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Gminne obchody 1050-lecia Chrztu Polski

W niedzielę, 8 maja odbyła się uroczystość obchodu
1050. rocznicy Chrztu Polski. W gminnych obchodach,
organizowanych przez Urząd Gminy
we współpracy
z dyrektorami szkół, przedszkola, ks. kan. Grzegorzem
Stąsiekiem proboszczem parafii w Stróży oraz ze starostą
Andrzejem Majem wziął niespodziewanie udział ks. bp. Jan
Sobiło, kierujący diecezją charkowsko-zaporoską. Zarówno
w homilii, jak i w wystąpieniu na boisku ks. biskup podkreślał
ważność i potrzebę patriotycznych uroczystości, które bardzo
mocno spajają mieszkańców. Ks. bp. Jan Sobiło odprawił Mszę
Św. za Ojczyznę. Na boisku szkolnym w części oficjalnej
wystąpili: wójt Mirosław Chapski, bp Jan Sobiło, starosta
Andrzej Maj, prelegent Marek Skrzyński oraz proboszcz parafii
w Stróży ks. kan. Grzegorz Stąsiek. Wszyscy podkreślili
ogromne znaczenie przyjęcia Chrztu Polski. Jednym
z elementów gminnych obchodów uroczystości był Powiatowy
Konkurs Historyczny pod patronatem starosty. Wzięło w nim
udział 18 uczniów ze szkół powiatu kraśnickiego. Odbył się
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Słodkowie
Trzecim. Pierwsze miejsce zajął Bernard Kutyła z PSzP nr 6 im.
Jana Pawła II w Kraśniku, miejsce drugie Wiktoria Kotuła z PSzP
im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim, trzecie – Julia Obyć
ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku
Szlacheckim. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki,
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum ze Stróży.
Przepiękne pieśni patriotyczne wykonały Magda Mazurek
i Monika Karczmarczyk. Uroczystościom towarzyszył kiermasz
ciast, kiełbaski z grilla, przejazd bryczkami i na koniach
należących do Jerzego Serwinka.
W całym kraju odbywa się wiele uroczystości. Centralne
odbyły się od 14 do 16 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie. Właśnie
kwiecień jest miesiącem, w którym doszło do przyjęcia chrztu
przez władcę Polan księcia Mieszka. Jest wiele dostępnych
opracowań dotyczących powodów, następstw i skutków chrztu
władcy i państwa. Wszyscy autorzy zastrzegają się, co do
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konkretnych dat a nawet przyczyn przyjęcia chrztu jako bardzo
trudnych a nawet niemożliwych do ustalenia. Wśród głównych
wymienia się powody polityczne, militarne i oczywiście miłosne.
Prawdopodobnie wszystkie miały znaczenie. Prawdopodobnie
również nigdy nie uda się więcej faktów ustalić. W większości
dostępnych materiałów jako daty wydarzeń przyjmuje się lata
964–967, na pewno w miesiącu kwietniu. W zasadzie dzisiaj
większego znaczenia to nie ma. Najważniejsze, że te fakty miały
miejsce, że to się stało, że Mieszko – książę Polan przyjął
Chrzest. To wydarzenie miało ogromne znaczenie wówczas
i skutkuje do dzisiaj. Postawiło w sposób jednoznaczny Państwo
Polan po konkretnej stronie cywilizacji. To państwo swój rozwój
skierowało w stronę zachodu. Po tej stronie byli również ci,
z którymi Mieszko walczył. Wytrącony był więc powód
prowadzenia wojny z poganami. Czesi nie mieli powodu
wspierać w wojnie Niemców/Wieletów z dwóch powodów:
Wróg Niemców stał się chrześcijaninem, a jeżeli powodem
przyjęcia chrztu była kobieta to też drugi argument został
wytrącony. Małżeństwo czeskiej księżniczki Dobrawy i Mieszka
jest faktem. Otwarcie na zachód dawało również większą szansę
na osiągnięcia gospodarcze i lepszy rozwój nauki. Pomimo ponad
tysiąca lat ten kierunek zawsze kojarzy nam się z czymś lepszym.
