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Cenny zabytek ze Stróży będzie  
wyremontowany 

 
   Kaplica pod 
wezwaniem Św. 
Trójcy w Stróży, 
wzniesiona w latach 
1766-1767 jest 

obiektem 
szczególnym. Została 
założona na planie 
trójkąta i należy 
donielicznych tego 
typu budowli 
sakralnych w Europie 
i świecie. Przez 

ostatnich kilkanaście lat była opuszczona, co 
powodowało niszczenie budynku. Wkrótce jednak 
obiekt zostanie odnowiony. Lubelski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na 
prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku decyzją z 10 
kwietnia br, zatwierdziło projekt budowlany  
i udzieliło pozwolenia na remont kaplicy. Został 
już ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy 
prac budowlanych. 
   Kaplica pw. Św. Trójcy w Stróży jest objęta 
ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru 
zabytków woj. lubelskiego w dniu 20 listopada 
1966 roku. Warto przy tym wspomnieć o historii 
miejsca, gdzie się znajduje. Miejscowość Stróża 
powstała jeszcze w średniowieczu. Z dokumentów 
historycznych wynika, że kościół istniał tutaj już 
w 1260 roku. Parafia w Stróży figuruje  
w dokumentach w 1325 roku, obejmując wtedy 
Kraśnik. Dopiero w 1399 roku przeniesiono  

 
parafię ze Stróży do Kraśnika. Prawdopodobnie 
średniowieczny kościół był zlokalizowany  
w miejscu obecnej kaplicy. 
  W roku 1766 Teresa Aniela z Michałowskich 
Zamoyska wraz z synem ordynatem Klemensem 
Zamoyskim ufundowała kaplicę pod wezwaniem 
Św. Trójcy. Kaplica wotywna powstała w obrębie 
folwarku, w pobliżu dworu, gdzie w 1738 roku 
urodził się Klemens Zamoyski. Założoną na 
planie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami 
kaplicę od północy poprzedza kwadratowa 
kruchta. Na początku kaplica była wyposażona  
w trzy ołtarze: główny św. Trójcy i dwa boczne- 
św. Jana Nepomucena i św. Walentego. W swojej 
historii nie zawsze była obiektem kultu i dbałości 
o jej stan techniczny. Na przełomie XIX i XX 
wieku zniszczona kaplica pełniła rolę spichlerza. 
W 1910 roku została odnowiona i przywrócono 
jej funkcje sakralne. Od 1957 roku był to kościół 
rektoralny z prawem prowadzenia ksiąg. 
Pierwszym proboszczem był ks. Marian 
Dwornicki, nie było wówczas plebanii. Przez 14 
lat ksiądz mieszkał w domu Marii i Władysława 
Kościów. W 1975 roku erygowano powtórnie 
parafię, a kaplica pełniła rolę kościoła aż do 10 
listopada 1991 roku, kiedy to wyświęcono nowy 
kościół pełniący odtąd funkcję kościoła 
parafialnego. 
  Od tamtej pory kaplica została opuszczona  
i zaniedbana. Dopiero w ostatnich czterech latach, 
przybyły z Trawnik ksiądz kanonik Grzegorz 
Stąsiek spojrzał z troską na ten cenny zabytek. 
Wspólnie z wójtem gminy Kraśnik- Mirosławem 
Chapskim podjął działania by kaplicę 
wyremontować, zanim popadnie w całkowitą 
ruinę. 
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-W pierwszym etapie roboty budowlane polegać 
będą na odtworzeniu pierwotnej formy kształtu 
dachu i nowym pokryciu dachu, naprawie  
i konserwacji tynków zewnętrznych, malowaniu 
elewacji, wykonaniu odwodnienia- mówi ksiądz 
Stąsiek. 
Inwestorem zadania jest Parafia 
Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy 
Świętej i M. B. Częstochowskiej w Stróży. Ksiądz 
Stąsiek zabiegał o pomoc finansową na ten cel  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Okazało się, że z pozytywnym 
skutkiem. Także z tegorocznego budżetu gminy 
udzielona została dotacja na budowę kaplicy. 
- W następnym etapie planowane jest 
zagospodarowanie otoczenia, przebudowa 
dzwonnicy, utwardzenie placu, iluminacja 
świetlna i ogrodzenie terenu. Przewiduje się, że  
w miarę posiadanych środków może powstać taras 
widokowy- dodaje z dumą wójt  Mirosław 
Chapski. 
  Warto dodać, że kaplica znajduje się przy 
wytyczonej turystycznej trasie rowerowej  
z Kraśnika przez Stróżę, początkiem Roztocza  
i dalej do Lwowa. Dla turystów czekają też inne 
atrakcje. W sąsiedztwie kaplicy rośnie pomnik 
przyrody, liczący ponad 380 lat klon- jawor. Ma 
wysokość 18 metrów i blisko 600 cm obwodu. 
Jest to jedno z najstarszych drzew tego gatunku  
w Polsce. 

