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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu 
najlepsze życzenia. Niech ten radosny czas upłynie w zdrowiu 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech towarzyszy wszystkim 
radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. Życzenia w imieniu 
radnych i  pracowników urzędu składają:
    

Andrzej Hanaj                                  Mirosław Chapski
 Przewodniczący Rady Gminy                              Wójt Gminy

      Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, 
wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół  składa:

       
             Andrzej Maj

      Radny Rady Powiatu Kraśnickiego

       

W związku z tym na ziemiach polskich boki krów. Podawano im też bazie Niedziela Palmowa, dawniej 
szczególną rolę przypisywano gałązce z palmy do zjedzenia. To wszystko po zwana Wierzbną lub Kwietną roz-
wierzbowej. Wierzba jako jedna to, by zachować gospodarstwo, domo-poczyna najpiękniejsze święto w liturgii 
z pierwszych obsypana jest wiosną wników i zwierzęta od nieszczęść oraz kościelnej  Wielkanoc. Jest to symbo-
puszystymi baziami. Nawet ucięte witki chorób. Do dziś w wielu rodzinach liczna pamiątka wjazdu Jezusa do 
włożone do wody, bądź ziemi z czasem zachował się, traktowany już raczej jako Jerozolimy, w której witany był 
wypuszczają korzenie i zielenią się. zabawa, zwyczaj połykania „bagnią-gałązkami palmowymi. Dla mieszkań-
Jakież musiało być zdziwienie tka”, co uchronić ma przed bólami ców dawnej kraśnickiej wsi był to 
gospodyń, gdy pozostawiona nie- głowy i gardła. Życie na wsi związane wyjątkowy dzień. Oznaczał koniec 
opatrznie w wilgotnym miejscu miotła było silnie z ziemią i cyklem zmiany pór czterdziestodniowego umartwienia 
zaczynała wypuszczać zielone pąki. roku. Wierzono jednocześnie, że duszy i ciała. Stanowił jednocześnie 
Wierzbina musiała znaleźć się w palmie możliwe jest przebłaganie Boga początek gorączkowych przygotowań 
przygotowywanej na Niedzielę Palmo- drobnymi gestami, żeby w domostwie do Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
wą. Prócz gałązek wierzby znaleźć się panował nieustannie dostatek. Starano go. Wydarzenie to miało również 
w niej musiały gałązki borówki, się na różne sposoby zaczarować głębszy wymiar. Za oknami o tej porze 
bukszpanu, barwinka lub tui. Bardzo rzeczywistość. Palma umieszczana była zauważyć można już pierwsze oznaki 
popularne były palmy w kształcie na honorowym miejscu za świętym wiosny. Resztki śniegu zniknęły, 
kropidła, przy tworzeniu których prócz obrazem, by strzegła dom przed złem. drzewa wypuszczają pąki, kwiaty 
wyżej wymienionych materiałów Każdej wiosny należało wykonać nową. kwitną coraz śmielej. Świat w cudowny 
stosowano także pęczek trzciny Stara była spalana w piecu chlebowym, sposób przebudza się. Wraz z 
i kolorowe bibułowe kwiaty. by zapewnić udane wypieki; bądź Chrystusem wierni witają odradzającą 

Z palmą wielkanocna związana wkładana w pierwszą skibę podczas się przyrodę. Było to i do dziś pozostaje 
była bogata obrzędowość. Po powrocie wiosennej orki, by ziemia zawsze święto życia.
z mszy świętej kropiono nią dom, obficie rodziła. Od wieków zielona gałąź była 
obejście i bydło w oborze. Gładzono nią            Andrzej Wojtansymbolem odrodzenia i sił witalnych. 

W wielkanocnym nastroju
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8 marca  z okazji wys tąp i ł  podczas  
Dnia Kobiet Panie z Suchyni o b c h o d ó w  D n i a  
zorganizowały spotkanie. Kobiet w Kraśniku na 
Życzenia Paniom złożyli zaproszenie p. Tade-
Andrzej Hanaj  – Przewo- usza Wojtaka  Starosty 
dniczący Rady Gminy, Wójt Kraśnickiego i p. 
Gminy Kraśnik Mirosław Teresy Kameli – Prze-
Chapski oraz Marian Zuba – wodniczącej Rady 
sołtys Suchyni. W spotkaniu Kobiet Powiatu Kraś-
uczestniczyła Pani Wioletta nickiego. Panie za-
Wilkos – Prezes Zarządu prezentowały nowy 
Lokalnej Grupy Działania program, za który 
w Kraśniku. Przy prze- otrzymały duże brawa. 
pięknie przystrojonym stole Gratulujemy mie-
Panie z zespołu kabareto- szkańcom Suchyni 
wego ,,Suchynianki” omó- wspania łe j  samo-
wiły również plan występów organizacji i aktyw-
na bieżące półrocze. Dnia ności.  
7 marca zespół „Suchynianki”        Mirosław Chapski

