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Świąteczne tradycje ludoweŚwiąteczne tradycje ludoweŚwiąteczne tradycje ludoweŚwiąteczne tradycje ludowe    
W tradycji ludowej dzień wigilijny 
był dniem różnorakich wróżb  
i licznych zabiegów o charakterze 
magicznym, mającym zapewnić 
pomyślny nadchodzący rok. 
Najczęściej sprawdzały się 
przepowiednie dotyczące pogody. 
Śnieg, gwiazdy nocą na niebie lub 
mróz w dniu wigilijnym znaczyły 
dostatek i urodzaj na przyszły rok. 
Wieczerza wigilijna rozpoczynała się 
wraz z wzejściem na niebie 

pierwszej gwiazdy. W izbie na stole 
pod obrus kładziono siano. Nogi 
stołu okręcano powrósłami ze słomy, 
zaś w rogu mieszkania stał snop 
niemłóconego zboża, przeważnie 
żyta. Pośnik składał się z dwunastu 
potraw, czyli tyle ile było apostołów. 
Nieodłącznym elementem świą-
tecznych dni byli kolędnicy, którzy 
idąc od chaty do chaty, umilali czas 
gospodarzom, składając życzenia 
świąteczno - noworoczne. Chodziły 

więc grupy kolędników z gwiazdą, 
turoniem, a dzieci ze „szczo-
drakami”. Dziś te zwyczaje powsze-
chnie nie są kultywowane. Odtwa-
rzają je jednak zespoły ludowe, 
młodzież szkolna, przygotowując 
widowiska na potrzeby lokalnych 
przeglądów zespołów obrzędowych 
czy teatralnych. 

Andrzej Wojtan

Tradycyjnie już,  
w imieniu samorządu naszej gminy  

mamy zaszczyt złożyć Państwu życzenia świąteczne  
i noworoczne. 

Życzymy Państwu Świąt,  
które będą czasem niezapomnianym  

spędzonym w radosnej, rodzinnej atmosferze. 
W Nowym Roku  

niech spełnią się wszystkim plany,  
marzenia.  

Życzymy, aby ten Nowy Rok upłynął zgodnie  
z Państwa pragnieniami i oczekiwaniami. 
Niech wszystkiemu i wszystkim błogosławi 

Nowonarodzone Dziecię. 
Serdeczne życzenia składają  

Państwu radni i pracownicy samorządowi 
 

Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt 
 

               Andrzej Maj                      Mirosław Chapski 
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Z prac Rady GminyZ prac Rady GminyZ prac Rady GminyZ prac Rady Gminy    
 
W dniu 20 listopada odbyła się 
XXXV sesja Rady Gminy 
Kraśnik. W trakcie obrad podjęto 
miedzy innymi uchwały  
w następujących sprawach: 
1. Uchwalenia aktualizacji 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kraśnik. 
Aktualizacja studium obejmuje 
planowany sposób zagospo-
darowania całego terytorium 
Gminy Kraśnik, zawierający 
informacje o położeniu obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę  
i inne funkcje, o przebiegu 
głównych szlaków komunika-
cyjnych, terenów chronionych 
itp. Aktualizacja Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego jest 
dokumentem, który poprzedza 
wykonanie zmian miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. 
2. Przyjęcia aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla 

Związku Międzygminnego  
pn. ,,Strefa Usług Komunalnych” 
w Kraśniku.  
Uchwała ta wprowadza plan 
gospodarki odpadami dla 
Związku oraaz prognozę zmian 
stanu gospodarki odpadami. 
Według tej prognozy planuje się, 
że w kolejnych latach zostanie 
uruchomiony Zakład Zagospo-
darowania Odpadów w Kraśniku, 
który przyczyni się do ogra-
niczenia masy odpadów 
deponowanych na składowisku  
i tym samym wydłuży czas jego 
funkcjonowania. 
3.  Przyjęcia aktualizacji progra-
mu ochrony środowiska dla gmin 
należących do Związku Między-
gminnego pn. ,,Strefa Usług 
Komunalnych” w Kraśniku. 
Głównymi zadaniami programu 
będzie objęcie wszystkich mie-
szkańców zorganizowanym syste-
mem selektywnego odbioru odpa-
dów komunalnych, poprawa 
świadomości ekologicznej społe-

czneństwa, ochrona zasobów  
i walorów przyrody, w tym 
różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej oraz ochrona 
gleb. Program ten przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa 
ekologicznego, rozwoju inra-
struktury, a także ochrony 
atmosfery i ochronę przed 
hałasem. 
4. Uchwalono stawki podatkowe 
na 2010 r. w podatkach od 
nieruchomości, podatkach od 
środków transportowych oraz 
obniżono średnią cenę skupu żyta 
do celów wymiaru podatku 
rolnego. 
Rada Gminy postanowiła 
utrzymać stawki podatkowe na 
dotychczasowym poziomie. 
Zmianie uległy jedynie niektóre 
stawki w podatkach od środków 
transportowych w sytuacjach  
w których przepisy prawa nie 
pozwalały na zachowanie stawek 
minimalnych. 

 Paweł Kozakowski 
 

XV lat turystyki wiejskiej na LubelszczyźnieXV lat turystyki wiejskiej na LubelszczyźnieXV lat turystyki wiejskiej na LubelszczyźnieXV lat turystyki wiejskiej na Lubelszczyźnie    
 
W dniu 27 listopada 2009 r.  
w Lublinie w Urzędzie 
Marszałkowskim odbyła się 
konferencja pt. „XV lat turystyki 
wiejskiej na Lubelszczyźnie”.  
W konferencji wzięli udział 
właściciele gospodarstw 
agroturystycznych i przedsta-
wiciele gmin województwa 
lubelskiego. Najlepszym gospo-
darstwom zostały wręczone 
nagrody za najbardziej innowa-
cyjny produkt agroturystyczny  
i za najbardziej bogatą ofertę 
agroturystyczną. Na konferencji 

zostały przedstawione gospo-
darstwa, które mimo braku 
ciekawej, atrakcyjnej turystycznie 
okolicy przedstawiają bardzo 
ciekawą ofertę wypoczynkową. 
Pokazują w jaki sposób  
w gospodarstwie można spędzić 
miło czas i porządnie wypocząć. 
Gospodarstwa są szczegółowo 
opisane na stronie internetowej 
Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej www.agroturystyka.pl .  
 Na terenie naszej gminy 
również rozwija się turystyka 
wiejska. Jest to coraz bardziej 

popularny sposób na spędzanie 
wolnego czasu i odpoczynku dla 
osób mieszkających w dużych 
miastach. Osoby zainteresowane 
działalnością agroturystyczną 
zachęcamy do odwiedzania w/w 
strony. Znajdą na niej Państwo 
informacje tj. szkolenia i targi 
dotyczące agroturystyki, porady, 
w jaki sposób uzyskać fundusze  
z UE, atrakcyjne oferty gospo-
darstw i wiele innych ciekawych 
informacji.  

