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Wielkanoc w tradycji ludowej 

 
 Wśród dorocznych zwyczajów ludowych 
poczesne miejsce zajmują obrzędy związane  
z okresem wiosny, w której przypada Wielkanoc. 
Obrzędy te wiążą się z nadzieją na pomyślność 
zbiorów, dobytku, ludzi oraz gospodarstwa. Spora 
część odwiecznych obrzędów zachowała się  
w kulturze do naszych czasów, to jednak zatracają 
one swój pierwotny 
sens i charakter. 
  Okres zwyczajów 
wielkanocnych 
rozpoczyna się od 
Niedzieli Palmowej, 
podczas której 
święci się jeszcze 
powszechnie wykonywane palmy.  

     Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc był  
i dotychczas pozostał porą rozlicznych  
i różnorakich przygotowań do wielkiego święta. 
Obfitował, więc zarówno w obrzędy kościelne, 
jak i zwyczaje domowe. Do Wielkiego Czwartku 
musiał być upieczony chleb na święta. W Wielki 
Piątek milkną w kościołach dzwony i dzwonki, 
zastępują je drewniane kołatki. Miały one różne 
kształty: w formie deseczki z ruchomym 
młoteczkiem, lub kilku deszczułek 
umieszczonych na sznurku, czy w kształcie kołka 
zębatego, po którym obracała się sprężynująca, 
cienka deseczka. 
  W Wielki Piątek malowano pisanki, szykowano 
potrawy i jadło do święcenia ( do koszyczka). Do 
malowania pisanek używano kiedyś barwników 
roślinnych. Kolor czerwony otrzymywano przez 
gotowanie cebuli, zielony z młodych pędów żyta, 
brązowy z szyszek olszyny. Wzory pisało się 
woskiem na czystych jajkach, a potem wkładało 
do farby. Panny robiły pisanki i dawały je swoim 
kawalerom. Teraz mało kto potrafi pisać jajka 
woskiem.  Jajko, jako symbol wciąż 
odradzającego się życia, było zawsze obiektem 
kultu i środkiem magicznym w obrzędowości 
ludowej.  
  Ważnym momentem w obrzędowości 
wielkanocnej jest w Wielką Sobotę święcenie 
wody, ognia, a przede wszystkim jadła, na które 
dawniej składały się niemal wszystkie potrawy 
spożywane w dzień Wielkanocy. Dzisiaj 
„ święcone”, to symboliczny zestaw potraw 
mieszczących się w ozdobnym, małym 
koszyczku. 
  W Wielką Niedzielę wszyscy domownicy 
musieli jechać lub iść na uroczystą Rezurekcję. 
Gospodarz po Rezurekcji starał się wracać jak 
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najszybciej do domu, co oznaczało, że będzie 
przodował we wsi, jako najlepszy gospodarz. Po 
powrocie do domu brał on wodę święconą, święcił 
całe obejście, zwierzęta dom i wszystkich 
domowników. Zaś w Wielki Poniedziałek zaraz  
z rana święcił pola i dobrze z rana na łóżkach 
jeszcze śpiące dzieci. 
W Wielką Niedzielę z rana wszyscy dzielili się 
jajkiem święconym i innymi potrawami.                        
  Drugi dzień Wielkanocy, to tradycyjny 
„ śmigus”, „dyngus”, „lejus”, zwany też „lanym 
poniedziałkiem”. W dniu tym od dawna 
praktykowane było powszechne, wzajemne 
oblewanie się wodą, chociaż chłopcy częściej 
oblewali dziewczęta niż odwrotnie. Dawniej, gdy 
Wielkanoc była ciepła, zdarzało się czasem, że 
schwytane dziewczyny oblewano całymi 
wiadrami wody, a nawet wrzucano je do stawu. 
Często do oblewania służyły specjalne sikawki, 
wykonane z drewna, a osiągające niekiedy 
znaczne rozmiary: długość do jednego metra, 
średnica do dziesięciu centymetrów. Jest to 
charakterystyczne dla Kraśnika. Takie sikawki 
rzadko były znane na innych terenach 
Lubelszczyzny. Sikawki znacznych rozmiarów 
można oglądać w zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Kraśniku. Kiedyś, która 
dziewczyna chciała wykupić się od lejusa, 
musiała dać pisankę. Dziewczyny jednak chciały 
być mocno oblane wodą, bo która panna nie była 
oblana, oznaczało to, że nie ma powodzenia lub 
nie jest lubiana. Dziewczyny niby to uciekały  
i zamykały się w obawie przed zlaniem wodą, 
lecz skrycie marzyły o oblaniu, bo to wróżyło 
szybkie zamążpójście. Oblewano się wzajemnie, 
wierząc w stare przysłowie: gdzie się woda leje, 
tam się dobrze dzieje. 

