta, a zwłaszcza świąteczny się w szalonym biegu w przyszłość. Wieczór wigilijny w tradycji 
makowiec. Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym 
pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to wieczorem roku. Wigilia posiada bardzo bogatą liturgie domową. 
przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy na niebie ukazała się Obrzędy te i zwyczaje mają więc starą tradycję. 
pierwsza gwiazda. Najważniejszym i kulminacyjnym momentem W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w 
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem. XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona 
Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. 
Pańskim i złożeniu życzeń. Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające 

Wieczór wigilijny kończy pasterka. Jest to msza samotnie. Dawniej najpierw gospodynie urządzały generalne 
odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Nieodłączną częścią sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali 
wieczoru wigilijnego było i jest wspólne śpiewanie kolęd przy umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop 
Bożonarodzeniowej szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Zwyczajem było również, że cały 
Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze sięgają dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano tylko 
czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie a potem upowszechnienie potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były 
zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. Potrawy 
do Polski zwyczaj budowy szopek. W Polsce franciszkańskie powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby obrodziły w 
szopki pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach następnym roku. Wskazane tez było skosztować wszystkich potraw, 
średniowiecza. Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej. 
wszystkich polskich kościołach.                                                                   Wigilię otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych – najczęściej 

     Opr. A.W.barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej – 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Nadchodzą święta Narodzenia Pańskiego, które należą do najbardziej rodzinnych świąt. W naszej polskiej tradycji 
z okazji świąt składamy sobie życzenia. Mamy również przyjemność złożyć Państwu najlepsze życzenia: zdrowych, radosnych, 
przeżywanych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku. 

                       W imieniu samorządu powiatu kraśnickiego, radnych gminy Kraśnik oraz pracowników samorządowych 
             życzenia składają: 

                                                                     Starosta Kraśnicki         Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Kraśnik    
                                                                                  Andrzej Maj                    Andrzej Hanaj            Mirosław Chapski
           

Mieszkańcom gminy Kraśnik, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach samorządowych składam serdeczne 
podziękowanie. Udział w wyborach jest aktem obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy nam wspólne i za dobro publiczne. Wybór 
na stanowisko wójta gminy traktuję jako wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do skutecznej pracy na rzecz naszej wspólnoty 
samorządowej. Zgodnie ze złożonym ślubowaniem obiecuję solidną pracę własną, pracowników urzędu i podległych jednostek na 
rzecz realizacji celów i zadań mieszkańców gminy Kraśnik.                    

                                                      Z wyrazami szacunku
                                                                                                                   Mirosław Chapski



2                Nr 6 (134) Listopad-Grudzień 2014 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

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

Mróz, Wojciech Piętal, Robert Różycki, Dariusz Wcisło, 
Jakub Wiśniewski, Sławomir Zielonka. Nowo wybrani radni 
oraz wójt na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r., otrzymali od Pana 
Kazimierza Reja – Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli 
uroczyste ślubowanie. W tajnym głosowaniu radni wybrali na 
Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Andrzeja Hanaja, a na 
wiceprzewodniczących: Panią Wiolettę Skrzyńską i Pana 
Marka Kowalika.

Na pierwszej sesji Rady Gminy zostały powołane 
3 komisje stałe, które ukonstytuowały się w następujących 
składach: 
Komisja Rewizyjna – w składzie: Pan Dariusz Wcisło – 
przewodniczący, Pan Leszek Bańka – z-ca przewodniczącego,  
Pani Zenobia Tchórz – członek. 
Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony 
Środowiska – w składzie: Pan Stanisław Mróz – 
przewodniczący, Pan Wojciech Piętal – z-ca przewod-

W ostatnich wyborach samorządowych do Rady niczącego oraz członkowie: Pan Krzysztof Kołtun, Pan Marek 
Gminy Kraśnik zostało wybranych 15 radnych oraz Wójt Kowalik, Pan Jakub Wiśniewski, Pan Sławomir Zielonka. 
Gminy Kraśnik – Pan Mirosław Chapski. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – w 

W gronie radnych VII kadencji są: panie Wioletta składzie: Pan Krzysztof Kozłowski – przewodniczący, Pani 
Skrzyńska i Zenobia Tchórz oraz panowie Leszek Bańka, Skrzyńska Wioletta – z-ca przewodniczącego oraz członkowie 
Andrzej Hanaj, Krzysztof Kołtun, Marek Kowalik, Krzysztof Pan Krzysztof Kowalski, Pan Grzegorz Krupka, Pan Robert 
Kowalski, Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Krupka, Stanisław Różycki.

