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Festyn rekreacyjno-sportowy 2015 w Stróży
27 września br. na stadionie sportowym w Stróży
odbył się Festyn rekreacyjno-sportowy oraz II Powiatowe
Spotkanie Orkiestr Dętych. Po uroczystym powitaniu
zaproszonych gości i rodzin przez Mirosława Chapskiego –
wójta gminy Kraśnik i Andrzeja Maja – starostę kraśnickiego,
na scenie kolejno dzieliły się swoim talentem Orkiestra Dęta
OSP z Kraśnika, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza,
Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki, Orkiestra Dęta z
Polichny i Orkiestra Dęta z Majdanu Grabina. Na koniec
orkiestry dęte zagrały wspólnie kilka utworów.
Pogodna niedziela sprzyjała kolejnym atrakcjom.
Rozegrany towarzyski mecz piłki nożnej gmina Kraśnik –
gmina Zakrzówek przykuł uwagę publiczności. Swoimi
zdolnościami sportowymi wykazali się radni gminy Kraśnik
oraz pracownicy urzędu. Wynik meczu 6:2 dla gminy
Kraśnik.
Mieszkańcy gminy również pokazali swoje
umiejętności w konkursach sportowych, takich jak: lotki, rzut
do kosza, rzut beretem, strzał do bramki, bieg rodzinny, bieg
z łyżeczką, przeciąganie liny, układanie klocków na czas.
Najmłodsze pociechy mogły bezpłatnie korzystać
z dmuchanych zamków i zjeżdżalni oraz spróbować utrzymać
się na byku, strzelić z łuku lub paintballu do celu.
Na wygranych jak i przegranych czekały nagrody,
a jesienny kiermasz ciast zorganizowany przez Radę
Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej i bigos
przygotowany przez panie kucharki z Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży zaspokoiły apetyty
uczestników festynu. Uśmiechnięte twarze rodzin i gości
mówiły same za siebie.
Andrzej Wojtan

„Kiedy śmieje się dziecko
śmieje się cały świat”
J. Korczak
Uśmiechy od ucha do ucha zagościły na twarzach
dzieci z Przedszkola w Stróży, kiedy w ogrodzie pojawił się
nowy barwny plac zabaw. Pobyt na świeżym powietrzu stał się
jeszcze bardziej atrakcyjny dla naszych milusińskich. To
wszystko dzięki uprzejmości mieszkańców Stróży-Kolonii,
którzy zgodzili się przekazać sołeckie fundusze na rozbudowę
placu zabaw.
Dzieci, rodzice oraz grono pedagogiczne Przedszkola
w Stróży składają serdeczne podziękowania za ten gest.
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej w Stróży

Historia kaplicy trójkątnej w Stróży sięga drugiej
połowy XVIII wieku. Wybudowana została w latach 1766–1767
jako kaplica wotywna w stylu późnobarokowym ku czci Trójcy
Przenajświętszej na bazie trójkąta równobocznego. Fundatorką
kaplicy była Teresa z Michowskich Zamojska. Kaplica
przechodziła różne koleje od funkcji sakralnej przez
magazynowe a kończąc na ponownym przywróceniu do funkcji
sakralno-kulturowej. Po niewielkim remoncie w latach
pięćdziesiątych ub. wieku kaplica od 1957 roku do 1991 roku
była świątynią parafialną. W tym czasie jej stan techniczny
znacznie się pogorszył. Na zebraniach mieszkańców, głównie
z parafii, często poruszano potrzebę remontu. Były również
rozmowy telefoniczne jak i e-maile do urzędu gminy o zajęcie się
zabytkiem. Mieszkańców nie interesowały kwestie własnościowe, w czyim zarządzie jest obiekt. Przypominamy, że
kaplica wybudowana jest na gruntach parafii w Stróży, a gmina w
zadaniach własnych ma obowiązek dbania o zabytki. Obowiązek
odnawiania był dla obu stron. W celu wspierania remontu kaplicy
w 2004 roku powstało stowarzyszenie ,,Dziedzictwo”.
Członkami stowarzyszenia są nie tylko mieszkańcy gminy, ale
i miasta, którzy bardzo aktywnie wspierali i nadal wspierają
odnawianie kaplicy.
W roku 2008 parafia pod rządami nowego proboszcza
ks. kanonika Grzegorza Stąsieka rozpoczęła prace projektowe
związane z remontem kaplicy. Została wykonana inwentaryzacja
pod nadzorem lubelskiego konserwatora zabytków.
Przychylnym okiem na wniosek parafii, a przede wszystkim na
trójkątną kaplicę patrzył Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznając parafii dotację, podobnie jak zrobiła to
Rada Gminy Kraśnik. Dotacje z ministerstwa, gminy i wkład
własny parafii pozwoliły na wykonanie prac remontowych
budynku z zewnątrz. Przy remoncie dachu przywrócono jego
pierwotny kształt, tj. dach przybrał kształt odwróconej łodzi
trójpołaciowej. Efekt jest znakomity, patrząc głównie od strony
stawów. Powstał mur oddzielający cmentarz od przestrzeni. Mur
nawiązuje do stylu kaplicy. Wykonano również podświetlenie.
Na zlecenie konserwatora zabytków spod kaplicy przeniesione
zostały dwa groby wojenne na miejscowy cmentarz. W roku
2011 pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zarządzanego przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie. W wyniku udzielenia parafii
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji gminy
Kraśnik i udziału własnego parafii wykonany został drugi etap
prac polegający na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

