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Wybory do Parlamentu Europejskiego 
07 czerwca 2009 r. 

Parlament Europejski (PE), 
reprezentuje interesy 
obywateli Unii, przez 
których jest bezpośrednio 
wybierany. Historia 
Parlamentu sięga lat 
pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku i zapisów  
w traktatach założycielskich. 

Od 1979 roku jego posłowie są wybierani  
w wyborach bezpośrednich przez obywateli, 
których reprezentują. 

Wybory do parlamentu odbywają się raz na pięć 
lat. Każdy obywatel Europy ma czynne i bierne 
prawo wyborcze, niezależnie od miejsca 
zamieszkania w UE. Dlatego też Parlament jest 
wyrazicielem demokratycznej woli obywateli Unii 
(która liczy ich już blisko 500 milionów), dbając  
o ich interesy w dialogu z pozostałymi 
instytucjami Unii. 
Posłowie nie zasiadają w Parlamencie 
Europejskim według kraju pochodzenia, lecz 
według przynależności do jednego z siedmiu 
ogólnoeuropejskich ugrupowań politycznych. 
Posłowie reprezentują cały wachlarz poglądów na 
temat integracji europejskiej, od skrajnego 
federalizmu po otwarty eurosceptycyzm. 

Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: 

1. Przyjmuje akty prawa europejskiego –  
w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą 
Europejską. Fakt, że członkowie Parlamentu są 
wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest 

jednym z czynników gwarantujących 
demokratyczne umocowanie prawa europejskiego.  
2. Parlament sprawuje nadzór demokratyczny 
nad pozostałymi instytucjami UE,  
w szczególności nad Komisją Europejską. Do 
jego kompetencji należy zatwierdzanie lub 
odrzucanie kandydatur komisarzy. Parlament 
dysponuje też prawem odwołania Komisji na 
podstawie wotum nieufności  
3. Kompetencje budżetowe. Parlament sprawuje 
pieczę nad budżetem UE. Wraz z Radą przyjmuje 
on budżet UE, a zatem wywiera wpływ 
na wydatki Unii. Zwieńczeniem procedury 
budżetowej jest zatwierdzenie budżetu 
jednogłośnie przez cały Parlament lub odrzucenie 
budżetu przez Parlament.  
 
Podczas kadencji Parlamentu europejskiego  
w latach 2009-2014 Polska będzie miała 50 
przedstawicieli. Tak więc zachęcamy 
mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału  
w wyborach.  

Red. 
List od Prezydenta RP 

 Na ręce Wójta Gminy Kraśnik wpłynął list 
od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z okazji 
dwudziestej rocznicy czerwcowych wyborów do 
Sejmu i Senatu w 1989 roku, oraz pierwszych 
wyborów samorządowych 27 maja 1990 roku. 
Prezydent dziękuje za dotychczasowy trud oraz 
życzy niesłabnącego zapału i wytrwałości  
w dalszych działaniach samorządowych. 

Red. 
Ruszyła budowa obwodnicy 

Od początku maja spychacze i koparki 
pracują przy budowie obwodnicy Kraśnika. Ale 
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oficjalne rozpoczęcie robót nastąpiło  
w poniedziałek, 18 maja. W uroczystości 
uczestniczyli między innymi: Wojewoda 
Lubelski- Genowefa Tokarska, posłowie –Edward 
Wojtas i Wojciech Wilk, dyrektor Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Lublinie- Janusz Wójtowicz, przedstawiciel 
firmy Budimex Dromex- Marian Stańczyk. 
Mieszkańcy kraśnickiego rynku i ulic wzdłuż 
drogi krajowej nr 74 oraz tysiące kierowców 
przejeżdżających tą trasą, na obwodnicę czekają 
od ponad 20 lat. Teraz już wiadomo, że firma 
Budimex- Dromex, która wygrała przetarg na tą 
inwestycję, ma ją zrealizować do listopada 2010 
roku. Obwodnica będzie przebiegać od ulicy 
Przemysłowej, przy skrzyżowaniu z drogą 
krajową- ul. Janowską przez miejscowości 
Pasieka i Podlesie do drogi krajowej nr 74  
w Spławach Pierwszych. Koszt całej inwestycji 
wraz z dokumentacją i nadzorami wyniesie 115 
mln. zł. 
Realizowana obwodnica ma długość 5,37 km. 
Większość trasy (około 5 km) przebiega na 
gruntach Gminy Kraśnik. 