Andrzej Wojtan 
 
Święty Florian – Patron Strażaków 

04.05.2009 r. 

 
Rozmowa z Druhem Bogdanem Krzyżakiem, 

zasłużonym działaczem  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży 

 
- Jak zaczęła się Pana działalność w Straży Pożarnej? 

- W Straży Pożarnej zacząłem działać od 1946 
roku. Na początku przez pierwsze dwa lata byłem 
zamiataczem, tz. zamiatałem podłogi w remizach, 
nie mogłem być jeszcze strażakiem bo nie miałem 
18 lat, a do straży przyjmowali dopiero wtedy jak 
się skończyło 18 lat. Po uzyskaniu pełnoletniości 
odbyłem kurs pierwszego stopnia w Kraśniku. 
Wtedy awansowałem na sekcyjnego i miałem 
kolejne szkolenia w Krasnymstawie i w Chełmie. 

Gdy byłem na ostatnim szkoleniu w Chełmie 
pracowałem już w OTL-u. Pewnego razu 
przyjechał komendant Straży Pożarnej  
z Kraśnika i załatwił z moim dyrektorem żebym 
był założycielem i komendantem Zakładowej 
Straży Pożarnej, oczywiście zgodziłem się  
i miałem własną drużynę, zdobyłem motopompe  
i węże gaśnicze do naszej zakładowej jednostki do 
OTL-u. Ćwiczyłem całą drużynę  
i przygotowywałem do akcji w razie pożaru. 
Po 26 latach pracy w uciążliwych warunkach  
w OTL-u przeszedłem na rentę i od tamtego czasu 
byłem już tylko strażakiem w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stróży. Tam przez pewien czas byłem 
na stanowisku Naczelnika OSP.    
- Jak powstała i jak się rozwijała Ochotnicza Straż 

Pożarna w Stróży? 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Stróży powstała  
w 1927 roku. Naczelnikiem był wtedy Kalicki,  
a remiza znajdowała się w budynku dawnej 
mleczarni w Stróży. Pan Kalicki pełnił funkcje 
naczelnika do czasów II wojny światowej. W tym 
czasie partyzanci podszywali się za strażaków  
i hitlerowcy się zorientowali, wezwali naczelnika 
razem z gospodarzem i od tamtej pory nowym 
naczelnikiem OSP był pan Kazula. On zaś na tym 
stanowisku był do czasu zawodów, na których 
drużyna ze Stróży wypadła bardzo źle, a Stróża 
była znana z jednej z najlepszych jednostek OSP 
w okolicy i z tego powodu zdjęto go z tego 
stanowiska. Nowym naczelnikiem został 
Szumniak Bronisław. Wtedy też ja pełniłem 
najpierw funkcje sekcyjnego, później zastępcy i w 
końcu zostałem naczelnikiem. Po mnie na to 
stanowisko wszedł Józef Amrozy, a po nim Pan 
Rak.  
Jak wspomniałem wcześniej remizy, która dziś 
jest siedzibą OSP wcześniej nie było. Budynek 
nowej remizy budowaliśmy wspólnie wszyscy. 
Najpierw walczyliśmy o teren pod remizę  
i w końcu wywalczyliśmy od nadleśnictwa plac. 
Sami kopaliśmy po nocach fundamenty, 
organizowaliśmy zabawy z których zebrane 
pieniądze były przeznaczone na nową remizę. 
- Jakie są różnice między strażą pożarną dawniej  

