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Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w kwietniu podsumowała swoją działalność za rok 2014. Sprawozdanie 
z pracy Rady Lokalnej Grupy Działania za ubiegły rok przedstawił Przewodniczący Rady LGD. Rada w ubiegłym roku 
obradowała po każdym naborze wniosków, czyli 6-krotnie – w tym w wyniku odwołań. Rada sprawdzała zgodność wniosków 
z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada pracowała w 36-osobowym składzie. Z naszej gminy w radzie LGD pracowało 
6 osób. Ocenie poddano w 2014 roku łącznie 186 wniosków na łączną kwotę prawie 4 mln zł. Ze środków LGD 
w naszej gminie korzystali strażacy ze Stróży i z Podlesia na uzupełnienie umundurowania, Urząd Gminy korzystał z małych 
grantów jak i z Odnowy Wsi, m.in. na świetlicę w Słodkowie Pierwszym. Sprawozdanie z pracy zarządu przedstawiła prezes 
zarządu Wioletta Wilkos. Pani prezes wraz z pracownikami wykonała ogromną, aktywną pracę. W ramach prowadzonej 
działalności promowane były wszystkie gminy wiejskie naszego powiatu. Cieszymy się, że w bieżącej pracy grupy biorą udział 
z sukcesami nasi mieszkańcy. Za działalność w roku 2014 Prezes otrzymała jednomyślnie absolutorium. Gratulujemy 
pomysłowości i sukcesów. Liczymy, że w obecnym okresie programowania również będziemy korzystać z funduszy LGD. 

Zachęcamy naszych przedsiębiorców do członkostwa w LGD. Jest to kolejna możliwość skorzystania z funduszy 
zewnętrznych.                         M. Chapski

Podsumowanie pracy LGD Ziemi Kraśnickiej

Wystawę, jedną z większych tego typu w Polsce, można 
zwiedzać do końca maja 2015 roku.  Marek Solecki to ceniony 
kolekcjoner staroci i regionalista. Jest nauczycielem biologii 
w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, gdzie w 1995 roku założył 
unikalną szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną. Organizuje 
w niej olbrzymie wystawy, które zwiedziły już tysiące osób. 
Od 2007 roku jest prezesem Kraśnickiego Klubu 
Kolekcjonerów obchodzącego w tym roku swoje 30-lecie. 
Posiada ciągle powiększającą się i liczącą się w regionie 
kolekcję staroci obejmującą wiele kategorii, w tym wagi, 
żelazka, garncarstwo. Organizuje wystawy i pokazy staroci 
w różnych placówkach oraz na miejskich, gminnych i 
powiatowych imprezach w Kraśniku i okolicy, pisze artykuły 
do regionalnych pism. Swoje zbiory wypożycza również do 
wielu muzeów. Marek Solecki został wyróżniony: medalem 
„Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego”, tytułem 

Muzeum Regionalne w Kraśniku zaprasza do „Kraśniczanin Roku 2013”, wpisem do Teleexpressowej 
zwiedzania nowej wystawy pod intrygującym tytułem Galerii Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Jest także laureatem 
„Czysto, gładko i na kancik”.  Obejmuje ona ponad dwieście plebiscytu Zakręcony Patriotycznie Lubelszczyzny 2013. 
zabytkowych żelazek ze zbiorów znanego kraśnickiego Został również wyróżniony przez Prezydenta RP Bronisława 
kolekcjonera – Marka Soleckiego, mieszkańca Stróży. Oprócz Komorowskiego w trakcie obchodów Dnia Flagi Rzeczy-
różnych typów żelazek na wystawie można również zobaczyć pospolitej Polskiej 2014.
stare zdjęcia praczek oraz urządzenia do prania i maglowania.                                                                         Andrzej Wojtan

Ciekawa wystawa zabytkowych żelazek

1. Klasa sportowa (przy min. 20 osobach chętnych).
2. Klasa matematyczno-fizyczna (przy min. 20 osobach chętnych).
3. Klasa ogólna.
4. Projekt wymiany międzynarodowej ze szkołami z Francji, Portugalii i Litwy (czekający na akceptację Agencji).
5. Darmowe dowozy również dla uczniów spoza terenu gminy (powyżej 4 km).
Zapraszamy wszystkich szóstoklasistów !!!

