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W niedzielę 3 września br. na stadionie LKS „Tęcza” przy ulicy Oboźnej w Kraśniku, rolnicy z terenu całego 

powiatu kraśnickiego świętowali zakończenie żniw. Organizatorami tegorocznego Święta Plonów było Starostwo 

Powiatowe oraz Urząd Gminy w Kraśniku. Dożynki w tym miejscu były zorganizowane po raz pierwszy, ale okazało 

się, że lokalizacja ta była całkowicie trafiona. Mimo padającego deszczu tłumy gości przemieszczały się pomiędzy 

bogato wyposażonymi stoiskami wystawowymi, przed sceną oraz na placu zabaw dla dzieci.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta w intencji rolników i zebranych plonów w kościele 

pw. WNMP w Kraśniku. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdanu Obleszcze. Po 

mszy delegacje poszczególnych gmin z poświęconymi wieńcami dożynkowymi przeszły ulicami: Narutowicza, 

Lubelską i Oboźną na stadion LKS „Tęcza”. Tu nastąpiła część oficjalna, gdzie wszystkich uczestników dożynek 

powitali starosta kraśnicki Andrzej Maj i wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski. Starostowie dożynek: Ewa Bryczek 

z Dzierzkowic-Góry oraz Jerzy Serwinek z Pasieki-Kolonii przekazali chleb z tegorocznych zbiorów staroście 

kraśnickiemu i wójtowi gminy Kraśnik. W części oficjalnej były wręczane dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych 

rolników. Medal Starosty Kraśnickiego otrzymał Jerzy Serwinek. W części artystycznej wystąpiło kilka zespołów. 

Najpierw zaprezentował się zespół taneczny z Węgier z gminy Biharnagybajom. Z tą gminą gmina Kraśnik w roku 

ubiegłym zawarła umowę partnerską. W dożynkach uczestniczyły też delegacje zagraniczne z Ukrainy z miasta 

Browary i Rejonu Sławuckiego obwodu chmielnickiego, z którymi kontakty utrzymuje Starostwo Powiatowe.

W części artystycznej był występ Julii Chmielarskiej z Kraśnika, koncert zespołów „Fantazja” z Księżomierzy 

i Kalina Folk z Polichny. Od godziny 16 do 22 w gali disco-polo zaprezentowały się zespoły: „Power”, „Solaris”, 

„Effect”, „Milano” i na koniec gwiazda wieczoru „Cliver”. 

Podczas Dożynek Powiatowych rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego Gminy 

Kraśnik. W tym roku okazałe wieńce dożynkowe przygotowały grupy wieńcowe z sześciu sołectw:  Kowalin, Spławy 

Drugie, Mikulin, Słodków Pierwszy, Karpiówka i Lasy. Zgodnie z regulaminem konkursu powiatowego, komisja 

gminna wytypowała dwa wieńce do tego konkursu, a mianowicie: wieniec sołectwa Słodków Pierwszy oraz sołectwa 

Mikulin. W konkursie powiatowym te wieńce otrzymały wyróżnienia.

Podczas Dożynek Powiatowych w tym roku po raz pierwszy było rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejsze 

Stoisko Promocyjne Dożynek Powiatowych 

2017”. Gmina Kraśnik w tym konkursie zajęła 

równorzędne pierwsze miejsce, wraz 

z gminami Dzierzkowice i Zakrzówek. Podczas 

tegorocznych dożynek stoiska promocyjne 

gminy Kraśnik zostały ulokowane aż w czterech 

namiotach, a stoły uginały się od różnych 

przysmaków regionalnych przygotowanych 

przez  przedstawicieli sołectw: Słodków 

Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, 

Kowalin, Spławy Drugie, Lasy, Mikulin, 

Karpiówka, wspomaganych też częściowo 

przez przedstawicieli pozostałych sołectw.

                                          Andrzej Wojtan

Dożynki Powiatowe 2017 w Kraśniku
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mieszkańców sołectwa Lasy. Festyn odbył się w dniu 27.08.2017 r. rozpoczynając się o godz. 16:00, a kończąc 
o 22:00.