W różnych okresach słabości naszego państwa dobrowolny
kierunek emigracji był zawsze na zachód. Kierunek na wschód
był przymusowy i z reguły tragiczny.
Od 26 lat stanowimy w Polsce sami o sobie. My
skupiamy się na pracy na najniższym szczeblu samorządowym.
Skupiamy się na rozwiązywaniu zadań i problemów najbardziej
oczekiwanych, najbardziej dotykających naszą codzienność.
Wykorzystujemy wszystkie możliwe szanse na rozwój.
Dokonujemy tego w sposób rozsądny, nie zadłużając samorządu.
Jeszcze do niedawna wiele naszych miejscowości nie miało
utwardzonej drogi, chodnika czy oświetlenia drogowego. Na
samorządy spływa coraz więcej zadań i obowiązków. Nie
wszystkie mają pokrycie w pieniądzach. Nadal największym
obciążeniem finansowym jest oświata, na którą nadal zbytnio nie
oszczędzamy. Nasze gimnazjum oferuje bardzo dobrą naukę
z rozszerzeniami. Zabezpieczamy dowóz uczniów i utrzymujemy
stołówki samorządowe. W ostatnich latach stawiamy na ochronę
środowiska i oszczędzanie naturalnych zasobów energetycznych.
Słońce zastępuje węgiel, drewno i gaz. Wykonanych zostało
w sumie 1026 instalacji solarnych. Przystępujemy do kolejnego
naboru instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pieców na
biomasę (drewno, zrębki, pelet i owies).
Zgodnie z planem sprzed półtora roku położyliśmy
nacisk na poprawę stanu dróg i budowę chodników. Szanowni
Państwo. Przedstawiając działanie na poziomie gminy
pokazujemy udział naszego samorządu w tym tysiącpięćdziesięcioleciu. Każdy, tym co na co dzień dobrze wykonuje, ma
swój osobisty wkład w rozwój naszego państwa.
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Świętowali strażacy
W dzień św. Floriana, 4 maja, strażacy obchodzą swoje święto. Tego dnia strażacy z terenu miasta oraz gminy Kraśnik
zebrali się na placu OSP Kraśnik. Następnie był przemarsz wraz z orkiestrą do kościoła pw. WNMP w Kraśniku, gdzie
o godzinie 18 została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków. Po mszy strażacy przemaszerowali pod kapliczkę Św.
Floriana przy ul. Piłsudskiego. Tu był złożony wieniec, odczytano apel zmarłych strażaków. Potem dalsze uroczystości miały
miejsce na placu OSP Kraśnik, gdzie zasłużeni strażacy otrzymali medale i odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
Z okazji Dnia Strażaka okolicznościowy list do strażaków w całym kraju wystosował prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP Waldemar Pawlak.
Ponad sto lat temu polscy patrioci pod sztandarami Ochotniczych Straży Ogniowych realizowali marzenia o wolnej,
samorządowej i bezpiecznej Ojczyźnie. Pomimo przeciwności ze strony władz zaborczych spontanicznie powstawały
organizacje społecznej samopomocy w trosce o bezpieczeństwo Polaków. Najbardziej postępowi działacze tworzyli zręby
narodowej niepodległości poprzez pielęgnowanie tradycji rycerstwa polskiego z najlepszych lat Rzeczypospolitej, troskę
o obyczaje, słowo, kulturę narodową. W roku Jubileuszu 100-lecia zorganizowania w Królestwie Polskim Floriańskiego,
95-lecia połączenia dorobku strażaków wszystkich zaborów w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
z szacunkiem i podniesionym czołem stajemy wobec marzeń i oczekiwań naszych poprzedników. Mamy swój znaczący udział
w walce o niepodległość Ojczyzny, o jej samorządowy charakter, płacąc – gdy trzeba – najwyższą cenę życia i zdrowia za jej
odzyskanie i obronę w chwilach zagrożenia.
