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Wielkanoc w tradycji ludowej Wielkanoc w tradycji ludowej Wielkanoc w tradycji ludowej 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.  
Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc był i doty-
chczas 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.  
W ten dzień malowano pisanki, szykowano potrawy  
i jadło do święcenia (do koszyczka). Do malowania 
pisanek używano kiedyś barwników roślinnych. Panny 
robiły pisanki i dawały je swoim kawalerom.  
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.  
W Wielką Niedzielę wszyscy domownicy musieli jechać 
lub iść na uroczystą Rezurekcję. Gospodarz po Rezurekcji 

starał się wracać jak 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. 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 

Z życia Gminy 
    

    
Z okazji nadchodzZ okazji nadchodzZ okazji nadchodzZ okazji nadchodzących cych cych cych Świwiwiwiąt Wielkiej Nocy skt Wielkiej Nocy skt Wielkiej Nocy skt Wielkiej Nocy składamy wszystkim najlepsze adamy wszystkim najlepsze adamy wszystkim najlepsze adamy wszystkim najlepsze 
życzenia. Niech Zmartwychwstayczenia. Niech Zmartwychwstayczenia. Niech Zmartwychwstayczenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus napey Chrystus napey Chrystus napey Chrystus napełnia wszystkich nnia wszystkich nnia wszystkich nnia wszystkich nadziejadziejadziejadzieją 

 i rado i rado i rado i radościcicicią....    
Życzymy Payczymy Payczymy Payczymy Państwu wielu pogodnych chwil, smacznego jajka, mokrego dyngusa, stwu wielu pogodnych chwil, smacznego jajka, mokrego dyngusa, stwu wielu pogodnych chwil, smacznego jajka, mokrego dyngusa, stwu wielu pogodnych chwil, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

odpoczynku przy rodzinnym stole odpoczynku przy rodzinnym stole odpoczynku przy rodzinnym stole odpoczynku przy rodzinnym stole     
oraz pomyoraz pomyoraz pomyoraz pomyślnolnolnolności w ci w ci w ci w życiu prywatnym i zawodowym.yciu prywatnym i zawodowym.yciu prywatnym i zawodowym.yciu prywatnym i zawodowym.    

 
 
Przewodniczący Rady  wraz z radnymi                                   Wójt wraz pracownikami 
 
                    Andrzej Maj                                                                 Mirosław Chapski 
 



 

Stypendium 201Stypendium 201Stypendium 201Stypendium 2010000    
    
W ubiegłym numerze ukazał się artykuł na temat stypendium wręczanego przez Wójta Gminy najlepszym uczniom  

i sportowcom zamieszkałym na terenie Gm. Kraśnik. W artykule wymienieni zostali uczniowie ze szkół położonych na 

terenie gminy. W tym numerze publikujemy listę stypendystów zamieszkałych na terenie gminy, lecz uczęszczających do 

szkół na terenie miasta Kraśnika i innych gmin. 

 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KRAŚNIKU: 

Nazwisko i imię, adres Klasa Średnia 

Jakubecka Aleksandra  5a 5,45 

Koślak Aneta 6a 5,22 

Kozłowski Marcin 6a 5,27 

Pelak Adrianna 5a 5,27 

Targońska Izabela 6a 5,44 

Pielaszkiewicz Anna 3c 5,15 

Wojtaszek Patryk 5b 5,31 

 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZ. P. NR 1 W KRAŚNIKU: 

Nazwisko i imię, adres Klasa 

Kozłowski Marcin 6a 

Kozłowski Daniel 4a 

 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W TRZYDNIKU DUŻYM: 

 
Redakcja 

 

Z pracy Rady Gminy KraZ pracy Rady Gminy KraZ pracy Rady Gminy KraZ pracy Rady Gminy Kraśniknikniknik 
 

