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Gminny Konkurs Plastyczny 
Wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski ogłasza Gminny Konkurs Plastyczny pn. „100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik.

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej gminy Kraśnik: 
www.gminakrasnik.pl

Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych
Termin konkursu: 19.08.2018 r. Miejsce: boisko w Stróży.
Cel konkursu: upowszechnienie tradycji ludowej w twórczości artystycznej, kultywowanie i upowszechnianie 

tradycji ludowej obrzędu dożynkowego, kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi, prezentacja 
najlepszych wieńców z terenu gminy Kraśnik na Dożynkach Powiatowych, rozbudzenie zainteresowań twórczością 
ludową. Kategorie oceny wieńców dożynkowych: wieńce tradycyjne, wieńce współczesne.
 Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każde sołectwo z gminy Kraśnik, sołectwo może zgłosić 
do konkursu jeden wieniec w danej kategorii, delegacje wieńcowe przyjeżdżają na własny koszt, muszą mieć ze 
sobą planszę z nazwą sołectwa, ocena wieńców odbędzie się podczas  festynu „100-lecie Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę”.
 
Gminny Konkurs na Najładniejsze Stoisko Sołeckie

19 sierpnia 2018 r. podczas festynu „100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
Miejsce: boisko  w Stróży.
Cele konkursu: promocja sołectw gminy Kraśnik, promowanie zwyczajów, tradycji i kultury gminy Kraśnik. 

Uczestnikami konkursu mogą być tylko mieszkańcy gminy Kraśnik. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  
Namioty należy dostarczyć we własnym zakresie, organizator zapewnia stoliki i krzesełka. Stoiska powinny być 
zamontowane do godz. 12:30. Stoiska powinny być opatrzone tabliczką informacyjną zawierającą nazwę sołectwa.  
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do UG Kraśnik drogą 
tradycyjną. Na karcie powinna znaleźć się informacja o zapotrzebowaniu na wymaganą długość stoiska, ilość 
stolików i krzeseł. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 13.08.2018 r. o godz.12.00. Kryteria oceny: komisja 
konkursowa oceniając stoiska będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  materiały wykorzystywane do dekoracji 
stoiska; wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, oryginalność, 
nowatorki pomysł); oryginalność produktów jako element dziedzictw kulturowego; powiązanie z lokalną kulturą;  
estetyka i aranżacja stoiska; sposób ekspozycji i jakość jego obsługi. Organizator przewidział nagrody za I, II i III 
miejsce oraz wyróżnienia. Komisja może dokonać innego podziału nagród.

       (Red.)

Termin konkursu: 

Gminne Konkursy 

„Dobry start” w gminie Kraśnik     
Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski na nowe świadczenie  „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 

300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie 

przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia, zaś dzieci 

niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24. roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu 

„Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

W sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061), od 1 lipca 

2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu 

teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez 

bankowość elektroniczną. Podobne zasady stworzone są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” są przyjmowane w formie tradycyjnej 

(papierowej) w GOPS Kraśnik, ul. Kościuszki 24. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie 

prawa do świadczenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie „Dobry start” jest 

zwolnione z podatku, nie będzie podlegać też egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu 

uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Anna Wronka
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55 lat KGW w Słodkowie Pierwszym
W dniu 9 czerwca 2018 r. w świetlicy w Słodkowie Pierwszym  w ramach imprezy integracyjnej  „Spotkanie 

z folklorem” miejscowe KGW świętowało jubileusz 55. lecia działalności Koła.
Koło Gospodyń Wiejskich w Słodkowie Pierwszym powstało w 1963 r. z inicjatywy aktywnych mieszkanek 

