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W sobotę 21 września 
br. w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Stróży odbyły 
s ię   Międzywojewódzkie  
M i s t r z o s t w a  M ł o d z i c z e k  
w zapasach kobiet. Organi-
zatorem zawodów był Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy przy 
Szkole Podstawowej w Stróży, 
który w bieżącym roku szkolnym 
obchodz i  swo je  20 - l ec i e  
d z i a ł a l n o ś c i .  W t u r n i e j u  
wys t a r towa ło  ponad  100  
zawodniczek z 20 klubów 
zapaśniczych reprezentujących 
cztery województwa: podkar- 
packie, świętokrzyskie, łódzkie 
i lubelskie. 

W uroczystym otwarciu 
zawodów udział wzięli m.in.: 
marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta kraśnicki Andrzej Rolla, wójt gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski oraz wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego Mieczysław Czwaliński. Podczas rozpoczęcia 
mistrzostw zarząd klubu LUKS STRÓŻA uhonorował pamiątkowymi medalami i paterami zasłużonych działaczy, 
trenerów oraz zawodników, którzy na przestrzeni 20 lat zdobywali medale mistrzostw Polski. Odznakę Ministra 
Sportu „Zasłużony dla Sportu” otrzymał obchodzący w tym roku 30-lecie pracy trenerskiej Sylwester Janik – prezes 
i trener LUKS Stróża.

Po całodniowej rywalizacji, miejsca na podium wywalczyły trzy zawodniczki reprezentujące nasz klub: 
Likos – srebrny medal kat. 33 kg; 

Łucja – srebrny medal kat. 42 kg; 
Natalia – brązowy medal kat. 46 kg. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
ekipa ZTS Sokoła Lublin, a pozostałe 
miejsca na podium uzupełnili GKS Armaty 
Stoczek Łukowski oraz MKS Cement Gryf 
Chełm.
– W imieniu własnym oraz zarządu klubu 
dziękujemy wszystkim, którzy swoim 
zaangażowaniem i pracą wsparli nas 
podczas organizacji tych zawodów, jak 
również tym wszystkim, którzy wspierali nas 
na przestrzeni 20 lat działalności klubu – 
trenerzy Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Stróży.                                                                                       

            Łukasz Kiełb

Paulina 
Woźniak 

Małek 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek – Stróża 2019
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Udział w obozie językowym EuroWeek
W dniach od 27 września do 1 października 

2019 r.  uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Kowalinie i Szkoły Podstawowej w Stróży wzięli 

udział w projekcie językowym EuroWeek – Szkoła 

Liderów w Długopolu-Zdroju. Euroweek jest 

p r o g r a m e m  e d u k a c y j n y m  d l a  d z i e c i  

i młodzieży w wieku szkolnym, który ma na celu 

d o s k o n a l e n i e  u m i e j ę t n o ś c i  j ę z y k o w y c h  

w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie 

zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program 

rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko 

zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, 

komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność. 

Euroweek jest prowadzony przez starannie zrekrutowanych i sprawdzonych w wieloetapowym procesie wersyfikacji 

wolontariuszy z całego świata, którzy mają za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów 

w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności w międzynarodowym środowisku. W tym celu doświadczeni 

wolontariusze i wolontariuszki przekazują informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz 

mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób nowoczesny i interaktywny, jak i niezwykle przystępny, co sprzyja 

zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień. W celu podniesienia umiejętności społeczno-

-komunikacyjnych uczestników, program Euroweek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie 

poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu naukę umiejętności współpracy i budowania teamu, a także poprzez 

warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz symulacje dyskusji publicznych. 

W czasie naszego pobytu zajęcia prowadzili wolontariusze z krajów takich, jak: Kolumbia, Meksyk, Wietnam, 

Algieria czy Indonezja. Wszyscy z dużym zaangażowaniem brali udział w warsztatach integracyjnych, bawili się, 

tańczyli oraz mogli bliżej poznać kraje, z których pochodzą wolontariusze podczas prezentacji. Udział w obozie był 

niezapomnianym przeżyciem, dzięki któremu nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe, 

rozwinąć kreatywność, zintegrować się z innymi uczestnikami obozu. Wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe 

doświadczenia oraz wiedzę. Wykazali się samodzielnością i olbrzymią aktywnością podczas intensywnych zajęć 

edukacyjnych. Udział w EuroWeeku był możliwy dzięki wsparciu finansowemu gminy Kraśnik

Ewelina Sieczka

Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty
Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników 

oświaty. Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, 
jednak w dzisiejszych czasach nabiera ona wyjątkowego znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem 
i wychowawcą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również a może nawet przede wszystkim 
zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe wyzwania, które 
stawiane są współczesnemu społeczeństwu.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom 
placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, 
pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.

Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy
 Leszek Bańka          Mirosław Chapski
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Już 20 lat działania powiatu
W tym roku przypada 20. 

rocznica reaktywowania powiatu 
kraśnickiego. Od tej pory na mapę 
samorządową Polski, po likwidacji 
małych województw, wróciły 
powiaty. Powiat kraśnicki, to 
w s p ó l n o t a  m i e s z k a ń c ó w  
z dziesięciu gmin, w tym gminy 
wiejskiej Kraśnik. Uroczystości 
jubileuszowe 20-lecia powiatu 
kraśnickiego odbyły się 9 paź- 
dziernika br.  Na początek,  
o godz. 17.00 odprawiona została 
msza święta w parafii pw. Matki 
Bożej Bolesnej w Kraśniku. Część 
oficjalna po mszy św. miała miejsce 
w restauracji „Ludmiła”, przy 
ul. Fabrycznej. W uroczystości 
uczestniczyli  przedstawiciele 
w ł a d z  p a ń s t w o w y c h  
i samorządowych, obecni i byli radni powiatowi, pracownicy starostwa, przedstawiciele  jednostek organizacyjnych 
powiatu, wielu gości. Były gratulacje i życzenia dla władz powiatu dalszej aktywnej pracy na rzecz wszystkich 

mieszkańców regionu.
 W imieniu burmistrzów i wójtów 
całego powiatu życzenia przekazał wójt 
gminy Kraśnik Mirosław Chapski. 
Wszyscy przekazali też włodarzom 
powiatu pamiątkowe upominki i listy 
gratulacyjne. Zasłużeni samorządowcy, 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku otrzymali „Medale 
Starosty” oraz pamiątkowe statuetki. 
Okolicznościowe upominki otrzymali 
wszyscy radni poprzednich i obecnej 
kadencji. Podpisano także okolicz- 
nościowy akt jubileuszowy. Po części 
oficjalnej był poczęstunek i występ 
zespołu „The Postman”.

Andrzej Wojtan

Drogi w gminie Kraśnik
W dniu 12 września br. gmina Kraśnik podpisała umowę z wojewodą lubelskim na dofinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108381L na długości 930 m w miejscowości Słodków Trzeci, Stróża-Kolonia”. 
Łączny koszt zadania wynosi 1 197 706,92 zł. Wkład własny gminy Kraśnik wynosi 479 082,92 zł. Dofinansowanie 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 718 624,00 zł. W ramach robót wykonane zostaną: przebudowa 
ww. drogi na odcinku 930 m, budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
w Słodkowie Trzecim.

     Beata Kuśmierczyk-Kufel
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Plastyczne sukcesy przedszkolaków ze Stróży
 Tegoroczna trzydziesta ósma edycja powiatowego 
konkursu plastycznego „Pszczoła to skarb” okazała 
się dużym sukcesem dla przedszkolaków ze Stróży. 
Konkurs jest organizowany przez Centrum Kultury 
i Promocji w Kraśniku oraz Kraśnickie Koło 
Pszczelarzy i cieszy się olbrzymim powodzeniem. 
W   2019 zgłoszono do niego 251 prac z 36 
placówek szkolnych i przedszkolnych powiatu 
kraśnickiego. Przystąpiło do niego również 
dziewięcioro dzieci z Przedszkola w Stróży, które 

wykonały swoje prace różnymi technikami plastycznymi. 
Dwoje z nich zdobyło najwyższe lokaty w kategorii: 
przedszkola i klasy „0”. Pierwsze miejsce zdobyła praca 
Patrycji Biegaj, a drugie Zuzanny Kapuścińskiej z grupy 
„Motylki” pod opieką wychowawczyni – mgr Małgorzaty 
Soleckiej. Tegoroczny poziom nadesłanych prac był bardzo 
wysoki i Komisja Konkursowa była pod dużym wrażeniem 

zaangażowania dzieci w problem ochrony pszczół oraz ukazania w nich prozdrowotnych właściwości wyrobów 
pszczelarskich.