Wykonane zostało ogrodzenie placu, utwardzenie placu wokół
kaplicy i odtworzony został taras widokowy z zejściem
w kierunku stawów. W ubiegłym roku odnowione zostało
wnętrze kaplicy. Wyremontowany został chór i odnowiona
oryginalna posadzka, częściowo wymieniona została instalacja
elektryczna i nagłośnieniowa. Ten zakres prac sfinansowany
został częściowo m.in. przez Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie. Do pełnego zakończenia
odnowy kaplicy zabrakło obrazów, które występują w opisach
inwentaryzacyjnych: obraz Trójcy Przenajświętszej, obraz św.
Jana Nepomucena patrona spowiedników i obraz św. Walentego
patrona zakochanych i epileptyków, chorób nerwowych
i opętanych. Starania ks. proboszcza zwieńczone zostały
sukcesem. Obraz główny sfinansowało Nadleśnictwo Kraśnik,
ramy do obrazów Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Pozostałe
koszty obrazów i nagrobków poniosła parafia.
Wcześniej, bo w 2012 roku Pani Wioletta Wilkos –
prezes Zarządu Lokalnej w ramach kursów architektury
krajobrazu zorganizowała szkolenie dla członków Lokalnej
Grupy Działania właśnie przy kaplicy. Uczestniczki szkolenia
dokonały nasadzeń ozdobnych krzewów na podstawie wcześniej
przygotowanych w ramach zajęć planów. Kończące się prace
remontowe i odzyskująca świetny wygląd kaplica przyciągały
coraz większe zainteresowanie zarówno mieszkańców jak
i turystów. Niemal codziennie pod kaplicę przyjeżdżali
zwiedzający. Nie brakowało również studentów z krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się kaplica od zakończenia remontu. Wielu
zwiedzających wykonywało sobie pamiątkowe zdjęcia. Kaplica
znajduje się na szlaku św. Jakuba, w związku z tym kaplicę
odwiedzają pielgrzymi. W październiku br. po raz pierwszy po
długiej przerwie w kaplicy odbył się ślub. Panną Młodą była
rodowita Hiszpanka. Z udzielonej przez proboszcza parafii ks.
kanonika Grzegorza Stąsieka informacji wynika, że kolejne pary
zamierzają złożyć sobie śluby w tej przepięknej zabytkowej
kaplicy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza Grzegorza
Stąsieka, wójta, radnych gminy i życzliwości wielu ludzi udało
się dokonać rzeczy trudnej i kosztownej. Uzyskany efekt
pokrywa poniesione trudy. Zachęcamy do odwiedzania kaplicy
pw. Trójcy Przenajświętszej w Stróży.
Wójt gminy Kraśnik
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Nowa perspektywa finansowa 2014–2020