W dniu 26 lutego 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Kraśnik odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy 
Kraśnik, której przewodniczył Pan Andrzej Maj. Na sesji 
zostały podjęte następujące uchwały: 
1.Uchwała Nr XXXVIII/194/2010 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej. 
2.Uchwała Nr XXXVIII/195/2010 w sprawie wyrażenia 
opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Kraśnik, 
dotycząca terenu, na którym został wybudowany zalew 
kraśnicki. 
 Na sesję w celu przedstawienia informacji zostali 
zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji: 
- w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Kraśniku, Pan Krzysztof Kołtun pracownik 
BP ARiMR poinformował o planowanych na rok bieżący 
programach i dopłatach dla rolników, 
 
 

-  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  
w Kraśniku Pan Artur Jaskowski kierownik referatu 
dzielnicowych przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
Kraśnik, 
-  zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej  
w Kraśniku Pan Piotr Wojtan przekazał informację  
o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Kraśnik, 
-  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Pan 
Andrzej Tybulczuk przedstawił informację o stanie 
bezrobocia na trenie Gminy Kraśnik oraz formach  
i programach przeciwdziałania bezrobociu, 
-  pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Kraśniku Pan Dariusz Wcisło i Pan Piotr 
Dorot poinformowali o wypadkach i zagrożeniach  
w rolnictwie występujących na terenie Gminy Kraśnik. 
 

 
Kozakowski Paweł

 
 
 

Z życia Gminy c.d. 

Nazwisko i imię, adres Klasa Średnia 

Zdyb Weronika  3a 5,46 



 

Gminny Program Profilaktyki i RozwiGminny Program Profilaktyki i RozwiGminny Program Profilaktyki i RozwiGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniazywaniazywaniazywania    

Problemów Alkoholowych na 2010 rokProblemów Alkoholowych na 2010 rokProblemów Alkoholowych na 2010 rokProblemów Alkoholowych na 2010 rok    
przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku    

 
Wstęp: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do 
zadań własnych gminy. 
Podstawowe cele i zadania programu 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szcze-
gółlności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  
i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
4. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów 
alkoholowych. Wspieranie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych służącym alternatywnym formom 
spędzania wolnego czasu. 
5. Kontrola przestrzegania prawa w punktach sprzedaży  
i konsumpcji napojów alkoholowych. 
DZIAŁ I. Program w zakresie alkoholizmu. Cele, zadania, 
sposób realizacji: 
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób      uzależnionych od alkoholu: 

1. Prowadzenie rozmów i podejmowanie działań w celu 
zobowiązania podjęcia leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu 
2. Kierowanie osób uzależnionych do NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień w Kraśniku i Sądu Rejonowego w Kraśniku. 
3. Wspomaganie oddziaływań profilaktycznych poprzez 
programy profilaktyczne, terapeutyczne. 
4. Wolontariat akcyjny-ferie dla dzieci kolonie letnie 
Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień, Sąd 
Rejonowy, Proboszcz Parafii Stróża, służba zdrowia, Centrum 
Wolontariatu Kraśnik                Kwota na realizację      3500 zł. 
I. Pomoc prawna i psychospołeczna rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, ochrona przed przemocą  
w rodzinie. 
1. Prowadzenie działalności doradczo - informacyjnej  
w sprawach możliwości podjęcia leczenia odwykowego lub 
pomocy terapeutycznej dla rodzin alkoholików. 
2. Rozmowy z osobami współuzależnionymi. 
3. Wspieranie działań socjoterapeutycznych i terapeutycznych 
dla rodzin współuzależnionych. 
4. Pokrycie kosztów wyjazdów osób uzależnionych do 
poradni i ośrodków terapeutycznych. 
5. Wspomaganie działań kompleksowych (działań 
interwencyjno- wspierających) poprzez ścisłe współdziałanie z 
Policją. Realizatorzy: GKRPA, NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień, Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku                               
Kwota na realizację     1 000 zł.   
PROGRAM  EDUKATOR: 
II. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla 
dzieci i młodzieży. 
1. Rozpowszechnianie prawdziwych i rzetelnych informacji 
o zjawisku, którego profilaktyka dotyczy. 
2. Umożliwienie wczesnego uświadomienia zagrożeń jakie 
wynikają z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 
3. Konkursy i akcje profilaktyczne w placówkach 
oświatowych: 
- SP Stróża                            Kwota na realizację     2500 zł. 
- SP Słodków Trzeci             Kwota na realizację    1200  zł 
- SP Kowalin                         Kwota na realizację    1200  zł 
- Gimnazjum w Stróży          Kwota na realizację     3000 zł.                                                 

Realizatorzy: wychowawcy klas wspierani przez liderów 
młodzieżowych, pedagodzy szkolni, GKRPA ,Ks. Proboszcz 
Parafii Stróża. 