Andrzej Wojtan                                                                                                
 

Świąteczne arcydzieła w CKiP 
 

   W wiosenne popołudnie, 25 marca w galerii  
„Trójka” w kraśnickim Centrum Kultury  
i Promocji odbył się wernisaż wystawy pisanek 
autorstwa Mariusza Dubiela. 
   Młody artysta, mieszkaniec Słodkowa Drugiego 
jest autorem wielce oryginalnych prac. Pisanki 
umieszczone w specjalnych gablotach przyciągały 
wzrok bogactwem szczegółów roślinnych oraz 
motywów religijnych. Zgromadzonych przywitała 
dyrektor CKiP- Aleksandra Czubińska, zaś sam 
autor opowiadał o swojej pracy i sposobach 
tworzenia pisanek. Wystawa została wzbogacona 

o prezentację dekoracji wiosennych kwiaciarni 
„Odeon” z Kraśnika. 
 Należy mieć nadzieję iż 
wystawa pisanek pana 
Mariusza będzie 
początkiem dalszych 
sukcesów artystycznych. 

Pisanki podziwiała i tą 
notatkę napisała                               

Agnieszka Lidia Płatek 
(dzieło M. Dubiela) 

 
Wzrasta ilość wypadków na wsi 

(o ich przyczynach i ostrzeżeniach będziemy pisać także  
w kolejnych wydaniach Naszej Gminy) 

W 2008 roku zgłoszono do Placówki 
Terenowej KRUS Kraśnik 136 zdarzeń 
wypadkowych przy pracy rolniczej. Dla 
porównania w roku 2007 zgłoszono 107 
wypadków, a w roku 2006 - 96.Dynamika 
wzrostu liczby zgłoszeń wypadków wyniosła 
127,10%. 

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna 
gospodarstw wpływa niekorzystnie na warunki 
pracy w rolnictwie. Brakuje wówczas środków na 
odnawianie coraz starszego i coraz bardziej 
wyeksploatowanego parku maszynowego. 
Rolnicy wracają do wykonywania maszyn  
i innych urządzeń we własnym zakresie, często 
bardzo niebezpiecznych w użyciu. 
Do głównych przyczyn i okoliczności zaistnienia 
wypadków należą: nieznajomość lub 
lekceważenie zagrożeń, szczególnie przy prostych 
rutynowych czynnościach, pośpiech i stres, 
nierozważne angażowanie do niektórych prac 
osób w podeszłym wieku i dzieci, bałagan  
w obejściu i w miejscach wykonywania 
czynności, posługiwanie się maszynami oraz 
ciągnikami po spożyciu alkoholu, usuwanie 
zapchań, czyszczenie, dokonywanie regulacji  
i sprawdzanie działania maszyn w ruchu, 
podejmowanie napraw bez posiadania kwalifikacji 
i oprzyrządowania, brak ochron indywidualnych. 
Obok w/w "czynników ludzkich", wypadki 
powodowane są również przez zły stan techniczny 
maszyn, budynków gospodarczych, schodów, 
drabin i narzędzi. Ze względu na okoliczności 
powstawania, wyróżnić można poszczególne 
grupy wypadków. 
Najczęstsze przyczyny wypadków: 

� Upadki osób; wypadkom tego typu  
w 2008 roku uległo łącznie 77 osób.      
W celu ograniczenia liczby wypadków 
tego typu należy dbać przede wszystkim  
o stan podwórza - posypywać piaskiem 
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lub popiołem trasy komunikacyjne  
w zimie, nie dopuszczać do powstawania 
kałuż i błota w pozostałych porach roku. 
Konieczne jest wyznaczenie tras 
komunikacyjnych, które nie mogą być 
zastawiane.  Niezbędne jest również 
utrzymywanie na podwórzu porządku - 
rozbite szkła, deski z wystającymi 
gwoździami, porzucone niezabezpieczone 
ostre przedmioty powodują, iż skutki 
upadku są wielokrotnie groźniejsze,  
a ponadto są przyczyną okaleczeń stóp  
i nóg. Należy dbać o usuwanie  
z podwórza możliwie szybko odchodów 
zwierząt, natomiast ptactwo domowe 
powinno znajdować się na wydzielonej 
części podwórza, przez którą nie 

prowadzą ciągi komunikacyjne.              
� Pochwycenie i uderzenie przez części 