Dzień kobiet w Suchyni

Sołtys Spław Drugich, Pani Agnieszka 
Szewc i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kowalina, Pani Justyna Cieleń w dniu 10 marca 
2012 r. zorganizowały spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet dla wszystkich chętnych pań z obu wsi. 
Przyjęcie odbyło się w świetlicy wiejskiej 
w Spławach Drugich. Panie miały niezwykłą 
przyjemność gościć włodarzy naszej gminy: wójta 
Gminy Kraśnik Pana Mirosława Chapskiego z żoną, 
przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja 
Hanaja z żoną, Radnego Pana Marcina Kozuba oraz 
Panią Teresę Kamelę z Rady Kobiet Powiatu 
Kraśnickiego. Panowie złożyli najlepsze życzenia 
dla wszystkich przybyłych pań. Podczas 
uroczystego spotkania mieliśmy okazję oglądać 
przygotowaną na tę okazję, niezwykle ciekawą 
prezentację promującą nasze regionalne potrawy 
przez Panią Teresę Kamelę.Wspólny poczęstunek 
w miłej atmosferze był kolejną okazją do 
potwierdzenia, że wspólne działania dają efekty 
i przynoszą dużo satysfakcji. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie na naszą uroczystość.

Justyna Cieleń

Dzień kobiet w Kowalinie

W dniu 29.02.2012 roku na emeryturę przeszła Pani Teresa Kamela Kierownik Zespołu Doradców Rolnych  
w Kraśniku. Z tej okazji składamy Pani Teresie podziękowanie za wieloletnią owocną współpracę zarówno z rolnikami naszej 
gminy jak i z pracownikami urzędu. 

Życzymy Pani Teresie zadowolenia z dobrze wykonanej pracy zawodowej jak i satysfakcji z pracy społecznej, 
wykonywanej na rzecz naszego środowiska.   

                                      Mirosław Chapski 

Zmiany w kierownictwie Zespołu Doradców Rolnych



3                           Nr 2 (120) Marzec-Kwiecień 2012   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -         e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl 

W dniu 9 marca 2012 roku o godz. 11.00 odbyła się XV – Pani Joanna Kozub, Doradca Zawodowy Powiatowego 
Sesja VI Kadencji Rady Gminy Kraśnik. Była to sesja Urzędu Pracy w Kraśniku omówiła Informację Powiatowego 
informacyjna, na której zostały podjęte uchwały w Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Kraśnik 
następujących sprawach: zmiany uchwały budżetowej oraz formach i programach przeciwdziałania bezrobociu.
i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. – Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
W dalszej części posiedzenia zostały złożone informacje Rolnictwa o planowanych na rok bieżący programach 
w następujących sprawach: i dopłatach dla rolników udzieliła Pani Katarzyna 
– Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Milanowska, Naczelnik Biura Powiatowego Agencji 
w Kraśniku o funkcjonowaniu ubezpieczeń oraz wypadkach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku.
i zagrożeniach w rolnictwie występujących na terenie Gminy – Informacja Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych 
Kraśnik, którą omówił Pan Dariusz Wcisło Starszy Inspektor Straży Pożarnych Gminy Kraśnik, Pana Tadeusza Września 
Prewencji PTKRUS w Kraśniku. z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Paweł Kozakowski