Oferta edukacyjna Publicznego Gimnazjum w Stróży na rok szkolny 2015/2016:
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych                                             naszagmina@gminakrasnik.pl

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi posesji przypominamy, że 
zgodnie z art. 47 b. ust. 1, 2 i 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 
489) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również 
nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazwy ulicy, placu – nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu. Informujemy, 
że zgodnie z  art. 64 Kodeksu Wykroczeń: § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem 
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.             Paweł Kozakowski

Obowiązek umieszczania tabliczek z numerem domu

Gospodarka odpadami
Informujemy, że z dotychczasowych danych wynika, iż stale rośnie ilość odpadów komunalnych zmieszanych. Raporty 

przesyłane przez firmę Ekoland wskazują wystawianie odpadów, które powinny być odwiezione do Puntu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów mieszczącego się w miejscowości Lasy ul. Jodłowa 70. Wystawianie tego typu odpadów jest traktowane jako brak 
segregacji, ponieważ Zakład Zagospodarowania Odpadów przyjmuje je jako odpad zmieszany. Ta sama sytuacja dotyczy 
nieprawidłowo wysegregowanej frakcji w workach. Powoduje to bardzo duży wzrost kosztów zagospodarowania i transportu 
odpadów komunalnych, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, skutkować to będzie podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ceny zagospodarowania odpadów odpowiednio wysegregowanych  w PSZOK-u są dużo niższe niż 
cena odpadów komunalnych zmieszanych. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców w ostatnim czasie 
zwiększyła się z 49 ton do 61 ton. Jest to bardzo duża różnica.
W związku z powyższym od miesiąca czerwca 2015 roku, dla nieruchomości, przy których zostanie stwierdzona 
nieprawidłowa segregacja np. wystawianie odpadów, które powinny zostać dostarczone do PSZOK-u lub nieprawidłowa 
segregacja w worku, zostanie naliczona decyzją opłata w wysokości 10,00 zł (czyli za odpady niesegregowane) od osoby 
zadeklarowanej. W takim przypadku właściciel nieruchomości będzie mógł zmniejszyć opłatę na segregowaną dopiero 
po upływie 6 miesięcy. 

Informujemy również o tym, że miasto Kraśnik, gmina Zakrzówek, miasto i gmina Annopol oraz gmina Gościeradów od 
tego roku już podniosły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Apelujemy więc kolejny raz do mieszkańców gminy 
Kraśnik o przestrzeganie prawidłowej segregacji, uchroni nas to przed zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.                Izabela Krawczyk

1) W dniu 27 kwietnia 2015 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Kraśnik, na której radni/e jednogłośnie zatwierdzili/ły 
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kraśnik za 2014 rok, udzielając wójtowi gminy Kraśnik 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 
2) W tym roku po raz pierwszy do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie bez potrąceń. Wszelkie 
informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR:  http:www.arimr.gov.pl/aktualności.html.
3) Przypominam o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do punktu 
szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca 
życia, ponadto szczepienia muszą być powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia. Dowodem 
przeprowadzenia szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa przez lekarza weterynarii. W związku 
z powyższym apelujemy o wykonywanie corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, dzięki czemu ochronimy 
siebie oraz swoich bliskich. 
4) W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, przypominamy 
o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Kraśnik. Właściciele i opiekunowie psów mają obowiązek sprawować opiekę nad psami w sposób wykluczający 
zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa 
wyłącznie na smyczy, a zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Ponadto kto utrzymuje 
zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 
Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość 
niezbędnego ruchu.             Paweł Kozakowski

Informacje
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27 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Działania proekologiczne i prozdrowotne uczniów jednak nie 
Stanisława Zielińskiego w Stróży odbyła się impreza skończyły się i nowe pudła na zużyte baterie już się zapełniają.
ekologiczna dotycząca ogólnopolskiego konkursu                                   Magdalena Saja
ekologicznego pod hasłem ,,Drugie życie baterii’, w którym 
uczestniczy Szkoła Podstawowa w Stróży. Imprezę 
przygotowali i wykonali harcerze ze szkolnej drużyny 
harcerskiej ,,Parasol” i z zespołu ,,Super akumulatorki”. 
Zaprezentowane zostały efekty zbiórki zużytych baterii 
przeprowadzonej w naszej okolicy. Zgromadziliśmy łącznie 
80 kilogramów tych trujących odpadów, które 7 kwietnia 
odebrała firma ,,Remondis” zajmująca się gospodarką 
odpadami i recyklingiem. 

