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25-lecie samorządu terytorialnego

Przed 25 laty, dokładnie 27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze wybory do rad gmin według ustawy wprowadzającej
samorząd terytorialny. W 25. rocznicę funkcjonowania
samorządu gminnego, w dniu 29 maja 2015 roku w świetlicy
wiejskiej w Słodkowie Trzecim odbyło się okolicznościowe
spotkanie radnych gminy ostatnich 25 lat, sołtysów obecnej
kadencji, kierowników instytucji powiatowych, przewodniczących KGW, prezesów OSP, klubów sportowych
i stowarzyszeń.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji
mieszkańców gminy w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Stróży, celebrowana przez ks. kan.
Grzegorza Stąsieka. Po mszy uczestników spotkania
w świetlicy w Słodkowie Trzecim powitali: Wójt Gminy –
Mirosław Chapski i Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej
Hanaj. Na uroczystość przybyli goście: Wojciech Wilk –

Wojewoda Lubelski, Andrzej Kloc – Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Marek Kos –
Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku, radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego, Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki i były
Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik, Wioletta Wilkos –
Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej,
Katarzyna Milanowska-Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR, Eugeniusz Śliwka – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Andrzej Wąsik – Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny. W uroczystości wzięli udział: Jan Ziętek
– były Wójt Gminy Kraśnik, Henryk Wiśniewski – były
Sekretarz Gminy, Stanisława Kość – była Skarbnik Gminy.
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj wręczył Pani Halinie Rycerz,
pełniącej obowiązki sołtysa sołectwa Słodków Pierwszy od
1988 roku Medal Starosty Kraśnickiego. Taki sam medal, za
szczególne zasługi dla samorządu gminnego otrzymał także
Wójt Gminy Mirosław Chapski. Dyplom Uznania dla
Wspólnoty Samorządowej Gminy Kraśnik Wojciech Wilk,
Wojewoda Lubelski przekazał na ręce wójta. Referat
okolicznościowy na temat historii samorządu gminnego
wygłosił dr hab. Marek Klimek z Wydziału Zamiejscowego
Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II. W części
artystycznej swoje umiejętności wokalne najpierw
zaprezentowała Emilka Rycerz ze Szkoły Podstawowej
w Stróży, uczestniczka tegorocznego Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, potem
wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Słodkie Osy” ze Szkoły
Podstawowej w Słodkowie Trzecim, a następnie zespoły:
„Kowalanki” i „Suchynianki”. Poczęstunek dla wszystkich
przygotowały panie z Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Kobiet
Nowoczesnych i KGW Słodków Trzeci.
Andrzej Wojtan

Terenowy Punkt Paszportowy w Kraśniku
Od końca sierpnia 2006 roku mieszkańcy powiatu kraśnickiego aby złożyć wniosek o paszport, odebrać gotowy
dokument lub załatwić inne paszportowe sprawy zmuszeni byli jeździć do Lublina. 3 lipca br., po wielu latach przerwy,
z inicjatywy wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i w porozumieniu ze starostą kraśnickim Andrzejem Majem w Kraśniku
rozpoczął działalność Terenowy Punkt Paszportowy. Jego siedziba została zlokalizowana w budynku kraśnickiego Starostwa
Powiatowego przy al. Niepodległości 20. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego oraz okolicznych miejscowości nie będą już musieli
jeździć do Lublina, aby złożyć wniosek lub odebrać wydany paszport. Wszystkie standardowe procedury związane z wydaniem
tego dokumentu będzie można załatwić na miejscu.Wojewoda w ramach swych kompetencji zapewni obsługę kadrową oraz
wyposażenie punktu. Na mocy porozumienia ze Starostą powiat wziął na siebie nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, ponoszenie
kosztów ich eksploatacji oraz zapewnienie środków bezpieczeństwa.
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Spotkanie z folklorem w Słodkowie Trzecim
W niedzielę, 28 czerwca przy pięknej, słonecznej
pogodzie odbyła się impreza „Letnie Spotkanie z Folklorem”
w Słodkowie Trzecim. Plac przy świetlicy przez całe
popołudnie był mocno wypełniony, gdyż na scenie wystąpiło
dużo lokalnych gwiazd. Tańce ludowe zaprezentowały dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim, był występ
wokalny Emilii Rycerz i Marty Bryczek. Swój repertuar
zaprezentował Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” z Kowalina,
z programem kabaretowym wystąpił Zespół ŚpiewaczoKabaretowy „Suchynianki”. Gwiazdą Wieczoru była Kapela
„Kalina-Folk” z GCK Polichna z gminy Szastarka.
Wieczorem młodzież bawiła się przy rytmach zespołu „Veris”.
Przy okazji festynu były konkursy i zabawy dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, zjeżdżalnie dla dzieci, a dla
wszystkich stoiska gastronomiczne. Zorganizowano także
konkurs na najsmaczniejszy Pieróg Słodkowski. Równorzędne nagrody otrzymały: Anna Zielonka, Ewa Kasperek,
Danuta Kasperek, Barbara Bryczek, Zofia Samolej.
A.W.

