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Z okazji Dnia Kobiet wszystkim mieszkankom gminy Kraśnik pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, samych pogodnych dni, szczęścia, radości oraz wielu sukcesów 

w życiu rodzinnym i zawodowym. 

              Andrzej Hanaj Mirosław Chapski
       Przewodniczący Rady Gminy Wójt

Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie na zamontowanego w zespole sterowniczo-pompowym. 
realizację Projektu pt. „Wykorzystywanie odnawialnych Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za 
źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost 
terenie gminy Kraśnik – etap II” ze środków Unii Europej- objętości płynu solarnego będzie przejmowany przez 
skiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naczynie przeponowe. 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś W chwili obecnej w związku z koniecznością 
Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do 
Energia przyjazna środowisku. Projekt zakłada montaż 619 podpisania umowy o dofinansowanie zapraszamy 
kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 1 na mieszkańców na spotkania, na których zostaną przedstawione 
budynku instytucji użyteczności publicznej oraz montaż kotła zasady działania kolektorów słonecznych oraz zasady 
na biomasę w Przedszkolu w Stróży. Wartość ogólna projektu uczestnictwa w Projekcie. 
wynosi 6.998.380,00 zł, a dofinansowanie z UE 5.948.622,99 Harmonogram spotkań:
zł, co stanowi 85% wartości projektu. 3 marzec 2014 r. godz. 17.30  – Miejscowości: Słodków 

Taki sam projekt realizowany był w latach 2010-2011, Pierwszy, Słodków Drugi i Słodków Trzeci. Miejsce 
wówczas zainstalowanych zostało 413 instalacji solarnych u spotkania: Świetlica wiejska w Stróży
osób prywatnych oraz 14 w budynkach użyteczności 4 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Stróża-
publicznej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem Kolonia, Karpiówka. Miejsce spotkania:  Świetlica wiejska 
i zadowoleniem ze strony mieszkańców. Zainteresowanie w Stróży
mieszkańców przerosło możliwości finansowe gminy, 6 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Mikulin, 
dlatego gdy pojawiła się taka możliwość tj. Urząd Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Kowalin, Suchynia, 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs Podlesie. Miejsce spotkania:  Świetlica wiejska w Spławach 
na działanie 6.2. złożony został wniosek o dofinansowanie. Pierwszych
W 2012 roku mieszkańcy złożyli ponad 600 wniosków 7 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Pasieka, Lasy, 
dotyczących montażu kolektorów słonecznych i wszystkie Stróża, Dąbrowa-Bór. Miejsce spotkania: Świetlica wiejska 
gmina Kraśnik ujęła w projekcie. w Stróży.

Projekty dotyczące montaży kolektorów słonecznych Po zebraniach mieszkańcy będą podpisywać umowy 
(etap I i etap II) mają na celu poprawę jakości środowiska, z gminą Kraśnik na realizację zadania. Instalacja solarna  
która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód przez 5 lat (od dnia zakończenia realizacji projektu) stanowić 
i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także będzie własność gminy Kraśnik, która sprawuje nadzór i 
poprzez zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł kontrolę nad utrzymaniem i eksploatacją instalacji. 
odnawialnych. Projektowane instalacje dostarczać będą Szacunkowa wartość udziału mieszkańca w projekcie wynosi 
ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Jako źródło ciepła ok. 2000 zł. Przewiduje się możliwość zmniejszenia kosztów 
zastosowano kolektory słoneczne zestawione w baterię udziału, jeśli gmina Kraśnik uzyska w wyniku przetargu 
zlokalizowaną w kierunku południowym. Ciepło z niższy od zakładanego koszt zakupu i montażu kolektorów 
kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego i słonecznych. Realizacja projektu planowana jest od maja 
przekazane wodzie w podgrzewaczu. Temperatura czujnika w 2014 r. do sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje można 
podgrzewaczu będzie regulowana za pomocą sterownika uzyskać pod numerem tel. 81 826-41-65.

