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    Nadchodzace Swieta Bozego Narodzenia niech beda dla Panstwa radosne i spokojne.            
  Zyczymy aby te wyjatkowe dni uplynely w cieplej i rodzinnej atmosferze.

 W Nowym 2014 Roku niech spelnia sie Panstwu wszystkie plany, 
                  marzenia i nadzieje.

   W imieniu radnych i pracowników  samorzadowych

       
          Przewodniczacy Rady Gminy             Wójt Gminy

          

                      Andrzej Hanaj                      Miroslaw Chapski 

W tradycji ludowej dzien wigilijny byl dniem po dzieleniu sie oplatkiem rozpoczynala sie od tradycyjnej 
róznorakich wrózb i licznych zabiegów o charakterze kutii. Byla to potrawa przyrzadzana z pszenicy lub kaszy 
magicznym, majacym zapewnic pomyslny nadchodzacy rok. pszennej, wymieszanej z makiem lub miodem.
Wierzenia tego dnia mialy stanowic o calym przyszlym roku. Kiedys posnik skladal sie z parzystej liczby potraw, 
„Ten dzien jaki, caly rok taki”, „Jakis we Wigilie, takis caly przewaznie - 12, czyli tylu ilu bylo apostolów. Kazdy 
rok”, mówiono powszechnie, wiec kazdy staral sie byc jak domownik musial zjesc, choc troszeczke kazdej potrawy, bo 
najlepszy. Dzieci dostawaly zaraz rano upomnienia, by byly „kto ilu potraw wigilijnych jesc nie bedzie, tyle go radosci w 
grzeczne i posluszne. W wielu wioskach regionu krasnickiego roku nastepnym ominie”. W czasie posniku gospodarz 
uwazano, by w ten dzien nic nie pozyczac. Od switu siegajac po rózne potrawy odkladal z kazdej po lyzce dla 
wigilijnego dnia zwracano uwage na rózne, na pozór nic bydla. Po skonczonej wigilii wraz z oplatkiem zanosil je do 
nieznaczace wydarzenia, jak szczekanie psa, ksztalt dymu obory i rozdzielal miedzy zwierzetami.  Podczas wieczerzy 
unoszacego sie z komina czy krakanie wron. Najczesciej mlodziez wyciagala spod obrusa zdzbla siana. Kto wyciagnal 
sprawdzaly sie przepowiednie pogody. Uwazano, ze „Gdy do pary, temu sadzono rychle zamazpójscie. Ponadto zdzblo 
choinka tonie w wodzie, jajko toczy sie po lodzie”. Znaczylo zielone wrózylo szybki ozenek, zólte oznaczalo 
to, ze ciepla aura na Boze Narodzenie oznacza mrozna staropanienstwo, a chlopaka wieczna kawalerka. Równiez w 
Wielkanoc. Zawsze snieg, mróz lub gwiazdy w dniu czasie wieczerzy dziewczeta przynosily do mieszkania 
wigilijnym oznaczaly urodzaj i dostatek w roku nastepnym. narecze porabanego drewna i liczyly: para, nie para. Jak byla 
Gospodarze pamietali o ludowych przyslowiach i para, to wrózyla szybki slub. Tego dnia nie wolno bylo pic 
powiedzeniach: „Snieg w swieto Narodzenia, gdy na sady wody, bo we zniwa bedzie pragnienie. Kobiety w dniu 
spadnie, kwitnac beda obficie - kazdy to zgadnie”, „Gdy wigilijnym nie chodzily do sasiadek za zadna potrzeba. W tym 
pasterka jasna, stodola po zniwach bedzie ciasna”. dniu pierwsi powinni wchodzic panowie, bo wejscie kobiety 