W „Święcie Lasów” udział wzięli zaproszeni goście, w tym wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski, radni gminy, 
sołtysi oraz mieszkańcy sołectwa a także sponsorzy naszej imprezy. Zaproszeni goście skorzystali 
z przygotowanego poczęstunku: kiełbasek z grilla, ciepłego bigosu i smacznych wypieków przygotowanych przez 

mieszkanki sołectwa. Imprezę uświetniły występy 
zespołów: „Fantazja”, „Małe Bajoro”, „Tip-Top” Ani Bartnik 
Cieliczka i występy utalentowanych dzieci z Centrum 
Kultury i Promocji w Kraśniku pod kierunkiem Pawła 
Cieliczki. Dla dzieci i dorosłych przygotowano dużo 
konkursów, gry i zabawy min. konkurs „Rzut kaloszem 
o nagrodę Sołtysa” (niespodziankę) i mnóstwo śmiechu  
przy przeciąganiu liny zarówno dzieci, jak i dorosłych. Był 
pokaz psa policyjnego, strażaków z OSP Podlesie – 
frajda z przejażdżki samochodem strażackim i wiele 
innych. Nadleśnictwo Kraśnik przygotowało stoisko 
z okazami zwierząt leśnych oraz gadżetami. Promowany 
był również powiat kraśnicki poprzez wystawienie rollupu 
oraz odczytanie informacji o działalności i celu działania 
powiatu kraśnickiego. Mieszkańcy byli radośni 
i zadowoleni z festynu, a na koniec imprezy świetnie 
bawili się podczas zabawy tanecznej.

                     Zenobia Tchórz – radna

„Święto Lasów” jest to festyn sołecki zorganizowany przez radną gminy Kraśnik, sołtysa i Radę Sołecką dla 

Sołectwo Lasy jest sołectwem gminy Kraśnik. Położone jest wśród pól i lasów. Wieniec nasz stworzyliśmy 

z darów natury pól i lasu. Są w nim warzywa, owoce, zboże, piękne kwiaty i dary lasu – grzyby i zioła. Szczególne 

miejsce w naszym wieńcu zajmuje BOCHEN CHLEBA – symbol wiary ludzkiej w cud natury, stworzony ręką Boga. 

Nasze dzieło – wieniec dożynkowy – nowoczesny – oznacza pomyślność i trud pracy na roli rolnika.

Za stworzenie tego dzieła dziękuję paniom z Rady Sołeckiej: Joli Dobrzyńskiej, Ani Cieślik, Marysi 

Michalczyk, Małgosi Nagajek, Edytce Surowiec i panu Grzegorzowi Kuzawińskiemu. Włożyli oni dużo serca, 

miłości i talentu w to efektowne dzieło.

                     Zenobia Tchórz – radna

„Święto Lasów”

Wspomnienie Dożynek
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Europejski projekt
Już niedługo Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Słodkowie Trzecim zaczyna działania związane 

z realizacją projektu w ramach akcji 2 Erasmus plus Współpraca Szkół – Partnerstwa strategiczne. Czas trwania 

projektu „READY, STEADY, START! Better living through old games” to 2 lata: od 1 października 2017 r. do 

30 września 2019 r. Dotyczy on poprawy interakcji pomiędzy najmłodszymi i najstarszymi pokoleniami. Podczas 

realizacji projektu uczniowie wraz z dziadkami będą uczyć się i grać w tradycyjne gry.

Wydarzenia projektu obejmują seminaria, wystawy, warsztaty i imprezy towarzyskie, które mają na celu 

poprawę zaangażowania rodziców i dziadków w rozwój i edukację uczniów. Naszymi partnerami są szkoły z Litwy, 

Łotwy, Bułgarii, Turcji i Rumunii. 

