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Tegoroczne obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. księdza 
Stanisława Zielińskiego w Stróży koncentrowały się wokół hasła „Ty nas 
poprowadź…”. W niedzielę 10 marca przedstawiciele młodzieży szkolnej pod 
opieką pani dyrektor Anny Myszak i nauczycieli uczestniczyli we mszy świętej 
w kościele rektoralnym Świętego Ducha w Kraśniku. Przy grobie księdza 
Stanisława Zielińskiego uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. 11 marca 
w kościele parafialnym w Stróży w intencji społeczności szkolnej odprawiono 
mszę świętą. W homilii ks. proboszcz Grzegorz Stąsiek przypomniał sylwetkę 
Patrona – księdza Stanisława Zielińskiego. W obchodach Dnia Patrona udział 
wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po uroczystym 
powitaniu przez panią dyrektor Annę Myszak miało miejsce wręczenie nagród 
i wyróżnień przyznanych w ramach konkursu plastycznego pt. „Mój Patron – 
ksiądz Stanisław Zieliński”. W części artystycznej pt. „Drogowskazy” 
zaprezentowali się uczniowie klas IV b i VIII a oraz chór szkolny, którzy 
przedstawili opowieść o życiu, codziennych wyborach oraz o tym, że warto szukać 
swego Mistrza i dać Mu się prowadzić przez życie. 

Dzień Patrona szkoły to czas wyjątkowy, czas, który jest okazją do spotkań, 
wspomnień i planów na przyszłość. 

Anna Myszak

Dzień Patrona 10–11 marca 2019 r.
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Znanym ośrodkiem garncarskim w regionie Kraśnika jest Bęczyn w gminie Urzędów. Ale ostatnio ujawnił się 
mieszkaniec z terenu gminy Kraśnik, który też ma pasję do tego specjalistycznego rękodzieła. Arkadiusz Maj od 
urodzenia mieszka w miejscowości Lasy, przy ul. Wrzosowej. Garncarstwem interesował się od wielu lat, jednak ze 
względu na pracę zawodową nie mógł się tym zająć poważnie na stałe. W roku 2013 odbył profesjonalne szkolenie 
u wybitnego garncarza Lubelszczyzny, Piotra Skiby z Jadwisina koło Lublina. – Dzięki jego pedagogicznym 
umiejętnościom udało mi się z dużym powodzeniem ukończyć szkolenie. Piotr zachęcał mnie do dalszej pracy 
oraz pogłębiania nabytych umiejętności praktycznych. Zdecydowałem się na zakup pieca do wyrobu ceramiki 
i własnego koła garncarskiego. Początki były trudne – sporo naczyń zepsułem. Wielu czynności musiałem nauczyć 
się sam, dla przykładu odpowiedniego wypału wytworzonych z gliny naczyń czy też doboru szkliwa – mówi o swojej 
pasji pan Arkadiusz.

W roku 2016 zdecydował się przedstawić swoje prace specjalistom w biurze Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, które mieści się w Lublinie na Starym Mieście. Przyznaje, że trochę zaskoczyła go decyzja Zarządu 
Głównego STL. Sekcja Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL w dniu 29.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowała jego 
kandydaturę i decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych został przyjęty w poczet członków 
rzeczywistych tego ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Otrzymał legitymację członkowską nr 3716, podpisaną przez 
prezesa Zarządu Głównego STL – Waldemara Majchera.

Od tamtej pory często uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych na terenie kilku województw, 
przedstawiając swoje garncarskie eksponaty, a także podczas warsztatów, prezentując wyrób glinianych naczyń 
na kole garncarskim. Wyrabia on gliniane dzbanki, flakony, makutry, misy czy dwojaczki. – Jako garncarz, nie mogę 
powiedzieć, że umiem już wszystko. Ale cały czas w twórczości ludowej jest coś do odkrycia i zrobienia. Najważniejsze, 
że jest to moja pasja i sposób na życie – dodaje pan Arkadiusz. Życzymy mu sukcesów w upowszechnianiu 
wiekowych, cennych wartości i tradycji regionalnych.
                                                                                                   Andrzej Wojtan

Garncarskie pasje

19 marca 2019 r. już po raz siódmy uczniowie szkół podstawowych kl. IV–VIII wzięli udział 
w ortograficznych zmaganiach, pisząc Gminne Dyktando Ortograficzne w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Słodkowie 
Trzec im.  S i edmioosobowe  
reprezentacje szkół: Szkoły 
Podstawowej w Kowalinie, Szkoły 
Podstawowej im. ks. Stanisława 
Zielińskiego w Stróży oraz Szkoły 
P o d s t a w o w e j  i m .  M a r i i  
Konopnickiej w Słodkowie 
Trzecim pod opieką szkolnych 
koordynatorów, tj. Katarzyny 
Leśniak, Renaty Kaźmierak 
i Agnieszki Surowiec zmierzyli 
się z dyktandem o tematyce 
podróżniczej. Dla wszystkich 
uczestników była to doskonała 
okazja do sprawdzenia swojej 
wiedzy ortograficznej oraz 
promocji własnego talentu. Po 

