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Święta Bożego Narodzenia są 
świętami bardzo rodzinnymi. Spędzamy je 
najczęście j  przy  sto le  w gronie  
najbliższych.
W imieniu wspólnoty samorządowej 
składamy Państwu najlepsze życzenia 
świąteczne. Życzymy rodzinnej atmosfery, 
pogody ducha, wzajemnej życzliwości, 
spokoju i pokoju w Państwa domach. 
Niech to co najlepsze towarzyszy Państwu 
w codziennym życiu oraz w całym nadcho-
dzącym 2011 roku.

Z najlepszymi życzeniami:
Andrzej Hanaj z radnymi,

Mirosław Chapski 
z pracownikami urzędu

ogrzewania, sali narad oraz niedużego bieżącego Nowa siedziba urzędu ulepszenia- malowania pomieszczeń biurowych, 
adaptacji pomieszczenia na archiwum, ulepszenie 
placu przed budynkiem, malowanie budynku zewnątrz, 

W dniu 7 grudnia br, został zakupiony budynek na podobnego zakresu remontu wymaga mały budynek. 
siedzibę Urzędu Gminy. W budynku, który mieści się Koszt remontu szacuje się na około 250 tys. złotych. 
przy ulicy Kościuszki 24 ( po Telekomunikacji Polskiej) Zakończenie prac i przenosiny planowane są wstępnie 
będzie siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka na przełom maja i czerwca. Dodajmy, że było to drugie 
Pomocy Społecznej. podejście gminy do zakupu tego budynku. Pierwsze 

Decyzję o zakupie podjęła Rada Gminy na sesji miało miejsce w 2008 roku.
w dniu 17 września tego roku. W drodze przetargu Budynek, w którym mieści się obecnie urząd 
wyłoniony został bank na udzielenie kredytu, którym zostanie przeznaczony do sprzedaży.
sfinansowany został zakup. Koszt zakupu wyniósł 1,3                                                           (inf. wł)
mln. zł. Budynek wymaga wykonania centralnego 
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Wcisło Dariusz - okręg wyborczy Nr 7 członek Pani Zenobia Tchórz.Wybrano nowe władze Karpiówka. Pan Kowalik Marek, Pan Komisja Budżetu Polityki Gospodarczej
       W ostatnich wyborach samorządowych Różycki Robert - okręg wyborczy Nr 8 i Ochrony Środowiska - na prze- 
do Rady Gminy Kraśnik zostało wybranych Stróża-Kolonia. Pan Piętal Wojciech, Pani wodniczącego został wybrany Pan 
15 radnych, którzy w dniu 30 listopada Skrzyńska Wioletta, Pan Zioło Jan, - okręg Stanisław Mróz, z-cę przewodniczącego 
2010 r. na I sesji VI kadencji Rady Gminy wyborczy Nr 9 Słodków Pierwszy, Stróża. Pan Wojciech Piętal, członkowie Pani 
Kraśnik, złożyli ślubowanie. Radni Pan Bańka Leszek, Pan Kowalik Wiesław, Magdalena Maj-Bis, Pan Marek Kowalik, 
ślubowali, że jak najlepiej będą wypełniać Pan Mróz Stanisław - okręg wyborczy Nr Pan Wiesław Kowalik, Pan Jan Zioło.
swój mandat i służyć mieszkańcom. Po 10 Słodków Drugi, Słodków Trzeci. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw 
słowie "ślubuję", większość dodawała "tak Podczas obrad na przewodniczącego Rady Społecznych - na przewodniczącego został 
mi dopomóż Bóg". Gminy został wybrany Pan Andrzej Hanaj, wybrany Pan Krzysztof Kozłowski, z-cę 
     W gronie radnych VI kadencji są: Pani na wiceprzewodniczących zostali wybrani p rzewodniczącego  Pan i  Wio le t t a  
Tchórz Zenobia - okręg wyborczy Nr 1 Pani Magdalena Maj-Bis oraz Pan Skrzyńska, członkowie Pani Anna Dul, Pan 
Dąbrowa- Bór, Lasy.  Pani Maj-Bis Krzysztof Kozłowski. Marcin Kozub, Pan Robert Różycki.
Magdalena - okręg wyborczy Nr 2 Pasieka, Na pierwszej sesji rady gminy zostały W pierwszej turze wyborów tj. 21 
Pasieka-Kolonia. Pani Dul Anna - okręg powołane 3 komisje s tałe,  które listopada 2010 roku został wybrany Wójt, 
wyborczy Nr 3 Podlesie. Pan Krzysztof ukonstytuowały się w następujących Pan Mirosław Chapski, którzy będzie 
Kozłowski - okręg wyborczy Nr 4 składach: sprawował urząd Wójta już trzecią 
Suchynia. Pan Hanaj Andrzej - okręg Komisja Rewizyjna - na przewodniczącego kadencję.
wyborczy Nr 5 Kowalin, Mikulin. Pan został wybrany Pan Dariusz Wcisło, 
Kozub Marcin - okręg wyborczy Nr 6 z-cę przewodniczącego Pan Leszek Bańka,                                                        P.K
Spławy Pierwsze, Spławy Drugie. Pan 

