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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy
najserdeczniejsze życzenia radości i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz sukcesów zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia
przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest
troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.
Wójt Gminy Kraśnik
Mirosław Chapski

Gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
W niedzielę 19 sierpnia br. odbyły się gminne uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości, które
zostały połączone z festynem dożynkowym w Stróży-Kolonii. W uroczystości wzięła udział delegacja węgierska
z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy Biharnagybajom. Po mszy świętej w kościele parafialnym uczestnicy święta
w asyście orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kraśnika przeszli w korowodzie na stadion sportowy. Na scenie
starostowie dożynek – pani Iwona Żaba ze Słodkowa Drugiego i pan Marcin Kozub ze Spław Pierwszych – wręczyli
gospodarzowi dożynek wójtowi gminy Mirosławowi Chapskiemu dorodny bochen chleba z tegorocznych zbiorów.
Przybyłych gości powitali: pan Mirosław Chapski – wójt gminy Kraśnik oraz przewodniczący Rady Gminy pan
Andrzej Hanaj.
Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzili stoiska promocyjne sołectw i instytucji: Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Kraśnickiej, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Kraśnik, Nadleśnictwa Kraśnik, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku, sołectw: Lasy, Spławy Drugie, Podlesie, Słodków Pierwszy, Słodków
Trzeci, wspólne stoisko sołectw Stróża i StróżaKolonia, firmy Forever Living Products. Szczególnym zainteresowaniem publiczności cieszyło
się stoisko promocyjne gminy Biharnagybajom.
Organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na degustację kapusty pieczonej przygotowanej przez pana Witolda Grudzińskiego.
Słodkowska pieczona kapusta została zarejestrowana przez Ministerstwo Rolnictwa jako
potrawa regionalna. Pan Witold Grudziński jako
pierwszy w powiecie kraśnickim zarejestrował
rolniczy handel detaliczny.
Dzieci z oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Słodkowie Trzecim
przygotowały program o tematyce dożynkowej.
Grupa dzieci w wieku 3-6 lat zaprezentowała tańce ludowe i dziecięce przeplatane poezją m.in. Marii Konopnickiej
o pracy rolników.
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości (c.d.)
Na scenie wystąpił Zespół „Kowalanki” z Kowalina; zespół w kwietniu br. świętował jubileusz 40-lecia
swojej działalności. Wystąpiły też uczennice Szkoły Podstawowej w Stróży: Emilia Rycerz, Wiktoria Krawczyk,
Emilia Bielecka oraz dzieci z Przedszkola w Stróży.
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W tym roku
gmina ogłosiła trzy konkursy: Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę”, Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych oraz Gminny Konkurs na Najładniejsze Stoisko Sołeckie.
W konkursie wieńców dożynkowych pierwsze miejsce zajął wieniec sołectwa Słodków Pierwszy, a wyróżnienie
otrzymał wieniec sołectwa Spławy Drugie. W konkursie na najładniejsze stoisko sołeckie komisja przyznała sześć
równorzędnych pierwszych nagród. Otrzymały je sołectwa: Lasy, Spławy Drugie, Podlesie, Słodków Pierwszy,
Słodków Trzeci, Stróża łącznie ze Stróżą-Kolonia. Specjalną nagrodę – Puchar Wójta Gminy – otrzymała delegacja
węgierskiej gminy Biharnagybajom. W konkursie prac plastycznych wzięło udział 9 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum, którzy otrzymali nagrody rzeczowe.
W części artystycznej wystąpiła Katarzyna Góras – finalistka 9. edycji „Must Be The Music” i 17. „The Voice
of Poland”. Publiczność mogła także podziwiać występy taneczne Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Jawor”. Potem wystąpił zespół disco-polo Rem Faza, a na koniec była dyskoteka pod gwiazdami.
Andrzej Wojtan

Czas dla seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku we współpracy z Urzędem Gminy Kraśnik od stycznia
2019 r. będzie realizatorem projektu skierowanego dla 36 seniorów mieszkańców naszej gminy w wieku 60+
i powyżej pt. „Jesień Pełna Życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych, na terenie gminy Kraśnik”,
finansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014–2020. Celem projektu jest wzrost aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych poprzez stworzenie
dostępu do usługi opiekuńczej w formie stacjonarnej opieki dziennej, tj. Klubu Seniora. Będzie to szereg
zintegrowanych usług społecznych, tj. działań o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.