Likwidacja Kasy w Urzędzie Gminy Kraśnik
Informujemy, że z dniem 1 września br. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24.
Wpłat podatków oraz innych należności np. za wodę, ścieki, wynajem świetlic będzie można dokonywać bez opłaty na konto
Gminy Kraśnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku przy ul. Ogrodowej 5 oraz w każdej placówce Banku
Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej. Przypominamy również, że nadal mieszkańcy gminy Kraśnik mogą wpłacać podatki oraz
należności za wodę i ścieki gotówką u sołtysów lub bezpośrednio przelewem na konto Gminy Kraśnik.
Opłatę skarbową (np. za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów, wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego, akty stanu cywilnego) będzie można zapłacić od 1 września 2015 r. gotówką w urzędzie gminy bezpośrednio
u upoważnionego pracownika tj. Pani Justyny Wielgus (referat finansowo-księgowy, pok. nr 6) lub u Pani Marty Zabieglińskiej
(Urząd Stanu Cywilnego – budynek w podwórzu). Wypłaty dla interesantów, które dotychczas realizowane były w kasie Urzędu
Gminy np. stypendia socjalne, zwrot podatku akcyzowego, zwroty za dojazdy uczniów od 1 września 2015 r. będzie można
w wyznaczonym dniu odebrać wyłącznie w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Ogrodowej 5. Zachęcamy interesantów do
podawania swojego rachunku bankowego przy składaniu wniosku o stypendium socjalne, o zwrot akcyzy lub zwrot za dojazdy.
Należne świadczenia będą przekazywane bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy Kraśnik wynika z przyczyn ekonomicznych oraz koniecznych zmian
organizacyjnych w referacie finansowym urzędu. Likwidacja kasy nie spowoduje zwiększonych wydatków dla
mieszkańców gminy Kraśnik.
Wójt Gminy Kraśnik

Powiat ocenił ogródki
Starostwo Powiatowe w Kraśniku w związku z organizacją Święta Owoców Miękkich i Rękodzielnictwa
zorganizowało kolejną edycję „Powiatowego konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane
gospodarstwo rolne w powiecie kraśnickim”. Poszczególne gminy zgłaszały swoich kandydatów do konkursu. Z terenu gminy
Kraśnik do konkursu zgłosili się właściciele następujących ogródków: Pani Edyta Skrzypiec, zam. Stróża (ul. Wapienna), Pani
Joanna Janiec, zam. Spławy Drugie, Pan Ireneusz Bis, zam. Pasieka, Pani Iwona Czupryna, zam. Spławy Pierwsze, Państwo
Marianna i Mieczysław Lisek, zam. Kowalin, Państwo Anna i Przemysław Michałek, zam. Stróża-Kolonia, Pani Anna Bryczek,
zam. Kowalin, Pani Zofia Skwara, zam. Stróża. Komisja gminna w dniu 15 czerwca br, dokonała przeglądu ogródków i zgodnie
z regulaminem do konkursu powiatowego wytypowała właścicieli dwóch ogródków: Panią Iwonę Czupryna i Panią Edytę
Skrzypiec.
Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 5 lipca w kraśnickim amfiteatrze podczas
Święta Owoców Miękkich i Rękodzielnictwa. W gronie laureatów nie znalazł się ogródek z terenu gminy Kraśnik.
A.W.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Wakacje!
Zakończył się rok szkolny, rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Był to dobry rok dla naszych uczniów, którzy
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia za wyniki w nauce i sporcie otrzymało łącznie 63 dzieci z terenu gminy
Kraśnik. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zasłużyli na solidny wypoczynek. Wszystkim życzymy udanych wakacji.

