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Historia klubowej piłki nożnej w Stróży sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy grono sympatyków futbolu 
z panem Euzebiuszem Lenartem na czele utworzyło LZS „Stróża”, który uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej na 
terenie województwa lubelskiego. Niestety w latach 80. zniknął on ze sportowej mapy Lubelszczyzny. Na szczęście 
z inicjatywy byłych piłkarzy – Stanisława Mroza, Stanisława Kota i Ryszarda  Koziary – odrodził się w 1999 r. pod 
nazwą Ludowy Klub Sportowy „STRÓŻA”. Od tego czasu Klub uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej w różnych 
kategoriach wiekowych. Drużyna seniorów rozpoczynała rozgrywki w klasie C, aby w 2006 r. awansować do V ligi 
woj. lubelskiego, pomimo wielu starań zarządu Klubu i zawodników nie udało się na dłużej zagościć w tej lidze. 
Dopiero w sezonie 2017–2018 udało się ponownie wrócić do V ligi i utrzymać się w niej na sezon 2019–2020. 
W chwili obecnej w Klubie trenuje i bierze udział w rozgrywkach około 60 zawodników w kategorii trampkarz, junior 
młodszy, senior. W dniu 4 sierpnia na stadionie sportowym w Stróży odbyły się uroczystości  jubileuszu 20-lecia 
powstania LKS „STRÓŻA”. Jak na urodzinowe święto piłkarskiego klubu przystało, towarzyszyły mu rozgrywki 
sportowe. Najpierw w turnieju zagrały drużyny juniorów młodszych, w rywalizacji których najlepsza okazała się 
„Janowianka” Janów Lubelski – 1. miejsce, 2. miejsce „Stal” Poniatowa, 3. – „Iskra” Krzemień, 4. – gospodarz 
turnieju LKS „Stróża” oraz na 5. miejscu uplasował się UKS Dys. Wyłoniono także  trzech najlepszych zawodników. 
Królem Strzelców został zawodnik „Stali” Poniatowa – Jakub Wójcik, Najlepszym Graczem – Konrad Mrozek UKS 
Dys, a Najlepszym Bramkarzem Turnieju – Kacper Król z „Janowianki”. Po nich na murawę wybiegł zespół LKS 
„STRÓŻA”, który w meczu 2. rundy Pucharu Polski zmierzył się z GLKS Potok Wielki. Podopieczni trenera 
Anatolija Lavryshyna w piękny sposób wpisali się w obchody, bo pokonali swojego przeciwnika 6:1 
i awansowali do kolejnego etapu. Po nich przed publicznością zgromadzoną na stadionie w Stróży zaprezentowali się 
oldboye LKS „STRÓŻA” i „Victorii” Parczew. W tym przypadku również pewnie wygrali gospodarze 5:3. 
Najmłodsza grupa sympatyków piłki nożnej wraz z rodzicami mogła uczestniczyć w konkurencjach sportowych 
z nagrodami oraz skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Po zakończeniu meczu oldboi odbyła się oficjalna część 
uroczystości. Życzenia i gratulacje działaczom, piłkarzom i trenerom LKS „STRÓŻA” złożyli wójt gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski, przewodniczący Rady Gminy Leszek Bańka, wicestarosta kraśnicki Karol Rychlewski. Życzenia 
i gratulacje oraz odznaczenia zasłużonym działaczom wręczył Zbigniew Bartnik – prezes LZPN.  Odznaczenia 
otrzymali: Euzebiusz Lenart, Andrzej Piekarz, Dawid Szczuka, Ryszard Koziara, Przemysław Mróz. W imieniu 
Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS  w Lublinie życzenia gratulacje i odznaczenia przekazał Wiesław Nowak, 
który był zawodnikiem LZS „Stróża” w latach 60. Odznaczenia – Złote Odznaki Zasłużony Działacz LZS otrzymali: 
Stanisław Mróz, Zbigniew Pielaszkiewicz, Ryszard Koziara. Działacze i zawodnicy otrzymali również Złote, Srebrne 
i Brązowe Honorowe odznaki LZS. Przedstawiciele LZPN oraz ZWZ LZS przekazali na ręce Pani prezes LKS 
Grażyny Lamorskiej i wicepre-
zesa Mirosława Gawlika pa-
miątkowe puchary i grawery, 
pamiątkowy puchar przekazał 
również przedstawiciel KS 
„Victoria” Parczew. Tym, którzy 
angażowali się w działalność 
Klubu w przeszłości i czynią to 
teraz podziękowali prezes 
G r a ż y n a  L a m o r s k a  o r a z  
wiceprezes Mirosław Gawlik, 
wręczając pamiątkowe grawery 
oraz pisemne podziękowania. Po 
zakończeniu części oficjalnej 
świętowano przy grilu i muzyce. 