     Małgorzata Solecka

 roku

Powstaje nowa świetlica wiejska w miejscowości Karpiówka
 W czerwcu br. gmina Kraśnik rozpoczęła 

realizację projektu pn. „Odbudowa zdegradowanego 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Karpiówka”, współfinansowanego ze środków UE 

w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura 

społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Projekt 

składa się z dwóch zadań, pierwsze to rozbiórka starego 

budynku, drugim zadaniem jest budowa nowego 

budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem 

wyposażenia. Teren zostanie utwardzony i ogrodzony, 

również wykonane zostaną nasadzenia. Ponadto na 

terenie nieruchomości zaplanowano miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Świetlica zostanie 

wyposażona w meble i sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania. Termin zakończenia realizacji projektu to 2020 rok.  

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych i ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego dzięki rewitalizacji obszarów problemowych w gminie Kraśnik. W tej chwili trwają prace przy 

wznoszeniu ścian. Do zimy będzie wykonana konstrukcja dachowa. Koszt zadania wynosi 1 083 782,45 zł.           

Daniel Kasperek
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Przedszkolaki ze Stróży uczyły się ważyć
 W dniu 14 października 2019 r. w Przedszkolu w Stróży 

Marek Solecki – znany w kraju kolekcjoner staroci zapoznawał 

dzieci z technikami ważenia na różnych typach zabytkowych 

wag ze swej kolekcji. W użyciu były wagi stołowe o nośności od 

1 kg do 20 kg, sprężynowe, kantarki, uchylne, wisząca 

równoramienna „Temida”, dziesiętna ze Lwowa o nośności do 

50 kg oraz sklepowa typu SJ15 z okresu PRL-u. Wszystkie wagi 

pomimo upływu wielu lat były w pełni sprawne. Uszkodzone 

egzemplarze zostały wcześniej fachowo naprawione 

i zachowawczo zakonserwowane. W zajęciach wzięły udział 

cztery grupy przedszkolaków: „Motylki”, „Pszczółki”, 

„Wiewiórki” i „Tygryski”. Dzieci po krótkiej prezentacji wag 

i zasad ich działania ważyły swoje zabawki przyniesione 

specjalnie na tę okazję z domu, porównywały ich ciężar, 

sprawdzały, ile waży opakowanie cukru. Wchodziły również 

w rolę sprzedawcy, odważając wyznaczoną wagę towaru – 

orzechów laskowych i cukierków. Ćwiczyły również swoją 

spostrzegawczość, szukając różnorodnych 

dekoracyjnych motywów (syrenek, smoków, 

orłów, pegazów) na ozdobnych żeliwnych 

korpusach zabytkowych wag. Unikalny 

w skali kraju pokaz przybliżył przedszkolakom 

dawne wagi i techniki posługiwania się nimi. 

Dzieci miały przy tym dużo zabawy i radości.     

    Małgorzata Solecka

Święto chleba i ziemniaka
Festyny rodzinne stały się już tradycją w sołectwie Lasy. W piękny i słoneczny dzień odbył 

się już kolejny festyn pod hasłem „Święto chleba i ziemniaka”. Głównymi organizatorami byli: młode ale prężnie 
działające Koło Gospodyń Wiejskich oraz sołtys 
i Rada Sołecka. Swoją obecnością zaszczycili nas 
wicestarosta kraśnicki Karol Rychlewski, przewodnicząca 
LGD Wioletta Wilkos, przedstawiciel Nadleśnictwa Kraśnik  
Krzysztof Czachór, zaprzyjaźnieni radni i sołtysi 
z innych sołectw. Ze swoim stoiskiem wystawiła się 
Powiatowa Stacja  Sani tarno-Epidemiologiczna 
w Kraśniku, która w tym roku obchodzi setną rocznicę 
rozpoczęcia działalności. Obecne panie służyły 
informacjami  na  temat  zagrożeń wirusowych 
i bakteryjnych, grzyboznawca przeprowadził pogadankę
z prezentacją naturalnych okazów na temat zbierania 
grzybów. Wszyscy mieszkańcy bawili się wyśmienicie. 