Wraz ze wzejsciem na niebie pierwszej gwiazdy wrózylo nieszczescie. Na wiekszy urodzaj, rozsypywano 
rozpoczynala sie wieczerza wigilijna. Gospodyni uczte ziarna po izbie, co mialo spowodowac dostatek chleba po 
wigilijna szykowala w izbie swiezo przed swietami bielonej przyszlorocznych zbiorach. Po swietach to ziarno trzeba bylo 
wapnem, przy stole nakrytym bialym obrusem, pod który dac kurom, zeby duzo jajek niosly. Niewiele z tych dawnych 
kladziono siano. W rogu mieszkania gospodarz stawial snop obyczajów przetrwalo do dzisiejszych czasów, dlatego warto 
niemlóconego zboza.Wieczerza wigilijna, zwana posnikiem, powspominac, jak to ongis bywalo.                                  A.W.

Wigilijne tradycje, wróżby i zwyczaje
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Jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku spłynęło wykonać to z perspektywy czasu widać, że co roku kilka 
do urzędu wiele wniosków o wykonanie inwestycji w naszych problemów zostaje rozwiązanych. Co roku przybywa nam 
miejscowościach. Wiele, głównie o niższej wartości infrastruktury, poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców 
wykonanych zostanie w ramach funduszu sołeckiego (budżet poprzez budowę ciągów pieszych, oświetlenie drogowe, 
obywatelski). Inne wykonane zostaną z budżetu gminy, inne z nowe nawierzchnie dróg. Pomimo, że na 2014 rok na drogi 
udziałem pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. Pomimo to powiatowe i gminne zaplanowane zostało stosunkowo dużo 
sporo zadań w przyszłym roku nie zostanie wykonanych z pieniędzy, bo 1 076 000 zł. to i tak nie w każdej miejscowości 
powodu braku pieniędzy. O ostatecznym kształcie  budżetu  będzie to widoczne. W następnym roku będą wykonywane 
na 2014 rok zadecyduje Rada Gminy. kolejne zadania drogowe w innych miejscowościach. Kilka 

Nigdy dotąd nie zdarzyło się aby wykonać wszystko dni temu na jednym ze spotkań padło pytanie: ,,Co, gminy nie 
w jednym roku. Roczne zapotrzebowanie na inwestycje stać na 600 000 zł w jednym roku na drogę u nas”. Takie 
wynosi ok. 15 milionów zł. Nie zawsze wtedy gdy chcą żądanie stawia 16 naszych miejscowości, czyli 16 x 600 000 
mieszkańcy można uzyskać dofinansowanie, bądź mieć zł. Jest to bardzo duża kwota, a trzeba znacznie więcej aby 
warunki do wykonania inwestycji. Przykładami są: świetlica wykonać podstawowe zadania drogowe. 
w Słodkowie Trzecim, na remont której mieszkańcy oczekują Urząd już w tej chwili przygotowuje się na nowy 
już trzy lata i kanalizacja w Suchyni, w Spławach Pierwszych, okres programowania UE, pomimo, że jeszcze w następnym 
w Słodkowie Pierwszym czy w Lasach. Wykonanie sieci w roku będą wykonywane inwestycje z budżetu UE z lat 2007-
Suchyni będzie możliwe po wykonaniu kanalizacji na 2013. Zadania nie zawsze wykonuje się zgodnie z ustalonym 
miejskiej Bojanówce zarówno w kierunku Suchyni jak i harmonogramem, ale wówczas gdy ogłoszony zostaje nabór 
Spław oraz uzyskaniu dofinansowania. Jest to jedno z bardziej wniosków o dofinansowanie, co powoduje, że niektóre 
kosztownych zadań. Na dzisiaj średnia cena 1 mb sieci wynosi zadania wykonywane są wcześniej bądź później.
ok. 330 zł. Pomimo, że nie wszystko udaje się szybko                                                                                          Red.

                                 

W  zw iązku  z  p ojaw ia jącym i się  p ytan iami m ieszkań ców  g min y o  p rzeznaczenie  p ienięd zy p och od zący ch z  

po da tk ów  p on iże j p rzed staw iamy  z  nich  uzy skan e  oraz  w yb ran e  w yda t ki,  któ re  o b ej muj ą n a jw ięks zą  g ru pę  

mieszk ańcó w. 