XV Sesja Rady Gminy Kraśnik

W dniu 19 stycznia 2012 r. Wójt rzeczowy zadania obejmuje: budowę Kaplicę pw. Trójcy Świętej w Stróży. 
Gminy Kraśnik Mirosław Chapski boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia Podczas imprezy przewidziano wykłady 
i Skarbnik Gminy Marzena Rozmus boiska, wyposażenie boiska wielo- na temat kaplic na planie trójkąta ich 
podpisali z Zarządem Województwa funkcyjnego, wykonanie chodników znaczenie w architekturze oraz o 
Lubelskiego umowę na realizację wokół boiska, budowę lodowiska oraz związkach rodziny Zamoyskich ze 
projektu pt. „Przebudowa stadionu budowę rozbiegu i zeskoku w dal. Stróżą. Ponadto w trakcie imprezy 
i budowa obiektów sportowych Koszt całkowity inwestycji wynosi – przewidziano podsumowanie konkursu 
w miejscowości Stróża-Kolonia wraz 468 746,85 zł. Kwota dofinansowania – plastycznego, występy zespołów 
z infrastrukturą towarzyszącą - II etap” 180 678 zł.  W dniu 13 marca 2012 r. artystycznych oraz projekcję filmu 
współfinansowanego ze środków Unii została również podpisana umowa w plenerze. Planowana impreza 
Europejskiej. Złożony w dniu 27 o dof inansowanie  z  Zarządem przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
czerwca 2011 r. wniosek przeszedł Województwa Lubelskiego projektu pt. Stróży-Kolonii. Celem operacji jest 
pozytywnie ocenę i znalazł się na liście „Organizacja imprezy kulturalno aktywizacja mieszkańców sołectwa, 
projektów, które otrzymają do- rekreacyjnej  cudze chwalicie swego wzmocnienie kapitału społecznego oraz 
finansowanie. Realizacja wniosku ma nie znacie – promocja dziedzictwa poprawa dostępności do usług kultu-
na celu wzrost poziomu kultury oraz kulturowego i historycznego Stróży- ralnych i rekreacyjnych. 
poprawę dostępności  do usług Kolonii”. Projekt polega na zorgani- Koszt całkowity operacji: 13 892,42 zł. 
kulturalnych, społecznych i sportowych zowaniu w dniu 16.09.2012 r. imprezy Kwota dofinansowania: 9 155,77 zł. 
na terenie Gminy Kraśnik. Zakres kulturalno-rekreacyjnej promującej         Beata Kuśmierczyk-Kufel

Nowe umowy z dofinansowaniem unijnym

Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa z dnia 13 stycznia II kwartału 2012 r., tj. do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca 
2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za za III kwartał, do 31 października za IV kwartał br.  
2012 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123), która na okres Sposób finansowania składek zdrowotnych 
przejściowy do 31 grudnia 2012 r. określa podstawę wymiaru w gospodarstwach o powierzchni gruntów rolnych: 
składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich 1) poniżej 6 ha przeliczeniowych – składkę opłaca budżet 
finansowania. Zgodnie ze wskazaną ustawą, składka państwa za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika, 
zdrowotna wynosi za każdą osobę ubezpieczoną w w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy;
gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara 2) 6 i więcej ha przeliczeniowych – składkę opłaca rolnik za 
przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie. Składki każdą osobę ubezpieczoną, w wysokości 1 zł za każdy hektar 
opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla przeliczeniowy.
składek na ubezpieczenie społeczne rolników, począwszy od     Dariusz Wcisło 

Informacja KRUS
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Nowa ustawa śmieciowa
        

