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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy mieszkańcom naszej wspólnoty 

i gościom najlepsze życzenia. 
Życzymy, aby czas Świąt upłynął Państwu 

w rodzinnej i świątecznej atmosferze, w życzliwości 
najbliższych. Niech spełniają się życzenia i marzenia. 
Niech Zmartwychwstały Pan wszystkim błogosławi.

W imieniu własnym, radnych i pracowników 
samorządowych życzenia składają: 

 Przewodniczący Rady Gminy                                       Wójt
                 Andrzej Hanaj                                    Mirosław Chapski

    

Kanonizacja Jana Pawła II będzie z pewnością dla nas wszystkich niezapomnianym wydarzeniem. Włączamy się 
w obchody kanonizacji organizując:
1. Konkurs Literacki o Janie Pawle II pod honorowym patronatem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. prof. dr 
hab. Antoniego Dębińskiego i Wójta Gminy Kraśnik Mirosława Chapskiego (regulamin konkursu na stronie 
www.gimnazjumstrozaakcja.pl)
2. Drogę Krzyżową w Wielki Piątek (18 kwietnia)  prowadzoną przez ks. Krzysztofa Chruścickiego i młodzież gimnazjalną. 
Uczestnicy Drogi Krzyżowej wyruszą  spod budynku Publicznego Gimnazjum w Stróży do Kościoła parafialnego. 
3. Uroczystą akademię w szkole (maj 2014 r.)
4. Montaż słowno-muzyczny w Kościele parafialnym w Stróży (maj 2014 r.)
5. Wystawę okolicznościową (kwiecień 2014 r.)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i współudziału w uroczystościach.   
                                                                                 

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie                                                                                                                    
                        Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży 

Obchody Kanonizacji Jana Pawła II

 „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd…”
 słowa  Karola Wojtyły    

zamieszczone w Tryptyku Rzymskim są dla nas mottem obchodów 
kanonizacyjnych.            

Pragniemy odkrywać to powołanie i razem z  naszym Patronem Janem 
Pawłem II szukać drogi do źródła.
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Wielu mieszkańców naszej gminy szuka pracy. zdobywają nowe kontrakty, co bezpośrednio przekłada się na 
Ponad 20 procent bezrobotnych w naszym województwie powstawanie nowych miejsc pracy. Tylko w ciągu ostatnich 
to osoby poniżej 25. roku życia. Jakie ma Pan pomysły na miesięcy aż 56 firm z naszego regionu uczestniczyło 
poprawę tej sytuacji? w misjach gospodarczych organizowanych przez Urząd 

Znam te dane. Mam pewne pomysły jak pomóc wielu Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Firmy z kilku 
z tych osób. Również mieszkańcom gminy Kraśnik. Właśnie branż m.in. spożywczej, drzewnej i IT promowały swoje 
pracujemy nad projektem pierwszej pracy dla absolwentów produkty i podpisywały zagraniczne kontrakty we Włoszech, 
uczelni wyższych. Mowa o studentach z najwyższą średnią Francji, Anglii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
ocen. Chodzi o to, by zaraz po opuszczeniu uczelni znaleźli oni i Szwecji. Lubelskie firmy nie powinny mieć kompleksów. 
zatrudnienie u przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, przedsiębiorstwa z terenu 
Koszty utrzymania takiego pracownika przez pierwszy rok województwa lubelskiego pod względem ilości zawartych 
zatrudnienia ponosiłby Urząd Marszałkowski. W ten sposób umów i ich wartości są w czołówce. 
młodzi ludzie nabywaliby doświadczenia, a pracodawcy Urząd Marszałkowski odpowiada za jedne z 
zyskiwaliby wykwalifikowaną kadrę. Chcemy, aby ten największych projektów związanych z upowszechnieniem 
program był finansowany ze środków Regionalnego sieci. Jakie są szczegóły tego projektu. Na co mogą liczyć 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tej chwili nasi mieszkańcy?  
prowadzimy rozmowy z poszczególnymi partnerami, którzy Dzięki wybudowanej sieci szerokopasmowej  łatwiej 
mieliby uczestniczyć w projekcie. Mówimy tu o uczelniach będzie tworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać inwestorów
wyższych i przedsiębiorcach. Jeżeli chodzi o pracę w naszym  i korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. To 
województwie wiele udało się już zrealizować. Na przykład szansa na kolejny skok cywilizacyjny dla województwa 
dzięki wsparciu z EFS na lata 2007-2013 ponad 10 tys. osób z lubelskiego. Prace przy budowie sieci szerokopasmowej 
naszego regionu rozpoczęło własną działalność gospodarczą. rozpoczęły się w połowie marca. W historii Samorządu 