maszyn; w drugiej co do wielkości grupie 
przyczyn wypadków wystąpiło 17 
zdarzeń wypadkowych, stanowiących 
12,50% ogólnej ilości wypadków 
zgłoszonych do PT KRUS Kraśnik  
w 2008 roku. Występowaniu wypadków  
z tej grupy sprzyja trudna sytuacja 
ekonomiczna wielu gospodarstw. Poza 
zużytymi maszynami "fabrycznymi", 
rolnicy eksploatują tysiące maszyn  
i urządzeń własnej produkcji, z reguły bez 
zabezpieczeń ruchomych części,  
a wykonane własnoręcznie osłony nie 
zawsze chronią przed wypadkiem (nie są 
wykonane fachowo). Do tego złego 
technicznie stanu maszyn dokładają się 
ponadto błędy użytkowników, takie jak: 
manipulowanie przy maszynach będących 
w ruchu (często z pośpiechu), popychanie 
materiału bezpośrednio rękami, używanie 
zbyt luźnych ubrań, brak rozwagi  
i umiejętności obsługi (np. 
elektronarzędzi).  
Wypadki tego typu miały miejsce przy 
obsłudze różnorodnych maszyn, takich 
jak: pilarki tarczowe, piły spalinowe 
łańcuchowe, kosiarki do trawy, kombajny, 
elektronarzędzia i wiele innych. 

c.d.n. 
 

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe 
 W dniu 19 lutego w remizie OSP w Podlesiu 
odbyło się doroczne spotkanie informacyjno- 
szkoleniowe. W spotkaniu udział wzięli radni 
Rady Gminy Kraśnik, sołtysi, przedstawicielki 

Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 
  Celem spotkania było przedstawienie 
działalności Gminy Kraśnik w 2008 roku. Wójt 
Gminy Mirosław Chapski omówił zrealizowane 
zadania oraz planowane inwestycje w roku 
bieżącym. Zostały przedstawione także zadania 
GKRPA w Kraśniku. Głos zabrali także 
zaproszeni goście: Starosta Kraśnicki- Tadeusz 
Wojtak, Kierownik ARiMR –Andrzej Maj, 
Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego- 
Teresa Kamela oraz Kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Kraśniku- Piotr Widomski. 
  Spotkanie uświetniły swoimi występami zespoły 
artystyczne z terenu Gminy Kraśnik- 
„Kowalanki” i „Suchynianki”. 

A. Płatek 
 

List otwarty do Pani Grzybowej ze Stróży 
Kolonii. 

 Szanowna Pani. Poruszone przez Panią 
problemy w liście są jak najbardziej uzasadnione. 
Problem ten jest bardzo szeroki i nie dotyczy 
tylko tej jednej miejscowości. Osoby i instytucje, 
które wzywa Pani w liście do działania przeciw 
pijaństwu w obrębie sklepów mają ograniczone 
możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Od 
1990 roku w Polsce obowiązuje zasada, w myśl 
której ,,obywatelowi wolno robić to czego prawo 
nie zabrania, natomiast administracji publicznej 
wolno robić to na co prawo pozwala”. Na dzisiaj 
prawo nie pozwala na kontrolę prywatnej 
własności. Otóż przy sklepach wydzielona  
i oznakowana została przestrzeń prywatna, do 
której wolno wchodzić osobom prywatnym. Bez 
powodu i bez nakazu w takim miejscu nie może 
kontrolować ani komisja gminna ani policja. 
Przepisy, które zmieniły się w ostatnim czasie  
w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu i zasad kontroli umocniły pozycję 
przedsiębiorców. W szkołach prowadzonych 
przez gminę Kraśnik organizowanych jest wiele 
spektakli na temat szkodliwego działania 
alkoholu, tytoniu i innych używek. Są pogadanki 
dla dzieci i dorosłych wykonywane przez 
przygotowane do tego osoby. Są jednocześnie 
duże problemy dla organizatorów  aby w tych 
pogadankach uczestniczyli   dorośli.  
W budynkach szkolnych oraz przed nimi jest 
system monitorujący wszystko to co się wokół 
dzieje. Niektórzy przedsiębiorcy monitorują już 
teren przed sklepem. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Kraśniku przeprowadziła również 37 kontroli 
sprawdzających. Na bieżąco prowadzona jest 
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współpraca z policją również w zakresie 
poruszonego przez Panią problemu. 
     Szkoda, że zapomniała Pani dopisać adresu. 
Byłaby możliwość udzielenia Pani bardziej 
wyczerpującej odpowiedzi.       
          Redakcja 
 