W pł ywy z  pod atk ów w  2013  i 2014  r .  

W pł yw z  pod atk ów   w  2013  rok u  w  2014  rok u 
Poda tek  ro l ny 659  000  z ł.  664 .000  zł  

Poda tek  l eśny 110  000  z ł. 110 .000  zł . 
Poda tek  od  ś rodków t ransportow ych  160  000  z ł.  162 .000  zł . 
Poda tek  –  ka rt a podat kowa     9  000  z ł.  10 .000  zł . 

Poda tek  od  spadków  i da row iz n  17  000  z ł.  20 .000  zł . 
Poda tek  doc hodow y od  osób  
fizycz nych     

2  152  243  z ł.           2  319 .949  zł . 
 

Poda tek  od  n i eruchom ości  1  210  000  z ł.      1  200 .000  zł .    

Raz em    4  317  243  z ł.                 4  485  949  zł. 
 

W ybr ane  wyd atk i, k tóre d otyczą  p rak tycz ni e w szys tki ch  mi eszk ańc ów  gmi ny:  

W ydatk i  2013  2014   
Ośw iet len i e d rogow e 298 .000  z ł 312 .835  zł . 

Prz edszko la  m ie jsk ie             534 .530  z ł. 400 .000  zł . 
Ut rzym ani e d róg  gm i nnych  
 i do ta cja  do  d ró g  pow ia tow ych                       

345  000  z ł.      1  076 .000  zł .   

Dofi nansowani e s zkó ł, p rzedszko l i, 
św ie tli c, s to łów ek , dow ożen i a ucz n iów , 
st ypend iów  soc jal nych  i za w ynik i  
w na uce i sporci e,            

3  500 .000  z ł.    3  734 .714  zł . 

Zm i ana p l anu  zagospoda row ani a 
p rzes trz ennego  

88 .600  z ł.          88 .600  zł . 

B ezp i ecz eńst wo  poż arow e (O SP )    91 .000  z ł. 98 .040  zł . 

Kul tu ra fi zyczna  dzie ci, m łodz ież y i  
dorosł yc h          

126 .000  z ł. 122 .000  zł .   
 

Raz em  4  983 .130  z ł. 5  832 .189  zł. 
 

Wpływy z podatków w 2013 i 2014 r.

Inwestycje
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EKO-KRAS 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Kraśnik na rok 2014

 

Zorganizowany przez gminę w miesiącu grudniu br. odbiór odpadów problematycznych tj. odpadów 
wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon i metali cieszył się dużym powodzeniem. 
Jest to bardzo wygodna forma pozbycia się tych odpadów. Firma odbierająca odpady komunalne na terenie gm. Kraśnik, zgodnie 
z umową zobowiązana jest zorganizować zbiórkę tych odpadów dwa razy w roku. Harmonogramy zbiórek  na rok 2014 zostaną 
podane do wiadomości mieszkańców po uzgodnieniu terminów z firmą. Odpady problematyczne niezależnie od okresowych 
zbiórek przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych, Lasy, ul. Jodłowa 70 (przy składowisku 
odpadów) w środy  godz.8.00 - 16.00 i w soboty  godz. 10.00 do 12.00.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Kraśnik odpady komunalne 
należy przygotować do odbioru w dniu wywozu, poprzez wystawienie pojemników i worków od godz. 6.30 na chodnik lub 
drogę przed wejściem na teren nieruchomości (posesji) lub udostępnić do odbioru w sposób indywidualnie uzgodniony 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, tj. EKO-KRAS Sp. z o. o. Jest to warunek niezbędny do uznania reklamacji przez firmę 
odbierającą odpady.
 UWAGA!!!   