gospodarstwa domowego z przełomu XIX i Dzieci mogły również obejrzeć dawne WYSTAWA „DAWNE SPRZĘTY 
XX wieku wykonanych z drewna  niecka, zabawki ,  dzwonk i ,  mechan iczny  DOMOWE” 
kołowrotek, dzieża, nosidło do wiader, k a l k u l a t o r ,  a  t a k ż e  e k s p o n a t y  ZE ZBIORÓW MARKA 
maselnica, forma na masło, bączkowa paleontologiczne z epoki lodowcowej - SOLECKIEGO 
wiertarka, skopki i inne. Marek Solecki kości mamuta oraz jego olbrzymie zęby W PRZEDSZKOLU W STRÓŻY 
demonstrował także różne typy starych wielkości bochenków chleba, kły i kości 
żelazek (węglarki, kominy, na duszę, niedźwiedzia jaskiniowego, skamieniałe W dniu 10 grudnia 2010 r. w Przedszkolu w 
kumulacyjne, miniaturki do koronek), fragmenty drzew. Wystawę zwiedziły S t r ó ż y  M a r e k  S o l e c k i  -  p r e z e s  
lampy naftowe i karbidowe, młynki wszystkie grupy przedszkolaków. Dzieci Kraśnickiego Klub Kolekcjonerów 
i moździerze, butelki, w tym małe figuralne były z niej bardzo zadowolone, mogły zorganizował interesującą wystawę dla 
na perfumy dla dzieci oraz na święconą dotykać eksponaty i pobawić się nimi, miejscowych przedszkolaków pt: „Dawne 
wodę. Ciekawie prezentowały się stare poznać ich historię oraz zasadę działania sprzęty domowe”. Wiele eksponatów 
gliniane garnki, mosiężne rondle i wielu z nich.pochodziło z prowadzonej przez niego Izby 
przenośne kuchenki spirytusowe. Nie  A.WojtanHistoryczno-Etnograficznej w Zespole 
zabrakło starych wag, z których Szkół Nr 3 w Kraśniku, gdzie jest 
najstarsze tzw. kantarki, jeszcze na nauczycielem biologii. Na wystawie dzieci 
pudy, liczyły sobie po około 150 lat. mogły obejrzeć wiele dawnych sprzętów 

Wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos w ostatnich wyborach samorządowych składam 
serdeczne podziękowanie. Deklaruję, że nadal będę aktywnie pracował na rzecz rozwoju gminy i bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Z poważaniem Mirosław Chapski
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bowiem w skali roku wpłynęło ogółem gospodarstwa rolnego fakturą VAT, którą Zwrot podatku akcyzowego
178 603 zł dopłat z budżetu państwa, do należy dołączyć do wniosku o zwrot 
zakupionego paliwa. podatku akcyzowego (rolnik nie musi być W bieżącym roku, nadal dużym 