A. Wojtan 
Informacja 

Budimex Dromex informuję, że nie prowadzi 
sprzedaży ziemi z budowy obwodnicy Kraśnika. 
Firma poszukuje mieszkań dla pracowników 
na terenie gminy.  
Wszelkie informacje związane z budową 
obwodnicy udzielane są w siedzibie wykonawcy 
robót: Kraśnik, ul. Kolejowa 12. 

Red. 
 

Zwrot podatku akcyzowego 
 Bardzo dużym zainteresowaniem rolników 
z terenu gminy Kraśnik, cieszyło się składanie 
wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej  
w pierwszym terminie rozliczeniowym tj.  
w marcu 2009 r. 
 W okresie od 01-03 do 31-03-2009 r. do 
tutejszego Urzędu wpłynęło 336 wniosków na 
kwotę wnioskowanego zwrotu podatku 
akcyzowego w wysokości 98 979 zł to jest o 16 
578 zł więcej niż za miesiąc wrzesień ubiegłego 
roku. 
  Jak widać dokonywanie zakupu oleju 
napędowego w uprawnionych do tego punktach  
i zbieranie faktur VAT, a następnie składanie 
wniosków, w wyznaczonych terminach, o zwrot 

podatku akcyzowego, jest opłacalne i chociaż  
w części pomniejsza wysokie koszty produkcji 
rolnej. 
 Przypominamy jednocześnie wszystkim 
producentom rolnym, że następny okres 
rozliczeniowy przypada w dniach od 01 do 30 
września 2009 r. kiedy to w Urzędzie Gminy 
Kraśnik ( pokój Nr 24 ) przyjmowane będą 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, zakupionego w okresie od  
01 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.  
 Fakt zakupu potwierdzony musi być 
wystawioną na rolnika – właściciela gospodarstwa 
rolnego fakturą VAT, którą należy dołączyć do 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 
 Limit oleju napędowego w 2009 roku na  
1 ha użytków rolnych w gospodarstwie wnosi 86 
litrów i można go będzie wykorzystać 
jednorazowo w marcu lub w dwóch terminach  
tj. w marcu i we wrześniu, albo też jednorazowo 
we wrześniu. Obecna stawka zwrotu podatku 
wynosi 0,85 zł za 1 litr zakupionego oleju 
napędowego.  
 W celu prawidłowego wypełnienia 
wniosku należy zabrać ze sobą dowód osobisty,  
nr NIP oraz nr konta bankowego. 
 Wnioski można pobrać również ze strony 
internetowej Urzędu Gminy Kraśnik -
www.krasnik.lubelskie.pl 

E. Zimna 
 

Powiatowy Festyn Sportowo – Rekreacyjny 
Gmin Powiatu Kraśnickiego 

„Stró ża 2009” – 14 czerwca 2009 r. 
Dnia 14 czerwca 2009 r. w miejscowości Stróża 
na obiektach sportowych Gimnazjum odbędzie się 
kolejny festyn sportowo – rekreacyjny, w którym 
rywalizować ze sobą będą drużyny sportowe 
zgłoszone przez reprezentacje miast i gmin  
z terenu naszego powiatu.  
Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS  
w Kraśniku oraz Wójt i Rada Gminy Kraśnik 
Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00. 
Drużyny rywalizować ze sobą będą  
w następujących dyscyplinach: bieg na 100 m, 
rzut lotką do tarczy, skok w dal, tenis stołowy, 
przeciąganie liny, koszykówka, piłka nożna, 
konkurs siłacza, przerzucanie opony traktorowej 
oraz trójbój władz samorządowych. We 
wszystkich konkurencjach będą brały udział 
zarówno kobiety jak i mężczyźni. 
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Oprócz sportu będą różne atrakcje dla dzieci, takie 
jak: elektryczne samochodziki, zjeżdżalnie 
pompowane i wiele innych. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do 
udziału w festynie. 

Red. 
Będzie więcej imprez 

Jest to pierwsza z tegorocznych większych imprez 
organizowanych na terenie Gminy Kraśnik. Już 
tydzień później 21 czerwca o godzinie 11.00 na 
obiektach sportowych w Stróży rozpocznie się 
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych. 
W dniu 19 lipca 2009 r. odbędą się Dni Słodkowa. 
Tym razem Gospodarzem będzie sołectwo 
Słodków Trzeci. Rady Sołeckie Słodkowa 
Pierwszego, Słodkowa Drugiego i Słodkowa 
Trzeciego zapraszają na festyn. W ostatnią 
niedzielę sierpnia w Spławach Pierwszych odbędą 
się Dożynki Gminne. 