Kolejne pokolenia pełnią piękną humanitarną, coraz bardziej wymagającą społeczną służbę. W dzień powszedni
i święto tysiące ratowników czuwają nad bezpieczeństwem bliźnich. Wierni tradycji organizują aktywność lokalnych
społeczności, upiększając różnorodnością inicjatyw życie swych „małych Ojczyzn”. Ustawa z 1991 roku związała nas ściśle
z ich gospodarzami – lokalnym samorządem, co rodzi wiele wspólnych działań umacniając pozycję naszego kraju.
Z powodzeniem współpracujemy i rywalizujemy na arenie międzynarodowej: w zakresie rozwiązań organizacyjnych, w sporcie,
muzyce, aktywności młodzieży i pielęgnowaniu historii.
Za to wszystko serdecznie dziękuję ochotnikom wszystkich pokoleń, a Waszym Rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie.
Dziękuję przyjaciołom i sympatykom ruchu strażackiego za codzienną współpracę. Życzę bezpiecznej służby, satysfakcji
z dobrze spełnionego obowiązku, zdrowia i szczęścia.
T. Wrzesień

„Twój Dar Serca dla Hospicjum”
Przedszkole w Stróży już po raz ósmy wzięło udział
w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Stąd w świetlicy
gminnej odbył się „Koncert Wiosenny” w wykonaniu
przedszkolaków, na którym zorganizowana została zbiórka
pieniędzy na rzecz podopiecznych Hospicjum im. Małego
Księcia w Lublinie.
Lubelskie hospicjum to miejsce niezwykle ważne
i godne poparcia – podejmuje na co dzień „wielkie”
działania, zapewnia godne życie tym, którzy są najsłabsi
i bezbronni w obliczu swojej choroby. Jest czymś więcej
niż oddziałem szpitalnym. To miejsce, gdzie, pomimo
bólu i świadomości śmierci, dzieci i ich bliscy mogą
przeżywać radość. Dlatego tak ważna jest każda pomoc
i uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby drugiego
człowieka.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i okazali wsparcie chorym dzieciom.
A. Gontarz
Przedszkole w Stróży

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniach 3–4 czerwca 2016 roku zostaną zorganizowane punkty, w których mieszkańcy gminy
Kraśnik będą mogli oddać bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Warunkiem przyjęcia sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest to, że sprzęt musi być kompletny. Punkty przyjęć będą się znajdowały w Stróży plac OSP oraz Spławy
Pierwsze plac OSP. Harmonogram pracy punktów przyjęć:
Stróża – plac OSP:
Spławy Pierwsze – plac OSP:
03.06.2016 r. – godz. 10.00-13.00
03.06.2016 r. – 13.30-16.00
04.06.2016 r. – godz. 13.30-16.00
04.06.2016 r. – 10.00-13.00
I. Krawczyk
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Rejestracja działalności rolniczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku w związku ze zbliżającym się sezonem letnim w zakresie
produkcji pierwotnej przypomina o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności przez rolników w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku ul. Kościuszki 36, 23-200 Kraśnik godzinach pracy, tj. od 7.25 do 15.00 (od
poniedziałku do piątku). Rejestracja gospodarstwa nastąpi po wypełnieniu i złożeniu lub przesłaniu na w/w adres wniosku
o wpis do rejestru zakładów, który można pobrać ze strony, http://pssekrasnik.pis.gov.pl lub w siedzibie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku. Jest on podstawą do wydania rolnikowi zaświadczenia o wpisie do rejestru,
które jest wymagane w ramach dostaw bezpośrednich. Aby zarejestrować gospodarstwo produkcji pierwotnej należy spełnić
wymagania sanitarne zawarte w podstawach prawnych, tj. ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz rozporządzeniu (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku prosi o wykorzystanie wszelkich dostępnych form
informowania producentów produkcji pierwotnej o w/w obowiązku, między innymi za pośrednictwem urzędów gmin, sołectw,
zarządców targowisk, osób prowadzących skupy płodów rolnych, lokalnych mediów itp.