Mając na uwadze to, że osoby starsze i niepełnosprawne doświadczają specyficznych barier związanych
z indywidualnym stanem zdrowia, co może przejawiać się w postaci trudności w samodzielnym poruszaniu się,
mobilności czy swobodnej komunikacji z innymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku chce
zrealizować projekt, który będzie miał za zadanie rozszerzenie katalogu ofert usługowych dla zabezpieczenia potrzeb
najstarszej grupy mieszkańców naszej gminy i wypełnienie ich wolnego czasu. Zapełnić potrzebę integracji
społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wymiany doświadczeń życiowych,
przeciwdziałanie osamotnieniu czy inicjowanie szeroko rozumianej samopomocy czyli wzajemnego wspierania się
w trudnościach życia codziennego. W programie zaplanowane są m.in. wyjazdy integracyjne, zagospodarowanie
wolnego czasu, warsztaty, spotkania ze specjalistami, dzielenie się własnymi doświadczeniami i umiejętnościami,
zajęcia zdrowotne i wiele, wiele innych. Nabór osób chętnych do projektu będzie prowadzony na początku 2019 r.
Ewelina Nita

Usuwanie azbestu
Jak co roku na terenie gminy Kraśnik w okresie od 20.04.2018 r. do 15.10.2018 r. realizowane było
zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kraśnik”. Realizacja zadania możliwa była
dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W ramach ww. zadania z terenu gminy został odebrany azbest z 22 posesji w ilości 53,440 ton.
Również w trakcie realizacji jest program pn. „Bezpieczni bez azbestu”, który realizuje Urząd Marszałkowski
w Lublinie. Do tego programu z terenu gminy Kraśnik zakwalifikowało się 16 nieruchomości, na których znajduje się
azbest do zdjęcia z budynków lub do odebrania złożony już na ziemi.
Izabela Krawczyk
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
Wakacje już za nami. Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego nadszedł nieubłaganie. Spotkanie ze szkołą
we wszystkich placówkach oświatowych gminy Kraśnik poprzedziły poranne msze święte w intencji
rozpoczynających naukę uczniów oraz wracających do pracy nauczycieli i pracowników. Na uroczystościach nie
zabrakło przedstawiciela władz naszej gminy. Wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski życzył wszystkim uczniom
wytężonej pracy i wielu osiągnięć, rodzicom wsparcia dla swoich dzieci, a nauczycielom wytrwałości i sukcesów. Ten
rok będzie również ostatecznym pożegnaniem z wygaszanym gimnazjum w Stróży. Po raz ostatni uczniowie klas
trzecich napiszą egzamin gimnazjalny. Jednocześnie ten nowy rok szkolny będzie pierwszym, w którym odbędzie się
egzamin ósmoklasisty, gdyż zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty szkoły podstawowe będą kształciły uczniów
w systemie ośmioklasowym.
U progu nowego roku szkolnego 2018/2019 wszystkim osobom związanym z oświatą życzymy wytrwałości,
satysfakcji z osiągniętych rezultatów, kreatywności i siły w działaniach dydaktyczno-wychowawczych.
Urszula Król

Problemy z komunikacją
Od kilku miesięcy, głównie po rezygnacji kilku firm przewozowych pogłębiły
się problemy w przewozach pasażerskich na terenie powiatu i naszej gminy.
Dodatkowo od marca niektóre firmy zrezygnowały z wykonywania przewozów
w soboty i niedziele. Urząd Gminy podejmował wiele rozmów z przewoźnikami,
aby poprawić sytuację. Wójt od wielu miesięcy na sesjach Rady Gminy informował
radnych i sołtysów o trudnej sytuacji w przewozach osobowych na wszystkich
kierunkach, tj. Karpiówka, Stróża-Kolonia, Stróża, Słodków Trzeci, Słodków Drugi,
Słodków Pierwszy, Pasieka, Kowalin, Spławy Drugie, Spławy Pierwsze, Dąbrowa
Bór i Mikulin. Wiosną odbyło się spotkanie z przedstawicielami MPK w Kraśniku
z wójtem i z radnymi. Kolejne spotkanie odbyło się w MPK z prezesem i dyrektorem
spółki. MPK może wykonywać komunikację pod warunkiem dofinansowania
każdego przejechanego kilometra, na tych samych zasadach co w mieście Kraśniku.