czystości i porządku na terenie gminy. 1 stycznia br. weszła w życie uwzględniając takie czynniki, jak: 
Do tego czasu gmina będzie zo-nowelizacja ustawy o utrzymaniu liczba mieszkańców zamieszkujących 
bowiązana wyznaczyć stawki opłat czystości porządku w gminach, która daną gminę, ilość wytwarzanych na 
i szczegółowe zasady ich ponoszenia, całkowicie zmienia zasady odpo- terenie gminy odpadów komunalnych, 
określić wzór deklaracji i termin ich wiedzialności za gospodarkę odpadami koszty funkcjonowania systemu 
składania. Po tym dniu rozpoczną się komunalnymi, przekazując zarządzanie gospodarowania odpadami oraz 
kampanie edukacyjno – informacyjne nią gminie. Od tego czasu gmina ma sytuacje, w których właściciele 
dla mieszkańców. 1 stycznia 2013 r. – 18 miesięcy na dostosowanie się do nieruchomości wytwarzają odpady 
przedsiębiorcy, którzy przed wejściem nowych przepisów. Nowe rozwiązania nieregularnie (np. sezonowo). Ważne 
w życie ustawy działali na podstawie przenoszą na gminę odpowiedzialność daty dla pełnego wejścia ustawy w życie 
zezwoleń będą zobowiązani uzyskać za organizację odbioru i zagospo- to: 1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać 
wpis do rejestru działalności regu-darowania odpadów a mieszkańcy rejestr działalności regulowanej, gmina 
lowanej. 1 lipca 2013 r. – nowy system obciążeni są kosztami z tym zwią- od tego dnia nie wydaje zezwoleń na 
zaczyna funkcjonować – uchwały rady zanymi. Zadaniem gminy jest za- odbieranie odpadów komunalnych od 
gminy wchodzą w życie, gmina pobiera pewnienie odbioru i właściwego, właścicieli nieruchomości. 1 lipca 
opłaty od właścicieli nieruchomości ekologicznie bezpiecznego zagospo- 2012 r. – sejmik województwa uchwali 
i w zamian zapewnia świadczenie usług darowania wszystkich odpadów komu- aktualizację wojewódzkiego planu 
w zakresie odbierania odpadów komu-nalnych i możliwości selektywnego ich gospodarki odpadami, w której 
nalnych.zbierania. określone zostaną regiony oraz 
       W znowelizowanej ustawie Opłaty za gospodarowanie regionalne instalacje do zagospo-
znajduje się 8 delegacji dla Ministra odpadami komunalnymi gmina będzie darowania odpadów, czyli wskazane 
Środowiska do wydania aktów pobierała od każdej osoby zamie- miejsca, gdzie będą przetwarzane 
wykonawczych do ustawy w tym szkującej na terenie danej nieru- odpady: np. spalane, sortowane, 
6  obowiązkowych. chomości. Rada gminy określi,  kompostowane. 1 stycznia 2013 r. – od 
                         Marzena Pielaszkiewiczw drodze uchwały stanowiącej akt tej  daty zaczyna obowiązywać  

prawa miejscowego, stawkę opłaty, zaktualizowany regulamin utrzymania 

W trosce o poprawę kondycji wysłuchane, co pozwoli na określenie zostaną indywidualne plany wsparcia.
społecznej na terenie Gminy Kraśnik typu wsparcia, jakie powinni otrzymać Anonimowy Punkt Wsparcia rozpo-
w miejscowości Spławy Drugie oraz dla polepszenia kondycji psychicznej. cznie działalność od 3 kwietnia 2012 
Stróża-Kolonia zostanie uruchomiony Rozmowa jak i udzielona pomoc będzie roku. Dyżury prowadzone będą w każdy 
Anonimowy Punkt Wsparcia Spo- objęta bezwzględną tajemnicą. wtorek tygodnia od godz. 16.00 do godz. 
łecznego. W punkcie tym będą Z anonimowego punktu mogą korzystać 18.00 przy kościele parafialnym 
prowadzone dyżury i konsultacje dla osoby dorosłe jak i niepełnoletnie. w Stróży-Kolonii (sala katechetyczna 
alkoholików i ich rodzin oraz osób Spotkania w zależności od potrzeb będą pod Kościołem) oraz w każdą środę 
mających trudności w relacjach prowadzone indywidulanie lub gru- tygodnia od godz. 16.00 do godz. 18.00 
rodzinnych i społecznych. Osoby te powo. Dla osób korzystających w świetlicy w Spławach Drugich.
zostaną ze zrozumieniem i szacunkiem z anonimowego punktu opracowane         GKRPA

Anonimowy punkt wsparcia społecznego

Od 1 marca 2012 r. Kie- W Zespole Doradców Rolniczych z którymi borykają się na co dzień 
rownikiem Zespołu Doradztwa pracuje od 3 lat. Podczas studiów odbył rolnicy sam jest bowiem jednym z nich 
Rolniczego w Kraśniku jest pan Filip staże i praktyki zagraniczne m.in. i mieszka na terenie gminy Zakrzówek.
Pastucha. Ma 30 lat, ukończył studia na w Austrii, Niemczech i Anglii. Jak sam Nowemu Kierownikowi życzymy 
Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt mówi jego zainteresowania  pokrywają sukcesów w szerzeniu postępu rolni-
Uniwersytetu  Przyrodniczego w się z wykonywanym zawodem. Od czego na terenie gminy Kraśnik
Lublinie, wcześniej ukończył Techni- zawsze interesował się sprawami wsi i owocnej współpracy z rolnikami naszej 
kum Pszczelarskie w Pszczelej Woli. i rolnictwa, doskonale zna problemy gminy.