PROGRAM  ALTERNATYWA: 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

1. Organizowanie środowiskowych programów edukacyjno- 
profilaktycznych, imprez kulturalno - oświatowych.    Kwota 
na realizację    500 zł. 
2. Działalność świetlic społeczno - profilaktycznych w Spła-
wach Drugich i Stróży   -  Kwota na realizację 6500 zł 
(Spławy), 9500 zł (Stróża).                                                                                                                      
3. Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia. Imprezy 
sportowe, wycieczki, heppeningi, konkursy i zabawy: 
- obóz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży pod hasłem 
„Sport, to sposób na alkoholizm” - kwota 1000 zł, 
- obóz wyjazdowy dla uczniów PG i SP w Stróży pod hasłem 
„Ferie na sportowo z profilaktyką przeciwalkoholową” - kwota 
1000 zł, 
- program wakacyjny „czas wolny na sportowo, to czas 
spędzony bezalkoholowo”- LUKS przy PG w Stróży  - kwota 
1000 zł, 
- program profilaktyczny młodzieży LKS Stróża  - kwota  
1 000 zł, 
- program profilaktyczny młodzieży LZS Kowalin  - kwota 
1 000 zł.                                                                          
4. Organizowanie i udostępnianie miejsc, gdzie dzieci i mło-
dzież mogą twórczo spędzać wolny czas i rozwijać swoje 
umiejętności. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji 
potrzeb wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
których zaspokojenie motywuje powstrzymywania się od 
spożywania alkoholu (imprezy według oddzielnych 
programów).                                    Kwota na realizację  700 zł. 
Realizatorzy: Świetlica w Spławach Drugich, LKS Stróża  
i Kowalin, placówki oświatowe, organizacje i stowarzyszenia. 

III.   Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - realizacja i finansowanie zadań 
bieżących: 
1. Wynagrodzenie członków komisji, delegacje. Kwota na 
realizację 16 000 zł. 
2.  Wynagrodzenie biegłych sądowych za opinie odnośnie 
osób uzależnionych od alkoholu (rocznie 10  x 150 zł).                       
Kwota na realizację  1500 zł. 
3.  Zakup materiałów promocyjnych, wydawnictw profila-
ktyczno - edukacyjnych, dofinansowanie imprez, których 
współorganizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kraśniku. 
Kwota na realizację  500 zł. 
4. Wysyłanie korespondencji, udział w akcjach 
ogólnopolskich, szkolenia.             Kwota na realizację 1400 zł.            
Budżet ogółem      : 54 000 zł. 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 



 

Z życia Gminy c.d. 
 

KraKraKraKraśnicka energia z wiatrunicka energia z wiatrunicka energia z wiatrunicka energia z wiatru    
 
