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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy
mieszkańcom naszej gminy i gościom najlepsze życzenia. Niech
Zmartwychwstały Pan w tym radosnym czasie ukoi nasze
zmartwienia i troski, niech da siłę i nadzieję, pogodę ducha
i optymizm abyśmy dostrzegali przyjaciela w drugim człowieku.
Niech to co nas otacza nie dzieli ale łączy.

W imieniu pracowników
sołtysów i swoim
Mirosław Chapski

Wójt Gminy

W imieniu radnych i swoim
Andrzej Hanaj

Przewodniczący
Rady Gminy

Nasza Gmina

KrasnikKrasnik
GAZETA BEZPŁATNA

Minął już rok od jednej z największych
narodowych tragedii jaką była katastrofa
samolotu TU 154M z najważniejszymi osobami
na pokładzie. Oprócz Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego
małżonki śmierć ponieśli najaktywniejsi synowie
polskiej ziemi. Zginęli przedstawiciele życia
publicznego i społecznego Państwa Polskiego.

Pierwszą rocznicę katastrofy obchodziliśmy
głównie poprzez odprawianie nabożeństw
w intencji tragicznie zmarłych oraz poprzez
zapalanie zniczy i składanie kwiatów na grobach.
Uroczystości gromadziły wiele osób. Większość
uroczystości żałobnych obchodzona była

w spokoju, ciszy i zadumie. Wiele osób groma-
dziło się przy grobach, w których spoczywają
szczątki ofiar katastrofy.

W naszym rejonie uroczystości żałobne za duszę
posła Edwarda Wojtasa i prezydenta Lecha

Kaczyńskiego odbyły się w Lublinie w kościele
akademickim i na cmentarzu oraz w Annopolu.
W Kraśniku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny odprawiona została msza w intencji
ofiar Katynia i ofiar katastrofy smoleńskiej.

M. Chapski

Rocznica smoleńska

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas
było na udzielenie pomocy bliźniemu” (Mikołaj
Gogol). Pod takim hasłem Przedszkole w Stróży
już po raz trzeci wzięło udział w akcji wspierającej
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Zorga-
nizowaliśmy przedszkolną kawiarenkę, w której
można było usiąść, zjeść ciastko przy gorącej ka-
wie lub herbacie. Chętnych nie brakowało. A to
dzięki dzieciom, które tak pięknie zapraszały
Rodziców.
Dnia 7 kwietnia odbył się wiosenny koncert w no-
wo otwartej sali w budynku OSP w Stróży. Licznie
przybyli goście mogli podziwiać talenty wokalne,
taneczne oraz aktorskie naszych przedszkolaków.
Wszyscy młodzi artyści, pomimo tremy, świetnie
poradzili sobie na scenie, o czym świadczyły
gromkie brawa ze strony widowni. Wszyscy
uczestnicy chętnie wspomagali naszą akcję i wrzu-

cali do puszki pieniążki, które zostaną przekazane
na potrzeby hospicjum. Wszystkim darczyńcom
składamy serdeczne podziękowania. Dzięki nim,
na twarzach bezbronnych dzieci pojawi się

uśmiech, być może u niektórych po raz ostatni…
Ale nawet dla jednego uśmiechu warto okazać
serce.

Maria Wilk

Przedszkole
wspiera Hospicjum
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Dnia 20 lutego 2011 z inicjatywy nowego zarządu
OSP Podlesie w miejscowej remizie odbyły się
"Pierwsze Mistrzostwa Podlesia w Darta".*
Zawody przeprowadzono w czterech kategoriach.
W kategorii dziewcząt do lat 15. pierwsze miejsce
zdobyła Patrycja Pawlos, tuż za jej plecami uplaso-
wała się Kamila Karczmarska, zaś na najniższym
stopniu podium stanęła Agata Rozenbajgier.
W kategorii chłopców do lat 15. zwyciężył
Tomasz Dul, drugie miejsce przypadło Adrianowi
Osmole, zaś trzecie punktowane miejsce przy-
padło Kamilowi Kolasie.
W kategorii kobiet zwyciężyła Anna Kolasa,
a kolejne miejsca na podium zajeły Małgorzata
Pawlos - drugie oraz Jadwiga Kępa - trzecie.

W najliczniej obsadzonej kategorii open od
początku trwała zażarta walka. Już w eliminacjach
odpadło dwóch faworytów dzięki temu półfinały
miały dość zaskakującą, aczkolwiek bardzo
mocną obsadę. Po ostrej walce do ostatniego
rzutu w finale znaleźli się: Jacek Duma, Jerzy
Kępa, Tomasz Kępa i Paweł Kolasa.
Tu od początku czuć było wielkie napięcie,
a emocje wzrastały z każdą kolejką, z każdym
rzutem zarówno wśród zawodników jak i kibiców,
którzy zjawili się naprawdę w imponującej liczbie.
Po zaciętym i wyrównanym boju zwycięzcą okazał
się Paweł Kolasa, tuż za jego plecami uplasował
się Tomasz Kępa, trzecie miejsce przypadło
Jerzemu Kępie, zaś na czwartym miejscu znalazł

się Jacek Duma, który sprawił największą niespo-
dziankę zawodów pokonując kilku faworytów.
Puchary i dyplomy wręczyła s Podlesia pani
Anna Dul.
Organizatorzy dziękują wszystkim za udział
i pomoc w organizacji imprezy, jednocześnie
zapraszając wszystkich na "Drugie Otwarte
Mistrzostwa Podlesia w Darta", planowane na luty
2012 roku.