wioski, które mimo licznych obowiązków związanych z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci oraz pracami 
w gospodarstwie, postanowiły wspólnie działać dla swojej małej ojczyzny. W pierwszych latach istnienia Koła jego 
członkinie dużo uwagi poświęcały doskonaleniu swoich kulinarnych talentów. Organizowały pokazy, podczas 
których uczyły się przyrządzać potrawy z mięsa, ziemniaków, drobiu i ryb. W 1986 uczyły się jak przygotować 
zapiekanki, surówki i sałatki oraz przekąski zimne i gorące. W kolejnych latach organizowały kursy pieczenia oraz 
konkursy ogródków warzywnych i kwiatowych. Tym zajmował się dział gospodarstwa domowego. Dział kultury
i oświaty organizował wycieczki, między innymi do teatru w Lublinie oraz liczne spotkania integracyjne z okazji Dnia 
Kobiet, świąt kościelnych oraz dożynek. Był też dział nazwany „opieka nad dzieckiem” i ten organizował imprezy dla  
milusińskich z okazji Dnia Dziecka, zabawy karnawałowe oraz spotkania, podczas których wyświetlano bajki dla 
dzieci – filmy  zakupione ze składek członkowskich. Wtedy działalność Koła była utrzymywana ze składek, w 1991 r. 
składka wynosiła 5000 zł, a w roku 1995 – 50 000 zł, oczywiście przed denominacją złotego. Kolejna z komórek KGW  
nazwana „higiena i zdrowie”  organizowała prelekcje na temat zdrowego stylu życia, a ponieważ członkinie Koła były 
i są wrażliwe na potrzeby innych, przekazywały różne kwoty osobom i instytucjom potrzebującym pomocy, np. 
w 1987 r. część swoich funduszy, w wysokości 4000 zł, przelały na konto budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia 
Matki Polki. W czasie swojej 55-letniej działalności członkinie Koła podejmowały wiele inicjatyw mających na celu 
integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom i ułatwienie życia sobie samym. 
Przez wiele lat zajmowały się dystrybucją kurcząt i pasz drobiowych. Podczas swojej wieloletniej działalności KGW 
wielokrotnie organizowało zabawy dochodowe z okazji Andrzejek, Sylwestra czy Ostatków. Dochód przeznaczano 
między innymi na zakup naczyń, obrusów, patelni elektrycznej czy niezbędnego sprzętu do świetlicy. Również 
podczas uroczystego otwarcia świetlicy w roku 1996, czy w 2006 r. wyremontowanej drogi gminnej Słodków 
Pierwszy–Pasieka, członkinie Koła przygotowywały poczęstunek dla zaproszonych gości lokalnej społeczności. 
Systematycznie przygotowują też piękne wieńce dożynkowe, za które zbierają laury podczas dożynek gminnych czy 
powiatowych. Biorą też udział w gminnych imprezach kulinarnych.

W roku 2007, wspólnie z Radą Sołecką i radnymi, kobiety z KGW zorganizowały imprezę cykliczną Dni 
Słodkowa, która rozszerzyła swój zasięg na dwa sąsiednie sołectwa: Słodków Drugi i Trzeci. Od kilku lat, również 
wspólnie z Radą Sołecką i radnymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wioski, organizują Biesiady 
Sołeckie. Dają one możliwość wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia i wieczoru przy muzyce, śpiewie 
i tańcu. Wielkim powodzeniem cieszą się przygotowane przez członkinie pierogi, ciasta, chleb ze smalcem czy inne 
potrawy, którymi częstujemy przybyłych mieszkańców. 

Mając na uwadze dokonania Koła trzeba przypomnieć nazwiska jego przewodniczących. Funkcję tę pełniły 
kolejno: Danuta Wnuczek, Weronika Padała, Halina Rycerz, Katarzyna Wojciechowska. Obecnie przewodniczącą 
KGW w Słodkowie Pierwszym jest Janina Giergiel.
    W jubileuszowej uroczystości udział wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, 
kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, radni, sołtysi i delegacje 
działających KGW z kilku miejscowości gminy Kraśnik. Gratulacje i życzenia wielu lat działalności członkiniom KGW 
złożyli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Zbigniew Gawdzik, przewodnicząca Rady Kobiet Powiatu 
Kraśnickiego Teresa Kamela, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Hanaj, wójt gminy Mirosław Chapski. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży. Po części oficjalnej było spotkanie integracyjne zaproszonych gości, dawnych
 i obecnych działaczek KGW Słodków Pierwszy przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

 (red.)

roku 

Wsparcie dla seniorów z gminy Kraśnik
W dniu 29.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie 

realizacji projektu pt. „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych, na terenie gminy 
Kraśnik”. Realizacja projektu rozpocznie się 01.01.2019 r., a zakończy 30.06.2020 r. Projekt realizowany będzie ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014–2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Grupę docelową projektu 
będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. 36 osób starszych 
(powyżej 60. roku życia).W ramach projektu zaplanowano 5 zadań: 1 .Realizacja zajęć „Aktywność i samopomoc”; 
2. Realizacja zajęć „Czas wolny”; 3. Realizacja zajęć „Zdrowie i Ruch”; 4. Realizacja zajęć „Kultura i edukacja”; 
5. Realizacja poradnictwa.