Kowalanki w Urzędowie 
    W dniu 10 marca, Zespół Śpiewaczy 
„Kowalanki” z Kowalina wziął udział  
w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. 
Spotkanie zostało zorganizowane  w siedzibie 
GOK w Urzędowie. Kowalanki zostały 
zaproszone przez  zaprzyjaźniony zespół 
kabaretowy z Moniak. Zebranych gości powitał 
Wójt Gminy Urzędów- Jan Woźniak. Złożył on 
wszystkim Paniom serdeczne życzenia oraz 
wręczył przedstawicielkom zespołów bukiety 
pięknych róż. 
   Wesołą atmosferę spotkania wzbogaciły 
programy kabaretowe zespołu z GOK Urzędów 
oraz z Moniak. Zaprezentował się zespół z Bobów 
Księżych. Spotkanie było okazją do zawarcia 
kontaktów artystycznych z innymi zespołami  
z terenu powiatu kraśnickiego. 

A. Płatek 
 

OGŁOSZENIE 
 W związku ze zmianą ustawy  
o świadczeniach rodzinnych Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że 
obecny okres zasiłkowy został przedłużony do  
31 października 2009 roku.  

Nowy okres zasiłkowy 2009/2010 
rozpocznie się 1 listopada 2009r., w związku z 
tym komplet dokumentów  będzie można składać 
od miesiąca września. 
  Od 1 listopada 2009r., przy ubieganiu się o 
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, jak również o dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane 
będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. 

Anna Wronka 
Kierownik GOPS   

                                                                               
Biblioteka informuje 

             Jak co roku w okresie wiosennym, 
Gminna Biblioteka Publiczna organizuje kolejną 
edycję gminnego XVIII Małego Konkursu 
Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Kraśnik. Tegoroczne  eliminacje 
gminne odbędą się 4 kwietnia (w sobotę), w GBP 

w Stróży – Kolonii. Wyłonią one grupę 
recytatorów, którzy będą reprezentować Gminę 
Kraśnik podczas etapu powiatowego w kwietniu, 
w GOK w Dzierzkowicach.  
           GBP ogłosiła również Konkurs Plastyczny 
na Pisankę Wielkanocną. Rozwiązanie 
zaplanowane jest na 7 kwietnia, a zgłoszone prace 
ze szkół podstawowych ,będzie można podziwiać 
na wystawie w bibliotece już od początku 
kwietnia.  
          Biblioteka planuje zgłoszenie projektu 
„Smaki naszej gminy” na konkurs ogłoszony 
przez Fundację Wspomagania Wsi. Jeśli GBP 
otrzyma dotację, zostanie przeprowadzonych 
kilka pokazów kulinarnych zakończonych 
konkursem i wyborem jednej potrawy jako 
symbolicznego Smaku Gminy Kraśnik roku 2009.  
 Biblioteka poleca : 
Oto kilka ciekawych propozycji książkowych, 
które zostały ostatnio zakupione do GBP . 
      „Anna Jantar” – niezwykła opowieść  
o popularnej w latach 70 – tych piosenkarce, 
przedstawiona w formie wywiadu z samą artystka 
i jej bliskimi. Książka zawiera bogaty materiał 
fotograficzny oraz teksty piosenek Anny Jantar.  
     „Coco” – biografia jednej z największych 
legend świata mody XX wieku – Coco Chanel. 
       Dla czytelników lubiących sensacje, przygodę 
i odrobinę strachu polecamy:  
F.Deaver – Spirale strachu, D. Baldacci – 
Kolekcjonerzy tajemnic, G. Iles – Gra w Boga , 
A. McDermott – Łowcy  Atlantydy,  G. Masterton 
– Bazyliszek, J. Navarro – Gliniana Biblia,  
C.  Cussler – Wybrzeże szkieletów, S.  Kokis – 
Mistrz gry. 
       Panie z pewnością chętnie sięgną po nową 
powieść P. Buck „Smocze ziarno”, opowieść  
o żuciu słynnej egipskiej królowej, pięknej 
Nefertiti, czy historię miłości Aleksandra 
Wielkiego i królowej Amazonek – Alestrii. 
Polecamy też nowe tytuły J.D.Robb, oraz nowe 
przygody Beaty Pawlikowskiej –„ Blondynka  
u szamana”. 
      Młode czytelniczki mogą sięgnąć po nowe 
tomy przygód bliźniaczek Olsen, nowe tytuły  
z serii” nie dla mamy , nie dla taty „ oraz 
najnowszy, 18 tom opowieści o rodzinie 
Borejków,  M. Musierowicz pt. Sprężyna.  
     Dla najmłodszych polecamy serię książek 
popularnonaukowych  z Bolkiem i Lolkiem, oraz 
kilka nowych części o Martynce .  