Niepokojącym jest jednak fakt, że właścicielem ciągnika).zainteresowaniem rolników z terenu 
na wspomniane dopłaty rolnicy złożyli Limit oleju napędowego w 2011 gminy Kraśnik, cieszyło się składanie 
wnioski na około 2500 ha użytków roku na 1 ha użytków rolnych w wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
rolnych, gdy powierzchnia użytków gospodarstwie wnosi 86 litrów i można go zawartego w cenie oleju napędowego 
rolnych w gminie wynosi około 6900 ha. będzie wykorzystać jednorazowo w marcu wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
Prawdopodobnie część producentów lub w dwóch terminach tj. w marcu i we W pierwszym terminie roz-
rolnych, albo nie wie o możliwości wrześniu, albo też jednorazowo we liczeniowym tj. w okresie od 01-03 do 31-
składania wniosków o zwrot podatku wrześniu  (przy  każdym okres ie  03-2010 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 
akcyzowego, albo dokonuje zakupu oleju rozliczeniowym przedstawia się faktury z 317 wniosków na kwotę wnioskowanego 
napędowego bez pobierania faktur, przez ostatnich 6 miesięcy poprzedzających zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 
co traci możliwość otrzymania w/w miesiąc rozliczenia). Obecna stawka 8 9  1 7 4  z ł .  W d r u g i m  o k r e s i e  
zwrotu. zwrotu podatku wynosi 0,85 zł za 1 litr rozliczeniowym tj. w okresie od 01-09 do 

Przypominamy więc wszystkim zakupionego oleju napędowego i 30-09-2010 r. wpłynęło 361 wniosków na 
producentom rolnym, że następny okres prawdopodobnie w 2011 r. nie ulegnie kwotę 89 429 zł.
rozliczeniowy przypada w dniach od 01 do zmianie. Analiza powyższych danych 
31 marca 2011 r. kiedy to w Urzędzie W celu prawidłowego wypeł-dowodzi, że dokonywanie zakupu oleju 
Gminy Kraśnik ( pokój Nr 24 ) nienia wniosku należy zabrać ze sobą napędowego w uprawnionych do tego 
przyjmowane będą wnioski o zwrot dowód osobisty, nr NIP oraz nr konta punktach i zbieranie faktur VAT, 
podatku akcyzowego, zawartego w cenie bankowego.a następnie składanie wniosków, w 
oleju napędowego wykorzystywanego do Wnioski można pobrać również ze wyznaczonych terminach, o zwrot 
produkcji rolnej, zakupionego w okresie strony internetowej Urzędu Gminy podatku akcyzowego, jest opłacalne i 
od 01 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Kraśnik -www.krasnik.lubelskie.plchociaż w części pomniejsza wysokie 

Fakt zakupu potwierdzony musi koszty produkcji rolnej. Do rolników, 
być wystawioną na rolnika  właściciela Ewa Zimna

świadczeń stypendialnych wyniesie 38184,60zł. Wydano Urząd Gminy Kraśnik podaje do wiadomości, że stypendia 
również 38 odmownych decyzji, gdyż zostało przekroczone socjalne na rok szkolny 2010/2011 przyznano 149 uczniom 
kryterium dochodowe  (w pełnej rodzinie 351zł na osobę oraz w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  zamieszkałym na 
niepełnej  477 na osobę). terenie Gminy Kraśnik. Na podstawie decyzji wydanych na okres 

Monika Matuszczak - Szymczyk3 miesięcy tj. październik-grudzień 2010r.  Suma wypłaconych 