Informacja w sprawie obowiązku utrzymania chodników
i zjazdów do nieruchomości
W związku z licznymi interwencjami w Urzędzie
Gminy Kraśnik w sprawie utrzymania chodników oraz
zjazdów do nieruchomości informujemy, że ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) nakłada na właścicieli
nieruchomości obowiązek dbania o czystość i porządek na
swoich nieruchomościach. Właściciele nieruchomości są
zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku
na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości. (art. 5
ust. 1 pkt 4 ustawy), są również zobowiązani do utrzymania
czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą, ruchowi
pieszemu położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych).
W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach chodnik to wydzielona część drogi publicznej
służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy
granicy nieruchomości. Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4
ww. ustawy obowiązek sprzątania chodnika dotyczy:
właścicieli,współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników

wieczystych oraz jednostek Organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na ich przeznaczenie i sposób
użytkowania. Zatem bez znaczenia jest czy działka
granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy
właściciel mieszka, czy nie mieszka na posesji oraz czy
nieruchomość ma charakter mieszkalny, czy też inny.
W sytuacji, gdy chodnik biegnie wzdłuż nieruchomości, ale
nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy, np. wówczas,
gdy do nieruchomości przylega pas zieleni, oraz w sytuacji,
gdy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych, właściciel
nieruchomości przylegającej jest zwolniony z obowiązku
sprzątania chodnika. Ponadto właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych
brakiem dbałości o chodnik. Następną ważna sprawą jest
utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi
przepustami, obowiązek ten należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do drogi. Przedmiotowy
obowiązek nakłada art. 30 ustawy o drogach (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 roku, poz. 460).
Paweł Kozakowski

Obowiązek rejestracji gospodarstw
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje rolników produkujących produkty roślinne
z przeznaczeniem na żywność o obowiązku rejestracji gospodarstw na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 594) oraz wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Rejestracja gospodarstwa
w rejestrze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku właściwego terenowo nastąpi po wypełnieniu
wniosku o wpis do rejestru zakładów. Wniosek można pobrać ze strony lub w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kraśniku ul. Kościuszki 36, 23-200 Kraśnik, wypełniony należy przesłać na niniejszy adres. Po złożeniu
wypełnionego wniosku rolnik uzyskuje zaświadczenie o wpisie do rejestru, które jest wymagane w ramach dostaw
bezpośrednich. Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej rolnik składa tylko raz. Ponowny wniosek składa się tylko w przypadku zmiany w rejestrze lub wykreślenia
z rejestru, w tej sytuacji wydawane jest nowe zaświadczenie. By zarejestrować tego typu działalność należy spełnić
wymagania sanitarne ujęte w przytoczonych wyżej podstawach prawnych między innymi takie jak:
– W pobliżu plantacji zlokalizowany winien być punkt wodny zaopatrzony w wodę dobrej jakości przeznaczoną do mycia rąk,
mydło w płynie, ręczniki jednorazowe w odpowiedniej ilości.
– Zapewniony dostęp do ubikacji.
– Zapewnione czyste pojemniki na zbierane owoce, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, myte u plantatora
w odpowiednich warunkach przy użyciu właściwego sprzętu i środków myjących
– Przestrzegać Dobrej Polityki Rolnej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Konkurs na projekt Logotypu Gminy Kraśnik

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży we
współpracy z Radą Rodziców pod patronatem Wójta Gminy
Kraśnik zorganizowało konkurs na projekt Logotypu Gminy
Kraśnik. Celem konkursu było wyłonienie projektu
graficznego logo i hasła promocyjnego (logotypu) gminy
Kraśnik, który powinien jednoznacznie kojarzyć się z gminą,
w jasny sposób wyrażać jej charakter i aspiracje oraz
promować region, ukazywać go w sposób ciekawy.