Najtrudniejsza jest sytuacja w wakacje po zawieszeniu kursów szkolnych.
Właściciele wszystkich firm przewozowych podkreślali zmniejszanie ilości
kursów ze względu na systematyczne zmniejszanie się ilości pasażerów. Są wykonywane kursy bez żadnego pasażera. Ponadto brak jest kierowców.
W sierpniu rozpoczęte zostały działania, aby wykonywać przynajmniej cztery kursy w soboty i niedziele
pilotażowo na trzech liniach: od Karpiówki, od Słodkowa Trzeciego i od Kowalina z możliwością dofinansowania
z budżetu gminy. Trwają rozmowy z firmami, które dotychczas wykonują przewozy oraz z MPK Kraśnik. Niestety
jedna z firm odmawia jakiejkolwiek współpracy. Naszym zamiarem jest wprowadzenie kursów sobotnio-niedzielnych od 1 października, pod warunkiem, że będzie współpraca z firmami. Niestety od tego czasu nastąpiły
zmiany. Pomimo obietnicy dofinansowania ze strony gminy i złożonej obietnicy wykonywania komunikacji kolejna
firma odmawia wykonywania kursów w soboty i niedziele. I znów szybkie rozmowy, w wyniku których firma VIA
zgadza się wykonać kursy na dwóch trasach wahadłowo od Kraśnika, raz przez Karpiówkę, raz przez Słodków Trzeci.
Na kierunku od Kowalina trudna sytuacja rozwiązywana jest nadal w Starostwie Powiatowym.
Informujemy, że docelowo uporządkowanie przewozów zgodnie z ustaleniami na sesji Rady Gminy powinno
dotyczyć całej gminy – 6 kierunków. Przy założeniu wykonywania z dofinansowaniem od trzech do ośmiu par kursów
na dobę przewidywana ilość kilometrów wykonanych na wszystkich liniach w ciągu jednego miesiąca wynosi około
16 000. Rozpatrujemy różne warianty funkcjonowania i dofinansowania komunikacji. Mamy nadzieję na współpracę
z sąsiednimi gminami, co zdecydowanie poprawiłoby sytuację ekonomiczną. Obecnie przyjęty został kierunek
dofinansowania kursów najbardziej nieopłacalnych. W zależności od ostatecznej ilości kilometrów oraz ofertowej
ceny za kilometr roczne koszty wynieść mogą nawet ok. 800 tysięcy złotych. Jest to duża kwota, która bardzo mocno
obniży możliwości inwestycyjne gminy. Wszelkie obietnice dotyczące rozwiązania tego ważnego problemu wiążą się
ze wskazaniem źródła jego finansowania.
Naszym celem jest znalezienie takiego rozwiązania, aby poprawić rynek przewozowy na terenie gminy wraz
z zachowaniem równowagi finansowej.
Mirosław Chapski
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Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Kraśnik
w okresie kadencji 2014–2018
Rada Gminy Kraśnik kadencji 2014–2018 została wybrana w listopadzie 2014 r. W skład Rady weszło 15
radnych. Rada Gminy posiadała dwóch zastępców przewodniczącego Rady Gminy, Komisję Rewizyjną oraz dwie
komisje problemowe.
Rada Gminy obradowała na posiedzeniach sesyjnych zgodnie z uchwalanymi corocznie planami pracy Rady.
W czasie trwania kadencji odbyły się następujące ilości posiedzeń sesyjnych:
– w 2014 roku – 2 sesje zwyczajne,
– w 2015 roku – 11 sesji zwyczajnych, jedna sesja nadzwyczajna, w tym dwa posiedzenia wyjazdowe,
– w 2016 roku – 10 sesji zwyczajnych, w tym dwa posiedzenia wyjazdowe,
– w 2017 roku – 11 sesji zwyczajnych, w tym dwa posiedzenia wyjazdowe,
– w 2018 roku – 8 sesji zwyczajnych, w tym dwie sesje wyjazdowe.