Na uroczystość przybyli goście: ze Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku w osobie Pana Tomasza Ula 
zajmującego się gospodarką wodną i ściekową oraz 
rolnictwem; z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kraśniku, z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
Pani Hanna Kozyra; z Urzędu Gminy Kraśnik Pani Izabela 
Krawczyk z referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami, zajmująca się gospodarką odpadami. 

Drugie życie baterii

Ortografii oraz III miejsca. Laureatami w poszczególnych 
kategoriach zostali:
Szkoły Podstawowe:
Klasa IV       
I miejsce – Mistrz Ortografii: Weronika Zielonka, SP Słodków 
II miejsce – Wicemistrz Ortografii: Jakub Sulowski  SP 
Słodków
III miejsce – Martyna Pałka, SP Stróża
Klasa V    
I miejsce – Mistrz Ortografii: Wiktoria Kotuła, SP Słodków
II miejsce Wicemistrz Ortografii: Aleksandra Biegaj  SP 
Stróża
III miejsce Ewa Amrozy,  SP Stróża
Klasa VI
I miejsce Mistrz Ortografii: Izabela Abrozy  SP Stróża, 
Justyna Romańska, SP Słodków, Dominika Mazur, SP Słodków
II miejsce Wicemistrz Ortografii: Patrycja Ciupak  SP W dniu 9 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Marii 
SłodkówKonopnickiej w Słodkowie Trzecim odbyła się III edycja 
III miejsce Aleksandra Ufniarz  SP StróżaGminnego Konkursu Ortograficznego – eliminacje gminne. 
Gimnazjum:W Konkursie udział wzięło 32 uczestników, w dwóch grupach 
Klasa I       wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjum. Celem konkursu 
I miejsce Mistrz Ortografii: Gabriela Skowrońskajest poznawanie i rozumienie podstawowych zasad 
II miejsce Wicemistrz Ortografii: Magdalena Żyłafunkcjonowania języka, podniesienie poziomu kompetencji 
III miejsce Weronika Rafalskaortograficznych uczniów, popularyzacja konkursu jako jednej z 
Klasa IIform rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz integracja 
I miejsce Mistrz Ortografii: Olga Hałabiśszkół oraz społeczności gminnej. 
II miejsce Wicemistrz Ortografii: Magdalena WójtowiczTytuł Mistrza Ortografii otrzymują uczniowie, którzy 
III miejsce Marcin Nosalnapisali dyktando najlepiej (bezbłędnie, bądź najmniej błędów) 

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom za w kategorii klas IV, V, VI w kat. szkół podstawowych oraz I, II, 
udział w eliminacjach gminnych, laureaci natomiast zostali III gimnazjum. Komisja w składzie: przewodniczący: 
wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundo-Agnieszka Surowiec, członkowie: Jolanta Rzepka – dyrektor 
wanymi przez wójta gminy Kraśnik, który objął honorowy SP w Słodkowie Trzecim, Bożena Brytan – nauczyciel 
patronat nad konkursem. W trakcie konkursu uczestnicy mieli SP w Stróży, Katarzyna Leśniak – nauczyciel SP w Kowalinie 
możliwość zwiedzania szkoły, a także wymiany wrażeń przy i Agnieszka Gremlas – nauczyciel Gimnazjum w Stróży, po
wspólnym posiłku.sprawdzeniu prac przyznała tytuły Mistrza I Wicemistrza
                         Inf. Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim
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III Gminny Konkurs Ortograficzny
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W dniu 10 marca 2015 r. odbyła się Msza święta 
w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej i Matki Bożej 
Częstochowskiej, a sprawowali ją proboszcz parafii ks. 
Grzegorz Stąsiek, który wygłosił homilię i ksiądz Jerzy Węzka 
– rektor kościoła św. Ducha. Wśród zaproszonych gości, 
których powitała dyrektor szkoły Anna Myszak byli: kapłani, 
przedstawiciele władz samorządowych: starosta kraśnicki 
Andrzej Maj, wójt gminy Kraśnik Mirosław Chapski, 
przedstawiciele Bractwa ks. Stanisława Zielińskiego, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przyjaciele z UM 
w Lublinie, nauczyciele, pracownicy, emeryci, rodzice 
i uczniowie. Pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego 
Agnieszki Adamczyk został przygotowany montaż literacki 
oparty na treści pamiętników, kazań, kroniki kościoła św. 
Ducha oraz wspomnień (najczęściej uczniów ks. 
Zielińskiego). Monologi były odzwierciedleniem przeżyć oraz 