                   Serdecznie zapraszamy ! 
                                                                                          

Agnieszka Lidia Płatek                 
Dyrektor GBP 
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WYSTAWA „MAMUT I INNE 

CIEKAWOSTKI”  
ZE ZBIORÓW MARKA SOLECKIEGO  

W PRZEDSZKOLU W STRÓZY  
W dniu 23 lutego 2009 r. w Przedszkolu  
w Stróży Marek Solecki - prezes Kraśnickiego 
Klub Kolekcjonerów, w ramach działań 
statutowych Klubu zorganizował ciekawą 
wystawę pt: „Mamut i inne ciekawostki”. 
Wystawa przeznaczona była dla miejscowych 
przedszkolaków. Znalazł się na niej różnego 
rodzaju sprzęt gospodarstwa domowego  
z przełomu XIX i XX wieku: kołowrotek, 
drewniana niecka, tara, duży młynek do 
pieprzu, mosiężne moździerze, nosidła do 
wiader, maglownice, wrzeciona, stare butelki  
z tłoczonymi napisami w tym na święconą 
wodę z Częstochowy, korkownice do butelek, 
olbrzymie miedziane syfony, naftowe lampy, 
stare dzwonki, formy do produkcji cukierków. 
Nie zabrakło różnego typu starych wag: 
szlakowe, zegarowe, kantarki i przezmiany.  
Największą część wystawy stanowiły różnego 
typu stare żelazka w tym popularne węglarki, 
żelazka na dusze oraz miniaturki do 
prasowania koronek i kołnierzyków. Na 
wystawie dzieci mogły zobaczyć również stare 
zabawki wykonane z drewna     i gliny, stare 
kałamarze i przybory do pisania. 
Przedstawiono również pokaz krzesania ognia 
za pomocą starego krzesiwa okularowego. 
Olbrzymią uwagę dzieci zwróciły na eksponaty 
paleontologiczne, tj. tytułowe kości mamuta 
oraz jego olbrzymie trzonowe zęby wielkości 
bochenków chleba, kły niedźwiedzia 
jaskiniowego, inkluzje owadów w bursztynie, 
skamieniałe kawałki drzew, amonity    
i belemnity. Dzieci mogły dotykać eksponaty  
i pobawić się nimi. Z uwagą wysłuchały 
oprowadzającego ich po wystawie Marka 
Soleckiego zadając przy tym wiele pytań.  
Wystawa okazała się ciekawym wydarzeniem 
w życiu przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                    

Prezes Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów   
Marek Solecki                

 
PZU Informuje!!! 

Ubezpiecz swoje uprawy i skorzystaj z 50 % 
dopłaty z budżetu Państwa. 
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia upraw wynika 
z Ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw 
rolnych z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 150 poz. 1249 z późn. zm.). 

Zawierając ubezpieczenie dotowane upraw, 
otrzymasz odszkodowanie za szkody wyrządzone 
prze: powódź, grad, suszę, przymrozki 
wiosenne oraz huragan, deszcz nawalny, 
piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę. 
Ubezpieczeniem mogą zostać objęte: zboża w tym 
gryka, rzepak, drzewa i krzewy owocowe oraz 
truskawki – zarówno owoce, jak i nasadzenia,  
a ponadto chmiel, tytoń, rośliny strączkowe, 
buraki cukrowe. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z Agentem Rejonowym pod nr tel. 0 667 389 418 
lub w Inspektoracie PZU S.A. w Kraśniku,  
tel. 81 825 38 53 (Ubezpieczenia upraw prowadzą 
także inne firmy). 
 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego 
Dotyczący dopłat do zużytego do siewu lub 