W ramach projektu  zostały zrealizowane ko l e jny  p ro j ek t  sy s t emowy  p t .  G m i n n y  O ś ro d e k  P o m o c y  
następujące działania : „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób Społecznej w Kraśniku informuje, 
 a) warsztaty w zakresie podniesienia bezrobotnych na terenie Gminy Kraśnik" , że zakończył kolejny etap realizacji 
kompetencji życiowych, m-c lipiec - którego realizacja rozpocznie się z projektu systemowego pt. „Aktywizacja 
2010r. początkiem 2011 roku. Bliższe informacje społeczno - zawodowa osób bezrobotnych 
 b) kurs wizażu i stylizacji paznokci, m-c na temat projektu będą przekazywane w na terenie Gminy Kraśnik". Realizacja 
sierpień  listopad 2010r. formie ulotek i zamieszczone w gminnej trwała od m-ca stycznia do m-ca grudnia 
 c) indywidualne doradztwo zawodowe, gazetce.2010 roku i obejmowała 10  beneficjentów 
m-c grudzień 2010r.bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych. 

        Kierownik GOPSPodobnie jak  w roku ubiegłym zostały 
Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy         Anna Wronkawykorzystane wszystkie narzędzia 
Społecznej w Kraśniku przygotowuje aktywizacji społecznej.

,,AKTYWIZACJA  I  INTEGRACJA - zwiększenie liczby działań integrujących  a) warsztaty motywacyjno - integracyjne,
środowisko kobiet, b) warsztaty autoprezentacji i wizażu,KOBIET Z GMINY KRAŚNIK''
- podniesienie świadomości w kierunku c) wyjazdy integracyjne do Nałęczowa i 
potrzeby aktywnej integracji poprzez Kazimierza DolnegoGminny Ośrodek Pomocy Spo-
wyjazdy integracyjne, d) spotkanie podsumowujące.łecznej w Kraśniku informuje, że została 
- podniesienie samooceny.zakończona realizacja projektu  pt. 
Projekt był adresowany do kobiet z terenu Oficjalne podsumowanie  projektu odbyło „AKTYWIZACJA I  INTEGRACJA 
gminy Kraśnik, bezrobotnych lub się 09 listopada 2010 roku  w formie KOBIET Z GMINY KRAŚNIK''.
pracujących w  rolnictwie, prowadzących konferencji przy udziale zespołu Projekt rozpoczął się w m- cu lipcu i  trwał 
m a ł e  g o s p o d a r s t w a  d o m o w e ,  projektowego i zaproszonych gości. do m-ca listopada 2010 roku , obejmował 
sprawujących opiekę nad dziećmi. Uczestniczki  projektu otrzymały 10- beneficjentów.

materiały promocyjne. Wszyscy zostali Celem projektu było podniesienie 
W ramach projektu  zostały zrealizowane zaproszeni na uroczysty catering.aktywności i uczestnictwa w życiu 
następujące działania :społecznym poprzez:
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Rafał Błaszczyk z trenerem K. Kozłowskim

Mistrz Polski ze Słodkowa!!!
Tego jeszcze nie było w historii tenisa stołowego w naszej 
gminie, a nawet w naszym powiecie. Otóż nasz młody 
pingpongista ze Szkoły Podstawowej w Stróży, Rafał 
Błaszczyk, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski UKS, 
które rozegrane zostały 27-28 listopada w Pelplinie. Wraz 
z Przemkiem Walaszkiem z Bobrownik stworzyli idealny, 
mistrzowski duet. Pokonanie kolejno pięciu mistrzów 
województw w kategorii żaków było nie lada wyczynem. 
Jak twierdzi trener Rafała Krzysztof Kozłowski., ten wyniki 
jest doskonałym zwieńczeniem i prezentem na 
dziesięciolecie funkcjonowania sekcji tenisa stołowego 
przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. 
Nie było by to możliwe bez wzajemnego zaangażowania i 
intensywnej pracy na treningach przez ostatnie trzy lata. 
Warto podkreślić, że wszyscy występujący w finale 
zawodnicy trenują niemal codziennie, a Rafał tylko trzy 
razy w tygodniu gdyż w pozostałe dni nie ma takiej 
możliwości. Tym bardziej cieszy sukces tego młodego 
utalentowanego tenisisty. Już sam udział w mistrzostwach 
był doskonałą promocją naszej gminy, co widać na 
fotografii.