Paweł Kolasa - Prezes OSP Podlesie

ołtys

* Dart, rzutki, lotki (ang. Darts)- gra, a raczej
różne powiązane ze sobą gry, w których celem jest
trafienie niewielkimi lotkami w tarczę zawieszoną
na ścianie.

Pierwsze Mistrzostwa Podlesia w “Darta”

W dniach od 22 do 26 lutego 2011 r. Stowarzy-
szenie Miłośników Sportu w Stróży zorgani-
zowało w Muszynie zimowy wypoczynek dla
swoich członków, czyli obecnych i przyszłych
uczniów Gimnazjum. W zajęciach pt. „Sporty
zimowe alternatywą dla alkoholizmu” wzięło
udział 18 osób oraz dwóch opiekunów - instruk-
torów narciarstwa zjazdowego.
W trakcie zgrupowania zrealizowany został
program antyalkoholowy, dzięki któremu młodzi
ludzie dowiedzieli się o szkodliwym działaniu
alkoholu i innych używek. Oprócz tego zostały
przeprowadzone warsztaty z zakresu bezpiecz-
nego uprawiania sportów zimowych oraz omó-
wiono szczegółowo dekalog narciarski, czyli
najważniejsze zasady zachowania się na stoku.
Celem zajęć było ukazanie młodzieży alternaty-
wnego sposobu spędzania wolnego czasu, a także
zainteresowanie ich sportami zimowymi, zapoz-
nanie z zasadami turystyki, a co za tym idzie
odciągnięcie od nałogów.
Uczestnicy brali udział w zajęciach narciarstwa
zjazdowego, korzystając z różnorodnych stoków
położonych w okolicach Muszyny. Doskonalili
swoje umiejętności na trasach Słotwin, Azotów,

Dwóch Dolin i Wierchomli oraz na Jaworzynie
Krynickiej najdłuższej oświetlonej nartostradzie
w Polsce (2 600 metrów). Obok narciarstwa, które
było głównym celem wycieczki, uczestnicy brali
udział w zajęciach z łyżwiarstwa na krytej hali
lodowej w Krynicy oraz zjeżdżali sztucznym
torem saneczkowym, zwiedzili słynną krynicką
pijalnię zdrowotnych wód mineralnych, podróżo-
wali kolejką torową na Górę Parkową oraz gościli
w stylowej, górskiej restauracji spożywając m.in.
regionalne przysmaki. Ostatniego dnia uczestnicy
wycieczki zawitali na krótko do Krakowa, gdzie
korzystali z licznych atrakcji Parku Wodnego,
takich jak zjeżdżalnie, sauny, jakuzi, rwąca rzeka,
ściana wspinaczkowa i wiele innych. Mogli rów-
nież wybrać się do Multikina na wybrany seans
filmowy. Atrakcyjny program imprezy został
w pełni zrealizowany o czym świadczą zadowo-
lone miny młodych narciarzy, na pamiątkowych
fotografiach.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wycieczka nie
mogłaby się odbyć, gdyby nie wydatna pomoc
Urzędu Gminy Kraśnik, który w całości pokrył
koszty związane z transportem. Wsparcie
zaoferował również kraśnicki Zakład Łożysk
Wielkogabarytowych, finansując zakup sprzętu
narciarskiego, a pan Wojciech Piętal właściciel
sklepu w Stróży, przekazał Stowarzyszeniu

artykuły spożywcze dla młodzieży wyjeżdżającej
do Muszyny. Tym samym całkowity koszt wy-
cieczki dla każdego uczestnika zmalał z niemal
1000 zł do 605 zł.
Była to pierwsza tak duża impreza zorgani-
zowana przez nowo powstałe Stowarzyszenie,
którego statutowym celem jest realizacja marzeń
dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie ich do
podejmowania aktywności fizycznej.
Kolejną imprezą planowaną przez działaczy SMS
będą wiosenne rajdy rowerowe i spływy kajakowe.
Młodych ludzi już teraz zachęcamy do wzięcia
w nich udziału, a dorosłych prosimy o wsparcie
Stowarzyszenia, przekazując nam 1% podatku, co
przełoży się na obniżenie kosztów ponoszonych
przez uczestników.
Aby wspomóc w ten sposób naszą działalność
wystarczy jedynie w rubryce zeznania podatko-
wego wpisać

oraz w informacjach uzupełniających wpis:

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Kamiński - prezes,

Marcin Siemion - wiceprezes
SMS w Stróży

nr KRS 0000124134

„Stowarzyszenie Miłośników Sportu
ul. Akacjowa 2   23-206 Stróża”.