sadzenia  
materiału kwalifikowanego przez rolników 

     Agencja Rynku Rolnego informuje, że  
w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca br. 
Przyjmowane będą wnioski o dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu i sadzenia materiału siewnego  
i sadzeniakowego zakupionego w uprawnionych 
jednostkach handlowych. 
     O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się 
producent rolny, który: 
1. Posiada działki rolne, na których uprawia 
rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni 
nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną 
uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na 
którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni 
nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład 
gospodarstwa rolnego. 
2. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny 
kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupiony 
od przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem 
siewnym.  
     Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 
wynoszą: 
- 100 zł/ha – w przypadku zbóż i mieszanek 
zbożowych, 
-  160 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych, 
-  500 zł/ha – w przypadku ziemniaków. 
        Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie 
w ARR Oddział Terenowy w Lublinie ul. Unicka 
4, wniosku oraz dołączenie faktury za zakupiony 
materiał siewny lub sadzeniakowy. 
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      Dopłatami objęte są następujące gatunki zbóż, 
roślin strączkowych i sadzeniaków ziemniaka 
przy zastosowaniu minimalnych norm wysiewu 
lub sadzenia: 
1. Pszenica zwyczajna – 150 kg/ha, 
2. Pszenica mieszańcowa – 80 kg/ha, 
3. Żyto populacyjne – 130 kg/ha, 
4. Żyto syntetyczne – 80 kg/ha, 
5. Żyto mieszańcowe – 60 kg/ha lub 1,7 jednostki 
siewnej, 
6. Jęczmień – 130 kg/ha, 
7. Pszenżyto – 150 kg/ha, 
8. Owies – 150 kg/ha,  
9. Łubin (żółty, wąskolistny lub biały) – 
150kg/ha, 
10. Groch siewny – 200 kg/ha, 
11. Wyka siewna – 80 kg/ha, 
12. Bobik – 270 kg/ha, 
13. Ziemniak – 2000 kg/ha, 
14. Mieszanki zbożowe – 140 kg/ha. 
    Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz 
formularz wniosku są dostępne na stronie 
internetowej ARR: WWW.arr.gov.pl, w siedzibie 
OT ARR w Lublinie ul. Unicka 4, u doradców 
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub 
biurach Lubelskiej Izby Rolniczej. 
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy  
w Lublinie 
ul. Unicka 4, 20-126 LUBLIN 
Tel. (081) 444-45-33, Faks (081) 444-45-32. 

Redakcja 
 

Kurs chemizacyjny 
  Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie 
rolników  Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Kraśniku informuje, że w dalszym 
ciągu przyjmowane są zapisy na kurs 
chemizacyjny. Pierwszy etap szkolenia 
obejmujący dwie grupy szkoleniowe odbędzie się 
w dniach: 

1. 02.04.2009 – I grupa – wykład stanowiący 
część teoretyczną,  

2. 03.04.2009 – II grupa – wykład 
stanowiący część teoretyczną, 

3. 06.04.2009 – I i II grupa –obejmujący 
część praktyczną szkolenia. 

Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem 
zaświadczenia które jest ważne przez 5 lat.  
Koszt kursu wynosi 75 zł od osoby. 
Osobami do kontaktu w sprawie szkoleń są: 
Pani Teresa Białas  ZDR Kraśnik   –    
661 107 248, 

Pani Marzena Pielaszkiewicz  UG Kraśnik   -  
081 884 35 84. 
 

Badajmy glebę 
 

         Konieczność wykonywania analiz 
glebowych, podyktowana jest dostosowywaniem 
się polskiego rolnictwa do wymagań unijnych 
oraz względami ekonomicznymi gospodarstwa, 
wnikającymi z ciągłego wzrostu cen nawozów 
sztucznych. Znaczne obniżenie kosztów produkcji 
w rolnictwie możliwe jest do zrealizowania 
poprzez racjonalne nawożenie, które ma 
decydujący wpływ na jakość i wielkość plonów. 
Podstawą właściwego nawożenia z kolei jest 
analiza gleby. Często rośliny nawożone są  
w sposób nieodpowiedni. Dzieje się tak dlatego, 
że nawozi się je według pewnych schematów, 
które nie uwzględniają zasobności gleby. 
Nawożenie takie odbywa się zwykle na podstawie 
wymagań pokarmowych roślin, czyli ilości 
składników jaką roślina, w zależności od gatunku, 
pobiera na wytworzenie określonego, 
planowanego plonu. W oznaczaniu wysokości 
dawek poszczególnych składników, czyli potrzeb 
nawozowych, należy brać pod uwagę — oprócz 
wymagań pokarmowych rośliny — również stan 
gleby, która jest buforem pochłaniającym 
składniki pokarmowe (także te dostarczane  
z nawozami) i umożliwiającym roślinom ich 
pobieranie w zależności od potrzeb. 
         Na potrzeby nawozowe ma wpływ nie tylko 
ogólna zawartość składników w glebie, ale także 
ich dostępność, która zależy od składu 
mechanicznego gleby, wilgotności, odczynu, 
temperatury, zawartości materii organicznej. 
Analiza chemiczna gleby pozwala uzyskać 
informacje o zasobności gleby                                        
w przyswajalne dla roślin składniki, na tej 
podstawie opracowywane są zalecenia nawozowe. 
Dlatego zachęcamy rolników do sprawdzenia 
stanu zasobności gleb w składniki mineralne. 
Badanie gleby wykonywane jest przez Okręgową 
Stację Chemiczno – Rolniczą w Lublinie.  
         Możliwe jest dofinansowanie z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska      w wysokości 
7,00 zł do jednej próbki glebowej w zakresie 
podstawowej analizy gleby – pełna odpłatność 
wynosi 9.40 zł za 1 próbkę glebową. Specjalistą 
terenowym obsługującym m. in. Gminę Kraśnik 
jest Pan Rafał Czobot, z którym można 
kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio pod 
nr Tel. 603 644 917, lub za pośrednictwem 
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Urzędu Gminy pod nr Tel. (081) 884 35 84, lub 
sołtysów poszczególnych sołectw. 