               Paweł Kozakowski 

I Sesja Rady Gminy 

Gmina Kraśnik od ponad półtora roku realizuje ustawowy obowiązek w zakresie utrzymania porządku i czystości. 
Zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców i ich zagospodarowaniem. Z raportów przekazywanych przez 
firmę realizującą odbiór odpadów oraz przeprowadzanych kontroli w terenie wynika, że niektórzy mieszkańcy nadal nie 
przestrzegają zasad segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 98% mieszkańców gminy 
zadeklarowało segregację odpadów, jednakże tylko połowa segreguje odpady zgodnie z regulaminem. Mianowicie do frakcji 
zmieszanej, jak również do worków na frakcję suchą, mieszkańcy wrzucają odpadki kuchenne (obierki po warzywach, owocach, 
resztki jedzenia, a w okresie jesiennym liście). Na pozbycie się wspomnianych pozostałości właściciele nieruchomości mają 
dwa wyjścia. Umieścić je w kompostowniku lub zgromadzić w oddzielnym pojemniku i dowieźć jako odpady biodegradowalne 
we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Popiół również podlega odwiezieniu do 
PSZOK-u. Niesegregowanie odpadów powoduje wzrost kosztów zagospodarowania odpadami, co przedkłada się na 
zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy zadeklarowany mieszkaniec ma wpływ na 
wysokość ceny jaką ponosi za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli sytuacja związana z nieprzestrzeganiem 
segregacji odpadów w udokumentowanych przypadkach nie poprawi się, decyzją administracyjną zostanie naliczona 
podwyższona opłata. Przypominamy, że: 
Frakcja sucha – do worka z frakcją suchą nie wrzucamy woreczków foliowych i żadnych innych foli, styropianu, odpadów 
budowlanych, liści, popiołu, pampersów, odpadków kuchennych, zabrudzonej i drobnej makulatury, paczek po papierosach, 
opakowań po gotowym jedzeniu. Opakowania po jogurtach i śmietanie mogą być wrzucone do frakcji suchej pod warunkiem, że 
są opóżnione z zawartości imają oderwane wieczko aluminiowe. Do fakcji suchej nie wrzucamy butelek i słoików z zawartością, 
porcelany i zastawy stołowej oraz naczyń szklanych, ceramicznych i porcelanowych potłuczonych. 

Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. odpady komunalne z gminy Kraśnik odbierane będą przez firmę 
EKOLAND Sp. z o.o., która wygrała przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych. Nowy odbiorca zaproponował 
wysegregowanie szkła w oddzielny worek, który zostanie dostarczony każdej nieruchomości. Zachęcamy zatem 
mieszkańców do współpracy w segregacji szkła. Wysegregowanie szkła przyczyni się do zatrzymania wzrostu kosztów 
zagospodarowania odpadów. Dbajmy wspólnie o to co jest dla nas korzystne. Informujemy również, że podczas odbioru 
w grudniu firma EKO-KRAS nie będzie zostawiała worków na frakcję suchą, worki dostarczy nowa firma EKOLAND.
HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA STYCZEŃ 2015 r.: 
27.01.2015 r. – Stróża, Stróża-Kolonia, 28.01.2015 r. – Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Karpiówka, 29.01.2015 r. – 
Słodków Pierwszy, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Suchynia, Dąbrowa-Bór, 30.01.2015 r. – Kowalin, Spławy Pierwsze, 
Spławy Drugie, Lasy, Podlesie, 29.01.2015 r. – Mikulin + nieruchomości z całej gminy o utrudnionym dojeździe. 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok zostanie dostarczony do każdej nieruchomości przez firmę 
EKOLAND Sp. z o.o.                                                 I. Krawczyk