    Beata Kuśmierczyk-Kufel

Solary w gminie Kraśnik po raz drugi
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1. Jest Pan Starostą Kraśnickim od kilku miesięcy. Czy w Najważniejszy jest rozwój gospodarczy powiatu. 
tym czasie udało się zrobić coś spektakularnego dla Organizujemy takie wydarzenia jak Regionalne Forum 
powiatu kraśnickiego? Gospodarcze czy Konferencja Sadownicza, aby szukać 

Działamy bez fajerwerków i rewolucji, ale realizując wspólnie z przedsiębiorcami i specjalistami korzystnych 
dobre pomysły. Zabezpieczyliśmy ponad milion złotych na rozwiązań. Od chwili objęcia urzędu starosty nawiązałem 
zadania wspólne z gminami, dbając o naszą infrastrukturę ścisłą współpracę z Kraśnicką Izbą Gospodarczą. Pracujemy 
drogową. Do tego dokładamy środki zewnętrzne, których nad koncepcją budowy w powiecie klastra gospodarczego 
staramy się pozyskać jak najwięcej. Z wydatków Malinowa Dolina, który zrewolucjonizowałby produkcję i 
zaplanowanych przez nas na inwestycje tylko 30% to środki handel owocami miękkimi, głównie malinami. Z tym wiąże 
powiatu, a reszta to pieniądze z zewnątrz. Wspólnie z innymi się kolejna inicjatywa, którą podjęliśmy razem ze Związkiem 
lubelskimi powiatami zabiegamy o środki na wielki projekt Sadowników RP. Ma u nas powstać ośrodek badawczy 
drogowy o wartości 260 mln zł. Chcemy wykorzystać zajmujący się certyfikacją jakościową produktów 
możliwość wspólnego aplikowania o środki unijne, aby regionalnych. Wartość tej inwestycji to prawie 31 mln zł. W 
zmodernizować część trasy łączącej Annopol z Wilkołazem, ośrodku zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób. Będzie to 
m.in. na odcinku z Urzędowa do Wilkołaza. Na tym nie Lubelskie Centrum Certyfikacji Jakościowej Produktów 
koniec. Lubelskie powiaty, w tym również kraśnicki, chcą Regionalnych w Kraśniku. Nowa firma, we miejsca pracy, 
pozyskać wspólnie 200 mln zł na służbę zdrowia. SP ZOZ w nowoczesna gospodarka. I wielka szansa dla rozwoju branży 
Kraśniku mógłby otrzymać ok. 10 mln zł na modernizację i spożywczej całej Lubelszczyzny.
zakup sprzętu. W sprawie złożenia tych projektów 3. Ogromnym, najczęściej poruszanym problemem są 
rozmawialiśmy podczas październikowego Konwentu drogi powiatowe. W naszej gminie jest ich ok. 25 km. Jak 
Powiatów Lubelskich, który odbył się w Kraśniku. Teraz chce Pan poprawić tą sytuację?  
czekamy na decyzje o ich dofinansowaniu. Jest na to spora Jak wspomniałem, zabezpieczyliśmy ponad milion 
szansa. Chcemy także odbudować szkolnictwo zawodowe. złotych na zadania drogowe wspólne z gminami. To przykład 
400 uczniów bierze udział w płatnych stażach zawodowych zgodnej współpracy między naszym powiatem a gminami. 
organizowanych przez pracodawców w powiecie kraśnickim. Wójtowie rozumieją, że przy tak rozbudowanej sieci dróg 
Do warsztatów w szkołach w Kraśniku, Urzędowie i powiatowych nie jesteśmy w stanie własnymi środkami 
Annopolu trafi nowe wyposażenie. Wartość całego projektu to zabezpieczyć wszystkich potrzeb. Szczególnie pilne remonty 
ok. 3,5 mln zł. To jednocześnie kwota dofinansowania z prowadzimy więc razem. W tym roku chcemy robić to w 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bowiem w 100% jest proporcjach 100 na 100. Po sto tysięcy wykładamy my i z 
on realizowany ze środków unijnych. W sprawie szkół drugiej strony gminy. Za te pieniądze modernizujemy 
zawodowych również walczymy o duże pieniądze unijne konkretne odcinki dróg powiatowych. Czekamy na decyzję 
wspólnie z innymi powiatami lubelskimi.  samorządowców z gminy Kraśnik i wskazanie, które odcinki 
2. Jakie zadania stawia sobie Pan wraz z Zarządem na dróg powinniśmy tu wspólnie remontować. 
najbliższy rok?            Red.