W tym roku mija 70. rocznica śmierci księdza refleksji z różnych miejsc kapłańskiej drogi. Wicedyrektor 
Stanisława Zielińskiego, który został zamordowany w dniu szkoły Małgorzata Urbańczyk podsumowała konkursy o 
10 marca 1945 r. na plebanii przy kościele pw. Świętego Ducha księdzu Zielińskim: literacki, plastyczny i multimedialny.  
w Kraśniku. Od 1997 r. kapłan-męczennik jest Patronem Działalność  i osiągnięcia szkoły – dla której ks. Zieliński stał 
Szkoły Podstawowej w Stróży. się „drogowskazem” – zostały przedstawione w folderze 

Obchody tej rocznicy rozpoczęły się w dniu 3 marca wydanym z okazji 70. rocznicy śmierci ks. Stanisława 
2015 r. w Katedrze Lubelskiej Mszą św. w intencji wyniesienia Zielińskiego.
na ołtarze ks. Stanisława Zielińskiego. Wzięli w niej udział Dzień Patrona szkoły dla całej społeczności był 
nauczyciele, uczniowie z pocztem sztandarowym. wielkim świętem, prawdziwą ucztą duchową, wynikającą 

W dniu 6 marca harcerze poprowadzili drogę z odpowiedzialnej pracy pedagogów, rodziców, władz 
krzyżową w kościele parafialnym w Stróży. W dniu 8 marca – samorządowych dla dobra młodzieży. Był też swoistym 
delegacja uczniów z pocztem sztandarowym wzięła udział hołdem złożonym kapłanowi, który swoim życiem wskazuje 
w uroczystościach zorganizowanych przez Bractwo Księdza młodzieży nieprzemijające wartości godne naśladowania.
Stanisława Zielińskiego w kościele św. Ducha w Kraśniku.            Agnieszka Adamczyk

Patron – naszym drogowskazem

Zbliża się Jubileusz 150-lecia istnienia Koła Kółek i Organizacji Rolniczych zostało zarejestrowanych 
Gospodyń Wiejskich. Członkinie tej organizacji są częścią 8 KGW z terenu naszej Gminy, są to: Spławy Pierwsze, 
potężnej i najstarszej w Europie organizacji kobiet wiejskich. Podlesie, Kowalin, Mikulin, Słodków Pierwszy, Suchynia, 
Będą na terenie kraju różne programy obchodów tego Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Spławy Drugie.
wielkiego jubileuszu. Dlatego też w tych obchodach nie może Głównym celem portalu mojeKGW.pl jest ukazanie 
zabraknąć najaktywniejszych kobiet z terenu gminy Kraśnik. bogatego dorobku kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń 
W Internecie uruchomiony został portal mojeKGW.pl. Jest to w rozwój polskiej wsi, pielęgnowanie tradycji oraz krzewienie 
medium nowoczesnego Koła Gospodyń Wiejskich. kultury. Jest to kronika najważniejszych wydarzeń z życia kół 