a dziś? 

- Kiedyś mieliśmy dużo gorszy sprzęt gaśniczy, 
nie było samochodów a pożarów było dużo więcej 
niż dziś. Nie było tygodnia żeby we wsi nie było 
pożaru, np. jak pożar był w Słodkowie Trzecim to 
wodę pompowano ze stawu w Słodkowie Drugim, 
który jest na łące u Pana Plachy, w innych 
przypadkach pompowano wodę z rzeki jeżeli była 
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taka możliwość. Na stanie mieliśmy węże 
gaśnicze W-52. 
Dziś nie trzeba pompować wody tylko  
w samochodach się wozi, różnica jest duża, ale 
organizacja między strażakami kiedyś była lepsza. 
Teraz jak się pytam kolegów ze straży, którzy 
chodzą na zbiórki jak tam było, co się dzieje to 
odpowiadają, że to już nie to samo co kiedyś, że 
nie przychodzi już tyle członków co za naszych 
czasów. Na liście jest kilkadziesiąt osób a na 
zbiórce kilkanaście. 
Jak ja byłem jeszcze czynnym strażakiem to 
zbiórki organizowaliśmy o 5 rano i wszyscy 
stawiali się, był trening i często zbiórki były po 
zabawie, a mimo to i tak wszyscy byli.  
W drużynie było nas 43 i zawsze na zbiórkach 
wszyscy byli. Najważniejszą różnicą między starą 
strażą a nową jest to że kiedyś strażacy umieli się 
bardziej zorganizować i przywiązywali do służby 
w OSP dużą wagę, dla młodego chłopaka służba 
była wyróżnieniem, czymś z czego mógł być 
dumny, teraz telewizja dla młodych ludzi jest 
ważniejsza niż służba. 
- Czy Pana zdaniem OSP powinny dalej działać  

i istnieć? 

- Tak, jak najbardziej. OSP jest bardzo potrzebne, 
tylko żeby wróciła dawna świetność Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  
- Dziękuję za rozmowę.  

Rozmowę przeprowadziła I.K. 
 

W 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II 
 

Tradycją już się stały 
coroczne spotkania lokalnej 
społeczności w rocznicę śmierci 
Papieża Polaka przy tablicy 
pamiątkowej poświęconej 
Janowi Pawłowi II (na budynku 
Publicznego Gimnazjum  
w Stróży). 
 W tym roku, w dniu  

2 kwietnia mieszkańcy wraz z przedstawicielką 
posła J. Stawiarskiego, radnych powiatu 
kraśnickiego i gminy Kraśnik oraz Wójtem 
Gminy Mirosławem Chapskim rozpoczęli 
rocznicowe obchody uroczystą Mszą Świętą  
w kościele parafialnym. Następnie 
kilkusetosobowa grupa z zapalonymi zniczami  
w dłoniach przeszła do gimnazjum. Tam złożono 
wiązanki kwiatów i znicze przy tablicy, po czym 
wsłuchano się w słowa poezji Karola Wojtyły  
w wykonaniu gimnazjalistów. Kolejną atrakcją 
był występ kraśnickiego barda Jacka Kadisa,  