(inf. wł.)

20 lat Ludowego Klubu Sportowego „STRÓŻA”
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W dniu 30 czerwca br. na obiektach 
kraśnickiego MOSIR-u miał miejsce Festiwal 
„Maliniaki 2019”, organizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku. W programie imprezy były 
liczne konkursy, występy lokalnych zespołów 
artystycznych, kiermasz rękodzielnictwa, stoiska 
promocyjno-informacyjne gmin oraz instytucji 
i organizacji rolniczych, ponadto wiele atrakcji dla 
dzieci. Mimo upalnej pogody publiczność dopisała. 
Na koncercie gwiazdy wieczoru – Natalii Szroeder 
– bawiły się tłumy.
 Specjalne stoisko promocyjne na „Maliniaki” 
przygotowała gmina Kraśnik i zdaniem bardzo 
wielu osób z publiczności należało ono do 
najbardziej ciekawie i atrakcyjnie urządzonych. Na 
stoisku były wyroby ceramiczne garncarza z Lasów 
– Arkadiusza Maja, wyroby rękodzieła Iwony 
Hałabiś ze Słodkowa Trzeciego, część przebogatej 

kolekcji unikalnych zbiorów kolekcjonera ze Stróży 
Marka Soleckiego. Całość była wkomponowana 
w krzewy i kwiaty ogrodowe z gospodarstwa 
ogrodniczego Janusza Siembidy ze Spław 
Pierwszych. „Maliniaki” kojarzą się oczywiście 
z dorodnymi malinami, więc można było posma-
kować świeżych owoców z plantacji Grzegorza 
Krzysztonia z Karpiówki. Były także wypieki, 
przepyszne ciasta Jadwigi Kuropiewskiej z Podlesia. 
      Za to społeczne zaangażowanie w wystrój stoiska 
promocyjno-informacyjnego gminy Kraśnik należą 
się wszystkim słowa podziękowania.
                                                                                                                              

                Andrzej Wojtan

Stoisko gminy Kraśnik na „Maliniakach”

Hołd poległym mieszkańcom wsi – 12 lipca

W dniu 29 września 2017 r. zostało ustanowione święto Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej dla ocalenia 

od zapomnienia i upamiętnienia zasług chłopów w walce z okupantami w czasie II wojny światowej.  Wojewódzkie 

uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej odbyły się 

12 lipca br. w Szczecynie (gmina Gościeradów).  Uczestnicy 

uroczystości złożyli hołd mieszkańcom polskich wsi za ich 

patriotyczną postawę podczas II wojny światowej, za 

wspieranie polskiej partyzantki, włączanie się w działania 

konspiracyjne oraz pomoc, jakiej polska wieś udzielała osobom 

ukrywającym się przed prześladowaniami. Tego dnia po 

południu mszę świętą w Sanktuarium Maryjnym w Kraśniku,  

w intencji ofiar poniesionych przez mieszkańców kraśnickich 

wsi, odprawił ks. dziekan, proboszcz parafii pw. WNMP 

w Kraśniku Jerzy Zamorski. We mszy św. uczestniczyły 

delegacje z powiatu kraśnickiego. Następnie uczestnicy z gminy Kraśnik udali się z kwiatami i zniczami do Słodkowa 

Trzeciego w miejsce, z którego Niemcy głównie w lutym 1943 r. 47 mieszkańców do więzień. Dotychczas 

nie udało się ustalić miejsca śmierci i pochówku wielu z nich.