Za 2-3 lata na polach obrębu Dąbrowa Bór- Zarzecze,  
w gminie Kraśnik może stanąć farma wiatrowa składająca 
się z czterech - pięciu wiatraków. 
Wiatr to jeden z żywiołów, który ludzie od wieków starali 
się okiełznać dla swoich potrzeb. Postęp cywilizacyjny  
i technologiczny umożliwiły opracowanie metod 
przekształcania energii kinetycznej wiatru w energię 
elektryczną. Proces ten odbywa się dzięki zastosowaniu 
turbin, których wirnik obracany siłą wiatru napędza 
generator prądotwórczy generując w ten sposób 
ekologiczną, bezemisyjną energię. 
- Na tym terenie są korzystne warunki meteorologiczne. 
Jest blisko do rozdzielni energetycznej, gdzie 
odprowadzany będzie prąd wytwarzany przez wiatraki, 
oraz wyznaczony teren, gdzie można je zlokalizować. 
Musi to być, co najmniej 500 metrów od zabudowań. 
Czterech właścicieli działek wyraziło już chęć podpisania 
umowy na dzierżawę terenu pod wiatraki - mówi Stefan 
Traigner, przedstawiciel warszawskiej firmy Contino 
Wind Group na Region Wschodni. Firma ta ma się zająć 
przygotowaniem lokalizacji pod inwestycje, jak również 
budową wiatraków, dróg dojazdowych i sieci. 

Zgodnie z umową dzierżawy nieruchomości, 
użytkowanie elektrowni wiatrowej planowane jest na 29 
lat z opcją przedłużenia o następne 11 lat. Niektórzy 
właściciele gruntów usilnie zabiegają by wiatrak postawić 
właśnie na ich gruncie. 
Przedstawiciel firmy zapewnia, że lokalizacja turbin 
wiatrowych będzie spełniać wszystkie, dość 
rygorystyczne przepisy oddziaływania na środowisko. 
Nowoczesne, potężne elektrownie wiatrowe emitują 
bardzo mało hałasu. Już 200 metrów od turbiny staje się 
on niesłyszalny. Polska posiada olbrzymi potencjał 
rozwojowy energetyki wiatrowej. Obecnie moc 
zainstalowana w tej energetyce wynosi jedynie 724 MW. 
Aby zaopatrzyć w energię około 400 gospodarstw 
domowych lub duży zakład przemysłowy wystarczy 
zazwyczaj średniej wielkości wiatrak o wysokości 60 
metrów i rozpiętości skrzydeł do 40 metrów. Wiatraki  
w pobliżu Kraśnika mają mieć 100 metrów wysokości  
i rozpiętość skrzydeł 90 metrów. Rocznie będą mogły 
wyprodukować około 24 tysięcy megawatogodzin 
energii. 

A.W. 
 

Solary w Gminie KraSolary w Gminie KraSolary w Gminie KraSolary w Gminie Kraśniknikniknik    
 

W odpowiedzi na konkurs Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ogłoszony 
w dniach od 30.09.2009r. do 31.10.2009r. Nr 
20/RPOWL/6.2/2009 o dofinansowanie projektów ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej VI 
Środowisko i czysta energia działania 6.2 Energia 
przyjazna środowisku Gmina Kraśnik złożyła wniosek  
o dofinansowanie zadania pn. „Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów 
słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” . 

Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie do 
montażu kolektorów słonecznych na ciepłą wodę 
użytkową. Jest to duży sukces dla naszej gminy. Projekt 
ten będzie najtrudniejszym z dotychczas realizowanych 
przez gminę. Obejmować będzie wykonanie 417 
dokumentacji technicznych oraz wykonawstwo przez 
wybrany przez gminę w drodze przetargu podmiot. Te 

czynności poprzedzone zostaną spotkaniami z mieszka-
ńcami, którzy wezmą udział w projekcie. Realizacja 
projektu wymagać będzie zgodnej współpracy urzędu  
z właścicielami budynków. Przypominamy, że nabór 
osób chętnych do projektu przerósł nasze oczekiwania. 
Planowaliśmy objąć projektem 300 osób. W krótkim 
czasie zapisało się ponad 500 osób. 
W ramach projektu dofinansowanie otrzymają 402 osoby 
oraz 15 instytucji publicznych będących w zarządzie 
gminy (szkoły, świetlice). Niestety część osób zapisanych 
w końcowej fazie naboru znalazło się powyżej 402 
miejsca. Przypominamy, że w ogłoszeniach o naborze był 
zapis, który mówił, że decyduje kolejność zgłoszeń. 
Jeżeli pojawi się możliwość realizacji takiej inwestycji w 
przyszłości gmina przystąpi do takiego projektu po raz 
kolejny. 
 

