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Ogłoszenie

W związku z przejęciem przez Gminę Kraśnik od dnia 01 lipca 2013 r. 
obowiązku odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, informuję, że 

istnieją różne interpretacje na temat wypowiadania umów śmieciowych. 
Firmy, które odbierały odpady z terenu naszej gminy nie wymagają 

wypowiadnia umów.
Zachęcamy również mieszkańców Gminy Kraśnik do wykupienia pojemnika 

na odpady komunalne od firmy, która odbiera od Państwa odpady.
Gmina Kraśnik nie będzie zaopatrywała mieszkańów w pojemniki, ponieważ 
zwięszyło by to znacznie wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy
Mirosław Chapski

Święta Wielkiej Nocy są czasem refleksji, w którym mamy czas na 
przemyślenia i osobiste zobowiązania. 

Niech te Święta wieńczące Wielki Post niosą wszystkim pokój i radość.  
Niech będą czasem spokoju, pojednania i rodzinnej atmosfery 

w gronie najbliższych, przyjaciół, sąsiadów i wspólnot samorządowych. 
W imieniu radnych i pracowników samorządowych życzenia składają:

Andrzej Hanaj                                   Mirosław Chapski

    Przewodniczący Rady                                              Wójt Gminy
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Śmieci po nowemu
 Nowa ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 
2012 roku narobiła w Polsce sporo zamieszania. 
Radykalnie zmienia sposób pozbywania się 
wytworzonych w gospodarstwach domowych 
i zakładach pracy odpadów. W tej gazetce chcemy 
w skrócie przedstawić główne jej założenia:
- od 1 lipca 2013 roku odbiorcą odpadów będzie gmina, 
która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą 
odpady,
- nowym systemem gospodarki odpadami będą objęci 
wszyscy mieszkańcy gminy,
- rada gminy ustala sposób wnoszenia opłaty. W naszej 
gminie ustalono, że odpłatność pobierana będzie od 
osoby (stawka opłaty x ilość osób zamieszkująca 
w gospodarstwie domowym), (ostateczna stawka od 
osoby ustalona zostanie po wyłonieniu firmy),
- w każdej gminie musi być co najmniej jeden punkt 
selektywnej zbiórki odpadów, do którego w ramach 
wniesionej opłaty będzie można oddać przeterminowane 
leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

niebezpieczne  guma, baterie i akumulatory, papier, 
szkło, plastik, metal, opony, popiół i gruz pochodzący 
z bieżących remontów,
- jako gmina proponujemy zbieranie odpadów
w gospodarstwach w sposób dotychczasowy tj.:  
frakcja zmieszana do pojemnika, frakcja sucha do 
worka. Worki nie będą ograniczane do jednego, z tym, 
że do worków wrzucać można: metal, szkło, papier
 i plastik.
- odpłatność za śmieci podciągnięta została pod 
przepisy ordynacji podatkowej,
- odpłatność dla gospodarstwa ustalona zostanie 
w oparciu o wypełnioną deklarację, w której zgłosi się 
ilość osób mieszkających w danym gospodarstwie. 
W przypadku zmiany ilości osób w trakcie roku należy 
składać deklarację korygującą. Druki deklaracji 
dostępne są w urzędzie gminy, lub na stronie 
internetowej gminy. Deklarację należy złożyć do 
30.04.2013 r. w Urzędzie Gminy w Kraśniku.
Urząd gminy prześle mieszkańcom regulamin 
utrzymania czystości na terenie gminy, z którego 
wynikać będą wszystkie kwestie związane z odpadami. 

 Mirosław Chapski

ZEBRANIA SOŁECKIE

 W miesiącach marcu i kwietniu br. w sołectwach gm. Kraśnik organizowane są zebrania sołeckie. Na 
zebraniach poruszany jest temat, który w chwili obecnej najbardziej interesuje naszych mieszkańców, czyli nowe 
przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Mieszkańcy zapoznawani są z zasadami jakie zaczną obowiązywać od 
dnia 01.07.2013 roku. Omawiane są zasady segregacji śmieci oraz udzielane są odpowiedzi na pytania które, nurtują 
naszych mieszkańców.
Na zebraniach poruszane są również tematy dotyczące spraw bieżących, planowanych inwestycji oraz zmian jakie 
zachodzą w przepisach.

Harmonogram zebrań:

Redakcja

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN ZEBRANIA MIEJSCE ZEBRANIA 
Spławy Drugie 12.03.2013 r. godz. 17.30 Świetlica wiejska 
Stróża 14.03.2013 r. godz. 17.30 Świetlica wiejska 
Lasy 15.03.2013 r. godz. 17.30 Zarząd Dróg Powiatowych 
Kowalin 16.03.2013 r. godz. 18.00 Szkoła Podstawowa 
Spławy Pierwsze 18.03.2013 r. godz. 17.30 Świetlica wiejska 
Stróża Kolonia 20.03.2013 r. godz. 17.30 Świetlica wiejska Stróży 
Pasieka 04.04.2013 r. godz. 18.00 U Pana Mirosławskiego 
Karpiówka 08.04.2013 r. godz. 18.30 Świetlica wiejska 
Podlesie 10.04.2013 r. godz. 18.00 Remiza OSP 
Pasieka Kolonia 17.04.2013 r. godz. 18.00 U Pana Serwina (sołtys wsi) 
Mikulin 18.04.2013 r. godz. 18.00  
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1. Sprzedaż budynku przy ul. Piłsudskiego 1

 Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie sprzedany budynek przy ulicy Piłsudskiego, będący własnością gminy 
Kraśnik. Przetargi z ubiegłego roku nie zostały rozstrzygnięte. Ogłoszone w tym roku drugie  rokowania (jako 
czwarty przetarg)  zostały zerwane przez gminę ze względu na złożoną w ostatniej chwili przez Urząd Skarbowy 
w Kraśniku deklaracją kupna. Urząd Skarbowy uzasadnił potrzebę zastosowania pierwszeństwa sprzedaży na rzecz 
skarbu państwa z możliwością uzyskania przez gminę wyższej ceny, niż ta z ostatnich rokowań. Po intensywnej 
dyskusji zarówno na komisjach stałych, jak i podczas sesji w dniu 22 lutego br. radni zmienili uchwałę o sprzedaży 
z trybu przetargowego na bezprzetargowy z pierwszeństwem dla urzędu skarbowego w cenie nie niższej niż 445 
tysięcy złotych.    