Gospodarka odpadami
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Nowa  kadencja jest jednocześnie początkiem naszej działalności i początkiem nowego okresu programowania UE. Jednocześnie 
pojawiają się nowe nadzieje na kolejne inwestycje. Rozpoczynając naszą pracę i współpracę proponuję opracować mini strategię, którą 
będziemy mogli zrealizować przez najbliższe cztery lata. Zestaw zadań dla wszystkich miejscowości oparty na zgłaszanych przez 
mieszkańców potrzebach i w oparciu o własną wiedzę jest wstępnie przygotowany natomiast jest problem z montażem finansowym i 
harmonogramem czasowym. Zarówno Regionalny Program Operacyjny jak i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nie są jeszcze 
zatwierdzone. Przyczyną opóźnienia w zatwierdzaniu tych dokumentów były majowe wybory do Europarlamentu. Chcę, aby te zadania były 
realne do wykonania. W obydwu wspomnianych programach nastąpiły zmiany w stosunku do poprzednich. Na przykład z RPO nie będzie 
dofinansowania do dróg gminnych i na obiekty rekreacyjne. Z kolei PROW zawiera dodatkowe środki na kanalizację i na drogi gminne. 
Ogólnie ujmując problem pieniędzy na lata 2014–2020 należy stwierdzić, że ich pozyskiwanie będzie trudniejsze. Jednak będziemy czynić 
starania o pozyskanie jak największej ilości środków na nowe  zadania. 
Zadania na lata 2014–2018 zgłoszone przez mieszkańców:
1. Dąbrowa-Bór: 1) chodnik na ul. Dąbrowieckiej – inwestycja wspólna z powiatem, 2) nawierzchnia na ul. Stalowej (z obydwu stron), 
3) przebudowa drogi na ul. Stalowej – inwestycja wspólna z powiatem.
2. Karpiówka: 1) zagospodarowanie centrum wsi, 2) budowa kanalizacji – zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, 
 3) przejście dla pieszych i  oświetlenie skrzyżowania - inwestycja wspólna z powiatem. 
3. Kowalin: 1) termomodernizacja szkoły, 2) przebudowa drogi dojazdowej do pól.
4. Lasy: 1) pozyskanie działki na potrzeby mieszkańców (od Nadleśnictwa, przy realizacji S19), 2) przebudowa drogi na ul. Jodłowej, 
3) przebudowa drogi na ul. Bukowej.
5. Mikulin: 1) przebudowa drogi – powierzchnia asfaltowa, 2) utwardzanie dróg materiałem kamiennym, 3) utwardzenie drogi powiatowej od 
Podlesia, 4) lampa na przystanku.
6. Pasieka: 1) utwardzanie dróg, 2) plac zabaw, 3) urządzenie placu, bramki, siatkówka, 4) utwardzenie drogi od miasta dołem.
7. Pasieka-Kolonia: 1) przedłużenie asfaltu, 2) odnawianie drogi asfaltowej.
8. Podlesie: 1) utwardzenie ul. Jarowej, 2) asfalt na ul. Górnej, 3) oświetlenie ul. Dolnej, 4) utwardzenie drogi dojazdowej do pól, 
5) odwodnienie przy zajezdni, 6) przebudowa drogi – nawierzchnia asfaltowa – inwestycja wspólna z powiatem, 7) przebudowa chodnika – 
inwestycja wspólna z powiatem.
9. Słodków Drugi: 1) przebudowa drogi od świetlicy do stawów, 2) przebudowa przepustu, 3) utwardzenie materiałem kamiennym drogi 
dojazdowej do pól, 4) przebudowa kanalizacja – zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców.
10. Słodków Pierwszy: 1) utwardzenie dróg dojazdowych do pól, 2) wykup działki na  drogę dojazdową do pół, 3) przebudowa kanalizacji – 
zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców.
11. Słodków Trzeci: 1) budowa chodnika od Słodkowa II, 2) budowa chodnika od Stróży-Kolonii, 3) przebudowa drogi powiatowej – 
inwestycja wspólna z powiatem.
12. Spławy Drugie: 1) budowa drogi – nawierzchnia asfaltowa, 2) budowa oświetlenia drogowego koło świetlicy, 3) przebudowa drogi w 
miejscowości Spławy Niziny – nawierzchnia asfaltowa, 4) przebudowa drogi na działce Nr 165 – nawierzchnia asfaltowa, 5) wykonanie 
drugiego odwiertu na ujęciu wody.
13. Spławy Pierwsze: 1) utwardzenie drogi na ul. Ostrowieckiej, 2) budowa oświetlenia drogowego na ul. Ostrowieckiej, 3) przebudowa 
chodnika,  4) przebudowa  nakładki na ul. Ludmiłowskiej, 5) budowa oświetlenia drogowego na ul. Ludmiłowskiej,
14. Stróża: 1) budowa chodnika na ul. Wapiennej, 2) numeracja nieruchomości, 3) budowa drogi od Nadleśnictwa, 4) odwodnienie II części 
Stróży (strona od Kraśnika) , 5) budowa wodociągu – drugi pas, 6) przebudowa drogi– drugi pas.
15. Stróża-Kolonia: 1) budowa chodnika od ul. Pogodnej do ul. Ogrodowej, 2) budowa oświetlenia ul. Pogodna, 3) utwardzenie kamieniem 
ul. Lipowej, 4) przebudowa nakładki na ul. Pogodnej, 5) dokończenie budowy chodników na ul. Akacjowej i ul. Różanej – inwestycja wspólna 
z powiatem.
16. Suchynia: 1) budowa kanalizacji - zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, 2) budowa oświetlenia na ul. Nadstawnej, 3) 
budowa oświetlenia na ul. Podmiejskiej, 4) przebudowa nawierzchni na ul. Nadstawnej – inwestycja wspólna z powiatem, 5) budowa chodnika 
wzdłuż SHIUZ – inwestycja wspólna z powiatem, 6) numeracja nieruchomości. 