Natalia Pietraś

„Ekologicznie znaczy logicznie” to tytuł programu edukacyjnego, który będzie realizowany przez Szkołę 

Podstawową im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży, w ramach europejskiego programu Erasmus +. Pozyskanie 

funduszy niezbędnych do przeprowadzenia działań nie było łatwe, gdyż szkoła nasza nigdy nie brała udziału w tego 

typu programach. W pierwszej chwili gąszcz dokumentów (także w języku angielskim) wydał się nam, nowicjuszom,  

nie do przebrnięcia. Zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektor Anny Myszak podjął wyzwanie napisania projektu

i złożenia wniosku konkursowego. W sesji wiosennej programu Erasmus + złożonych zostało 239 wniosków 

z całego kraju, a wniosek Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży znalazł się wśród 99 zwycięskich 

projektów i otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 87 460 euro. Do współpracy przy jego realizacji zaprosiliśmy 

naszych przyjaciół z Węgier ze szkoły Szucs Sandor Altalanos Iskola es AMI z Biharnagybajom oraz ze szkoły 

Scoala Gimnaziala Grigore Hagiu z miejscowości  Targu Bujor z Rumunii.

Program „Ekologicznie znaczy logicznie” ma za zadanie promować edukację na rzecz ekorozwoju oraz 

działań pro-ekologicznych w społecznościach lokalnych i regionach realizatorów projektu, a więc Polski, Węgier 

i Rumunii. Ma on pokazać, że edukacją ochrony  przyrody i ulepszania środowiska winniśmy objąć wszystkich, bez 

względu na wiek i kraj zamieszkania. Wyzwaniem edukacji jest wyposażenie młodzieży w podstawowy warsztat 

wiedzy i umiejętności, przygotowujących do studiów, pracy, życia, do wyzwań jakie stawiają nowoczesność 

i globalizacja. Wymiana międzynarodowa to taka mini porcja tych elementów, które może nie odmienią od razu życia 

naszych dzieci, ale na pewno przyniosą efekty, które zaowocują w późniejszym okresie. Ponadto spotkania 

międzynarodowe to okazja do pogłębiania znajomości języka angielskiego i wypróbowania swoich umiejętności 

językowych. Jest to dla uczniów często pierwsza w życiu okazja do sprawdzenia, jak dobrze opanowali ten język

i do jakiego stopnia są w stanie się nim porozumieć.  

Projekt zaplanowano na 24 miesiące, w czasie których odbędą się 3 międzynarodowe wymiany uczniów. 

Problemy dotyczące ochrony środowiska nie znają granic. Cieszymy się, że możemy o nie zadbać 

w międzynarodowym towarzystwie. Przed nami nowe wyzwanie, które mamy nadzieję, przyniesie wszystkim 

ogromną radość i satysfakcję.  

    M. Urbańczyk

Ekologicznie znaczy logicznie
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Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie 
domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem, ale przynosi straty gospodarcze, dotyczące 
produkcji trzody chlewnej i ograniczenia w sprzedaży wyrobów mięsnych.

W Polsce pierwszy przypadek pojawił się w 2014 roku. Od tego czasu potwierdzono już 42 ogniska choroby 
u świń i 170 przypadków u dzików w naszym województwie, natomiast w całej Polsce są 83 ogniska i 441 
przypadków u dzików. Większość z nich pojawiła się w województwie lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Ostatnie 
zachorowania w województwie lubelskim zostały zanotowane w powiecie bialskim, radzyńskim i włodawskim.

W związku z rozszerzającym się wirusem na wspomnianych terenach, Główny Lekarz Weterynarii opracował 
program, pomagający zahamować pomór świń. Nakłada on między innymi na rolników:
– obowiązek podwójnego ogrodzenia wysokości co najmniej 1,5 metra w gospodarstwach, w których trzymane są 
świnie w systemie otwartym;
– konieczne jest wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni (myszy, szczury), zabiegi dezynsekcji 
oraz  zabezpieczenie  przed  kleszczami  oraz  ptactwem;

– zakaz trzymania świń w tych samych budynkach, 
w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta 
kopytne;
– zakaz obejmuje karmienie zielonkami i ziarnem, 
zbożami pochodzącymi z obszaru objętego 
ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia ASF. Mowa 
również o słomie.

Niestety za wszystkie zmiany i dostosowania 
mają płacić sami rolnicy. Resort rolnictwa zatroszczył 
się o tych, których nie będzie na to stać i proponuje 
rezygnację z hodowli oraz odszkodowania dla 
rolników.