Mirosław Chapski 
Wójt Gminy Kraśnik

    

Usuwanie azbestuUsuwanie azbestuUsuwanie azbestuUsuwanie azbestu    
   

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
zawierającymi azbest, jest ważnym elementem całego 
systemu gospodarki odpadami oraz integralną częścią 
planu gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym 
prawem, od 1997 r. istnieje zakaz wprowadzania na 
polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, produkcji tych wyrobów oraz zakaz obrotu 
azbestem i jego wyrobami. Azbest kojarzy nam się przede 
wszystkim z powszechnie do niedawna stosowanymi 
pokryciami dachowymi t. j.  płaskimi lub falistymi 

płytami azbestowo - cementowymi. Odpady zawierające 
azbest należą do odpadów niebezpiecznych, a proces 
usuwania azbestu jest procesem długotrwałym. Na terenie 
Gminy Kraśnik od kilku lat realizowany jest program 
dopłat do usuwania azbestu. Dofinansowaniem objęte jest 
zadanie związane z demontażem płyt azbestowych  
z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz transport 
i unieszkodliwienie na wysypisku odpadów pocho-
dzących z pokryć dachowych zawierających azbest.  

c.d. na str.5 

 
Z życia Gminy c.d. 



 

W 2009 r. dofinansowano prace związane z usuwaniem 
azbestu z 28 posesji o łącznej powierzchni dachów 4314 
m² z budynków gospodarczych i mieszkalnych. Waga 
płyt azbestowych przeznaczonych do utylizacji na 
wysypisku wyniosła 61,516 t. Swój udział w programie  
w 2010 r. zadeklarowało 32 właścicieli budynków  
z azbestowym pokryciem dachu. Szacowana na 
podstawie deklarowanych we wnioskach, wielkość 
demontaży to: 3382 m² płyt eternitowych na budynkach 
mieszkalnych oraz 4469 m² płyt eternitowych na 
budynkach gospodarczych. Dofinansowaniem objęta 
będzie również zgłoszona przez właścicieli posesji na 
przełomie marca i lutego, w Urzędzie Gminy w Kraśniku 
utylizacja azbestu, pochodzącego budynków na których 
doszło do uszkodzeń pokryć dachowych na skutek 
obfitych opadów śniegu. Przyjęto 18 wniosków, 
uszkodzenia i zawalenia dachów dotyczą głównie 
budynków gospodarczych (wiaty, stodoły) o łącznej 
powierzchni 2239 m².  Przewidywana szacunkowa ilość 
płyt azbestowych przeznaczonych do utylizacji w 2010 r. 

wynosi około 115 t. Przypominam, że czynności zdejmo-
wania i przygotowania do transportu eternitu muszą być 
wykonywane przez uprawnioną firmę na podstawie 
złożonego wcześniej w Starostwie Powiatowym przez 
właściciela posesji, zgłoszenia robót budowlanych. Przy 
zmianie konstrukcji dachowej wymagane jest pozwolenie 
na budowę. 
        Osoby, które złożyły wniosek na rok  bieżący  
proszone są o potwierdzenie zamiaru wymiany (lub 
ewentualną rezygnację z wymiany) pokrycia dachowego 
w terminie do 30 kwietnia 2010 r. Jednocześnie 
informuję, że wymiana pokrycia dachowego realizowana 
w ramach dofinansowania w roku bieżącym, musi być 
wykonana w terminie do 30 września 2010 r. Gmina 
wnioskowała o przesunięcie tego terminu do końca 
października, ale wojewódzki fundusz nie wyraził na to 
zgody. 

