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łącznie nie może mieć niższej wartości niż 1 milion złotych. 
Udział w Projekcie jest dobrowolny, nie trzeba przy zapisach 
wpłacać żadnego zadatku. Kolejność zapisów ani wielkość 
instalacji nie będą mieć wpływu na zakwalifikowanie się do 
projektu. 

Aby zapisać się należy wypełnić Deklarację, która 
dostępna jest u sołtysów, na stronie internetowej  
www.gminakrasnik.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy 
(pokój nr 14). Wypełnione Deklaracje należy składać w 
sekretariacie Urzędu Gminy Kraśnik do dnia 14 listopada 2014 r. 
Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie na ten cel 
środków zewnętrznych przez gminę. 

W dniu 16.10.2014 r. w świetlicy w Stróży odbyło 
się spotkanie z mieszkańcami w sprawie możliwości 
przystąpienia przez naszą gminę do projektu montażu 
ogniw fotowoltaicznych w celu wytwarzania prądu ze 
słońca na budynkach prywatnych. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 160 osób. Zaproszona firma 
profesjonalnie wyjaśniła zasady udziału w projekcie, 
rozwiązania techniczne oraz koszty montażu. Ww. projekt 
umożliwia produkcję prądu na potrzeby własne poprzez 
zamontowanie ogniw fotowoltaicznych (podobnych do 
kolektorów słonecznych) najlepiej na dachach budynków 
mieszkalnych lub gospodarczych. Najbardziej efektywne 
ekonomicznie jest zamontowanie ogniw na ilość 
rzeczywiście zużywanej energii w skali roku. Dlatego 
każdy zainteresowany powinien sprawdzić swoje 
rachunki, na których widoczna jest ilość kWh zużytych 
w gospodarstwie domowym.  

Koszt zamontowania 1 kW energii szacuje się na 
około 6 500 zł. Rzeczywisty koszt będzie znany po 
przetargu. Przykładowo zamontowanie 3 kW to koszt 
19 500 zł, czterech 26 000 zł. Do wyprodukowania 1 kW 

2energii potrzebne są 4 ogniwa o powierzchni około 1,8 m  
2

każde, czyli około 7,2 m . Ogniwa najlepiej instalować od 
strony słońca (południe i wschód). Dotacja wynosi do 
40% kosztów. Pozostała kwota może pochodzić 
z pożyczki udzielonej gminie, oprocentowanej na 1% 
rocznie. Wstępnie szacuje się, że pożyczka rozłożona 
będzie na 7 lat.  

Aby gmina mogła złożyć wniosek do Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, musi mieć podpisane przedwstępne umowy 
z chętnymi mieszkańcami na udział w projekcie i projekt 

Ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Kraśnik
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Kończąca się niebawem kadencja staje się okazją do podsumowania i rozliczenia się przed Państwem z czteroletniej pracy 
w naszej gminie. Z własnego punktu widzenia stwierdzam, że był to dobry okres dla naszej gminy. Rozwijaliśmy się w sposób 
spokojny i stabilny. Potrafiliśmy bez kłótni i swarów dokonywać ważnych rzeczy dla poprawy bytu naszych mieszkańców. Wraz 
z radnymi, sołtysami i radami sołeckimi działaliśmy w sposób merytoryczny, pozyskując środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. 
Wykonane inwestycje służyć będą przez wiele lat mieszkańcom. Cieszy, że tak wielu mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej 
angażuje się w życie publiczne zarówno poprzez organizacje społeczne jak również poprzez udział w zebraniach sołeckich i pracach 
wewnątrz sołectwa. 

W naszej gminie od czterech lat funkcjonuje budżet obywatelski w postaci funduszu sołeckiego. W ramach 
zagwarantowanych przez radę środków mieszkańcy  dokonywali wyboru zadań dla swojej miejscowości. Nadmieniam, że niewiele 
rad gmin zdecydowało się wyodrębnić fundusz sołecki.

Ważną inwestycją było wykonanie nowego ujęcia wody w Spławach, dokończenie budowy wodociągu w Stróży-Kolonii 
oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Karpiówce i  Słodkowie Trzecim pod nowe budownictwo. Wykonanie w tym roku ujęcia wody 
w Spławach rozpoczyna proces porządkowania tej dziedziny dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z sieci miejskiej. Pomimo 
zabiegów o oddanie  przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sieci w Spławach, zarówno spółka jak 
i miasto Kraśnik odmówili zwrotu sieci gminie. Równie ważnym i kosztownym zadaniem jest budowa kanalizacji, gmina wydała na 
ten cel 5 803 100,15 zł i wybudowała ok. 26 kilometrów kanalizacji. Jest to dużo. Dla przykładu miasto Kraśnik w tym samym czasie  
wykonało dziesięciokrotnie mniej. Na otwarcie nowych kierunków kanalizacji oczekują mieszkańcy: Suchyni, Spław, Lasów, Stróży 
(od Dworca). Jednak w tych kierunkach brak jest sieci na terenie miasta. Nie wtajemniczonych informujemy, że z miastem tworzymy 
Aglomerację gospodarki ściekowej, w ramach której zrzut ścieków następuje do oczyszczalni miejskiej. Kanalizacja jest na dzisiaj 
drugim po drogach pożądanym dobrem. 