Ferie na sportowo

W dniu 25 lutego 2011 roku Pani Helena Rokicka
zamieszkała we wsi Podlesie obchodziła 100-lecie
urodzin. Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwiedzili
przedstawiciele władz Gminy Kraśnik Mirosław
Chapski - Wójt Gminy i Henryk Wiśniewski -
Sekretarz Gminy. Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych reprezentował Leszek Kliza Kierownik In-
spektoratu oraz Helena Bańka Kierownik Wydzia-
łu Świadczeń.
Przedstawiciele władz gminy złożyli Jubilatce
życzenia, wręczyli list gratulacyjny przesłany
przez Prezesa Rady Ministrów RP Donalda
Tuska, kwiaty i upominki. Przedstawiciel ZUS
odczytał list gratulacyjny od Prezesa ZUS oraz
wręczył kwiaty i decyzję określającą nową
wysokość świadczenia emerytalnego. Był oczy-
wiście tort i toast za zdrowie Jubilatki. W tej
wzruszającej uroczystości Jubilatce towarzyszyła
rodzina. Najstarszej mieszkance Gminy Kraśnik
jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

M.R.

W sobot 22 stycznia, w Janowskim O rodku
Kultury, odby si XI Mi dzypowiatowy Przegl d
Teatrów Wiejskich. Wyst pi y zespo y teatralne
i kabaretowe z powiatów: kra nickiego i janow
skiego. Celem przegl du by a prezentacja i ocena
aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego
w rodowisku wiejskim, promocja i popularyzacja

wiejskich zespo w teatralnych, ochrona tradycji
ludowych polskiej wsi.
Przegl d by konkursem, w którym jury ocenia o
warto ci artystyczne i poznawcze prezento
wanych spektakli oraz widowisk, a tak e typowa o
zespo y na XXXVI Mi dzywojewódzki Sejmik
Wiejskich Zespo w Teatralnych, który odb si
w dniach 28-30 stycznia w Tarnogrodzie.

W ród sze ciu prezentacji na scenie, jury pod
przewodnictwem Iwony Niewczas z Woje
wódzkiego O rodka Kultury w Lublinie do
udzia u w przegl dzie mi dzywojewódzkim
wytypowa o Zespó Kowalanki” z Kowalin .
Zespó przygotowa oryginalne widowisko
„Kowali sko piórnia”.

Jako jedyny w przegl dzie w Janowie Lubelskim
wyst pi kabaret z Suchyni, który równie zosta
nagrodzony.

Andrzej Wojtan
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Stulatka z Podlesia "Kowalanki" Tarnogrodbyły w zie
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Tak jak w latach ubiegłych, również w roku bieżą-
cym Gmina Kraśnik finansować będzie z Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska zdejmowa-
nie, transport i utylizację azbestu. Wyłonienie
wykonawcy tych robót przez Urząd Gminy
możliwe jest dopiero po potwierdzeniu przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
kwoty dofinansowania dla gminy.

Do ogłoszonego przez gminę konkursu oferty
złożyło 7 przedsiębiorców. Trwa wybór wyko-
nawcy. Jeżeli oferenci nie oprotestują wyboru
umowę można będzie podpisać pod koniec
kwietnia.

M.P.

W okresie od 10 stycznia do 9 lutego 2011 r. we
wszystkich sołectwach odbyły się zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrań

dokonano wyboru sołtysów oraz rad sołeckich.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
zebrania w Słodkowie Pierwszym, Słodkowie
Drugim i Słodkowie Trzecim, w których udział
wzięło 66, 78 i 65 mieszkańców.
Największą frekwencję w stosunku do uprawnio-
nych odnotowano w Pasiece-Kolonii - 46%,
Mikulinie - 27,1% i Dąbrowie-Bór - 23,9%, a naj-
niższą w Stróży i Stróży-Kolonii - 6,1% oraz
Suchyni - 10,5%.
Ogółem w gminie na 5813 uprawnionych w ze-
braniach uczestniczyły 752 osoby.
Na 16 sołectw o funkcję sołtysa ubiegało się 39
osób, z tego w siedmiu sołectwach kandydowały 3

osoby, w trzech sołectwach 2 osoby i pozostałych
1 osoba.
Zmiany na funkcjach sołtysów nastąpiły w pięciu
sołectwach.

Obsługę techniczną zebrań zapewnili pracownicy
urzędu. W dwunastu zebraniach uczestniczył
Wójt Gminy Mirosław Chapski i Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Hanaj.
Ponadto w zebraniach udział wzięli Andrzej Maj -
członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego - 10 razy
oraz przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS
Dariusz Wcisło - 4 razy.

H.W.

odpowiednio

Zebrania
sprawozdawczo
- wyborcze
w sołectwach

Usuwanie azbestu Zbiórka starego sprzętu
Na początku maja na terenie naszej gminy prowa-
dzona będzie akcja zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, np. żelazka,
monitory, telewizory, lokówki, pralki, itp. W/w
zużyty sprzęt można wrzucać do podstawionych
przez PDiO pojemników. W każdej miejscowości
pojemnik będzie wystawiony na ściśle określony

czas, ze względu na to, żeby nie wrzucać innych
śmieci. Prosimy o śledzenie ogłoszenia na stronie
internetowej gminy oraz informacji, które wywie-
szone będą na tablicach ogłoszeń i oblat. Na dzień
dzisiejszy PDiO nie jest w stanie podać szcze-
gółowych informacji.

M.P.

OSP w Stróży informuje, że posiada do wynajęcia salę na imprezy okolicznościowe na około 40 osób
(chrzciny, komunie, osiemnastki). Bliższe informacje można uzyskać u Pani Beaty Najdy, tel. 782726685
lub u Pana Józefa Rafalskiego, tel. 609830998.