Barbara Przypis, fot. Jolanta Dobrzyńska

31 sierpnia 2019 r. 
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W niedzielę 25 sierpnia br. na stadionie sportowym w Urzędowie miały miejsce „Dożynki Powiatowo- 
Gminne”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminę Miejską Urzędów. Przy słonecznej, pięknej 
pogodzie w uroczystościach dożynkowych wzięły udział setki rolników z terenu powiatu kraśnickiego. Znaczący 
udział w tych uroczystościach mieli też przedstawiciele gminy Kraśnik. W korowodzie dożynkowym szedł poczet 
sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spławach, okazałe wieńce dożynkowe zaprezentowały sołectwa 
Kowalin i Mikulin. Grupa wieńcowa sołectwa Kowalin na czele z radnym Krzysztofem Pietraszkiem i sołtysem Anną 
Jagieła przygotowała wieniec tradycyjny w kształcie korony, zbudowany ze zbóż i prosa. Wieniec niosły 
i prezentowały członkinie Zespołu Ludowego „Kowalanki” z Kowalina, zespołu bardzo zasłużonego dla kultury 
powiatu kraśnickiego o ponad 40-letniej historii działania. Wieniec współczesny w kształcie serca przygotowały 
i prezentowały członkinie Rady Sołeckiej z Mikulina na czele z sołtysem Agatą Gumiela. 

Gmina Kraśnik przygotowała stoisko promocyjno-informacyjne, które było oblegane przez uczestników 
dożynek. Na stoisku można było podziwiać zbiory kolekcjonerskie Marka Soleckiego ze Stróży – prezesa 
Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów. Sołtys sołectwa Lasy Adam Kuzawiński prezentował haft krzyżykowy, którym 
zajmuje się  pani Genowefa Rzeźnik, oraz wyroby garncarskie Arkadiusza Maja z Lasów.  
Były przepyszne ciasta Jadwigi Kuropiewskiej z Podlesia. Przy stoisku dożynkowym nie mogło zabraknąć 
dorodnych snopów zbóż przodujących rolników z terenu gminy Kraśnik – pszenicy ozimej odm. Hondia Jarosława 
Strumińskiego ze Stróży-Kolonii oraz pszenicy ozimej odm. Metronom Ryszarda Kowala ze Słodkowa Trzeciego. 
C a ł o ś ć  s t o i s k a  b y ł a  
udekorowana kwiatami 
i krzewami Gospodarstwa 
Szkółkarskiego Janusza 
S i e m b i d y  z e  S p ł a w  
Pierwszych.

Osobne swoje stoi- 
ska na stadionie sporto- 
wym przygotowali także: 
Łukasz Woźniak ze Spław 
Drugich, wystawiając 
stoisko z produktami 
p s z c z e l i m i  i  J a n u s z  
Siembida „Gospodarstwo 
Szkółkarskie” ze Spław 
Pierwszych.

Z okazji Dożynek 
Kapituła Medalu Starosty 
Kraśnickiego postanowiła 
uhonorować Medalem 
Starosty i okolicznościową 
n a g r o d ą  w z o r o w y c h  
rolników z terenu powiatu . 
Medal Starosty otrzymał Marcin Kozub ze Spław Pierwszych. Starosta kraśnicki Andrzej Rolla przyznał także 
dyplomy za szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej grupie rolników. Z terenu gminy Kraśnik dyplom i nagrodę 
odebrał Jarosław Strumiński ze Stróży-Kolonii.
  Zgromadzona publiczność podczas Święta Plonów mogła podziwiać występy artystyczne artystów z terenu 
powiatu kraśnickiego, Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także gwiazdy 
wieczoru Patrycji Markowskiej.

Wspomnieć również należy o uroczystościach dożynkowych na terenie naszej gminy. W dniu 15 sierpnia 
w kościele pw. WNMP w Kraśniku dożynki obchodzili mieszkańcy gminy mieszkający na terenie tej parafii. Wieniec 
dożynkowy wykonany z tegorocznych zbiorów przynieśli mieszkańcy Kowalina. Na Święto Dziękczynienia 
w ostatnią niedzielę, 25 sierpnia, dożynki obchodziła razem z odpustem parafialnym parafia Stróża. Przebogaty 
w symbole wieniec dożynkowy przynieśli do kościoła parafialnego mieszkańcy Stróży-Kolonii, dziękując za zebrane 
dobre plony.