Izabela Krawczyk 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z życia Gminy 

Ważne dla przedsiębiorców 
Od stycznia 2008 roku obowiązuje nowa klasyfikacja Polskiej Działalności Gospodarczej. Osoby rozpoczynające działalność po 
tym okresie lub zmieniające wpisy w zaświadczeniach mają już stosowane nowe rodzaje działalności PKD 2007. Natomiast ci, 
którzy mają zaświadczenia z lat poprzednich nie zmieniane, powinni to zrobić najpóźniej do końca grudnia 2009 roku. W tym celu 
należy wypełnić wniosek EDG-1 i złożyć w Urzędzie Gminy, pokój nr 11.                                                       A.W. 
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NUMERACJA OBOWIĄZKOWANUMERACJA OBOWIĄZKOWANUMERACJA OBOWIĄZKOWANUMERACJA OBOWIĄZKOWA    
 

Informujemy mieszkańców 
gminy, że zgodnie z art. 47b ust. 
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (tekst jedn. Dz. U.  
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 
 z późn. zm.) właściciele nie-
ruchomości są zobowiązani 
umieścić na nieruchomości  
w widocznym miejscu tabliczkę  
z numerem porządkowym nie-

ruchomości oraz utrzymywać ją 
w należytym stanie. 
Brak tabliczki z numerem 
nieruchomości może utrudnić 
karetce pogotowia lub straży 
pożarnej dotarcie na czas do 
poszkodowanej osoby. Nieozna-
kowanie nieruchomości tabliczką 
utrudnia również pracę listo-
noszom, ponieważ przesyłki 

docierają do adresata  
z opóźnieniem.  
Nie umieszczenie na budynku 
tabliczki z numerem porzą-
dkowym nieruchomości jest 
wykroczeniem i podlega karze 
grzywny (art. 64 kodeksu 
wykroczeń). 

 
Redakcja 

 
 

    
    
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi     
z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka:urodzenia dziecka:urodzenia dziecka:urodzenia dziecka:    
 

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy 
ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 818843216. 
Kierownik GOPS 

Anna Wronka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z życia Gminy c.d. 

 
INFORMACJA GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                       

 W KRAŚNIKU 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w 2009 roku został zrealizowany projekt 

systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VII ,,Promocja Integracji Społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji’’, 
Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy społecznej’’  
pt.: ,, AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY 
KRAŚNIK’’  Realizacja projektu obejmowała przeszkolenie sześciu bezrobotnych kobiet zamieszkałych na 
terenie Gminy Kraśnik.  

W ramach projektu  zostały zrealizowane następujące działania: 
� warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (maj 2009r.) 
� kurs wizażu i stylizacji paznokci (czerwiec – listopad 2009r.) 
� kurs opiekuna osoby starszej, dziecka, niepełnosprawnej (czerwiec – listopad 2009r) 
� kurs florystyczny (czerwiec – listopad 2009r.) 

Beneficjenci projektu pozytywnie ukończyli warsztaty podnoszenia kompetencji życiowych i odbyli 
szkolenia zawodowe. Końcowym etapem w realizacji projektu było doradztwo zawodowe w zakresie aktywnego 
poszukiwania pracy. 
 
 

GOPS informuje 
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Kaplica ze StróŜy wypiękniałaKaplica ze StróŜy wypiękniałaKaplica ze StróŜy wypiękniałaKaplica ze StróŜy wypiękniała    
 
Kaplica pod wezwaniem  
Św. Trójcy w Stróży, wznie-
siona w latach 1766-1767 jest 
obiektem szczególnym. Zos-
tała założona na planie trójkąta 
i należy do trzech tego typu 
budowli sakralnych w świecie. 
Od 1991 roku, kiedy to 
wyświęcono nowy kościół, 
kaplica nie jest użytkowana. 
Przez lata obiekt nie był 
remontowany. Dopiero w tym 
roku przeprowadzono grunto-
wny remont kaplicy, który 

właśnie został zakończony. 
Wykonane zostały odwo-
dnienia fundamentów, nowe 
tynki zewnętrzne. Odtworzono 
też pierwotną formę kształtu 
dachu wraz z nowym 
pokryciem. Fundusze na 
remont pochodzą z Minis-
terstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz dotacji 
Urzędu Gminy Kraśnik. 

A.W. 

                                                                                                                                    
Kaplica p.w. Św. Trójcy w Stróży po remoncie 

 

Kultura wciąŜ Ŝywa ….cKultura wciąŜ Ŝywa ….cKultura wciąŜ Ŝywa ….cKultura wciąŜ Ŝywa ….czyli nasi w Trzydnikuzyli nasi w Trzydnikuzyli nasi w Trzydnikuzyli nasi w Trzydniku 
 
W sobotę 21 listopada  
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Trzydniku Dużym, odbył się 
VIII Powiatowy Przegląd 
Twórczości Artystycznej Wsi. Na 
trzydnickiej scenie zapreze-
ntowało się 19 podmiotów 
wykonawczych, rywalizujących 
w 5 kategoriach: zespołów 
śpiewaczych, zespołów śpiewa-
czych z akompaniamentem, 
kapel, kabaretów oraz grup 
teatralnych, ocenianych przez 
jury w składzie: Katarzyna 
Janiec, Renata Góreczna   
i Andrzej Gotner. Gminę Kraśnik 
reprezentowały dwa zespoły: 

Suchynianki i Kowalanki. Zespół 
śpiewaczo – kabaretowy 
Suchynianki wystąpił w kategorii 
zespołów śpiewaczych i za 
prezentację trzech piosenek, 
werdyktem jury otrzymał 
nagrodę. 
       Zespół Kowalanki był 
jedynym  reprezentantem  w kate-
gorii grup teatralnych. W roku 
bieżącym zespół przygotował 
widowisko obrzędowe wg. 
autorskiego scenariusza Agni-
eszki Lidii Płatek, dyr. Gminnej 
Biblioteki w Stróży, pt. Prządki z 
Kowalina. Widzowie mogli 
zobaczyć jak dawniej na wsi 

kobiety przędły len oraz 
podziwiać autentyczne  przyrządy 
służące do przędzenia, jak np. 
przysiadka, czy motowidło. 
Ciekawa fabuła i dowcipne 
dialogi sprawiły, że  widowisko 
spotkało się z wielkim zainte-
resowaniem widowni i jury, które 
nagrodziło spektakl Kowalanek.  
      Zespołom  należą się  gra-
tulacje   oraz słowa  podzięko-
wania za trud i wysiłek włożony 
w   działania  na rzecz promocji 
Gminy Kraśnik.  

                        
Agnieszka Lidia Płatek 

 
 

DzieńDzieńDzieńDzień    Pluszowego MisiaPluszowego MisiaPluszowego MisiaPluszowego Misia    w Bibliotecew Bibliotecew Bibliotecew Bibliotece    27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009     
 
 
 

Dyr. Biblioteki w Stróży z przedszkolakami 

 

W dniu 27 listopada 2009 
Gminna Biblioteka Publiczna 
wspólnie z dziećmi z Przedszkola 
obchodziła Dzień Pluszowego 
Misia. Bibliotekę odwiedziła 
grupa 5-6 latków z wycho-
wawczynią , p. Joanną Nowa-
kowską. 
       Pani Dyr. Agnieszka Płatek 
z biblioteki opowiedziała 
dzieciom o najsłynniejszych 
misiach w literaturze; o Kubusiu 
Puchatku, Misiu Uszatku i Misiu 
Padddingtonie, oraz o misiach, 

znanych z filmów i bajek 
telewizyjnych.  
      Dzieci nauczyły się rymo-
wanki Kubusia Puchatka  
pt. „Obliczanka” i wykonały 
wszystkie ćwiczenia, jakie przy 
tej wesołej wyliczance wyko-
nywał ten miś.  
     Na prośbę pani Agnieszki, 
dzieci obiecały wykonać portrety 
ulubionego Misia, z których 
zostanie zorganizowana w biblio-
tece wystawa.  