Osoby, które dotychczas nie złożyły korekty deklaracji, zgodnie z obowiązującą obecnie stawką za odbiór odpadów 
komunalnych, proszone są o niezwłoczne złożenie korekty w Urzędzie Gminy Kraśnik do dnia 30 grudnia 2013 r. Jest to 
konieczne w celu wygenerowania blankietów wpłat zawierających nr indywidualnego konta dla każdego płatnika na rok 2014. 
Osoby, które nie złożą korekty deklaracji w wyżej wymienionym terminie, będą musiały odebrać blankiety wpłat osobiście w 
Urzędzie Gminy Kraśnik, pok. nr 13 (I piętro) po złożeniu korekty deklaracji. Przypominamy, że termin kolejnej wpłaty za 
odbiór odpadów komunalnych to 15.01.2014 r. W tabeli jeszcze raz przedstawiamy zasady segregacji odpadów komunalnych.                                                

              M. Pielaszkiewicz

GOSPODARKA ODPADAMI

WAŻNE !!!  Odpady powinny być wystawione od godz. 6.30 przed teren posesji. 
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1. Jest pani dietetykiem w SP ZOZ Kraśnik. Co radziłaby Pani naszym mieszkańcom aby się zdrowo odżywiać?
Należy spożywać produkty z różnych grup żywności. Aby nie dopuścić do powstania niedoborów należy w codziennym 
jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty 
dostarczające pełnowartościowego białka. Kontrolujmy masę ciała (dbajmy o zachowanie należnej masy ciała). Nadwaga i 
otyłość to nie tylko problem estetyczny ale choroba, będąca przyczyna innych chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroby układu krążenia. Mięso spożywamy z umiarem, zastępując je rybami i roślinami strączkowymi. Pamiętamy aby warzywa 
i owoce wchodziły w skład codziennej diety. Zwracamy uwagę, aby pić wystarczającą ilość wody.
2. Jesień jest okresem, kiedy nasz organizm najintensywniej odczuwa zmiany wynikające z różnicy pór roku. Co zrobić 
żeby nasz organizm odczuł to jak najmniej?
Licząc się z nieuchronnym pogorszeniem nastroju i samopoczucia, które przynosi jesień i pogrąża nas w apatii zadbajmy aby 
wspomóc nasz organizm składnikami diety. Chcąc doczekać wiosny w dobrej formie psychicznej uwzględnijmy w diecie np. 
produkty bogate w tryptofan. Aminokwas ten odgrywa bardzo ważna rolę w kontrolowaniu naszego nastroju i snu, łagodzi 
kiepskie samopoczucie. Gdzie możemy znależć tryptofan? Sięgnijmy po: banany, produkty sojowe, pomarańcze, orzechy, kasze , 
sery , serki wiejskie, daktyle, sliwki, łososia, indyka.
 3. Na jakie składniki powinniśmy zwracać uwagę, aby to co kupujemy było jak najmniej szkodliwe?
O tym, czy to co jemy, będzie zdrowe i bez szkodliwych związków, decydujemy sami. Jeśli chcemy, by nasze pożywienie 
zawierało jak najmniej szkodliwych substancji warto wybierać produkty z ekologicznych upraw i hodowli. Robiąc codzienne 
zakupy zwracajmy uwagę na konserwanty , barwniki i ulepszacze. Konserwanty znajdujące się w produktach spożywczych są 
obecnie jedną z głównych przyczyn alergii. Jeśli w składzie kupowanego produktu znajdujemy substancje oznaczone symbolami 
od E200 do E252 lub E280 do E285 spróbujmy wybrać inny produkt(bez konserwantów).
4. Jak możemy poprawić układ obronny naszego organizmu nim dojdzie do niebezpiecznych infekcji?
Do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego niezbędne są :
*wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe
*aminokwasy
*cynk , miedż , żelazo ,selen
*probiotyki
*witaminy A,C,E,B 6 ,B 12, kwas foliowy.
Jeśli uzupełnimy dietę w brakujące składniki , możemy skorygować czynność układu immunologicznego i zwiększyć odporność 
organizmu. Oprócz wyżej wymienionych dla poprawienia naszej odporności niezbędna jest aktywność fizyczna a także 
rezygnacja z używek .
 5. W jaki sposób najlepiej odżywiać nasze dzieci?
Zdrowe odżywianie dzieci oznacza posiłek składający się z szerokiej palety dostępnych produktów wszystkich grup żywności. 
Dieta dziecka powinna zawierać witaminy, minerały i błonnik, co pozwala na prawidłowy rozwój. Jadłospis dziecka powinien byc 
ułożony tak , aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania na wszystkie niezbedne składniki pokarmowe.
 Dziękujemy Pani Beacie Wydrze za udzielone porady.                                       Red.