sprawdzeniu dyktand komisja konkursowa przyznała tytuł Mistrza Ortografii 2019 w gminie Kraśnik uczennicy 
kl. VII  Justynie Kosidło (SP Słodków Trzeci). Drugie  miejsce zdobyła Antonina Rej (kl. VIII SP w Stróży), 
natomiast III miejsce uzyskała Julia Kosidło (kl. VI SP Słodków Trzeci). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
podziękowania, nagrody oraz dyplomy z rąk dyrektor SP w Słodkowie Trzecim oraz wójta gminy Kraśnik, który 
sprawował patronat nad konkursem i był fundatorem nagród. Dziękujemy również pozostałym nauczycielom oraz 
rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uczestników konkursu. Dla wielu uczniów był to pierwszy 
udział w konkursie na etapie gminnym. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.    

                                                           
       Agnieszka Surowiec

VII Gminny Konkurs Ortograficzny 



3                         
   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

   NASZA GMINA KRAŚNIK
   GAZETA BEZPŁATNA

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

Nr 2 (159) Marzec-Kwiecień 2019

Etap powiatowy Konkursu „Wielka Liga Czytelników”

W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących w nas samych.
 Maria Konopnicka

Początek II semestru w naszej szkole rozpoczął się niezmiernie intensywnie pod hasłem czytelniczej 
przygody IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Nasza szkoła była gospodarzem finału 
powiatowego i gościła przedstawicieli szkół podstawowych z terenu powiatu kraśnickiego. Były to reprezentacje 
szkół z: Księżomierzy, Mniszka, Kraśnika, Gościeradowa, Stróży, Słodkowa, Skorczyc, Urzędowa i Szastarki 
(łącznie 50 uczestników, tj. 17 trzyosobowych drużyn w podziale na kategorie wiekowe: klasy I–IV oraz V–VIII). 
Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: Karol Rychlewski – wicestarosta kraśnicki, Mirosław Chapski  
– wójt gminy Kraśnik, Stanisława Wnuk – kierownik Filii Działu Pedagogicznego Biblioteki Szkolnej ZS Nr 2 
w Kraśniku oraz Agnieszka Płatek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali podziękowania, dyplomy oraz nagrody dzięki fundatorom, którymi byli: Gmina Kraśnik oraz Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku. Instytucje te sprawowały również honorowy patronat nad konkursem. Dziękujemy przede 
wszystkim uczestnikom konkursu za ich trud i zaangażowanie, natomiast serdecznie gratulujemy zwycięskim 
drużynom, które będą reprezentowały nasz powiat na etapie wojewódzkim, a są to: w kategorii kl. I – IV  uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Gościeradowie, w kategorii kl. V–VIII  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kraśniku.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, bibliotekarzom oraz szkolnym koordynatorom projektu, 
a także rodzicom za wspieranie ważnych społecznie wartości, takich jak: czytanie literatury, edukacja, kulturalna 
rozrywka, integracja międzypokoleniowa, mądre spędzanie czasu wolnego, szacunek, odpowiedzialność. Jesteśmy 
przekonani, że wspólne działania przyczynią się do wspierania młodych czytelników w samorozwoju poprzez 
literaturę, kulturę i sztukę. 
                                                                                     Agnieszka Surowiec
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej, ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wycho- 
wywaniu dzieci oraz innych ustaw i programów zewnętrznych. Świadczy pomoc mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne uprawnienie, zasoby i możliwości. Aktualną wysokość świadczeń i zasiłków realizowanych na podstawie 
przepisów ustawowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku przedstawia poniższa tabela:

Aktualnie obowiązujące świadczenia i zasiłki oraz kryteria dochodowe
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Aby otrzymać większość świadczeń lub zasiłków, należy spełnić określony w przepisach wymóg dotyczący 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, czyli tzw. kryterium dochodowe. 

W poniższej tabeli zawarto aktualnie obowiązujące kryteria dochodowe:

Dominika Piątek
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Jesień pełna życia
W marcu br. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kraśniku 

rozpoczął realizację wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020 pt. „Jesień pełna życia – 

wsparcie seniorów, w tym osób 

niepełnosprawnych na terenie gminy 

Kraśnik”. Projekt adresowany jest 

do 36 seniorów w wieku 60+, 

mieszkańców gminy Kraśnik. Zajęcia 

dla uczestników odbywają się w 2 

świetlicach wiejskich, tj. w Spławach 

Drugich  i  w  Słodkowie  Drugim. 

Celem projektu jest wzrost 

aktywności i udziału w życiu społecz-

nym oraz włączenie społeczne nie- 

samodzielnych osób starszych z gminy Kraśnik poprzez stworzenie dostępu do usługi opiekuńczej w formie opieki 

dziennej  Klubu  Seniora. 

W ramach wymienionego projektu uczestnicy w marcu br. uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, 

w warsztatach z lekarzem kardiologiem, dietetykiem, zajęciach z rękodzieła artystycznego związanych z tematyką 

Świąt Wielkanocnych (własnoręczne wykonywanie świątecznych palm, pisanek, stroików i kartek wielkanocnych). 