    
Marzena Pielaszkiewicz 

    
    

RegulaRegulaRegulaRegulamin gminnego konkursu na min gminnego konkursu na min gminnego konkursu na min gminnego konkursu na „Naj„Naj„Naj„Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane adniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane adniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane adniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane 
gospodarstwo rolne” w edycji 2010 r.gospodarstwo rolne” w edycji 2010 r.gospodarstwo rolne” w edycji 2010 r.gospodarstwo rolne” w edycji 2010 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. 
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 2010 r. Zgłoszenia 
do konkursu gminnego przyjmuje: 
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Kraśnik, pok. nr 1 tel. 81 884 35 84 lub 
Sekretariat UG tel. 81 884 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 11 
czerwca 2010 r. 
2. Komisja wytypuje najlepszy ogród i gospodarstwo do 
etapu powiatowego. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
nastąpi 29 sierpnia 2010 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



 

    

    
    

PLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOPLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOPLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOPLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROKECKI NA 2010 ROKECKI NA 2010 ROKECKI NA 2010 ROK    
W WERSJI ZGW WERSJI ZGW WERSJI ZGW WERSJI ZGŁOSZONEJ PRZEZ RADY SOOSZONEJ PRZEZ RADY SOOSZONEJ PRZEZ RADY SOOSZONEJ PRZEZ RADY SOŁECKIEECKIEECKIEECKIE    

 
LP. MIEJSCOWO ŚĆ I INWESTYCJA KWOTA 
1. Fundusz Sołecki Karpiówka – utwardzenie drogi polnej, łączącej Karpiówkę z Karpiówką Kol. 11 908,07    
2. Fundusz Sołecki Stróża-Kolonia – wynajem hali sportowej przy gimnazjum w Stróży-Kolonii, raz  

w tygodniu dla mieszkańców gminy 
 1 931,00    

3. Fundusz Sołecki Kowalin – zakup kosiarki samojezdnej, która będzie służyć do utrzymania zieleni 
przy szkole podstawowej  

7 000,00    

4. Fundusz Sołecki Kowalin – zakup kosy spalinowej, która będzie służyć do utrzymania zieleni przy 
szkole i przydrożnych rowach w Kowalinie 

    2 200,00    

5. Fundusz Sołecki Lasy – remont ul. Kalinowej   10 734,30    
6. Fundusz Sołecki Mikulin – zakup 4 składów tłucznia na utwardzenie dróg w m. Mikulin    6 266,41    
7. Fundusz Sołecki Pasieka – udrożnienie rowu odprowadzającego wodę opadową od przepustu pod 

drogą 
10 469,25    

8. Fundusz Sołecki Podlesie – budowa i wyposażenie boiska sportowego dla młodzieży (wyrównanie 
terenu równiarką i posianie trawy oraz zakup 2 bramek z siatką i 3 piłek) 

5 000,00    

9. Fundusz Sołecki Podlesie – zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskie przy remizie OSP     6 000,00 
10. Fundusz Sołecki Podlesie – wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (zakup 

garnków o pojemności 20l i 40l) 
   1 400,00    

11. Fundusz Sołecki Słodków Drugi – projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Słodków 
Drugi  16 792,46    

12. Fundusz Sołecki Słodków Trzeci – wykonanie tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych  
i krajobrazowych miejscowości  

                    
868,00    

13. Fundusz Sołecki Słodków Pierwszy – budowa wiaty z podłogą przy świetlicy wiejskiej 18 931,00    
14. Fundusz Sołecki Słodków Trzeci – wykonanie nawierzchni asfaltowej na dolnym boisku szkolnym   16 000,00    
15. Fundusz Sołecki Spławy Pierwsze – położenie płytek gresowych na schodach i tarasie w remizie 

OSP oraz wymiana 4par drzwi zewnętrznych w remizie OSP 
10 000,00    

16. Fundusz Sołecki Stróża – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP     8 000,00    
17. Fundusz Sołecki Stróża – zakup naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP   5 000,00    
18. Fundusz Sołecki Stróża Kolonia – modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej i 

udostępnienie go mieszkańcom sołectwa 
  17 000,00    

19. Fundusz Sołecki Stróża – zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP     5 000,00    
20. Fundusz Sołecki Suchynia – wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 13 000,00    

Wójt Gminy Kraśnik 
 

GOPS informuje 
 

 
 
 
 

INFORMACJA GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRA ŚNIKU DOTYCZ ĄCA 
REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2010 ROKU 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje kolejny projekt pt. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA 
OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KRA ŚNIK" . Projekt realizowany jest od stycznia 2010 roku  do grudnia 2010 roku. 
Szkoleniem zostanie objętych 10-ciu beneficjentów z terenu Gminy Kraśnik. 