a później zespołu muzycznego z gimnazjum. 
Spotkanie zakończyła o godz. 21.37 wspólnie 
odśpiewana „Barka”, łącząc  poczucie duchowej 
więzi z Patronem oraz wspólnotowej jedności 
mieszkańców. 
 To wieczorne spotkanie było hołdem 
złożonym Janowi  Pawłowi  II oraz okazją  
do chwil refleksji nad Jego dziedzictwem 
pozostawionym nam wszystkim i do spojrzenia  
z perspektywy minionych czterech lat na to, co  
z tą spuścizną robimy. Stało się okazją  
do przypomnienia przeżyć i zobowiązań  
z tamtych chwil „umierania Papieża”.  Muzyka 
i poezja w drugiej części uroczystości poruszyła  
w nas serca, za co autorom i wykonawcom 
serdecznie dziękujemy. 

A. Tymińska 
 

Wzrasta ilość wypadków na wsi 
(ciąg dalszy artykułu z poprzedniego wydania 

 Naszej Gminy) 
 

Najczęstsze przyczyny wypadków: 
� Pogryzienie, uderzenie, przygniecenie 

przez zwierzęta; w 2008 roku zgłoszono 7 
zdarzeń wypadkowych, co stanowi 5,15 
% wszystkich wypadków zgłoszonych do 
PT KRUS Kraśnik. większość takich 
wypadków spowodowana została złym 
stanem              pomieszczeń 
inwentarskich - ich ciasnotą, 
usytuowaniem żłobów i koryt w taki 
sposób, że po to aby do nich dotrzeć, 
trzeba wejść między zwierzęta. Następną 
przyczyną jest powierzanie obsługi 
zwierząt, przepędzania ich, a nawet 
pomocy przy załadunku - osobom do tego 
nie przygotowanym.     

� Upadek przedmiotów; w roku 2008 
zgłoszono do Tutejszej Placówki KRUS 9 
zgłoszeń wypadkowych, których 
przyczyna tkwiła w upadku przedmiotu na 
określoną część ciała pracującej osoby. 
Zdecydowana większość wypadków w tej 
kategorii zaistniała podczas obsługi 
wszelkiego typu urządzeń 
transportowych. Rolnicy, którzy odnieśli 
obrażenia zaliczone do tej kategorii często 
pracowali w pośpiechu, byli nieuważni, 
zdekoncentrowani. Większość 
użytkowanych przez rolników przyczep 
nie posiada sprężyn odciążających 
utrzymujących zaczep nad podłożem po 
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odczepieniu od ciągnika. Stanowi to  
z jednej strony zagrożenie upadku 
zaczepu na stopy, a ponadto utrudnia 
bezpieczne sprzęganie. 

� Zetknięcie się z ostrymi narzędziami 
ręcznymi i innymi ostrymi narzędziami;  
w szóstej w odniesieniu do wielkości 
grupie przyczyn wypadków, wystąpiło 
sześć zdarzeń wypadkowych, 
stanowiących 4,41% ogółu odnotowanych 
wypadków w 2008 roku w PT KRUS 
Kraśnik. Wypadki tego typu maja miejsce 
podczas posługiwania się siekierami 
(rąbanie drewna), kosami, nożami  
i widłami. Skaleczenia i amputacja 
palców lub części dłoni siekierą 
występują najczęściej wtedy, gdy rolnicy 
przytrzymują rąbany materiał lewą ręką, 
zaś skaleczenia nożami – podczas 
ręcznego ogławiania i rozdrabniania 
okopowych.  
W niektórych przypadkach do wypadku 
dochodzi na skutek niewłaściwego stanu 
narzędzi.  

� Przejechanie, uderzenie przez środek 
transportu w ruchu; w 2008 roku 
odnotowano 4 zdarzenia w tej kategorii. 
Wypadki te są uważane za najgorsze  
w skutkach, przy czym do tej grupy 
zaliczane są także wypadki przejechania 
przez przemieszczające się samobieżne 
maszyny rolnicze. W tej grupie 
przeważaja wypadki drogowe, wywrotki  
i przygniecenia przewróconym 
ciągnikiem – podczas transportu w terenie 
pofałdowanym, a także podczas prac 
polowych w okolicach rowów i uskoków. 
Poza trudnymi warunkami na 
występowanie tych wypadków ma wpływ 
zły stan techniczny ciągników, 
kwalifikacje kierowców i jazda po 
spożyciu alkoholu oraz lekkomyślność. 