Andrzej Wojtan

 mieszkanka tego sołectwa

Gmina Kraśnik na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Urzędowie
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W tym roku trwa realizacja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie 

Kraśnik”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Prace przebiegają sprawnie 

i zostały już zakończone na obiektach Przedszkola w Stróży i Szkoły Podstawowej w Kowalinie, natomiast prace przy 

świetlicy wiejskiej w Stróży i świetlicy wiejskiej w Spławach Pierwszych są na ukończeniu. Wykonawcą wszystkich 

prac jest firma DOM-BUD pani Marleny Wojtaś z Rzeczycy Ziemiańskiej. Zakres prac przy obiektach obejmuje m.in. 

ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, modernizację centralnego ogrzewania oraz 

oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na koniec 

2019 roku. Termomodernizacja to nie tylko estetyka, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń w gminie Kraśnik 

poprzez racjonalne i oszczędne zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej dzięki czemu znacznie obniżą 

się koszty ogrzewania tych obiektów. Koszt zadania wynosi 1 617 438,13 zł.

Daniel Kasperek

Prace już wykonane:

Prace w trakcie realizacji:

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ zmieniają oblicze

Szkoła Podstawowa w Kowalinie Przedszkole w Stróży

Świetlica w Spławach Pierwszych Świetlica w Stróży
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W dniu 22 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Słodkowie Trzecim po raz piaty odbył się Powiatowy 
Konkurs Piosenki Ludowej „Jarzębinka”. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 15 wykonawców: w tym 
6 solistów oraz 9 zespołów z terenu powiatu kraśnickiego, które prezentowały się w 2  kategoriach wiekowych 
– uczniowie kl. I–III szkoły podstawowej oraz kl. IV–VIII szkoły podstawowej. 

 Łącznie liczba wykonawców wyniosła 80 osób. 
Jury w składzie: przewodniczący – p. Andrzej Gotner, inspektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Kraśniku, oraz p. Beata Szabat, muzyk, po wysłuchaniu  wszystkich wykonawców  zgłoszonych do 
Konkursu  postanowiło przyznać następujące nagrody  i wyróżnienia:

• Kategoria uczniowie klas I–III S.P.: I nagroda – Zespół „KORALIKI” z GDK w Zakrzówku, II nagroda – 
Zespół „WESOŁE NUTKI” z GOK w Urzędowie, III nagroda – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim 
gm. Kraśnik. Wyróżnienia – Emilia Wierzchowiak z GOK w Gościeradowie, Julia Turkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Stróży gm. Kraśnik, Antonina Hajdas ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie gm. Kraśnik.

• Kategoria uczniowie klas IV–VIII S.P.: I nagroda – Zespół „BLINOWIANECZKI” z GCK 
w Polichnie gm. Szastarka,  II nagroda – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Stróży gm. Kraśnik, III nagroda – Zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim gm. Zakrzówek, Wyróżnienia – Julia Majewska ze Szkoły 
Podstawowej w Ostrowie gm. Wilkołaz, Zespół „BYSTRE NUTKI” ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy gm. 
Zakrzówek, Zespół ze Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim gm. Kraśnik. 

Nagrody wręczali p. A. Gotner, p. Ryszard Kowal – sołtys sołectwa Słodków Trzeci, oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Słodkowie Trzecim – p. Marcin Siemion.

Przewodnicząca Jury p. Beata Szabat dziękując 
uczestnikom Konkursu podkreśliła rolę muzyki ludowej 
w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia, 
natomiast p. Andrzej Gotner przekazał w imieniu starosty 
kraśnickiego Andrzeja Rolli serdeczne pozdrowienia 
i gratulacje dla uczestników, instruktorów oraz 
wszystkich przybyłych na uroczystość. 

Konkurs zakończyło wystąpienie p. Mirosława 
Chapskiego wójta gminy Kraśnik – organizatora 
imprezy. Podziękował on wszystkim przybyłym na 
Konkurs za popularyzację kultury ludowej oraz ochronę 
naszego dziedzictwa kulturowego.

Agnieszka Lidia Płatek

W kategorii szkół 
ponadpodstawowych nie zgłoszono żadnego wykonawcy.

PIĄTA „JARZĘBINKA” na PIĄTKĘ 