Bardzo ważnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa. W zakres ten wchodzi budowa, remonty, utrzymanie dróg 
i chodników oraz budowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na te działania wydawaliśmy corocznie najwięcej pieniędzy. Przez 
ostatnie cztery lata jest to łączna kwota 5 468 484 zł. W roku bieżącym wykonaliśmy dużo prac na drogach powiatowych. Położony 
został asfalt na całym odcinku ul. Suchyńskiej (760 mb), około 400 mb na ul. Podleskiej i ponad 320 mb w Karpiówce (w kierunku do 
Sulowa). Wykonane zostało ponad 850 mb chodnika w Słodkowie Drugim i wybudowano 1050 mb nowej drogi w Pasiece-Kolonii. Tę 
ostatnią współfinansowała gmina Trzydnik. W tym miejscu kierujemy podziękowanie Panu Andrzejowi Majowi – Staroście 
Kraśnickiemu za dofinansowanie ww. prac. Od ubiegłego roku coraz więcej pieniędzy wydawanych jest na utwardzenie dróg 
dojazdowych do pół. W ostatnich latach pozyskaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych, dzięki czemu udało się położyć 
dywanik asfaltowy na trzech drogach. Planujemy wykonanie kolejnych modernizacji dróg w Spławach Pierwszych, Dąbrowie-Bór, 
Podlesiu, Słodkowie Trzecim oraz bieżące utwardzanie dróg dojazdowych do pól. Do pilnego wykonania są chodniki w Dąbrowie-
-Bór i Słodkowie Trzecim. Największym problemem są drogi w miejscowościach o rozproszonej zabudowie np. w Mikulinie. Do 
wykonania planowane są niedługie odcinki oświetlenia ulicznego w Suchyni na ul. Podmiejskiej (zadanie już zostało rozpoczęte) i na 
części ul. Nadstawnej, w Spławach Pierwszych na ul. Ostrowieckiej (w obie strony) i dokończenie ul. Ludmiłowskiej oraz 
dokończenie oświetlenia w Spławach Drugich i w Stróży-Kolonii na ul. Pogodnej.

Rozwiązaliśmy poważny problem dostosowania ośrodka zdrowia w Stróży (który wynajmowany jest Niepublicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Rodzina”) do nowych wymagań technicznych. Wybudowany został nowy budynek ośrodka zdrowia 
z możliwością rozszerzania zakresu usług. W sytuacji gdy pojawią się prawne możliwości finansowania usług specjalistycznych przez 
gminę to takie będą realizowane.

W ostatnich latach rozwiązaliśmy również problem opieki przedszkolnej. Dzięki temu, że wykorzystaliśmy miejsca w dwóch 
małych szkołach podstawowych utworzone zostały oddziały przedszkolne w Słodkowie Trzecim i w Kowalinie, do których uczęszcza 
58 dzieci. Dzięki tym działaniom mamy zabezpieczone miejsca dla wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy w przedszkolach. 
W roku bieżącym pozyskaliśmy środki na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 168 tys. zł. 

Na dobrym poziomie funkcjonują również nasze szkoły. Wysoki poziom nauczania, zajęcia dodatkowe podnoszące wiedzę, 
koła zainteresowań dają dobre wyniki z egzaminów. Gminne szkoły są bezpieczne i dobrze wyposażone. Utrzymujemy również 
stołówki szkolne i świetlice. Dziennie wydawanych jest 460 posiłków. Do wykonania jest termomodernizacja budynku szkoły 
w Kowalinie i przedszkola w Stróży.

Odnowione zostały wszystkie świetlice wiejskie, które do niedawna straszyły swoim wyglądem. Dzisiaj służą mieszkańcom 
nie tylko na zebrania ale również na spotkania rodzinne, okazjonalne i integracyjne. Liczymy, że zmodernizowane świetlice oraz 
fundusz sołecki przyczynią się do aktywizacji i integracji naszych małych środowisk. 

Bardzo dużym powodzeniem cieszy się akcja dofinansowania zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat zutylizowanych zostało 478 783 ton azbestu na kwotę 248 818 zł. Skorzystało z tego 202 gospodarstwa domowe. 
Akcja będzie dalej prowadzona. 

Dużym naszym sukcesem są dwa etapy solarów. Jeden zakończony w 2011 roku, drugi dopiero rozpoczęty. W sumie po tych 
dwóch etapach na terenie gminy zainstalowanych będzie 1026 instalacji. W roku bieżącym, w ramach II etapu wykonana została 
dokumentacja techniczna i zostanie wykonanych na gotowo 150 zestawów. Dalsze prace będą prowadzone na tyle na ile pozwoli 
pogoda. Wykonawca dołoży starań aby jak najszybciej projekt zakończyć. 
Kolejnym dużym i trudnym projektem jest  projekt polegający na wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców 
gminy Kraśnik. Jest to projekt nowatorski, trudny, kosztowny i odważny. Chciałbym, aby każdy kto do tego projektu przystąpi zrobił 
to z pełną wiedzą i świadomością. Zapisy prowadzimy do 14 listopada. Istotą projektu dofinansowanego w wysokości 40% 
z NFOŚiGW jest wytwarzanie prądu na własne potrzeby.