Agata Broda

Pomór świń nadal groźny

KOWR − jedna instytucja zamiast dwóch
Od 1 września 2017 r., stosownie do ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczyna działalność nowa instytucja − Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa KOWR, którego działalność będzie polegała na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz 
podejmowaniu interwencji ze środków krajowych.

KOWR powstaje z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR). 
Z ANR do KOWR zostanie przeniesione gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Nowa instytucja będzie gospodarować państwową ziemią na dotychczasowych zasadach m.in. 
w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw 
rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania 
na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości. 
KOWR wykonywać będzie również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego, mające na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej 
koncentracji nieruchomości rolnych, a także zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach 
rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Krajowy Ośrodek weźmie również na swoje barki wsparcie 
działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. Będzie monitorował więc produkcję biogazu rolniczego, rynek 
biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcję biopłynów. 

KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin 
i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza 
oraz zachowawcza, a także gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący 
o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin 
i zarodowego zwierząt.

Dla województwa lubelskiego siedzibą KOWR będzie LUBLIN. Oddział Terenowy mieścić się będzie pod 
adresem: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.

Marzena Pielaszkiewicz
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Informujemy, że do 15 października 2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia na dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w  2018. W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko właściciela posesji oraz adres i nr telefonu,
– rodzaj eternitu (płaski, falisty),
– ilość posiadanych wyrobów azbestowych przeznaczonych do utylizacji wyrażoną w metrach kwadratowych,
– rodzaj budynku (mieszkalny, gospodarczy).

Dofinansowanie obejmować będzie demontaż, transport 
oraz utylizację materiałów zawierających azbest będących na 
dachach, jak również transport i zagospodarowanie pokryć 
zdjętych przed 2004 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
–  potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 
w Starostwie Powiatowym wraz z mapą.
Powyższe informacje są niezbędne w celu oszacowania kosztów 
zadania i ustalenia poziomu dofinansowania do wydatków 
związanych z usuwaniem azbestu w przyszłym roku.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie udzielane są pod 
numerem telefonu 81 884 35 84.

      Izabela Krawczyk

 roku

Nabór zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest w 2018 roku 

UWAGA!!! APELUJEMY! Psy wałęsające się ale nie zawsze bezdomne 
Jak co roku w okresie jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie    

w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta 

nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może 

świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są 

szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły 

przez psy, które następnie przez  kilka godzin wałęsają po okolicy. 

       Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności: o stałym 

skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi. Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na 

smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów 

użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp. lub jeśli pies jest 

przewodnikiem), niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

     W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo 

nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia lub skierować sprawę do sądu w przypadku 

notorycznego braku nadzoru nad psem. Pozwoli to uniknąć kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do 

schroniska. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie 

ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie – średnio jedno zwierzę oddane do schroniska kosztuje 1500 zł, 

a wydatki z tym związane  pokrywane są z budżetu gminy Kraśnik.

     W razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, 

szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły, w sytuacji gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, gmina 

podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy 

zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Kraśnik (tel. 81 884 35 84). Osoba, która 

przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe, telefon do kontaktu oraz określić wygląd i miejsce 

przebywania zwierzęcia. 

      Informujemy, że niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podlega karze grzywny, również 

karze grzywny podlega uchylanie się właściciela od obowiązku szczepienia psa przeciw wściekliźnie.   

Marzena Pielaszkiewicz



6 NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

NASZA GMINA KRAŚNIK
GAZETA BEZPŁATNA

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

Nr 4 (150) Lipiec-Sierpień 2017

 WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki 
(oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku), z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany 
pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na pozostałe 
przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór 
wniosków potrwa od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. 
            Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie 
tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku 
lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje 
możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli. 

Dofinansowaniu podlegać będzie: 
1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym (gaz, biomasa).
2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20 kW).
3.  Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.
4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. 
5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.
6. Zakup i montaż pomp ciepła. 
7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.
9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00 w WFOŚiGW w Lublinie 
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, 
formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: 
www.wfos.lublin.pl. 