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Stróży

 W 2010 roku w Szkole Podstawowej w Stróży została przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa 
pożarowego uczniów przez pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Zostały 
wydane zalecenia w formie decyzji administracyjnej wskazującej konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym 
budynku. Pracownicy urzędu wraz z radnymi długo dyskutowali o realizacji zaleceń w sposób jak 
najoszczędniejszy. Została opracowana ekspertyza techniczna przez biegłego rzeczoznawcę. Wystąpiliśmy do 
Komendanta Wojewódzkiego o zastosowanie akceptowalnych odstępstw na co uzyskaliśmy zgodę.
 W ubiegłym roku ogłoszony został przetarg na rozbudowę szkoły. Do nowych pomieszczeń muszą być 
przeniesione ze strychu biblioteka i sala rekreacyjna, które w całości wykonane zostały w drewnie  co stwarza 
bardzo duże zagrożenie pożarowe.
W pierwszym przetargu nie został wybrany wykonawca.W związku z powyższym ogłoszony został drugi przetarg. 
Najniższą ofertę złożyła firma DACH-MUR z Polichny na kwotę 533 430,00 zł. Praca wykonana zostanie w II 
etapach. Pierwszy etap rozpocznie się tuż po zakończeniu roku szkolnego i zakończy się z końcem roku 2013,  
drugi, wykończeniowy rozpocznie się w 2014r i  zakończy w sierpniu roku 2014. Dzielenie na etapy wynika z 
trudności finansowych gminy.
Obowiązek wykonywania przez gminę tych robót jest dla nas zarówno dużym zaskoczeniem jak i dużym 
wydatkiem. W poprzednich latach żadna ze służb nie wydawała takich zaleceń. 

Mirosłw Chapski

Informacje własne:

KOMUNIKAT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, Dział Świadczeń 
Rodzinnych informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z 
dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 poz.1548), która wprowadza zmiany 
w świadczeniu pielęgnacyjnym. Bliższych informacji uzyskać można 
w  s i e d z i b i e  G m i n n e g o  O ś r o d k a  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  
w Kraśniku ul. Kościuszki 24, pok. nr 1 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy www.gminakrasnik.pl. w zakładce Pomoc społeczna,  GOPS.



4                Nr 1 (124) Styczeń - Marzec 2013 NASZA GMINA KRAŚNIKNASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNAGAZETA BEZPŁATNA

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                             naszagmina@gminakrasnik.pl 

 
 W dniu 30 stycznia 2013 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Kraśnik, na której zostało przyjęte sprawozdanie
 z pracy rady gminy w 2012 roku oraz działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy Kraśnik. W dalszej części 
posiedzenia radni zatwierdzili plany pracy Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Gminy Kraśnik na 2013 rok.
Na sesji podjęte zostały również uchwały min.:
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kraśnik.
 W dniu 22 lutego 2013 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Kraśnik była to sesja informacyjno-uchwałodawcza, 
na której zostały przyjęte uchwały min. w sprawach:
- przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kraśnik na 2013 rok"; 
- wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kraśnik do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. ,,Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim  edycja III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -  eInclusion;
- przystąpienia Gminy Kraśnik do partnerskiego projektu ,,Wrota Lubelszczyzny  informatyzacja administracji”, 
realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 
Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dalszej części sesji zostały przedstawione informacje:
- Pan Dariusz Wcisło, przedstawiciel kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku poinformował
 o funkcjonowaniu ubezpieczeń oraz wypadkach i zagrożeniach w rolnictwie występujących na terenie Gminy Kraśnik,
- Pan Andrzej Tybulczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku przekazał informację o stanie bezrobocia na terenie 
Gminy Kraśnik oraz formach i programach przeciwdziałania bezrobociu,
- Pan Mariusz Socha, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku 
poinformował o planowanych na rok bieżący programach i dopłatach dla rolników,
- Pan Filip Pastucha, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku przedstawił temat szkoleń, 
programów i dopłat w rolnictwie na terenie Gminy Kraśnik.

Paweł Kozakowski

Informacja z  Sesji Rady Gminy Kraśnik

Umowy na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego podpisane

 Wójt Gminy Kraśnik od początku roku ogłosił 3 postepowania na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego 
(2 postepowania zakończone, 1 postepowanie w trakcie realizacji).
Pierwsze postepowanie konkursowe zostało przeprowadzone w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2013 roku. Realizatorem 
zadania został Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Placówka Opiekuńczo  Wychowawcza Odział Akcji 
Katolickiej przy Parafii pw. Św. Józefa w Kraśniku filia w Stróży. Postepowanie to  obejmowało wsparcie zadania publicznego 
pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działalność świetlicy społeczno-terapeutycznej 
w Stróży. Codziennie jestem lepszy z Akademią Młodzieżową z dala od używek”. Kwota dofinansowania zadania w 2013 roku  
wynosi 10 000,00 zł. (kwota dofinansowania w 2012 roku wyniosła 10 000,00zł).
Drugie postepowanie zostało przeprowadzone z pominięciem procedury konkursowej. Wójt Gminy Kraśnik uznając celowość 
złożonej oferty przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu  z siedzibą w Stróży-Kolonii przy ul. Akacjowej 2; odstąpił od 
procedury konkursowej w celu realizacji zadania „Wspieranie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych”. W dniu 
26 lutego 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 
4 000,00 zł.
Trzecie postepowanie konkursowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez 
sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla 
wszystkich mieszkańców Gminy zostało ogłoszone 19 lutego 2013 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14 
marca 2013 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadnia, tj. organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną w 
rejonie m. Kowalin wynosi  47 500,00 zł natomiast w rejonie m. Stróża wynosi 52 500,00 zł. Wysokość środków przeznaczonych 
na realizacje zadnia tj. organizowanie zajęć sportowych  w dziedzinach sportowych takich jak zapasy i tenis stołowy w rejonie 
m. Stróża i Słodków Trzeci wynosi  22 000,00  zł.

 Janik Łukasz
Urząd Gminy w Kraśniku



5                            Nr 1 (124) Styczeń - Marzec 2013   NASZA GMINA KRAŚNIK   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA   GAZETA BEZPŁATNA

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



6                Nr 1 (124) Styczeń - Marzec 2013 NASZA GMINA KRAŚNIKNASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNAGAZETA BEZPŁATNA

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                           naszagmina@gminakrasnik.pl 