Jest Pan marszałkiem typowo rolniczego regionu. Województwa Lubelskiego nie było jeszcze inwestycji 
Jak nikomu innemu powinno zależeć na rozwoju obszarów realizowanej na tak dużą skalę. Budujemy 2908 kilometrów 
wiejskich w naszym województwie. Jakie działania sieci szerokopasmowej. Sieć szerokopasmowa będzie 
podejmuje pan w tym kierunku. Jak ocenia pan kondycję przebiegała przez 198 jednostek samorządu terytorialnego. 
lubelskiej wsi? Dzięki niej, Internet dotrze do 95% gospodarstw domowych 

Lubelscy rolnicy wciąż borykają się z niestabilnością województwa lubelskiego. Potrzebujemy wyjątkowego 
rynku. Jednak trzeba zauważyć, że polska wieś się zmienia. zaangażowania wszystkich jednostek samorządu 
Głównie dzięki temu, że wzrasta nasza świadomość. Coraz terytorialnego. Nie mam wątpliwości, że nasz wspólny 
więcej gospodarzy i instytucji sięga po środki unijne.  wysiłek opłaci się wszystkim.
Płatności dla rolników i mieszkańców wsi w województwie Krzysztof Hetman, to nie tylko Marszałek 
lubelskim w latach 2007-2012 wyniosły 11,5 mld zł, z tego Województwa Lubelskiego, to również kandydat do 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4,4 mld zł. Dzięki Parlamentu Europejskiego. O co chce walczyć Krzysztof 
funduszom unijnym rozwijają się programy wspierające Hetman w Europie?
młodych rolników. Gospodarze zakupują sprzęt i podnoszą Województwo Lubelskie to moja mała ojczyzna 
swoje kwalifikacje. W dalszym ciągu będziemy dążyć do tego, z którą związałem się na całe życie. Zawsze tutaj wracam. 
żeby wzmacniać ten kapitał. Mówiąc o lubelskiej wsi nie Nawet kiedy pracowałem w Ministerstwie Rozwoju 
zapominajmy też o jej najmłodszych mieszkańcach. To Regionalnego na każdy weekend wracałem do Lublina. 
właśnie z myślą o nich na obszarach wiejskich powstają Dlatego jestem w pełni świadomy tego, że prawo Unii 
punkty przedszkolne, modernizowane są szkoły i biblioteki. Europejskiej obowiązuje na całym jej terenie, a więc dotyczy 
Dzięki temu, że jednostki OSP dostają nowy sprzęt wzrasta również  mieszkańców województwa lubelskiego. 
poziom bezpieczeństwa.   Uczestnicząc w jego tworzeniu, miałbym realny wpływ na 

Nowy unijny budżet to szansa dla przed- życie mieszkańców mojego regionu. Mając na względzie ich 
siębiorców. Tylko w ramach Regionalnego Programu dobro chciałbym powalczyć o miejsca pracy. Dziś wiemy, że 
Operacyjnego 2014-2020 na rozwój i promocję bezrobocie jest głównym problemem Europy nawet 
przedsiębiorczości zarezerwowano ponad 350 mln euro. W w najbogatszych krajach członkowskich. Dlatego jako 
poprzedniej perspektywie firmy z naszego województwa kandydat PSL proponuje uruchomienie środków z budżetu UE 
również wykorzystały miliardy złotych. Na co poszły te na pobudzenie zatrudnienia wśród młodych ludzi. Chodzi 
pieniądze, jakie są efekt ich wykorzystania i jak ocenia Pan o niebagatelną kwotę 1 mld euro na 10 milionów obywateli. 
konkurencyjność naszych przedsiębiorstw ? Będę również dążył do wprowadzenia niskiego poziomu 
Więcej miejsc pracy – to przesłanie kierowało zarządem podatku VAT na mieszkania. Chciałbym, aby w całej 
województwa podczas wyboru priorytetów przy podziale 2,23 wspólnocie wynosił on od 2 do 5 procent. Pracując w Brukseli 
miliarda euro, które otrzymamy jako dotacje Regionalnego nie zapominałbym o województwie lubelskim. To właśnie tu 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Promocja jak nigdzie indziej mieszkańcy czekają na budowę nowych 
przedsiębiorczości to podstawa, dzięki niej nasze firmy dróg ekspresowych, zerową stawkę podatku VAT na Internet 