� Nagłe zachorowania; w roku 2008 
odnotowano w PT Kraśnik 2 przypadki 
nagłych zachorowań. Stanowi to 1,47 % 
ogólnej ilości zgłoszonych zdarzeń 
wypadkowych. Zgłaszane wypadki 
dotyczą tylko i wyłącznie przeciążeń 
różnych partii ciała wykonywana przez 
rolnika ciężką pracą. 

� Inne zdarzenia nie zakwalifikowane do 
żadnej z wymienionych grup; w roku 
2008 w tej kategorii zdarzeń odnotowano 

12 zgłoszeń wypadkowych. Do zdarzeń 
skutkujących zgłoszeniem ich do PT 
KRUS przyczyniło się niefortunne 
postawienie stopy, na nierównym  
i śliskim podłożu, brak uzgodnionych 
sposobów porozumiewania się przy pracy 
zespołowej oraz nieuwaga, 
dekoncentracja, rutyna i pośpiech a także 
należą do nich: uderzenia drzwiami  
i odpryskami metali, młotkiem itp. 

Z analizy zdarzeń wypadkowych wynika, że 
przyczyną zdecydowanej większości 
wypadków powstałych podczas pracy rolnika 
były jak zawsze : 

1. pośpiech, nieuwaga dekoncentracja  
i rutyna;  

2. zły stan nawierzchni;  
3. nieodpowiednie obuwie (znoszone, 

zabłocone); 
4. nie stosowanie odpowiednich drabin  

i podestów; 
5. zły stan techniczny narzędzi, maszyn  

i urządzeń; 
6. nieprawidłowa konstrukcja budynków. 

Informacja KRUS 
 

INFORMACJA GMINNEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KRA ŚNIKU 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kraśniku informuje, że od  2008 roku został 
zrealizowany projekt systemowy w ramach 
Priorytetu VII ,,Promocja Integracji Społecznej’’, 
Działanie 7.1,,Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji’’, Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój   
i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki  pomocy społecznej’’ PO KL. 

 Pt ,, AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – 
ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 

TERENIE GMINY KRAŚNIK’’  
Realizacja projektu trwała od 01 marca do  
31 grudnia 2008r. i obejmowała przeszkolenie          
5-beneficjentów bezrobotnych, w tym  
4 - długotrwale bezrobotnych. 

Celem projektu było zapewnienie równych 
szans dostępu do zatrudnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego 
i społecznego poprzez przygotowanie tych osób 
do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem 
pracy.  
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W ramach projektu  zostały zrealizowane 
następujące działania : 

a) warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji 
życiowych, m-c maj 2008r. 
b) kurs gastronomii z elementami cateringu,  
m-c czerwiec – listopad 2008r. 
c) obsługa komputera i kas fiskalnych,  
m-c czerwiec – listopad 2008r. 
d) indywidualne doradztwo zawodowe,  
m-c grudzień 2008r. 
 Beneficjenci projektu pozytywnie 
ukończyli warsztaty podnoszenia kompetencji 
życiowych i odbyli szkolenia zawodowe. 
Końcowym etapem  w realizacji projektu było 
indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy. 

Obecnie od stycznia 2009 roku  do grudnia 
2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kraśniku realizuje kolejny projekt pt. 
„Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie Gminy Kraśnik". Realizacja 
projektu rozpoczęła się w m-cu styczniu i będzie 
trwała do m-ca grudnia 2009 roku i obejmuje  6- 
beneficjentów. 