Mirosław Chapski

wywieźli 
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Zajęcia dla seniorów
Gminny Ośrodek 

P o m o c y  S p o ł e c z n e j  
w Kraśniku w dalszym ciągu 
r e a l i z u j e  w  r a m a c h  
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
L u b e l s k i e g o  n a  l a t a  
2014–2020 projekt  pt .  
„Jesień pełna życia  –  
wsparcie seniorów, w tym 
osób niepełnosprawnych, na 
terenie gminy Kraśnik”. Jego 
adresatami jest grupa 36 
seniorów w wieku 60+, 
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  
Kraśnik. 

Seniorzy,  k tórzy  
uczestniczą w projekcie, 
mają możliwość skorzystania 
z wielu zintegrowanych 
zajęć. Aktywne spędzanie wolnego czasu w projekcie daje możliwość osobom starszym, w tym niepełnosprawnym, 
zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, ale przede wszystkim umożliwia stały kontakt pomiędzy uczestnikami. 
Zajęcia dla seniorów odbywają się w dwóch świetlicach wiejskich: w Spławach Drugich i Słodkowie Drugim. 

W trakcie realizacji projektu uczestnicy w ostatnim czasie skorzystali z takich form wsparcia, jak: zajęcia 
gimnastyczne, warsztaty z lekarzem (specjalistą neurologiem), zajęcia komputerowe, poradnictwo prawne, 
psychologiczne i rodzinne, warsztaty mające na celu utworzenie grup samopomocowych, warsztaty 
z kosmetologiem. Ponadto uczestniczyli w wycieczce oraz ognisku integracyjnym. 

Większość zajęć dla 
u c z e s t n i k ó w  
r e a l i z o w a n a  j e s t  
w dwóch grupach, 
podzielonych po 18 
o s ó b .  S e n i o r z y  
wspólnie uczestniczyli 
w  w y c i e c z c e  
d o  M u z e u m  W s i  
L u b e l s k i e j  
w  L u b l i n i e ,  
z w i e d z i l i  w r a z  
z przewodnikiem cały 
obiekt, przy czym 
mogli sprawdzić oraz 
przypomnieć sobie jak 
funkcjonowały stare 
s p r z ę t y  r o l n i c z e  
w y k o r z y s t y w a n e  
w gospodars twach 

sprzed lat. Wspólnie także uczestniczyli w ognisku zorganizowanym w miejscowości Rudki. Tam mieli możliwość 
przybyć ze swoimi wnukami, gdyż celem ogniska była wzajemna integracja między pokoleniami. 

W najbliższym czasie w ramach projektu będą realizowane kolejne formy wsparcia o różnorodnej tematyce, 
w tym edukacyjnej, aktywizującej, kulturalnej, a także aktywne spędzanie wspólnie wolnego czasu. Dzięki nim 
seniorzy będą mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i mile spędzać czas we 
wspólnym gronie. 

Ewelina Nita
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Działają dla siebie i regionu
Startują w konkursach kulinarnych, 

organizują warsztaty, imprezy, współorganizują 
dożynki, promują wieś i gminę poza jej 
granicami. Taka jest rola kół gospodyń 
wiejskich.

W dniu 4 października 2018 r., Sejm 
przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. 
Nowe prawo  określa m.in. formy i zasady 
zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, 
tryb ich zakładania oraz organizację kół 
gospodyń wiejskich. Co ważne, KGW zyskały 
osobowość prawną.  Mogą prowadzić 
działalność społeczno-gospodarczą na własny 
rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń 
wiejskich. Oznacza to, że koła gospodyń 
wiejskich stają się w pełni samorządnymi 
organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi 
m.in. od kółek rolniczych oraz od administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.  
Nigdy wcześniej KGW nie miały takich warunków do działania jak obecnie. Koła gospodyń wiejskich (KGW), które 
złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotację w wysokości od 3000 do 5000 złotych. 
Zależy to od liczby członków koła. Jednorazową dotację w wysokości 3000 zł otrzymuje KGW liczące do 30 
członków.