Systematycznie odnawialiśmy miejsca pamięci oraz odnowiony został cmentarz wojenny w Karpiówce. Solidnie wykonane 
                              Cd. str. 3
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Sprawozdanie z kadencji 2010–2014 cd.
 pomniki będą mówiły o naszej historii przez wiele następnych lat. Do odbudowy pozostaje jeszcze pomnik ofiar II wojny w Słodkowie 
Trzecim. Wniosek o dofinansowanie tego remontu złożony jest w Radzie Pamięci Walk i Męczeństwa,  mamy nadzieję, że w najbliższym 
czasie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. 

Zorganizowaliśmy system odbioru odpadów komunalnych od naszych mieszkańców. Jest bardzo prosty i nieuciążliwy. Jest 
również tani. Mamy najniższą stawkę za odbiór odpadów. 

Sporo uwagi poświęca się organizacji komunikacji na terenie gminy. Gmina zorganizowała kilka spotkań z właścicielami linii 
komunikacyjnych i wnosiła o poprawę warunków przewozu osób. Przy opiniowaniu rozkładu jazdy do Mikulina i Pasieki wnosiliśmy 
o wydłużenie przez MPK linii komunikacyjnej na odcinkach do Mikulina, do trzech Słodkowów i co najmniej do Stróży. MPK na tych 
samych warunkach co inni przewoźnicy odmówiło kursowania. Zmiana funkcjonowania komunikacji nastąpi już w przyszłym roku ze 
względu na zmianę przepisów, według których we wszystkich gminach na terenie całego kraju gminy muszą zapewnić komunikację w 
każdej miejscowości. Przy wyborze wykonawcy przewozu osób gmina zapewni mieszkańcom odpowiednie warunki w zakresie godzin 
kursowania, wielkości samochodów itp. 

Gmina realizuje również projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 r. do 
chwili obecnej realizuje corocznie projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kraśnik”, 
w ramach którego osoby bezrobotne mogą uzyskać nowe umiejętności i kwalifikacje tj. prawo jazdy, opieka nad osobami starszymi, 
obsługa kasy fiskalnej i komputera. Wielkość pozyskanych środków na to działanie to ok. 800 000 zł. W roku bieżącym gmina 
przystąpiła również do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”, dzięki 
któremu wesprzemy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji w zestawy komputerowe (wraz z Internetem). 

Inicjujemy szkolenia dla rolników z pracownikami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, KRUS oraz Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego na temat zakładania i prowadzenia swojej działalności, jednak szkoda że z nich korzysta prawie ta sama 
grupa osób. Spora część rolników nie jest zainteresowana wykładami. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w życiu publicznym. Za wszelkie 
uwagi i porady, za udział w zebraniach, za pracę w organach sołeckich. Dziękuję księżom proboszczom,  kołom gospodyń, strażakom 
i innym organizacjom, właścicielom firm promujących nasz samorząd. W imieniu własnym, pracowników urzędu, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych gminy składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Szczególne podziękowanie składam radnym. Przez 
cztery lata potrafili i chcieli ze sobą rozmawiać i współpracować. Wspólnie rozwiązywaliśmy wiele trudnych problemów. Rozsądnie 
inwestowaliśmy. Poprzez wyważone decyzje mamy niewielkie zadłużenie, mały dług umożliwi łatwiejsze korzystanie z nowych 
pieniędzy. 