Wywiad z Panią Beatą Wydrą dietetykiem 
przy szpitalu powiatowym w Kraśniku

Wójt Gminy Krasnik chcac zaoszczedzic koszty zwiazane z zakupem energii oglosil przetarg na dostawe energii 
elektrycznej na potrzeby oswietlenia ulicznego, szkól, swietlic i obiektów gminnych. W wyniku przeprowadzonego 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, Wójt podpisal nowa umowe na dostawy 
energii elektrycznej z firma PGE Obrót S.A., która zlozyla najkorzystniejsza oferte w postepowaniu. Dodatkowo w umowie z 
dystrybutorem energii elektrycznej zmieniono na korzystniejsze grupy taryfowe. Szacunkowe laczne oszczednosci w okresie 12 
miesiecy wyniosa ponad 77 tysiecy zlotych. W przyszlym roku Gmina Krasnik oraz jednostki organizacyjne beda  placic za prad 
niecale 22 grosze za kWh. To jest o 36% mniej niz obecnie.                                                                                                         L.J.

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

Przetarg na zakup energii elektrycznej rozstrzygnięty

Dzialajac w oparciu o § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Sportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody 
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z pózn. zm.) informujemy, ze badania wody na ujeciach i sieciach 
wodociagowych w miejscowosci Stróza-Kolonia oraz Dabrowa-Bór wykonywane sa raz na kwartal przez Panstwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Krasniku. Gmina Krasnik w kazdym pólroczu zleca rozszerzone badania wody firmie SGS EKO-
PROJEKT z Pszczyny. Na podstawie raportów z badan wody w powyzszych miejscowosciach stwierdzono, ze woda z w/w 
wodociagów spelnia wymagania przydatnosci wody do spozycia.                                                                                             Red.

Ocena jakości wody
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 
w Krasniku, jako jeden z nielicznych w naszym 
województwie, moze pochwalic sie znakomitymi efektami 
w pozyskiwaniu srodków unijnych. W ostatnich pieciu 
latach jest to prawie 100% ocenionych pozytywnie 
projektów. Dalo to ponad 18 milionów zlotych pozyskanych 
ze srodków unijnych, a calkowita wartosc projektów 
wyniosla prawie 23 miliony zl. W dniu dzisiejszym trudno 
sobie wyobrazic krasnicki SPZOZ bez termomodernizacji 
budynków szpitalnych, tomografu komputerowego, 
nowoczesnego  sprze tu  medycznego ,  czy  tez  
wyremontowanej i doposazonej Powiatowej Przychodni 
Specjalistycznej. 