Przed nami nowa perspektywa finansowa środków UE
i kolejna szansa na wzmocnienie potencjału naszego powiatu
oraz mieszkańców za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Ziemi Kraśnickiej.
LGD działa od 2008 jako trójsektorowe partnerstwo
wszystkich gmin powiatu kraśnickiego, sektora przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych. W okresie
2010–2014 dysponowała kwotą ponad 12 mln złotych w formie
dotacji udzielanym przez nasze stowarzyszenie. Dzięki nim
powstały m.in. stadiony sportowe, place zabaw, centra
miejscowości, zmodernizowane świetlice i remizy OSP,
gospodarstwa agroturystyczne a przedsiębiorcy wydatkowali je
na zakup urządzeń czy modernizację budynków. Istotną pulę
środków zagospodarowały organizacje pozarządowe w tym Koła
Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Równie
ważną działalnością LGD jest sfera integracji środowisk
wiejskich poprzez organizację i zainicjowanie m.in. festynów
m.in. FESTIWAL KULINARIÓW i SZTUKI LUDOWEJ oraz
FESTYN SOŁECKI, seminariów, warsztatów, spotkań
okolicznościowych m.in. dni kobiet, rajdów rowerowych,
wyjazdów studyjnych z których skorzystało wielu mieszkańców
powiatu kraśnickiego. Prowadzimy szereg działań promujących

tradycje kulinarne oraz kulturowe które inicjujemy razem
z producentami oraz mieszkańcami (wydarzenia lokalne
i wojewódzkie, targi krajowe, konkursy, wydawnictwa).
Obecnie trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące
budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020, która
jest dokumentem strategicznym i planem rozwoju obszaru
powiatu kraśnickiego w tym gminy Kraśnik. Zebrane informacje
pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym
stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców,
a także będą miały wpływ na zmieniające się potrzeby na
obszarze powiatu kraśnickiego. Opinie i uwagi uzyskane podczas
spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji
najważniejszych problemów i potrzeb oraz ustalenia budżetu
wraz z harmonogramem przyszłych konkursów.
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani przyszłością
i rozwojem naszego obszaru w tym lokalni liderzy,
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków
kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych,
lokalnych przedsiębiorców, regionalistów tworzą kierunki
rozwoju gminy i obszaru powiatu.
Warto podkreślić, że aplikując do LGD konkurujemy
wyłącznie z projektami z terenu powiatu kraśnickiego, a nowe
uproszczone procedury wsparcia dla organizacji pozarządowych
będą dodatkową zachętą do realizacji lokalnych inicjatyw. Już
dzisiaj zachęcam wszystkich zainteresowanych uruchomieniem
i rozwojem działalności do kontaktu z naszym stowarzyszeniem
ponieważ rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy
będzie możliwe za pośrednictwem LGD.
Zapraszam serdecznie do kontaktu z naszym
stowarzyszeniem (nr tel. 81 825-27-27, 668-881-103) oraz
bezpośrednio w Kraśniku; ul. Słowackiego (budynek bursy
szkolnej).
Wioletta Wilkos
Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej

Sprawozdanie z XI sesji Rady Gminy Kraśnik
W dniu 23 października 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w Remizie OSP w Podlesiu odbyła się XI sesja VII kadencji Rady
Gminy Kraśnik. Na początku został odśpiewany hymn, następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji oraz przedstawione zostały
sprawozdania z prac komisji stałych. Wójt poinformował radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości o podejmowanych działaniach
między sesjami. Następnie zostały złożone interpelacje oraz zapytania do wójta. Następnym punktem była informacja
przewodniczącego Rady Gminy oraz wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Podjęte zostały uchwały w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Kraśnik,
d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2016–2019,
e) przystąpienia gminy Kraśnik do Stowarzyszenia samorządów miast, gmin oraz powiatu kraśnickiego pn. „Konwent Gmin i Powiatu
Kraśnickiego”,
f) regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kraśnik,
g) wyrażenia opinii o pozbawienie lasu charakteru ochronnego oraz wyrażenia opinii o uznanie lasu za ochronny,
h) przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kraśnik”,
i) przyjęcia do realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Kraśnik na lata 2015–2018 z perspektywą do 2022 roku”.
Po podjęciu ww. uchwał wójt odpowiedział na interpelacje i zapytania radnych. Następnym punktem obrad były wolne
wnioski. Na tym zakończono obrady sesji.
Monika Krawiec

Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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NOWE PLANY URZĄDZANIA LASU NA LATA 2016–2020
Informuję Państwa o wyłożeniu do publicznego wglądu:
Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie gminy Kraśnik na lata 2016–2025 – dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Projekty zostały opracowane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kraśniku dla następujących obrębów
geodezyjnych: Bojanówka, Budzyń, Dąbrowa-Bór, Karpiówka, Góry, Piaski, Stróża, Suchynia, Spławy Kolonia,
Słodków Trzeci, Słodków Pierwszy, Podlesie, Niziny, Zarzecze I.
Z projektami planu urządzenia lasu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24,
pok. nr 13 (I piętro).
Właściciele działek leśnych mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu do 18 grudnia 2015 roku.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Kraśniku – tel. (81) 826-17-81.
Wójt Gminy Kraśnik