                                                      Wójt Gminy Kraśnik
                             Mirosław Chapski

Rada Gminy Kraśnik kadencji 2010–2014 została wybrana w dniu 21 listopada 2010 roku. Pierwsza inauguracyjna sesja Rady 
odbyła się 30 listopada 2010 roku. W skład Rady weszło 15 radnych. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Gminy, przy pomocy 
dwóch zastępców. Radni pracują w Komisji Rewizyjnej oraz dwóch komisjach problemowych. W czasie trwania kadencji odbyło się 45 
sesji zwyczajnych, w tym pięć sesji wyjazdowych i trzy sesje nadzwyczajne. Na sesjach podjęto 256 uchwał. W sesjach oprócz radnych i 
sołtysów uczestniczył Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz zaproszeni goście. Na sesje zapraszani byli też radni powiatowi. Nadto w obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele różnych 
instytucji, a ich udział był powiązany z tematyką sesji. Tematyka sesji wynikała z przyjętego planu pracy Rady Gminy oraz z bieżących 
problemów, które wymagały rozpatrzenia przez Radę Gminy. Na każdej sesji Wójt Gminy składał informację 
o swojej działalności między sesjami. W ciągu kadencji radni i sołtysi na sesjach składali zapytania i interpelacje, które dotyczyły 
bieżącego funkcjonowania gminy oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej w poszczególnych miejscowościach. Na 
interpelacje odpowiedzi udzielał Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy. Reasumując stwierdzić należy, że 
praca Rady Gminy w ciągu kadencji 2010–2014 przebiegała bardzo sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem 
dogłębnej dyskusji i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji. Praca Rady była nastawiona na rozwój naszej gminy. Edukacja, 
zdrowie, Bezpieczeństwo, ekologia, inwestycje – to dziedziny życia, w które inwestowaliśmy przez ostatnie 4 lata. Działalność Rady jest 
efektem mądrych i słusznych kompromisów. Przysięgę sumiennej i rzetelnej pracy dla dobra i pomyślności gminy realizowaliśmy 
w całości. Przyjęte do wykonania zadania inwestycyjne usytuowane były na granicy realizmu i maksymalnej wydolności finansowej 
gminy. Jednak wszyscy zgodnie uznaliśmy, że tylko tak wysoko podniesiony szczebel oczekiwań samorządowców może być spójny 
z oczekiwaniami mieszkańców. Wiedzieliśmy dobrze, jak trudno będzie wykonać wszystkie zamierzenia. Dlatego z uznaniem należy 
podkreślić, że udało się to w większości dzięki bardzo dobrej współpracy Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu Gminy. Wynikło to 
również ze społecznej akceptacji prowadzonych kierunków działań. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady wraz z radnymi 
uczestniczyli w wielu ważnych wydarzeniach o charakterze państwowym, kościelnym, kulturalnym oraz w sportowym życiu 
publicznym naszej gminy. Mniej oficjalnym sposobem pracy z którego radni często korzystają są bezpośrednie interwencje u pana Wójta 
lub u pracowników Urzędu Gminy. Chciałbym podziękować Panu Wójtowi za bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy uczestniczyli w posiedzeniach komisji statutowych lub sesjach Rady. Dziękuje wszystkim Przewodniczącym 
Komisji za merytoryczne i sprawne ich prowadzenie. Dziękuję wszystkim radnym za ich aktywności i kreatywność i za to, że zawsze 
przyświecał wam jeden cel – dobro gminy i jej mieszkańców. 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Hanaj

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Kraśnik 
w okresie kadencji 2010–2014



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

4 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

Nr 5 (133) Wrzesień-Październik 2014

Tematami, które zawarte są w tytule w Radzie Gminy Kraśnik zajmuje się Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony 
Środowiska. Do zadań komisji należy: uchwalanie i zmiana budżetu, rozwój i  działalność podmiotów gospodarczych na terenie gminy, 
gospodarka nieruchomościami komunalnymi, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury technicznej gminnych obiektów użyteczności 
publicznej, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka leśna i rolna, ochrona środowiska. W ostatniej kadencji Komisja pracowała w składzie 
Stanisław Mróz – przewodniczący Komisji, Wojciech Piętal, z-ca przewodniczącego Magdalena Maj-Bis, Wiesław Kowalik, Marek 
Kowalik, Jan Zioło – członkowie Komisji. Aby gmina mogła prawidłowo funkcjonować, musi być prawidłowo skonstruowany budżet 
czyli dochody i wydatki muszą się bilansować. Komisja Budżetu  opiniuje konstruowanie budżetu oraz wszelkie zmiany jakie są 
konieczne w trakcie roku budżetowego, czuwa także nad realizacją inwestycji zaplanowanych w budżecie na dany rok pod względem 
finansowym jak i terminowym. Do większych zadań inwestycyjnych w ostatnim okresie realizowanych przez gminę Kraśnik należały: 
budowa Ośrodka Zdrowia w Stróży, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stróży-Koloni, budowa kanalizacji w Stróży-Kolonii, remonty 
świetlic w Stróży, Słodkowie Pierwszym i w Słodkowie Trzecim, rozbudowa obiektów sportowych w Stróży-Kolonii. Komisja 
pozytywnie opiniowała wspólne inwestycje realizowane ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku budowa chodnika w Słodkowie 
Drugim, budowa drogi Pasieka-Rzeczyca, remonty nawierzchni i chodników przy drogach powiatowych. W temacie rozwój 
i działalność podmiotów gospodarczych Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Wójta dotyczący zwolnienia podmiotów 
gospodarczych z podatku od nieruchomości,  które  tworzą nowe miejsca pracy Rada Gminy przyjęła stosowną uchwałę. Komisja wy-
dała pozytywne opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych: starej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Piłsudskiego 1 oraz terenu 
strzelnicy w Podlesiu. Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska była inicjatorem akcji „Drzewko za oponę” oraz 
zbiórki elektrośmieci. Dzięki szerokiemu spektrum zawodów członków Komisji: rolnik, leśnik, przedsiębiorca, mechanik-kierowca, 
pracownik administracji samorządowej, funkcjonariusz służb mundurowych Komisja bardzo merytorycznie mogła podchodzić do 
zagadnień jakie stawiane były do zaopiniowania przez Komisję oraz podjęcia stosownych uchwał przez Radę Gminy. W tej kadencji 
Rady Gminy bardzo dobrze układała się współpraca Komisji z Panem Wójtem Mirosławem Chapskim i Panią Skarbnik Marzeną 
Rozmus, jak również z przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Hanajem oraz pozostałymi radnymi Gminy Kraśnik i pracownikami 
Urzędu Gminy. Dzięki tej współpracy można było zrealizować kilka bardzo pionierskich projektów współfinansowanych z funduszy 
unijnych między innymi drugi etap instalacji kolektorów słonecznych, który jest w trakcie realizacji. Serdecznie dziękuję za współpracę 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.                