informator sportowy

,,Szkolne kluby”. Natomiast w tym roku ZNOWU NAJLEPSI!
sukces indywidualny odniosła nasza 
wolontariuszka Karolina Przech. Została 

Gala Wolontariatu, czyli jak świętują ,,Wolontariuszem Roku”!!! ”. Karolina była 
wolontariusze. po prostu bezkonkurencyjna i uczniowie 
  W dniu 3 grudnia, w Centrum naszej szkoły są dumni, że mają w gronie 
Kultury i Promocji w Kraśniku odbyła się uczniowskim taką koleżankę! Gratulacje!!! 
Gala Wolontariatu.  Na tej uroczystości Także inni wolontariusze z naszego klubu, 
Wolontariusze z trzech powiatów czyli Karolina Michalak, Magdalena 
(kraśnickiego, janowskiego i opolskiego) Brzustowska, Wojciech Szymanek i Kamil 
podsumowali rok ubiegły, nagrodzili Samolej zostali wyróżnieni za swoją 
najlepszych oraz wspólnie cieszyli się z tego działalność podczas Gali Wolontariatu!
co robią. To wielki sukces naszych wolontariuszy!!! 
Już po raz drugi został nagrodzony Szkolny Gratulujemy!!!
Klub  Wolon ta r iusza  Pub l icznego  Galę uświetnił występ Pauliny Lendy- 
Gimnazjum im. Jan Pawła II w Stróży, finalistki programu ,,Mam talent”.
którego koordynatorem jest pani Marta                                                                                      
Różycka (nauczyciel  bibliotekarz). Antonina Czachór                                                                                
W  z e s z ł y m  r o k u  z o s t a l i ś m y   Ucz. kl. II c PG
,,Wolontariuszami Roku” w kategorii 

budowa kąpieliska w Stróży-Kolonii, organizacji społecznych i jednostek Nowa kadencja Wójta
przeniesienie siedziby Urzędu do organizacyjnych uda się osiągnąć 
zakupionego budynku, dokończenie założone cele. 

W dniu 15 grudnia 2010 roku na II Sesji remontów świetlic wiejskich, wymiana H. Wiśniewski
Rady Gminy Kraśnik Pan Mirosław pieców centralnego ogrzewania w 
Chapski złożył ślubowanie i z tym dniem remizach strażackich, dokończenie 
już po raz trzeci objął obowiązki Wójta termomodernizacji obiektów oświa-
Gminy Kraśnik. W uroczystości oprócz towych.
radnych uczestniczyli kierownicy Ponadto w trakcie tej kadencji nadal 
komórek organizacyjnych Urzędu oraz będą realizowane zadania remontowo-
zaproszeni goście. modernizacyjne przy drogach w celu 
Po ślubowaniu Wójt zapoznał radnych poprawy bezpieczeństwa użyt-
ze stanem gminy oraz przedstawił kowników dróg. 
kierunki działania w rozpoczętej W swej działalności Wójt Gminy będzie 
kadencji 2010-2014. dążył do systematycznego uspra-
Do głównych zadań jakie chciałby wniania obsługi naszych mieszkańców. 
zrealizować w najbliższych latach Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu, 
n a l e ż ą :  k o n t y n u a c j a  b u d o w y  realizacja nakreślonych zadań nie 
kanalizacji, rozbudowa i modernizacja będzie łatwa, ale przy dobrym 
obiektów sportowych w Stróży-Kolonii, zaangażowaniu i współpracy radnych, 
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Zaufanie i poparcie jakim mnie obdarzono pozwoli mi jeszcze Podziękowanie
intensywniej i pewniej pracować dla naszej społeczności jaką Dziękuję wszystkim wyborcom za udział w wyborach 
jest Gmina Kraśnik.samorządowych w dniu 21 listopada. Najbardziej zaś pragnę 

podziękować tym osobom, które poparły moją kandydaturę 
Wojciech Piętalna radnego Gminy Kraśnik oddając głos na moją osobę.