I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 15 marca 2013roku w sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Słodkowie 
Trzecim uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy 
Kraśnik stanęli do walki o tytuł „Mistrza ortografii”. 
I  Gminny Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół 
Podstawowych  to jedna z form rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień, ale także zintegrowanie 
środowiska samorządowego, nauczycielskiego wokół 
działań na rzecz edukacji. 
Inicjatorką konkursu, autorem dyktanda oraz osobą 
odpowiedzialną za przebieg całego przedsięwzięcia była 
Pani dr Agnieszka Surowiec, nauczyciel języka 
polskiego  ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie 
Trzecim. 
Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie 
zasad poprawnej polszczyzny-  umiejętności poprawnej 
pisowni oraz znajomość zasad ortograficznych 
i interpunkcyjnych.
W eliminacjach szkolnych wyłoniono  15 najlepszych 
uczniów:Olga Hałabiś, Paulina Pastuszak, Klaudia 
Wnuk - Szkoła Podstawowej im. ks  Stanisława 
Zielińskiego w Stróży; Julia Szymona, Aneta Matysiak, 
Gabriela Młynarska, Aleksandra Grządka, Weronika 
Iracka, Magdalena Wójtowicz- Szkoła Podstawowa 
w Kowalinie, 
Patrycja Ciupak, Dominika Mazur, Justyna Romańska, 
Marlena Bryczek, Patrycja Krawczyk, Weronika Lis- 
Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej  
w Słodkowie Trzecim, którzy wzięli udział w finale 
konkursu. 
Swoją obecnością uroczystość uświetnił sprawujący  
patronat nad konkursem i fundator nagród ,Pan Wójt 
Gminy Kraśnik, Mirosław Chapski. 
W skład Komisji Konkursowej weszli nauczyciele - 
opiekunowie przybyli z uczniami poszczególnych szkół:
Agnieszka Surowiec przewodnicząca (SP Słodków 
Trzeci)
Bożena Brytan członek (SP Stróża) Katarzyna Leśniak- 
członek (SP Kowalin) 

Uczestnicy konkursu pisali dyktando pt. „ Herbaciane 
kłopoty  ”. Pozornie wydawało się łatwe, jednak tylko 
jednej uczennicy Oldze Hałabiś (SP Stróża) udało się 
napisać go bezbłędnie.
Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała 
nagrody:
W kategorii uczniów klas czwartych:
1 miejsce  Mistrz Ortografii Gminy Kraśnik Patrycja 
Ciupak(SP w Słodkowie Trzecim)
2 miejsce   Justyna Romańska (SP w Słodkowie 
Trzecim)
3 miejsce Dominika Mazur (SP w Słodkowie 
Trzecim) 
4 miejsce  Julia Szymona (SP w Kowalinie).
W kategorii uczniów klas piątych:
1 miejsce  Mistrz Ortografii  Aneta Matysiak -  (SP 
w Kowalinie)
2 miejsce  Marlena Bryczek -  (SP w Słodkowie
Trzecim)
3 miejsce  Gabriela Młynarska -  (SP w Kowalinie)
4 miejsce  Patrycja Krawczyk  (SP w Słodkowie 
Trzecim).
W kategorii uczniów klas szóstych:
1 miejsce  Mistrz Ortografii- Olga Hałabiś -  (SP 
w Stróży)
2 miejsce  Klaudia Wnuk (SPw Stróży)
3 miejsce  Weronika Lis (SP w Słodkowie Trzecim)
4 miejsce  Magdalena Wójtowicz - (SP w Kowalinie)
5 miejsce  Paulina Pastuszak  -  (SP w Stróży)
6 miejsce  Weronika Iracka  (SP w Kowalinie)
7 miejsce  Aleksandra Grządka - (SP w Kowalinie).
Zdobywczynie pierwszych trzech miejsc w każdej 
kategorii otrzymały wspaniałe pióra, a każdy 
z uczestników konkursu  książki z klasyki literatury 
polskiej, pamiątkowe dyplomy idrobne upominkiz rąk 
Pana Wójta Gminy Kraśnik, Mirosława Chapskiego , 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słodkowie 
Trzecim Jolanty Rzepki i koordynatora konkursu 
Agnieszki Surowiec.

Organizator konkursu

NASZA GMINA WSPIERA TALENTY POLONISTYCZNE

Fot.Natalia Pietraś.
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Laury dla gimnazjalistów

 W ostatnich tygodniach w Lublinie odbyły się 
finały wojewódzkie konkursów przedmiotowych. 
W ścisłym gronie najlepszych uczniów województwa 
znalazło się trzech uczniów gimnazjum ze Stróży. Dwóch 
z nich Marcin Kozłowski i Maciej Urbańczyk pokonało 
z powodzeniem etap szkolny i okręgowy z geografii 
natomiast jeden, Alexander Szymona, z języka 
niemieckiego. W finale wojewódzkim warto było walczyć 
o najwyższe laury, czyli tytuł laureata, gdyż jest się 
wówczas zwolnionym z części egzaminu gimnazjalnego 
i nie trzeba się zbytnio martwić o przyjęcie do najlepszych 
klas w liceach. Sztuka ta najpierw udała się Alexandrowi 
Szymonie, który osiągnął siódmy wynik w województwie 
z j. niemieckiego. Jeszcze lepiej poszło Marcinowi 
Kozłowskiemu z geografii, który był czwarty. Tym samym 
Alexander nie musi już zdawać egzaminu z języka 
nowożytnego, a Marcin z części matematyczno-
przyrodniczej. Warto przypomnieć, że dotychczas 
w historii naszego gimnazjum w ubiegłych latach było 
tylko dwóch laureatów z przedmiotu geografia. Byli nimi 
w 2010 roku Arek Bańka, a w 2011 Natalia Strawa.

Krzysztof Kozłowski

Na zdjęciu: Alexander Szymona i Marcin Kozłowski

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży 
wzorem swojego patrona Księdza Stanisława 
Zielińskiego starają się pomagać chorym, biednym, 
nieszczęśliwym, bez względu na ich przekonania, 
wyznanie, narodowość czy pozycję społeczną. 
W związku z tym w styczniu  2013 roku szkoła 
włączyła się w działanie organizowane przez Polską 
Akcję Humanitarną ,,Studnia dla Południa”. Od 
2006 roku PAH wspiera mieszkańców Sudanu 
Południowego w uzyskiwaniu dostępu do 
bezpiecznej wody pitnej i toalet. Statystyki mówią, 
że aż 50 % mieszkańców tego kraju nie ma dostępu 
do wody pitnej. Ze środków przekazanych przez 
firmy, instytucje publiczne i osoby prywatne PAH 
finansuje m. in.: budowę studni, ujęć wodnych
 i toalet, szkolenia higieniczne i techniczne. 
W ramach akcji przeprowadzonej w naszej szkole 
w dniach 07.01 - 28.01.2013r. zorganizowano: 
kampanię informacyjną o celu przedsięwzięcia; 
konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na 
temat ,,Studnia dla Południowego Sudanu  problem 
z dostępem do wody pitnej”; lekcje wychowawcze: 
,,Woda  bezcenne dobro naszej planety”, ,,Woda 
potrzebna do wszystkiego”, ,,Czy wystarczy nam 
wody”; happening informujący o skali problemu; na 
zajęciach plastycznych uczniowie klas IV-IV 
wykonywali plakaty zgodne z tematyką akcji. 
W dniach 24.01- 25.01. 2013 r. przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy w Szkole Podstawowej 
i w Gimnazjum. Zebrano 357, 62 zł, które 
przekazano na konto PAH. Patronat nad 
przedsięwzięciem sprawowali nasi harcerze 
z drużyny ,,Parasol”, którzy w tym roku szkolnym za 
główny priorytet swoich działań obrali sobie pomoc 
potrzebującym.
 Prowadzone na terenie szkoły działania 
spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów, nauczycieli i rodziców. Temat został 
odebrany w sposób świadomy i dojrzały. Dzieci 
okazały współczucie ludziom cierpiącym na brak 
wody. Wykazały się dużą wrażliwością i empatią.