Realizujemy dobre pomysły - wywiad ze Starostą 
Kraśnickim Andrzejem Majem

W dniach 1- 6 maja 2014 r. organizowany jest wyjazd do Rzymu i Watykanu związany z kanonizacją Jana Pawła II i Jana 
XXIII. Więcej informacji udziela Pani Agnieszka Płatek Dyrektor Biblioteki Publicznej w Stróży-Kolonii. Zgłoszenia chętnych 
na wyjazd będą przyjmowane pod nr tel. (81) 821-13-79  lub na adres e-mail:  bibliotekastroza@interia.pl do dnia 5 marca b.r. 

                                 Red.

Wyjazd do Włoch

 
 

W dniu 06 lutego 2014 r. na Listę Produktów Tradycyjnych zostało wpisane  kraśnickie domowe wino owocowe, które 
wytwarza Pani Jolanta Dobrzyńska z miejscowości Lasy. – Dla mnie to duża radość i satysfakcja, doskonała promocja gminy 
Kraśnik – twierdzi p. Jolanta. Dotychczas na takiej liście, tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było 
zarejestrowanych 118 rożnych potraw i specjałów wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Lista służy zarówno promocji tych 
produktów, jak i zachowaniu tradycji kulinarnych regionu. Pani Jolancie gratulujemy sukcesu.

                                    Red.

Wino domowe trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych
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Sporo pieniędzy na rolnictwo 2014-2020
Na lata 2014-2020 nasz kraj otrzyma z budżetu UE 114,6 mld euro, w tym 82,5 mld euro na politykę spójności i 32,1 mld 

na politykę rolną. Na płatności bezpośrednie Unia przeznaczyła 23,5 mld euro (21,8 mld euro w latach 2007-13), do których 
dołączą pieniądze krajowe w kwocie 230 mln euro. Tym samym dzieląc 23,7 mld euro na 7 lat czekającego nas okresu to 3,38 mld 
euro rocznie. Na 1 ha przypadnie około 240 euro/ha. Nowy PROW dysponować będzie kwotą 13,5 mld euro, w tym pochodzące z 
Brukseli 8,6 mld euro plus 4,9 mld euro z budżetu krajowego. Do rachunku dołączy dodatkowo 5,2 mld euro z polityki spójności 
(w tym 1,2 mld euro na infrastrukturę wod.- kan., 0,5 mld euro na gospodarkę wodną, 1,5 mld euro na rozwój przedsiębiorczości i 
2 mld euro na reorientację zawodową rolników. Tak więc końcowo budżet PROW dysponować będzie 18,7 mld euro, a na obszary 
wiejskie w latach 2014- 2020 spłynie łącznie strumień 42,4 mld euro  ( w 2007-13 było to odpowiednio 39,2 mld euro). Polska jest 
na 5. miejscu wśród krajów UE pod względem pozyskiwanych pieniędzy na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich, 
za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami.  Z 1 zł składki wniesionej przez Polskę do budżetu ogólnego UE otrzymujemy z 
Brukseli w 2014 r. ok. 4,52 zł. Z tej kwoty 1,47 zł przeznaczone będzie w 2014 r. na krajowe rolnictwo. W poprzednim roku było 
1,36 zł, zaś w 2006 roku- 1,06 zł. Źródło: TOP AGRAR POLSKA Nr 2

Agrotech w Kielcach
W kalendarium imprez rolniczych jest już termin kolejnej imprezy Targi Kielce Agrotech. W tym roku ta impreza została 

zaplanowana w dniach 7-9 marca. Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku organizuje wyjazd w dniu 7 marca. Zgłoszenia 
przyjmuje Daniel Kasperek, tel. 605 838 348. Liczba miejsc ograniczona.