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                Stanisław Mróz                                                                                                           

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, 
Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 

Za nami kolejne cztery lata funkcjonowania samorządu terytorialnego w wolnej Rzeczpospolitej. Miniona kadencja była 
szóstą po 1990 roku. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w kończącym się okresie pracowała w pięcioosobowym 
składzie, który tworzyli radni Anna Dul, Wioletta Skrzyńska, Robert Różycki, Marcin Kozub i Krzysztof Kozłowski. Zasadnicze 
kierunki pracy komisji ujęte były w rocznych planach pracy zatwierdzanych przez Radę Gminy. W trakcie minionej kadencji 
komisja, bazując na wypracowanych i sprawdzonych wzorcach z ubiegłych kadencji, aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym 
naszej gminy. Jej przedstawiciele starali się być obecni na wszystkich ważnych uroczystościach, począwszy od tych związanych 
z rocznicą mordu hitlerowskich Niemiec w Karpiówce, poprzez uroczystości szkolne, sportowe, a skończywszy na tych, które 
sprawiły, że nasza gmina stała się ważnym animatorem kultury w powiecie kraśnickim. Systematycznie monitorowane były 
miejsca pamięci narodowej, placówki oświatowe, biblioteka, GOPS i kluby sportowe. 

Jako, że głównym zadaniem Rady Gminy jest tworzenie prawa miejscowego, na forum komisji wypracowywaliśmy opinie 
wobec procedowanych na sesjach uchwał, co w połączeniu z opiniami innych komisji usprawniało pracę Rady. Staraliśmy się też 
służyć głosem doradczym Panu Wójtowi Mirosławowi Chapskiemu w sprawach, które leżały w kompetencjach komisji oraz tych, 
które dotyczyły spraw związanych bezpośrednio z budżetem gminy. W tym miejscu należy podkreślić bardzo dobrą współpracę 
z Panem Wójtem, innymi pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczącym Rady Andrzejem Hanajem. 

                                                            Przewodniczący Komisji Oświaty, 
    Kultury i Spraw Społecznych 

                  Krzysztof Kozłowski

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 
Czas podsumowania. 

 
 Zachęcamy Państwa do adopcji trzech bezdomnych psów znajdujących się pod opieką gminy. Są to zwierzęta młode, 
przyjaźnie usposobione. Pieski zostały porzucone na terenie naszej gminy, do chwili obecnej nie udało się ustalić ich właścicieli. 
Zainteresowane sprawą osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 81 884 35 84.

APEL – szukamy domu dla bezdomnych psów!!!!
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Tradycyjnie, jak co roku, Wójt Gminy Kraśnik wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego pragnie zaprosić na uroczystość 
obchodów Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, pary małżeńskie z terenu gminy Kraśnik, które przed 50 laty zawarły 
związek małżeński. 

Przeżycie wspólnie 50 lat w małżeństwie to symbol wierności, miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zaufania 
i zrozumienia, to wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie, dlatego Wójt Gminy Kraśnik 
występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci są 
informowani listem gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta  RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują oficjalne 
zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Kraśnik. Podczas uroczystości 
wręczane są odznaczenia, dyplomy, drobne upominki, składane są gratulacje. Jest to ceremonia bardzo uroczysta, mogą w niej 
uczestniczyć członkowie i znajomi rodziny jubilatów.

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 uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W październiku 2014 r. zakończyły się prace 
remontowe w kaplicy pw. Trójcy Przenajświętszej i M.B. 
Częstochowskiej w Stróży. Zadanie było realizowane od 
kwietnia 2014 r. Wykonane zostały prace konserwatorskie 
i restauratorskie: renowacja i uzupełnienie posadzki, 
wykonanie podwyższenia pod częścią ołtarza, wykonanie 
nowych drzwi wejściowych do zakrystii, wykonanie 
parapetów podokiennych, obłożeniem kamieniem balustrady 
chóru, remont podłogi na poziomie chóru, częściowe skucie 
tynków, położenie nowych, przygotowanie starych tynków 
pod malowanie, malowanie ścian, remont schodów 
prowadzących na chór, remont stolarki okiennej, wymiana 
instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej, wymiana stolarki 
drzwiowej. Wykonany został również remont instalacji 
elektrycznej. Koszt ogólny wyniósł 93 737,54 zł. Fundusze 
zostały pozyskane od Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz gminy Kraśnik.

           Red.