W ramach projektu  zostaną zrealizowane 
następujące działania : 

   a) warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji 
życiowych, 

 b) indywidualne doradztwo zawodowe, 
   c) kurs wizażu i stylizacji paznokci, 
   d) opiekun osoby starszej, dziecka, 
   e) kurs florystyczny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kraśniku reprezentowany przez Panią 
Kierownik Annę Wronka działa również  
w koalicji w partnerstwie lokalnym instytucji             
z terenu powiatu kraśnickiego, Projekt 
Równowaga – Praca – Rodzina na rzecz 
Zrównoważonej Aktywizacji Zawodowej kobiet  
i mężczyzn zajmujących się osobami zależnymi. 
Koalicje tworzą następujące instytucje: MOPS w 
Kraśniku, PCPR w Kraśniku, PUP w Kraśniku, 
PZPPP w Kraśniku, ZDZ w Lublinie Oddział w 
Kraśniku. 

Najważniejszym zadaniem Partnerów 
Koalicji jest świadczenie kompleksowych usług 
doradczo-szkoleniowych osobom pozostającym 
poza rynkiem pracy wskutek sprawowania opieki 
nad osobą zależną np. dzieckiem, osobą 
niepełnosprawną, osobą starszą. Celem działań 
jest aktywizacja zawodowa i wsparcie takich osób 
w zakresie godzenia życia zawodowego  
z rodzinnym oraz pomoc w pokonywaniu barier  

z tym związanych. Udział w procesie aktywizacji 
zawodowej, dostosowanym do potrzeb rynku 
pracy i wymagań osób mających takie trudności, 
jest szansą powrotu lub wejścia na rynek pracy, 
podniesienia czy aktualizacji posiadanych 
kwalifikacji zawodowych, kontaktu z osobami, 
które mają podobne problemy i aspiracje. Obecnie 
trawa rekrutacja osób. Zapraszamy chętnych do 
wzięcia udziału w projekcie. 
 W 2008 roku powstało Kraśnickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.                          
Siedzibą Stowarzyszenia jest MOPS Kraśnik,  
ul Grunwaldzka 2 w Kraśniku. Od 2009 roku                    
Stowarzyszenie rozwinęło współpracę  
z: Urzędem Miasta Kraśnik, MOPS w Kraśniku, 
GOPS w Kraśniku, CKiP w Kraśniku, oraz 
organizacje pozarządowe o podobnym charakterze 
działania: Centrum      Wolontariatu, Bractwo  
Ks. Zielińskiego, itp. Stowarzyszenie obecnie 
realizuje szkolenie pt. „Pierwszy krok na rynek 
pracy” w ramach szkolenia organizowane są 
zajęcia z psychologiem indywidualnie i grupowe, 
zajęcia z doradcą zawodowym, oraz zajęcia 
komputerowe.  
Korzystający ze szkoleń mogą nabyć różne 
umiejętności np. napisać Curriculum Vitae , list 
motywacyjny i przygotowywanie się do rozmowy 
kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Ze 
szkoleń mogą korzystać osoby posiadające 
orzeczenia o niepełnosprawności oraz osoby 
opuszczające placówki opiekuńczo wychowawcze 
i rodziny zastępcze. Nasz Ośrodek skierował  
z terenu Gminy Kraśnik kilka osób do wzięcia 
udziału w szkoleniu. 

Kierownik GOPS, Anna Wronka 
 

Regulamin gminnego konkursu na: 
„Najładniejszy ogródek przydomowy  

i najbardziej zadbane  
gospodarstwo rolne”  

w edycji 2009 r. 
 

I.      Cele konkursu: 
Zachęcenie mieszkańców gminy do poprawy 
estetyki zabudowy, warunków higieniczno – 
sanitarnych zagród wiejskich, ogrodów i działek. 
Konkurs winien skłonić mieszkańców do 
podejmowania lub kontynuowania prac 
porządkowych oraz organizacyjno – technicznych 
w zakresie poprawy warunków ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy  
w gospodarstwie rolnym. 
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Uczestnicy konkursu – mieszkańcy Gminy 
Kraśnik. 
 