Materiał siewny
Od 15 stycznia br. można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Stawki dla poszczególnych upraw 
pozostały bez zmian: 100 zł/ha zbóż, 160 zł/ha dla strączkowych i 500 zł/ha w przypadku ziemniaków. Wnioski przyjmują 
oddziały regionalne ARR do 25 czerwca br. Źródło: Agencja Rynku Rolnego Warszawa.

Pieniądze na małe przetwórstwo
W nowym wydaniu PROW, rolnicy zainteresowani przetwarzaniem własnych produktów mają mieć możliwość 

korzystania z pomocy w działaniu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Dla takich właśnie osób ma być 
zorganizowany nabór tematyczny dotyczący wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa 
produktów rolnych. O pomoc w tym naborze będą mogli ubiegać się rolnicy podlegający w pełnym zakresie ubezpieczeniu w 
KRUS. Maksymalna kwota pomocy, jaką rolnik będzie mógł otrzymać w ramach tego programu ma wynieść 100 tys. zł, w formie 
refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych. Źródło: TOP AGRAR POLSKA Nr 2.

Choroby na oziminach mają się dobrze
Jesień ubiegłego roku i łagodna zima w styczniu sprzyjała rozwojowi chorób na zbożach ozimych. Na wczesnych 

plantacjach można było zaobserwować przede wszystkim mączniaka, septoriozę i rdzę, która dla swojego rozwoju potrzebowała 
jesiennego słońca. Wczesną wiosną trzeba dokładnie obejrzeć plantacje pod kątem chorób i przygotować strategię ich 
zwalczania.

                                  A.W.

WIEŚCI ROLNE

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

   

Urząd Gminy Kraśnik ogłasza gminny konkurs na najładniejszy balkon . Celem konkursu jest poprawa estetyki posesji na 
wsi, nadanie posesjom i budynkom estetycznego wyglądu, uporządkowanie terenu podwórek, dekorowanie balkonów i parapetów 
okiennych kwiatami. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje Urząd Gminy Kraśnik, tel. 81 884 35 84 lub 81 826 41 62, w 
terminie do dnia 30 czerwca br. Komisja konkursowa dokona oceny balkonów w terminie 15-30 Lipca 2014 r. Za najładniejsze 
balkony przyznane będą nagrody pieniężne. Przewiduje się pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi w dniu 31 sierpnia, podczas dożynek gminnych.
                                     A.W.

Konkurs na najbardziej okazałe płody rolne

Konkurs na najładniejszy balkon
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Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672) wnioski 
o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, 
jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z 
wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez 
Ministra Gospodarki .

Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków 
prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki. Podmioty wnoszące o dokonanie wpłaty sugerują również konieczność 
dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania 
działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie 
mają żadnego związku z CEIDG.
                                                                                                Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ważne dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Kraśnik
ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej 

tzw. „Strzelnica” – położonej w Podlesiu, gm. Kraśnik

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

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczo-wiatowym z przyłączem energetycznym, położona w 
miejscowości Podlesie ok. 1,5 km od centrum miasta Kraśnik, w pobliżu znajduje się linia telefoniczna, wodociąg oraz gazociąg. 
Działka posiada dostęp do wewnętrznej drogi gruntowej stanowiącej własność gminy Kraśnik.
• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 000,00 zł brutto.
• Wadium na przetarg wynosi 2 300,00 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.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie do dnia 14.03.2014 r. do godz. 14.00, pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Drugi przetarg na 
sprzedaż nieruchomości gminnej tzw. Strzelnica, położonej w Podlesiu”, w kancelarii (I piętro) Urzędu Gminy Kraśnik, ul. 
Kościuszki 24, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.
2. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Kraśnik – Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Nr 74 8717 0009 
2001 0000 8844 0002, najpóźniej do dnia 14.03.2014 r. do godz. 14.00.
3. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie 3 dni przed 
datą przetargu, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 
4. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.03.2014 r. o godz. 9.00 w pok. Nr 18 (I piętro) w Urzędzie Gminy Kraśnik, 
ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.
5. Wpłacenie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i przyjmuje warunki przetargu. 
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie 
wyznaczonym przez Wójta Gminy Kraśnik.
8. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 19 grudnia 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
9. Wójt Gminy Kraśnik może odwołać przetarg z ważnych powodów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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