M. Pielaszkiewicz 
 

Przypominamy!!! 
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2009, 
rolnicy mogą składać w biurach powiatowych 
ARiMR, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oraz za 
pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 16 
marca do dnia 15 maja 2009 r.  
Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 
dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 
dnia 9 czerwca 2009 r., jednakże za każdy dzień 
roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność 
będzie pomniejszona o 1% . 
Termin na składanie wniosków nie podlega 
przywróceniu. 

Redakcja 
 

Wałęsające się  psy  
       Do Urzędu Gminy w Kraśniku zgłaszane są 
skargi mieszkańców na wałęsające się psy, które 
stanowią istotne zagrożenie dla osób 
korzystających z otoczenia, szczególnie dla 
uczęszczających do szkoły dzieci. Informuję, że 
osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do przestrzegania przepisów 
prawa obowiązujących w tym zakresie, 
określonych szczegółowo w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kraśnik z dn. 30.03.2007 r. (Rozdział 8), zgodnie 
z którym psy nie mogą być pozostawiane bez 
właściwej opieki i dozoru, nie mogą być uciążliwe 
dla otoczenia a zwolnienie psów z uwięzi na 
terenie nieruchomości właściciela może nastąpić 
tylko wówczas gdy nieruchomość wyposażona 
jest w ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie 
się psów na zewnątrz.                                                                        
Niedopuszczalne jest puszczanie psów luzem 
bez kagańca i nadzoru właściciela poza obręb 
własnej nieogrodzonej posesji. W związku  
z powyższym proszę o zabezpieczenie ogrodzeń  
w taki sposób aby psy nie mogły wydostawać się 
poza ich obręb i nie stanowiły zagrożenia dla osób 
postronnych. Kto nie wykonuje obowiązków 
określonych w regulaminie podlega karze 
grzywny, natomiast za ewentualne szkody 
wyrządzone przez psy poszkodowani mogą 
domagać się odszkodowań od osób 
utrzymujących psy. 
 Mając na uwadze serie tragedii związanych  
z pogryzieniem i zagryzieniem dzieci przez psy 
w Polsce wnoszę o zabezpieczenie właściwej 
opieki i nadzoru nad utrzymywanymi psami.  

W przypadku niedopełnienia powyższych 
obowiązków sprawy będą kierowane do 
organów ścigania. 

 Redakcja                                                                    
 

INFORMACJA 
Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Kraśnik 
informuje,  
że wzorem lat ubiegłych również w roku 2009 
organizuje uroczystość Jubileuszu 50-lecia 
Pożycia Małżeńskiego.  
Zainteresowane pary małżeńskie, które 
zawierały związek małżeński w roku 1958 lub 
w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły  
w tej uroczystości, prosimy o osobiste 
zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Kraśniku, 
ul. Piłsudskiego 1, pok. nr 4, w terminie do 
końca kwietnia 2009 roku.  
Należy przynieść ze sobą odpis skrócony aktu 
małżeństwa. 

Wójt Gminy Kraśnik 
 

Z życia Klubu LKS ,, Kowalin” 
 Klub sportowy z Kowalina przygotowując 
się do rundy rewanżowej wznowił treningi  
z początkiem marca. Do zespołu dołączyło  
w przerwie zimowej dwóch zawodników, którzy  
stali się dużym wzmocnieniem. Chciałbym 
zaznaczyć, że jednym z zawodników jest Damian 
Sołtys kiedyś już występujący w naszym zespole 
w rozgrywkach klasy ,,C”. Damian obecnie został 
wypożyczony na okres 6 m-cy ze Stali Kraśnik. 
W LKS Kowalin obecnie został zatrudniony 
trener Dariusz Matysiak – w roku 2008 trener 
starszych juniorów Stali Kraśnik. Pod wodzą 
nowego trenera zespół trenuje 3 – razy w tygodniu 
na boisku ,,Orlik” w Kraśniku Fabrycznym.  
W przygotowaniach do rundy wiosennej rozegrał 
jak do tej pory trzy sparingi. Pierwszy  odbył się  
7 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
obiektach KSZO Ostrowiec z Wisłą Annopol. 
Drużyna z Kowalina przegrała ten sparing 1:3, 
chciałbym zaznaczyć że Wisła Annopol obecnie 
występuje w rozgrywkach ligi okręgowej, to jest 
dwie ligi wyżej od Kowalina występującego  
w klasie „B”. Kolejnym rywalem  był zespół  
ULKS Dzierzkowice występujący w tej samej 
klasie rozgrywkowej. Sparing odbył się  
w 21 marca w Dzierzkowicach, zespół 
gospodarzy poniósł porażkę z Kowalinem 0:5. 
Dnia 22 marca odbył się kolejny sparing,  
a rywalem był zespół z ligi Okręgowej – GKS 
Gościeradów. Drużyna LKS Kowalin po 
wyrównanym i zaciętym meczu odniosła 
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zasłużone zwycięstwo 1:0.  Sezon wiosenny LKS 
Kowalin rozpocznie 19 kwietnia 2009 r. na 
wyjeździe w Batorzu. Wszystkich kibiców 
serdecznie zapraszamy na nasze mecze, wszystkie 
informacje o klubie dostępne są na stronie 
internetowej www.lkskowalin.futbolowo.pl.      
   