       Mirosław Chapski

Nowy Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
bezrobotnych na terenie Gminy Kraśnik”. Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu styczniu i będzie trwała do m-ca grudnia 
2012 roku i obejmie 15 beneficjentów.

Projekt adresowany jest do osób niepracujących, uczących się będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
Celem projektu jest zapewnienie równych szans dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji  z  rynkiem pracy.

W ramach projektu realizowane są następujące działania :

•  warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji społecznych,

•  szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb każdego z beneficjentów,

•  sfinansowanie zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia,

•  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 
Kościuszki 24 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.

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 
OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KRAŚNIK”

wypadków drogowych, 3 razy przy bojowych oraz przeglądy techniczneNa terenie gminy Kraśnik działa 
wypompowywaniu wody, 1 raz przy i  ubezpieczenie pojazdów i członków pięć jednostek OSP z tego cztery typu S 
usuwaniu połamanych drzew i 2 razy  OSP. Jak co roku w okresie styczeń/luty (Stróża, Spławy Pierwsze, Słodków 
przy innych zdarzeniach. W roku w każdej jednostce odbywały się Trzeci, Podlesie) oraz jedna typu M 
ubiegłym na ochronę przeciwpożarową zebrania sprawozdawcze podsu-w Karpiówce. Jednostki typu S 
wydatkowaliśmy 157 600 zł z tego mowujące działalność za rok ubiegły. posiadają samochody pożarnicze. 
75 000 zł. przeznaczono na do- Walne zebrania nakreśliły także zadania W Krajowym Systemie Ratowniczo-
finansowanie zakupu samochodu gospodarczo-operacyjne na rok bieżący Gaśniczym działa jednostka OSP Stróża. 
pożarniczego dla OSP Podlesie (kwotę oraz plany finansowe. Podczas zebrań W jednostkach OSP zrzeszonych jest 
100 000 zł. OSP pozyskała z innych dokonano zmian personalnych w 2 152 strażaków, w tym jedna kobieta. 
źródeł). Najwięcej środków finan- jednostkach. Jednostka OSP w Spławach Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa 
sowych zostało przeznaczonych na Pierwszych podjęła uchwałę o obcho-przy OSP Stróża. W roku 2011 nasze 
utrzymanie strażnic, gaz, energię dach Jubileuszu 50-lecia. straże interweniowały w 14 zdarzeniach, 
elektryczną, zakup paliwa do wozów                                  Tadeusz Wrzesień z tego 8 razy przy likwidacji skutków 

Informacja z działalności OSP w Gminie Kraśnik 

Kierownik GOPS
Anna Wronka
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE W KRAŚNIKU 
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  PROJEKCIE „DOBRY START”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku prowadzi nabór uczestników do projektu systemowego „Dobry 
Start” na 2012 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO:
• osób niepełnosprawnych

• wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

• rodziców zastępczych

Uczestnik projektu musi spełniać następujące warunki:
• być w wieku aktywności zawodowej 

• korzystać ze świadczeń pomocy społecznej (np. w formie pracy socjalnej)

• być osobą bezrobotną; nieaktywną zawodowo lub zatrudnioną (zagrożoną wykluczeniem społecznym)

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE:
• kursy, szkolenia

• spotkania z doradcą zawodowym,

• spotkania z psychologiem

• zabiegi rehabilitacyjne (dla osób niepełnosprawnych)

Rekrutacja potrwa do 30 kwietnia 2012 r.  
BIURO PROJEKTU:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Grunwaldzka  6, 23-210 Kraśnik tel. 81/ 826 18 64

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Projekt „Dobry Start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   

Działając na podstawie art. 33 ust.1ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), informuję, że:
 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/3, 23–200 Kraśnik planuje inwestycję polegającą na 
„Budowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowisko odpadów niebezpiecznych o kodzie 
170605 w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp.z.o.o. na działkach nr ew. 358/ i 358/2 położonych w obrębie 
geodezyjnym Piaski, gm. Kraśnik” .
      W związku z powyższym, podaję do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków  
w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy
         Mirosław Chapski