Ujęte wyżej zadania są pilne do wykonania. Znacznie poprawią bezpieczeństwo publiczne mieszkańców. Część tych zadań może być 
wykonana z powiatem, mamy nadzieję, że na tych samych zasadach co dotychczas, czyli 50/50. Realizacja tych zadań w ciągu czterech lat jest 
możliwa pod warunkiem pozyskania środków pozabudżetowych. Obok zadań inwestycyjnych prowadzona jest przez urząd gminy działalność 
bieżąca, niezbędna do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, m.in. utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej, drogowej i oświetleniowej. Gmina 
finansuje działalność szkół i przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki, klubów sportowych i obiektów sportowych. Ponadto 
realizuje zadania z zakresu zabytków, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, świetlic. W zadaniach własnych gminy pozostają m.in. 
sport i rekreacja oraz ochrona zdrowia. Znacznym i systematycznie rosnącym obciążeniem finansowym są szkoły i przedszkola. W bliskiej 
perspektywie czasowej dojdą jeszcze żłobki i komunikacja publiczna. Połączenie tak dużej ilości zadań inwestycyjnych i bieżących z trudn, a 
w zasadzie bardzo trudną sytuacją na rynku pracy i w gospodarce powoduje, że  nie będzie łatwo zrealizować ambitnego planu.  

                              Wójt Gminy Kraśnik

Kierunki pracy Gminy na lata 2014–2018

Szanowni mieszkańcy gminy Kraśnik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Kraśnik za udział w wyborach samorządowych 2014 i za udzielone 

nam poparcie. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że w ciągu nadchodzących czterech lat zrobimy wszystko, aby nie zawieść 
okazanego nam przez Was zaufania. Takie poparcie jest wyraźnym sygnałem z Waszej strony, że stawiacie na kontynuacje 
wypracowanych kierunków w poprzedniej kadencji. Wasze poparcie oczywiście niezmiennie cieszy, ale i zobowiązuje. Kolejna 
kadencja jest dla nas wyzwaniem – to czas, w którym nie tylko należy zakończyć rozpoczęte działania, ale także podejmować nowe. 
Dzięki wynikom wyborów wiemy, że mamy Wasze poparcie i to jest dla nas, jako samorządowców naprawdę dopingujące. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję tym, którzy oddali na nas swój głos. W nadchodzącej kadencji zamierzamy pracować tak, aby do naszych działań 
przekonać także tych, którzy w tych wyborach nie brali udziału.
                                                                                                   Radni Gminy Kraśnik VII kadencji  oraz  Przewodniczący Andrzej Hanaj



Załącznik do Zarządzenia Nr 121/2014
Wójta Gminy Kraśnik z dnia 28 listopada 2014 roku