Anna Wronka
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Szkoła Podstawowa w Kowalinie zajęła 
I miejsce w VIII edycji Powiatowego Alertu 
Ekologiczno-Zdrowotnego w kategorii szkół 
podstawowych.
    Szkoła Podstawowa w Kowalinie wzięła 
udział w akcji „Szkole pomagamy i świat 
oczyszczamy. Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci”. Zebraliśmy ogromną górę 
elektrośmieci – 2570 kg! Braliśmy również 
udział w X edycji Ogólnopolskiej akcji zbiórki 
zużytych telefonów komórkowych, których 
zebraliśmy aż 15 kg. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się do akcji i oddali na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Kowalinie zużyty sprzęt. 
Dziękujemy rodzicom, mieszkańcom Kowalina, 
Spław i okolic, wszystkim, którzy przyczynili się 
do zbiórki. Podziękowania kierujemy również do pracowników Urzędu Gminy Kraśnik oraz do proboszcza parafii 
WNMP w Kraśniku, którzy pomogli w nagłośnieniu akcji. To dzięki Wam nasza szkoła otrzymała nagrody, które będą 
służyły dzieciom. Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach.      

Agnieszka Biegaj

Ekologiczne sukcesy Szkoły Podstawowej w Kowalinie

Niezwykła lekcja przyrody 

W dniu 7 czerwca br. Szkołę Podstawową w Słodkowie Trzecim odwiedzili pracownicy z Lubelskiego 
Egzotarium, które działa przy Lubelskim Schronisku dla Zwierząt. Egzotarium jest pierwszą, i jak dotąd jedyną, tego 
typu placówką w Polsce. Łączy w sobie funkcje schroniska dla zwierząt egzotycznych, centrum rehabilitacji gadów
i płazów oraz ośrodka edukacyjnego. Zajmuje się nimi wspaniała grupa miłośników zwierząt na czele z panem 
Bartłomiejem Gorzkowskim. Uczniowie wzięli udział w bardzo ciekawej prelekcji propagującej odpowiedzialną 
terrarystykę i ochronę środowiska. Dowiedzieli się o tej wspaniałej pasji, a także o problemach z nią związanych. 
Prezes Fundacji Epicrates pan Bartłomiej Gorzkowski opowiadał o zwierzętach egzotycznych, ale przede wszystkim 
o skutkach nieodpowiedzialnego kupowania i opiekowania się gadami, które coraz częściej są porzucane. „Jeśli 
decydujemy się na kupno zwierzaka, to jesteśmy za niego odpowiedzialni. To nie rzecz, którą można zostawić 
w śmietniku” – podkreślał wielokrotnie, podając przykłady interwencji podejmowanych przez pracowników fundacji, 
niestety często także w przypadkach noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami. Na zakończenie dzieci 
miały szansę obejrzeć z bliska, a nawet dotknąć, uratowane przez wolontariuszy węże, dwa gatunki jaszczurek oraz 
żółwia stepowego. To była bardzo pouczająca, żywa lekcja przyrody. Na pewno każdy znalazł w jej trakcie coś, co go 
zaciekawiło, a kto wie, może któryś z uczniów w przyszłości, jak pan Bartłomiej będzie „odławiać” porzucone żółwie 
oraz inne gady i płazy, dając im nowy dom. Puentą niech będą jakże wymowne w tym miejscu słowa z książki 
autorstwa  Antoine de Saint-Exupéry pt. Mały Książę: „Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś".

     Marta Ciupak

W dniu 10 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Trzydniku Dużym odbyły się Powiatowe Zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych systemu CTiF. W zmaganiach udział wzięło 12 drużyn reprezentujących 
poszczególne gminy (w tym 4 dziewczęce). Z gminy Kraśnik udział wzięły 3 drużyny: MDP Stróża (drużyna chłopięca 
i dziewczęca), MDP Podlesie (drużyna chłopięca).

Rywalizacja toczyła się w 2 konkurencjach, to jest ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 400 m 
z przeszkodami. W klasyfikacji końcowej drużyny zajęły następujące miejsca: MDP Stróża (drużyna dziewczęca) 
I miejsce awansując tym samym na zawody wojewódzkie, MDP Stróża (drużyna chłopięca) II miejsce, MDP Podlesie 
(drużyna chłopięca) VI miejsce. W dniu 20 czerwca w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, gdzie drużyna dziewczęca MDP Stróża zajęła V miejsce. Gratulujemy naszym drużynom
i życzymy kolejnych sukcesów.

Radosław Januszczak

Sukcesy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Kraśnik!!! 
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Jubileusz 10-lecia zespołu „Suchynianki” 
 W dniu 17 czerwca 2018 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Suchyni zorganizowana została impreza 

„Jubileusz zespołu Suchynianki połączony z festynem sołeckim”. Zespół „Suchynianki” świętował 10-lecie istnienia.  

Zespół kabaretowo-śpiewaczy „Suchynianki” powstał w czerwcu 2008 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa pana 

Mariana Zuby, który został jego kierownikiem. W zespole śpiewało 12 pań. Początki nie były łatwe. Próby odbywały 

się początkowo w domu kierownika zespołu, a od 2011 r. w nowej świetlicy. W repertuarze zespołu znalazły się 

melodie ludowe i teksty pisane przez panie: Agnieszkę Płatek i Bożenę Kręgiel przy akompaniamencie pana 

Andrzeja Grządki. 