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-607/13-00 zawartej w dniu 29.12.2014 r. z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano gminie Kraśnik dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Kraśnik” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowita wartość zadania wynosi: 23 247,00 zł.
Kwota dofinansowania wynosi: 19 759,95 zł.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kraśnik (PGN) jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesieniu efektywności
energetycznej. Konieczność sporządzenia PGN wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole
z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r., którego głównym
celem jest:
– redukcja emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 17%,
– wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku docelowym 2020 o 4,4 % w stosunku do roku
bazowego*,
– redukcję zużycia energii finalnej w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 12%.
Konieczność opracowania PGN wynika również z dokumentu krajowego, tj. „Założenia Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Ponadto PGN dla gminy Kraśnik pomoże
m.in. w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
określonych w ustawie o efektywności energetycznej.
Gmina będzie mogła wykorzystać PGN również do starania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2014–
2020. W przyszłości dokument może okazać się niezbędnym warunkiem w uzyskaniu wsparcia dla przyszłych inwestycji
w gminie Kraśnik ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty do realizacji
podczas obrad na ostatniej sesji Uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Kraśnik z dnia 23 października 2015 roku.
*Za rok bazowy dla określenia emisji dwutlenku węgla (CO2) przyjęto rok 2012.
Marzena Pielaszkiewicz

Zmiana terminu wypłat zasiłków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że od dnia 01.11.2015 r. zmianie ulegną terminy wypłat
zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Termin wypłaty świadczeń następuje od 23-ego dnia każdego miesiąca (za okres wskazany w decyzji). Jeżeli dzień
wypłaty świadczeń wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela, święta), wówczas termin wypłaty świadczeń
ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy. W miesiącu
grudniu 2015 r. wypłata świadczeń nastąpi 18 grudnia br.
Kierownik GOPS
Anna Wronka
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Wycinka drzew – zmiany w przepisach
Z końcem sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają istotne zmiany
w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym właśnie dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
Ważne jest, że nastąpiło odejście od obowiązującego dotychczas kryterium wieku drzew (powyżej 10 lat), obligującego do
uzyskania zezwolenia na ich usunięcie!!!
Teraz uzyskania zezwolenia nie wymaga m.in. usunięcie:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na
terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych
albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura
2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią tzw. złom lub wywrot.
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
Co to jest:
WYWROT – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
ZŁOM – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników
naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Pozostałe drzewa i krzewy wymagają uzyskania decyzji na wycinkę.
Ponadto co ważne, zamiast dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy
przeznaczone do usunięcia, obecnie wystarczy złożenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
Bardzo istotne są obecnie przyjęte „Zasady cięcia drzew”.
1. Bez zezwolenia wolno obciąć co najwyżej 30% korony, chyba że drzewo wymaga specjalistycznych zabiegów. Takie zabiegi
należy wykonywać na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność
przeprowadzenia cięcia. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
2. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w celu
innym niż: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie
specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa, a powyżej 50 % – zniszczenie
drzewa.
Monika Krawiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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AZBEST W 2015 ROKU
INWENTARYZACJA AZBESTU

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032”. Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie gmin w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu, m. in. na
wykonanie inwentaryzacji azbestu. W ramach tych działań organizowany jest „Konkurs Azbest 2015”, w którym gmina Kraśnik wzięła
udział i pozyskała dotację w wysokości 12 900 zł na aktualizację inwentaryzacji.
W związku z powyższym w sierpniu br. na terenie gminy Kraśnik przeprowadzono inwentaryzację azbestu, która obejmowała wizję
w terenie, mającą na celu ustalenie miejsc wykorzystania wyrobów azbestowych, typ płyt oraz z ocenę wizualną stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kraśnik. W ramach inwentaryzacji wykonano poglądową ocenę
stopnia pilności usunięcia azbestu w podziale na: 1, 2, 3 stopień, z zastosowaniem kryteriów zgodnych z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.). Uzyskane dane zostały następnie odniesione do map
ewidencyjnych. Na podstawie danych zgromadzonych podczas wizyt terenowych w trakcie inwentaryzacji, oszacowano, iż powierzchnia
dachów obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi wynosi 320 074 m2, co stanowi około 3521 ton azbestu. Płyty azbestowe
faliste stanowią 85%, a płyty azbestowe płaskie stanowią 15% ogólnej ilości płyt azbestowo-cementowych. Potrzeba zinwentaryzowania
azbestu wynikała m.in. z konieczności aktualizacji „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Kraśnik”. Jest to dokument warunkujący
pozyskiwanie dotacji na zadania usuwania wyrobów azbestowych w celu ułatwienia mieszkańcom naszej gminy usuwanie azbestu.
Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych.
WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE

W 2015 roku gmina Kraśnik po raz kolejny realizowała zadanie usuwania azbestu, stanowiącego pokrycia dachowe budynków
mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy. W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) usunięto wyroby azbestowe z 35 posesji. Łącznie zdemontowano i unieszkodliwiono na
składowisku odpadów niebezpiecznych 5492 m2 płyt azbestowych o wadze 71,397 ton. W ramach tej współpracy pozyskano dotację
w wysokości 30 687,09 zł, w tym 50% stanowią środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część III „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest” oraz 50% to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Informuję ponadto, że w
2016 r. będzie kontynuowany program pomocy do demontażu płyt azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz pakowania
i transportu w celu unieszkodliwienia na wysypisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest. W Urzędzie
Gminy Kraśnik przyjmowane są podania dotyczące usuwania azbestu w przyszłym roku. W podaniu należy wskazać: imię i nazwisko
właściciela posesji, adres, numer telefonu, rodzaj eternitu (płaski, falisty, inny), powierzchnię dachu wyrażoną w m², rodzaj budynku –
mieszkalny / gospodarczy. Powyższe informacje są niezbędne do oszacowania kosztów przedsięwzięcia i ustalenia poziomu dofinansowania
do wydatków związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu. Osoby, które zapisane były w roku bieżącym a nie dokonały wymiany proszone
są o potwierdzenie zamiaru wymiany (lub ewentualną rezygnację z wymiany) w roku 2016 r. Zgłoszenia przyjmowane będą do
25 listopada 2015 r. Dodatkowe informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
udzielane są w Urzędzie Gminy Kraśnik, pok. nr 13 (I piętro) tel. 81 884-35-84.
SZWAJCARSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Podobnie jak w roku ubiegłym gmina Kraśnik uczestniczyła w projekcie „Pilotażowy system gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt jest realizowany przez samorząd województwa
lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi. Wymieniony program realizowany jest na terenie gminy Kraśnik od 2012 roku.
W bieżącym roku w ramach tego programu usunięto azbest z 16 posesji w ilości 2010 m² co stanowi 26,13 ton azbestu.
Nabór wniosków na rok 2016, na usuwanie azbestu w ramach tego projektu, został określony przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie i odbędzie się w dniach od 02.11.2015 r. do 27.11.2015 r. Do wniosku należy dołączyć kopię
zgłoszenia prac budowlanych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, refundacją objęte zostaną koszty związane
z demontażem pokrycia dachowego azbestowego z budynków mieszkalnych i gospodarczych, odbiorem (załadunkiem, transportem,
rozładunkiem) oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Koszt ww. projektu
w 85% finansowany jest ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, natomiast 15% pokrywa samorząd województwa lubelskiego.
Nowością w bieżącym roku jest przeznaczenie części tych funduszy na wsparcie dla ludzi najuboższych (beneficjentów pomocy społecznej),
posiadających azbestowe dachy na budynkach mieszkalnych. Osoby te po zdjęciu azbestowych pokryć w ramach projektu otrzymali również
blachodachówkę, folię i gąsiory na nowe dachy. Na terenie naszej gminy pomoc tę otrzymało 6 podopiecznych GOPS. Szczegółowe
informacje na temat programu, regulamin uczestnictwa w programie oraz obowiązujący wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy
Kraśnik pok. nr 13 (I piętro), tel. 81 884-35-84 oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
www.azbest.lubelskie.pl
Marzena Pielaszkiewicz
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Uczniowie nabywają nowe umiejętności