Red. 
 

Stypendia dla uczniów 
Z początkiem roku szkolnego, począwszy od dnia 
02 do 15 września 2009r. przyjmowane będą 
wnioski o stypendia socjalne dla uczniów. 
Stosowne druki będą do pobrania w szkołach  
z terenu gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy  
ul. Piłsudskiego 1. Zasady przyznawania 
stypendium są takie same jak w roku ubiegłym. 
Należy udokumentować dochody za miesiąc 
sierpień 2009 roku. Stypendium przysługuje 
uczniom pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) 
tj. 351 zł. Wysokość stypendium i ilość miesięcy 
jego przyznania będzie uzależniona od środków 
finansowych otrzymanych z budżetu Państwa.  

M. Matuszczak 
WYDATKI KWALIFIKOWANE 

DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
1. PODRĘCZNIKI SZKOLNE, LEKTURY 

SZKOLNE 
2. ZESZYTY 
3. POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, 

encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.) 
4. ARTYKUŁY SZKOLNE (np. piórnik, bloki, 

flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier 
kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  
temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier 
kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier 

milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, 
plastelina, modelina) 

5. TORNISTER (plecak szkolny) 
6. OBUWIE SPORTOWE NA W-F  
7. STRÓJ SPORTOWY  
8. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU 
9. OKULARY KOREKCYJNE 
10. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI 

DO KOMPUTERA 
11. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE 

KOSZTÓW ABONAMENTU 
INTERNETOWEGO, MULTIMEDIALNE 

      PROGRAMY EDUKACYJNE 
12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA 
13. SPRZĘT SPORTOWY (np. rower, rolki, rachunki 

za zajęcia sportowe itp.) 
14. BASEN ( strój kąpielowy, klapki, rachunki za 

korzystanie z basenu)  
15. ABONAMENT ZA OBIADY 
16. DODATKOWE ZAJĘCIA ( nauka języków, 

zajęcia taneczne itp.) 
W przypadku uczestnictwa stypendysty  

w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do 
instytucji kultury, czy wyjazdach na wycieczkę, 
szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału 
faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie  
z pobieranego stypendium.    
Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być 
imienne na rodzica lub ucznia i zawierać datę, 
numer rachunku itp.  Istotne jest także by  
np plecak, buty itp. miały adnotację „sportowe”. 
Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika 
w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca 
nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie 
rachunku, może potwierdzić szkoła do której 
uczęszcza uczeń. 
WW  RROOKK UU  SSZZKK OOLL NNYYMM   22000099//22001100  oobboowwiiąązzuujjąą  
ffaakkttuurr yy  zzaa::  
--    zzaakkuupp  ppooddrr ęęcczznniikkóóww  ii   ppoozzoossttaałłyycchh  mmaatteerr iiaałłóóww  
sszzkkoollnnyycchh  oodd  ll iippccaa  22000099  rr ..––  wwgg  wwyykkaazzuu  
wwyyddaattkkóóww  kkwwaall ii ff iikkoowwaannyycchh..  
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Szkoły promują zdrowie 
W Zespole Placówek Oświatowych  

w Gościeradowie odbyło się podsumowanie 
działalności Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Należy do niej 17 placówek oświatowych z terenu 
powiatu kraśnickiego. 
   Podczas spotkania zorganizowano 
współzawodnictwo szkół należących do sieci. 
Uczniowie rozwiązywali testy wiedzy o zdrowiu 
oraz brali udział w turnieju sprawnościowym.  
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W kategorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęli uczniowie z Kowalina.  Kolejne 
miejsca przypadły uczniom z Gościeradowa  
i Świeciechowa. 
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 

 A.W.     
Finał powiatowych eliminacji 

w Turnieju Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 

W dniu 28.04.2009 r. na terenie obiektu 
Gimnazjum Publicznego nr 1 w Kraśniku 
rozegrano eliminacje powiatowe w/w turnieju.  
W kategorii szkół podstawowych udział brało 9 
drużyn i tyle samo w kategorii szkół 
gimnazjalnych. 
Naszą Gminę reprezentowały: 
- w kategorii szkół podstawowych: Szkoła 
Podstawowa w Kawalinie, która zajęła III 
miejsce; 
- w kategorii szkół gimnazjalnych: Gimnazjum 
Publiczne w Stróży, które zajęło II miejsce. 
Obie drużyny stanęły na podium i z tego tytułu 
serdecznie gratulujemy finalistom, liczymy na 
kolejne sukcesy naszych reprezentantów. 