                           A.L.P.

Kultura 
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie    z podsuz podsuz podsuz podsumowania Konkursu Plastycznego z okazji mowania Konkursu Plastycznego z okazji mowania Konkursu Plastycznego z okazji mowania Konkursu Plastycznego z okazji 
MiędzynarodoMiędzynarodoMiędzynarodoMiędzynarodowego Roku Astronomii.30.11.2009wego Roku Astronomii.30.11.2009wego Roku Astronomii.30.11.2009wego Roku Astronomii.30.11.2009    
 

Na zdj. prace finalistów 

 

W dniu 30 listopada 2009 w lo-
kalu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Stróży – Kolonii 
odbyło się podsumowanie Kon-
kursu plastycznego, zorganizo-
wanego z okazji Międzyna-
rodowego Roku Astronomii. 
Konkurs był skierowany do 
uczniów szkół podstawowych  
z terenu Gminy Kraśnik.  
         W konkursie wzięło ogółem  
udział 22 uczniów z dwóch szkół 
podstawowych, ze Stróży  
i z Kowalina. Jury w składzie:  
p. Teresa Przypis - plastyk oraz 
dyr. GBP, p. Agnieszka Lidia 
Płatek, dokonało oceny zgło-

szonych prac i wytypowało 10 
najlepszych. Oto laureaci:  
 SP. w Kowalinie: Paulina Banaś 
i Weronika Iracka. SP.  w Stróży: 
Karol Ciupak, Paulina Kurzyna, 
Mateusz Likos, Karolina Mikuła, 
Żaneta Bieda, Julia Jóźwicka, 
Natalia Kawęcka oraz Izabela 
Pochwatka. 
        Wszyscy uczestnicy 
Konkursu otrzymali drobne 
upominki ufundowane przez  
bibliotekę a dla szkół zostało 
przygotowane podziękowanie  
w formie dyplomu. 

                                              
A.L.P. 

Akademia Akademia Akademia Akademia MłodzieŜowa w StróŜyMłodzieŜowa w StróŜyMłodzieŜowa w StróŜyMłodzieŜowa w StróŜy    
    
Od września 2007 roku  
w świetlicy Szkoły Podstawowej 
im. ks. St. Zielińskiego w Stróży 
działa Akademia Młodzieżowa. 
Uczęszczają do niej dzieci ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Zajęcia prowadzone są od 
poniedziałku do piątku  
w godzinach od 1400 do 1800.  
W trakcie trwania zajęć dzieci 
odrabiają lekcje, mają czas na 
naukę własną, grają i bawią się. 
Organizowane są zajęcia spo-
rtowe, cyrkowe, jest wspólny 
posiłek przygotowywany przez 
dzieci oraz zajęcia w grupach 
zadaniowych, tzw. spółkach. 
Obecnie są trzy grupy zadaniowe: 
I grupa – dzieci z klas I – III, 
II grupa – dziewczynki z klas IV 
– VI, 
III grupa – chłopcy ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 
Tematyką zajęć w spółkach jest 
zdobywanie umiejętności kulina-
rnych tj. przygotowywanie dese-
rów, przekąsek, pieczenie ciast. 
Prowadzone są również w ramach 
tych zajęć zajęcia plastyczne.  
W czasie ferii zimowych 
odbywają się półkolonie, gdzie 
dzieci maja okazję nauczyć się 

czegoś nowego i w sposób 
przyjemny spędzić wolny czas. 
W ramach półkolonii orga-
nizowane są wyjazdy na zimo-
wiska i basen.  
W okresie wakacyjnym orga-
nizowane są dwutygodniowe 
kolonie dla podopiecznych 
Akademii, a w pozostałej części 
wakacji dzieci uczestniczą  
w półkoloniach. 
Dzieci biorące udział w zajęciach 
Akademii Młodzieżowej w bie-
żącym roku mają za sobą już 
wiele sukcesów tj.: 
kwiecień 2009 – zajęcie pie-
rwszego miejsca w Turnieju 
Wielkanocnych Ozdób za 
wykonanie palmy, oraz zdobycie 
wyróżnienia w kategorii kartka 
świąteczna; 
kwiecień 2009 – zdobycie 
pierwszego miejsca w Turnieju 
Tenisa Stołowego o puchar  
św. St. Kostki w dwóch 
kategoriach – szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, turniej 
odbywał się w Lublinie  
i Kraśniku; 
maj 2009 – dziewczynki ze 
szkoły podstawowej zdobyły 
pierwsze miejsce w konkursie  

o Białą Lili ę św. Stanisława 
Kostki w Motyczu Leśnym. 
Konkurs był poświęcony ogólnej 
wiedzy o Akademii 
Młodzieżowej oraz o jej patronie 
św. St. Kostce. 
Co roku organizowana jest 
wigilia, na którą zaproszeni są 
goście i spotykają się wszyscy 
podopieczni i pracownicy 
Akademii. W tym roku wigilia 
odbędzie się 12 grudnia  
w Kraśniku Fabrycznym gdzie 
mieści się główna siedziba 
Akademii. W tym roku dzieci ze 
Stróży przygotowują prze-
dstawienie jasełkowe. W czasie 
tej uroczystości do dzieci 
przychodzi Św. Mikołaj z pre-
zentami, prezenty dla gości dzieci 
wykonują własnoręcznie.  
Organizowana jest również akcja 
pt. „Mikołaj o Tobie nie 
zapomni”, która polega na 
obdarowywaniu dzieci przez 
dzieci (dzieci odwiedzają 
najbardziej potrzebujące rodziny  
i dzieciom z tych rodzin wręczają 
prezenty 

c.d. na str. 6. 
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Działalność Akademii cały czas 
się rozwija, w najbliższym czasie 
planowane jest otwarcie 
kawiarenki, gdzie dzieci zaprez-
entują nabyte umiejętności  
 

tzn. będą piekły ciasta oraz 
parzyły herbatę i kawę, którą 
będą rozprowadzać wśród 
rodziców, nauczycieli jak 
również wśród mieszkańców 
 

Stróży. 
Zapraszamy dzieci do ucze-
stniczenia w zajęciach Akademii 
Młodzieżowej. 

Informację uzyskała I.K. 

DroDroDroDroga do sukcesuga do sukcesuga do sukcesuga do sukcesu    
 
Niedawno temu mieliśmy 

okazję uczestniczyć w szkoleniu 
rady Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Kraśnickiej (LDG). 
Szkolenie odbyło się w Janowie 
Lubelskim. W szkoleniu z naszej 
gminy uczestniczyło cztery 
osoby: Pani Agnieszka Płatek-
dyr. Biblioteki w Stróży Kolonii, 
Pan Krzysztof Kozłowski, Pan 
Stanisław Sulowski oraz autor 
tekstu. Z całego powiatu 
uczestniczyło ok. 35 osób. Rada 
w przyszłości będzie dokonywała 
oceny składanych projektów.  
W tym samym czasie takie same 
zajęcia miała rada grupy 
krasnostawskiej. 
 W bogatym programie 
zajęć (od 9.00 do 18.00) jedno 
poświęcone było występowi 
szefowej Lokalnej Grupy 
Działania ,,Leśny Krąg” z Janowa 
Lubelskiego. To spotkanie było 
inspiracją do napisania tego 
artykułu.  
W swoim wystąpieniu Pani 
Janina Skubik – Prezes Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania ,,Leśny 
Krąg” nawiązała do początków 
organizowania się organizacji 
pozarządowych, administracji  
i przedsiębiorców. Kilka lat temu, 
gdy w ramach programu 
pilotażowego wiązała się grupa 
ustalone zostały składki dla 
członków grupy. Najwyższe,  
w wysokości 10 tysięcy złotych 
dla gmin, zdecydowanie niższe 
dla przedsiębiorców i stowa-
rzyszeń. Kilka gmin nie 
przystąpiło. Później, gdy grupa 
pozyskiwała fundusze i realizo-
wała inwestycje na swoim terenie 
gminy te zwróciły się o przyjęcie 
ich do LDG. Bez narzekania 