Komunikat
właścicieli lub zarządców tych nieruchomości.
     Zgodnie z art. 31 o drogach publicznych, utrzymanie 

    Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami 

roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych 

132, poz. 622, z dnia 20 listopada 1996r), oczyszczanie ze 
do drogi. W związku z tym prosimy mieszkańców o 

śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z 
udrażnianie przepustów pod zjazdami.

chodników  położonych wzdłuż nieruchomości należy do 
St. Kot

Msza św. w kościele w Stróży

Uroczystości w szkole

Składanie wieńca we Lwowie
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wiedzy na temat zmian zachodzących Metody zbierania danychNarodowy Spis 
w procesach demograficznych i Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 

Powszechny Ludności społecznych m.in. z uwagi na 2011 będzie realizowany metodą 
i Mieszkań wzmożone migracje ludności po mieszaną tj. z wykorzystaniem 

wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do systemów informacyjnych administracji 
Unii Europejskiej. Wyniki spisu są publicznej oraz danych zebranych w Powszechny spis ludności i mieszkań w 
wykorzystywane bezpośrednio dla badaniu pełnym i reprezentacyjnym w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym 
potrzeb statystyki publicznej jako baza następującej kolejności:spisem powszechnym od czasu, kiedy 
do budowy operatów losowania do - pobranie danych z systemów Rzeczpospolita Polska stała się 
dalszych badań reprezentacyjnych informacyjnych,pańs twem cz łonkowsk im  Un i i  
prowadzonych na próbie gospodarstw - samospis internetowy, polegający na Europejskiej. Z tego faktu wynika 
domowych. zaakceptowaniu lub korekcie w szereg zobowiązań, m.in. konieczność 

określonym terminie danych po-dostarczenia informacji z dziedziny 
Kogo obejmie spis zyskanych z systemów informacyjnych,demogra f icznospo łeczne j  o raz  
- osoby stale zamieszkałe i czasowo - wywiad telefoniczny wspomagany społecznoekonomicznej, w zakresie i 
przebywające w mieszkaniach, programem komputerowym, pro-terminach określonych przez Komisję 
budynkach, obiektach i pomie- wadzony przez ankietera sta-Europejską.
szczeniach niebędących miesz- tystycznego,
kaniami; - wywiad rejestrowany na przenośnym Podstawy prawne
- mieszkania i budynki, w których urządzeniu elektronicznym pro--Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o 
znajdują się mieszkania,  oraz wadzony przez rachmistrza spisowego.narodowym spisie powszechnym 
zamieszkane obiekty zbiorowego ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. 
zakwaterowania i inne zamieszkane Kiedy należy spodziewać się z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277)
pomieszczenia niebędące miesz- rachmistrza spisowego-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
kaniami; W dniach od 1 marca do 17 marca 30 sierpnia 2010 r. w sprawie 
- osoby niemające miejsca za- zostanie przeprowadzony w terenie szczegółowego wykazu danych 
mieszkania przez rachmistrzów spisowych obchód przewidzianych do aktualizacji i 