Red. 
  

Rozśpiewane przedszkolaki 
Dzieci z Przedszkola w Stróży już od pięciu lat 
biorą udział i zdobywają nagrody  
w Miedzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki 
Dziecięcej w Urzędowie. W bierzącym roku 
szkolnym po wewnętrznych eliminacjach, nasze 
przedszkole reprezentowało sześcioro dzieci,  
z których czworo stanęło na podium. 
W kategorii 3-4 latków: 
I miejsce  - Julia Wójcicka (lata 4) 
II miejsce – Jakub Sulowski (lata 4) 
W kategorii 5-6 latków: 
I miejsce – Maciej Łysak (lat 6) 
III miejsce – Emilia Machulak (lat 6) 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, słodycze i nagrody 
książkowe. Dzieci z niecierpliwością czekają na 
kolejny konkurs. 

N.P. 
 

Mała, wielka radość 
W ostatnim czasie Dom Pomocy 

Społecznej  w Kraśniku odwiedziły z występem 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stróży – Kolonii, 
oraz zespół śpiewaczy KOWALANKI , działający 
pod patronatem Urzędu Gminy Kraśnik. „Wizyty 

małych artystów cudownie otwierają starszych 
ludzi, oni traktują występujące dzieci jak własne 
wnuki, przy nich nabierają siły i ochoty do życia – 
mówi  pani Karina Lisica – Baran, pracownik 
DPS.  Mieszkańcy także  przeżywają bardzo 
emocjonalnie  każdy występ zespołu Kowalanki. 
Tak było też w  niedzielę 10 maja. Członkinie 
zespołu, w strojach ludowych, podczas występu  
śpiewały  znane przed laty piosenki, wywołując 
falę wspomnień i ogromne wzruszenie  
u  słuchaczy . Stare melodie to powrót do 
przeszłości, wspomnienia czasu  młodości  
i szczęśliwych chwil. Podczas występu 
KOWALANEK było dużo śpiewu, a nawet  
i tańca. Ta spontaniczność mieszkańców, wspólne 
śpiewanie z zespołem i taniec,  były  miłym 
zaskoczeniem dla pracowników placówki.  
                Dobrze, że nie zapomina się o  takich 
ludziach, odciętych od swojego świata, 
pozbawionych własnych korzeni .  Trzeba im 
nieść radość, choćby tę najmniejszą.  Przysłowie 
mówi, że starych drzew nie powinno się 
przesadzać…  ale życie i tak wie swoje… 

Agnieszka Lidia Płatek                                                                            
 

Konkurs fotograficzny 
Zarząd Powiatu Kraśnickiego ogłasza kolejną 
edycję konkursu fotograficznego pod hasłem: 
„Wyj ątkowe miejsce w moim powiecie”. Konkurs 
ma na celu ukazanie piękna naszego powiatu, jego 
historii, przyrody, kultury i zbytków architektury. 
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, 
a zdjęcia wykonane przez uczestników 
wykorzystane będą w publikacjach reklamujących 
walory powiatu. 
Prace należy nadsyłać do 30 września 2009 r. na 
adres: Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  
ul. Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, 
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki (pokój 
312). Regulamin i dodatkowe informacje na temat 
konkursu można uzyskać pod wyżej podanym 
adresem i pod nr tel. 081 826 17 92. 

Starostwo Powiatowe 
 

Chrońmy pszczoły! 
Jest czas wzmożonych zabiegów 
chemizacyjnych, apelujemy do rolników  
o rozwagę w stosowaniu środków ochrony 
roślin, głównie o przestrzeganie kresu karencji 
dla pszczół. Zabiegi wykonujemy w porze gdy 
pszczoły nie oblatują pól. 
 
 Wydawca:     Urząd Gminy Kraśnik       Rej. Pr. 822     (miesięcznik) 
Red. Andrzej Wojtan, Izabela Krawczyk 
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