wpłaciły po 25 tysięcy. Pani 
Prezes wielokrotnie podkreślała, 
że bez pieniędzy, które stanowią 
udział własny do realizowania 
inwestycji byłby niemożliwy 
sukces janowskiej LDG.  
W opinii Pani Prezes 
największym ,,kapitałem”, siłą  
i jednocześnie sukcesem grupy są 
ludzie. Ludzie - przedsiębiorcy, 
osoby działające w organizacjach 
pozarządowych oraz osoby 
reprezentujące sektor publiczny – 
chcą poświęcić swój czas, swoją 
wiedzę i umiejętności dla 
realizacji wspólnych celów. 
Pracują, by poprawić warunki 
życia w swoim otoczeniu. 
Obecnie do janowskiej grupy 
należą 92 podmioty wszystkie 
gminy powiatu janowskiego, sam 
powiat janowski oraz przedsię-
biorcy, stowarzyszenia i osoby 
fizyczne).  
Pani Prezes podkreślała, że LGD 
ściśle współpracuje z samorzą-
dami. LGD wspiera administrację 
samorządową w podejmowaniu 
inicjatyw oraz w działalności 
pozainwestycyjnej. Zadaniem 
samorządów jest inwestowanie  
w drogi, wodociągi, kanalizację, 
uzbrajanie w te media terenów 
inwestycyjnych. LDG z kolei 
wykonuje inwestycje usługowe. 
W ten sposób powstały m.in. 
hipodrom, narciarskie trasy 
zjazdowe, trasy rowerowe po 
lasach janowskich, następuje 
odnawianie kolejki wąskoto-
rowej, wyroby z rogożyny, 
garncarstwo w Łążku, ,,kaszak” 
jako produkt regionalny i wiele 
innych. Zarówno LGD jak  
i samorządy nie rywalizują kto 
jest ważniejszy, nie stawiają 

sobie nawzajem nadmiernych 
wymagań lecz rozmawiają  
o problemach i sposobach ich 
rozwiązania.  
W ostatnim czasie dużo słyszy się 
o sukcesie janowskim. Wydaje 
się, że opisana wyżej działalność 
dość dużej grupy ludzi, idąca  
w tym samym kierunku jest 
kluczem tego sukcesu.  
 Na terenie naszego 
powiatu powstała Lokalna Grupa 
Działania. Obejmuje 9 gmin 
wiejskich, tj. ok. 63 tysiące 
mieszkańców. Jest jedną  
z większych spośród działających  
w województwie. Dotychczas 
udało się nam wiele problemów 
organizacyjnych pokonać 
ugodowo. Ciężar finansowy 
dźwigają samorządy gminne. 
Dotychczas grupa liczy 51 
podmiotów, z tego z naszej 
gminy 6 - w tym Gmina Kraśnik, 
Biblioteka Publiczna w Stróży 
Kolonii, Parafia Rzymsko-
katolicka w Stróży, Fundacja 
,,Bosa stopa” ze Słodkowa 
Trzeciego, Stowarzyszenie 
Dziedzictwo, Pan Andrzej Maj  
i Pan Krzysztof Kozłowski. 
Zachęcamy głównie przedsię-
biorców do zapisywania się. 

c.d. na str. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa Samochodów  
Ciężarowych  
i Dostawczych 
Gozdalski Jan,  
Gozdalski Piotr 

Spławy Pierwsze,  
ul . Ludmiłowska 3 
Tel.  607 05 88 97 

607 05 88 96 
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Działalność lokalnych grup 
działania w Polsce finansowana 
jest z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W ramach 
grupy finansowane mogą być np.  
- działania mające na celu 
pobudzenie aktywności społecz-
ności lokalnych oraz ich czynny 
udział w opracowaniu i realizacji 
LSR, 
- działania mające na celu rozwój 
produktów regionalnych, tury-
styki przedsiębiorczości, zasobów 

ludzkich, społeczeństwa obywa-
telskiego, poprawę estetyki 
miejskiej na obszarze działania 
LGD i bezpieczeństwa mieszka-
ńców, aktywizację gospodarczą  
i zawodową, zachowanie dziedzi-
ctwa kulturowego, przeciw-
działanie patologiom społe-
cznym, 
- promocja obszarów wiejskich 
położonych na obszarze działania 
LGD, 
- udzielanie wsparcia mieszka-

ńcom obszaru obkętego LSR  
w zakresie przygotowania 
projektów i pozyskiwania 
środków na ich realizację, w tym 
z programów pomocowych, 
- promocja i organizacja wolanta 
riatu. 
 

Mirosław Chapski 
 

 

 
 

 
 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny     
ttttj. 2008/2009 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminówj. 2008/2009 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminówj. 2008/2009 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminówj. 2008/2009 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów    

 
Gmina Kra śnik jest organem 
prowadzącym dla 3 szkół 
podstawowych, 1 przedszkola oraz 
1 gimnazjum. 
Szkołą Podstawową w Stróży 
kieruje pełniąca obowiązki dyrektora 
nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. 
p. Anna Kasperek. Do szkoły w roku 
2008/09 uczęszczało 219  uczniów. 
W szkole zatrudnionych było 29 
nauczycieli w tym dyrektor, 
wicedyrektor, 11 nauczycieli pełno-
zatrudnionych, 3 dopełniających etat 
w tej szkole, pedagog szkolny, 
bibliotekarz, 2 wychowawców 
świetlicy, 9 nauczycieli niepełno-
zatrudnionych. 
Szkołą Podstawową w Kowalinie 
kieruje p. dyrektor Marzenna 
Berdys-Pęzioł. Do szkoły w roku 
szkolnym 2008/09 uczęszczało 50 
uczniów oraz w oddziale prze-
dszkolnym 17 dzieci. W szkole 
zatrudnionych było 12 nauczycieli  
w tym dyrektor, 6 nauczycieli 
pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli 
niepełnozatrudnionych. 
Szkołą Podstawową w Słodkowie 
Trzecim kieruje p. dyrektor Jolanta 
Rzepka. Do szkoły w roku szkolnym 
2008/09 uczęszczało 69 uczniów 
oraz w oddziale przedszkolnym 9 
dzieci. W szkole zatrudnionych było 
18 nauczycieli w tym dyrektor, 10 
nauczycieli pełnozatrudnionych, 3 
uzupełniających etaty w innych 
szkołach, bibliotekarz, wychowawca 