MojeKGW.pl jest pierwszym w Polsce portalem, – każde koło ma możliwość zamieszczania na portalu 
gromadzącym i udostępniającym kompleksową informację informacji oraz zdjęć ze spotkań, lokalnych imprez i dzielenia 
o wszystkich Kołach Gospodyń Wiejskich w Polsce. Jego się nimi z innymi użytkownikami portalu. Kronika to także 
najnowsza odsłona ruszy w czerwcu 2015 r. Portal trwała pamiątka dla przyszłych pokoleń. Jest to łatwy dostęp 
www.mojeKGW.pl powstał głównie z chęci ukazania dorobku do praktycznych porad dotyczących np. dofinansowań 
kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń, w rozwój polskiej wsi unijnych, rozliczeń z fiskusem, składania projektów unijnych 
i działalności na rzecz środowiska wiejskiego. Zapraszamy i wiele innych. Na portalu będą zamieszczane porady prawne 
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolnicze do specjalistów z różnych dziedzin. Na portalu w szybki i łatwy 
korzystania i współtworzenia tego portalu. Teraz każde koło sposób można znaleźć informacje o nadchodzących 
gospodyń w Polsce może bezpłatnie mieć do swojej wydarzeniach w regionie i Polsce np. informacje 
dyspozycji swoją własną stronę www. Portal mojeKGW.pl o festiwalach, wystawach, targach, jubileuszach, przeglądach 
pomoże w sprawnym i nowoczesnym prowadzeniu KGW. Do artystycznych i turniejach.
tej pory poprzez  Internet, w  Krajowym Związku Rolników, AW

Koła gospodyń wiejskich w internecie

CHROŃ PSZCZOŁY. PRZESTRZEGAJ PORY I KARENCJI !!!

  Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik       -       Rej. Pr. 882       -       GAZETA BEZPŁATNA       -       e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl 
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zorganizowanych przez pracowników Parku. Uczniowie 
podczas zajęć terenowych wszystkimi zmysłami odkrywali 
bogactwo świata roślin i zwierząt. Podzieleni na grupy, 
zaopatrzeni w lornetki, korzystając z doświadczenia i wiedzy 
pana Andrzeja Różyckiego przemierzaliśmy po ścieżkach 
dydaktycznych parku wiele kilometrów. Polesie to przede 
wszystkim lasy łęgowe, tereny podmokłe i bagienne 
poprzecinane wieloma jeziorami, a więc  bogactwo roślin 
wilgociolubnych np. chmiel zwyczajny, trzcina, pałka wodna, 
wiązówka, grzybień północny, kosaćce żółte, bluszczyk 
kurdybanek, bodziszek cuchnący a na torfowisku rosła 
wełnianka pochwowata, mech torfowiec i borówka bagienna. 
Na każdym kroku można też było zaobserwować ogromną 
różnorodność ptaków. Podziwialiśmy przepiękne śpiewy 
pierwiosnka, trznadla, trzciniaka i kapturka. W dali dało się 

To była naprawdę fajna przygoda – taką opinię słyszeć głosy żurawi, a po jeziorze Wytyckim pływała rodzina 
wyrażają uczestnicy projektu edukacyjnego Misja Przyroda – gęsi gęgawy i perkoza  dwuczubego. 
Zielone Szkoły w Parkach Narodowych.  Przekonało się o tym Bardzo miło uczniowie wspominają środową 
36 uczniów klas IV–VI ze  Szkoły Podstawowej im. Marii wycieczkę rowerową do oddalonego o 5 km muzeum parku,  
Konopnickiej w Słodkowie Trzecim i Szkoły Podstawowej oraz obiad w plenerze. Pięć dni minęło bardzo szybko, a dzięki 
w Kowalinie, którzy w dniach od 27 kwietnia do 1 maja 2015 r. pięknej pogodzie i atrakcyjnej formule programu łączącej 
mieli okazję nieodpłatnie uczestniczyć w terenowych naukę, gry, zajęcia terenowe uczniowie szybciej i chętniej 
zajęciach w Poleskim Parku Narodowym. Projekt Zielone przyswajali wiedzę przyrodniczą i nikt nie narzekał na nudę. 
Szkoły w Parkach Narodowych został dofinansowany ze Każdego dania uczestnicy przyrodniczej wyprawy 
środków funduszy EOG pochodzących z Norwegii, Islandii i zamieszczali swoje relacje na specjalnie dedykowanym 
Lichtensteinu oraz środków własnych Fundacji Europejski profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisów powstanie 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund. gazetka „Misja Przyroda”, którą wyda Fundacja w ramach 
Nauczycielem koordynatorem wyjazdu była pani Marta podsumowania programu. Przed nami – uczestnikami 
Ciupak, opiekunami zaś panie: Aneta Pierzyniak, Iwona Zielonej Szkoły jeszcze trzeci etap projektu, który będzie 
Ryszawa oraz Ewelina Sieczka. Na czas pobytu uczniowie polegał na opracowaniu ścieżki przyrodniczo-kulturowej 
zakwaterowani zostali w Urszulinie w pięknym hotelu w najbliższej okolicy. Folder ten będzie również pracą 
„Drob”, tuż obok siedziby parku, w którym codziennie konkursową opracowaną w ramach projektu „Misja Przyroda 
odbywały się zajęcia. – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. Z pewnością nie 