Inf. PPIS

Śpiewali po angielsku
W dniu 12 maja 2016 roku w Szkole
Podstawowej w Kowalinie odbył się Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej. W konkursie
wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych
z gminy Kraśnik. Wykonawcy zaprezentowali
utwory w kategorii klas 1–3 oraz 4–6. Zostały
wręczone nagrody i dyplomy za zajęte miejsca:
kl. 1–3: I miejsce: Szczepan Adamczyk;
II miejsce: Julia Barankiewicz; III miejsce:
Karolina Kość ze Szkoły Podstawowej im.
Ks. S. Zielińskiego w Stróży oraz zostały
wyróżnione: Nikola Nowak, Jeniffer Szymona
ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie.
W kategorii kl. 4–6 nagrodzeni zostali: I miejsce: Ernest Hajdas ze Szkoły Podstawowej
w Kowalinie; II miejsce: Emilia Rycerz;
III miejsce: Oliwia Gierulska ze Szkoły
Podstawowej im. Ks. S. Zielińskiego w Stróży
oraz została wyróżniona: Martyna Buczkowska
ze Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Zielińskiego
w Stróży.
Konkurs odbył się przy współpracy z gminą Kraśnik, a nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez wójta gminy Kraśnik.
Ewelina Sieczka

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw
Produkcja roślinna obejmująca ubezpieczenie upraw: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa
gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Uprawy te należy
ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna,
obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. W 2016 roku Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi:
– PZU S.A. W Warszawie,
– Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
– Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.
Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 65% kosztów
ubezpieczenia (składki). Ubezpieczenie 1 ha zbóż od gradu kosztuje ok. 8–9 zł, a rzepaku ok. 60 zł. Szczegółowych informacji
na ten temat można zasięgnąć, kontaktując się z agentem terenowym PZU – pan Krzysztof Rak – tel. 667 389 418.
AW
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Wiosenne porządki
W słoneczną sobotę 16.04.2016 r. z własnej inicjatywy,
przedstawiciele sołectwa Lasy przystąpili do sprzątania
otaczającej sołectwo okolicy. Okazało się, że taka akcja jest
potrzebna, gdyż mnóstwo śmieci społeczność nasza wyrzuca
niezgodnie z obowiązującymi przepisam i zasadami ogólnego
współżycia międzyludzkiego. Efektem naszej pracy była
pełna przyczepa odpadów i czyste otoczenie. Zachęcamy
innych mieszkańców naszej gminy Kraśnik do podobnych
i satysfakcjonujących przedsięwzięć na rzecz innych i otaczającej
nas przyrody.
Z uśmiechem zachęcają: Aneta Kołodziej, Joanna
Kołodziej, Jolanta Dobrzyńska, Grzegorz Kuzawiński, sołtys
Adam Kuzawiński, radna sołectwa Zenobia Tchórz

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
de minimis w rolnictwie. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany wskazanych gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od
15 lipca 205 r. do 15 czerwca 2016 r.
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się
materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. w przypadku zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna,
pszenżyto, żyto;
2. w przypadku roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny,
łubin żółty, soja, wyka siewna;
3. w przypadku roślin okopowych: ziemniak;
4. mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z w/w roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka.
UWAGA!
W 2016 roku uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
– po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi
wysokość stawek,
– decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
– w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą
jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
– obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną bądź złożyć osobiście
w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego pod adresem: ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin. O terminie złożonego wniosku
decyduje data stempla pocztowego. Pod adresem: https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania
i drukowania wniosku o przyznanie w/w dopłaty. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach
uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie”. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy
i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.