Zarząd OSP w Stróży

Lokal do wynajęcia

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA
OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KRAŚNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje kolejny etap projektu 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 2011
roku i obejmie 10 - beneficjentów.
Celem projektu jest zapewnienie równych szans dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
bezrobotnym, niepełnosprawnym 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.
Projekt adresowany jest do osób niepracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
a) warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społecznych;
b) szkolenia:

- ,, Opiekunka dziecka, osoby starszej i niepełnosprawnej”
- ,, Gastronomia z obsługą kasy fiskalnej”
- ,, Obsługa komputera z kasą fiskalną”

c) indywidualne doradztwo zawodowe;

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Informacje na temat projektu są udzielane telefonicznie pod numerem telefonu: 81 884 32 16 lub w siedzibie GOPS przy ulicy
Piłsudskiego 14 w Kraśniku.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 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", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GOPS
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Regulamin
gminnego konkursu
na „Najładniejszy
ogródek przydomowy
i najbardziej zadbane
gospodarstwo rolne”
w edycji 2011 roku.

I. Cele konkursu:

II. Organizacja konkursu:

III. Organizator konkursu

IV. Udział w konkursie:

V. Termin konkursu:

VI .Nagrody

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 bezpie-
czeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.
Uczestnicy konkursu - mieszkańcy Gminy Kraśnik.

- najładniejszy ogródek przydomowy,
- najbardziej zadbane gospodarstwo rolne.

-Wójt Gminy Kraśnik.

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 15 maja 2011r.

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.

1. Powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa dokona
oceny ogrodów i gospodarstw w terminie .

2. Komisja wytypuje najlepszy ogród i gospodarstwo do etapu
powiatowego.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
4 września 2011r, podczas Dożynek Gminnych w Suchyni.

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.

Zgłoszenia do konkursu gminnego przyjmuje:
Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
UG pokój nr 1, tel. 81 884 35 84
lub sekretariat UG, tel. 81 884 34 27.

do 31 maja 2011 r

Nadal dużym zainteresowaniem rolników
z terenu gminy Kraśnik, cieszyło się skła-
danie wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

W pierwszym terminie rozliczeniowym tj.
w okresie od 01-03 do 31-03-2011 r. do
tutejszego Urzędu wpłynęło 350 wnios-
ków. Decyzje o zwrocie podatku akcyzo-
wego zostały już wydane i są w trakcie
doręczania rolnikom. Wypłata przyzna-
nego zwrotu podatku akcyzowego nastąpi
do 31 maja 2011 r.

Analiza powyższych danych dowodzi, że
dokonywanie zakupu oleju napędowego

w uprawnionych do tego punktach i zbie-
ranie faktur VAT, a następnie składanie
wniosków, w wyznaczonych terminach,
o zwrot podatku akcyzowego, jest opła-
calne i chociaż w części pomniejsza
wysokie koszty produkcji rolnej.

Przypominamy wszystkim producentom
rolnym, że następny okres rozliczeniowy
przypada w dniach od 01 do 30 września
2011 r. kiedy to w Urzędzie Gminy
Kraśnik ( pokój Nr 24 ) przyjmowane będą
wnioski o zwrot podatku akcyzowego,
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej, za-
kupionego w okresie od 01 marca 2011 r.
do 31 sierpnia 2011 r.

Ewa Zimna

Zwrot podatku akcyzowego

1 kwietnia 2011 r. ruszył Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Od 1 kwietnia do 16 czerwca
samospis internetowy

Od 8 kwietnia do 30 czerwca telefo-
nicznie spis przeprowadzają ankie-
terzy W tym samym czasie bez-
pośrednie wywiady przeprowadzą
rachmistrzowie.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

www.stat.gov.pl www.spis.gov.pl

20 procent Polaków zostało wyloso-
wanych do badań reprezentacyjnych

będzie to
tzw. , z którego
mogą skorzystać wszyscy.

,

.

Wśród "wrażliwych" pytań, na które
Polacy nie będą musieli odpowiadać,
prezes GUS wymienił te dotyczące
związków nieformalnych, planowanych
dzieci czy niepełnosprawności.

W tegorocznym spisie dane będą pozyski-
wane na cztery sposoby - poprzez rejestry

administracyjne, Internet, wywiady tele-
foniczne oraz tradycyjne wywiady,
przeprowadzone w domach mieszkańców
przez rachmistrzów.

Jak informuje GUS, podczas spisu będzie
stosowana technologia GIS (Geographic
Information System). Dzięki niej zarówno
dyspozytorzy w województwach, jak
i rachmistrzowie w gminach będą
dysponowali cyfrowymi mapami, które
będą dostępne na komputerach, jak i na
ekranach terminali.

Dane w momencie wprowadzania ich do
terminalu będą szyfrowane i przesyłane
radiowo do centralnej bazy danych.

Do tej bazy danych będą trafiały także
formularze wypełnione w Internecie.
Informację o tym, że ktoś taki formularz
wysłał za pomocą sieci, będzie otrzy-
mywał, także za pomocą terminalu,
rachmistrz.

Aby skorzystać ze spisu przez Internet,
trzeba wejść na stronę internetową:

lub

Spis zostanie przeprowadzony równo-
cześnie jako badanie pełne i badanie
reprezentacyjne, na dwóch rodzajach
formularzy.

Badanie pełne ma składać się z 16 pytań.

,
bardziej obszernych. Ta wersja zawiera
średnio 60 pytań - w tym 16 ze spisu
pełnego.