Wójt Gminy Kraśnik  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/260/2014 Rady Gminy Kraśnik z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości położonych w Stróży-Kolonii, gm. Kraśnik przeznaczonych do wydzierżawienia.  
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i kastratu nieruchomości – dla przedmiotowych nieruchomości, tj. działek 
ewidencyjnych o numerach: 198/18 o pow.  0,02 ha, 198/19 o pow. 0,02 ha, 198/20 o pow. 0,02 ha, 198/21 o pow. 0,02 ha, 198/22 o pow. 0,02 
ha, 198/23 o pow. 0,02 ha, 198/24 o pow. 0,02 ha, 198/25 o pow. 0,02 ha, 198/26 o pow. 0,03 ha, 198/27 o pow. 0,02 ha, 198/28 o pow. 0,02 ha, 
198/29  o pow. 0,03 ha, 198/30  o pow. 0,03 ha, 198/31 o pow. 0,03 ha, 198/32 o pow. 0,03 ha, 198/33 o pow. 0,03 ha, 198/34 o pow. 0,03 ha, 
198/35 o pow. 0,03 ha, 198/36 o pow. 0,03 ha, 198/37 o pow. 0,03 ha i 198/39 o pow. 0,04 ha, w ewidencji geodezyjnej oznaczonych symbolem 
RIIIa – grunty orne; położonych w obrębie geodezyjnym 17-Stróża Kolonia, gm. Kraśnik – V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą Nr KW LU1K/00033655/6, w której prawo własności wpisane jest na rzecz gminy Kraśnik.
2. Opis nieruchomości – przedmiotem dzierżawy są działki przeznaczone pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów na własne potrzeby.   
3. Przeznaczenie nieruchomości – nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gm. Kraśnik, teren oznaczony symbolem RPU – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod nieuciążliwe zakłady 
przetwórstwa owocowo-warzywnego, usługi komercyjne, bazy i składy obsługi rolnictwa, oraz zakłady produkcji rolnej i hodowlanej. 
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości – cel dzierżawy: do wykorzystania pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów na własne 
potrzeby (ogród warzywno-owocowy).
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.
6. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: stawka czynszu ustalona została w wysokości 40,00 zł brutto za jedną działkę w stosunku rocznym  
(w kwocie czynszu zawarta jest opłata za wodę zużytą na potrzeby uprawy i utrzymania działki)
9. Termin wnoszenia opłat – czynszu dzierżawnego – należna stawka czynszu płatna jednorazowo za cały rok kalendarzowy w terminie do 
30 czerwca każdego roku dzierżawy.  
10. Zasady aktualizacji opłat – zmiana czynszu dzierżawnego – podwyższany jeden raz w roku o dodatni współczynnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
11. Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia – Wykaz opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kraśnik, w prasie lokalnej, 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i na stronie internetowej Gminy Kraśnik na okres 21 dni, tj. od dnia 1 grudnia 
2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r. W tym okresie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przeznaczonych do wydzierżawienia 
nieruchomości. 
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 – Nie dotyczy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kraśnik – pokój nr 13 oraz pod nr tel. 81 884 35 84 lub 81 826 41 6.

           
      Wójt Gminy
Mirosław Chapski

Kraśnik, dn. 28 listopada 2014 r.
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Wykaz nieruchomości będących własnością gminy Kraśnik przeznaczonych do oddania
 w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata

Rada Gminy Kraśnik na sesji w dniu 8 grudnia 2014 r., podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych na 
2015 r. w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Rada Gminy korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o podatku rolnym, 
obniżyła ustaloną przez Prezesa GUS ceną żyta z 61,37 zł za 1 q do 34,00 zł. Ustalona w ten sposób cena żyta, stanowi podstawę określenia 
stawki podatku rolnego na 2015 r. która wyniesie 85,00 zł z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwach i 170,00 zł z 1 ha fizycznego 
w nieruchomościach rolnych. Stawki podatku od nieruchomości uległy nieznacznemu podwyższeniu w trzech przypadkach w stosunku do 

2roku ubiegłego tj. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,55 zł/1 m  do 0,60 zł/1 m ; od pozostałych gruntów  
z 0,30 zł/1 m  do 0,35 zł/1 m ; od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 16,00 zł/1 m  do 16,50 zł/1 m .

W tym miejscu warto podkreślić, że nadal na podstawie Uchwały Rady Gminy Kraśnik, z podatku od nieruchomości na terenie 
naszej gminy zwolnione są wszystkie budynki mieszkalne (stawka podatku 0,75 zł za 1 m  powierzchni użytkowej) oraz budynki gospodarcze 
położone na użytkach rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych (stawka podatku 7,77 zł). Stawki podatku od środków transportowych, 
zostały utrzymane na poziomie roku 2012 i nadal obowiązuje uchwała Rady Gminy Kraśnik Nr XI/67/2011 z dnia 24.11.2011 r. Stawka 
podatku leśnego ustalana jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za 
pierwsze trzy kwartały 2014 r. i wyniesie 41,55 zł z 1 ha lasu na rok. Uchwalone stawki podatkowe na 2015 r. opublikowane będą w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wszyscy zainteresowani mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy – tablica ogłoszeń, oraz na 
stronie internetowej gminy (www.gminakrasnik.pl).
Przypominamy, że: podatek rolny, leśny i od nieruchomości płatny jest przez osoby fizyczne w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada, po otrzymaniu nakazu płatniczego na dany rok. Podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i 
osoby prawne) zobowiązani są, bez wezwania złożyć do dnia 15 lutego każdego roku deklarację na druku DT-1 z wyliczonym podatkiem. 
Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