Szczegółowe informacje dostępne są:
– w telefonicznym punkcie informacyjnym pod nr tel. 22 661 72 72
– w Oddziale Terenowym ARR Lublin pod nr tel. 81 536 37 00 lub
– na stronie ARR: http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny
M. Pielaszkiewicz
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Warsztaty kulinarne dla dzieci
W dniu 22 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej
w Stróży odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci.
Warsztaty zorganizowała i poprowadziła Marta Pyzik,
autorka bloga kulinarnego kolorowo-torcikowo.
Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy zielone potrawy:
makaron z zielonym pesto ze szpinaku
i bazylii, zielone szpinakowe muffinki z kremem
z serka śmietankowego, sałatkę z mixem sałat, zielony
koktajl. Dodatkowo na szybko dzieciaczki skroiły
sałatkę owocową. Warsztaty miały na celu promocję
zdrowych nawyków żywieniowych. Dzieci poznały
różne owoce i warzywa oraz sposoby ich
wykorzystania. Uczyły się przygotowywać proste
dania, na bazie zielonych owoców i warzyw. Nie było
czasu na nudę. Krojenie, siekanie, ubijanie, mieszanie –
wszystkie małe rączki miały co robić. Gotowanie było
świetną zabawą, nie nudną lekcją. Warsztaty odbyły się
dzięki wsparciu sponsorów. Owoce, warzywa i sałaty
podarowała marka Fit&Easy, makaron i mąkę Lubella,
a produkty nabiałowe Wieluń. Finansowo działania wsparł Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej.
M. Pyzik

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Gmina Kraśnik informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kraśnik w 2016 roku” jest dotowana na
podstawie umowy nr 99/2016/D/OZ z dnia 14.04.2016 r. zawartej z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota
dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów demontażu,
transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż
komunalne, Część III Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.
I. Krawczyk

Informacja GOPS dot. świadczenia wychowawczego
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku rozpoczęło się przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „Rodzina 500+”. Od momentu startu programu,
w pierwszym miesiącu zostało przyjęte ponad 400 wniosków oraz zostały wypłacone pierwsze pieniądze dla ponad stu rodzin.
Przypominamy, że Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, świadczenie
wychowawcze bez względu na dochód przysługuje w wysokości 500,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie do dnia
ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, gdy dochód na osobę nie przekracza
800,00 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, gdy dochód na osobę
nie przekracza 1200,00 zł.
Przypominamy również, że pierwszym okresem nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko
jest okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Wnioski 500+ złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.
pozwolą na otrzymanie świadczenia z programu Rodzina 500+ z wyrównaniem za pierwsze 3 miesiące. Natomiast wnioski
złożone po 1 lipca 2016 r. będą uprawniały do nabycia świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone. Osoby, które będą
występowały o prawo świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko informujemy, że dla pierwszego okresu świadczenia
(01.04.2016 – 30.09.2017 r.) będą brane pod uwagę dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem zapisów
ustawy o dochodzie uzyskanym/utraconym. Dla kolejnego okresu świadczenia (01.10.2017 – 30.09.2018 r.) będą brane pod
uwagę dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2016.
Kierownik GOPS
Anna Wronka
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Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2016
Wójta Gminy Kraśnik z dnia 28 kwietnia 2016 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ,
GMINY KRAŚNIK, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W DZIERŻAWĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA
Wójt gminy Kraśnik, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV/230/2010 Rady Gminy Kraśnik z dnia
17 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres dłuższy niż
3 lata, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kraśnik, położonej w StróżyKolonii, gm. Kraśnik, przeznaczonej do wydzierżawienia.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości – dla przedmiotowej nieruchomości o łącznej
powierzchni 10,3100 ha składającej si z działek o numerach ewidencyjnych:
– 199 o powierzchni 1,0000 ha staw,
– 200 o powierzchni 0,2300 ha grobla,
– 203 o powierzchni 0,0300 ha staw,
– 205 o powierzchni 0,7700 ha staw,
– 206 o powierzchni 0,1300 ha grobla,
– 208 o powierzchni 0,0500 ha grobla,
– 210/1 o powierzchni 2,6600 ha staw,
– 210/3 o powierzchni 4,4700 ha staw,
– 253/1 o powierzchni 0,0700 ha grobla,
– 254 o powierzchni 0,0100 ha grobla,
– 260 o powierzchni 0,8900 ha staw,
położonej w obrębie geodezyjnym 17-Stróża-Kolonia, gm. Kraśnik, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą Nr KW LU1K/00038428/1, w której prawo własności wpisane jest na rzecz gminy
Kraśnik.