przedspisowy.uzupełnienia przez urzędy gmin w 
Z jakich tematów będą zbierane dane  Celem obchodu przedspisowego jest zestawieniu budynków, mieszkań i 
W spisie powszechnym będą zebrane weryfikacja istnienia budynków i osób (Dz. U. Nr 169, poz. 1138)
dane z następujących tematów uzupełnienie wykazu o brakujące 
badawczych: - stan i charakterystyka punkty adresowe. Dodatkowo w trakcie Cel spisu
demograficzna ludności - edukacja - obchodu przedspisowego rachmistrze Spis powszechny dostarcza najbardziej 
aktywność ekonomiczna osób - dojazdy maja poznać teren na którym szczegółowych informacji o liczbie lud-
do pracy - źródła utrzymania osób - przeprowadzać będa spis oraz ności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 
niepełnosprawność - obywatelstwo - rozstrzygnąć mogące się pojawić strukturze demograficznospołecznej i 
migracje wewnętrzne - migracje niejasności.zawodowej ,  a  także o społe-
zagraniczne - narodowość i język oraz cznoekonomicznej charakterystyce 
mniejszości narodowe i etniczne - Narodowy Spis  Powszechny gospodarstw domowych i rodzin oraz o 
wyznanie (przynależność do kościoła Ludności i Mieszkań zostanie i c h  z a s o b a c h  i  w a r u n k a c h  
lub związku wyznaniowego)  -  przeprowadzony w dniach od 1 mieszkaniowych na wszystkich 
gospodarstwa domowe i rodziny - stan i kwietnia do 30 czerwca 2011 wg szczeblach podziału terytorialnego 
charakterystyka zasobów miesz- stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00.kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i 
kaniowych (mieszkania i budynki).lokalnym. Szczególną wagę w NSP 

Gminny Komisarz Spisowy2011 przykłada się do pozyskania 

Ptaki i zwierzęta czekają 
na pomoc

Zima, to bardzo trudny okres dla 
ptactwa i dzikiej zwierzyny. Śniegi i mrozy 
uniemożliwiają zdobycie pożywienia. 
Dlatego apelujemy do dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz rolników- pomóżmy 
naszym skrzydlatym i czworonożnym 
przyjaciołom przetrwać srogą zimę.

tekst i fot. Andrzej Wojtan
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Kurki odchowane
z pełnym programem szczepień hodowane na zielonym wybiegu i karmione paszami gospodarczymi, w ciągłej sprzedaży
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jest tu pod dostatkiem. Stąd też w latach sześćdziesiątych i W świetlicy w Spławach Drugich 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił rozkwit cegielni z 
piecami do wypału cegły- surówki. powstała Izba Tradycji Cegielnianej
  Ręczna produkcja przy zastosowaniu drewnianych form daje 
ogromne możliwości w zakresie nadawania cegłom różnych W sobotę, 27 listopada w wiejskiej świetlicy w Spławach Drugich 
kształtów i wymiarów. Stąd też z kilku cegielni cegła taka trafiła uroczyście została otwarta Izba Tradycji Cegielnianej. Wśród 
już na odbudowę  Zamku w Wilanowie, Zamku Królewskiego w kilkuset eksponatów są cegły z całego świata, zdjęcia i artykuły 
Warszawie, obiektów zabytkowych i sakralnych Gdańska, prasowe. Najstarsza cegła- rozeta pochodzi z X wieku, jest w 
Szczecina, Sandomierza i wielu innych w kraju. Jest niezłym stanie i budzi wielkie zainteresowanie budowlanych 
eksportowana do Anglii, Austrii, Danii, Niemiec i Francji ekspertów. Jest także największa na świecie cegła formowana 
uzyskując wszędzie pozytywne opinie.  Wszystkie rodzaje cegły ręcznie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa.
można oglądać na specjalnej ekspozycji w Izbie Tradycji   Miejsce urządzenia izby nie jest przypadkowe. Okolice Spław 
Cegielnianej.                                           jak i całego regionu kraśnickiego od dawna są zagłębiem 

cegielnianym kraju. Dobrej gliny nadającej się do produkcji cegły 
A. Wojtan

Wójt Gminy prezentuje zgromadzone rodzaje cegiełUroczyste otwarcie Izby Tradycji Cegielnianej

Marzena Rozmus z cegłą przywiezioną z Mazur Zwiedzanie wystawy