Remont kaplicy w Stróży

W dniu 18 września br, w Urzędzie Gminy Kraśnik 
odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy, 
podsumowujące 25-letni okres polskiej transformacji, 
propagujące ideę i ducha przedsiębiorczości w środowisku 
lokalnym. Spotkaniu przewodniczył Wójt Gminy Mirosław 
Chapski, a uczestniczyli też Starosta Kraśnicki Andrzej Maj 
i przewodniczący Rady Gminy Kraśnik Andrzej Hanaj.
        Grupa 19 przedsiębiorców, najbardziej zasłużonych 
i najdłużej działających otrzymała okolicznościowe 
podziękowania podpisane przez Wicepremiera, Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego za zaangażowanie 
i wkład w rozwój polskiej gospodarki. W dyskusji właściciele 
podmiotów gospodarczych mówili o swoich sukcesach 
i problemach gospodarczych, wskazywali na potrzeby dalszej 
aktywizacji gminy i powiatu w zakresie promocji gospodarczej 
regionu.

           A.W.

Sukces przedsiębiorców, sukcesem gminy
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pedagogicznego biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. 
M. Reja w Kraśniku – Stanisława Wnuk. W imieniu Wioletty 
Wilkos – prezesa Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej 
–  na imprezę przybyła pani Karolina Żmuda. Obecni byli 
również dyrektorzy szkół z terenu gminy Kraśnik – Anna 
Myszak dyr. Szkoły Podstawowej w Stróży, Beata Latos – dyr. 
Publicznego Gimnazjum w Stróży oraz Aldona Rybak – z-ca 
dyr. Publicznego Gimnazjum w Stróży. Na konkurs przybyli 
też sponsorzy – Joanna Łakoma-Czech (firma Viki-Mar z 
Kraśnika) oraz Wojciech Piętal (sklep spożywczo-
-przemysłowy w Stróży). Na zaproszenie odpowiedziała 
również Bożena Kręgiel reprezentująca Telewizję Kraśnik. 
Zgłoszeni wykonawcy prezentowali się w dwóch kategoriach 
– soliści i zespoły. Prezentacje oceniało Jury w składzie: 
Andrzej Sar – instruktor ds. kultury ludowej Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie, Barbara Nazarewicz – dyr. 
Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim oraz Łukasz 
Zieliński – wokalista kraśnickiego zespołu „Ulica” oraz 
nauczyciel szkoły muzycznej w Kraśniku. Jury przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia :

W dniu 10 października 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej  W kategorii solistów: I miejsce – Alicja Płecha – GOK 
w Stróży odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej Dzierzkowice, II miejsce – Maja Gryta – Szkoła Podstawowa 
dla Dzieci „JARZĘBINKA”. Konkurs został współfinan- w Stróży, III miejsce – Gabrysia Padzińska – GOK Urzędów. 
sowany ze środków Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Wyróżnienia otrzymały: Klaudia Szewc – Szkoła Podstawowa 
Realizatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w w Kowalinie, Julia Kurdziel – CKiP w Kraśniku, Kinga 
Stróży-Kolonii. Konkurs był adresowany do uzdolnionych Skotnicka – GOK w Gościeradowie oraz Paulina Widomska 
muzycznie uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu – GOK w Zakrzówku. W kategorii zespołów przyznano 
kraśnickiego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz 3 równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: zespół z GOK w 
starostwa – Starosta Kraśnicki Andrzej Maj oraz władz gminy Dzierzkowicach, zespół z GOK w Trzydniku Dużym oraz duet 
Kraśnik – Wójt Gminy Mirosław Chapski i Krzysztof z GOK w Zakrzówku. Organizatorzy mają nadzieję, iż 
Kozłowski – przewodniczący Komisji Oświatowej Rady Konkurs wpisze się na stałe do kalendarza imprez, 
Gminy Kraśnik. Przybył także kierownik KRUS w Kraśniku – popularyzując polską muzykę ludową wśród młodego 
Dariusz Wcisło, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w pokolenia.
Kraśniku – Danuta Wójcik oraz kierownik działu            Agnieszka Lidia Płatek

Jarzębinka 2014

W niedzielę, 28 września br, przy ładnej, słonecznej 
pogodzie, na stadionie sportowym w Stróży w zawodach 
sportowo-pożarniczych rywalizowali ze sobą członkowie 15 
jednostek ochotniczych straży pożarnych z 9 gmin powiatu 
kraśnickiego. Z terenu gminy Kraśnik w zawodach wzięli 
udział strażacy ze Stróży i Podlesia. Każda drużyna musiała 
zaliczyć sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe. Pierwsze 
miejsce przypadło strażakom z Trzydnika Dużego, drugie 
miejsce zajęli strażacy z Majdan Grabiny, a trzecie strażacy 
z OSP Podlesie. Naszym strażakom z Podlesia należą się więc 
duże słowa uznania. Także strażacy ze Stróży znakomicie 
wywiązali się z roli współorganizatora, za co należą im się 
podziękowania.           A.W.