W dniach 27-29.09.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży przebywali w Zielonej Szkole w Podlesicach na
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Był to już kolejny wyjazd
rozwijający różnorodne umiejętności uczniów poza budynkiem
szkoły. Poprzedni wyjazd o podobnym charakterze miał miejsce
we wrześniu 2014 r. Wtedy uczniowie klasy IIIA pod opieką
inicjatora wyjazdowych szkół Ewy Kret i opiekunów Agnieszki
Chodary, Ewy Więckowskiej i Agnieszki Adamczyk przebywali
na zajęciach Zielonej Szkoły w Janowie Lubelskim. Tam dzieci
rozwijały umiejętności jazdy na koniach, uczestniczyły
w zabawach na orientację, uczyły się lepić garnki z gliny, brały
udział w nocnych podchodach oraz zajęciach wspinaczkowych
na linach. Uczyły się także strzelać z profesjonalnego łuku.

W styczniu 2015 r. wszyscy uczestnicy wrześniowego
wyjazdu oraz inni chętni brali udział w zajęciach Białej Szkoły
w Krasnobrodzie. Tam na stoku Jacnia pod okiem instruktorów
nabywali i rozwijali umiejętności jazdy na nartach i desce
snowboardowej. I tym razem inicjatorem wyjazdu była Ewa Kret,
a opiekunami Agnieszka Chodara, Ewa Więckowska
i Agnieszka Adamczyk. Oprócz zajęć na stoku dzieci miały
możliwość samodzielnego przygotowania kolacji w ramach
realizacji innowacji pedagogicznej ,,Kuchcikowo” oraz
uczestniczenia w zajęciach zumby prowadzonych przez p. Ewę
Więckowską. Zachęceni licznymi umiejętnościami zdobytymi na
wyjazdowych zajęciach, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Stróży pod opieką pań: Ewy Kret, Agnieszki Adamczyk
i Katarzyny Pytlak w dniach 27-29.09.2015 r. wyjechali do
Podlesic, gdzie mogli nabywać umiejętności wspinaczkowe na
naturalnych skałach. Zajęcia odbywały się w pełnej asekuracji
pod okiem licencjonowanych instruktorów z firmy Vertikal
Czestochowa, były dostosowywane do indywidualnych
możliwości każdego uczestnika. Tym razem wyjechali uczniowie
klas IV, V i VI. Podczas tych zajęć dzieci poznały szlak Orlich
Gniazd, zwiedziły zamki w Mirowie i Bobolicach. Podczas
zwiedzania zamku w Ogrodzieńcu dzieci brały udział w turnieju
rycerskim przeprowadzonym przez pilota wyjazdu pana Piotra
Giszczaka. Próbowały strzelać z łuku i z wiatrówki. Uczestnicy
wszystkich wyjazdów mieli możliwość integracji, kształcenia
umiejętności współpracy w grupie, pomocy słabszym i bardziej
potrzebującym uczniom. Uczyli się samodzielności oraz komunikacji interpersonalnej. Wszyscy z nowymi umiejętnościami
i pełni wrażeń planują kolejny wyjazd.
Ewa Kret

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2015
W niedzielę 4 października br. przy ładnej słonecznej
pogodzie, na stadionie sportowym klubu Orzeł Urzędów odbyły
się zawody sportowo-pożarnicze. Organizatorami zawodów byli
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku,
Starosta Kraśnicki oraz Wójt Gminy Urzędów. W zawodach do
rywalizacji stanęło 18 drużyn z terenu powiatu kraśnickiego.
Pierwsze miejsce przypadło strażakom z Węglinka, drugie
miejsce zajęli strażacy z Majdan-Grabiny, natomiast trzecie
miejsce wywalczyła drużyna z Podlesia. Naszym strażakom
z Podlesia należą się słowa uznania za dobre wyszkolenie oraz
pełną mobilizację.
A. Wojtan