W ramach projektu  zostaną zrealizowane następujące działania : 
 a) warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, m-c maj 2010r. 
 b) kurs wizażu i stylizacji paznokci, , m-ce czerwiec – listopad 2010r. 
 c) indywidualne doradztwo zawodowe, m-c grudzień 2010r. 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kraśniku. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
                                                                                 Anna Wronka 

Koordynator Projektu 

Z życia Gminy c.d. 



 

 

GOPS informuje c.d. 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku  nawiązał współpracę z firmą Creator z siedzibą 

w Lublinie. Firma zrealizowała projekt Turystyka od kuchni i przeszkoliła 8 beneficjentek z terenu gminy Kraśnik. 
 
W ramach projektu GOPS Kraśnik wytypował 8 kobiet, które nauczyły się przygotowywać posiłki w małej 

gastronomii z uwzględnieniem kuchni regionalnej. Nauczyły się ewidencji sprzedaży i rozliczeń finansowych oraz 
dowiedziały się jak zorganizować placówkę małej gastronomii.  

 
W rezultacie na dzień dzisiejszy dwie z przeszkolonych kobiet otrzymały propozycję podjęcia pracy. 
 
Projekt: Turystyka od kuchni 
Szkolenie: Mała gastronomia z elementami kuchni regionalnej 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 
Czas trwania: 07.12.2009 – 23.02.2010 
 
Miejsce: Restauracja Biała Róża ul. Struga 5 23-200 Kraśnik 
 
Moduły realizowane na szkoleniu: 
 

1. Prawne aspekty prowadzenia placówki gastronomicznej  - 6h 
2. Zasady higieny w procesie przechowywania i dystrybucji żywności HAACP    - 6h 
3. Zasady higieny w procesie przechowywania i dystrybucji żywności HAACP  -  6h 
4. Minimum sanitarne, zasady bhp, ppoż.  -  6h 
5. Podstawy żywienia człowieka -   6h 
6. Technologia z towaroznawstwem -  6h 
7. Marketing i catering w gastronomii  - 6h 
8. Rozliczenia finansowe w placówce gastronomicznej - 12h 
9. Obsługa kasy fiskalnej -18h 
10. Obsługa komputera w tym programy sprzedażowe oraz fakturowanie -  36h 
11. Wyposażenie zakładów gastronomicznych  - 6h 
12. Przygotowywanie posiłków, w tym potrawy kuchni regionalnej  (zajęcia praktyczne) -72h 

 
 

                                                                                                                                                                   Kierownik GOPS 
                                                                                                                                                                   Anna Wronka 

    

Ogłoszenia drobne 

Ograniczamy wycinanie drzew!Ograniczamy wycinanie drzew!Ograniczamy wycinanie drzew!Ograniczamy wycinanie drzew!    
    Przypominamy, że najlepszy okres na wycinkę drzew t. j. okres zimowego spoczynku dobiega końca. Wiosną 
rozpoczyna się okres lęgowy ptaków, dlatego też na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną, zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów zieleni do 31 października. 
Wiąże się to z ograniczeniami w usuwaniu drzew i krzewów, dlatego też decyzje zezwalające na wycięcie drzew  
wydawane będą tylko w sytuacjach istotnego zagrożenia bezpieczeństwa.  

M.P 
. 



 

    
Kalendarz imprez  Gminy KraKalendarz imprez  Gminy KraKalendarz imprez  Gminy KraKalendarz imprez  Gminy Kraśnik na 2010 r.nik na 2010 r.nik na 2010 r.nik na 2010 r.      
 