Marcin Kozub 
Prezes LKS Kowalin                                                                                                             

 
Ogłoszenia bezpłatne reklamowe: 
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Zachęcamy innych przedsiębiorców  
o zamieszczanie swoich krótkich reklam. 
 

OGŁOSZENIE!!! 
Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Ekodol”  
w Sandomierzu oferuje do sprzedaży rolnikom  
z terenu Gminy Kraśnik wapna nawozowe  
w następujących asortymentach: 

1. Nawóz wapno – magnezowy  
o zawartości CaO 30 – 33 % i MgO 16 – 
19 % (dolomit – po młynie i z odsiewu). 

2. Nawóz wapniowo – magnezowy 
węglanowy o zawartości CaO 35 – 38 % 
i Mgo 10 – 13 %. 

3. Nawóz wapniowo węglanowy  
i zawartości CaO ponad 50 % (wapno 
kredowe). 

4. Nawóz wapniowy węglanowy  
o parametrach zbliżonych do kredy 
zawozowej, o zawartości CaO ponad 50 
% (jurajski). 

5. Nawóz wapniowy tlenkowy (odpad przy 
produkcji wapna hydratyzowanego)  
o zawartości CaO ok. 70 %. 

6. Nawóz wapniowo – magnezowy 
tlenkowy o zawartości CaO ponad 40 % 
i MgO ponad 20 %. 

 
W ceny wapna wkalkulowany jest koszt 
transportu i VAT. Informacje szczegółowe na 
temat wysokości cen, warunków dostaw, doboru 
odpowiedniego wapna do określonej gleby itd. 
można uzyskać pod numerem: 
Tel. – fax: 015 832 55 77 
Tel. Kom.: 0 602 210 733 
WWW.ekodol.com.pl 
e-mail:ekodol@interia.pl, biuro@ekodol.com.pl 
lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Ekodol” ul. Czachowskiego 
11/3, 27-600 Sandomierz. 
 

Gabinet lekarski 
Dr n. med. Krystyna Kłosowska -Kapica 

Porady z zakresu chorób wewnętrznych oraz 
gastroenterologii. 

Kraśnik 
ul. Narutowicza 1/13u 

gabinet czynny : środa od 16.30 do 17.30 
sobota od 9.30 do 10.30 

 

OGŁOSZENIE!!! 
Najlepszej jakości WĘGIEL  ze Śląska: orzech, 

kostka, miał. 
Tanio! 

Możliwość sprzedaży ratalnej. 
Załadunek gratis i możliwość transportu. 

Oferuje 
Stały punkt sprzedaży firma  

BAMA w Stróży, tel.: (081) 821 01 03 
Gwarantujemy udany zakup! 

 

Wydawca:     Urząd Gminy Kraśnik       Rej. Pr. 822     (miesięcznik) 
Red. Andrzej Wojtan, Izabela Krawczyk 
 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę 
indywidualnych artykułów. 

OGŁOSZENIE!!! 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Marcin Patyniak 
Ul. Podleska 50 
23-200 Kraśnik 

Tel.: (081) 884 49 62 
Wykonujemy usługi w zakresie 

� Przyłącza i sieci wodno – kanalizacyjne 
� Przyłącza gazowe 
� Instalacje sanitarne 
� Instalacje centralnego ogrzewania 

Sprzedaż i montaż: 
� Kotły c.o. 
� Przydomowe oczyszczanie ścieków 
� Systemy solarne 
� Oraz wszelkie artykuły hydrauliczne 

Terminowe wykonywanie prac!!! 
Możliwość negocjacji cen!!! 

Tel. Kom. 0607 820 930 
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