Swoja „przygode” z srodkami unijnymi krasnicki 
SPZOZ rozpoczal juz w pierwszym okresie dofinansowania 
w roku 2004. Wtedy wlasnie w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) SOR i zakup wyposazenia medycznego”. Na ten projekt ze 
na realizacje projektu „Komputeryzacja i zakup sprzetu srodków unijnych Ministerstwo przekazalo 1 463 050,00 zl. 
medycznego dla SPZOZ w Krasniku” pozyskano 1 381 Jednak prawdziwy „wysyp” inwestycji nastapil po 
273,88 zl. Zostala przeprowadzona informatyzacja calego uruchomieniu przez Urzad Marszalkowski w Lublinie 
szpitala oraz kupiono niezbedny sprzet medyczny (m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
aparat RTG dla bloku operacyjnego). Kolejnym swietnym Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO). W ramach tego Programu 
posunieciem bylo pozyskanie w  roku 2007 z Fundacji Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Krasniku 
EKOFUNDUSZ srodków na termomodernizacje budynku uzyskal dofinansowanie na piec duzych projektów, a kwota 
glównego szpitala wraz z budowa nowoczesnej, gazowej pozyskanych srodków to az 15 191 899,63 zl. Szczególowe 
kotlowni. Na ten cel pozyskano prawie 1 mln zl. W roku zestawienia ujeto w tabeli. Ze srodków tych zakupiono 
2010 w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo nowoczesny, specjalistyczny sprzet medyczny (m. in. tomograf 
Zdrowia (program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko) komputerowy, cyfrowe aparaty RTG, cyfrowy mammograf), 
nasz szpital pozyskal dofinansowanie na realizacje projektu przeprowadzono termomodernizacje i przebudowe budynków 
„Zwiekszenie efektywnosci dzialania ratownictwa szpitalnych, przychodni specjalistycznej, wykonano kolejne 
medycznego w SPZOZ w Krasniku poprzez modernizacje etapy informatyzacji szpitala (wdrozono e-uslugi medyczne). W 

biezacym roku rozpoczeto realizacje projektu szpitalnego pod 
nazwa „Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Krasniku 
do wymagan okreslonych w przepisach Rozporzadzenia 
Ministra Zdrowia”. Projekt zostanie zakonczony do konca 2013 
roku. Jest to z pewnoscia ostatnia juz inwestycja ze srodków 
unijnych w tym okresie finansowania (2007-2013).

Chce w tym miejscu mocno zaznaczyc zaangazowanie 
we wszystkie powyzsze prace Starostwa Powiatowego w 
Krasniku. Powiat Krasnicki, jako organ zalozycielski 
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w 
Krasniku na realizacje wymienionych wyzej projektów 
przeznaczyl  4,75 miliona zl jako tzw. „wklad wlasny”.

             
        dr n. med. Marek Kos

                                                      Dyrektor SPZOZ w Krasniku

Unijne fundusze w kraśnickim szpitalu

   

W dniu 31 grudnia br., w 70 rocznicę tragicznych wydarzeń, pacyfikacji wsi Karpiówka odbędą się patriotyczne 
uroczystości. O godzinie 9.30 w kościele parafialnym w Stróży rozpocznie się Msza Święta w intencji bestialsko 
pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Karpiówki. Uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
władze gminy, młodzież szkolna oraz rodziny pomordowanych  w Karpiówce. Po mszy zostaną złożone wieńce i wiązanki 
kwiatów na cmentarzu w Karpiówce. Potem będzie spotkanie z kombatantami  w świetlicy w Stróży.

                                   Red.

Uroczystości patriotyczne w Karpiówce
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W dniu 7 grudnia br. o godz. 9.00 w Hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawla II w Strózy odbyl sie 
”X - Mikolajkowy Halowy Turniej Pilki Noznej”. 
W imprezie, której wspólorganizatorem bylo Starostwo 
Powiatowe w Krasniku udzial wzielo 9 druzyn, w tym 6 
zespolów z terenu Powiatu Krasnickiego. Celem turnieju byla 
popularyzacja gry w pilke nozna halowa, promowanie 
zdrowego stylu zycia oraz wylonienie najlepszych zespolów. 
Turniej cieszy sie wsród rodzimych zespolów duza 
popularnoscia i jak co roku nie brakowalo chetnych do 
rywalizacji. Uczestniczyly:  Stal Krasnik, Orion Niedrzwica, 
Wisla Annopol, Perla Borzechów, Orzel Urzedów, Stok 
Zakrzówek, Ruch Popkowice, Tecza Krasnik oraz organizator 
turnieju zespól LKS Stróza. 