                                E. Zimna

2

2 2 2 2

2

Stawki podatkowe w gminie Kraśnik na 2015 r.
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Przypominamy, że trwają zapisy na uroczystość obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Zaproszenie 
kierujemy nie tylko do par małżeńskich, które zawierały związek małżeński w 1964 roku, ale również do tych, które swój 
jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w takiej uroczystości. Na zgłoszenie chęci uczestnictwa 
w uroczystości jubileuszowej zainteresowanych par małżeńskich oczekujemy do 31 grudnia 2014 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego Gminy Kraśnik.

    Kierownik USC Gminy Kraśnik

Zapisy na Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Wykaz wniosków do realizacji z funduszu sołeckiego w 2015 roku



W dniu 6 grudnia br. o godz. 9.00 w Hali sportowej Tak przedstawia się klasyfikacja końcowa: I – Stok 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży odbył się Zakrzówek, II – LKS Stróża, III – Unia Wilkołaz, które zostały 
„XI Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej”. W imprezie, uhonorowane pamiątkowymi pucharami, medalami oraz 
której współorganizatorem było Urząd Gminy oraz Starostwo dyplomami, 6 pozostałych drużyn otrzymało dyplomy. 
Powiatowe w Kraśniku udział wzięło 8 drużyn, w tym 7 W turnieju zostali wyróżnieni statuetkami oraz 
zespołów z terenu powiatu kraśnickiego. Celem turnieju była dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci piłek oraz 
popularyzacja gry w piłkę nożną halową, promowanie bluzy bramkarskiej Król Strzelców – Piotr Wierzchowski 
zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszych zespołów. (Unia Wilkołaz) oraz Najlepszy Bramkarz –Adam Moskal 
Turniej cieszy się wśród rodzimych zespołów bardzo dużą (LKS Stróża). W XI edycji turnieju wzięła udział duża liczba 
popularnością i jak co roku nie brakowało chętnych do uczestników – łącznie zagrało ponad 80 zawodników .
rywalizacji. Uczestniczyły: Stal Kraśnik, Unia Wilkołaz, Perła                                            Przemysław Mróz
Rudnik, Orzeł Urzędów, Stok Zakrzówek, Sanna Zaklików, 
LKS Kowalin oraz organizator turnieju zespół LKS Stróża. 
Uczestniczące zespoły zostały podzielone na dwie grupy 
po 4 zespoły. Turniej był rozgrywany systemem „każdy z 
każdym”. Poziom rywalizacji stał na bardzo wysokim 
poziomie. 

W rozgrywkach grupowych zostały wyłonione 4 
najlepsze zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w 
swoich grupach LKS Stróża, Unia Wilkołaz, LKS Kowalin, 
Stok Zakrzówek, wymienione zespoły utworzyły pary 
półfinałowe LKS Stróża – LKS Kowalin 2:0 oraz Stok 
Zakrzówek – Unia Wilkołaz 3:1. Wygrane drużyny z 
półfinałów spotkały się w finale a przegrane walczyły o trzecią 
lokatę, którą zajęła Unia Wilkołaz wynikiem 5:2 pokonała 
LKS Kowalin. W finale zmierzyły się zespoły Stok Zakrzówek 
oraz gospodarz Turnieju LKS Stróża, spotkanie finałowe 
zakończyło się wygraną zespołu Stoku Zakrzówek 1:0 do 
przerwy. 

  

W dniu 27 listopada br. członkinie Koła Gospodyń członkiń koła oraz dyskusja o planach i zamierzeniach na 
Wiejskich w Spławach Pierwszych świętowały jubileusz najbliższe lata.
40-lecia swojej działalności. Przez długie lata, po jego                         A.W.
powstaniu inicjatywom społecznym kobiet przewodziła sołtys 
wsi, nieżyjąca już Krystyna Witek, po niej funkcję 
przewodniczącej przejęła Pani Zofia Nieradko. Od 10 
października br. rola przewodniczącej przypadła Pani Alinie 
Iskra. 