2. Opis nieruchomości – przedmiotem dzierżawy są stawy i groble nad stawami o łącznej powierzchni 10,3100 ha, w tym stawy
zajmują powierzchnię 9,8200 ha, a groble zajmują powierzchnię 0,4900 ha; działki ewidencyjne wchodzące w skład
nieruchomości oznaczone są w ewidencji geodezyjnej symbolem Wsr grunty pod stawami.
3. Przeznaczenie nieruchomości – nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Kraśnik, działki położone są na terenach pod wodami powierzchniowymi o symbolu W.
4. Sposób zagospodarowania nieruchomości, cel dzierżawy: działki zajęte stawami o charakterze wypoczynkowym,
wykorzystywane na organizowanie wędkarstwa jako formy wypoczynku i rekreacji .
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 nieruchomości opisanej w punkcie 1 i 2 wykazu: stawka czynszu ustalona została
w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto za jeden rok dzierżawy. Do kwoty czynszu dolicza się
podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.
9. Termin wnoszenia opłat – czynszu dzierżawnego: należna stawka czynszu płatna w dwóch terminach: I rata płatna do 31 maja
i II rata płatna do 31 października danego roku dzierżawy, bez osobnego wezwania do zapłaty, przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Kraśnik.
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, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej gminy Kraśnik przez
okres 21 dni, tj. od dnia 09 maja 2016 r do dnia 30 maja 2016 r. W tym okresie można składać wnioski i zastrzeżenia
dotyczące przeznaczonej 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 61
Wójt Gminy Kraśnik
Mirosław Chapski
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Nowa roślina – Oxytree – drzewo tlenowe
Stoisko z tą rośliną było prezentowane podczas ostatniej Ogólnopolskiej Konferencji Sadowniczej w Kraśniku.
Cieszyło się zainteresowaniem publiczności. Stąd też w dniu 26 kwietnia, w świetlicy w Stróży było kolejne spotkanie
z zainteresowanymi mieszkańcami gminy Kraśnik na ten temat. Oxytree jest to wyhodowana przez hiszpańskich naukowców
w warunkach laboratoryjnych szlachetna krzyżówka (Paulownia Clon in Vitro 112) dwóch odmian klonów Paulownia elegante
i Paulownia fortunei. Można powiedzieć, że Oxytree jest odmianą klonu Paulownia o najlepszych właściwościach. Jest to
roślina o szlaku fotosyntetycznym C4, regulująca klimat, ponieważ pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla, ważne ogniwo
w jego sekwestracji. Posiada uznany na arenie międzynarodowej paszport, certyfikat jakości oraz licencję handlową, bowiem
w 2011 r. została wpisana na listę roślin Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin. To drzewo ma specyficzne
właściwości. Może rosnąć nawet na glebach piaszczystych. Jest mało wrażliwe na pH gleby, toleruje wartości od 5,0 do 8,9 pH.
Jest wykorzystywane jako drzewo stabilizujące osuwiska. Bardzo dobrze przystosowuje się do różnych warunków
klimatycznych (nawet skrajnych – od –25 °C do +45 °C) i gleb. Jest rośliną szlaku fotosyntetycznego C4, podobnie jak
kukurydza, dlatego dobrze gospodaruje wodą. Ma na nią o 30–50% mniejsze zapotrzebowanie niż rośliny szlaku C3. Oxytree
niezwykle szybko rośnie. Już w 6 roku od posadzenia osiąga nawet 15 m wysokości, a jego pień średnicę 35 cm. Drzewo rośnie
prosto, pień nie ma sęków. System korzeniowy sięga do głębokości 9 m i pobiera składniki pokarmowe z całego profilu
glebowego. Korona może osiągnąć szerokość 10 m. Po ścięciu z korzeni odrasta kilka pędów. Trzeba pozostawić najsilniejszy.