W ciągu pierwszych pięciu lat zespół „Suchynianki” występował na wielu imprezach nie tylko w naszym 

powiecie, ale również na terenie województwa: w Sernikach, Mełgwi, Jędrzejowie, Bliskowicach, Godziszowie, 

Janowie Lubelskim czy Dzierzkowicach, były to imprezy lokalne typu: pikniki, festyny, dożynki itp. Kilkakrotnie zespół 

występował podczas konkursów Nasze Kulinarne Dziedzictwo „Smaki Regionów” w Lublinie i Janowcu. Zespół 

zdobywał wiele nagród na „Przeglądach Twórczości Wsi” i „Przeglądach Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych” 

zdobywając nagrody i wyróżnienia. Oto niektóre z nich: listopad 2008 r. – dwie nagrody w „Powiatowym Przeglądzie 

Twórczości Wsi” w Trzydniku Dużym za utwór kabaretowy „Historia wielce prawdziwa o tym, jak to 

z Dożynkami i Unią bywa” oraz za piosenkę „Dożynkową”; październik 2009 r. – X Wojewódzkie Spotkanie 

Kabaretowe „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy, nagroda za wspominkowe i dowcipne aluzje na temat życia na wsi 

w programie „I tak życie płynie”, autorką była pani Bożena Kręgiel; styczeń 2010 r. – Międzypowiatowy Przegląd 

Twórczości Teatrów Wiejskich w Annopolu, dwa wyróżnienia, nagrody pieniężne, które zespół przeznaczył na pomoc 

choremu dziesięciomiesięcznemu Pawełkowi, odpowiadając na akcję Centrum Wolontariatu w Kraśniku „Pomóżmy 

Pawełkowi”; październik 2012 r. – XII Wojewódzkie Spotkanie Kabaretowe „Kąkolewisko” w Kąkolewnicy, nagroda 

ufundowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie za wspólną szczęśliwą podróż do św. Piotra i równie 

szczęśliwy powrót do psychiatryka w programie „U św. Piotra” i „Mieszkanie”, w kategorii „nagroda aktorska” jury 

przyznało nagrodę dla pani Krystyny Ćwieki (nagroda Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim); listopad 

2013 r. – XII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi, wyróżnienie za „Kabaret na prowincji”, scenariusz 

Jacek Kadis.

Pięciolecie zespołu w 2013 r. obchodzone było w smutnych nastrojach. 12 stycznia tegoż roku w wypadku 

zginął kierownik zespołu pan Marian Zuba. I wtedy padło pytanie: „Co dalej? Czy to już koniec istnienia zespołu?” 

Z dotychczasowych 12 pań pozostały 4, a kierownikiem zespołu został pani Maria Zuba. Po przeglądzie kolęd 

i pastorałek oraz zespołów kolędniczych w 2014 r. dołączyły do zespołu dwie młode dziewczyny: Ewelina Olszówka 

oraz Ewelina Zuba. Dodały one zespołowi świeżości i zmieniły styl. Pojawiło się wiele nowych rzeczy w stroju 

i repertuarze. Ewelina Olszówka grała na klawiszach i pisała nowe teksty piosenek do znanych utworów o nas 

samych i o tym, co dzieje się wokół nas. Nowy wizerunek zespołu zachwycił wszystkich, o czym świadczą liczne 

występy w 2014 r., których było ok. piętnastu. Występowały na różnorodnych imprezach w powiecie 

i województwie: I Kongres Sołtysów w Lublinie, dwukrotnie śpiewały na „Święcie chleba” w skansenie lubelskim. 

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku zaowocowała licznymi występami podczas 

„Festiwalu Kulinariów i Sztuki Ludowej” w Kraśniku. „Suchynianki” brały udział w Warsztatach Kulinarnych 

„Zasmakuj w Tradycji” w Suchyni. Miło wspominają występ na zakończeniu projektu „Zasmakuj w Tradycji” z Bożeną 

Dykiel w Pułankowicach. Najbardziej jednak zapadł w pamięci występ na Targach Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL 

w Kielcach, na których zaśpiewały piosenkę ułożoną na tę okoliczność, promującą województwo lubelskie. Najdłużej 

w zespole, bo od jego powstania występują panie: Iwona Pachuta i Maria Zuba. Obecnie zespół tworzą cztery panie: 

Barbara Wilkos, Maria Zuba, Iwona Pachuta oraz Ewelina Zuba. Do większości wykonywanych utworów teksty piszą 

panie z zespołu. 