Więcej o spisie na terenie gminy Kraśnik na
stronie www Urzędu.

M.R.

Ruszył Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                                                 ngkrasnik@tlen.pl

4 Nr 1 (115) Styczeń - Kwiecień 2011



Jeśli twój dowód osobisty został wydany w 2001
roku, to koniecznie sprawdź czy jest nadal ważny.
Urząd Gminy przypomina, że dowody osobiste
wydane w 2001 roku tracą ważność w tym roku.
Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane
osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli 5-
letnie dowody osobiste).
Dowody osobiste są wydawane osobom
pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody
osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie
ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty
wydania. Termin ważności dowodu osobistego
można sprawdzić samemu. Data, do kiedy
dokument pozostaje ważny - jest określona na
dowodzie osobistym (pod informacją o numerze
dowodu osobistego).
Należy zawsze pamiętać o konieczności
sprawdzenia terminu ważności dowodu oso-

bistego. Wniosek o wymianę dowodu trzeba
złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem
terminu jego ważności!

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich
funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i
obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki
dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym,
ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać.
Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na
poczcie w kwestiach wymagających weryfikacji
tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem
kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu
ratalnego.
Przypominamy także, że książeczkowe dowody
osobiste (stare, zielone książeczki) definitywnie
straciły już swoją ważność. Można się było nimi

posługiwać tylko do 31 marca 2008 roku.
Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, w związku z przedłużającym się
postępowaniem przetargowym na dostawę
blankietów dowodów osobistych, przesunięciu
uległ termin wprowadzenia elektronicznych
dowodów osobistych.

W tej chwili w MSWiA trwają prace nad nowe-
lizacją tej ustawy. Zakłada ona wejście w życie
nowych dowodów od 1 stycznia 2013 roku.
Zakładany termin uwzględnia czas potrzebny na
notyfikację rozporządzeń wykonawczych do
znowelizowanej ustawy o dowodach osobistych
oraz czas potrzebny na uzyskanie certyfikatów
bezpieczeństwa.

Źródło: www.mswia.gov.pl
M.R.

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są
wydawane nieodpłatnie.

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego
- nowe dowody osobiste dopiero od 1 stycznia 2013 r.

Do kwietnia 2011 roku Wójt Gminy Kraśnik
ogłosił dziewięć postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego tj.:

1.

postępowanie zostało unieważnione, gdyż żadna z
proponowanych ofert nie spełnia kryterium
udziału w postępowaniu, gdyż cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia.

2.

k -
postępowanie zostało unieważnione, gdyż żadna

z proponowanych ofert nie spełnia kryterium
udziału w postępowaniu, gdyż cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia.

3.

zamówienia udzielono firmie: Biuro
Obsługi Inwestycji „PRO-INWEST” Kraśnik ul.
Lubelska 115; 23-200 Kraśnik

4.

-
zamówienia udzielono firmie: PHU WSC Walde-
mar Sałata; ul. Grunwaldzka 40; 18-500 Kolno

5.

-
postępowanie zostało unieważnione, gdyż żadna z
proponowanych ofert nie spełnia kryterium
udziału w postępowaniu, gdyż cena najko-

rzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia.

6.

-
zamówienia udzielono firmie: Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe Sp. Akcyjna ul. Kolejowa 6,
23-200 Kraśnik.

7.

- postępowanie w trakcie
oceny formalnej złożonych dokumentów.

8.

- postępowanie
w trakcie oceny formalnej złożonych doku-
mentów.

9.

- postępowanie
ogłoszone.

Ł.J.

Przebudowa stadionu i budowa obiektów
sportowych w miejscowości Stróża-Kolonia
wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap -

Wykonanie projektu budowlano-wyko-
nawczego dotyczącego: budowy stacji
uzdatniania wody, budowy studni głębi-
nowej, budowy sieci wodociągowej (połą-
czenie z istniejącą siecią wodociągową) oraz
budowy przyłączy energetycznych w miej-
scowości Spławy Drugie, Gm. Kraśni

Wykonanie projektu budowlanego Oś-
rodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą -

Przebudowa stadionu i budowa obiektów
sportowych w miejscowości Stróża-Kolonia
wraz z infrastrukturą towarzyszącą I etap

Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego dotyczącego: budowy stacji
uzdatniania wody, budowy studni głębi-
nowej, budowy sieci wodociągowej (połą-
czenie z istniejącą siecią wodociągową) oraz
budowy przyłączy energetycznych w miej-
scowości Spławy Drugie, Gm. Kraśnik

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni i
remonty cząstkowe nawierzchni bitu-
micznych na terenie Gminy Kraśnik

Usuwanie azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest pochodzących z posesji osób
fizycznych położonych na terenie Gminy
Kraśnik w 2011 roku

Instalacja centralnego ogrzewania oraz
kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy
Kraśnik przy ul. Kościuszki 24

Modernizacja i przystosowanie pomiesz-
czeń dla potrzeb Urzędu Gminy w Kraśniku
przy ul. Kościuszki 24