Jako pierwsze, w grudniu ubiegłego roku zostało zarejestrowane KGW w Stróży. W skład Zarządu wchodzą: 
Alicja Depa – przewodnicząca, Mirosława Pyzik – zastępca przewodniczącej, Irena Kaźmierak – skarbnik. Ich 
działalność, dzięki otrzymanym środkom finansowym, jest już mocno widoczna w środowisku.

W dn. 23 lutego br., Koło Gospodyń Wiejskich ze Stróży zorganizowało warsztaty kulinarne. Warsztaty 
obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. 
Podczas szkolenia teoretycznego, prowadzonego 
przez kucharzy z restauracji „Koncertowa” z Lublina, 
uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak 
wyszukiwać i promować lokalne, regionalne 
i tradycyjne produkty oraz poznali zasady 
wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej 
i lokalnej. Podczas części praktycznej uczestniczki 
pod okiem szefów kuchni – małżeństwa Wójcik – 
przygotowywały jarskie potrawy. W warsztatach 
wykorzystano praktyczną formę zajęć opartą na 
pokazie oraz degustacji. Uczestnicy zajęć zdrowego 
żywienia zobaczyli, jak wygląda zdrowe odżywianie 
w praktyce, przekonali się, że jest smaczne i może być 
łatwe i szybkie w przygotowaniu. Każdy otrzymał też 
materiały podsumowujące zajęcia, zawierające 
przepisy na potrawy przygotowywane podczas zajęć.

Panie z KGW w Stróży w dniu 10 marca 
zorganizowały warsztaty florystyczne. Warsztaty miały na celu rozwój twórczy uczestniczek zajęć oraz nabycie przez 
nie praktycznych umiejętności z zakresu florystyki. Poprowadziła  je specjalistka z firmy Planta Optima. Pokazała 
kilka stylów układania kompozycji kwiatów. W wyniku spotkania powstały przepiękne kompozycje kwiatowe.

W dniu 21 lipca br. KGW wzięło udział w VI Festiwalu Kulinariów i Sztuki Ludowej w Kraśniku. Był 
to jarmark różnorodnych produktów lokalnych i tradycyjnych. Kobiety ze Stróży zorganizowały bardzo atrakcyjne 
stoisko promocyjne z własnymi produktami. Przy stoisku gromadziły się tłumy publiczności.

Aneta Kulina, Andrzej Wojtan
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Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lasy
 W dniu 11 stycznia 2019 r. odbyło się 

pierwsze zebranie założycielskie Koła 

Gospodyń Wiejskich w sołectwie Lasy. 

Koło zostało zarejestrowane w powiato-

wym biurze Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku  

w dniu 8 marca 2019 r., decyzją nr 0052-

-2019-005354. W skład koła wchodzi 21 

osób. Zarząd składający się z 5 osób 

reprezentują: Jadwiga Malinowska – 

przewodnicząca,  Edyta Surowiec – zastępca 

przewodniczącej, Barbara Przypis – 

sekretarz, Małgorzata Maj – skarbnik oraz 

Zenobia Tchórz – członek. Główne cele 

przyjęte do realizacji przez Koło skupiają się 

na: organizowaniu różnych form aktywności integrujących społeczność lokalną, umacnianiu w świadomości 

społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej zwyczaje i tradycje, 

organizowaniu przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, organizowaniu i wspieraniu działań przybliżających 

mieszkańcom kulturę wysoką (teatr, filharmonia, muzeum itp)., promowaniu i organizowaniu działań z zakresu 

edukacji ekologicznej, organizowaniu imprez kulturalnych promujących różne formy spędzania wolnego czasu dla 

wszystkich grup wiekowych sprzyjających rozwojowi zainteresowań i przeciwdziałających nudzie – rajdy, pikniki, 

warsztaty, pokazy itp.