Magdalena Bartosik

Studnia dla Południowego 
Sudanu
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 Urząd Gminy proponuje Państwu wpisanie się do bazy osób chętnych do uzyskiwania ważnych 
informacji. Udział polega na wypełnieniu ankiety, w której mieszkaniec udostępnia urzędowi swój numer 
telefonu ,na który będą wysyłane SMS-y. Baza składać się będzie z 16 modułów. Jeden moduł obejmować będzie 
jedno sołectwo. Wiadomości będą krótkie i nie będą przekraczać więcej niż 135 znaków. W zależności od potrzeb  
wysyłane będą do poszczególnych miejscowości. Do potrzeb systemu nie będą używane nazwiska tylko same 
numery telefonów. 
W ten sposób chcemy poprawić komunikację z mieszkańcami w sprawach ważnych. 
Każdy kto chce wziąć udział proszony jest o wypełnienie i podpisanie  ankiety i dostarczenie jej do urzędu gminy. 
Baza tworzona będzie sukcesywnie wraz z wpływem ankiet. Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany mogą 
przesłać ankietę elektronicznie na adres: sekretariat@gminakrasnik.pl  Przekazane przez państwa dane 
wykorzystane będą tylko i wyłącznie do wysyłania wiadomości. 
Uruchomienie systemu nastąpi jeżeli zgłosi się co najmniej 400 osób.     

Redakcja

System powiadamiania SMS dla mieszkańców
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 Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, w związku z tym wiele Pań 
na terenie naszej gminy robi piękne pisanki. Jedną z Pań jest Pani 
Agnieszka Stępniewska-Halerz z Suchyni. Pani Agnieszka robi piękne 
pisanki ażurowe z jaj gęsich i zechciała podzielić się z czytelnikami 
naszej gazety swoim talentem i sposobem wykonania pięknych pisanek. 
Opisuje ona w kilku zdaniach jak wykonać takie pisanki.

Redakcja

 Pisanka ażurowa wykonana jest na wydmuszce jaja gęsiego. 
Przygotowanie pisanki rozpoczynamy od rozrysowania wzoru na 
wydmuszce. Kolejnym etapem jest wiercenie otworków w skorupce za 
pomocą miniszlifierki. Kiedy już uporamy się z wierceniem musimy 
pozbyc się błonki, która znajduję się wewnątrz każdego jajka. Bardzo 
pomocny w tej czynności będzie wybielacz. Zanurzamy jajko w płynie na 
jakiś czas. W zależności od rodzaju wydmuszki czas będzie różny.
W przypadku wydmuszek jaj gęsich jest to ok. 10 minut. Kiedy już 
uporamy się z przygotowaniem wydmuszki, czeka nas już tylko sama 
przyjemnośc a mianowicie wykończenie i ozdoba pisanki. Aby 
wykończyc pisankę używamy konturówek przeznaczonych do 
malowania na szkle. Robimy to etapami, czyli konturujemy połowę 
pisanki, czekamy aż wyschnie i pracujemy nad drugą częścią. Farba 
konturowa jest gęsta i ciągliwa co umożliwia kłaśc ją niejako 
w "powietrzu" łącząc ze sobą brzegi otworów. Po zaschnięciu tworzyc 
będzie swego rodzaju "przęsełka" jak nici w hafcie. Do zdobienia 
możemy wykorzystywac również cekiny i koraliki i inne ozdoby 
w zależności od gustu i upodobań. Tak przygotowana pisanka to 
doskonały i niepowtarzalny prezent na Wielkanoc. 

Agnieszka Stępniewska-Halerz

Pisanki ażurowe

Na zdjęciach 
prace Pani 
Agnieszki 

Stępniewskiej-
Halerz
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 W styczniu b.r. w Słodkowie Trzecim z inicjatywy 
Pań powstał Klub Nowoczesnych Kobiet. Klub działa na 
wzór kół gospodyń wiejskich i należą do niego Panie z m. 
Słodków Trzeci. Głównymi celami działania Klubu są: 
aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, 
gospodarczym i kulturowym, aktywizacja społeczności 
lokalnych miejscowości, współpraca w tym zakresie ze 
szkołami i organizacjami społecznymi, organizacja spotkań, 
warsztatów rękodzielniczych, imprez kulturalnych, 
wykorzystanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych 
dziedzin życia rozwijanie różnych form przedsiębiorczości 
wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, a także 
poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodu na dalszą 
działalność Klubu Nowoczesnych Kobiet. 
 Panie z KNK mogą pochwalić się już dużym 
talentem plastycznym, w związku z tym w dniu 24 marca 
2013 r. w Kraśniku Fabrycznym  w Domu Kultury przy ul. 
Niepodległości, będą brały udział w kiermaszu rękodzieła, 
na którym prezentować będą prace wykonane własnoręcznie 
związane z tematyką Świąt Wielkanocnych. Panie wykonują 
piękne pisanki, koszyczki, króliczki wielkanocne i wiele 
innych przedmiotów. 
 Na kiermasz zapraszamy wszystkich mieszkańców 
chcących zapoznać się z dziełami Pań z naszej Gminy i 
którzy będą chcieli wesprzeć KNK przez zakup ich 
twórczości

Iwona Hałabiś
.

Klub Nowoczesnych Kobiet

Dzieła Pań z Koła 
Nowoczesnych Kobiet
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Historyczne „srebro” dla pingpongistów w wojewódzkiej 
gimnazjadzie!