         Wójt Gminy Kraśnik

OGŁOSZENIE
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 Patronem tego roku jest Oskar Kolberg – wybitny Rzeczypospolitej i stworzenie podstaw dla nowej gałęzi nauki 

badacz polskiej kultury ludowej, który urodził się przed 200 – etnografii. Program naukowo-badawczy realizował w 
laty. Organizację Biura Obchodów Minister Kultury i postaci serii wydawniczej Lud, jego zwyczaje, sposób życia, 
Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powierzył mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
Instytutowi Muzyki i Tańca. Koncerty inauguracyjne odbyły muzyka i tańce. Każdemu regionowi miała być poświęcona 
się 21 lutego 2014 r. w Przysusze oraz 24 lutego 2014 r. w osobna monografia. Pierwszą opublikowaną według nowych 
Warszawie. założeń było Sandomierskie (1865). Kolberg badaniami objął 

Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w wszystkie regiony leżące w zaborze austriackim, podróżował 
Przysusze (w dawnym powiecie opoczyńskim). Od po Wielkopolsce, Pomorzu i Mazurach. Pracował w 
wczesnych lat życia związany był z muzyką mazowieckiej bibliotekach, archiwach, przygotowywał publikacje. 
wsi. Posiadał wrażliwość na piękno folkloru, we Systematycznie publikował kolejne tomy Ludu: w latach 
wspomnieniach z lat najmłodszych zachował pieśni ludowe. 1875-1882 wydał siedem tomów W. Ks. Poznańskiego. 
Pozostając pod urokiem muzyki Fryderyka Chopina, w W 1878 roku wyjechał do Paryża na wystawę 
pieśniach i melodiach ludowych szukał inspiracji dla własnej światową, na której zaprezentował w pawilonie austriackim 
twórczości kompozytorskiej. Dokumentując pieśni swoje wydawnictwa i kolekcję ikonograficzną polskich 
szczególną wagę przykładał do wierności zapisu melodii. strojów ludowych, za którą otrzymał złoty medal. W 1880 
Kolberg z czasem uznał sens dokumentacji folkloru wyłącznie objął patronat naukowy nad pierwszą wystawą etnograficzną 
w autentycznej formie, zmienił koncepcję wydawania pieśni zorganizowaną w Kołomyi przez Towarzystwo Tatrzańskie. 
ludowych, z pozycji kompozytora przeszedł na pozycję Zebrany wówczas materiał etnograficzny opublikował w 
muzyka-folklorysty i etnografa. Wyrazem tego była tomach Pokucie (1881-1888). W latach 1883-1890 wydawał 
publikacja Pieśni ludu polskiego wydana w 1857 r., jako zbiór kolejne tomy Ludu: Lubelskie, Kieleckie, Radomskie, 
ballad i melodii tanecznych z przyśpiewkami w wariantach z Łęczyckie, Kaliskie. Lubelskie opisane jest w dwóch tomach. 
różnych regionów Polski.  Głównym celem Kolberga stało się Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. 
wówczas zebranie materiałów dotyczących wszystkich                                                                                          A.W.
dziedzin kultury ludowej na terenie przedrozbiorowej        

2014 Rokiem Kolberga

W dniu 20 lutego b r. w Przedszkolu w Stróży w grupie  
Misiów znany kraśnicki kolekcjoner Marek Solecki 
zaprezentował pokaz ważenia na starych wagach. Był on 
ciekawym uzupełnieniem szerszej tematyki „Ważymy i 
mierzymy”, a realizowanym tego dnia zagadnieniem było:  
„Lekkie i ciężkie”. Przedszkolaki ważyły przyniesione z domu 
swoje ulubione zabawki i inne przedmioty. Porównywały 
także wagę różnych wielkości jabłek, dyń i pomarańczy, 
wykazując przy tym dużo zapału. Na koniec otrzymały od 
Pana Marka specjalne certyfikaty. Dla przedszkolaków z 
pozostałych czterech grup również przeprowadził nieco 
krótsze już pokazy, które bardzo im się podobały.
                                                                                                                                          

                       A.W.