Do konkursu zgłoszonych zostało 20 prac wykonanych przez
uczniów klas IV–VI Szkół Podstawowych z terenu gminy
Kraśnik, tj. z Kowalina, Słodkowa Trzeciego i Stróży oraz
uczniów Publicznego Gimnazjum w Stróży. Komisja
w składzie: Kamila Berdys, Andrzej Wojtan, Tomasz
Błaszczyk, Małgorzata Dudzińska-Piętal oraz Renata
Kaźmierak postanowiła przyznać nagrodę główną Patrycji
Ciupak, uczennicy Szkoły Podstawowej w Słodkowie
Trzecim. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Kotuła – Szkoła
Podstawowa w Słodkowie Trzecim, Justyna Romańska –
Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim, Kinga Moskal –
Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim, Marlena
Markowska – Publiczne Gimnazjum w Stróży. Nagrody
zostały wręczone w dniu 26 czerwca 2015 r. podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego w poszczególnych
placówkach oświatowych. Logotyp kojarzy się z krajobrazem
cegielni, uprawą owoców miękkich i dużą liczbą solarów.
Red.

Festiwal kulinariów i rękodzielnictwa na kraśnickim Rynku
W niedzielę, 5 lipca Starostwo Powiatowe
w Kraśniku organizowało Święto Owoców Miękkich
i Rękodzielnictwa. W ramach tego święta na kraśnickim
rynku trwał Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej
organizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi
Kraśnickiej. Swoje stoisko mieli reprezentanci gminy
Kraśnik. Wyroby rękodzielnicze prezentowała Iwona Hałabiś
ze Stowarzyszenia Kobiet Nowoczesnych w Słodkowie
Trzecim. Ciasta, smalec z ogórkami i regionalne nalewki
przygotowała grupa kobiet z Podlesia pod przewodnictwem
mistrzyni kuchni Jadwigi Kuropiewskiej. Swojski bigos
podawany na chlebie przyrządził Witold Grudziński. Stoisko
było bardzo mocno oblegane przez publiczność zgromadzoną
na Rynku, a wszystkie potrawy oczywiście smakowały
znakomicie.
A.W.

Chrońmy pszczoły!!!
W imieniu pszczelarzy zwracamy się z gorącą prośbą do rolników, sadowników i ogrodników o wsparcie działań
w zakresie ochrony pszczoły miodnej przed groźnymi skutkami używania środków ochrony roślin w uprawach polowych,
w sadach i ogrodnictwie. Przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze
stosowaniem środków ochrony roślin, tj. stosowania wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i zgodnie
z instrukcją stosowania, w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Środki
ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który używany jest zgodnie z przeznaczeniem i zapewnia skuteczne
zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Posiadacze
gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów
i przechowywania jej przez okres conajmniej 3 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. Zabiegi przy użyciu środków
ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywanie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie
stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Środki ochrony roślin na
terenie otwartym stosuje się sprzętem nadziemnym, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a odległość od pasiek co najmniej
20 m. Przypominamy o zasadach przestrzegania dobrej praktyki rolniczej, wcelu ograniczenia zatruć pszczół, przy czym należy
pamiętać, że nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu
ich lotów, eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym również
upraw z kwitnącymi chwastami wroślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.
Paweł Kozakowski
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Piknik Rodzinny FAMILIADA SUCHYŃSKA 2015
21 czerwca 2015 r. na boisku przy świetlicy wiejskiej
w Suchyni odbył się Piknik Rodzinny Familiada Suchyńska,
zorganizowany przez suchyńską Radę Sołecką i mieszkańców wsi. Piknik rozpoczął się około godziny 15 – po
wcześniejszej ulewie wyszło słońce, a wraz z nim rozpoczęła
się zabawa. Większość atrakcji przygotowanych została
z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Dla dzieci
i rodziców zaplanowano zespołowe konkurencje m.in.
wyścigi w workach, przeciąganie liny czy sztafeta. Do
uczestnictwa zgłosiło się wielu chętnych, żywo dopingowanych przez sąsiadów i znajomych. W każdej
z konkurencji, jury konkursu wyłoniło zwycięskie drużyny,
które nagrodzono medalami i upominkami. Dodatkowo,
każdy z uczestników został obdarowany słodyczami –
najważniejsza była przecież wspólna zabawa. Stałą atrakcję
dla najmłodszych stanowił dmuchany zamek-zjeżdżalnia,
dostępny bez ograniczeń przez cały czas trwania imprezy. Na
miłośników jazdy konnej czekał kucyk, na którym pod okiem
profesjonalistów można było objechać boisko. Kolejną
atrakcję stanowiło malowanie dziecięcych buziek w wybrane
wzory. Były motylki, królewny, kilku Spiderman'ów, a wśród
najmłodszych królowały kotki. Na wielbicieli służb
mundurowych oczekiwał policyjny radiowóz oraz motor,
a także Panowie policjanci, którzy chętnie pokazywali
dzieciom swoje pojazdy. Przy okazji, można było oznakować
rower. Poza tym, z okazji Pikniku udostępniono nam dwa
wozy strażackie, które od razu zapełniły się małymi
strażakami. Szczytem dziecięcej radości był krótki pokaz
lania wody z węża strażackiego. Dla wszystkich uczestników
przygotowany został poczęstunek: smażone nad ogniskiem
kiełbaski, kaszanki, salceson itp., słodkie domowe gofry,
ciasta oraz napoje. Oprawę muzyczną zapewnił profesjonalny