 Rewelacyjnie zagrali chłopcy z gimnazjum w Stróży Adrian Plichta i Marcin Kozłowski(Emil Sikora 
w rezerwie) w wojewódzkiej gimnazjadzie w drużynowym tenisie stołowym, która odbyła się 6 lutego br. 
w Szczebrzeszynie. W drodze do ścisłego finału w pierwszych trzech meczach pokonali swoich przeciwników po 
3:0. W finale jednak, po pasjonującym pojedynku, musieli uznać wyższość gimnazjalistów z Ryk, którym ulegli 
1:3. Ten historyczny wynik niewątpliwie jest efektem wieloletniej, systematycznej pracy nad doskonaleniem 
sprawności fizycznej i umiejętności technicznych.
 W finale wojewódzkim wystąpiły także dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Stróży, Ola Stachyra i Ola 
Tylus, które ostatecznie zajęły dziewiąte miejsce. O krok od awansu do finału igrzysk byli chłopcy 
z „podstawówki” Rafał Błaszczyk i Kamil Flis oraz licealiści, którzy w rejonie Lublin zajęli trzecie miejsca. 
Wcześniej wszystkie wymienione wyżej drużyny nie miały sobie równych w powiecie zdobywając złote medale. 
Warto podkreślić, że rozgrywki drużynowe w tenisie stołowym cieszą się bardzo dużą popularnością i należą do 
najbardziej prestiżowych w tej dyscyplinie sportu. Świadczy o tym fakt, że na każdym poziomie edukacji bierze 
w nich udział po kilkaset szkół z całego województwa.

Młodzicy na „piątkę”

 2 marca br. w Zamościu rozegrany został III 
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny młodzików w tenisie 
stołowym, w którym wzięło udział dziewięćdziesięciu 
zawodników. Spośród reprezentantów naszego powiatu 
najlepiej spisali się pingpogiści ze Szkoły Podstawowej 
w Stróży. Aleksandra Tylus i Rafał Błaszczyk zajęli piąte 
miejsca w swoich kategoriach przegrywając tylko po jednym 
pojedynku. 

Redaktor sportowy
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 Drodzy Rolnicy, wzorem lat ubiegłych Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła 
kolejny nabór wniosków na dopłaty obszarowe. 
Tegoroczna kampania trwa od 15 marca do 16 maja. 
Podobnie jak poprzednio dopuszczalne jest złożenie 
wniosku po 16 maja, do 25 dni kalendarzowych, czyli do 
10 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień 
opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie 
pomniejszana o 1 procent. Na jednym formularzu można 
ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu 
wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (płatność ONW), płatności z tytułu 
realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt ( PROW 2004-2006 ) oraz 
płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).
 Najbardziej popularnymi cieszącymi się 
zainteresowaniem rolników z naszego powiatu są 
pakiety: rolnictwo zrównoważone (dodatkowa dopłata w 
tym pakiecie do 1 ha użytków ornych wynosi 360zł) oraz 
ochrona gleb i wód (tzw. ”poplony”- dodatkowa dopłata 
do 1ha gruntów obsianych do końca września roślinami 
poplonowymi dla osób przystępujących do programu 
w tym roku wynosi 420zł, a w przypadku gruntów 
zagrożonych erozją 690zł ).
Dodatkowo na początku drugiego kwartału przewidziane 
jest uruchomienie naboru środków na tzw. „Modernizację 
gospodarstw rolnych”. W tym działaniu rolnicy do 40 
roku życia mogą się ubiegać o zwrot 50% kosztów netto 
z wykonanych inwestycji( zakup sprzętu rolniczego 
nasadzenia niektórych plantacji wieloletnich itp.), 
natomiast osoby po 40 roku życia o zwrot 40% kosztów 
netto.
 Przypominamy także, Państwu, iż w naszym 
Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej oraz Banku 
PKO S.A. w Kraśniku, można ubiegać się o tzw. kredyty 

preferencyjne, w których ARiMR dopłaca rolnikom do 
spłaty odsetek- rolnik spłaca wtedy cały kapitał i 3% 
odsetek w skali roku, bądź ARiMR dopłaca do 
kapitału- maksymalnie 35% uzyskanego kredytu i nie 
więcej niż 75tys.zł.
 W związku z tą ofertą proponujemy Państwu 
pomoc przy wypełnianiu wniosków. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy i zapraszamy do 
skorzystania z fachowej pomocy. Nasi eksperci 
rolnośrodowiskowi, pracownicy Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Kraśniku są do Państwa dyspozycji na 
dyżurach gminnych oraz od poniedziałku do piątku 
w godz. 7-15 w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku pok. 413,412. Pomoc będzie odpłatna
 i zgodna z cennikiem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 
R o l n i c z e g o .  O s o b y  p o s i a d a j ą c e  w n i o s k i  
rolnośrodowiskowe lub chcące wejść w program 
rolnośrodowiskowy w tym roku proszone są o jak 
najszybszy kontakt telefoniczny z doradcą 
rolnośrodowiskowym  - Pan Filip Pastucha -tel. kom. 
669601612, tel. stacjonarny-818843151. Natomiast 
dopłaty bezpośrednie będą wypełniane również 
w Urzędzie Gminy Kraśnik, każdy wtorek tygodnia 
w godzinach od 8.00 - 15.00.
 Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich 
rolników Gminy Kraśnik do wzięcia czynnego udziału 
w corocznych obchodach Dni Otwartych Drzwi - 
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli, które odbędą się w ostatnią niedzielę 
czerwca. Uczestnicy będą mieli okazję między innymi 
zwiedzić Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowol i ,  skorzys tać  z  darmowych 
specjalistycznych porad doradców oraz obejrzeć 
wystawy zwierząt, maszyn rolniczych i kwiatów.
Serdecznie zapraszam. 

                                                               Filip Pastucha                                                                                  
Kierownik ZDR 

Informacja dla  rolników

Kary za brak skrzynki pocztowej
 

 Zgodnie z Ustawą prawo pocztowe, którą przyjął Sejm i Senat (Ustawa z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe) od 1 stycznia 2013 roku przewidziano za brak 
skrzynki pocztowej karę od 50 zł do nawet 10 tys. zł.Kara może bowiem zostać 
nałożona nie tylko za brak skrzynki, ale również za brak dostępu do niej.
Zgodnie z nowymi przepisami, za złamanie nowego prawa, płacić będą właściciele lub 
współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajdują się budynki 
mieszkalne.
 Przypominamy, że obowiązek umieszczania skrzynek pocztowych dotyczy 
zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