W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wg przyjętego przez członków Koła planu działania odbyły się 

takie imprezy, jak: styczeń – kulig konny z ogniskiem; marzec – Babski wieczór, warsztaty rękodzielnicze - robienie 

palm i pisanek; maj – Akcja sprzątania Świata – członkinie koła pracowały społecznie przy pracach porządkowych na 

działce sołeckiej oraz odbył się rajd rowerowy z edukacją ekologiczną i quizami; czerwiec – Noc Kupały – wicie 

wianków, quizy  i  zabawa przy ognisku; lipiec – warsztaty garncarskie. Dalsze przewidziane działania to wiele 

imprez i działań kulturalno-oświatowych prowadzonych dla mieszkańców i wspólnie z mieszkańcami. Koło  

Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lasy pozyskało dotację od ARiMR – decyzja nr BP052.8321.000001.2019/KGW 

w wysokości 3000 zł, którą przeznaczy w pierwszej kolejności na zakup wyposażenia do organizowania imprez 

plenerowych, stroje oraz na inne działania statutowe. Pomimo trudności lokalowych – sołectwo dysponuje tylko 

działką sołecką – udało się nam zorganizować wiele imprez i spotkań dla naszej społeczności, co daje nadzieję na 

dalszą i szerszą integrację, zachęca również do dalszej pracy przy organizowaniu nowych przedsięwzięć – mówią 

członkinie  KGW. 

Noc Kupały bywa często nazywana „Sobótką”. Mając to na uwadze członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 

Sołectwa Lasy w dniu przesilenia letniego, tj. w sobotę 22 czerwca na działce sołeckiej zorganizowały Kupalnockę 

czyli Sobótkę po polsku (na zdj.). Było więc wicie wianków ze zgromadzonych „magicznych” ziół i kwiatów, 

wspólne rozpalanie ogniska, śpiewy i tańce przy ognisku czy pieczenie kiełbasek. Zabawa trwała do późnej nocy, 

a w przerwach tańców odbył się mini turniej piłki nożnej i badmintona. 

Jadwiga Malinowska, Barbara  Przypis

W dniu 28 lipca br. odbyły się wybory delegatów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie 
kraśnickim. Z terenu gminy Kraśnik zostali wybrani: Jerzy Serwinek z Kolonii Pasieka oraz Anna Dul z Podlesia. 
Trzeba im życzyć wytrwałości i sukcesów w działaniach na rzecz rolników i rolnictwa terenu gminy Kraśnik. 

Andrzej Wojtan

Wybrani do izb rolniczych
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TRAKCIE TERMOMODERNIZACJI

W związku z realizacją projektu pn. 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w gminie Kraśnik”, który jest 

współfinansowany ze środków Europej- 

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Opera- 

cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020, w kilku miejscowościach naszej 

gminy, na budynkach użyteczności 

publicznej trwają prace modernizacyjne. 

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne 

polegające na wykonaniu prac termo-

modernizacyjnych w czterech budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych 

w gminie Kraśnik, tj. budynku przedszkola 

w Stróży-Kolonii, świetlicy wiejskiej w Stróży, 

budynku Szkoły Podstawowej w Kowalinie 

i budynku świetlicy wiejskiej w Spławach 

Pierwszych. Zakres prac przy obiektach obejmuje 

m.in. ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, 

wymianę pokrycia dachowego, modernizację 

centralnego ogrzewania oraz oświetlenia, 

w niektórych również wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej. Termin zakończenia wszystkich prac 

planowany jest na koniec 2019 roku. W chwili 

obecnej prace dość mocno zaawansowane są 

w dwóch budynkach – Szkole Podsta- 

wowej w Kowalinie oraz Przedszkolu 

w Stróży-Kolonii, ponieważ tam muszą 

być ukończone z końcem wakacji. 

Termomodernizacja to nie tylko estetyka, 

ale również redukcja emisji zanie-

czyszczeń w gminie Kraśnik poprzez 

racjonalne i oszczędne zużycie energii 

w budynkach użyteczności publicznej 

dzięki czemu znacznie obniżą się koszty 

ogrzewania tych obiektów.