O tym, że nauka o przyrodzie jest ciekawsza, gdy byłoby  wrażeń, wspomnień wspaniałego wyjazdu gdyby nie 
teorię można sprawdzić w praktyce przekonali się uczniowie zaangażowanie wielu ludzi  w realizację projektu. Szczególne 
już pierwszego dnia, gdy po obejrzeniu filmu o słowa podziękowania składamy panu Mirosławowi 
osobliwościach przyrodniczych parku wyruszyli na Chapskiemu – wójtowi gminy Kraśnik, pani Marzenie 
poszukiwanie skarbu ukrytego w lesie. Kierując się Rozmus – skarbnikowi gminy Kraśnik oraz panu Łukaszowi 
wskazówkami pana Andrzeja Różyckiego długo szukaliśmy Janikowi – koordynatorowi projektu z ramienia gminy za 
przemierzając leśne ścieżki aż…  udało się.  Skarbem okazał umożliwienie  dzieciom wyjazdu, pomoc i wsparcie. Misję 
się ponadstuletni dąb, który szumiąc przekazuje  z pokolenia „przygodę” uważamy za wykonaną i na pewno długo 
na pokolenie historię walk powstania styczniowego. Kolejne pozostanie ona w naszych wspomnieniach. 
dni upływały nam na udziale w  bardzo ciekawych zajęciach        Uczestnicy Misji Przyr(g)oda ze SP w Słodkowie Trzecim

Misja Przyr(g)oda w Poleskim Parku Narodowym

    

W dniach 13–15 marca br. w Koninie odbyły się eliminacje do udziału w 36. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu 
Piosenki i Tańca Konin 2015. Uczestniczyły w nich dzieci od 5 do 16 lat. Do Konina przyjechały z instruktorami, opiekunami, 
rodzicami, by „na żywo” zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Z 330 solistów i zespołów starających się o prawo 
uczestnictwa  nominację otrzymał co trzeci z wokalistów, wśród nich Emilia Rycerz, uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej 
w Stróży, mieszkanka Słodkowa Pierwszego. Do Konina przyjechały bardzo liczne ekipy dzieci śpiewających i pojedynczy 
soliści. Najliczniejszą ekipę przywiozło Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie – 17 solistów i 4 zespoły wokalne. Tak więc 
nominacja  Emilii na ten prestiżowy Festiwal, to ogromny sukces artystyczny. 36. międzynarodowy festiwal rozpocznie się 10
i zakończy 14 czerwca.  Dyrektor Konińskiego Ośrodka Kultury Pani Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz ma nadzieję, że udział 
dzieci w wielkiej gali przyczyni się do stworzenia już po raz 36 Wielkiego Święta Piosenki, Tańca i Radości, bo jak śpiewają co 
roku uczestnicy festiwalu „Wpadnij, wpadnij do Konina, tu kariera się zaczyna…”. Naszej solistce, Emilii, życzymy udanych 
występów artystycznych.                                       AW

Śpiewa na festiwalu w Koninie
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jednocześnie uczennicami Szkoły Podstawowej w Stróży. 
Były to: Katarzyna Jargieła, Paulina Pelak oraz Aleksandra 
Ufniarz. Dwie pierwsze dziewczyny zakończyły rywalizację 
na podium zajmując drugie miejsca w swych kategoriach 
wagowych, ustępując jedynie zawodniczkom z Ukrainy. 
Trzecia nasza reprezentantka – Ola po czterech stoczonych 
walkach zajęła miejsce tuż poza podium. 