Na sesjach podjęto 276 uchwał i trzy stanowiska.
Frekwencja radnych na sesjach wyniosła 97,48%, natomiast frekwencja sołtysów 69,89 %.
W sesjach oprócz radnych i sołtysów uczestniczył wójt gminy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych. Nadto w obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, a ich
udział był powiązany z tematyką sesji.
Natomiast tematyka sesji wynikała z przyjętego planu pracy Rady Gminy oraz z bieżących tematów, które
wymagały rozpatrzenia na forum Rady Gminy.
Ponadto na każdej sesji wójt gminy składał informację o swojej działalności. W ciągu kadencji radni i sołtysi
na sesjach składali zapytania i interpelacje, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania gminy oraz stanu
infrastruktury technicznej i społecznej w poszczególnych miejscowościach. Na interpelacje udzielał odpowiedzi wójt
gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy.
Jako przewodniczący Rady Gminy brałem udział w wielu spotkaniach zewnętrznych dotyczących spraw
związanych z funkcjonowaniem gminy.
Reasumując stwierdzić należy, że praca Rady Gminy w ciągu kadencji 2014–2018 przebiegała bardzo
sprawnie. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej dyskusji i merytorycznej analizy na
posiedzeniach komisji. Na sesje wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć.
Praca Rady była nastawiona na rozwój naszej gminy. Edukacja, zdrowie, ochrona środowiska,
bezpieczeństwo, ekologia, inwestycje – to dziedziny życia, w które inwestowaliśmy przez ostatnie 4 lata.
Szanowni mieszkańcy!
W ciągu tych czterech lat wiele się zmieniło w kierunku podniesienia standardu życia naszych mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie oczekiwania i potrzeby mogły być zrealizowane w ciągu tego okresu. Jednak
w mojej ocenie był to kolejny etap równomiernego rozwoju naszej gminy.
Paniom i Panom sołtysom dziękuję za wsparcie w podejmowaniu ważnych, często bardzo trudnych decyzji.
Dziękuję całej Radzie za konstruktywną, spokojną, rzeczową i owocną pracę, wasza działalność była efektem
mądrych i słusznych kompromisów.
Przyjęte do wykonania zadania inwestycyjne usytuowane były na granicy realizmu i maksymalnej
wydolności finansowej gminy. Jednak wszyscy zgodnie uznaliśmy, że tylko tak wysoko podniesiony szczebel
oczekiwań samorządowców może być spójny z oczekiwaniami mieszkańców. Wiedzieliśmy dobrze, jak trudno
będzie wykonać wszystkie zamierzenia. Dlatego z uznaniem należy podkreślić, że udało się to w większości dzięki
bardzo dobrej współpracy Rady Gminy, wójta i pracowników Urzędu Gminy. Wynikło to również ze społecznej
akceptacji prowadzonych kierunków działań.
Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować Panu Wójtowi za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za współpracę Pani Sekretarz
oraz szczególne podziękowania składam Pani Skarbnik .
Dziękuję wszystkim radnym za ich aktywność i kreatywność oraz za to, że zawsze przyświecał wam jeden cel
– dobro gminy i jej mieszkańców.
Startującym w wyborach obecnym radnym życzę jak największego poparcia wyborców, którzy poprzez
głosowanie ocenią działalność ustępującej Rady.
Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Hanaj
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Gmina Kraśnik realizuje rządowe programy
„Rodzina 500+” i „Dobry Start 300+”
Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do
tego świadczenia jest ustalane na okres jednego roku. W praktyce oznacza to konieczność
składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy, tym razem trwający
od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. Wnioski można było składać od 1 lipca
online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość
elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową),
czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, w pokoju numer 1
lub za pośrednictwem poczty. Jeśli osoba złożyła kompletny i prawidłowo wypełniony
wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz
wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. W okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku wpłynęło 390 wniosków o przyznanie
świadczenia 500+, w tym 310 w formie papierowej.