Emocje strażackie w Stróży

W niedzielę, 28 września br, przed południem stadion sportowy w Stróży wypełnił się strażakami biorącymi udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych, zaś po południu, od godziny 14.00 emocje wzbudziły orkiestry dęte uczestniczące w 
Jesiennym Przeglądzie Orkiestr, organizowanym przez Starostę Kraśnickiego i Wójta Gminy Kraśnik. Na scenie prezentowały 
się orkiestry: strażacka z Kraśnika, młodzieżowa z Wilkołaza, parafialna z Szastarki oraz młodzieżowa z Polichny. Przeglądowi 
towarzyszyła doskonała atmosfera, a orkiestry dęte były mocno oklaskiwane przez licznie zgromadzonych mieszkańców Stróży 
i okolic. Punktem kulminacyjnym przeglądu było zagranie trzech utworów wspólnie przez wszystkie orkiestry. Przegląd spotkał 
się dużym zainteresowaniem widzów, jest więc szansa, że stanie się on imprezą cykliczną.                                    A.W.

Czar orkiestr dętych
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Październik od wielu lat jest miesiącem rywalizacji 
tenisistów stołowych w ramach szkolnych mistrzostw 
powiatu, które są jednocześnie eliminacjami do zawodów 
rejonowych. W rywalizacji licealistów całe podium należało 
do zawodników z Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego działającego przy Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Stróży. Mistrzem licealiady został Marcin Kozłowski (LO 
„Rej”), drugi był Emil Sikora, a trzeci Adrian Plichta (obaj LO 
„Górka”). Także mistrzynią wśród licealistek została 
zawodniczka LUKS Stróża Monika Zdyb (LO „Górka”). 
W kategorii szkół podstawowych niespodziankę sprawił 
Maciej Piętal (SP Stróża), który w kategorii żaków zdobył 
brązowy medal i podobnie jak starsi koledzy zakwalifikował 
się do zawodów rejonowych.
                                                                           K. Kozłowski

Medale pingpongistów

         

W sobotę, 11 października br, w Słodkowie Trzecim zdrowo – pracuj bezpiecznie”. Była konsumpcja produktów 
miały miejsce trzy ważne uroczystości: Jubileusz 50-lecia regionalnych przygotowanych przez gospodynie Słodkowa, 
Szkoły Podstawowej, 100-lecie oświaty w Słodkowie prelekcja pani Hanny Kozyra z kraśnickiego Sanepidu o 
Trzecim oraz poświęcenie wyremontowanej świetlicy higienie żywności, konkurs o bezpieczeństwie pracy w 
wiejskiej. O godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Stróży rolnictwie zorganizowany przez Placówkę Terenową KRUS 
rozpoczęła się Msza Święta, w której uczestniczyli uczniowie, w Kraśniku. Festyn uświetnił Męski Zespół Śpiewaczy 
grono pedagogiczne i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej „Majdaniarze” z Majdanu Obleszcze. KRUS ufundował 
im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim oraz pierwsi nagrody dla uczestników konkursu.
absolwenci nowej szkoły. Następnie uczestnicy uroczystości A.W.
przeszli na plac przed szkołę. W uroczystości wzięli udział m. 
in. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: 
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, jednocześnie 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki, Dariusz Wcisło – 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kraśniku, Andrzej 
Wąsik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Kraśniku, Andrzej Hanaj – przewodniczący Rady Gminy 
Kraśnik, Mirosław Chapski – Wójt Gminy Kraśnik, 
nauczyciele i emeryci. Historię 50 lat istnienia szkoły 
omówiła dyrektor Jolanta Rzepka. Po uroczystościach 
szkolnych uczestnicy uroczystości przeszli do oddanej do 
użytku po generalnym remoncie świetlicy wiejskiej. 
Poświęcenia nowego po remoncie obiektu dokonał proboszcz 
parafii Stróża, ks. kan. Grzegorz Stąsiek. Potem do późnych 
godzin nocnych odbywał się festyn sołecki pod hasłem „Żyj

Uroczystości w Słodkowie Trzecim

W dniu 10 października br, odbyło się zebranie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Spławach Pierwszych. Podczas 
tego zebrania, w którym wziął udział Wójt Gminy Mirosław Chapski, z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Zofia Nieradko. 
Nową przewodniczącą została Alina Iskra. Pani Zofii należą się słowa uznania i podziękowanie za 40 lat społecznej działalności 
na rzecz aktywizacji środowiska i KGW. Nowej przewodniczącej – Pani Alinie trzeba życzyć wielu twórczych pomysłów na 
kolejne lata działalności koła. Koło to powstało 1 marca 1974 r. z inicjatywy działaczek społecznych: Krystyny Witek – 
ówczesnego sołtysa wsi, Zofii Nieradko – działaczki społecznej, rolniczki prowadzącej wraz z mężem specjalistyczne 
gospodarstwo rolne, radnej WRN w Lublinie, oraz kilku innych gospodyń sołectwa. Zarząd koła od chwili jego powstania 
organizował liczne pokazy robótek ręcznych, kursy pieczenia, pokazy kulinarne, uprawy warzyw mało znanych, wyjazdy 
turystyczne. Kiedyś koło zrzeszało około 30 gospodyń. Obecnie KGW zrzesza 15 kobiet.                         A.W.