Podczas gali otwarcia zawodów, zarówno trener 
Sylwester Janik, jak i zawodniczki zostali bardzo miło 
zaskoczeni. Z rąk wiceprezesa Polskiego Związku 
Zapaśniczego nasz klub odebrał okazały puchar za bardzo 
dobry wynik sportowy osiągnięty w 2014 roku. Po podliczeniu 
wszystkich punktów uzyskanych podczas zawodów 
ogólnopolskich oraz wojewódzkich okazało się, że klub 
LUKS Stróża został sklasyfikowany na drugim miejscu w 
Polsce wśród Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach 
kobiet grupy młodziczek. 

Uzyskany wynik pokazuje, że rok 2014 był W dniach 17–18 kwietnia 2015 r. Chełm był 
wyjątkowy dla naszego małego klub ze Stróży, który był tak gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego 
bogaty w medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw młodziczek i młodzików w zapasach kobiet oraz stylu 
Makroregionu i Mistrzostw Województwa. klasycznym. Podczas tych zawodów nasz klub LUKS 

           Łukasz KiełbStróża reprezentowany był przez trzy zawodniczki będące 

Zapaśniczki ze Stróży drugie w Polsce

nasza zawodniczka Katarzyna Jargieła z klubu LUKS Stróża 
działającego przy szkole podstawowej i gimnazjum w Stróży 
zajęła bardzo wysoką lokatę, zostając drugim co do 
popularności sportowcem naszego powiatu za osiągnięty 
wynik w 2014 roku, kiedy to wygrała Mistrzostwa Polski 
w zapasach kobiet w kat. wiekowej młodziczek. Drugą 
z wyróżnionych zawodniczek klubu LUKS Stróża była 
Paulina Pelak, która podobnie jak jej koleżanka odebrała 
gratulacje i stypendium sportowe z rąk starosty za 
wywalczenie brązowego medalu Mistrzostw Polski w 
zapasach kobiet. Wśród wyróżnionych znaleźli się również 
trenerzy zawodniczek z klubu LUKS Stróża: Sylwester Janik 
i Łukasz Kiełb, którzy z rąk starosty kraśnickiego Andrzeja 
Maja otrzymali podziękowania za wsparcie i pracę trenerską 
włożoną w rozwój młodych zawodników. Podsumowując, 
gala wręczenia nagród Starosty Kraśnickiego była bardzo 
owocna dla zawodników i trenerów Ludowego Uczniow-

W czwartek 12 marca 2015 roku w Kraśniku zostały skiego Klubu Sportowego ze Stróży, którzy za swą ciężką 
wręczone Nagrody Starosty Kraśnickiego dla wybitnych pracę włożoną w treningi zostali docenieni i nagrodzeni przez 
zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych za 2014 władze powiatowe. 
rok. Podczas gali został również rozstrzygnięty plebiscyt na Mamy nadzieję, że Nagrody Starosty są zapowiedzią 
najpopularniejszego sportowca powiatu kraśnickiego. licznych sukcesów, które zawodnicy będą odnosić w bieżącym 
Spośród zgłoszonych przedstawicieli klubów sportowych, 2015 roku. 

            Łukasz Kiełb

Najlepsi sportowcy 2014 roku

W ramach rządowego programu „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” zostały bezpłatnie 
przekazane przez producentów jabłka dla uczniów ze szkół w Kowalinie, Słodkowie Trzecim oraz Stróży w ilości 12,8 ton, jak 
również do 60 rodzin z terenu gminy w ilości 2,6 tony. 

                                    Red.