Dzieci poznały stare wagi

Lokalny Lider 2013
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w dniu 17 grudnia 2013 roku zorganizowała spotkanie 

wigilijne podczas którego został rozstrzygnięty m.in. konkurs na Lokalnego Lidera 2013, którego celem jest popularyzowanie 
odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców działających na terenach wiejskich. Lokalnym Liderem 2013 roku 
została Pani Agnieszka Lidia Płatek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży. Pani Agnieszka aktywnie działa na rzecz 
promocji i rozwoju gminy Kraśnik oraz jest członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania w  Kraśniku.

                                  Red.
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To pytanie jest często zadawane pszczelarzom, gdy się odżywiały i „tłuste” przystąpiły do zimowania. Zimowla to 
pojawiają się pierwsze kwiaty na krzewach i drzewach w bardzo ciężki okres dla pszczół. Pszczoły w okresie zimy nie 
naszych sadach i ogrodach. Jesteśmy zaniepokojeni o nasze śpią, jak to się często uważa, ogrzewają matkę pszczelą tworzą 
plony, na które z niecierpliwością czekamy cały rok.  Niestety tzw. kłąb w środku którego temperatura wynosi ok. 20 st. C, 
za późno zdajemy sobie sprawę, że w przyrodzie zaczyna jest więc to bardzo wyczerpujące zajęcie. Dla przykładu: jeśli 
brakować pracowitych owadów zapylających ,a powszechnie na zewnątrz jest temp. –20 st. C to pszczoły muszą ją podnieść 
używane zdanie: ”pszczoła to skarb” nabiera znaczenia. o 40 st. C. Pszczoły zimowe żyją do połowy maja roku 

Jestem z wykształcenia leśnikiem, a pszczelarzem z następnego i to głównie one zapewniają nam wiosenne 
zamiłowania od 11 lat. W mojej rodzinie nie było tradycji zapylanie, ponadto zajmują się wychowem młodego 
pasiecznych, ale zawsze byłem ciekawy jak zorganizowane pokolenia pszczół, które zadba o dalszy rozwój i przetrwanie 
jest życie społeczne pszczół. Pierwsze nauki pobierałem u rodziny pszczelej. Ktoś może powiedzieć, że nie tylko 
nieżyjącego już pszczelarza z Kraśnika Pana Henryka pszczoły zapylają rośliny. Oczywiście tak, jest wiele 
Ołowni, który pszczelarstwem zajmował się przeszło 60 lat. gatunków owadów dziko żyjących, które również odwiedzają 
Pamiętam, że jedno z pierwszych pytań które mi zadał kwiaty i je zapylają. Różnica polega na tym, iż samice tych 
brzmiało „a ty to chcesz mieć pszczoły czy miód?”. Wybrałem owadów zimują samotnie i zanim rozmnożą się na wiosnę to 
pszczoły i tak zaczęła się moja przygoda. Obecnie jestem nasze sady i ogrody przekwitają. Pszczoły natomiast zimują w 
członkiem Koła Pszczelarzy w Kraśniku, a od roku 2012 jego bardzo dużej liczbie osobników i już z pierwszymi 
prezesem. Prowadzę niewielką, bo 22-pniową rodzinną promieniami słońca są gotowe do pracy. 
pasiekę w Stróży-Kolonii. Z roku na rok coraz bardziej Mam nadzieję, że powyższe informacje nakłonią 
rozumiem sens pytania na które kiedyś musiałem wszystkich  do przemyślanych decyzji w zakresie ochrony 
odpowiedzieć. Na łamach naszej gminnej gazetki chciałbym chemicznej swoich upraw. Producenci środków chemicznych 
przekonać wszystkich czytelników, którzy zapewne są często nie zamieszczają na ulotkach pełnych informacji o 
rolnikami, ogrodnikami lub działkowcami, że warto zrobić szkodliwości danego środka, pisząc że jest to środek 
wszystko aby chronić pszczoły i środowisko. praktycznie nie toksyczny dla pszczół. Rozważne działania 