II.  Organizacja konkursu: 
1. Kategorie konkursu: 
̶   najładniejszy ogródek przydomowy; 
̶   najbardziej zadbane gospodarstwo rolne; 

 
III.  Organizatorzy konkursu: 
1. Wójt Gminy Kraśnik; 
2. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  

w Kraśniku; 
IV.  Udział w konkursie: 
1. W konkursie mogą brać udział właściciele 
ogrodów przydomowych i gospodarstw rolnych  
z Gminy Kraśnik. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie 
do Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Piłsudskiego 1 
ogrodu lub gospodarstwa w terminie do 25 maja 
2009 r. Zgłoszenia do konkursu gminnego 
przyjmuje: 
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Kraśnik, pok. nr 1 tel. 081 884 35 
84 lub Sekretariat UG tel. 081 884 34 27. 
Udział w konkursie mogą zgłaszać właściciele 
ogrodów przydomowych i gospodarstw rolnych, 
radni, sołtysi, rady sołeckie, koła gospodyń 
wiejskich, inne organizacje społeczne. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy 
Urzędu Gminy Kraśnik oraz laureaci konkursu  
z dwóch ostatnich lat. 
 
V. Termin konkursu: 
1. Powołana przez wójta gminy komisja 
konkursowa dokona oceny ogrodów  
i gospodarstw w terminie do 10 czerwca 2009 r.  
2. Komisja wytypuje najlepszy ogród  
i gospodarstwo do etapu powiatowego. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi 30 sierpnia 2009 podczas Dożynek 
Gminnych. 
 
VI.  Nagrody: 
1. Za wyróżnione w etapie gminnym ogródki  
i gospodarstwa rolne przyznane będą nagrody 
pieniężne i dyplomy. 
2. Wysokość nagród wynosi: 
a/ w kategorii ogródków przydomowych: 
1 miejsce – 400 zł 
2 miejsce – 300 zł 
3 miejsce – 200 zł 
b/ w kategorii gospodarstw rolnych: 
1 miejsce – 500 zł 

2 miejsce – 400 zł 
3 miejsce – 300 zł 
3. Istnieje możliwość przyznania więcej niż jednej 
nagrody za poszczególne miejsca, w ramach 
posiadanych środków finansowych. 

Organizatorzy 
 

INFORMACJA!!! 
W ostatnim czasie pojawiło się sporo 
informacji  
o tym, że Gmina Kraśnik zamierza budować 
obiekty sportowe w Spławach Pierwszych. 
Informuj ę, że dotychczas gmina nie ma w 
swoich planach takiej inwestycji. Na pewno nie 
ma to żadnego związku z planami budowy 
ujęcia wody. 

Wójt Gminy 
 

OGŁOSZENIE!!! 
Informujemy że w Urzędzie Gminy Kraśnik  
w pokoju nr 3 mogą Państwo uzyskać pomoc 
przy wypełnianiu wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Zapraszamy. 
 
OGŁOSZENIA REKLAMOWE BEZPŁATNE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZACHĘCAMY PRZEDSIĘBIORCÓW  
O ZAMIESZCZANIE SWOICH REKLAM !!! 

 
 
 
 

 
WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI PŁYNNYCH 

Anna Kowalik 
Ul. Suchyńska 20 
23-200 Kraśnik 

Tel.: 081 884 55 99, 081 884 36 39 
Tel. kom. 0 604 15 10 15 

 

 
„AS” 

WYWÓZ NIECZYSTO ŚCI PŁYNNYCH   
I STAŁYCH 
Artur Kowalik 

Ul. Suchyńska 20 
23-200 Kraśnik 

Tel.: 081 884 36 39 
Tel. kom. 0 603 323 977 
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