W tym roku nasza gmina realizuje również rządowy program „Dobry Start 300 dla ucznia”, który obejmie
uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko
uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Nie ma kryterium dochodowego. Świadczenie Dobry Start nie
przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne (tzw.
zerówka) w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla
dorosłych. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca można
było składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość
elektroniczną. Przyjmowanie wniosków papierowych rozpoczęło się 1 sierpnia. Ważne jest, aby wniosek złożyć
najpóźniej do 30 listopada, w przeciwnym razie prawo do świadczenia Dobry Start przepadnie.
Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one
wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach ustalenia
nienależnie pobranego świadczenia. Informacje o przyznaniu świadczenia z programu Dobry Start, w przypadku
podania adresu e-mail we wniosku, są wysyłane z następującego adresu: gops@gminakrasnik.pl. W przypadku
nieposiadania adresu e-mail, taką informację można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kraśniku, w pokoju numer 1.
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku wpłynęło
520 wniosków (w tym 191 w formie elektronicznej) o przyznanie świadczenia Dobry Start dla 769 dzieci. Łączna
suma wypłat za ten okres wyniosła 230 700 zł. Wypłaty są realizowane na bieżąco. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło
także 66 wniosków, które zostały przekazane celem rozpatrzenia do innych organów właściwych ze względu na adres
zamieszkania wnioskodawcy.
Dominika Piątek

Środki unijne na termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej w gminie Kraśnik
W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
uprzejmie informujemy, iż gmina Kraśnik uzyskała dofinansowanie zadania pt. „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w gminie Kraśnik” Projekt ten realizowany jest w ramach działania 5.2 Efektywność
energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014–2020. Zgodnie z założeniami projektu zostaną zrealizowane
roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej: Przedszkola w Stróży, Szkoły Podstawowej w Kowalinie,
Świetlicy Wiejskiej w Stróży, Świetlicy Wiejskiej w Spławach Pierwszych. Procedura związana z ogłoszeniem
zamówienia publicznego zostanie ogłoszona do końca 2018 r., natomiast realizacja robót budowlanych rozpocznie
się na przełomie I/II kwartału 2019 r.
Mirosław Chapski
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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W tej kadencji, w latach 2015–
2018 powiat kraśnicki wybudował lub
wyremontował ponad 100 km dróg, co
stanowi ¼ zasobów administrowanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Wśród nich są również inwestycje
zrealizowane wspólnie z gminą Kraśnik.
Były to m.in. bieżące remonty
odcinków dróg powiatowych sfinansowane w połowie przez powiat i w
połowie przez gminę. Dzięki temu
w gminie Kraśnik wykonano w tym
czasie remonty na kwotę ponad 3,6 mln
złotych. W 2015 r. wybudowano drogę
Owczarnia–Rzeczyca Ziemiańska, rok
później odnowiono nawierzchnię na
odcinkach dróg w Karpiówce i Suchyni
(ul. Nadstawna), a w 2017 r. wyremontowano część drogi w Kolonii
Stróży (ul. Różana) i przebudowano drogę Słodków Drugi–Szastarka na odcinku ponad 5 km.
Tylko w tym roku przebudowujemy we współpracy z gminą drogi i chodniki na kwotę ponad 1 mln zł, głównie
w Dąbrowie-Bór, Podlesiu, Karpiówce, Kolonii Stróży i Suchyni – mówi starosta kraśnicki Andrzej Maj. – Część tych
zadań została wykonana dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków.
Również inwestycje na terenie miasta Kraśnik są ważne z punktu widzenia mieszkańców gminy. Chodzi
o drogi w dzielnicy starej: wykonana w roku 2018 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 833, czyli ul. Urzędowskiej
i Lubelskiej (od stacji Orlen do świateł) oraz ulic: Piłsudskiego, Strażackiej, Lubelskiej (drogi powiatowe). Te zadania
także zostały wykonane dzięki środkom finansowym zabezpieczonym w budżecie powiatu kraśnickiego.
Dla Zarządu Powiatu, którym kieruję od 5 lat, bardzo istotne jest podejmowanie takich decyzji, które
umożliwiają spełnienie oczekiwania mieszkańców – podkreśla starosta Maj. – Podobnie jak istotna jest współpraca
z gminą, która w tym przypadku, dzięki wójtowi Mirosławowi Chapskiemu i radnym, układała się bardzo dobrze.