Sezon pasieczny dla pszczelarza zaczyna się już na rolników i nas wszystkich w stosowaniu oprysków zapewni 
początku sierpnia roku poprzedniego. W tym okresie niezakłócony rozwój rodzin pszczelich, oraz oczekiwane 
wykonuje się szereg czynności aby rodziny pszczele odnowiły plony.
swój  skład (musi ich być ok. 20 tysięcy osobników), dobrze              Adam Jurek

Dlaczego jest mało pszczół na wiosnę? – odpowiada
Adam Jurek Prezes Koła Pszczelarzy w Kraśniku

I Byłych Więźniów Politycznych Koła Nr 1 i nr 2 w Kraśniku, 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

W dniu 31 grudnia 2013 r., w 70 rocznicę tragicznych Koło przy FŁT Kraśnik, Związek Narodowych Sił Zbrojnych 
wydarzeń, pacyfikacji wsi Karpiówka odbyły się patriotyczne Koło w Kraśniku. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
uroczystości. O godzinie 9.30 w Kościele p.w. Trójcy Jana Pawła II w Stróży w świetlicy wystawili widowisko 
Przenajświętszej i MB Częstochowskiej w Stróży rozpoczęła jasełkowe. Kombatanci wspominali i opowiadali młodzieży 
się Msza Święta w intencji bestialsko pomordowanych przez o tragicznych latach okupacji hitlerowskiej.
Niemców mieszkańców Karpiówki, celebrowana przez            Red.
księdza proboszcza Grzegorza Stąsieka. We mszy  
uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich ze 
sztandarami, Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, władze gminy 
Kraśnik – przewodniczący Rady Gminy Andrzej Hanaj, Wójt 
Gminy – Mirosław Chapski, młodzież Szkoły Podstawowej i 
Publicznego Gimnazjum w Stróży ze sztandarami oraz 
rodziny pomordowanych w Karpiówce. Poczty sztandarowe 
poprowadził płk Mieczysław Lenard, a apel pamięci 
pomordowanych odczytał płk Jerzy Cichocki. Po mszy 
zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów na cmentarzu w 
Karpiówce. Potem było spotkanie z kombatantami w 
świetlicy w Stróży. W tym roku w uroczystościach wzięła 
udział liczna grupa organizacji kombatanckich: Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Zakrzówek, Klub Oficerów Rezerwy im. 
Kazimierza Dworaka w Kraśniku, Związek Kombatantów RP 

Pacyfikacja Karpiówki
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sportową oraz integrację społeczeństwa. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia jest powołana przez Wójta w połowie 
ubiegłego roku Gminna Rada Sportu. Na pierwszy rzut poszła 
dyscyplina ciesząca się największą popularnością nie tylko w 
naszej Gminie, czyli piłka nożna. Do rozgrywek przystąpiło 7 
drużyn: Karpiówka, Kowalin, Podlesie, Słodków Pierwszy, 
Słodków Drugi, Słodków Trzeci i Suchynia.

W wyniku zaciętej, lecz toczonej w koleżeńskiej 
atmosferze rywalizacji, zwyciężyła drużyna z Kowalina, która 
w finale pokonała 2:0 Podlesie, trzecie miejsce przypadło dla 
Słodkowa Pierwszego, po zwycięstwie w rzutach karnych nad 
Karpiówką. Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczył Wójt 
Gminy Kraśnik Mirosław Chapski. Na ten rok planowane są 
jeszcze turnieje w innych dyscyplinach, w których do 
uczestnictwa zachęcamy wszystkich mieszkańców. 
Informacje o następnych turniejach zamieszczane będą na 

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w hali sportowej przy stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik.
Gimnazjum w Stróży zainaugurowano cykl turniejów 
sołeckich Gminy Kraśnik mających na celu aktywizację              Krzysztof  Kowalski

Turniej w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Kraśnik

Marek Kowalik, radny Krzysztof Kozłowski, radny Marcin 
Kozub, radny Robert Różycki oraz sołtys Jerzy Bańka.