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kraśnik

Dyrektor PCPR 
Małgorzata Romanko
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Od rana dawało się wyczuć obronnej, niż na konstruowaniu ataku. niespodzianką,  ze względu na 
pewne napięcie. Atmosfera zbliżającej Wynik do przerwy 3:3 znakomicie chociażby “tradycyjną” dominację 
się konfrontacji narastała z każdą ilustruje to,  co wydarzyło się PG 2, w żeńskim szczypiorniaku od 
minutą. Na zawody organizowane w w pierwszej połowie. Dopiero druga chwili powstania gimnazjów (1999) 
Stróży stawiło się 5 najlepszych drużyn część spotkania, wskazała zwycięzcę do tej pory. Jak mówi trener naszych 
naszego powiatu: PG 2 Kraśnik, PG tego meczu (i jak się później okazało, dziewcząt pan Tomasz Kamiński 
Terpentyna, PG Polichna, PG Annopol całego turnieju). Po przerwie, na boisko drużynę szkolną stanowią tam 
i oczywiście gospodynie, PG Stróża. bardziej  zmotywowane wyszły uczennice jednej klasy sportowej 
Losowanie zdecydowało, iż drużyny zawodniczki ze Stróży. Świetna gra o profilu piłki ręcznej, trenujące 
postrzegane jako faworyci turnieju całej drużyny w obronie, oraz codziennie w pełnym składzie 
(Stróża i Kraśnik), znalazły się w tej fenomenalna dyspozycja naszej a niektóre z nich dojeżdżają również na 
samej grupie i zagrają przeciwko sobie kołowej – Moniki Boczek w ataku, treningi do Lublina. Na szczęście 
już w pierwszym meczu! Zawody sprawiły, że uzyskaliśmy 2-bramkowe w sporcie nie zawsze wygrywa 
oficjalnie rozpoczęto punktualnie prowadzenie. Kolejną bramkę dołożyła teoretycznie lepszy i tak też stało się 
o godz. 10.00, a kilka minut później, po Anna Maria Gąska, z rzutu karnego, dziś. Po tym meczu, 'formalnością' były 
krótkiej rozgrzewce, stanęły na- a po szybkiej kontrze, 7. trafienie dla już tylko wygrane naszej drużyny 
przeciwko siebie najmocniejsze składy naszej  drużyny uzyskała Lena z Annopolem (10 : 2) z Polichną (4 : 0). 
obydwu szkół. Pierwszy gwizdek Kamińska. Tak więc, na niecałe Dzięki tym zwycięstwom, nasze 
sędziego pobudził  publiczność 3 minuty przed końcem, na tablicy dziewczęta uzyskały historyczny awans 
zgromadzoną w szkolnej sali gim- wyników widniało wspaniałe [ 7 : 3 ] dla do Mistrzostw Rejonu, gdzie 
nastycznej do głośnego dopingu, a nasze gospodarzy co z pewnością podcięło z pewnością powalczą o awans do 
zawodniczki do twardej walki o każdą skrzydła Kraśniczankom, które co najwyższej rundy międzyszkolnych 
piłkę! Minuty mijały, a obydwie prawda zdobyły jeszcze 1 bramkę, ale rozgrywek  Mistrzostw Województwa.
drużyny czując respekt przed przeciw- to wszystko, na co było je stać w tym 
nikiem, raczej skupiały się na grze meczu.Wynik był dla niektórych sporą         Tomasz Kamiński

Historyczny sukces dziewcząt z Publicznego 
Gimnazjum w Stróży

W dniu 5 marca wszyscy cznym. Młodzi widzowie przeżyli pokaz dostarczył dzieciom nie-
wychowankowie Przedszkola w Stróży również spotkanie z dinozaurami zapomnianych wrażeń i na długo 
odbyli niesamowitą wycieczkę w w trakcie krótkiego filmowego pokazu pozostanie w ich pamięci. Pokaz 
kosmos. Było to możliwe dzięki z efektami specjalnymi. Po seansie dokumentowała ekipa KTV Kraśnik. 
mobilnemu planetarium ARIES przedszkolaki podziwiały kolekcję Mobilne planetarium może zawitać do 
o wymiarach 5 m x 5 m x 3 m, które medali poświęconych kosmosowi oraz każdego typu placówki oświatowej, 
zawitało do tej placówki. Prezentacje prawdziwych meteorytów, które mogły dysponując prezentacjami dosto-
przedstawili właściciele planetarium – wziąć do ręki, z czego skwapliwie sowanymi do zróżnicowanego wieku 
Józef i Mariola Baran z Urzędowa. skorzystały. Otrzymały również do dzieci. Na stronie www.jasiowa-
Dzieci podzielone na kilka grup pomalowania gipsowe figury gwiazd, zagroda.pl dostępne są wszystkie 
z dużym zainteresowaniem obejrzały słońca i księżyca. Na koniec wśród informacje.
seans o odległych galaktykach, gwia- przedszkolaków rozlosowano nagrody,                              Małgorzata Solecka
zdozbiorach, naszym Układzie Słone- w tym fragmenty meteorytów. Ciekawy 