Walczymy o miejsca pracy – wywiad z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem
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Jerzy Węzka. Homilię o ks. Stanisławie Zielińskim wygłosił 
proboszcz parafii w Stróży, nawiązując dialog z uczniami 
o biografii patrona. Dalsza część uroczystości odbyła się 
w szkole. Wśród zaproszonych gości, których serdecznie 
powitała dyrektor Anna Myszak, znaleźli się kapłani, 
przedstawiciele władz samorządowych i Bractwa ks. 
Stanisława Zielińskiego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół 
z terenu gminy, nauczyciele, pracownicy, emeryci, rodzice 
i uczniowie. Kluczową częścią uroczystości szkolnej był 
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli: 
Bożenę Brytan i Dariusza Bochniaka o życiu, działalności 
i posłudze kapłańskiej ks. Stanisława Zielińskiego. 
W występie wzięła udział duża grupa uczniów, którzy są 
zawsze chętni do przekazywania wiedzy o swoim patronie. 

Po zakończeniu części artystycznej głos zabierali 
przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Kraśnicki 
Andrzej Maj, Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski oraz 
prezes Bractwa księdza Stanisława Zielińskiego Jarosław 
Cybulak. Goście podkreślili jednogłośnie, że szkoła swoją 
działalnością społeczną, charytatywną i artystyczną wpisuje 

Od 1997 r. co roku 10 marca Szkoła Podstawowa w się w idee, które głosił i wcielał w życie patron. Później 
Stróży obchodzi Dzień Patrona, którym jest ks. Stanisław wicedyrektor szkoły Małgorzata Urbańczyk podsumowała
Zieliński, kapłan i męczennik zamordowany w Kraśniku. i oceniła konkursy wiedzy oraz plastyczny o patronie, 
Uroczystości mają charakter  podniosły i nastrojowy, ale każda przygotowane przez nauczycielki języka polskiego Agnieszkę 
z nich niesie nowe treści i inne spojrzenie na skromną postać Adamczyk oraz  techniki Agnieszkę Kalisz.
wielkiego kapłana, niestrudzonego społecznika, odważnego Dzień patrona szkoły był wielkim świętem 
i prawdziwego Polaka. W tym roku przypadła 69. rocznica i prawdziwą ucztą duchową dla całej społeczności szkolnej. 
śmierci patrona. Dostarczył wielu treści do głębokich refleksji, był hołdem 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele złożonym kapłanowi, który zasłużył, aby uczcić go jako 
parafialnym pw. Trójcy Świętej i Matki Bożej Często- patrona za wspaniałą osobowość i za wszelkie dobro 
chowskiej, którą sprawowali kapłani: proboszcz parafii ks. przekazywane innym, aż do ofiary życia. 
Grzegorz Stąsiek i rektor kościoła św. Ducha w Kraśniku ks.        Agnieszka Adamczyk

Ku czci Patrona

czy inwestycje w kształcenie zawodowe.   zapewnienie zatrudnienia, zarówno dla osób bezrobotnych jak
Co należy zrobić, aby Lubelszczyzna stała się  i wchodzących co roku na rynek absolwentów szkół i uczelni.  

dobrze rozwiniętym regionem stwarzającym swym Już kilka lat temu mówiłem, że korzystanie ze środków 
mieszkańcom dobre warunki i perspektywy godnego życia? europejskich to dla samorządów szansa na inwestycje tworzące 

Musimy zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i lub wspomagające tworzenie nowych miejsc pracy dla 
gminnym postawić na aktywny rozwój rynku pracy i mieszkańców województwa. Te inwestycje muszą zapewniać 

konkurencyjność i innowacyjność naszego regionu. Tylko w 
ten sposób jesteśmy w stanie rywalizować z innymi częściami 
Polski. 

             Red.

Kilka tygodni temu Marszałek Województwa Krzysztof 
Hetman gościł w Stróży w Gminie Kraśnik. Okazją do spotkania 
z mieszkańcami były Wszechnice Ludowe organizowane przez Przodem stoją od lewej: Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni 
Urząd Marszałkowski i KUL. Dębiński oraz Marszałek Krzysztof Hetman.
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Katolickie Wszechnice Ludowe mają w Polsce bogate pieniędzy z Unii Europejskiej i perspektyw na przyszłość. 
tradycje. Działały już ponad 100 lat temu i należały do Poruszony został przez marszałka problem bezrobocia 
przodujących w Europie. Przerwa w ich działalności nastąpiła i przyszłych zamierzeń w tej sprawie. 
po II wojnie światowej. Na tle województwa przedstawiony został rozwój 