świetlicy, 4 nauczycieli niepełno-
zatrudnionych. 
Publicznym Gimnazjum w Stróży 
kieruje p. dyrektor Jerzy Misiak. Do 
gimnazjum  w roku szkolnym 
2008/09 uczęszczało 303 uczniów. 
W szkole zatrudnionych było 31 
nauczycieli w tym dyrektor, 
wicedyrektor, 17 nauczycieli pełno-
zatrudnionych, 1 dopełniający etat  
w tej szkole, pedagog szkolny, 
bibliotekarz, wychowawca świetlicy, 
7 nauczycieli niepełnozatrudnionych. 
Przedszkolem w Stróży kieruje 
pełniąca obowiązki dyrektora nie 
dłużej niż do 30 czerwca 2010 r.  
p. Maria Wilk. Do przedszkola  
w roku szkolnym 2008/09 przyjęto 
91 dzieci. W przedszkolu 
zatrudnionych było 8 nauczycieli  
w tym dyrektor, 5 nauczycieli 
pełnozatrudnionych, 2 nauczycieli 
niepełnozatrudnionych. 
Obecnie tj. w roku szkolnym 
2009/10 liczba uczniów i nauczycieli 
przedstawia się w następujący 
sposób: 
Szkoła Podstawowa w Stróży.  
Do szkoły w roku 2009/10 uczęszcza 
225  uczniów. W szkole zatrudnio-
nych jest 26 nauczycieli w tym 
dyrektor, wicedyrektor, 11 nauczy-
cieli pełnozatrudnionych, pedagog 
szkolny, bibliotekarz, 2 wychowa-
wców świetlicy, 9 nauczycieli 
niepełnozatrudnionych. W szkole 
zatrudnionych jest 16 nauczycieli 

dyplomowanych, 4 nauczycieli 
mianowanych, 4 nauczycieli kontra-
ktowych i 2 nauczycieli stażystów. 
Prognozowane daty uzyskania 
kolejnych stopni awansu zawodo-
wego to 2010 – nauczyciel dyplo-
mowany (1 nauczyciel), 2011 oraz 
2012 – nauczyciel mianowany ( 4 
nauczycieli), 2010 – nauczyciel 
kontraktowy (2 nauczycieli). 
Szkoła Podstawowa w Kowalinie.  
Do szkoły w roku szkolnym 2009/10 
uczęszcza 42 uczniów oraz  
w oddziale przedszkolnym 25 dzieci. 
W szkole zatrudnionych jest 11 
nauczycieli w tym dyrektor, 5 
nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 
nauczycieli niepełnozatrudnionych. 
W szkole zatrudnionych jest 5 
nauczycieli dyplomowanych, 1 
nauczyciel mianowany, 5 nauczycieli 
kontraktowych. Prognozowane daty 
uzyskania kolejnych stopni awansu 
zawodowego to 2011 – nauczyciel 
mianowany ( 4 nauczycieli). 
Szkoła Podstawowa w Słodkowie 
Trzecim.  
Do szkoły w roku szkolnym 2009/10 
uczęszcza 66 uczniów oraz  
w oddziale przedszkolnym 10 dzieci. 
W szkole zatrudnionych jest 13 
nauczycieli w tym dyrektor, 8 
nauczycieli pełnozatrudnionych, 2 
uzupełniających etaty w innych 
szkołach. W szkole zatrudnionych 
jest 7 nauczycieli dyplomowanych, 3 
nauczycieli mianowanych, 3 
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nauczycieli kontraktowych oraz 1 
nauczyciel stażysta. Prognozowane 
daty uzyskania kolejnych stopni 
awansu zawodowego to wrzesień 
2010 i wrzesień 2011 – nauczyciel 
dyplomowany (2 nauczycieli),  
czerwiec 2011 oraz czerwiec 2012 – 
nauczyciel mianowany (2 
nauczycieli). 
Publiczne Gimnazjum.  
Do gimnazjum  w roku szkolnym 
2009/10 uczęszcza 309 uczniów.  
W szkole zatrudnionych jest 31 
nauczycieli w tym dyrektor, 
wicedyrektor, 18 nauczycieli 
pełnozatrudnionych, 2 dopełnia-
jących etat w tej szkole, pedagog 
szkolny, bibliotekarz, wychowawca 
świetlicy, 6 nauczycieli niepełno-
zatrudnionych. W gimnazjum 
zatrudnionych jest 10 nauczycieli 
dyplomowanych, 10 nauczycieli 
mianowanych, 7 nauczycieli kontra-
ktowych oraz 1 nauczyciel stażysta.. 
Prognozowane daty uzyskania kolej-
nych stopni awansu zawodowego to 
styczeń i wrzesień 2010 – nauczyciel 
dyplomowany (2 nauczycieli), 
wrzesień 2010 i wrzesień 2012 – 
nauczyciel mianowany ( 4 nauczy-
cieli), wrzesień 2010 – nauczyciel 
kontraktowy (1 nauczyciel). 
Przedszkole w Stróży.  
Do przedszkola w roku szkolnym 
2009/10 przyjęto 96 dzieci.  
W przedszkolu zatrudnionych jest 8 
nauczycieli w tym dyrektor, 6 
nauczycieli pełnozatrudnionych, 1 
nauczycieli niepełnozatrudnionych. 
W przedszkolu zatrudniony jest 1 
nauczyciel dyplomowany, 1 nauczy-
ciel mianowany oraz 5 nauczycieli 
kontraktowych. Prognozowane daty 
uzyskania kolejnych stopni awansu 
zawodowego to lipiec 2011 – 
nauczyciel dyplomowany (1 nau-
czyciel) oraz lipiec 2011 – 
nauczyciel mianowany ( 3 nauczy-
cieli). 
W szkołach  i przedszkolu przepro-
wadzone zostały następujące inwe-
stycje, których całkowity koszt  
w roku szkolnym 2008/2009 
kształtuje się w następujący sposób 
(te których wartość przekracza 
5 000,00 zł): 
a) Szkoła Podstawowa im. Ks. St. 
Zielińskiego w Stróży 
 - remont łazienek obok sali 
gimnastycznej – koszt 34 702,00 zł 
-  zakup segmentu szatniowego – 
koszt 29 070,04 zł 
b) Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Słodkowie Trzecim 
- wykonanie wymiany i moder-

nizacja instalacji elektrycznej – koszt 
22 013,28 zł 
c) Szkoła Podstawowa w Kowalinie 
w szkole nie przeprowadzono 
inwestycji powyżej 5 000,00 zł 
d) Przedszkole w Stróży 
- zakup zmywarki do naczyń – koszt 
6 288,90 zł 
e) Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Stróży  
- ocieplenie ściany zewnętrznej 
budynku gimnazjum – koszt 
21 446,00 zł 
- odwodnienie budynku Gimnazjum 
w Stróży – koszt 34 904,94 zł 
- zakup szafek uczniowskich do 
szatni – koszt 6 159,99 zł 
- zakup krzesełek rozkładanych – 
koszt 6 588,00 zł 
- zakup kserokopiarki RICOH – 
koszt 8 799,00 zł 
- zakup kuchni gazowej – koszt 
6 028,01 zł. 
Wyniki sprawdzianów w szkłach 
podstawowych i egzaminu w gim-
nazjum w roku szkolnym 2008/09. 
Szkoła Podstawowa w Stróży:  
Łączna liczba punktów, którą mógł 
uzyskać uczeń za poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań wyno-
siła 40. Zadania sprawdzały umieję-
tności: czytania, pisania, rozumo-
wania, korzystania z informacji, 
wykorzystania wiedzy w praktyce.  
Statystyczny uczeń klasy VI A 
uzyskał 25,4 punktów na 40 
możliwych. Oznacza to, ze statysty-
czny uczeń klasy VIA szkoły 
opanował 64 % czynności mierzo-
nych w sprawdzianie. Statystyczny 
uczeń klasy VI B uzyskał 23,7 
punktów na 40 możliwych. Oznacza 
to, że statystyczny uczeń klasy VIB 
szkoły opanował 59 % czynności 
mierzonych w sprawdzianie. Średnia 
w szkole wyniosła  24,5 pkt. Gdzie 
średnia w gminie wyniosła 23,8 pkt., 
w powiecie 21,5 pkt., w wojewó-
dztwie 22,4 pkt. 
Szkoła Podstawowa w Kowalinie: 
Łączna liczba punktów, którą mógł 
uzyskać uczeń za poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań 
wynosiła 40, Zadania sprawdzały 
umiejętności: czytania, pisania, 
rozumowania, korzystania z informa-
cji, wykorzystania wiedzy w prakty-
ce.  
Statystyczny uczeń klasy VI  uzyskał 
22,1 punktów na 40 możliwych. 
Oznacza to, ze statystyczny uczeń 
klasy VI szkoły opanował 55 % 
czynności mierzonych w sprawdzia-
nie. Średnia w szkole wyniosła  22,1 
pkt. Gdzie średnia w gminie wynio-