Podczas jubileuszowej uroczystości obie Panie 
otrzymały słowa podziękowania i życzenia dalszej aktywnej 
pracy społecznej od swoich koleżanek oraz przybyłych 
władz: dr Janiny Biegalskiej – przedstawiciela Marszałka 
Województwa Lubelskiego, Andrzeja Maja – Starosty 
Kraśnickiego, Wioletty Wilkos – Prezes Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Kraśnickiej, Mariusza Sochy – Kierownika 
Placówki Terenowej ARiMR w Kraśniku, Dariusza Wcisło – 
Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Kraśniku, Andrzeja 
Hanaja – Przewodniczącego Rady Gminy Kraśnik, Teresy 
Kamela – Przewodniczącej Powiatowej Rady Kobiet i prze- 
wodniczących KGW z: Kowalina, Spław Drugich, Słodkowa 
Pierwszego i Podlesia. Były wspomnienia najstarszych 
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Sprawozdanie z XI Mikołajkowego Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej Stróża 2014

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Spławach Pierwszych
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W dniach 07-09.11.2014 r. w Olsztynie odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w zapasach. 
Startowały w nich zapaśniczki z LUKS przy Publicznym 
Gimnazjum w Stróży. Start ten okazał się bardzo owocny. 
Ostateczne wyniki wyglądają następująco: złoty medal i tytuł 
Mistrzyni Polski Młodziczek w kat. wag. 34 kg wywalczyła  
Katarzyna Jargieła, brązowy medal w kat. wag. 37 kg i tytuł 
Brązowej Medalistki Mistrzostw Polski Młodziczek 
wywalczyła Paulina Pelak, w kat. wag. 48 kg startowała 
Aleksandra Ufniarz, która po dwóch wygranych walkach 
musiała uznać wyższość swoich przeciwniczek przegrywając 
dwie kolejne walki i zajmując 11. miejsce. Podopieczne 
trenerów Sylwestera Janika i Łukasza Kiełba trzy tygodnie 
przed Mistrzostwami Polski startowały w Między-
wojewódzkich  Mistrzostwach  Młodziczek w Połańcu, gdzie 
wszystkie trzy stanęły na najwyższym stopniu podium w 
swoich kategoriach wagowych. Wszystkie zapaśniczki są 
uczennicami Szkoły Podstawowej  w Stróży. 
                      Sylwester Janik

Mistrzyni Polski ze Stróży

Działalność ekologiczna to od kilku lat jedna z Realizował zadania dotyczące stanu ekologicznego naszej 
dziedzin, w której uczniowie Szkoły Podstawowej w gminy. W ramach kampanii uczniowie sporządzili 
Słodkowie Trzecim odnoszą liczne sukcesy. 7 listopada br. ekologiczną mapę gminy, szczegółowy raport klimatyczny 
w sali konferencyjnej Zespołu Szkól Nr 3 w Kraśniku odbyło gminy oraz przeprowadzili gminną zbiórkę elektroodpadów. 
się podsumowanie Powiatowego Programu Edukacji Realizacja wielu zadań była możliwa tylko dzięki bardzo 
Ekologicznej „Środowisko Ponad Wszystko”. Już po raz dobrej współpracy z pracownikami gminy i pomocy pana 
trzeci z rzędu Szkoła w Słodkowie zajęła I miejsce w Wójta Mirosława Chapskiego. Nasi uczniowie wypracowali 
konkursie „Każdy Chwat Sprząta Świat”, otrzymując w sobie wyróżnienie i wysokie szesnaste miejsce w Polsce na 
nagrodę dwa zestawy doświadczalne oraz roczną prenumeratę 161 szkół biorących udział w projekcie. 
poradnika „Eko i My”, które wręczył uroczyście Starosta Podsumowując, największym naszym sukcesem 
Kraśnicki pan Andrzej Maj. Konkurs polegał na ekologicznym jest jednak to, że uczniowie, rodzice 
zorganizowaniu szkolnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska i nauczyciele Szkoły w Słodkowie Trzecim tak chętnie 
2014” oraz sporządzeniu sprawozdania będącego udo- podejmują wszelkie działania związane z ochroną środowiska, 
kumentowaniem uzyskanych efektów i podejmowanych a wspólna praca przekłada się na sukcesy i na wzrost 
działań ekologicznych. Co roku także przystępujemy i świadomości oraz wiedzy ekologicznej uczniów.
realizujemy zadania w ramach Powiatowego Alertu                                                                                  M. Ciupak  
Ekologiczno-Zdrowotnego, który na stałe wpisał się już 
w kalendarz działań całej społeczności szkolnej. Dzięki tak 
doskonałej współpracy udaje nam się już od trzech lat uzyskać 
maksymalną liczbę punktów i tym samym I miejsce w 
powiecie w kategorii szkół podstawowych. Działania i 
sukcesy ekologiczne podejmowane w naszej szkole sięgnęły 
szczebla ogólnopolskiego. Uczniów kl. IV–VI w ramach 
zajęć przyrody uczestniczyli w wirtualnych zajęciach z 
zakresu OZE (odnawialne źródła energii) i przystąpili do 
ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego z zakresu 
przeciwdziałania zmianom klimatu – „Bądźmy klimatyczni”, 
realizowanego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej. 
Wśród wszystkich szkół z całej Polski biorących udział w 
konkursie wyłoniono trzy najlepsze w tym szkołę 
Podstawową w Słodkowie Trzecim. Na uwagę zasługuje także 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Aktywni dla 
klimatu”, w którym brali udział członkowie Koła 
przyrodniczego wraz z opiekunem. Zespół „Atomówki” 

Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim – sukcesy 
w edukacji ekologicznej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w 2014 roku zrealizował 2 projekty adresowane do 
mieszkańców gminy Kraśnikwspólnie z organizacjami i firmami, tj.: Stowarzyszenie Centrum Promocji Pracy, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów, tj.:   
                  
1. ,,AKADEMIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ” – przeszkolono 10 osób powyżej 50. roku życia w zakresie: 
– Podstawy obsługi komputera, 
– Poruszania się w systemie operacyjnym, 
– Poruszania się w Internecie – żeglowanie w sieci i wyszukiwanie informacji,
– Podstawy poczty elektronicznej,
– Obsługi programów i portali komunikacyjnych i społecznościowych (Facebook, Skype, Gadu-Gadu).

2. Firma BUSINESS CONSULTING Andrzej Lubański zrealizowała projekt pt.: „Młodzi, a już doświadczeni!” – 
przeszkolono 10 osób do 30. roku życia w zakresie: 
– Opiekun osób starszych.

Wszyscy uczestnicy ww. szkolenia zdobyli odpowiednie kwalifikacje i skorzystają z półrocznego stażu w placówkach 
opiekuńczych. Zdobyte przez uczestników kwalifikacje i umiejętności zawodowe będą niezbędne w aktywnym poruszaniu się 
po rynku pracy. Powyższe szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kraśnik.

     Kierownik GOPS Anna Wronka

W związku z okresem zimowym i działaniem niskich temperatur Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku 
zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Kraśnik o szczególne zainteresowanie się osobami niepełnosprawnymi, 
niezaradnymi życiowo i samotnymi. W razie niepokojących sygnałów prosimy o zgłaszanie problemu do Ośrodka Pomocy 
Społecznej pod nr. tel. 81-884-32-16 w godzinach  od 7:30 do 15:30.       

                 Kierownik GOPS  Anna Wronka

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!

Informacja GOPS Kraśnik

        

       

W dniu 17 listopada br. w lokalu Gimnazjum w Stróży życzenia. Niech czas Narodzin Dzieciątka będzie czasem 
odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia spokoju i miłości w każdej rodzinie. 
„Dziedzictwo”. Po omówieniu spraw bieżących przez prezesa                                                              Agnieszka Lidia Płatek 
p. Ryszarda Rafalskiego, p. Agnieszka Lidia Płatek 
przedstawiła archiwalne fotografie znajdujące się w zbiorach 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Jedną z nich przedstawiamy 
obok. Z pewnością rozpoznają Państwo dworek stojący 
kiedyś na miejscu obecnego cmentarza w Stróży. Wiadomo, 
że dworek zarządców ordynacji zamojskiej był budynkiem 
mieszkalnym, jak również funkcjonował tam klub. 
Chcielibyśmy odtworzyć historię tego obiektu, dlatego  
zwracamy się z prośbą do mieszkańców Stróży i regionu 
o podzielenie się wspomnieniami i informacjami dotyczącymi 
tego niestety nieistniejącego już budynku (materiały 
i informacje można przekazywać do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Stróży lub Publicznego Gimnazjum w Stróży). 
       Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
Prezes i członkowie Stowarzyszenia „Dziedzictwo” składają 
wszystkim mieszkańcom gminy Kraśnik najserdeczniejsze 
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