W listopadzie ub. roku dzięki zawartemu powiatu i gminy. W ocenie marszałka zarówno samorząd 
porozumieniu między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim powiatowy i nasza gmina z pozyskiwaniem środków 
reprezentowanym przez Rektora ks. prof. dra hab. Antoniego zewnętrznych radzą sobie nie najgorzej.
Dębińskiego a samorządem województwa lubelskiego W najdłuższym i najtrudniejszym wystąpieniu dr 
reprezentowanym przez zarząd na czele z Marszałkiem n. med. Jacek Mendocha Kierownik Ośrodka Profilaktyki 
Krzysztofem Hetmanem reaktywowana została działalność Onkologii w Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej im. Św. 
Katolickiej Wszechnicy Ludowej w Województwie Jana z Dukli przedstawił informację o konieczności, a wręcz 
Lubelskim. obowiązku wykonywania badań profilaktycznych. 

W niedzielę, 23 marca odbyło się spotkanie w ramach Słuchającym nie pozostawił żadnych złudzeń co do skutków 
wszechnicy w kościele parafialnym w Stróży. W lub efektów niestosowania i stosowania badań pro-
inauguracyjnym wystąpieniu J.M. Rektor KUL ks. prof. dr filaktycznych. Pomimo, że temat był bardzo trudny wszyscy 
hab. Antoni Dębiński przypomniał historię działania słuchali w skupieniu. Dr J. Mędocha zadeklarował współpracę 
wszechnic, ich rolę i zadania oraz potrzebę upowszechniania z naszą gminą w zakresie udzielania informacji o potrzebie 
wiedzy w środowisku wiejskim. poddawaniu się systematycznym badaniom profilaktycznym.

Drugi występ miał Krzysztof Hetman – Marszałek O następnych spotkaniach będziemy na bieżąco Państwa 
Województwa Lubelskiego. Odniósł się głównie do rozwoju informować.
województwa lubelskiego, możliwości pozyskiwania                                                      M. Chapski       

Katolicka Wszechnica Ludowa

       Uprzejmie przypominam, że zgłoszenia plantacji chmielu do ewidencji należy dokonywać w ustawowym terminie, tj. do 
31 maja danego roku zbiorów. Jednocześnie informuję, że od bieżącego roku (tj. 2014) zgłoszenia po wyżej wymienionym
terminie nie będą przyjmowane – co będzie skutkować odmową wydania certyfikatu na chmiel. 
                                                                                                                      Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 
                                                                                                                                                     Artykułów Rolno-Spożywczych
                                                                                                                                                                             Marian Jaworski

Plantatorzy Chmielu !!!

Finansowanie składek emerytalno-rentowych z budżetu zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 
państwa. Podwyższony wiek emerytalny dotyczy kobiet urodzonych 

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 
umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na 1947 r. Pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania będą musiały legitymować się kobiety urodzone po dniu 30 
osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, września 1973 r. i mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 
lub dzieckiem przysposobionym. Prawo do finansowania ww. 1953 r. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 
składki ma tylko jedno z rodziców lub prawnych opiekunów 2020 r., a dla kobiet w 2040 r.
po złożeniu wniosku z załączonym oświadczeniem Wcześniejsza emerytura tylko do końca 2017 roku
i skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku dziecka Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników 
niepełnosprawnego orzeczeniem o niepełnosprawności lub przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu 
stopniu niepełnosprawności. Uprawnienie do finansowania rolnikowi wcześniejszej emerytury rolniczej, jeśli spełni on 
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest łącznie warunki dotyczące: wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 
przyznawane na okres: 60 lat, jeśli jest mężczyzną, podlegania ubezpieczeniu 
– do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat, 
5. roku życia, zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Zgodnie ze 
– do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia, zmianami wprowadzonymi przez powołaną ustawę z dnia 
w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełno- 11 maja 2012 r., emerytura wcześniejsza będzie przyznawana 
sprawnym. tylko tym rolnikom, którzy wymienione wyżej warunki 
Nowe przepisy emerytalne spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.