didżej. Przybyli tłumnie mieszkańcy Suchyni oraz zaproszeni
goście całe popołudnie spędzili w przyjaznej atmosferze,
sprzyjającej integracji mieszkańców naszej społeczności.
Impreza została przygotowana staraniami Rady Sołeckiej, przy
życzliwej pomocy Pana Starosty Andrzeja Maja, Wójta Gminy
Kraśnik Pana Mirosława Chapskiego, przedstawicieli
Powiatowej Komendy Policji w Kraśniku oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej. Podziękowania kierujemy także dla Pana
Sołtysa Zenona Kowalika i jego Żony Anny, Pań Marii
i Eweliny Zuby, Pana Krzysztofa Kozłowskiego, Państwa
Beaty i Zbigniewa Steców, Pana Ryszarda Jabłońskiego,
Państwa Marzeny i Grzegorza Dropów, Pana Patryka Gązwy,
a także wszystkich, którzy zarówno własną pracą, wsparciem
rzeczowym oraz finansowym umożliwili realizację Imprezy.
Maria Hładyniuk-Gązwa

Cytologia ratuje życie!!
Każdego roku na świecie na raka szyjki macicy zapada około 500 000 kobiet. W Europie, co 18 minut z jego powodu
umiera jedna. Co roku około 3500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór Połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, ponieważ zgłosiła
się do lekarza zbyt późno. Oznacza to, że z 10 kobiet, u których codziennie wykrywa się w Polsce raka szyjki macicy, 5 umiera.
Część z nich nie zdążyła po prostu wykonać badania cytologicznego. Rak szyjki macicy rozwija się bezboleśnie i długo. Przez
wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Nie jest chorobą dziedziczną czy też uwarunkowaną genetycznie. Za rozwój raka
szyjki macicy odpowiedzialny jest powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego, zwany HPV. Każda kobieta,
niezależnie od wieku narażona jest na zakażenie się jego rakotwórczymi typami. Istnieje wiele typów wirusa HPV, ale tylko
niektóre z nich są rakotwórcze i wywołują raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy we wczesnym okresie przebiega bezobjawowo. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe.
Cytologia jest badaniem pozwalającym na wykrycie raka szyjki macicy w początkowym stadium. Dzięki niej można
zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości zachodzące w szyjce macicy. Wczesne zmiany, wykryte w komórkach można
całkowicie wyleczyć. Z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy mogą skorzystać kobiety w wieku 25–59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach
NFZ w ciągu ostatnich 3 lat w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ. Choroba ma poważne
konsekwencje zdrowotne i społeczne, a jej leczenie pociąga za sobą znaczne koszty. Badania przesiewowe oraz działania
profilaktyczne, obejmujące szczepienia przeciwko HPV, mogą ograniczyć ryzyko występowania raka szyjki macicy
i przyczynić się do zmniejszenia następstw psychospołecznych i ekonomicznych tej choroby.
Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) podane są ośrodki medyczne,w których można wykonać bezpłatną
mammografię lub cytologię. Informacje o aktualnych miejscach wykonywania bezpłatnych badań w Programie profilaktyki
raka piersi i raka szyjki macicy znajdują się na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK Nr 1 w Lublinie oraz w Wydziale Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kraśniku pod numerem (81) 826-17-87.
Red.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Stanowisko Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szkód
wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie powiatu kraśnickiego
Powiat kraśnicki jest regionem, którego najważniejszą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Sprzedaż płodów rolnych
stanowi główne źródło dochodów, co wpływa znacząco na sytuację ekonomiczną całego regionu. W związku ze skalą wyzwań
wiążących się z rozwojem gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiej, Rada Powiatu w Kraśniku wnosi o podjęcie stosowanych
działań mających na celu uwzględnienie w pracach nad zmiana ustawy – prawo łowieckie postulatów środowisko rolniczych
pokrzywdzonych w wyniku stale wzrastającego pogłowia zwierzyny łownej.