sła 23,8 pkt., w powiecie 21,5 pkt.,  
w województwie 22,4 pkt. 
Szkoła Podstawowa w Słodkowie 
Trzecim: 
Łączna liczba punktów, którą mógł 
uzyskać uczeń za poprawne rozwią-
zanie wszystkich zadań wynosiła 40, 
Zadania sprawdzały umiejętności: 
czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji, wykorzy-
stania wiedzy w praktyce.  
Statystyczny uczeń klasy VI  uzyskał 
22,2 punktów na 40 możliwych. 
Oznacza to, ze statystyczny uczeń 
klasy VI szkoły opanował 56 % 
czynności mierzonych w spraw-
dzianie. Średnia w szkole wyniosła  
22,2 pkt. Gdzie średnia w gminie 
wyniosła 23,8 pkt., w powiecie 21,5 
pkt., w województwie 22,4 pkt. 
Publiczne Gimnazjum.  
Łączna liczba punktów, którą mógł 
uzyskać uczeń za poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań 
wynosiła 50 za każdą cześć tj. cześć 
humanistyczna, cześć matematyczno 
-przyrodnicza, cześć języka angie-
lskiego. 
Zadania  z części humanistycznej 
sprawdzały umiejętności: czytania  
i odbioru tekstów kultury, tworzenia 
własnego tekstu. Statystyczny uczeń 
klasy III A uzyskał 32,1 punktów na 
50 możliwych. Oznacza to, ze 
statystyczny uczeń klasy III A szkoły 
opanował 64 % czynności mierzo-
nych w egzaminie. Statystyczny 
uczeń klasy III B uzyskał 31,0 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III B 
szkoły opanował 62 % czynności 
mierzonych w egzaminie. Statysty-
czny uczeń klasy III C uzyskał 32,8 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III C 
szkoły opanował 66 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Statysty-
czny uczeń klasy III D uzyskał 34,3 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III D 
szkoły opanował 69 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Średnia  
w szkole wyniosła  32,6 pkt., gdzie 
średnia w gminie wyniosła 32,6 pkt., 
w powiecie 31,4 pkt., w wojewó-
dztwie 32,0 pkt. 
Zadania  z części matematyczno-
przyrodniczej sprawdzały umiejętno-
ści: umiejętne stosowanie terminów, 
pojęć i procedur, wyszukiwanie  
i stosowanie informacji, wskazy-
wanie i opisywanie faktów, 
związków i zależności, stosowanie 
zintegrowanej wiedzy.  Statystyczny 
uczeń klasy III A uzyskał 23,8 
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punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III A 
szkoły opanował 48 % czynności 
mierzonych w egzaminie. Statysty-
czny uczeń klasy III B uzyskał 23,2 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III B 
szkoły opanował 46 % czynności 
mierzonych w egzaminie. Statysty-
czny uczeń klasy III C uzyskał 27,5 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III C 
szkoły opanował 55 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Statysty-
czny uczeń klasy III D uzyskał 26,8 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III D 
szkoły opanował 54 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Średnia  
w szkole wyniosła  25,4 pkt., gdzie 
średnia w gminie wyniosła 25,4 pkt., 
w powiecie  25,3 pkt., w wojewó-
dztwie 25,7 pkt. 
Zadania  z części języka angielskiego 
sprawdzały umiejętności: odbiór 
tekstu słuchanego, odbiór tekstu 
czytanego oraz reagowanie języko-
we. Statystyczny uczeń klasy III A 

uzyskał 28,9 punktów na 50 możli-
wych. Oznacza to, ze statystyczny 
uczeń klasy III A szkoły opanował 
58 % czynności mierzonych w egza-
minie. Statystyczny uczeń klasy III B 
uzyskał 25,0 punktów na 50 
możliwych. Oznacza to, ze statysty-
czny uczeń klasy III B szkoły 
opanował 50 % czynności mierzo-
nych w egzaminie. Statystyczny 
uczeń klasy III C uzyskał 26,7 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III C 
szkoły opanował 53 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Statysty-
czny uczeń klasy III D uzyskał 29,3 
punktów na 50 możliwych. Oznacza 
to, ze statystyczny uczeń klasy III D 
szkoły opanował 59 % czynności 
mierzonych w egzaminie.  Średnia w 
szkole wyniosła  27,5 pkt., gdzie 
średnia w gminie wyniosła 27,5 pkt., 
w powiecie 29,1 pkt., w wojewó-
dztwie 29,7 pkt. 
Analiza wyników  sprawdzianu  
i egzaminu dostarczyła wielu 
cennych wskazówek, które 

powinny zostać wykorzystane  
w procesie dydaktycznym : 

� Należy doskonalić umiejętności 
najsłabiej opanowane; 

� Stosować w pracy z uczniem 
głośną analizę treści poleceń do 
zadań na forum klasy, ze 
zwróceniem uwagi na ucznia  
z trudnościami dyslektycznymi; 

� W dalszym ciągu należy ćwiczyć 
techniki rozwiązywania testów; 

� Ćwiczyć na wszystkich lekcjach 
czytanie ze zrozumieniem; 

� W procesie lekcyjnym stosować 
aktywizujące metody nauczania, 
które rozwijać będą twórcze  
i samodzielne myślenie uczniów; 

� Systematycznie kontrolować 
postępy uczniów; 

� Uściślić współpracę z rodzicami, 
uświadamiając im, że od nich  
w dużej mierze zależy przygo-
towanie się uczniów do zajęć 
lekcyjnych i odrabianie prac 
domowych. 

Łukasz Janik
 

Rządowy program pomocy uczniom w 2009. Rządowy program pomocy uczniom w 2009. Rządowy program pomocy uczniom w 2009. Rządowy program pomocy uczniom w 2009. –––– „Wyprawka szkolna” rozliczony „Wyprawka szkolna” rozliczony „Wyprawka szkolna” rozliczony „Wyprawka szkolna” rozliczony 
 
Program służy rozszerze-

niu podstawowej oferty mater-
ialnej udzielanej uczniom. Celem 
programu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych i wspieranie 
rozwoju edukacyjnego uczniów 
przez dofinansowanie zakupu 
podręczników uczniów rozpo-
czynających naukę w roku 
szkolnym 2009/2010 naukę  
w klasach I-III szkoły 
podstawowej oraz w klasie I 
gimnazjum. 