Od 2013 roku następuje podwyższanie i sukcesywne                                                                          Dariusz Wcisło

Informacja KRUS
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Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/13-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy 
Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja”.  Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w ramach konsorcjum Województwa 
Lubelskiego, obejmować będzie 34 gminy i 2 powiaty województwa lubelskiego. Całkowita wartość projektu to 15 876 675,00 PLN, z czego 
2 381 501,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Budżetu Państwa.
 Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na 
osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic 
między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.
 Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2241 
gospodarstw domowych z terenu 36 gmin i 2 powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy
 i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (195 zestawów komputerowych i 65 podłączeń do Internetu).
 Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie 
województwa lubelskiego (w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu 
obsługi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – 
będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie 
dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na 
zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie 
uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.
 Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(85%) i budżetu Państwa (15%).
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby: a) z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, b) z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, c) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub 
ośrodkami pomocy społecznej, d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym, e) rodziny zastępcze, f) rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, g) osoby z grupy 50+, h) dzieci i młodzież uczącą się (do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
 Rekrutacja do projektu będzie trwała od 24 marca do końca kwietnia 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu 
uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Kraśnik przy 
ul. Kościuszki 24 pok. 11 oraz pobierać dokumenty ze strony internetowej www.gminakrasnik.pl.
 Informacje uzyskać można również telefonicznie: Janik Łukasz tel. (81) 826-41-65.

                                           L.J.

Ogłoszenie naboru do projektu 

      
Wzorem lat ubiegłych Zespół Doradców Rolniczych (ZDR) w Kraśniku pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków  

o dopłaty obszarowe. Doradca przyjmuje zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Kraśniku, Sala Konferencyjna we wtorek 
w godzinach od 8:00 do 12:00. Ponadto doradcy przyjmują interesantów w Starostwie Powiatowym w Kraśniku pokój numer 
412, a także w harcówce naprzeciwko ARiMR w Kraśniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00. Pomoc rolnikom 
świadczona jest zgodnie z aktualnym cennikiem LODR w Końskowoli.

Składanie wniosków o dopłaty obszarowe rozpoczęło się 15 marca i będzie trwało do 15 maja. Po upływie tego terminu 
również można złożyć wniosek w ciągu 25 dni kalendarzowych,  tj. do dnia 09 czerwca 2014 r., jednak za każdy roboczy dzień 
opóźnienia stosowana jest redukcja płatności o 1 procent.

                   Daniel Kasperek

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty

LKS STRÓŻA
19.04.2014 r. (sobota) LKS Stróża – Tęcza Kraśnik – godz. 11.00
01.05.2014 r. (czwartek) LKS Stróża – LKS Kowalin – godz. 14.00
11.05.2014 r. (niedziela) LKS Stróża – Roztoczanie Chrzanów – godz. 14.00

LKS KOWALIN
13.04.2014 r. (niedziela) LKS Kowalin – Potok Wielki – godz. 13.00
19.04.2014 r. (sobota) LKS Kowalin – LKS Dzierzkowice – godz. 13.00
27.04.2014 r. (niedziela) LKS Kowalin – Tęcza Kraśnik – godz. 13.00   

Terminarz rundy wiosennej sezonu 2013/2014
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Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kraśnik na lata 2006-2015 1. Jest Pan od niedawna Nadleśniczym Nadleśnictwa Kraśnik. Jak Pan 
jest podstawowym instrumentem umożliwiającym prowadzenie trwale ocenia to nadleśnictwo w stosunku do innych podobnych jednostek? 
zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa. Pod względem Nadleśnictwo Kraśnik zarządza lasami Skarbu Państwa o 
prawnym oznacza to, że gospodarowanie lasem i jego zasobami może powierzchni 12 249 ha położonymi na terenie woj. lubelskiego, dwóch 
odbywać się tylko według ważnego planu urządzenia lasu zatwierdzonego powiatów Opole Lubelskie i Kraśnik, 12 gmin oraz 3 miast: Kraśnik, Opole 
przez Ministra Środowiska. Najbardziej istotnym elementem Planu, Lubelskie, Poniatowa. Ogółem obszar terytorialny nadleśnictwa wynosi 