Wyrządzone szkody w uprawach i płodach rolnych to często efekt zwielokrotnienia liczebności zwierząt z powodu
niezrealizowanego planu odstrzału. Pociąga to za sobą wzrastającą liczbę protestów poszkodowanych rolników. Z punktu
widzenia środowisk rolniczych właściwym byłoby podjęcie na gruncie lokalnym wspólnych działań mających na celu
dokonanie wnikliwej weryfikacji rocznych planów łowieckich na etapie ich planowania i wykonywania.
System szacowania szkód łowieckich uregulowany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
– Dz. U. Nr 45, poz. 272, nie satysfakcjonuje w pełni rolników w zakresie wysokości wypłacanych rekompensat oraz
obiektywności szacowania strat przez przedstawicieli Kół Łowieckich.
W obowiązującym systemie prawnym dzierżawcy obwodów łowieckich są zobowiązani zapisami ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 1226 z późn. zm.) do bezwzględnego regulowania
swoich zobowiązań wobec poszkodowanych rolników w terminie 30 dni od szacowania końcowego bez względu na okresową
sytuację finansową Koła Łowieckiego. Środki na to pochodzą ze składek członkowskich oraz wpływów ze sprzedaży tusz
upolowanej zwierzyny. Projekt ustawy – o zmianie ustawy Prawo łowieckie zakłada, że zobowiązania Koła Łowieckiego
powinien przejąć Polski Związek Łowiecki. Jednak nie do końca wzięto pod uwagę sytuację, gdy roszczenia wobec
niewypłacalnych Kół Łowieckich przekroczą możliwości finansowe Polskiego Związku Łowieckiego. W takiej sytuacji
gwarantem powinien być, zdaniem środowisk rolniczych, Skarb Państwa.
Obowiązujący system szacowania szkód jest optymalny z punktu widzenia interesu Skarbu państwa, bowiem oparty
jest prawie w całości na społecznym zaangażowaniu myśliwych. Wyjątek stanowią szkody spowodowane przez łosia, który jest
zwierzęciem łownym, ale podlega całorocznej ochronie. W tym przypadku środki finansowe na wypłatę odszkodowań
pochodzą z budżetu państwa. Przeszkoleni przedstawiciele Kół Łowieckich szacują szkody i wypłacają odszkodowania oraz
reprezentują, w pośredni sposób, Skarb Państwa przed sądami powszechnymi w razie sporu o wysokość odszkodowania.
Niskie ceny płodów rolnych mają swoje odzwierciedlenie w wysokości tych odszkodowań, które dalekie są od
oczekiwań środowisk rolniczych. Jak się okazuje proces szacowania szkód nie jest zbyt skomplikowany, jednak pomiędzy
właścicielami gruntów rolnych a Kołami Łowieckimi dochodzi do sporów dotyczących rozmiaru szkody, wysokości
odszkodowania czy zakresu odpowiedzialności. Według prawa dzierżawca czy zarządca obwodu łowieckiego musi pokryć
tylko widoczne, rzeczywiste szkody w uprawie. Zdaniem pokrzywdzonych rolników odszkodowanie nie obejmuje utraconych
korzyści, które mogliby uzyskać ze sprzedaży swoich plonów.
Ograniczone możliwości finansowe Kół Łowieckich, które same szacują straty przez swoich przedstawicieli oraz
oczekiwania rolników w zakresie wyższych rekompensat zaostrzają konflikt obu stron reprezentujących sprzeczne interesy.
W związku z powyższym należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia zmian mających na celu rozdzielenie podmiotu
szacującego szkodę od podmiotu wypłacającego odszkodowanie, a tym samym wyznaczyć do tego celu obiektywną, niezależną
instytucję. Zasadnym byłoby wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku uczestnictwa przedstawiciela samorządowego
terytorialnego i właściwej Izby Rolniczej w pracach terenowych przy szacowaniu szkód.
Dotychczas obowiązujące zapisy Prawa łowieckiego bardzo ogólnie określają współdziałanie właścicieli i posiadaczy
gruntów rolnych oraz leśnych z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, jak również zasady mediacji w przypadku
powstania sporu, co do wysokości wynagrodzenia za poniesione straty. Proponowane zmiany ustawy Prawo łowieckie
w zakresie szacowania szkód nie satysfakcjonują zarówno środowisk rolniczych jak i myśliwych.
W związku z powyższym, Rada Powiatu uważa za zasadne prawne uregulowanie kwestii szacowania szkód i wypłat
odszkodowań dla rolników w drodze odrębnej ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód
łowieckich oraz Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym.