Zamówienia
publiczne…

50-lecie Pożycia
Małżeńskiego

Strażacy będą świętować

Tradycyjnie, jak co roku, Wójt Gminy Kraśnik
wspólnie z Urzędem Stanu Cywilnego pragnie
zaprosić na uroczystość obchodów Jubileuszu 50-
lecia Pożycia Małżeńskiego, pary małżeńskie
z terenu gminy Kraśnik, które przed 50-cioma laty
zawarły związek małżeński. Zaproszenie kieru-
jemy nie tylko do par małżeńskich, które zawierały
związek małżeński w latach 1959-1960, ale rów-
nież do tych, które swój jubileusz obchodziły
w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w ta-
kiej uroczystości.
Pragniemy podziękować Państwu za wiele lat
zgodnego pożycia małżeńskiego, za trud pracy,

za wyrzeczenia dla dobra swych rodzin
założonych przed pół wiekiem oraz za wycho-
wanie dzieci, występując do Prezydenta RP
o nadanie Państwu medali za wieloletnie pożycie
małżeńskie.
Na zgłoszenie chęci uczestnictwa w uroczystości
jubileuszowej zainteresowanych par małżeńskich
oczekujemy do końca kwietnia w Urzędzie Stanu
Cywilnego Gminy Kraśnik.

M.R.

Doroczne Miejsko - Gminne uroczystości
związane z Dniem Strażaka odbędą się w starej
części Kraśnika w dniu 4 maja.
Uroczystości rozpocznie Msza Święta odpra-

wiona za strażaków i ich rodziny w kościele
Świętego Ducha w Kraśniku o godz. 18.00.

Po Mszy Świętej kolumna złożona z członków
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przed-
stawicieli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi prze-
maszeruje pod kapliczkę Św. Floriana patrona
strażaków przy ul. Piłsudskiego.
W tym miejscu odbędzie się apel zmarłych
strażaków oraz złożenie wieńca.

Po części oficjalnej każda jednostka OSP
powróci do swojej strażnicy w celu dalszego
świętowania.

T.W.
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Ruszył kolejny etap prac związanych z realizacją Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów
słonecznych na terenie Gminy Kraśnik” dofinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2
Energia przyjazna środowisku.

Od miesiąca stycznia 2011r. rozpoczęły się prace montażowe zestawów kolektorowych na budynkach mieszkalnych mieszkańców
Gminy Kraśnik. Projektowana instalacja solarna dostarczać będzie ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, jako źródło ciepła
zastosowano kolektory słoneczne firmy Hewalex zestawione w baterię zlokalizowaną na połaci dachowej, na ziemi lub na ścianie

w kierunku południowym. Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego i przekazane wodzie w
podgrzewaczu. Temperatura czynnika w podgrzewaczu będzie regulowana za pomocą sterownika zamontowanego w zespole
sterowniczo pompowym. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów
bezpieczeństwa,a przyrost objętości płynu solarnego będzie przejmowany przez naczynie przeponowe.

Informujemy, iż Wykonawca robót będzie kontaktował się z mieszkańcami telefonicznie i informował o dokładnym terminie montażu
kolektorów.

B.K.-K.

Solary w Gminie Kraśnik

W dniu 18 marca 2011 roku w świetlicy wiejskiej
w miejscowości Słodków Drugi odbyła się V sesja
VI kadencji Rady Gminy Kraśnik, która była po-
łączona z poświęceniem świetlicy. Ks. Grzegorz
Roman Stąsiek pobłogosławił i poświęcił odno-
wiony budynek świetlicy wiejskiej, który będzie
służył dzieciom młodzieży jak również osobom
starszym w celach rekreacyjno-wypoczynkowych:
podczas organizacji wspólnych spotkań, prób
zespołowych, czy posiedzeń wiejskich.

W sesji uczestniczyli zaproszeni goście, którzy
przedstawili informacje o działalności swoich
jednostek: Pan Ireneusz Ofczarski - dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku,
Pan Mariusz Socha - kierownik ARiMR
w Kraśnik, Pani Małgorzata Mazurek doradca za-
wodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku,
Pan Dariusz Wcisło inspektor Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku.

W dalszej części sesji informacji na temat
funkcjonowania placówek w roku szkolnym
2010/2011 oraz planowanych działaniach na rok
2011/2012 udzielili: Pani Anna Płatek Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży-Koloni,
Pani Maria Wilk Dyrektor Przedszkola w Stróży,
Pan Jerzy Misiak, Dyrektor Publicznego Gimna-

zjum w Stróży, Pani Anna Myszak Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Stróży, Pani Beata Droździel
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie
Trzecim, Pan Krzysztof Kowalski nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie.

Na sesji zostały podjęte między innymi uchwały
w następujących sprawach:
- pobudzenia aktywności społeczności lokalnej
szansą rozwoju Gminy Kraśnik współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(sprzedaż obecnego budynku Urzędu Gminy
Kraśnik).

P.K.

Z obrad Rady Gminy Kraśnik

W dniach 11 - 16 kwietnia odbyło się już ostatnie,
podsumowujące dwuletnią pracę, spotkanie
w ramach projektu .
Grupa 10 uczniów i czterech nauczycieli przez
kilkanaście tygodni, poprzedzających wizytę
w węgierskim mieście Kecskemet intensywnie
przygotowywała się do spotkania. Uczniowie pod
czujnym okiem nauczycieli: pań Renaty Szwast,
Małgorzaty Dudzińskiej-Piętal i Kamili Berdys
oraz pana Marcina Siemiona, uczyli się śpiewać
i tańczyć tradycyjne polskie piosenki i tańce
ludowe, przygotowywali prezentacje multime-
dialne oraz materiały do wystawy, które miały
zostać przedstawione podczas spotkania.