Zawsze mamy to na względzie, a jedynym ograniczeniem są środki finansowe, którymi dysponujemy. Dlatego nie
wszystkie zamierzenia udaje nam się od razu wprowadzić w życie, ale to nie znaczy, że z nich zrezygnowaliśmy.
(inf. Starostwa Powiatowego)

Nabór wniosków na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest w 2019 roku”
Informujemy, że do 31 października 2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia na dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2019 roku. W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko właściciela posesji oraz adres i nr telefonu,
– rodzaj eternitu (płaski, falisty),
– ilość posiadanych wyrobów azbestowych przeznaczonych do utylizacji wyrażoną w metrach kwadratowych,
– rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy).
Dofinansowanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest
będących na dachach, jak również transport i zagospodarowanie pokryć zdjętych przed 2004 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
– potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym wraz z mapą.
Powyższe informacje są niezbędne w celu oszacowania kosztów zadania i ustalenia poziomu dofinansowania
do wydatków związanych z usuwaniem azbestu w przyszłym roku.
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu 81 884 35 84.
Izabela Krawczyk
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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WYWŁASZCZENIE GRUNTÓW POD S19 – INFORMACJE
W związku z planowaną budową drogi ekspresowej
S19 na trasie Rzeszów–Lublin, która będzie przebiegać
przesz naszą gminę, przypominamy o konieczności
uregulowania stanu prawnego nieruchomości (postępowania spadkowe), które zostaną zajęte pod budowę tej
drogi. Obecnie trwają prace geodezyjne związane
z wytyczeniem pasa drogowego, a w konsekwencji przejęcie
gruntów pod budowę drogi. Za wywłaszczone działki (po ich
oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego) Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyzna odszkodowania. Jednakże odszkodowania wypłacane będą osobom
uprawnionym do ich odbioru, a więc posiadającym
odpowiednie dokumenty własności lub pełnomocnictwa.
W sytuacji gdy nieruchomość figuruje na osobę zmarłą, a nie
przeprowadzono postępowania spadkowego, przyznane odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.
Dlaczego warto wszcząć sprawę spadkową?
Wiele osób nie ma uregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości, którymi się zajmuje. Wielu z nas sądzi, iż
fakt opłacania podatku gruntowego powoduje automatycznie, że posiadają prawo do podejmowania decyzji
w sprawie nieruchomości. Jest to błędne myślenie. Dopiero w sytuacjach, gdy potrzebujemy uzyskać pozwolenie
albo sprzedać nieruchomość okazuje się, że nie jesteśmy prawnymi właścicielami danej nieruchomości i co za tym
idzie nie posiadamy możliwości do podejmowania decyzji. Gdy nieruchomość figuruje na osobę zmarłą konieczne
jest przeprowadzenie sprawy spadkowej. Więc co nam daje przeprowadzenie sprawy spadkowej? Bardzo wiele. Co
najważniejsze posiadamy pełną moc prawną do decydowania w sprawie nieruchomości. Obecnie w każdej sprawie
administracyjnej potrzebny jest dokument poświadczający prawo do zarządzania nieruchomością. Bez tego
dokumentu nie uzyskamy między innymi: pozwolenia na budowę budynku na tej nieruchomości, nie uzyskamy
pozwolenia na wycinkę drzew, czy nie będziemy mogli sprzedać tej nieruchomości.
Jak wszcząć sprawę spadkową?
Potwierdzić prawo do spadku można w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem, ale
również przed sądem. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie
rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy). Nie wszyscy
spadkobiercy muszą ten wniosek podpisać, wystarczy, że zrobi to jedna z nich i wymieni pozostałe osoby jako
uczestników postępowania. Wniosek możemy sporządzić sami. We wniosku podajemy swoje dane (imię, nazwisko,
adres do korespondencji) oraz dane pozostałych spadkobierców. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy
dołączyć:
– akt zgonu spadkodawcy,
– akty urodzenia lub akty małżeństwa osób dziedziczących,
– dowód uiszczenia wpisu sądowego (przelew na konto sądu lub znaki sądowe) w kwocie 50 zł,
– testamenty w oryginale jeśli zostały sporządzone,
– tyle egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami ilu jest uczestników postępowania.