Ponadto prowadzone były zajęcia gimnastyczne, tj. ćwiczenia w świetlicach wiejskich i siłowniach na powietrzu, 

a także nordic walking. 

Poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora możliwa będzie realizacja szeregu zintegrowanych 

usług społecznych, tj. działań o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. Klub Seniora 

stwarza możliwość i szanse dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych, do zawarcia nowych znajomości, 

aktywnego spędzania czasu wolnego, 

również integracji osób starszych ze 

środowiskiem i najbliższym otocze- 

niem oraz zdobycie dodatkowej wiedzy 

i umiejętności.

Obecnie projekt jest dopiero we 

wstępnej fazie realizacji. W następnych 

miesiącach będą organizowane 

działania o różnorodnej tematyce, 

w tym poradnictwo rodzinne, prawne, 

psychologiczne, dalszy ciąg spotkań 

z lekarzami specjalistami oraz wyjazdy 

i imprezy integracyjne oraz kulturalno-

-rozrywkowe. 

Kamila Wojewoda
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Wybrano sołtysów ziemi kraśnickiej 2019
r. Dnia 6 kwietnia 2019 odbyła się konferencja pod 

hasłem „Inspirująca Wieś Polska”, organizowana przez Lokalną 
Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, przy udziale i wsparciu 
samorządów tworzących obszar stowarzyszenia. W spotkaniu 
uczestniczyło około stu osób z udziałem lokalnych liderów 
pełniących funkcję sołtysa. Gościem spotkania była sołtys 
miasta Józefów nad Wisłą Jolanta Morek, która opowiedziała 
o inicjatywach i dobrych praktykach w sołectwie Józefów.  
Następnie prezes LGD Wioletta Wilkos przedstawiła bieżące 
informacje na temat „Wsparcia przedsięwzięć na terenach 
wiejskich za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej”. 

Konferencja była wspaniałą okazją inauguracji konkursu 
„Sołtys Ziemi Kraśnickiej 2019”.

Kapitula w składzie: Wioletta Wilkos – prezes Zarządu LGD oraz burmistrzowie Annopola i Urzędowa, 
wójtowie gmin: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek, oceniła 
17 zgłoszeń sołtysów i przyznała punkty w kategoriach – podejmowanych i zrealizowanych zadań komunalnych 
w sołectwie, organizacji różnych akcji społecznych z mieszkańcami, współpracy ze stowarzyszeniami i samorządem, 
planowanych inicjatyw. Decyzją kapituły zostały przyznane wyróżnienia dla sołtysa z każdej gminy ziemi 
kraśnickiej.    

W obecności członków kapituły zostały wręczone wyróżnienia dla 9 sołtysów. Z gminy Kraśnik wyróżnienie 
przypadło dla pani Haliny Rycerz, sołtysa Słodkowa Pierwszego. Spotkanie uświetniły występy Kabaretu 
z  Łychowa  oraz  zespołu  „Vox Celestis”. 
                                                                                                                                             Wioletta Wilkos

Dzień z technologią
W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży zorganizowany 

został „Dzień z Technologią”. Wszyscy uczniowie tego dnia mogli korzystać z telefonów komórkowych i tabletów, 
którymi łączyli się z ogólnie dostępnym, bezprzewodowym Internetem. Nauczyciele prowadzili lekcje w oparciu 
o nowoczesne technologie. W tym dniu uczniowie klas młodszych słuchając pogadanek p. Konrada Kasperka 
i p. Łukasza Kiełba oglądali i omawiali bajki edukacyjne przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu i telefonii komórkowej. Uczniowie klas starszych pod opieką p. Anety Mirosław i p. Krzysztofa 
Kuśmierczyka zapoznawali się z ma- 
teriałami mówiącymi o zagrożeniach 
płynących z nieodpowiedzialnego 
korzystania z Internetu. Uczniowie 
z klas V–VIII wzięli również udział 
w interaktywnym quizie w serwisie 
kahoot. 

Tego dnia w szkole odbył się 
również gminny konkurs informa-
tyczny „Bezpieczni w cyberprze-
strzeni”. W konkursie tym wystarto-
wali uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Kraśnik. Postawione przed nimi zadanie polegało na stworzeniu 
prezentacji multimedialnej opisującej zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Podsumowaniem szkolnego dnia z technologią był apel, podczas którego zebrani wysłuchali wystąpienia 
oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku asp. sztab. Janusza Majewskiego. Po wystąpieniu Policji 
głos zabrał wójt Mirosław Chapski, który po kilku zdaniach wstępu wraz z dyrektor Anną Myszak wręczył nagrody 
zwycięzcom gminnego konkursu informatycznego. Ostatnim akcentem apelu było wyświetlenie najwyżej ocenionej 
prezentacji multimedialnej wykonanej przez Kingę Kasperek i Magdalenę Kuropatwę.

Łukasz Kiełb
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