Redakcja
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DUMNI Z PATRONA

 Dzień 10 marca, to rocznica śmierci ks. Stanisława Zielińskiego - kapłana męczennika, który w dniu 14 
października 1997r. został Patronem Szkoły Podstawowej w Stróży. Od tej pory, corocznie, społeczność 
szkolna obchodzi dzień 10 marca bardzo uroczyście, Dzień Patrona, zwany świętem szkoły.
W tym roku uroczystość odbyła się w dniu 11 marca. W części pierwszej odbyła się Msza św., którą sprawował 
proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszeji Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży ks. 
Grzegorz Stąsiek oraz Rektor, Kościoła Świętego Ducha w Kraśniku ks. Jerzy Węzka.
Oprócz uczniów Szkoły Podstawowej w Stróży, przybyły delegacje uczniów z opiekunami 
 z zaprzyjaźnionych szkół. 
Dalsza część uroczystości, poświęconej niezwykłemu kapłanowi, (o którym pamięć jest coraz bardziej trwała i 
wyrazista dzięki tym, którzy ją kontynuują i przekazują nowe fakty z życia kapłana), odbyła się w szkole.
  Wśród zaproszonych gości byli m.in: przewodniczący Rady Gminy Kraśnik - Andrzej Hanaj, 
przewodniczący Komisji Oświatowej Gminy Kraśnik - Krzysztof Kozłowski, Rektor Kościoła św. Ducha 
i przedstawiciele Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego w Kraśniku, Lidia Kotuła jako przedstawicielka 
Zakładu Genetyki w Lublinie z którym szkoła współpracuje, Dyrekcja Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II
 w Stróży  Beata Latos i Aldona Rybak, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół, dyrektorzy, księża, 
nauczyciele emeryci oraz rodzice uczniów.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Kozłowskiej przygotowali montaż słowny z życia i 
posługi kapłańskiej ks. Stanisława Zielińskiego, podkreślając wartości, którymi kierował się w życiu ten 
kapłan. W występie wzięła udział duża liczba uczniów, którzy chętnie biorą udział, by przekazywać wiedzę o 
swoim patronie.
Część muzyczną z chórem szkolnym, który wyśpiewał przepiękne pieśni, przygotował nauczyciel muzyki - 
Dariusz Bochniak. Występ został przyjęty przez zebranych wielkimi brawami. 
W części ostatniej, bohaterami byli uczniowie, którzy wygrali konkurs z wiedzy o patronie. Przygotowywali 
się do niego przez wiele tygodni z materiałów przekazanych przez osoby organizujące ten konkurs: 
wicedyrektor szkoły Małgorzatę Urbańczyk i nauczycielkę Agnieszkę Adamczyk. Konkurs z wiedzy o ks. 
Stanisławie Zielińskim był dwupoziomowy. W klasach I-III miejsce pierwsze zajął Wojciech Michałek z kl. 
IIIa, drugie - Amelia Jóźwicka z kl. IIIb, trzecie  Julia Chodara IIIa. W klasach IV-VI pierwsze miejsce zajęła 
Gabriela Skowrońska z kl. Va, drugie Katarzyna Jargieła z kl. IVa, trzecie (ex aequo) Dagmara Adamczyk z kl. 
IVb i Olga Hałabiś z kl. Vib
.          Odbył się również konkurs plastyczny zorganizowany przez nauczycielkę Annę Kasperek. Pierwsze 
miejsce zajęła Emilia Szabała z kl. Ib, drugie Róża Świąder z kl. IIb, trzecie Urszula Rycerz z kl. IIIa. Nagrody 
książkowe zwycięzcom wręczyli przedstawiciele Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego w Kraśniku.
Dyrektor szkoły Anna Myszak podziękowała wszystkim za przybycie, uczniom za udział 
w programie i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej i konkursów. 
Dzień patrona i tym razem dostarczył odbiorcom wielu treści do patriotycznej refleksji. Był swoistym hołdem 
złożonym patronowi, którego ideami żyje szkoła nie tylko od święta, ale i na co dzień. 

          Agnieszka Adamczyk

Na zdjęciu uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Stróży
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Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy

 W dniach od 15 stycznia do 18 lutego br. odbyła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy 
Kraśnik. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (RIO). Kontrola została 
przeprowadzona metodą wyrywkową i objęła okres od 2009 r. do dnia kontroli. 
W ramach czynności sprawdzających inspektorzy RIO kontrolowali następujące zagadnienia:
- księgi rachunkowe budżetu i Urzędu Gminy
- sprawozdawczość budżetową i finansową
-gospodarkę pieniężną
-inwentaryzację
- dochody budżetu z tytułu podatków i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(powszechność opodatkowania, egzekucję należności budżetu gminy)
-dochody budżetu z tytułu sprzedaży i wynajmu nieruchomości gminnych
-dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
-prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalne,
-prawidłowość wydatków na ochronę środowiska
-udzielanie zamówień publicznych
-rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji (dotacja dla LKS Stróża na upowszechnianie kultury fizycznej
 i sportu, dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stróży na zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy 
w Stróży, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży-Kolonii)
- dług publiczny  zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, terminowość 
spłat zadłużenia gminy.
- rozliczenia gminy z jednostkami organizacyjnymi tj. szkołami, przedszkolem i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej .
-prawidłowość naliczania i wypłacania dodatków wyrównawczych dla nauczycieli 

W dniu 25 lutego br. w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Kraśnik oraz przewodniczących komisji stałych 
rady, odbyło się odczytanie protokołu kontroli, omówienie wyników kontroli i podpisanie protokołu. W spotkaniu 
uczestniczyli również wójt gminy, sekretarz, skarbnik oraz dyrektor i główny księgowy Publicznego Gimnazjum w 
Stróży.

Inspektorzy RIO pozytywnie ocenili ogólną działalność gminy . Poza drobnymi uchybieniami nieprawidłowości nie 
stwierdzono.

Marzena Rozmus

Budżet Gminy Kraśnik na 2013 r.
Przyjęty przez radę gminy budżet na 2013 r. jest realistyczny i obejmuje najpilniejsze zadania inwestycyjne. Jak co 
roku, tak i teraz mieszkańcy oczekują więcej. Wnioski inwestycyjne złożone przez pracowników urzędu oraz rady 
sołeckie, mieszkańców i radnych oszacowane zostały na około 15 mln zł, jednakże po uwzględnieniu wydatków 
bieżących niezbędnych do funkcjonowania gminy, a także zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych 
na budowę kanalizacji w Pasiece, na budowę nowego ośrodka zdrowia, na zakup budynku urzędu przy ul. 
Kościuszki 24 nie było możliwe zaplanowanie do realizacji wszystkich ani nawet połowy złożonych wniosków. 
Ponadto w bieżącym roku znacznie wzrosły wydatki na oświatę  utworzono oddział integracyjny, dodatkowo 
zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach co spowodowało zmniejszenie subwencji oświatowej na ten rok o 180 
tys. zł. Wzrastają również wydatki na cele społeczne  domy pomocy społecznej i domy dziecka. W miarę 
możliwości będziemy realizować zadania gminy w dobrze pojętym interesie społecznym.
Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 
r. jest dostępna na stronie http://www.krasnik.bip.lublin.pl/prawo/uchwaly/XXV.138.2012.pdf. Poniżej 
przedstawiamy skrót  informacji zawartych w tym dokumencie.
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy wynosi 17.899.692 zł, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 
ustawami w kwocie 2.326.525 zł.,

Ciąg dalszy str. 14
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Budżet Gminy c.d.