Lp. Organizowana 

impreza 
 
 

Termin  Miejsce 

1. XX lecie samorządu  27 maja  świetlica Spławy 
Pierwsze 

2. Turniej Ligii Gminnej 
o puchar Wójta Gminy 

 27 czerwca  stadion Stróża 

3. Jubileusz 50. lecia 
pożycia małżeńskiego 

 maj - 
czerwiec 

 do ustalenia 

4. Dożynki Gminne  29 sierpnia  stadion Stróża 
5. Smaki Naszej Gminy  październik - 

listopad 
 do ustalenia 

      

 
Imprezy organizowane z inicjatywy mieszkaImprezy organizowane z inicjatywy mieszkaImprezy organizowane z inicjatywy mieszkaImprezy organizowane z inicjatywy mieszkańcówcówcówców::::    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                            Na zdjęciu: ETNA – gwiazda tegorocznych Dożynek Gminnych 
 

DyDyDyDyżury aptekury aptekury aptekury aptek    
 
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radnych 
i mieszkańców Gm. Kraśnik w sprawie potrzeby 
dyżurów aptek w starej części Kraśnik, informujemy, 
że udało się częściowo rozwiązać zgłaszany 
problem. Apteka przy ul. Kościuszki 7 informuje, że 
pracuje 7 dni w tygodniu (również w święta) w godz. 
od 8.00 do 22.00. Osoby zgłaszające się na izbę 
przyjęć do godz. 22.00 mogą korzystać z usług w/w 
apteki. 

Redakcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia drobne c.d. 

Lp. 
Organizowana 

impreza 
Termin Miejsce 

1. 
Powitanie lata na 

ludowo z zespołem 
Kowalanki 

czerwiec Kowali 

2. Dni Słodkowa I połowa lipca Słodków Pierwszy 

3. 
Turniej Służb 
Mundurowych 

wrzesień hala sportowa Stróża 

4. 
Kartofelek z folkiem 

Suchynianek 
wrzesień Suchynia 

5. 
Andrzejki z obrzędami 

Kowalankek 
listopad Kowalin 

6. 
Spotkanie opłatkowe 
mieszkańców Suchyni 

grudzień Suchynia 

7. Turniej Mikołajkowy 4 grudzień Hala sportowa Stróża 

Serdecznie zapraszamy do wykonania bezpSerdecznie zapraszamy do wykonania bezpSerdecznie zapraszamy do wykonania bezpSerdecznie zapraszamy do wykonania bezpłatnie atnie atnie atnie 
mammografii w mammobusiemammografii w mammobusiemammografii w mammobusiemammografii w mammobusie    
 
Mammografię będą mogły wykonać Panie w wieku od 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badania 
mammograficznego refundowanego przez NFZ. 
 
Autobus, w którym będą wykonywane badania przyjedzie z NF 
Medica z Łodzi i będzie obsługiwany przez jego pracowników. 
 
Badania odbędą się w dniach 24.04.2010 r. w godz. od 9.00 do 
18.00 koło świetlicy wiejskiej w Spławach Drugich oraz 
25.04.2010 r. w godz. od 8.00 do 18.00 obok Gimnazjum w 
Stróży-Kolonii. 
 
Zapisy chętnych na badania prowadzone są w Urzędzie Gminy 
w Kraśniku ul. Piłsudskiego 1, 23-200 Kraśnik, 
tel. 081 826 41 65. 
Wyniki badań będą również do odebrania w Urzędzie Gminy 
Kraśnik, pok. nr 15. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

NiskotowarówkiNiskotowarówkiNiskotowarówkiNiskotowarówki    
    
Właściciele gospodarstw, którzy korzystają 
z programu „niskotowarówek”, powinni  
w tym roku osiągnąć zdolność ekonomiczną 
na poziomie nie mniejszym niż 4ESU. Jeżeli 
rolnik nie ma pewności czy ten poziom 
osiągnął przed złożeniem wniosku  
o dopłaty bezpośrednie, powinien 
skontaktować się z biurem ARiMR lub  
z pracownikiem doradztwa rolniczego. 
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
zaprasza do składania wniosków w jak 
najszybszym terminie. 

Redakcja 
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