Uczestniczace zespoly zostaly  podzielone na trzy 
grupy po 3 zespoly. Turniej byl rozgrywany systemem „kazdy 
z kazdym” w trzech trzyzespolowych grupach. Poziom Spotkanie finalowe tak jak przed rokiem zakonczylo sie 
rywalizacji stal na bardzo wysokim poziomie. W rozgrywkach wygrana zespolu Stali Krasnik 2:1 do przerwy (2:0). A tak 
grupowych zostaly wylonione 4 najlepsze zespoly, które przedstawia sie klasyfikacja koncowa:  I  – Stal Krasnik  II – 
zajely pierwsze miejsca w swoich grupach: Stal Krasnik, LKS LKS Stróza, III  – Stok Zakrzówek, które zostaly 
Stróza, Perla Borzechów oraz najlepsza druzyna z 2 miejsca uhonorowane pamiatkowymi Pucharami, medalami oraz 
Stok Zakrzówek. Wymienione zespoly utworzyly pary dyplomami. 6 pozostalych druzyn otrzymalo dyplomy oraz 
pólfinalowe Perla Borzechów – LKS Stróza 1:2 oraz Stal nagrody rzeczowe - pilki. 
Krasnik – Stok Zakrzówek 4:0. Wygrane druzyny z pólfinalów Królem Strzelców tak jak przed rokiem zostal – Pawel 
spotkaly sie oczywiscie w finale, a przegranym pozostala Bielak (Orion Niedrzwica), Najlepszym Zawodnikiem – Filip 
walka o trzecia lokate, która padla lupem druzyny Stoku Drozd (Stal Krasnik), a Najlepszym Bramkarzem – Lukasz 
Zakrzówek po bardzo zacietym boju wynikiem 2:1 pokonal on Manka (LKS Stróza) za co zostali wyróznieni statuetkami oraz 
Perle Borzechów. dyplomami. W X-tej edycji turnieju wzielo udzial rekordowa 

W finale zmierzyly sie zespoly: zeszloroczny liczba uczestników, lacznie zagralo 110 zawodników.
tryumfator Stal Krasnik oraz gospodarz Turnieju LKS Stróza.                 Przemyslaw Mróz

X-ty Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 2013

21 listopada br. w sali konferencyjnej Zespolu Szkól 
Nr 3 w Krasniku odbylo sie podsumowanie II etapu 
Powiatowego Programu Edukacji Ekologicznej „Srodowisko 
ponad wszystko”.  W gronie laureatów jednego z konkursów 
„Kazdy Chwat Sprzata Swiat” znalazla sie Szkola 
Podstawowa w Slodkowie Trzecim zajmujac pierwsze 
miejsce w kategorii szkól podstawowych. Nalezy dodac ze 
konkurencja byla duza, gdyz do konkursu przystapilo az 
szesnascie podstawówek z terenu calego powiatu. Konkurs 
polegal na zorganizowaniu szkolnej akcji „Sprzatanie Swiata  
- Polska 2013” oraz sporzadzeniu sprawozdania bedacego 
udokumentowaniem uzyskanych efektów i podejmowanych 
dzialan ekologicznych.  Uczymy sie i pracujemy w malej 
szkole, ale zapalu, energii i checi do dzialania nigdy nam nie 
brakuje, tym bardziej wiec cieszymy sie ze nasze 
zaangazowanie i dzialania docenili organizatorzy konkursu. 
Akcja Sprzatanie Swiata na stale wpisala sie juz w kalendarz 
wydarzen Naszej Szkoly. Uczestniczym w niej co roku. 
Staramy sie aby nasze dzialania przybieraly rózna forme, byly 
atrakcyjne dla naszych uczniów, a przede wszystkim odnosily 
sukcesy edukacyjne.  
                          Szkolny koordynator konkursu Marta Ciupak

EKOLOGICZNY SUKCES
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W pazdzierniku biezacego roku przed nasza szkola 
pojawil sie nowy ogród. Jest on wynikiem realizacji zadania  
„Poprawa stanu sanitarnego i estetyki Gminy Krasnik poprzez 
zagospodarowanie otoczenia – budowe ogrodu przy Szkole 
Podstawowej w Strózy”.