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000 zł.
3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 4.514.243 zł
4) subwencje z budżetu państwa  8.738.263 zł
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy wynosi 17.424.214 zł, z tego:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 
2.326.525 zł (USC, dowody osobiste, obrona cywilna, działalność gospodarcza).
2) wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. w kwocie 240.000 zł (dotacja dla powiatu kraśnickiego na 
budowę drogi Kraśnik  Rzeczyca).
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w kwocie 69.000 zł.
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł. 
5) wydatki na zadania własne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w kwocie 463.540 zł (dotacja dla Miasta Kraśnik na wychowanie przedszkolne 
przedszkolaków z terenu naszej gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli)
6) dotacja na przedszkola niepubliczne 60.000 zł
7) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.304.446 zł, z tego planuje się realizację następujących zadań:
- wykonanie ujęcia wody w Spławach, 
- modernizacja sieci wodociągowej w Lasach
- rozbudowa wodociągów w Słodkowie Trzecim, Karpiówce, Stróży-Kolonii ul. Słoneczna  przygotowanie 
dokumentacji
- rozpoczęcie budowy nawierzchni w Stróży-Kolonii na ul. Świerkowej
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Słodkowie Pierwszym
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Stróży
- modernizacja boiska w Stróży-Kolonii (zakup piłko chwytów, siatek ochronnych)
- zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej w Słodkowie Trzecim
- rozbudowa oświetlenia w Spławach Drugich I etap
- modernizacja budynku remizy OSP w Słodkowie Trzecim w części wydzielonej na świetlicę wiejską wraz 
z zagospodarowaniem terenu, zadanie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Inne zadania zaplanowane do realizacji w 2013 r.:
- bieżące remonty i naprawy dróg gminnych materiałem kamiennym, równiarką, nakładki asfaltowe
- częściowy remont chodnika w Kowalinie
- remont przejazdu przez rzekę w Słodkowie Drugim
- zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik
- udział Gminy Kraśnik w projekcie „Budowa infrastruktury systemu informacji przestrzennej powiatu 
Kraśnickiego”
- realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu SOCRATES COMENIUS oraz projektu 
English Teaching ze środków Fundacji NIDA przez Publiczne Gimnazjum w Stróży
- program prozdrowotny badań mieszkańców gminy w kierunku osteoporozy
- organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej  promującej dziedzictwo kulturowo-historyczne Stróży 
współfinansowanej  ze środków unijnych POKL
- wsparcie działalności zespołów Kowalanki i Suchynianki
- wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami 
- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu 
- realizacja projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kraśnik” 
współfinansowana ze środków unijnych POKL.
- sprzedaż budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Stróży oraz budynku urzędu gminy przy ul. Piłsudskiego 1 
w Kraśniku.
- spłata zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2012 w wysokości 925.478 
zł.

Marzena Rozmus
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Bataliony Chłopskie, c.d.

Komenda Główna Straży Chłopskiej, później Batalionów Chłopskich, była niewielkim aparatem dowódczym, 
choćby w porównaniu z liczącą ok. 2 000 członków Komendą Główną Armii Krajowej. Często zdarzało się również, 
że poszczególne oddziały funkcjonowały bez sztabów i kancelarii. Mimo to organ ten potrafił stworzyć i kierować 
bardzo liczną organizacją wojskową. Komendant Główny kierował nią za pośrednictwem komendantów 
okręgowych i sztabu Komendy Głównej. W sprawach najwyższej wagi, decyzje podejmował jednak pełnomocnik 
CKRL Józef Niećko. Tak było w przypadku umowy scaleniowej z AK, czy podjęciu decyzji o zbrojnej reakcji 
Batalionów Chłopskich na wydarzenia na Zamojszczyźnie. Należy również dodać, że w strukturze Komendy 
Głównej BCh było przewidziane stanowisko zastępcy komendanta głównego, na które powołano Józefa 
Balcerzaka, który nigdy jednak tej funkcji nie objął
Podobnie jak w przypadku Komendy Głównej sytuacja miała się w odniesieniu do komend terenowych 
poszczególnych szczebli czyli: okręgowych, komend podokręgów, obwodów, rejonów, gmin. Każda z nich ulegała 
bowiem, podziałowi na nieliczne referaty, co znacznie ograniczało ich rozpiętość organizacyjną. I tak np. komendy 
obwodowe liczyły tylko po 3-5 referatów, bez podziałów na podreferaty. Struktura sztabów terenowych Batalionów 
Chłopskich miała charakter konspiracyjno - wojskowy, nie zaś - jak w przypadku AK - wzorowany na strukturach 
oddziałów regularnych. Brak kadry oficerskiej, broni i sprzętu w BCh powodował, że nie rozbudowywano wielu 
specjalistycznych referatów, np. artylerii, saperów, lotnictwa, broni pancernej, marynarki. Tworzono natomiast 
referaty i oddziały o takim profilu, który był niezbędny do konspiracyjnej działalności i walki partyzanckiej. 
Zarówno ani Komenda Główna, ani komendy terenowe nie posiadały w swoich strukturach Oddziału II 
odpowiedzialnego za wywiad (choć były nieliczne wyjątki). Zadania wywiadowcze wypełniał Oddział I - 
Organizacyjny. Prostota w budowie i mała rozpiętość organizacyjna, zarówno Komendy Głównej jak i komend 
niższych szczebli, wcale nie oznaczała zmniejszenia skuteczności działania. Często rozkazy wydawane były ustnie, 
a w referatach najczęściej nie prowadzono oddzielnych kancelarii. Komendy Okręgowe miały dużą swobodę 
działania, co bardzo przyspieszało podejmowanie decyzji, zwiększało operatywność dowódców i ogólnie sprzyjało 
rozwojowi walki zbrojnej w warunkach partyzanckich i konspiracyjnych. Ponadto zmniejszony do niezbędnego 
minimum przepływ informacji między "górą" a "terenem" zmniejszał możliwość dekonspiracji. Dzięki temu BCh 
uniknęły do końca konspiracji masowych aresztowań i represji, podobnych do tych, które dotknęły choćby Armię 
Krajową. 
W miarę upływu czasu Komendę Główną Straży Chłopskiej, a następnie Batalionów Chłopskich rozbudowano i 
podzielono na oddziały: 
I) Organizacyjny, IV) Kwatermistrzowski,V) Kolportażu i Łączności,V a) Łączności z Zagranicą, VI - Prasy
i Informacji (od 1 maja Oddział Wychowania Ideowego i Propagandy).
VII) Oddziałów Specjalnych, IX) Sanitarny. 
W trakcie tworzenia struktur Batalionów Chłopskich, posłużono się następującym modelem hierarchicznym:
- Komenda Główna, okręg - obejmujący obszar przedwojennego województwa lub kilku województw,  obwód - 
teren byłego
powiatu,  rejon - kilka gmin, gmina - teren byłej gminy,- gromada - obejmująca teren wsi.
Przyjęto przedwojenny podział terytorialny, sabotując tym samym podział administracyjny okupanta.
Kandydatów na odpowiednie stanowisko wysuwał komendant BCh i powoływał ich po konsultacji z trójką 
polityczną SL "Roch" danego szczebla, np. kandydata na stanowisko szefa łączności obwodu wysuwał komendant 
obwodu BCh, a przyjmowała kandydaturę trójka powiatowa SL "Roch". Komendanci okręgów, obwodów, gmin 
wchodzili do trójek politycznych SL "Roch" tych szczebli. Jak więc widać Stronnictwo Ludowe jako organizacja 
polityczna miało bezpośredni wpływ i sprawowało kontrolę nad swoim zbrojnym ramieniem.
Następnym etapem tworzenia Batalionów Chłopskich była organizacja komend obwodowych, następnie 
rejonowych, gminnych, a w końcu gromadzkich. Bywało jednak i tak, że etapy tworzenia sieci organizacyjnej na 
szczeblu obwodu przebiegałyrównolegle, czyli, że na jednym zebraniu tworzono komendy rejonu, gmin oraz 
nominowano komendantów gromad.
Komendzie Głównej podlegało 10 okręgów, które zdołano utworzyć w latach 1940 - 1943, a których ostateczna 
struktura wyglądała następująco:
Okręg I - Warszawa Miasto.Okręg obejmował teren Warszawy, która również była siedzibą Komendy Głównej. 
Podstawowym powodem utworzenia tego okręgu była konieczność zabezpieczenia działalności centralnych władz 
Stronnictwa Ludowego "Roch" i BCh przy wydajnej pomocy organizacyjnej komendy okręgu II. Z początku 
zadania te spełniała kilkunastoosobowa grupa oficerów i żołnierzy, ochraniająca zebrania i konferencje 
kierowniczych organów ruchu ludowego.