W czasie imprezy było dużo atrakcji, takich jak konkursy dla publiczności, występ zespołu „Suchynianki”, 

koncert zespołu „Rock&Seller Band”, dmuchany plac zabaw, gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez Centrum 

Wolontariatu w Kraśniku, skakanie na trampolinach z klubem PLAGA, parada motocyklowa, pokazy ochotniczej 

straży pożarnej oraz policji i jazda konna.

W jubileuszu udział wzięli pan Marek Kos radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Andrzej Maj  

starosta powiatu kraśnickiego, pan Mirosław Chapski wójt gminy Kraśnik, pan Andrzej Hanaj przewodniczący Rady 

Gminy Kraśnik z radnymi z gminy Kraśnik. „Suchyniankom” życzymy dalszych sukcesów, realizacji swoich planów 

i zamierzeń, dużo zdrowia oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy.         (red.)
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W trosce o środowisko, 
trzeci etap solarów w gminie Kraśnik zakończony!!! 

Gmina Kraśnik otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Unii  Europejskiej na 
realizację Projektu „Poprawa jakości 
środowiska naturalnego gminy Kraśnik 
dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji 
dwutlenku węgla poprzez montaż kolek-
torów słonecznych i kotłów na biomasę – 
część I” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 
Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE. W ramach 
projektu na posesjach mieszkańców gminy 
Kraśnik zostały zamontowane 122 instalacje 
kolektorów słonecznych wykorzystujących 
energię promieniowania słonecznego do 
produkcji energii cieplnej oraz 42 kotły na 
biomasę.Całkowita wartość projektu 
wyniosła: 2 041 433,90 zł. Kwota wniosko- 
wanego dofinansowania z EFRR: 1 568 117,48 zł.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE). Budowa instalacji OZE to przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy Kraśnik 
co wpływa na znaczne zredukowanie emisji 
gazów cieplarnianych, tj. pyły, tlenki siarki 
(SOx), tlenki węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu (NOx) oraz benzopiren. 
      W ramach projektu utworzono stronę 
internetową promującą odnawialne źródła 
energii – portal ten będzie wdrażał 
i promował rozwiązania, usługi i produkty 
czystej energii, a także promował gminę, 
jako ośrodek czystej energii na obszarze 
peryferyjnym gminakrasnik.e-oze.eu. 
Wykonany również został System TIK, który 
w swoich założeniach ma za zadanie m.in. 
zbierać i przechowywać w centralnej bazie 
danych informacje o instalacjach OZE, 
produkcji energii w poszczególnych 
instalacjach, monitorować pracę instalacji 
OZE i w razie konieczności powiadomić 
określonych użytkowników systemu o nie- 
normalnych stanach czy przerwach w pracy 
instalacji, generować raporty dotyczące ilości 

wyprodukowanej energii, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie. W dniu 26.07.2018 r. o godz. 13.00 
w świetlicy w Stróży odbyła się konferencja podsumowująca Projekt z udziałem m.in. przedstawicieli firmy 
realizującej zadanie, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, na której zostały omówione zagadnienia realizacji 
inwestycji, zasady funkcjonowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę oraz efekty realizacji projektu.

Daniel Kasperek 
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Segregacja śmieci
Segregację odpadów realizujemy już od 5 lat. Do końca 2018 r. na terenie naszej gminy obowiązuje system:
1) pojemnik na frakcję zmieszaną,
2) worek biały – frakcja sucha (plastiki, papier i tworzywa sztuczne),
3) worek zielony – szkło. 
Ponieważ zbieranie odpadów w sposób selektywny jest dużo tańsze, prawie 100% mieszkańców 

zadeklarowało, że będzie prowadzić segregację odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Zebranych 
odpadów segregowanych ciągle przybywa, co świadczy o tym, że segregacja odbywa się coraz sprawniej. Jednakże 
jest jeszcze w tej kwestii bardzo dużo do zrobienia, ponieważ w dalszym ciągu w koszu na odpady zmieszane 
znajduje się wiele odpadów, które powinny być wysortowane. Problemy z segregacją związane są najczęściej 
z małym zaangażowaniem i być może jeszcze z niewiedzą mieszkańców, co jeszcze może być odsegregowane.

Po zasygnalizowaniu przez pracowników Ekoland Polska Sp. z o.o., że mieszkańcy słabo segregują odpady 
w styczniu br. zostały przeprowadzone oględziny odpadów zbieranych z terenu gm. Kraśnik przed przekazaniem ich 
na linię segregacji. Na pryzmie odpadów z frakcją zmieszaną znajdowało się mnóstwo puszek metalowych, butelek 
plastikowych, folii różnego rodzaju, słoików z zawartością, odpady bio, gruz poremontowy i popiół. Część z tych 
odpadów powinna znaleźć się w workach na frakcję suchą, odpady bio powinny trafić do kompostownika, 
a pozostałe powinny trafić do PSZOK. 