(inf. WFOŚiGW)

W trosce o środowisko

 Dnia 23 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), która  wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
        Nowości wprowadzane przez ww. ustawę to m.in. powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie – scentralizowanego podmiotu właściwego w sprawach gospodarki wodnej. Na mocy nowelizacji zostaną 
zlikwidowane: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego regionalne oddziały, a także wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych (podległe marszałkom). Ich kompetencje przejmie niemal w całości wyżej 
wymieniona instytucja. Będzie to nowy gospodarz na wszystkich wodach publicznych i tylko w jego rękach będą 
rzeki i wały. Pozwolić ma to m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także umożliwić planowanie 
inwestycji wieloletnich, a nie w ujęciu budżetu jednorocznego. 
       Nowe przepisy pozwolą spełnić Polsce ostatni warunek wstępny pozwalający odblokować 3,5 mld euro 
z funduszy unijnych na inwestycje związane w gospodarką wodną, w tym przeciwpowodziową. Prawo wodne ma 
bowiem w pełni wdrażać przepisy unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska była już upomniana przez Komisję 
Europejską za niewdrożenie tych przepisów. Ustawa implementuje w sumie osiem unijnych dyrektyw, m.in. 
ściekową i azotanową. 
        Kwestie opłat i ewentualnych podwyżek dla mieszkańców wzbudzały podczas prac nad ustawą najwięcej 
sporów. Dlatego też w ustawie znalazł się zapis, że nowe przepisy nie mogą być podstawą do zmiany taryf za 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców w 2018 i 2019 roku. 
        Nowe przepisy zakładają ponadto, że od 31 grudnia 2020 r. pobór wody m.in. dla przemysłu będzie 
obowiązkowo opomiarowany. Liczniki zostaną założone na koszt nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie.

W ramach ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, 
w ustawie zawarto przepisy zobowiązujące gospodarstwa rolne, pod rygorem nałożenia opłaty, do określonych 
działań związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz 
realizacji programu działań dotyczących środków i sposobów postępowania w zakresie praktyki rolniczej związanej 
z procesami nawożenia w gospodarstwach rolnych. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami, minister 
właściwy do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa opracowuje 
program działań. 

Marzena Pielaszkiewicz

NOWE PRAWO WODNE  
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościową mogą otrzymać 

osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, 

niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej uzyskujące dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z pomocy społecznej na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zakwalifikowane osoby w punkcie wydawania żywności będą mogły otrzymać artykuły spożywcze 

przekazywane przez Bank Żywności w Lublinie. W skład jednej paczki będą wchodzić m.in. artykuły o długim 

terminie ważności, warzywne, skrobiowe i mięsne. Wydawanie asortymentu dla osób zakwalifikowanych do 

tegorocznego podprogramu odbywać się będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, w świetlicy wiejskiej w Spławach 

Pierwszych.

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016 i Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku objął wsparciem osoby i rodziny najbardziej potrzebujące. Pomoc w formie 

paczek dotarła w 2015 r. do 111 rodzin  

w tym 402 osób, natomiast w 2016 r. do 

209 rodzin, co stanowiło 622 osoby. 

           Ewelina Lis

PSZOK  zmiana lokalizacji 

Informujemy mieszkańców gminy Kraśnik, że Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od dnia 1 września 2017 r. został 
przeniesiony na  ul. Obwodową 7 (baza MPK) w Kraśniku. 
Godziny pracy PSZOK:
– środa 11.00–18.00,
– sobota 8.00–13.00.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wysegregowane, 
podzielone na odpowiednie frakcje, dostarczane przez osoby zamieszkałe na 
terenie gminy Kraśnik. 

Przypominam, że aby oddać odpady do PSZOK należy okazać się 
dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Urzędu Gminy 
Kraśnik. 

       Izabela Krawczyk

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017 
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14 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Zespołu 
Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ul. Słowackiego 7, jak co 
roku, odbyło się uroczyste podsumowanie VII Edycji 
Powiatowego Alertu Ekologicznego „Środowisko 
Ponad Wszystko”.