Program skierowany był do 
uczniów pochodzących z rodzin 

spełniających kryterium docho-
dowe, tj. 351 zł na osobę  
w rodzinie oraz uczniów 
pochodzących z rodzin bory-
kających się na takim proble-
mami jak: ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, dłu-
gotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie, bezradność 
w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych, zwłaszcza  
w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, alkoholizm lub 
narkomania, zdarzenia losowe  
i sytuacji kryzysowej. 

Wartość pomocy nie 
przekroczyła 150 zł dla ucznia 
klasy I i II szkoły podstawowej, 
170 zł dla ucznia klasy III szkoły 
podstawowej oraz 280 zł dla 
ucznia klasy I gimnazjum. 

W tym roku szkolnym  
z dofinansowania w ramach 
programu skorzystało 43 ucz-
niów szkoły podstawowej oraz 21 
uczniów gimnazjum. Łączna 
kwota pomocy wyniosła 
12 610,00 zł. 

Ł.J. 

 

„Radosna szkoła”„Radosna szkoła”„Radosna szkoła”„Radosna szkoła”    
    

W ramach Rządowego 
programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadzą-
cych w zapewnieniu bezpie-
cznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych i ogólno-
kształcących szkół muzycznych I 
stopnia – „Radosna Szkoła” 
Gmina Kraśnik pozyskała dla 

szkół podstawowych kwotę 
23 997,00 zł. (Szkoła Podsta-
wowa w Kowalinie - 6 000,00 zł; 
Szkoła Podstawowa w Słodko-
wie Trzecim - 6 000,00 zł; Szko-
ła Podstawowa w Stróży - 
11 997,00 zł). 

Celem rządowego progra-
mu jest zapewnienie bezpie-
cznych warunków nauki, wycho-

wania i opieki w klasach I-III 
szkół podstawowych oraz pomoc 
organom prowadzącym w przy-
gotowaniu szkół  do rozpoczy-
nania spełnienia obowiązku 
szkolnego przez dzieci 
sześcioletnie. 

 
C.d. na str. 10 
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„„„„Radosna szkołaRadosna szkołaRadosna szkołaRadosna szkoła”””” c.d c.d c.d c.d....
Pomoc przeznaczona jest 

na zakup pomoce dydaktyczne do 
miejsc zabaw. Zakupione pomoce 
mają na celu wspomaganie 
realizacji celów kształcenia  
i wynikających z nich ogólnych 

zadań szkoły oraz wspomaganie 
kształtowania umiejętności okre-
ślonych szczegółowo w podsta-
wie programowej dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
Pomoce dydaktyczne wykonane  

z bezpiecznych, atestowanych  
i przyjaznych dziecku materiałów 
mają na celu wspomaganie 
kształtowania u dziecka umieję-
tności motorycznych. 

Ł.J. 
 
 

 
 

 

Przetarg na świetlice Przetarg na świetlice Przetarg na świetlice Przetarg na świetlice jjjjuŜ ogłoszonyuŜ ogłoszonyuŜ ogłoszonyuŜ ogłoszony!!!!    
 
W dniu 08 grudnia 2009 roku Wójt Gminy Kraśnik ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą 

„Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Słodkowie Drugim wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suchyni wraz z doposażeniem świetlic”. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie 
internetowej www.krasnik.bip.lublin.pl w sekcji – Ogłoszenia, odnośniku - Przetargi. Termin składania ofert upływa 
06 stycznia 2010 roku o godz. 900.  

Ł.J. 

Przetarg na dowóz dzieci do szkół Przetarg na dowóz dzieci do szkół Przetarg na dowóz dzieci do szkół Przetarg na dowóz dzieci do szkół uniewaŜnionyuniewaŜnionyuniewaŜnionyuniewaŜniony    
 

W dniach 26.11.2009 r. – 
09.12.2009 r. Wójt Gminy 
Kraśnik przeprowadził postęp-
owanie o udzielenia zamówienia 
publicznego na „Dowóz uczniów 
i odwóz uczniów ze szkół  
w okresie od 04.01.2010r. do 
25.06.2010r. oraz od 
01.09.2010r. do 31.12.2010 r.”.  

Wójt Gminy Kraśnik 
działając w oparciu o art. 93 ust 1 
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.) unieważnił postępo-
wanie ponieważ cena najkorzy-

stniejszej oferty przewyższyła 
kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. W związku  
z powyższym postępowanie zo-
stanie przeprowadzone raz 
jeszcze. 

W unieważnionym postę-
powaniu oferty złożyło 4 prze-
dsiębiorców. Ceny najtańszych  
ofert (podane ceny są cenami 
brutto za jeden bilet miesięczny 
ulgowy) przedstawiają się  
w następujący sposób: 
Zad. nr 1 - Trasa  Nr 1 – 76,50 zł            
Zad. nr 2 - Trasa  Nr 2 –  76,50 zł                     
Zad. nr 3 – Trasa  Nr 3 – 76,00 zł            

Zad. nr 4 – Trasa Nr 4 –  76,50 zł            
Zad. nr 5 – Trasa Nr 5 –  72,00 zł            
Zad. nr 6  - Trasa Nr 6 –  62,00 zł            

Dla porównania ceny na 
tych samych trasach w postę-
powaniu przeprowadzonym  
w sierpniu 2009 roku kształto-
wały się w następujący sposób: 
Zad. nr 1 - Trasa  Nr 1 – 54,00 zł            
Zad. nr 2 - Trasa  Nr 2 – 50,00 zł            
Zad. nr 3 – Trasa  Nr 3 – 56,00 zł            
Zad. nr 4 – Trasa  Nr 4 – 55,50 zł            
Zad. nr 5 – Trasa  Nr 5 – 48,00 zł            
Zad. nr 6  - Trasa  Nr 6 – 45,00 zł  

Ł.J.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówienia publiczne 

 
Oddam szczeniaki w dobre 
ręce. Śliczne, małe pieski  

8 – tygodniowe po mamie rasy 
jamnik, odrobaczone. 

tel. 0 500 106 252,  
081 825 33 40 
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POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA 
 RAKA PIERSI 

 
 Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania piersi (WOK) prowadzi działania na 
rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.  
Każdej kobiecie między 50 a 69 rokiem życia przysługuje co dwa lata, za darmo badanie piersi aparatem mammograficznym. 
Takie badanie może wykonać każda kobieta mieszcząca się w danym przedziale wiekowym bez skierowania od lekarza 
specjalisty. 
 Kobiety młodsze lub starsze nie mieszczące się w tej grupie wiekowej również mogą wykonać takie badanie również za 
darmo, tylko muszą zgłosić się wcześniej do poradni ginekologicznej bądź onkologicznej po skierowanie na takie specjalistyczne 
badanie. 
 Przypominamy również, że wcześnie wykryty rak piersi nie prowadzi do śmierci i jest w stu procentach wyleczalny. 
 Na terenie miasta Kraśnik pracownia mammograficzna znajduje się w budynku SP ZOZ ul. Niepodległości 25,  
tel. 081 825-48-25. 
 Więcej informacji na temat raka piersi i profilaktyki szybkości wykrywania choroby znajdują się na stronie internetowej 
WOK: www.onologia.lublin.pl lub w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin,  
tel. 081 747-75-11, w. 190. 

Red. 

Program profilaktycznyProgram profilaktycznyProgram profilaktycznyProgram profilaktyczny chorób układu krąŜenia chorób układu krąŜenia chorób układu krąŜenia chorób układu krąŜenia    
    
Od lipca do października br, na terenie gminy realizowany był program zdrowotny pod nazwą „Program profilaktyki 
chorób układu krążenia”. Spośród mieszkańców gminy w wieku 35-55 lat badaniem ankietowym objęto 210 osób.  
W wyniku badań diagnostycznych, wykonanych w II etapie, 9 osób zostało skierowanych do dalszego leczenia  
w poradni kardiologicznej. Program ten, jak widać przyniósł  pożądane efekty. 