    Daniel Kasperek
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W czerwcu 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, która została 

już zrealizowana. Drugim zadaniem jest budowa nowego 

budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem 

wyposażenia. Budynek będzie wyposażony w niezbędne 

instalacje. Teren zostanie utwardzony i ogrodzony, również 

wykonane zostaną nasadzenia. Ponadto na terenie nieruchomości zaplanowano  miejsca postojowe, w tym jedno dla 

osoby niepełnosprawnej. Świetlica zostanie wyposażona w meble i sprzęty niezbędne do jej funkcjonowania. Termin 

zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na 2020 rok. Celem głównym projektu jest poprawa 

funkcjonalności przestrzeni publicznych i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego dzięki rewitalizacji 

obszarów problemowych w gminie Kraśnik. 

Daniel Kasperek

Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpiówka

Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł, znane od 

neolitu. Polega na ręcznym wyrobie z gliny naczyń 

i przedmiotów codziennego użytku. Garncarstwo w powiecie 

kraśnickim posiada bardzo bogatą tradycję, ale w ostatnich 

latach możemy zauważyć duży kryzys w rozwoju tego 

rzemiosła.

Od najstarszych wieków garncarstwem zajmowali się 

zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Każdy chyba zna związane 

z tym rzemiosłem i bardzo popularne powiedzenie „Nie święci 

garnki lepią”. O jego prawdziwości mogli się przekonać 

wszyscy chętni mieszkańcy sołectwa Lasy, biorąc udział 

w zorganizowanych w dniu 5 lipca 2019 r. przez Koło 

Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lasy warsztatach garncarskich. 

Prowadził je pan Arkadiusz Maj – garncarz młodego 

pokolenia, z pasją i zamiłowaniem, należący do Stowarzy- 

szenia Twórców Ludowych. W bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiedział o swojej przygodzie 

z garncarstwem, zaprezentował swoje wyroby – tradycyjne i współczesne naczynia inspirowane sztuką ludową. 

Zdradził on również techniki lepienia ręcznego i na kole tradycyjnym.  Najciekawszym momentem, który wywołał 

wiele pozytywnych emocji, była możliwość samodzielnego tworzenia z gliny. Korzystając z rad mistrza, spod rąk 

amatorów wyłaniały się patery, koszyczki, miseczki, dzbanuszki i różne figurki. Najodważniejsi spróbowali swoich 

sił w toczeniu na kole garncarskim.
 Barbara Przypis,  fot. J. Dobrzyńska

Nie święci garnki lepią
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Informujemy, że uruchomiono program priorytetowy na lata 2019–2023 pn.: „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Podczas konferencji w Ministerstwie Środowiska podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Dzięki temu 
porozumieniu zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznawania dofinansowania dla rolników. 
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości gleb użytkowanych rolniczo. 

Budżet programu wynosi 300 mln zł. 
 W jego ramach dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników 
posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). 
 Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację 
przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R). 
 Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia 
wynosić będzie odpowiednio:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie 

przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2)  do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 

25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3)  do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 

50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów 
mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania 
nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183, poz. 1229),

2)  środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. 

Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wapnowanie-gleb 
Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz 

Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej:
Https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

opracowała  Marzena Pielaszkiewicz

WAPNOWANIE GLEB – dotacja do zakupu wapna

Sukcesy Taekwondeków ze Stróży
Oliwia Ostrowska oraz Igor Sochal, mieszkańcy gminy 

Kraśnik, reprezentanci Kraśnickiej Akademii Taekwon-do, pod 
czujnym okiem trenera Marcina Olszówki zaliczyli bardzo dobry start 
na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Juniorów Młodszych 
w Taekwon-do w bieżącym roku.  W dniach 10–11 maja 2019 r. 
w Białej Podlaskiej Oliwia zdobyła srebrny medal w walkach i została 
wicemistrzynią Polski. Natomiast w dniach 24–26 maja 2019 r. 
w Nowej Rudzie Słupiec, Igor uplasował się tuż za podium, zajmując 
bardzo dobre 5. miejsce w walkach. Gratulujemy Oliwii i Igorowi 
super wyników sportowych oraz życzymy sukcesów w następnych 
sezonach startowych.

Marcin Olszówka