Nasz wysiłek został doceniony przez wszystkich
obecnych. Może jesteśmy nieobektywni, ale
zarówno nasz występ, wystawa, jak również

przygotowane prezentacje spotkały się z ciepłym
przyjęciem pozostałych uczestników.
Gospodarze, bardzo sumiennie przygotowali się
do spotkania. Praca nad projektem przebiegała
bardzo sprawnie, szybko i bez żadnych zgrzytów.
Wszystko po to, abyśmy mieli również czas na
inne zajęcia. Już pierwszego dnia nasi partnerzy
oprowadzili nas po swoim rodzinnym mieście
Kecskemet, które często nazywane jest miastem
wielu religii, gdyż na głównym placu, w centrum
miasta znajduje się 11 kościołów różnych wyznań.
To było bardzo interesujące popołudnie.

Mieliśmy również okazję zwiedzić Budapeszt
z jego imponującą architekturą oraz pobliskie
miasteczko Szentendre, które swoją atmosferą
przypomina nieco nasz Kazimierz. Jednak
najwięcej frajdy sprawił nam ostatni dzień wizyty

- tradycyjna węgierska pusta, czyli pokazy umie-
jętności jazdy konnej. Ale zanim doszlismy do
tego punktu programu, musieliśmy na niego
wcześniej zasłużyć. Własnoręcznie więc przygo-
towaliśmy nasz obiad - zupę gulaszową oraz
omlet. Musieliśmy też bronić honoru polskiej
drużyny w licznych konkursach i zabawach.
Niestety nasza radość pod koniec dnia zamieniła
się w łzy, kiedy nadszedł czas rozstania. Jechaliśmy
na Węgry z licznymi obawami: czy sobie
poradzimy w codziennej komunikacji, jak przyjmą
nas nasi partnerzy, czy będzie nam smakować
lokalna kuchnia. Potem myśleliśmy już tylko
o tym, jak przedłużyć nasz wyjazd, chociaż o kilka
godzin, dni, tygodni… Wszystkie miejsca, ludzie,
rzeczy, które robiliśmy na zawsze pozostaną
w naszej pamięci.

Więcej informacji o wyjeździe oraz o projekcie
można będzie znaleźć na naszej stronie
internetowej: www.gimnazjumstroza.pl

Kamila Berdys

Golden Treasure We Share

Polak Węgier dwa bratanki …
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Pasieka

Suchynia

Lasy

Karpiówka

Słodków Pierwszy Słodków Trzeci

Pasieka-Kolonia

Sołtys: Kazimierz Bielecki
Rada sołecka:
1. Ludwik Bielecki- przewodniczący
2. Ryszard Łoska
3. Anna Sarna
4. Krzysztof Depa
5. Edward Lisek

Sołtys: Marian  Zuba
Rada sołecka:
1. Krzysztof Kozłowski- przewodniczący
2. Teresa Krawczyk
3. Piotr Pachuta
4. Roman Stępniewski
5. Mieczysław Grzymek
6. Henryk Krysa
7. Agata Zuba

Sołtys: Monika Gawlik
Rada sołecka:
1. Barbara Przypis- przewodnicząca
2. Dariusz Jarosz
3. Małgorzata Nagajek
4. Rafał Zdybicki
5. Beata Szaja

Sołtys: Anna Ambros-Gryta
Rada sołecka:
1. Grzegorz Krzysztoń- przewodniczący
2. Urszula Glinka
3. Zbigniew Surma
4. Ewelina Mazur
5. Renata Mikuła

Sołtys: Halina Rycerz
Rada sołecka:
1. Roman Maszewski- przewodniczący
2. Tomasz Błaszczyk
3. Janina Giergiel
4. Waldemar Pęk
5. Dorota Piekarz
6. Małgorzata Wnuczek
7. Paweł Dadej

Sołtys: Ryszard Kowal
Rada sołecka:
1. Ewa Kasperek- przewodnicząca
2. Stanisław Hałabiś
3. Sebastian Kulesza
4. Ryszard Nester
5. Roman Rostek
6. Waldemar Samolej
7. Stanisław Sulowski

Sołtys: Jerzy Serwinek
Rada sołecka:
1. Halina Czubińska- przewodnicząca
2. Grzegorz Kozieł
3. Mariusz Lewandowski
4. Cezary Chęć

Stróż

Stróża-Kolonia

Spławy Drugie

Słodków Drugi

Mikulin

Dąbrowa-Bór

Podlesie

Spławy Pierwsze

Kowalin

a
Sołtys: Irena Kaźmierak
Rada sołecka:
1. Jan Ziętek- przewodniczący
2. Alicja Depa
3. Henryk Piotrowski
4. Marek Martys
5. Zdzisław Mróz

Sołtys: Jerzy Bańka
Rada sołecka:
1. Maciej Lubikowski- przewodniczący
2. Agata Lubikowska
3. Marzena Pielaszkiewicz
4. Paweł Saja
5. Artur Surma

Sołtys: Agnieszka Szewc
Rada sołecka:
1. Andrzej Wojtan- przewodniczący
2. Łukasz Woźniak
3. Roman Krasowski