W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami pracownicy UG Kraśnik w marcu br. wyjechali w teren 
w dniu odbioru odpadów celem oceny co mieszkańcy faktycznie wrzucają do pojemnika. Po sprawdzeniu pierw-
szego pojemnika od razu widoczne były puszki metalowe, butelki plastikowe i wiele innych odpadów, które powinny 
trafić do worka na frakcję suchą. Ta sytuacja powtarzała się praktycznie w każdym sprawdzanym pojemniku.

W związku z tym, że 99% mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów przypominamy tym miesz- 
kańcom kolejny raz, że odpady typu bio powinny być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach, 
w przypadku gdy nie ma kompostownika – odsegregowane w oddzielny pojemnik i odwiezione do PSZOK. 
Pozostałe odpady wcześniej wymienione powinny być dokładnie odsegregowane i umieszczone w odpowiednim 
worku. Popiół i gruz poremontowy odpowiednio posegregowany (czysty gruz czyli cement, glazura cegła itp., na 
jedną kupkę, drewno oddzielnie, płyty gipsowe oddzielnie, styropian do oddzielnego worka, itd.) powinien być 
odwieziony do PSZOK.

Przypominamy kolejny raz, że im więcej będzie wysegregowanych odpadów z frakcji zmieszanej, tym 
mniejszy będzie koszt transportu odpadów i zagospodarowania tych odpadów. Najdroższa w zagospodarowaniu 
jest frakcja właśnie zmieszana. W momencie gdy odsegregujemy dokładnie frakcję suchą, odpady bio, popiół i gruz 
budowlany, ograniczymy koszty transportu i zagospodarowania. Wtedy też będą rosły odzyski, które każda gmina 
musi wykazywać.

Poziomy odzysków, jakie gminy muszą uzyskać, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
Nieosiągnięcie odpowiednich poziomów skutkuje dla gmin wysokimi karami finansowymi, a na wysokość odzysków 
największy wpływ mają mieszkańcy. 

W związku z powyższym w kolejnych miesiącach podczas odbioru odpadów od mieszkańców zostaną 
przeprowadzone kolejne kontrole pojemników na frakcję zmieszaną. Jeżeli mieszkańcy nie będą w dalszym ciągu 
przestrzegać zasad prawidłowej segregacji i w pojemnikach na frakcję zmieszaną będą znajdowały się odpady, 
które powinny znaleźć się w workach bądź powinny być odwiezione do PSZOK właściciel danej nieruchomości 
otrzyma decyzję określającą wysokość opłaty za brak segregacji. 

Informujemy również, że nieterminowe wpłaty wiążą się z wystawieniem upomnienia, którego koszty ponosi 
zobowiązany w kwocie 11,60 zł. Jest to obowiązkowa 
opłata w momencie gdy zobowiązany otrzyma 
upomnienie, wpłata uregulowana bez tych kosztów 
zostaje rozksięgowana w pierwszej kolejności właśnie na 
koszty upomnienia, odsetki i dopiero na końcu zostaje 
należność główna. Brak tej wpłaty wiąże się 
z przekazaniem zaległości do urzędu skarbowego 
i ściągnięciem wpłaty przez komornika, co powoduje 
dodatkowe koszty. Procedura przy ściąganiu zaległości 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
identyczna jak w sytuacji niepłacenia podatku. 

    Przypominamy również o konieczności zgłaszania 
zmiany liczby zamieszkujących mieszkańców na 
nieruchomości. Właściciel ma 14 dni na zgłoszenie 
zmiany od momentu zmniejszenia lub zwiększenia liczby 
zamieszkujących osób na nieruchomości.
            Izabela Krawczyk
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Obecny, 2018 rok należy 
do najdroższych w zakresie 
realizowanych inwestycji. Dotyczy 
to  p rak tyczn ie  wszys tk i ch  
inwestycji. Kilka przetargów było 
ogłaszanych po raz drugi ,  
ponieważ zaoferowane ceny 
przekraczały przeznaczone na 
z a d a n i a  k w o t y .  P o m i m o  
wczesnego ogłoszenia przetargów 
na drogi gminne, zaoferowane 
ceny były sporo wyższe od 
kosztorysu inwestorskiego. Do  
przeznaczonych na te zadania 
kwot w budżecie gminy (460 tys. zł) 
trzeba było dołożyć 380 tys. zł. 
Podobnie drogo wykonywana 
będzie droga powiatowa przez 
D ą b r o w ę  B ó r .  P o m i m o  
dofinansowania zewnętrznego 
w wys. ok. 4,6 mln złotych 
samorządy: powiatowy, Urzędowa 
i naszej gminy muszą dołożyć 
1,340 mln zł (nasza gmina do 
planowanych 281 tys. zł dołoży jeszcze 170 tys. zł). W br. gmina Kraśnik dofinansowuje jeszcze naprawę dróg 
powiatowych w Podlesiu i do Sulowa w kwocie 140 tysięcy złotych.
 Do wykonania nakładek asfaltowych na najbardziej zniszczonych odcinkach zaplanowane zostały drogi 
w Spławach Drugich, w Karpiówce i do Pasieki Kolonii. Nowe odcinki asfaltu wykonane zostały w Mikulinie, Spławach 
Drugich – 2 odcinki i Stróży Kolonii część ul. Topolowej.