Po złożeniu wniosku do sądu czekamy, aż sąd prześle nam wezwanie na rozprawę. Może to trwać od kilku
tygodni do kilku miesięcy. Nie ma określonych terminów, w których sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej
rozprawy. Termin rozprawy najczęściej zależy od ilości spraw w danym wydziale cywilnym sądu spadkowego.
Na rozprawie sąd ustala, kto będzie dziedziczył po zmarłym. Jeśli jest kilku spadkobierców, sąd ustala w jakiej
części będzie dziedziczył każdy z nich. Na zakończenie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Prawomocne postanowienie sądu stanowi podstawę do późniejszego podziału majątku spadkowego.
Marzena Pielaszkiewicz

Ogłoszenie
Sprzedaż papryki antyrakowej „Habanero” z własnego gospodarstwa, uprawianej na podłożu organicznym.
Adolf Stachyra, Słodków Pierwszy 17, tel. 785994039.
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
W dniu 21 września br. 10-lecie działalności obchodzili członkowie i sympatycy Lokalnej
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Już od 10 lat z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich korzystają organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i samorządy. Dofinansowanie
otrzymało wiele przedsięwzięć realizowanych na terenach wiejskich, które poprawiają warunki życia
mieszkańców. Dofinansowanie otrzymali przedsiębiorcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W naszej gminie otrzymaliśmy dofinansowanie m.in. do modernizacji obiektów sportowych
w Stróży, ocieplenia i wymiany pokrycia świetlicy w Słodkowie Pierwszym, Izby Tradycji Cegielnianych, konkursu
kulinarnego ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zarząd LGD, w osobie niestrudzonej Wioletty Wilkos wraz
z pracownikami, dołożył wiele starań do integracji mieszkańców na obszarze działania grupy, który obejmuje
9 gmin powiatu kraśnickiego (bez miasta Kraśnik). Organizowane były m.in. spotkania świąteczne czy z okazji Dnia
Kobiet, które gromadziły po ponad 400 osób. Praktycznie w każdej uroczystości gminnej i powiatowej udział brała
LGD Ziemi Kraśnickiej. Nasza Kraśnicka LGD prowadzi bardzo aktywną działalność w Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Jest to doskonała promocja powiatu kraśnickiego oraz naszych gmin.
Jubileusz 10-lecia działalności jest doskonałą okazją, aby Pani Prezes Wiolettcie Wilkos
i pracownikom złożyć gratulacje i podziękowania za tę aktywną pracę oraz życzyć dalszej aktywności i sukcesów
w dalszym rozwoju. Nieskromnie dodajemy, że nasza gmina była jednym z głównych inicjatorów utworzenia
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.
Mirosław Chapski

Wakacje z zapasami!!!
W tym roku okres wakacyjny był wyjątkowo atrakcyjny, ale i pracowity dla zapaśniczek i zapaśników z LUKS
Stróża. Już dzień po zakończeniu roku szkolnego cztery nasze zawodniczki wystąpiły w Międzynarodowym Turnieju
Zapaśniczym w Łukowie. Po udanym starcie dziewczyny wraz z Kadrą Województwa Lubelskiego udały się na
tygodniowy obóz nad Jezioro Białe, gdzie mogły nieco wypocząć po pierwszej części sezonu. Tuż po powrocie
i krótkiej chwili odpoczynku, wraz z początkiem lipca rozpoczęło się kolejne zgrupowanie dla naszych zapaśników
i zapaśniczek. Tym razem nasi trenerzy: Sylwester Janik i Łukasz Kiełb zorganizowali obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w nadmorskim Mikoszewie. Tu przy wspaniałej pogodzie niemal 30-osobowa drużyna LUKS-u
mocno trenowała na macie, dodatkowo korzystając z kąpieli zarówno tych morskich, jak i słonecznych. Po
trzytygodniowej przerwie, w której uczniowie spędzali czas z rodzicami, nasze dziewczęta wyjechały na główne
11-dniowe zgrupowanie kadry zapaśniczej naszego województwa. Zgrupowanie to odbyło się na Mazurach
w Giżycku. Po czasie treningów biegowych, kajakowych i tych na macie wszyscy zadowoleni, zmotywowani
i przygotowani do drugiej części sezonu wróciliśmy do naszych domów.
Łukasz Kiełb
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