Dzięki temu w ciągu 20 lat można z plantacji zebrać 4 razy więcej drewna niż przy uprawie innych gatunków, pierwszy raz ścina
się drzewo tlenowe po 6 latach, a potem co 4 lata. Z doświadczeń hiszpańskich wynika, że z jednego drzewa uzyskuje się pół
metra sześciennego, jakościowo dobrego drewna dla przemysłu budowlanego, do produkcji mebli, sprzętu muzycznego
i pływającego. Drewno jest twarde, ale lekkie i bez sęków. Nadaje się na konstrukcje i cele wykończeniowe. Ogromne liście
(25–45 cm) zużywają 10-krotnie więcej dwutlenku węgla i wytwarzają więcej tlenu niż inne drzewa liściaste. Rocznie
hektarowa plantacja (ok. 500 drzew) pochłania ok. 100 ton dwutlenku węgla.
Oprac. na podstawie „Tygodnika Poradnik Rolniczy” 6.03.2016 r. – AW

Grand Prix za pisanki na ogólnopolskim konkursie
Na konkurs organizowany przez Miejski Dom Kultury
w Świnoujściu wpłynęło 358 pisanek z wielu regionów kraju. Pisanki
wykonano w różnych technikach od tradycyjnych ludowych (drapanki,
kraszanki, batik) po techniki własne. Jury po wnikliwym obejrzeniu
pisanek, biorąc pod uwagę ich walory artystyczne, technikę wykonania
oraz wiek autorów, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w kilku
kategoriach. W kategorii IV dorośli: GRAND PRIX – otrzymał wybitny
twórca pisanek Mariusz Dubel ze Słodkowa Drugiego. Utalentowanemu
twórcy należą się słowa uznania i gratulacje !
AW

Promujemy Zdrowie!!!
21 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim odbyło się zakończenie projektu ,,Zdrowo i kolorowo”
w ramach programu ,,Trzymaj formę”. Głównym celem projektu było przekazywanie uczniom wiedzy o zdrowiu, kształtowanie
postaw i umiejętności sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, promocja aktywności fizycznej wśród uczniów
i w środowisku lokalnym, propagowanie prawidłowego sposobu odżywiania, zachęcanie do aktywności ruchowej, zwiększenia
wiedzy dotyczącej skutków złych nawyków żywieniowych i palenia papierosów, udzielania pierwszej pomocy. W akcji
aktywnie wzięli udział rodzice, którzy pomagali w przygotowaniach oraz uczestniczyli w zabawach i grach sportowych.
Wspólna zabawa uczniów i rodziców sprawiła uczestnikom wiele radości. Na zakończenie wszyscy otrzymali atrakcyjne
upominki ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego dzięki współpracy z panią Justyną Marciniak, która również brała udział
w naszej uroczystości. Podsumowaniem projektu była prezentacja multimedialna ze wszystkich działań zdrowotnych, w której
ujęto realizację następujących programów: „Pora na pomidora”, „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Nie pal przy
mnie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Śniadanie daje moc”. Tego dnia wszyscy obecni przygotowywali zdrowe
i kolorowe potrawy. Uwieńczeniem dnia była wspólna degustacja potraw, które przygotowane były przez poszczególne klasy
wraz z wychowawcami i rodzicami. Czego nie było na stole!!! Kolorowe kanapki, sałatki, szaszłyki owocowe itd. Było zdrowo
i kolorowo!!!
Koordynatorzy: Aneta Pierzyniak i Teresa Kurzyna
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