Wykonane zostało już oświetlenie drogowe w Spławach Pierwszych ul. Ludmiłowska, przez stawy do 
Słodkowa Drugiego i przy ul. Nadstawnej w Suchyni. To ostatnie z dofinansowaniem z U.M. Kraśnik. 

Również dwukrotnie ogłaszany był przetarg na kanalizację w Słodkowie Pierwszym. Najniższa oferta 
z pierwszego przetargu to ponad 5,8 mln zł, w drugim zaś najniższa oferta to niecałe 5,3 mln zł. W stosunku do cen 
ubiegłorocznych ta inwestycja jest droższa o ok. 1,5 mln złotych. Sieć kanalizacyjna ma być wykonana do 
15 listopada tego roku. Podobnie na remont przeciekającego dachu i niewielkich przeróbek Urząd Gminy ogłosił 
drugi przetarg na świetlicę w Dąbrowie Bór. Udało się również uzyskać trochę niższą cenę. 

Znaczne kwoty przeznaczone zostały na remonty dróg do pól. Część z nich została wyodrębniona w ramach 
funduszu sołeckiego, część z budżetu gminy. Z roku na rok rosną koszty bieżącego utrzymania dróg i chodników 
latem i zimą. 

Prawdopodobnie w ciągu najbliższych miesięcy gmina rozpocznie realizację projektów z udziałem pieniędzy 
zewnętrznych. Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie termomodernizacji 4 budynków: szkoły w Kowalinie, 
przedszkola w Stróży, świetlicy w Spławach Pierwszych i świetlicy w Stróży. Oczekujemy z nadzieją na pozytywne 
rozstrzygnięcie projektu rewitalizacyjnego. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu dla seniorów pn. „Jesień 
pełna życia”. Liczymy na przyznanie środków finansowych na utworzenie żłobka przy szkole podstawowej w Stróży. 
Obecnie rozliczamy zrealizowany projekt montażu solarów i pieców na biomasę. Przypomnijmy, że na terenie gminy 
jest zmontowanych łącznie 1148 instalacji solarnych w ramach dofinansowania z programów regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Łącznie na trzy projekty montażu pieców i solarów mieszkańcy 
otrzymali ponad 8,8 miliona zł. 

Jesteśmy również na etapie rozliczania dużej inwestycji drogowej, poprawiającej w sposób zdecydowany 
bezpieczeństwo użytkowników dróg – ul. Pogodnej. Nadmieniamy, że w ramach tego zadania wykonana została 
nowa nawierzchnia, chodnik i oświetlenie ledowe na długości prawie 2,5 km. Zadanie to dofinansowane zostało 
przez Urząd Marszałkowski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Na wysokim poziomie utrzymujemy nauczanie w naszych szkołach. Uczniowie naszych szkół uzyskali wyniki 
egzaminów wyższe od średnich powiatu i województwa. Szkoły są systematycznie odnawiane i dobrze wyposażane. 
To wszystko jest zasługą dyrektorów, nauczycieli, dobrej współpracy z rodzicami i rozumieniem potrzeb przez 
samorząd.       

Mirosław Chapski

Inwestycje gminne 2018 r.
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11 lat kibice w Stróży czekali na powrót do lubelskiej Klasy Okręgowej. Piłkarze LKS Stróża pod wodzą 
trenera Antolija Ławryszyna, pierwszą część sezonu lubelskiej Klasy A zakończyli na 2. miejscu ze stratą czterech 
punktów do liderującej Unii Wilkołaz. Po zimowych wzmocnieniach oraz dobrze przepracowanym okresie 
przygotowawczym, rundę wiosenną sezonu 2017/2018 można uznać za jedną z najlepszych w prawie 
dwudziestoletniej historii klubu. Wygrywając 12 meczów przy jednej porażce w rundzie rewanżowej, zawodnicy LKS 
Stróża uplasowali się na drugim miejscu ze stratą zaledwie jednego punktu do drużyny z Wilkołaza. Będąc najlepszą 
drużyną z drugich miejsc wśród wszystkich grup Klasy A, LKS Stróża rozegrał dwa mecze barażowe o wejście do 
Klasy Okręgowej, w której przeciwnikiem była drużyna KS Drzewce. W obydwu meczach zawodnicy LKS okazali się 
lepsi, wygrywając kolejno 1-0 na wyjeździe oraz 3-1 w Stróży. Tym samym awansowali po 11 latach przerwy do Klasy 
Okręgowej. Pierwszy mecz w nadchodzącym sezonie Klasy Okręgowej rozegrany zostanie 15 sierpnia w Stróży, 
gdzie przeciwnikiem LKS będzie Tur Milejów. 