Spacer po niebie przedszkolaków ze Stróży

Dnia 15 kwietnia 2012 w remizie OSP Podlesie odbędą się drugie otwarte mistrzostwa Podlesia w DARTA (lotki). 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie. Turniej odbywać się będzie w czterech kategoriach: 
1) dziewcząt do lat 15; 2) chłopców do lat 15; 3) kobiet (open); 4) mężczyzn (open). Planowany początek imprezy godz. 10:00. 
Patronat nad turniejem obejmuje Wójt Gminy Kraśnik. 

            Paweł Kolasa – Prezes OSP Podlesie

Drugie Mistrzostwa Podlesia w Darta
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Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku od ponad 100 lat działalności, stara się wychodzić naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów. Posiadamy szeroką ofertę produktów bankowych skierowaną do osób fizycznych, 
rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Oferujemy prowadzenie rachunków bankowych:
– ROLNICZYCH – otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego 0,00 zł  
– ROR – dla osób fizycznych – otwarcie rachunków 0,00 zł, prowadzenie rachunku 2,00 zł, 
– FIRMOWYCH – otwarcie 20,00 zł, prowadzenie 20,00 zł.
Umożliwiamy dostęp do rachunków przez internet lub telefon komórkowy. Zapewniamy możliwość korzystania z ponad 3100 
bezpłatnych bankomatów w Polsce przy pomocy wydawanej do rachunków międzynarodowej karty płatniczej VISA.

Posiadacze wolnych środków mogą je zdeponować na atrakcyjnie oprocentowanych lokatach, wszystkie depozyty w BSZK 
objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Ponadto posiadamy bogatą ofertę kredytów dla:
– ROLNIKÓW – preferencyjne z dopłatami ARiMR, inwestycyjne, pomostowe, obrotowe – kredyt na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej w wysokości  do 2 500,00 zł na hektar użytków rolnych (max. do 100 000,00 zł), bez 
udokumentowania celowości przeznaczenia, z okresem spłaty do 2 lat.
– OSÓB FIZYCZNYCH – kredyty konsumpcyjne z okresem spłaty do 10 lat, mieszkaniowe, samochodowe,
– PRZEDSIĘBIORCÓW – kredyty inwestycyjne, obrotowe.

Zapraszamy do naszej Centrali w Kraśniku przy ul. Ogrodowej 5, tel. 0-81 884-06-00 .

Oferta Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej  

Wnioski będzie można składać od 15 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku 
o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r. o przyznanie pomocy finansowej z tytułu 
wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność 
ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007–2013.

O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 
15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą 
swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy 
dzień opóźnienia.Więcej informacji na stronie:http://www.arimr.gov.pl/.

Doradcy LORD służą pomocą przy wypełnianiu wniosków i dopłaty obszarowe w każdy wtorek w godzinach 
8.00–12.00 w Urzędzie Gminy w Kraśniku  w Sali Konferencyjnej ( budynek w podwórzu) od 3 kwietnia 2012 r. 

             Źródło:www.arimr.gov.pl

ARiMR będzie przyjmować wnioski o dopłaty

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku informuje, że w ramach akcji rozliczania podatku dochodowego za 2011 
rok wyznaczone zostały:
PRACUJĄCA SOBOTA – 28.04.2012 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00.
WYDŁUŻONE GODZINY PRACY – 30.04.2012 r.  Tego dnia Urząd Skarbowy w Kraśniku będzie czynny od  godz. 7:30 
do godz. 18:00. 

Jednocześnie przypominamy, że najszybciej i najwygodniej można rozliczyć podatek dochodowy przesyłając zeznanie 
drogą elektroniczną. Formularze dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

Akcja PIT w Urzędzie Skarbowym 