Od 1 października zmiana wysokości świadczeń
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych
świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka weszła w życie
1 października. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
– o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej, o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie.
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń. Podwyższone zostaną także same świadczenia:
– maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
– wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie
z 1647 zł na 1722 zł;
– świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status
uchodźcy wzrośnie z 1260 zł do 1335 zł.
Anna Wronka – Kierownik GOPS
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Rowerem po powiecie kraśnickim
6 października br. uczniowie gimnazjum w Stróży pod
opieką nauczyciela geografii Krzysztofa Kozłowskiego
uczestniczyli w rajdzie rowerowym po powiecie kraśnickim.
Rajd, który wiódł trasą liczącą ponad 70 kilometrów przez obszar
pięciu gmin, zawierał elementy edukacji geograficznej,
ekologicznej i historycznej. Początek rajdu miał miejsce przy
gimnazjum w Stróży. Następnie uczniowie udali się nad kraśnicki
zalew, gdzie miał miejsce krótki odpoczynek. Kolejny postój był
przy cmentarzu z czasów I wojny światowej na granicy
Dzierzkowic Podwody i Suchodół. Po drodze uczniowie
zlokalizowali dzikie wysypisko śmieci na krawędzi jednego
z wąwozów. Później gimnazjaliści przejechali przez malowniczo
położoną Ludmiłówkę, gdzie znajdują się cztery zabytkowe
studnie. Omijając Dzierzkowice dotarli do źródełka przy kaplicy
św. Otylii, a następnie po krótkim odpoczynku na rynku
w Urzędowie udali się bocznymi drogami do Popkowic, gdzie na
cmentarzu zapoznali się z historią bitwy z czasów I wojny
światowej. Stąd już wiodła droga powrotna do domu. Ostatni
odcinek rajdu wiódł obok kraśnickiej strefy ekonomicznej oraz
nowo wybudowaną drogą będącą przedłużeniem Al. Tysiąclecia.

Na koniec należy zaznaczyć, że wszyscy uczniowie, zgodnie
z przepisami, wyposażeni byli w kaski rowerowe i żółte koszulki.
Uczestnicy rajdu już teraz rozpoczęli przygotowania do kolejnej,
być może kilkudniowej wyprawy.
Krzysztof Kozłowski

Funkcjonowanie PSZOK-u na terenie gminy Kraśnik
Przypominamy, że na terenie gminy Kraśnik funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw.
PSZOK. Punkt znajduje się w miejscowości Lasy, ul. Jodłowa 70 (przy składowisku odpadów) i jest czynny dwa razy
w tygodniu, w środy w godzinach 8.00-16.00 i w soboty od 10.00 do 12.00. PSZOK został utworzony dla mieszkańców gminy.
Do PSZOK-u mieszkańcy mogą odwieźć odpady gabarytowe (meble, okna itp.), opony samochodowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (sprzęt nie może być rozebrany na części), gruz budowlany i poremontowy (gruz nie może być
zanieczyszczony, czyli nie może się w nim znajdować styropian, płyty gipsowe, drewno, plastik, papier, folia, wata, wełna
mineralna, papa itp., te odpady oddajemy oddzielnie wysegregowane), popiół, odpady biodegradowalne, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, żarówki i świetlówki. Wszystkie te odpady nie mogą być wystawiane razem
z frakcją suchą i zmieszaną do odbioru spod posesji.
O ile frakcja sucha na terenie gminy jest już dobrze wysegregowana, to z odpadami dowożonymi do PSZOK-u są duże
problemy. Pracownicy, którzy przyjmują odpady mają duże zastrzeżenia do segregowania. Odpady są nadal zmieszane z innymi
odpadami, dlatego w dalszym ciągu przypominamy o prawidłowej segregacji !
Izabela Krawczyk

MEBLE-TOP Robert Bagiński
Wykonujemy każdego rodzaju meble: kuchenne, biurowe, pokojowe wszelkiego rodzaju zabudowy bez względu na
kształt oraz przeznaczenie. Dostosowujemy wszelkiego typu zabudowy do projektu zaakceptowanego przez klienta: fronty,
korpusy, okucia drzwi, blaty itp. Ponieważ jesteśmy producentem mebli na wymiar, wykonamy każdy wymiar na potrzeby
klienta. Standardem w naszych meblach są korpusy wykonane z płyty o grubości 18 mm, których krawędzie oklejone są okleiną
PCV. Drzwiczki oraz szuflady zamontowane są na różnego rodzaju zawiasach wedle życzenia klienta: BLUM, Hettich,
GTV, FGV, TEKNO itp. Szafki wyposażamy we wszelkiego rodzaju akcesoria ułatwiające pracę w kuchni, takie jak: selektory
odpadów, kosze cargo, kosze magic-corner, itp. Wszelkiego rodzaju zabudowy wykonujemy na systemach Sevroll,
Commandor, Laguna oraz HETTICH. Dla nas nie istnieje „szafka typowa” i „szafka nietypowa”.
Meble-Top Robert Bagiński
Kowalin36
23-200 Kraśnik
606 226 298
www.meble-top.eu
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