Łukasz Koziarz

Najlepsi uczniowie nagrodzeni 
Stypendia rozdane! W dniu 23 czerwca 2018 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, zostały 

wręczone stypendia Wójta Gminy Kraśnik za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe. Wójt gminy Kraśnik Mirosław 
Chapski, doceniając całoroczną pracę uczniów, przyznał 70 stypendiów. Stypendia te trafiły do 42 uczniów szkół 
podstawowych (Szkoła Podstawowa w Stróży – 38 stypendiów, Szkoła Podstawowa w Kowalinie – 
3 stypendia, Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim – 1 stypendium), których średnia za wyniki w nauce wynosiła 
co najmniej 5,3. Wśród uczniów Publicznego Gimnazjum w Stróży wyłoniono 28 stypendystów ze średnią co 
najmniej 5,2. Uczniowie, którzy osiągnęli znaczące osiągnięcia sportowe zostali uhonorowani stypendiami 
sportowymi. Łączna kwota środków wypłaconych stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 28 000 zł. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów edukacyjnych.

Urszula Król

LKS STRÓŻA wraca do okręgówki 

Udane rozgrywki LKS Kowalin 
W sezonie 2017/2018 drużyna LKS występowała w Lubelskiej Lidze w klasie B grupa I. Rozegranych zostało 

20 meczy, w których drużyna zdobyła 48 punktów. Punkty te pozwoliły na zajęcie 2. miejsca w grupie i bezpośredni 
awans do klasy A. Sekcja młodzika starszego rozgrywała mecze w grupie E1, grupa III. Rozegrali w rundzie 
wiosennej 14 meczy i zdobyli 23 punkty, zajmując ogółem 3. miejsce. Członkowie LKS Kowalin uważają, że sport 
przynosi ogromne korzyści dla rozwoju fizycznego oraz zdrowia. Klub angażuje młodzież do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

Edward Fiut

Pierwszy raz w tym roku 12 lipca 2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Państwowego w Polsce, 
„Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” ustanowionego przez Polski Sejm z inicjatywy Klubu Parlamentarnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W sposób szczególny oddaliśmy hołd i wspominaliśmy wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób brali udział bądź doświadczyli okrucieństwa wojny.

Oddaliśmy hołd i wspominaliśmy mieszkańców polskich wsi, którzy byli żołnierzami, którzy byli rolnikami, 
którzy byli obrońcami sprawy polskiej, którzy byli ofiarami, którzy cierpieli przez zadane rany i śmierć, którzy byli 
wypędzeni z własnych domów, więzieni w łagrach, więzieniach i obozach śmierci, którzy dawali schronienie 
uciekinierom i partyzantom. 

Oddaliśmy hołd mieszkańcom wsi polskich, którzy bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych 
z hitlerowskimi Niemcami stanęli po stronie polskiej racji stanu podczas referendum 30 czerwca 1946 r. oraz 
w wyborach do sejmu ustawodawczego 19 stycznia 1947 r. 

To Polacy, w większości mieszkańcy polskich wsi, nie zważając na represje, więzienia i zastraszanie stanęli 
przeciwko narzucanemu przez państwa zwycięskie nowemu porządkowi światowemu. Wkrótce Polacy zostali sam 
na sam z wojskiem radzieckim i policją polityczną NKWD, dlatego że zdecydowana większość państw uznało 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, cofając jednocześnie uznanie rządowi emigracyjnemu. Otworzyło to drogę 
do ponownych represji polskiego podziemia. To mieszkańcy polskich wsi unarodowieni przez współtwórcę Państwa 
Polskiego Wincentego Witosa wzięli na swoje barki odpowiedzialność za Ojczyznę, utworzyli własną, drugą co do 
wielkości armię podziemną  Bataliony Chłopskie do obrony ojcowizny, wiary i rodziny.  

12 lipca br. w kościele pw. WNMP w Kraśniku ogarnęliśmy wspomnieniem, modlitwą i wdzięcznością 
wszystkich tych, którzy stanęli w obronie Ojczyzny. 

Mirosław Chapski

W hołdzie pomordowanym mieszkańcom wsi 
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