W ramach Programu nastąpiło podsumowanie 
działań podejmowanych przez organizatorów oraz 
placówki szkolno-wychowawcze z terenu powiatu 
kraśnickiego.

W trakcie spotkania zostały ogłoszone wyniki: VII 
edycji Powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego, 
konkursu na nagrany film pod hasłem „Walory 
i zagrożenia środowiska naturalnego życia człowieka” 
oraz konkursu „Cudze chwalicie…”. Zostały też 
przedstawione prezentacje filmów i kroniki alertowe 
przedstawicieli szkół. Wystąpili zaproszeni goście, 
m.in. wicestarosta Mariusz Socha, a 

prelekcję 
pt. „Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona 
gospodarka leśna”. Uczestnikom zostały wręczone 

nagrody, dyplomy i podziękowania. W podsumowaniu Powiatowego Alertu uczestniczyli nagrodzeni uczniowie, opiekunowie 
i uczniowie klasy Va oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. S. Zielińskiego w Stróży. Nasza szkoła w VII Edycji Alertu 
Ekologicznego podczas wizytacji i kontroli w miesiącu maju, zdobyła po raz kolejny maksymalną ilość punktów, a tym samym 
wśród wielu szkół zajęła najwyższe – I miejsce. Uczennice naszej szkoły z klasy VIa: Maryla Michałek i Antonina Rej 
za prezentację filmiku „Walory i zagrożenia środowiska naturalnego życia człowieka” zajęły również I miejsce, natomiast 
III miejsce w tej samej kategorii  zajęły uczennice klasy VIb: Maja Adamczyk i Emilka Hałabiś.

Wszystkim zaproszonym gościom, uczniom i ich opiekunom czas umiliła klasa integracyjna Va, która w części 
artystycznej zaprezentowała urywek bajki „O Królewnie Przyrodzie i 7 krasnoludkach”. Przekazem fragmentu tej bajki było 
pokazanie wszystkim, w jaki sposób nasza „królowa przyroda” umiera, podczas gdy jest zatruwana i zaśmiecana.

Pomimo iż nad pracą Alertu pracuje większość nauczycieli z naszej szkoły, głównym opiekunem tego przedsięwzięcia 
jest wieloletni nauczyciel przyrody p. Joanna Kotuła. Jest ona również co roku odpowiedzialna m.in. za zorganizowanie akcji 
Sprzątania Świata oraz obchodów Dnia Ziemi, które są wieloletnią tradycją w naszej szkole. Ww. przedsięwzięcia są okazją 
do spotkania uczniów z wieloma ciekawymi ludźmi. Rokrocznie w naszych obchodach uczestniczy Pan Wójt Mirosław 
Chapski, który ma dla nas przygotowane informacje i nowe dane na temat działań gminy w zakresie ekologii i zapobiegania 
zanieczyszczeniom na naszym terenie. Wspomniane powyżej działania, wiążą się ściśle z coroczną akcją alertową. Jeszcze raz 
wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i nie tylko. Zachęcamy również 
do udziału w różnorakich akcjach i przedsięwzięciach dotyczących ekologii, ponieważ to co robimy w tym zakresie robimy dla 
siebie i naszej przyrody Ziemi, bo:  „Gdy wszędzie schludnie i czysto, zadbanie, lepiej się czujemy Panowie i Panie” ( fragment 
z przedstawienia bajki „O Królewnie Przyrodzie…”).

A.Chodara
nauczyciel wspomagający w kl.Va

specjalistka Służby 
Leśnej p. Barbara Zielińska zaprezentowała 

Ogłoszenia:

Podsumowanie VII Edycji Powiatowego Alertu 
Ekologicznego „Środowisko Ponad Wszystko”  

USLUGA KOSZENIA KUKURYDZY KOMBAJNEM CLAAS TUCANO 320, NOWY SPRZET, 
ATRAKCYJNE CENY !!!  

Jestem przedsiębiorcą z terenu gminy Kraśnik  w razie pytań podaje tel. 535 803 802 Sobótka K.
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