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W dniu 7 lutego br. w hali sportowej Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Stróży odbyły się pod patronatem Wójta 
Gminy Kraśnik Mirosława Chapskiego Mistrzostwa Gminy 
Kraśnik w Halowej Piłce Nożnej. Organizatorem Mistrzostw 
był Ludowy Klub Sportowy „STRÓŻA” oraz Urząd Gminy 
Kraśnik. Do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów 
reprezentujących sołectwa naszej gminy. Były to zespoły 
Słodkowa Trzeciego, Karpiówki, Stróży, Spław Drugich, 
Podlesia. Otwarcia Mistrzostw dokonał Wójt Gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski.
     Zawody przeprowadzono systemem każdy z każdym. 
Rozegrano 10 meczów po 2 x 10 minut. Sędziami zawodów 
byli Stanisław Bijak i Andrzej Piekarz.  Po emocjonujących 
pojedynkach obfitujących w niesamowite sytuacje 
podbramkowe, piękne parady bramkarzy oraz doskonały 
kunszt zawodników dwie drużyny uzyskały ten sam wynik 
punktowy Słodków Trzeci i Karpiówka. O pierwszym miejscu 
w turnieju zgodnie z regulaminem zadecydowała różnica 
zdobytych bramek, pomimo że w bezpośrednim pojedynku 
lepsza okazała się drużyna Słodkowa Trzeciego, Mistrzem 
Gminy Kraśnik na 2015 rok została drużyna Karpiówki. 
Końcowa kwalifikacja:
I miejsce – Karpiówka
II miejsce – Słodków Trzeci
III miejsce – Podlesie
IV miejsce – Stróża
V miejsce – Spławy Drugie.

Prowadzona była również klasyfikacja na 
najlepszego zawodnika Mistrzostw oraz najlepszego 
bramkarza. Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został 
Dawid Kowalik z Karpiówki. Najlepszym bramkarzem został 
Daniel Zawadzki z Podlesia. 

Puchary za pierwsze trzy miejsca wręczał Wójt 
Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski oraz Prezes LKS 
„STRÓŻA” Przemysław Mróz. Wszystkie drużyny 
uczestniczące w Mistrzostwach otrzymały również 
pamiątkowe dyplomy. Pucharami oraz dyplomami nagrodzeni 
zostali także najlepszy zawodnik i najlepszy bramkarz 
Mistrzostw.
    Na zakończenie Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław 
Chapski pogratulował wszystkim zawodnikom doskonałej 
kondycji oraz umiejętności piłkarskich, organizatorom 
podziękował za doskonałe przygotowanie imprezy i zaprosił 
wszystkich na kolejne zawody sportowe organizowane na 
terenie naszej gminy.

                                Stanisław Mróz

Mistrzostwa Gminy w Piłce Halowej – Stróża 2015 

I miejsce – drużyna z Karpiówki

II miejsce – drużyna ze Słodkowa Trzeciego 

III miejsce – drużyna z Podlesia
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W miesiącach styczniu i lutym br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze mające na celu wybór sołtysów i rad 
sołeckich. Wybory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Najwięcej osób, bo aż 103 wybierało 
sołtysa w Słodkowie Trzecim. Również w naszych najmniejszych sołectwach w Pasiece-Kolonii i w Mikulinie frekwencja była 
bardzo wysoka. 

O ponowny wybór nie ubiegali się: Monika Gawlik z Lasów, Krzysztof Rak ze Spław Pierwszych, Dariusz Krzysztoń ze 
Słodkowa Drugiego, Jerzy Bańka ze Stróży-Kolonii oraz Maria Zuba z Suchyni. 

Na kolejną kadencję 2015–2019 wybrani zostali: 

                                    

Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencji 2015–2019



Z początkiem marca w Polsce wchodzą w życie zmiany, dotyczące aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych oraz 
systemu PESEL. Mają one związek z wprowadzeniem Systemu Rejestrów Państwowych, czyli centralnej bazy danych, która 
w założeniach ma ułatwić i przyspieszyć przepływ informacji. 