2 podlegającemu ocenie wpływu na środowisko, są zaprojektowane zadania i 1319,2 km . Lesistość wynosi 21,4 %. Na ogólną powierzchnię około 28 294 
wskazania. Zadania gospodarcze są wynikiem podsumowania wszystkich ha lasów położonych w zasięgu działania nadleśnictwa, lasy własności 
prac w nadleśnictwie z danego zakresu i są elementem wyszczególnionym w prywatnej zajmują aż 53,7% powierzchni. Nasza jednostka jest podzielona 
decyzji Ministra Środowiska o zatwierdzeniu Planu.  Pozyskiwana w ciągu na 11 leśnictw położonych w dwóch obrębach leśnych: Dzierzkowice i 
10 lat obowiązywania Planu ilość drewna stanowi maksymalnie 74% Niezdów. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 1100 ha. Cechą 
spodziewanego przyrostu miąższości. Dzięki temu tzw. masa czyli ilość charakterystyczną nadleśnictwa jest znaczne rozdrobnienie oraz rozrzucenie 
drewna na pniu ciągle wzrasta a nie ubywa jak na ogół mogłoby się to kompleksów leśnych na dużym obszarze. Zarządzany las składa się z 66 
wydawać. Analizowany PUL dla Nadleśnictwa Kraśnik na lata 2006-2015 kompleksów leśnych, z czego 50 przypada na Obręb Niezdów. Taki stan 
uwzględnia cele ochrony środowiska na poziomie międzynarodowymrzeczy znacznie utrudnia gospodarowanie zasobami leśnymi i to jest 
i krajowym. W szczególności świadczy o tym cel szczegółowy PUL tj. wyraźna różnica na niekorzyść w porównaniu z innymi nadleśnictwami, 
ochrona bioróżnorodności poprzez ochronę lasu i ochronę przyrody które zarządzają lasami w zwartych kompleksach jak np. Janów Lubelski, 
w lasach. Realizacja tego celu wprost prowadzi do zachowania zasobów Gościeradów. Teren pod naszymi lasami jest pagórkowaty w znacznej części 
i walorów środowiska dla przyszłych pokoleń. Realizacja celów poprzez z pokrywą lessową, silnie urzeźbiony z licznymi wąwozami, od zachodniej 
racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego powinno umożliwić strony przylega do Wisły, w obszarze tym przepływają rzeki Wyżnica, Potok 
osiągnięcie standardów określonych dyrektywami UE. Dobry stan Wrzelowiecki i Chodelka. W Nadleśnictwie Kraśnik wyodrębniono 14 
środowiska przyrodniczego Nadleśnictwa Kraśnik stanowi atrakcyjność typów siedliskowych lasu. Dominującym typem siedliskowym jest Lśw 
walorów przyrodniczych tego terenu oraz jest jednym z głównych 42,2% (4875,15 ha). Siedliska lasowe zajmują 68,0% natomiast borowe 
elementów wizerunku województwa. Realizacja pozostałych celów 32,0% powierzchni leśnej. Występują tu wszystkie główne gatunki drzew 
prowadzona jest z zachowaniem wszystkich wymogów ochrony środowiska leśnych: So – 63,3%, Db – 23%, Brz – 5,6%, Ol – 2,7%, Bk – 1,9%, Gb – 
przyrodniczego, w tym w szczególności z zachowaniem zasady trwale 1,4%, Oś – 0,9%, Md – 0,6%, Św – 0,4%, Js – 0,2%, występuje również Jd, 
zrównoważonej gospodarki leśnej.  Nadleśnictwo, co 10 lat wykonuje Lp, Kl, Jw, Ak, Tp. Razem 23 gatunki drzew, w tym 17 gatunków występuje 
poprzez osobę nadleśniczego analizę gospodarki przeszłej (niezależną jako gatunki panujące. Znaczną część powierzchni stanowią lasy ochronne – 
weryfikację przeprowadza również Inspekcja Lasów Państwowych, 19,4% (2346 ha), w tym:1016 ha glebochronne, 275 ha wodochronne, 171 ha 
wykonawca PUL i dyrektor RDLP). Kierownictwo każdej jednostki na lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, 861 ha lasy położone w 
bieżąco monitoruje postępy w realizacji PUL, koncentrując uwagę na granicach admin. miast, 23 ha lasy znajdujące się na stałych powierzchniach 
sposobie wykonania cięć w użytkowaniu rębnym i okresie wykonania badawczych i doświadczalnych. Przeciętny wiek gatunków panujących to 
zabiegów z nim związanych oraz wykonaniu planów gospodarczych z 64 lata. Przeciętna zasobność drzewostanów wg. aktualnego PUL wynosi 

3 zakresu hodowli lasu (odnowienia i zalesienia), dotyczących głównie 303 m /ha. Roczny etat cięć wynosi 62 866 m;, w tym użytkowanie rębne 
3 ustalenia składów gatunkowych upraw na siedliskach przyrodniczych.35 171 m . Tereny nadleśnictwa należą do najbardziej urozmaiconych pod 