40-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Spławach 



8               Nr 5 (133) Wrzesień-Październik 2014 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

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

   Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik                                                                           Rej. Pr. 882 (gazeta bezpłatna)
   Red. Andrzej Wojtan                                                                             e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl
   Skład i korekta tekstu: Marta Zabieglińska

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę indywidualnych artykułów.

Mimo licznych akcji, informacji o tym jak segregować odpady, w dalszym ciągu popełniamy podstawowe błędy przy 
segregowaniu odpadów. Do worków na frakcję suchą wrzucana jest folia, stare ubrania i buty, pieluchy jednorazowe, obierki po 
warzywach i owocach, słoiki i puszki z resztkami jedzenia w środku. Słoiki, puszki, opakowania po nabiale nie muszą być 
umyte, ale muszą być dokładnie opróżniane, zaś odpady kuchenne nie mogą znajdować się ani we frakcji suchej ani w 
zmieszanej. Odpady te powinny trafiać do kompostowników, które mieszkańcy deklarowali, że będą posiadać, lub do 
specjalnego pojemnika w PSZOKu. W naszym wspólnym interesie jest to, żeby utrzymać niską cenę, jaką ponosimy za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli 4,00 zł za osobę miesięcznie. Nieprawidłowa segregacja powoduje wzrost ilości 
odpadów zmieszanych (zagospodarowanie 1 Mg tych odpadów kosztuje brutto 264,60 zł), ponadto może spowodować 
zwiększenie opłaty za zagospodarowanie frakcji suchej w ZZO z 1,08 zł brutto na wyższą. Wzrost tej ceny będzie skutkował 
podwyższeniem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. Tylko od nas samych zależy czy 
będziemy przepłacać za śmieci.                                                  I. Krawczyk

Od 1 września br, każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek 
używania elementów odblaskowych – taki zapis zawiera znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym. Do tej pory 
obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia. Od 1 września, osobom nie stosującym się do nowych 
przepisów grozi mandat od 20 do 500 złotych. Policjanci zwracają uwagę, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez 
odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20–30 metrów. 
Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Problem zwykle nasila się jesienią i zimą, 
kiedy zmierzch zapada wcześniej. Policja podkreśla, że nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp człowiek poruszający 
się wzdłuż drogi, a nawet przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków – jest słabo widoczny dla kierowcy. 
                                                                                                                                                                                                 PAP

Weszły w życie przepisy rozszerzające obowiązek noszenia odblasków

W tym roku obchody Dnia Patrona rozpoczęły się 
w naszym gimnazjum już 12 października, kiedy to uczniowie 
wraz z opiekunami wzięli udział w Ogólnopolskiej zbiórce 
pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji  Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, następnie 19 października uczniowie wystąpili 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej 
Częstochowskiej w Stróży, przedstawiając akademię pt. „Jan 
Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Nad częścią artystyczną wraz z 
uczniami pracowali pani Renata Szwast, pani Agnieszka Gremlas, 
ks. Krzysztof Chruścicki oraz pan Krzysztof Kuśmierczyk.

                                      Krzysztof Kuśmierczyk

Jak co roku, tak i tym razem, podczas obchodów Dnia 
Papieskiego organizowana jest przez uczniów naszej szkoły 
zbiórka pieniędzy. Zebrane środki (w tym roku 1357 zł) 
przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która wspiera 
zdolnych młodych ludzi, pochodzących z ubogich rodzin. To 
właśnie oni, stypendyści, zostali nazwani „żywym pomnikiem 
Ojca Świętego”. Pomoc im stanowi odpowiedź na wołanie Jana 
Pawła II, który prosił o „nową wyobraźnię miłosierdzia”. I my 
włączamy się dziś w to „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, do którego 
wychowywał nas Jan Paweł II. My Go podziwialiśmy, teraz mamy 
wielką historyczną szansę, aby On mógł podziwiać nas. W naszej 
codziennej pracy, w naszej nauce, w naszej modlitwie. Opiekę nad 
tym dziełem sprawują p. Elżbieta Partyka, p. Krzysztof 
Kuśmierczyk i ks. Krzysztof Chruścicki. W tym roku włączyły się 
do akcji p. Małgorzata Dudzińska-Piętal, p. Jadwiga Trybuła, 
p. Emilia Trzcińska i p. Ewa Tomczak oraz następujący uczniowie: 
Natalia Kawęcka, Paulina Lamorska, Kinga Michałek, Katarzyna 
Błaszczyk, Magdalena Tomczak, Jagoda Kulesza, Julia Siwiec, 
Maria Wilk, Natalia Bielińska, Angelika Chapska, Marlena 
Bryczek, Paulina Wojewódzka, Patrycja Krawczyk, Natalia 
Tomiło, Weronika Rafalska, Klaudia Wnuk, Kamila Wcisło, 
Wiktoria Cios, Olga Hałabiś, Rafał Błaszczyk, Aleksandra Tylus, 
Aleksandra Stachyra, Aleksandra Rycerz.

            Krzysztof Kuśmierczyk

Przypomnienie o prawidłowej segregacji
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