Sołtys: Dariusz Krzysztoń
Rada sołecka:
1. Witold Grudziński- przewodniczący
2. Dariusz Kowalczyk
3. Jerzy Kowalczyk
4. Waldemar Nester
5. Małgorzata Rusinek

Sołtys: Tracz Tadeusz
Rada sołecka:
1. Renata Chodara- przewodnicząca
2. Piotr Jaśkiewicz
3. Małgorzata Pachuta

Sołtys: Zygmunt Kaczor
Rada sołecka:
1. Stanisław Kołbuc- przewodniczący
2. Zbigniew Kaczor
3. Waldemar Łuba
4. Dariusz Mokosza
5. Aneta Posyniak
6. Andrzej Rostek

Sołtys: Anna Dul
Rada sołecka:
1. Elżbieta Kołtun- przewodnicząca
2. Teresa Bernaś
3. Zygmunt Grabowski
4. Jerzy Kępa
5. Jadwiga Kuropiewska

Sołtys: Krzysztof Rak
Rada sołecka
1. Alina Iskra- przewodnicząca
2. Krzysztof Rak
3. Marcin Kozub
4. Barbara Paprocka
5. Janusz Siembieda

Sołtys: Jacek Izdebski
Rada sołecka:
1. Justyna Cieleń- przewodnicząca
2. Małgorzata Izdebska
3. Krzysztof Pietraszek
4. Adam Wnuczek
5. Małgorzata Lisek

WYKAZ SOŁTYSÓW
I

RAD SOŁECKICH

Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
zapraszają do udziału

.

Konkurs adresowany jest do osób piszących wiersze.
Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia,

promocja i konfrontacja twórczości autorów wierszy.

Konkurs odbędzie się w dniu 13 maja, o godzinie 10, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w GOK, w terminie do 6 maja.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać po telefonami:
(81) 826 17 92 - Starostwo Powiatowe, (15) 873 18 26 - GOK Trzydnik Duży.

w XII Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim Wiersza Autorskiego

Konkurs wiersza autorskiego



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

Okres zwyczajów wielkanocnych rozpoczyna
się od Niedzieli Palmowej, podczas której święci
się jeszcze powszechnie wykonywane palmy.

Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc był
i dotychczas pozostał porą rozlicznych i różno-
rakich przygotowań do wielkiego święta.
Obfitował więc zarówno w obrzędy kościelne,
jak i zwyczaje domowe. Do Wielkiego Czwartku
musiał być upieczony chleb na święta. W Wielki
Piątek milkną w kościołach dzwony i dzwonki,
zastępują je drewniane kołatki. Miały one różne
kształty, w formie deseczki z ruchomym
młoteczkiem, formie kilku deszczułek
umieszczonych na sznurku, czy w kształcie
kółka zębatego, po którym obracała się
sprężynująca, cienka deseczka.

W Wielki Piątek malowano pisanki, szykowano
potrawy i jadło do święcenia ( do koszyczka). Do
malowania pisanek używano kiedyś barwników
roślinnych. Kolor czerwony otrzymywano przez
gotowanie cebuli, zielony z młodych pędów żyta,
brązowy z szyszek olszyny. Wzory pisało się
woskiem na czystych jajkach, a potem wkładało
do farby. Panny robiły pisanki i dawały je swoim
kawalerom. Teraz mało kto potrafi pisać jajka
woskiem.
Jajko, jako symbol wciąż odradzającego się życia,
było zawsze obiektem kultu i środkiem
magicznym w obrzędowości ludowej.

Ważnym momentem w obrzędowości wielka-
nocnej jest w Wielką Sobotę święcenie wody, ognia,
a przede wszystkim jadła, na które dawniej składały
się niemal wszystkie potrawy spożywane w dzień
Wielkanocy. Dzisiaj „święcone”, to symboliczny
zestaw potraw mieszczących się w ozdobnym,
małym koszyczku.

W Wielką Niedzielę wszyscy domownicy musieli
jechać lub iść na uroczystą Rezurekcję. Gospodarz
po Rezurekcji starał się wracać jak 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,
a także często na łóżkach jeszcze śpiące dzieci.

W Wielką Niedzielę na śniadanie wszyscy dzielili
się jajkiem święconym i innymi potrawami.

Drugi dzień Wielkanocy, to tradycyjny „śmigus”,
„dyngus”, „lejus”, zwany też „lanym ponie-
działkiem”. W dniu tym od dawna praktykowane
było powszechne, wzajemne oblewanie się wodą,
chociaż chłopcy częściej oblewali dziewczęta niż
odwrotnie. Dawniej, gdy Wielkanoc była ciepła,
zdarzało się czasem, że schwytane dziewczyny
oblewano całymi wiadrami wody, a nawet wrzucano
je do stawu.

Często do oblewania służyły specjalne sikawki,
wykonane z drewna, a osiągające niekiedy znaczne
rozmiary: długość do jednego metra, średnica do
dziesięciu centymetrów. Jest to charakterystyczne
dla Kraśnika. Takie sikawki rzadko były znane na
innych terenach Lubelszczyzny. Sikawki znacznych
rozmiarów można oglądać w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Kraśniku. Kiedyś dziewczyna,
która chciała wykupić się od lejusa, musiała dać
pisankę. Panny 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

.

Andrzej Wojtan

“Gdzie się woda leje, tam się
dobrze dzieje”

WIELKANOC
w tradycji
ludowej
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