Do najważniejszych zadań nadleśnictwa na przyszłość zaliczam: względem florystycznym środowisk leśnych. Wysoki odsetek żyznych 
– utrzymanie w dobrej kondycji i powiększanie zasobów leśnych; siedlisk lasowych (68%) decyduje o bogactwie szaty roślinnej na tym 
– zwiększenie udostępniania lasu poprzez uatrakcyjnienie istniejących obszarze. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin, takich jak: lilia 
i budowę nowych ścieżek przyrodniczych i rowerowych;złotogłów, wawrzynek wilczełyko, obuwik pospolity, podkolan biały, 
– intensyfikacja edukacji leśnej społeczeństwa, szczególny nacisk nakładam parzydło leśne, listera jajowata i wiele innych oraz chronione grzyby: smardz 
na problem nieustannego zaśmiecania lasów.jadalny i szmaciak gałęzisty. Z rzadkich gatunków zwierząt na terenie 
3. Dużo kontrowersji wzbudziła decyzja rządu o przekazaniu zysków na nadleśnictwa można spotkać: bielika, trzmielojada, bociana czarnego, wydrę 
naprawę dróg powiatowych i gminnych położonych blisko lasów i bobra. Nadleśnictwo ma opracowany własny program ochrony przyrody, w 
państwowych...którym ujęto formy ochrony przyrody wraz z lokalizacją wszystkich roślin 

Lasy Państwowe w latach 2014 i w 2015 wpłacą do budżetu chronionych, pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu oraz 
państwa po 800 milionów złotych, a w kolejnych latach będą odprowadzać rezerwatów przyrody. Istniejące formy ochrony przyrody to:
po 2 proc. od zysku, czyli około 100-150 milionów złotych rocznie. 650 mln – rezerwat przyrody Natalin o powierzchni 2,52 ha w tym leśna 2,41 ha 
ma zostać przeznaczone na popularne „schetynówki” czyli rozbudowę dróg. obejmujący ochronę częściową wyspowego występowania jodły poza 
A przecież lasy budowały dotąd drogi za kwoty dużo wyższe. Dotychczas LP zasięgiem tego gatunku,
także płacą rocznie około 200 mln złotych podatków na rzecz lokalnych – 3 obszary Natura 2000 – „Polichna”, „Dzierzkowice”, „Opole Lubelskie”,
samorządów. Blisko 3 mld zł rocznie wpłacają do kasy państwa. A koszty? – 3 pomniki przyrody ożywionej (w tym dwa dęby szypułkowe i sosna),
W ramach swojej działalności lasy finansują nieustannie, od wielu lat – obszary chronionego krajobrazu w tym: Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, 
zadania państwa, bo 16 mln złotych przeznaczają na ochronę przyrody, tyle Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Chodelski Obszar Chronionego 
samo na turystykę leśną, czyli szlaki, obiekty i urządzenia umożliwiające Krajobrazu”,
zwiedzanie lasów, ponad 15 mln pochłonęła edukacja przyrodnicza, około – ochrona gatunkowa chronionej flory i fauny.
13 mln przeznaczono na cele społeczne – dofinansowanie samorządów, Na naszym terenie mamy wyznaczone 2 strefy ochrony ścisłej i częściowej 
stowarzyszeń (np. straży pożarnych) i aż 88 mln na ochronę w miejscu rozrodu i bytowania bielika i 1 strefę w miejscu bytowania i 
przeciwpożarową.rozrodu bociana czarnego. Mamy opracowany program edukacji leśnej dla 
Ważną w tym aspekcie sprawą jest szybkie składanie wniosków przez społeczeństwa i kierunki działania do 2015 roku, w którym ujęto działania 
jednostki samorządowe, żeby fundusze z Lasów Państwowych nie zostały mające na celu popularyzowanie wiedzy o lesie i prowadzonej gospodarce 
przeznaczone na inne cele niż jest to zakładane. W przypadku Gminy leśnej. W ramach edukacji leśnej społeczeństwa prowadzone są pogadanki 
Kraśnik najistotniejszym jest remont ulicy Kalinowej w Stróży-Kolonii, z zakresu przyrody, ochrony lasu oraz gospodarki leśnej w przedszkolach, 
dzięki któremu droga ta umożliwi dotarcie do urządzanej przez nadleśnictwo szkołach podstawowych i gimnazjach połączone z wyjazdami terenowymi 
ścieżki rowerowej w leśnictwie Rudki. Mając na uwadze dotychczasową do lasu.  Prowadzone są również aktywizujące zajęcia umożliwiające 
dobrą współpracę z Gminą Kraśnik, mam nadzieję, że zadanie to zostanie samodzielne poznawanie lasu i elementów gospodarki leśnej poprzez 
zrealizowane.korzystanie ze ścieżek przyrodniczych „Mosty”, „Kleniewo”, „Skrzypowy 

Zapraszam do korzystania z uroków pięknych kraśnickich lasów, Dół” oraz Kompleksu Edukacyjnego przy biurze Nadleśnictwa.
życząc wielu wspaniałych wrażeń. 2. Potocznie mówi się o słabej kondycji polskich lasów, o masowej 

Mirosław Machwycince itp. Jakie jest w tej sprawie Pana zdanie i jakie zadania 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnikstawiacie sobie na przyszłość w celu poprawy kondycji lasów?