Drużynę swoim dopingiem wspierali Wójt Gminy 
Kraśnik Mirosław Chapski oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Hanaj. Po pierwszych przegranych meczach drużyna 
zmieniła taktykę i postanowiła zagrać bardziej ofensywnie, co 
przyniosło efekt gdzie nasi zawodnicy wygrali dwa mecze 
zdobywając 6 punktów nie tracąc ani jednego gola. W 
ostatecznym rozrachunku Zakrzówek i Kraśnik miały po dwa 
zwycięstwa jednak po przeliczeniu stosunku bramek nasza 
drużyna zajęła czwarte miejsce. Nasza reprezentantka 
Zenobia Tchórz otrzymała puchar za najlepszą zawodniczkę 
turnieju, a Jerzy Bańka otrzymał puchar za najskuteczniej-
szego bramkarza turnieju.

Turniej przebiegał na bardzo wysokim sportowym 
poziomie, zabezpieczony był przez dwóch sędziów ligowych 
oraz fachową opiekę medyczną. Składamy wielkie 

1 lutego 2014 roku odbył się Turniej Piłkarski podziękowanie dla Wójta Gminy Zakrzówek Grzegorza 
Samorządów Gmin. Gospodarzem trzeciej edycji turnieju był Lemiechy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Marka 
Wójt Gminy Zakrzówek. Otwarcia turnieju dokonał Starosta Drozda za zorganizowanie turnieju oraz wspaniałą zabawę.
Kraśnicki Pan Andrzej Maj. W turnieju udział wzięły drużyny Klasyfikacja ostateczna: I miejsce – miasto Kraśnik, 
gmin: Zakrzówek, Gościeradów, Wilkołaz, Dzierzkowice, II miejsce – gmina Gościeradów, III miejsce – gmina 
Kraśnik oraz miasta Kraśnika. Drużyna gminy Kraśnik Zakrzówek, IV miejsce – gmina Kraśnik, V miejsce – gmina 
wystąpiła w następującym składzie: radny Stanisław Mróz – Dzierzkowice, IV miejsce – gmina Wilkołaz.
kapitan, radna Zenobia Tchórz, radny Leszek Bańka, radny                                                      

                                                                          Andrzej Hanaj

Turniej Piłkarski Samorządów Gmin

    

Zarząd Spółki Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt informuje:
Jeśli posiadasz nieodpłatne udziały w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy, zgłoś się niezwłocznie po ich odbiór w punkcie SHIUZ w Kraśniku, 
ul. Nadstawna 2, w godz. 7.00 - 15.00 lub pod nr tel: (81) 825-00-01.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w 2013 roku przeszkolił 11 grupę beneficjentów 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. Realizacja projektu 
rozpoczęła się w m-cu styczniu i  trwała do końca  grudnia 2013 roku.
Grupa 11 beneficjentów  projektu skorzystało z następujących form wsparcia: 
▶   Warsztaty kompetencji społecznych, które odbyły się w m-cu czerwcu 2013 r.  –  10 uczestników.
▶  Szkolenie zawodowe, które trwało od m-ca lipca do października 2013 r. tj.: ,,Gastronomia z elementami komputera i kasy 
fiskalnej” – 9 uczestników.
▶  Sfinansowanie 3- miesięcznego stażu – 1 uczestnik.
▶  Kontynuacja finansowania zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia – 1 uczestnik.
▶  Indywidualne doradztwo zawodowe w m-cu grudniu 2013 r. – 10 uczestników.
         Każda z w/w formy wsparcia została dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika. Ponadto beneficjenci 
otrzymali wsparcie asystenta rodziny.

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.

Obecnie informujemy, że została rozpoczęta rekrutacja do kolejnego etapu w/w projektu, na lata 2014–2015, 
który jest adresowany do tej samej grupy beneficjentów.Przewidziane są następujące formy wsparcia: 
▶  Warsztaty kompetencji społecznych.
▶  Szkolenie zawodowe dostosowane do uczestnika. 
▶  Indywidualne doradztwo zawodowe.

            Kierownik GOPS
               Anna Wronka

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.

INFORMACJA