Ciąg dalszy str.16
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 Z grupy tej, w roku 1943 sformowano oddział specjalny, który Komenda Główna formalnie powołała w połowie tego 
roku i podporządkowała bezpośrednio swojemu rozkazodawstwu. Mimo tej zależności oddział specjalny był również 
ściśle związany z komendą okręgu II. 
Okręg II - Warszawa Województwo. Okręg obejmował tereny województwa warszawskiego i to zarówno tej części, 
która wchodziła w skład Generalnej Guberni, jak i tej wcielonej do Rzeszy, czyli północne Mazowsze.
Początkowo Okręg I podzielono na dwa a następnie na trzy podokręgi.
Okręg III - Kielce.Okręg III pokrywał się terytorialnie z przedwojennym województwem kieleckim. Początkowo 
podzielony został na 15 obwodów.
Okręg IV Lublin.Obejmował tereny województwa lubelskiego. Podzielono go na trzy podokręgi:Podokręg IV a - 
Siedlce utworzony wiosną 1942 r.
Obwody: Włodawa (włączona w maju 1943 r.), 8 - Biała Podlaska, 9 - Siedlce 1 stycznia 1943 r. włączony do Okręgu 
II, 10 - Łuków przyłączony w styczniu 1943 r., 11 - Radzyń Podlaski
Podokręg IV b - Zamość. Obwody: 3  Biłgoraj, 4 - Tomaszów Lubelski, 5  Hrubieszów, 14  Krasnystaw, 15 - Zamość
Podokręg IV c - Lublin (podlegał bezpośrednio komendantowi okręgu).
Obwody: 1- Puławy, 2  Kraśnik, 6  Chełm, 12  Lubartów,13 - Lublin.
Okręg V ŁódźOkręg V - Łódź obejmował swoimi granicami obszar przedwojennego województwa (ignorując w ten 
sposób podział administracyjny narzucony przez okupanta), a także część województwa poznańskiego - m.in. powiaty 
Kalisz i Turek. Z biegiem czasu Okręg IV został podzielony na 10 obwodów.
Okręg VI Kraków. Obejmował swoim zasięgiem tereny byłego okręgu małopolskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
Śląsk, czyli województwa krakowskie, rzeszowskie, katowickie a później także część kieleckiego. 
Okręg VI został podzielony na Podokręgi: A) Podokręg Rzeszów, B) Podokręg Kraków, C) Podokręg Nowy Sącz, D) 
Podokręg Śląsk. Utworzony w 1943 r.,E) Inspektorat "Chata".
Okręg VII Białystok.Okręg VII utworzono w sierpniu 1942 r. Obejmował on tereny województwa białostockiego. 
Podzielono go na obwody:Białystok, Sokółka, Augustów, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki, Grodno, Grajewo. 
Z biegiem czasu z obwodów: Augustów, Sokółka i Grajewo utworzono Podokręg Nadbiebrzański. 
Okręg VIII Wołyń.Okręg VIII utworzono 1 stycznia 1943 r. Obejmował on tereny byłego województwa wołyńskiego i 
został podzielony na obwody: 2 - Luboml, 3 - Włodzimierz, 4 - Horochów, 5 - Łuck, 6 - Dubno, 7 - Krzemieniec, 8 - 
Zdołbunów, 9 - Kostopol, 10 - Sarny, 11  Równe. Z czasem utworzono Podokręg Równe, który obejmował obwody: 
Dubno, Zdołbunów, Kostopol, Sarny i Równe.
Okręg IX Lwów.Utworzony w 1943 r. i obejmował województwa: tarnopolskie, stanisławowskie, i wschodnią część 
lwowskiego. Podzielony został na podokręgi:
Podokręg A  Tarnopol, Podokręg B  Stanisławów,Podokręg C - Lwów. 
Okręg X Poznań.Okręg Poznań obejmował swoim zasięgiem tereny Wielkopolski. Podzielono go na cztery 
Podokręgi: Podokręg A  Północny, Podokręg B  Zachodni, Podokręg C  Wschodni, Podokręg D - Południowy.
W 1944 BCh liczyły ok. 160 tys. żołnierzy oraz ok.20 tys członkiń Ludowego Związku Kobiet, będąc drugą co do 
wielkości formacją konspiracyjną w Polsce. Głównym celem BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem 
okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Do najważniejszych akcji BCh należą walki w obronie pacyfikowanej 
Zamojszczyzny w latach 19421943 zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem pod dowództwem Franciszka 
Bartłomowicza oraz udział w wyzwoleniu tzw. Republiki Pińczowskiej pod dowództwem Jana Pszczoły od 24 lipca 
do 12 sierpnia 1944.

W następnym numerze przedstawimy organizację B.Ch. w powiecie  janowskim i kraśnickim.