Wywiad z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kraśnik 
Panem Mirosławem Machem
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26 marca 2014 na obiektach sportowych Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w piłce ręcznej chłopców. Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży w składzie: Karol 
Ciupak, Rafał Nowak, Marcin Samolej, Kacper Szubstarski, 
Franciszek Rej, Paweł Borek, Jakub Psarski i Erwin Ciba 
zajęła na tych zawodach drugie miejsce, tym samym 
zdobywając tytuł wicemistrza powiatu. Podopieczni Konrada 
Kasperka w rywalizacji grupowej nie mieli sobie równych 
zdecydowanie pokonując Urzędów i Gościeradów. Zajmując 
pierwsze miejsce w grupie chłopcy zagrali w finale, w którym 
ulegli SP Nr 2 w Kraśniku.
            Red.

22 lutego w Stróży zostały rozegrane I Mistrzostwa 
Gminy Kraśnik w siatkówce, w których wzięło udział pięć 
drużyn. Organizatorem mistrzostw była Gminna Rada Sportu. 
Historycznym, bo pierwszym mistrzem naszej gminy, została 
drużyna z Suchyni, która wygrała wszystkie mecze.

Zacięty bój toczył się o drugie miejsce, gdyż trzy 
zespoły miały po dwa zwycięstwa i dwie porażki. Ostatecznie 
różnicą setów drugie miejsce zajął drugi zespół ze Stróży-
Kolonii. Na najniższym stopniu podium stanął pierwszy 
zespół ze Stróży-Kolonii. Czwarte miejsce przypadło 
zespołowi Stróża-Stacja, a piąte Podlesiu.

           Red.

Suchynia mistrzem w siatkówce 

Srebro piłkarzy ręcznych ze Szkoły Podstawowej w Stróży 

Wójt Gminy Kraśnik                                    `  Dyrektor Szpitala Powiatowego  w Kraśniku
               Mirosław Chapski                                                               dr n. med. Marek Kos

Zapraszają do uczestnictwa w bezpłatnych mammograficznych badaniach piersi

Wójt Gminy Kraśnik wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku serdecznie 
zapraszają na bezpłatne przesiewowe badania piersi wykonywane w ramach programu profilaktycznego Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały 
mammografii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania wykazują, że wśród kobiet między 50. a 60. rokiem życia, 
występuje największy wzrost zachorowalności na nowotwór piersi.

Badanie jest w pełni bezpieczne, dokładne i wykonywane najwyższej klasy aparatem cyfrowym SELENIA firmy 
Lorad-Hologic. Jest to badanie refundowane przez NFZ, wykonywane  bez skierowania.
„Bądź Panią swojego życia, nie zwlekaj …”
Kontakt:
Pracownia Mammograficzna
SP ZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
tel: 81 825 13 89
czynna: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 16.00 

ZAPRASZAMY !!!
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Głównym zapylaczem roślin uprawnych jest pszczoła miodna. Stosując nieprawidłowo środki ochrony roślin powodujemy 
masowe niszczenie tych owadów oraz skażenie środowiska naturalnego. Aby tego uniknąć należy przy wykonywaniu zabiegów ochrony 
roślin przestrzegać następujących zasad:
– Zabiegi ochrony roślin wykonywać w optymalnych terminach, stosując ściśle zalecane dawki środków.
– Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów prewencji dla pszczół.
– Nie należy opryskiwać kwitnących roślin podczas oblotu pszczół oraz roślin pokrytych spadzią.
– W przypadku konieczności opryskiwania roślin tuż przed kwitnieniem lub w czasie kwitnienia – zabieg wykonywać wieczorem, poza 
godzinami oblotu pszczół używając preparatów o prewencji nie dłuższej niż 6 godz.
– W uprawach sadowniczych przed wykonaniem zabiegu skosić kwitnące chwasty i rośliny okrywowe w międzyrzędziach.
– Nie stosować w bezpośrednim sąsiedztwie pasiek (uli) środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych dla pszczół a także 
preparatów o okresie prewencji dłuższym niż 6 godz. 
Nie należy wykonywać zabiegów ochrony roślin przy silnym wietrze, który może spowodować znoszenie cieczy roboczej poza obszar 
uprawy chronionej. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy bezwzględnie zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania 
środków ochrony roślin.
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ROLNICY I OGRODNICY!!!