Nietrudno zauwazyc, ze wsród nowych obsadzen 
znalazly sie glównie zywotniki. Sa takze azalie, klony 
palmolistne, jalowce, zurawki, trzmielina, wspaniale kule 
sosny czarnej, swierka  klujacego i róznokolorowe  odmiany 
berberysów. Na trawniku obok wejscia do szatni króluje 
piekny okaz magnolii. Rabatki zostaly wykonane z niezwykla 
starannoscia i wygladaja bardzo malowniczo, szczególnie w 
okresie jesiennym. Rosliny zostaly zaopatrzone w tabliczki z 
nazwami polskimi i lacinskimi. W nowo wybudowanym 
ogrodzie nie moze zabraknac budek legowych, a w okresie 
zimowym karmników.  Inwestujac w edukacje ekologiczna , 
w rzeczywistosci inwestujemy  w przyszle pokolenia. 
Powstanie ogrodu bylo mozliwe dzieki wsparciu 
finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz  Urzedowi 
Gminy Krasnik. Koszt realizacji zadania zaplanowano na 
kwote 3999 zl., z czego polowe uzyskano z WFOSiGW w 
Lublinie. 

Uczniowie beda mogli rozwijac swoje zainteresowa-
nia, poszerzac wiadomosci przyrodnicze, odpoczywac w 
przyjaznym, estetycznym srodowisku. 
                                                            Malgorzata Urbanczyk

Piękniej przed szkołą

Informujemy, ze w dniu 24 grudnia 2013 r. (Wigilia) Kasa Urzedu Gminy Krasnik bedzie czynna w godzinach 
8.00 - 11.00, natomiast w dniu 31 grudnia 2013 r. (Sylwester) Kasa Urzedu Gminy Krasnik bedzie czynna w godz. 8.00 - 
10.00. Powyzsze zmiany wynikaja ze skróconego czasu pracy Banku Spóldzielczego Ziemi Krasnickiej w Krasniku.                

                                 Red.

Informacja

Zgodnie z nowelizacja ustawy o dodatek energetyczny moga ubiegac sie tylko odbiorcy koncowi energii elektrycznej 
dokonujacy zakupu energii elektrycznej wylacznie w celu jej zuzycia w gospodarstwie domowym. Musza byc przy tym 
zaliczeni do grona tzw. „odbiorców wrazliwych”. Zgodnie z definicja zawarta w ustawie, odbiorca wrazliwy energii 
elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy 
energii elektrycznej zawartej z przedsiebiorstwem energetycznym i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej. Osobie takiej przysluguje zryczaltowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie wiecej niz 30 proc. 
iloczynu limitu zuzycia energii elektrycznej oraz sredniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy pradu w gospodarstwie 
domowym, oglaszanej do 31 marca kazdego roku przez prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Wysokosc limitu wynosi 900 
kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób, 1500 kWh rocznie dla wiekszych 
rodzin, co najmniej 5 osobowych. Dodatek energetyczny nie podwyzszy dochodu, który limituje przyznanie dodatków 
mieszkaniowych. Art. 7 nowego prawa energetycznego zmienia, bowiem tresc art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, definiujacego pojecie dochodu. Po zmianie w przepisach, do dochodu nie bedzie sie wliczac nie tylko 
dodatku mieszkaniowego, ale równiez dodatku energetycznego.Wiecej informji pod nr telefonu: (81) 825-23-38.

                                M.R.

Najubożsi mogą ubiegać się o dodatek energetyczny