Przepisy ustawy powinny uwzględniać:
– partycypację wszystkich podmiotów, w tym Skarbu Państwa jako właściciela zwierzyny łownej w stanie wolnym, w kosztach
ponoszonych na wypłatę odszkodowań,
– uregulować kwestię obowiązkowego ubezpieczenia od wystąpienia szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne oraz jasno
i jednoznacznie określić zasady współdziałania właścicieli lub posiadaczy upraw rolnych z zarządcami lub dzierżawcami
obwodów łowieckich w zabezpieczeniu upraw przed szkodami łowieckimi.
Mając powyższe na uwadze i rozumiejąc trudną sytuację środowisk rolniczych oraz Kół Łowieckich Rada Powiatu
w Kraśniku opowiada się za takim kierunkiem prac nad zmianą przepisów ustawy prawo łowieckie, które w pełni zapewnią
równowagę interesów gospodarki leśnej, łowieckiej oraz rolnej.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Gawdzik
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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CECYLION 2015
Dnia 9 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. ks.
Stanisława Zielińskiego w Stróży odbył się VIII Powiatowy
Przegląd Piosenki Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej
CECYLION 2015 r. Celem imprezy było upowszechnienie
piosenki religijnej i patriotycznej oraz harcerskiej wśród
dzieci i młodzieży, zachęcanie dzieci i młodzieży do
śpiewania piosenek religijnych, harcerskich i patriotycznych,
kształtowanie kultury religijnej i muzycznej, uwrażliwianie
młodzieży na piękno tradycji i wychowanie w szacunku do
Ojczyzny. Organizatorami imprezy byli: Starostwo
Powiatowe w Kraśniku, Gmina Kraśnik, Parafia RzymskoKatolicka w Stróży, Szkoła Podstawowa im. ks. St.
Zielińskiego w Stróży. Nagrody dla zwycięzców przygotowali sponsorzy Powiatu Kraśnickiego, wśród nich min.
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Gmina Kraśnik oraz –
INSTALNET Krzysztof Szabat, Jacek Rydzewski, Cukiernia
Kraśnik Urszula i Marian Mazurowie, Hurtownia Bez – Pol
Dariusz Lamorski, P.U.H PAULINKA Wiesław Michałowski,
Groszek Monika i Piotr Szempruch, Lewiatan Małgorzata
i Wojciech Piętalowie, RUDNIK-TUMAY Andrzej Mazur
oraz Agnieszka Rycerz. Zaproszonych gości, nauczycieli,
uczestników, jury na początku przeglądu powitała dyrektor
szkoły p. Anna Myszak. Następnie głos zabrał ks. kan.
Grzegorz Stasiek, którzy oficjalnie otworzyli VIII Powiatowy
Przegląd Piosenki Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej
CECYLION 2015. Komisja w składzie: p. Lucyna Widerlik –
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wieloletni, emerytowany nauczyciel muzyki, p. Andrzej
Gotner – Wydział Promocji przy Starostwie Powiatowym
w Kraśniku, p. Roman Bis – Dyrektor Szkoły Muzycznej
im. Jana z Lublina w Kraśniku oceniała prezentowane utwory
uwzględniając dobór repertuaru, opracowanie muzyczne,
interpretacje, ogólny wyraz artystyczny oraz klimat stworzony
na scenie przez artystów. Komisja postanowiła przyznać
następujące miejsca: Kategoria soliści kl. I–III: I miejsce –
Wiktoria Krawczyk, Szkoła Podstawowa im. ks. St.
Zielińskiego w Stróży, II miejsce – Łucja Kosikowska, Szkoła
Podstawowa w Polichnie. Kategoria soliści kl. IV–VI:
I miejsce – Emilia Rycerz, Szkoła Podstawowa im. ks. St.
Zielińskiego w Stróży, II miejsce – Oliwia Konopa, Szkoła
Podstawowa w Gościeradowie, III miejsce – Wiktoria Gil,
Szkoła Podstawowa w Polichnie. Kategoria soliści
Gimnazjum: I miejsce – Klaudia Jedut, II miejsce – Alicja
Rębacz, Zespół Szkół w Hucie Józefów. Kategoria zespół
kl. I–III: I miejsce – „Aniołki” Szkoła Podstawowa im. ks.
St. Zielińskiego w Stróży. Kategoria zespół kl. IV–VI:
I miejsce – „STACCATO”, II miejsce – „Perełki Papieskie”
Szkoła Podstawowa w Gościeradowie. Kategoria zespół
Gimnazjum: I miejsce – „PANDANADA”, II miejsce –
„LAUDATE SINIORE”, Zespół Szkół w Hucie Józefów.
Wszystkim uczestnikom Przeglądu Piosenki
Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej CECYLION 2015
dyrektor szkoły pogratulowała, a następnie podziękowała
sponsorom, gościom i współorganizatorom za pomoc
w organizacji imprezy.
Agnieszka Kalisz

Uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

W niedzielne popołudnie 7 czerwca 2015 r.
w Świetlicy Wiejskiej w Stróży odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Na uroczystość przybyli:
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, Wójt Gminy Kraśnik
Mirosław Chapski, Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kraśnik Krzysztof
Kozłowski, radni Gminy Kraśnik Grzegorz Krupka, Wojciech
Piętal, sołtysi Anna Ambros-Gryta i Halina Rycerz. Przybyli
również mieszkańcy Stróży i okolic, a w szczególności
rodziny młodych aktorów i artystów biorących udział w
uroczystości. Spotkanie obejmowało przedstawienie teatralne
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik

-
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pt. „Siostrzyczka” oraz koncert muzyczny uzdolnionej
młodzieży z terenu gminy Kraśnik. Inscenizacja została
przygotowana i wyreżyserowana przez p. dyr. Biblioteki
Agnieszkę Lidię Płatek, za część muzyczną przedstawienia
oraz organizację Koncertu Muzycznego odpowiedzialna była
p. Monika Karczmarczyk. Do występu w Koncercie
Muzycznym zaproszono uzdolnioną młodzież z terenu gminy
Kraśnik. Wystąpili: Dawid Samolej (akordeon), Klaudiusz
Szumniak (gitara), solistki Emilka Rycerz i Maja Gryta oraz
uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów
Polskich w Kraśniku: Aleksandra Biegaj (fortepian), Julia
Chodara (skrzypce) oraz Jan Gryta (saksofon). Jako gość
specjalny wystąpił z mini recitalem Łukasz Stęga z Kraśnika,
uczeń V klasy Szkoły Muzycznej z klasy fortepianu prof.
W. Mazura. Na zakończenie koncertu publiczność mogła
usłyszeć popis wokalny Moniki Karczmarczyk w utworze
A. Osieckiej „Wybacz Mamasza”. Wszyscy aktorzy i artyści
otrzymali drobne upominki ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kraśniku oraz słodycze przekazane przez Pana
T. Juszkiewicza ze Stróży-Kolonii. Na zakończenie spotkania
wszyscy wykonawcy oraz goście zostali zaproszeni na
degustację słodkiego „co nieco” wykonanego przez mamy
aktorów i artystów. Biblioteka składa serdeczne podziękowanie wszystkim mamom młodych artystów, za wszelką
pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości.
Agnieszka Lidia Płatek
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Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy
Kraśnik za rok 2014 w porównaniu do 2013 roku

Zestawienie to pokazuje, że w porównaniu do 2013 roku, w 2014 roku zmniejszyła się ilość interwencji oraz
przestępstw, natomiast nastąpił delikatny wzrost liczby wykroczeń i zdarzeń w ruchu drogowym.
W 2014 roku najwięcej interwencji (łącznie domowych i publicznych) policjanci wykonali w Karpiówce i w StróżyKolonii (po 15 interwencji). Najwięcej przestępstw wystąpiło w Słodkowie Trzecim (6), natomiast najwięcej wykroczeń
wystąpiło w Stróży (9). Najbardziej zagrożone występowaniem zdarzeń w ruchu drogowym są miejscowości Słodków Drugi
(19) i Stróża (13) – decydujący wpływ ma przebieg przez te miejscowości dróg krajowych.
M.Maciąg
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