Red, 
 

 

Tenisistki stołowe ze StróŜy piąte w Polsce! Tenisistki stołowe ze StróŜy piąte w Polsce! Tenisistki stołowe ze StróŜy piąte w Polsce! Tenisistki stołowe ze StróŜy piąte w Polsce!     
 

Doskonale spisali się 
tenisiści stołowi w półfinale 
ogólnopolskich drużynowych 
mistrzostw UKS, które odbyły się 
7 listopada w Kocudzy.  
W kategorii żaków brązowy 
medal zdobyli Daniel Kozłowski 
i Rafał Błaszczyk. W walce  
o brązowy medal pokonali 
młodych pingpongistów  
z Warszawy 3:0.  Największe 
gratulacje należą się jednak 
młodziczkom Monice Zdyb  
i Aleksandrze Herzog, które  
w porywającym stylu awa-
nsowały do grona najlepszych 
ośmiu drużyn w Polsce. Warto 
podkreślić, że w pokonanym polu 

Monika i Ola pozostawiły 
zawodniczki ze ścisłej krajowej 
czołówki z Warszawy i Płocka.  

W finale ogólnopolskim, 
który odbył się 21-22 listopada  
w Stroniu Śląskim, podopieczne 
trenera Krzysztofa Kozło 
wskiego zajęły piąte miejsce, co 
jest największym sukcesem  
w historii klubu. 

Trwający sezon już 
można uznać za bardzo udany dla 
zawodników ze Stróży. 
W zawodach rangi wojewódzkiej 
zdobyli dotychczas siedem 
medali w różnych kategoriach. 

Krzysztof Kozłowski

Mikołajkowe zawody sportoweMikołajkowe zawody sportoweMikołajkowe zawody sportoweMikołajkowe zawody sportowe    
 
W dniu 05.12.br w hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum w Stró-
ży rozegrany został Mikołajkowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej. 
Impreza organizowana przez 
LKS Stróża pod patronatem 
Wójta Gminy Kraśnik Zorga-
nizowana została już po raz 
szósty. 

W tegorocznym turnieju osta-
tecznie udział wzięło 6 zespołów: 
Stal Kraśnik-seniorzy, Stal Kra-
śnik – juniorzy, LKS Goście-
radów, KS Unia Wilkołaz, LKS 
Kowalin oraz LKS Stróża.  
Z zaproszonych zespołów nie 
wstawiły się drużyny Stoku 
Zakrzówek oraz ARTGIPSU. 

Po rozegraniu meczy elimina-
cyjnych w dwóch grupach 
rozegrano spotkanie o miejsce 5 
w którym LKS Stróża pokonał 
2:1 zespół juniorów Stali 
Kraśnik.  

C.d. na str. 12

Zdrowie i sport 
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Mikołajkowe zawody sportowe c.d.Mikołajkowe zawody sportowe c.d.Mikołajkowe zawody sportowe c.d.Mikołajkowe zawody sportowe c.d.    
Do finału po zaciętej walce 
awansowały drużyny Stali 
Kraśnik oraz LKS Gościeradów. 
W meczu o trzecie miejsce 
zmierzyły się ekipy LKS Kowalin 
i Unii Wilkołaz. W walce o 
najniższy stopień podium po 20 
minutach rywalizacji mecz 
zakończył się wynikiem 
remisowym 3:3 i do rozstrzy- 
gnięcia sędziowie zarządzili 
wykonywanie rzutów karnych. 
Celniej strzelali piłkarze LKS 

Kowalin i to im przypadło trzecie 
miejsce w turnieju. 
W finale po wyrównanym meczu 
również nie było rozstrzygnięcia i 
w normalnym czasie gry padł 
wynik remisowy 0:0. W rzutach 
karnych po 8 seriach lepsi okazali 
się piłkarze Stali Kraśnik 
powtarzając tym samym 
ubiegłoroczny sukces.  
Najlepszym bramkarzem turnieju 
uznany został Bochen Łukasz 
reprezentujący LKS Gościeradów 

a najlepszym zawodnikiem 
turnieju Iwanowicz Karol ze Stali 
Kraśnik.  
Organizatorzy turnieju jeszcze 
raz dziękują wszystkim ekipom 
za wzięcie udziału w turnieju 
oraz za sportową rywalizację 
która przebiegała w miłej, 
kulturalnej atmosferze . 
Do zobaczenia za rok. 

Ryszard Koziara 
Prezes LKS Stróża

 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA DROBNE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konserwacja I Legalizacja sprzętu PPOŻ 
„ Godpoż” 

- Konserwacja I Legalizacja wszelkiego rodzaju 
gaśnic, 

- Sprzedaż gaśnic wszystkich typów, 
- Znaki EWAKUACYJNE, 
-Szkolenia PPOŻ dla firm, 

- butle Co2 (do spawania beztlenowego) do 
„migomarów”, 

Spławy Pierwsze ul. Ludmiłowska 3 
Tel. 603601855 
Fax. 412664016 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 
g 

OGŁOSZENIE!!! 
Najlepszej jakości WĘGIEL  ze Śląska: orzech, 

kostka, miał, ekogroszek. 
Tanio! 

Możliwość sprzedaży ratalnej, Załadunek gratis 
i możliwość transportu. Oferuje 

Stały punkt sprzedaży firma  
BAMA w Stróży, tel.: (081) 821 01 03 

 
Wydawca:     Urząd Gminy Kraśnik       Rej. Pr. 822     (miesięcznik) 
Red. Andrzej Wojtan, Izabela Krawczyk 
 
 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę 
indywidualnych artykułów. 

AUTO – ISKRA 

mechanika samochodowa: 

- naprawy bieżące 

- hamulce, sprzęgła 

- klimatyzacje 
Jacek Iskra 

Spławy Pierwsze 
ul. Ostrowiecka 30B 

23-200 Kraśnik 
tel. 0 505 079 676 

 

Firma JAR - MAX Jarosław 
Sokal  

Oferuję usługi w zakresie: 

• wynajem podnośnika koszowego 
• wszelkich prac na wysokości 
• wycinka, prześwietlanie i pielęgnacja 

drzew 
• współpraca z agencjami reklamowymi 

Podlesie ul. Górna 12  
23-200 Kra śnik  

tel. kom. 511 479 828  
e-mail: jaroslaw_sokal@onet.eu  

www.jarmax.republika.pl 

 

OSTRZEŻENIE 
Informuje się mieszkańców Gm. Kraśnik, że w ostatnim okresie nasiliły się kradzieże drewna z lasu i terenów 
zadrzewionych. Policja prowadzi wiele dochodzeń z tytułu kradzieży drewna. Przypominamy Państwu o 
konieczności posiadania zezwoleń na wycinkę drzew aby uniknąć problemów.  
Ostatnio zgłoszony przypadek na terenie gminy dotyczy sprawy Państwa Marii i Stanisława Lis ze Słodkowa 
Drugiego, którzy wyznaczyli nagrodę w wysokości 500 zł za wskazanie sprawcy, który spowodował szkodę na ich 
nieruchomości, przecinając kłodę jesionu w poprzek. Dodać należy, że podcięta została przez sprawcę potężna 
topola, która stanowiła zagrożenie dla osób postronnych! 
 