Informacja
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INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że zakończył realizację projektu systemowego PO KL  pn. 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Kraśnik na lata 2007–2015”. Przeszkolono 64 osoby. 
Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, pracujących w rolnictwie, uczących się, będących w wieku 
aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.
Beneficjenci  projektu zostali objęci formami wsparcia, takimi jak: 
– warsztaty kompetencji społecznych,
– szkolenia zawodowe:

,,Grafika komputerowa z elementami kasy fiskalnej”

            

,,Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”, ,,Kurs obsługi kas fiskalnych z elementami komputera”, ,,Kurs 
małej gastronomii z elementami cateringu”, ,,Kurs obsługi kas fiskalnych z elementami komputera”, ,,Kurs wizaż 

i stylizacja paznokci”

,,Kurs florystyczny I stopnia”, ,,Opiekunka osoby starszej, niepełnosprawnej, dziecka”, ,,Gastronomia z elementami 
kasy fiskalnej”

,,Obsługa komputera z elementami kasy fiskalnej”
,,Florystyka z elementami kasy fiskalnej”
– kontynuacja finansowania zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia, indywidualne doradztwo zawodowe, 
sfinansowanie 3-miesięcznego stażu. Każda ww. forma wsparcia została dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika.  
Ponadto beneficjenci projektu otrzymali wsparcie asystenta rodziny.                               

       Kierownik GOPS
          Anna Wronka

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój  i upowszechnianie 
aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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REGULAMIN konkursu  pt.:  SKECZ na LGD 

Celem konkursu jest promocja działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej oraz terenu Lokalnej Strategii 
Rozwoju Ziemi Kraśnickiej.  Konkurs jest okazją do przedstawienia działań LGD oraz integracji społeczeństwa wiejskiego.  
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Jagiellońska 5,  23-200 Kraśnik.                             
2. Prawo zgłaszania skeczy do Konkursu przysługuje wszystkim KGW, Stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym zamieszkującym teren objęty LSR Ziemi 
Kraśnickiej.                                                                 
3. Ogłoszenie o Konkursie zawierające termin przyjmowania zgłoszeń wraz z regulaminem zostanie opublikowane na stronach internetowych  
stowarzyszenia: www.lgdkrasnik.pl.                             
4. Zgłoszenie do Konkursu składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o Konkursie.                             
5. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa.                             
6. Na pierwszym posiedzeniu komisja konkursowa przyjmie regulamin pracy oraz wybierze ze swojego grona przewodniczącego .                           
7. Komisje konkursowe dokonają wyboru trzech najlepszych skeczy o Lokalnej Grupie Działania Ziemi Kraśnickiej oraz terenie objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju, tj. powiat kraśnicki.                              
8. Laureaci I, II i III miejsca w konkursie w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci bonów zakupowych.                             
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2015 roku.                              
10. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres oraz pocztą tradycyjną na adres Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 
ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik. Wraz z kartą zgłoszeniową należy załączyć na nośniku DVD (opisanym) nagrany skecz wraz 
z opisem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu  29.05.2015 r. godz. 14:00.                           
11. Dodatkowo laureat konkursu  zobowiązuje się  do wystąpienia na co najmniej 2 imprezach w powiecie kraśnickim z wygranym skeczem, promując 
Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej.                             
12. Komisje Konkursowe dokonają oceny punktowej zgłoszonych projektów według następujących kryteriów:                             
Pomysłowość/Innowacyjność propozycji 0–20 pkt ;                             
Informację zawarte w skeczu o LGD oraz terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Ziemi Kraśnickiej 0–30 pkt.                             
13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.                             
14. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
Etap I – komisja konkursowa oceni na podstawie dostarczonych nagrań skecze, z których wybierze trzy z najwyższą liczbą punktów.
Etap II – nastąpi na początku czerwca 2015 r. – trzy wybrane skecze zostaną zaprezentowane „na żywo” przed komisją konkursową we wcześniej 
uzgodnionym terminie i miejscu. Po II etapie zostanie przyznane miejsce I, II, III.                             
15. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych materiałów.                             
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów  podczas transportu lub przekazu pocztowego.                             
17.Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem Konkursu w celu jego realizacji i promocji.    
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenie wygranych skeczy na stronie internetowej  poprzez kanał YouTube.                             
19. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.                             
20.Zgłoszenie złożone na nieprawidłowym formularzu, bez wymaganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
zgłaszającego lub ich pełnomocników nie będzie brało udziału w konkursie.
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