Sporo zmian zajdzie w kwestii załatwiania spraw, dotyczących dowodu osobistego:
– wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub poprzez 
elektroniczną skrzynkę podawczą,
– wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych,
– zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga 
złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu,
– zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany,
– do wniosku należy załączyć 1 fotografię (spełniającą kryteria fotografii paszportowej), w tym wykonaną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek 
(dotychczas obowiązywały 2 fotografie wykonane specjalnie do dowodu osobistego),
– dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,
– nie będzie obowiązku dołączania do wniosków odpisów aktów stanu cywilnego,
– osoby, które skończą 18 lat będą mogły wystąpić o wydanie dowodu osobistego na 30 dni przed datą urodzin, a nie jak 
dotychczas miało to miejsce po ukończeniu 18. roku życia,
– dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5. rok życia będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty 
wydany osobie, która nie ukończyła 5. roku życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego wydania,
– w nowym dowodzie osobistym nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz podpisu posiadacza 
dowodu.

Do najważniejszych zmian, dotyczących spraw związanych z meldunkami należą natomiast: 
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy nadal będzie można dokonywać osobiście lub przez 

pełnomocnika tylko w urzędzie gminy, na terenie której zamieszkaliśmy. Przy zameldowaniu osób małoletnich nie będzie już 
obowiązku przedkładania do wglądu odpisów aktów urodzenia.

Wymeldowania będzie można dokonać w organie właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub 
czasowego. Istnieje też możliwość wymeldowania w organie właściwym przy dokonywaniu nowego zameldowania. Pojawi się 
również możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną przez ePUAP.

Zgłoszenia wyjazdu na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy poza granice kraju można dokonać osobiście, 
przez pełnomocnika lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Najważniejsze zmiany dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego
1 marca 2015 r. wchodzi w życie nowa ustawa: Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadza zmiany, które docelowo 

mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Jednak początki mogą być trudne. Ma to związek z nowym, wciąż 
modyfikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych systemem informatycznym. Ustawa wprowadza kilka zmian. 
Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego zostanie odmiejscowionie, co oznacza, że pobrać je będzie można w każdym 
urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Przy rejestracji nowo 
narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla 
dziecka nr PESEL. W kwestii nadawania imion dzieciom, to tak jak obecnie można będzie wybierać dwa, nie można będzie 
rejestrować zdrobnień, za to dopuszczalne będą imiona obco brzmiące. 

Śluby nadal będą udzielane w urzędach stanu cywilnego, a w określonych sytuacjach, także poza urzędem. Dotyczyć to 
będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy 
wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób 
obecnych na uroczystości.

Z dniem 1 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, wchodzi w życie nowy wzór formularza karty 
zgonu. Apelujemy do pracowników szpitali, bądź innych placówek służby zdrowia, którzy będą wystawiać takie dokumenty, by 
stosowali nowe formularze, w przeciwnym razie osoby, które przyjdą do urzędu po 1 marca ze starymi kartami zgonu nie będą 
mogły zgłosić zgonu i sporządzić aktu zgonu. To samo dotyczy sporządzania aktu urodzenia i nowych wzorów kart urodzenia 
dziecka i kart martwego urodzenia dziecka

Niestety wydłuży się czas załatwiania spraw w urzędzie. Odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia nie będą 
wydawane tak, jak teraz – bezpośrednio przy załatwianiu sprawy, ale w terminie siedmiu, a nawet do 14 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku.

         Małgorzata Rejowska

Zmiany od 1 marca  dotyczące aktów stanu 
cywilnego, dowodów osobistych oraz systemu PESEL
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W dniu 14 lutego 2015 r. już po raz trzeci Kobiety 
z Karpiówki w sposób uroczysty obchodziły Dzień Kobiet. 
Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem była sołtys 
Karpiówki Pani Anna Ambros-Gryta. Tym razem Panie 
wzięły udział w warsztatach kulinarnych poprowadzonych 
przez Marię i Ewelinę Zuba, w trakcie których przygotowały 
kilka potraw. Uroczystość uświetnili również goście: Starosta 
Andrzej Maj wraz z żoną, Przewodniczący Rady Gminy – 
Andrzej Hanaj, Pani Beata Kuśmierczyk-Kufel – Sekretarz 
Gminy, Pani Marzena Rozmus – Skarbnik Gminy, Pani 
Agnieszka Płatek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz radny Dariusz Wcisło. Panowie złożyli Paniom ciepłe 
życzenia i wyrazy uznania dla ich zdolności kulinarnych 
i obdarowali je słodkościami. Imprezę uświetnił wspaniałym 
występem kabaretowo-wokalnym zespół „Suchynianki”. 
Mamy nadzieję, że warsztaty powtórzą swój sukces 
w przyszłym roku. 

                         Anna Ambros-Gryta

Warsztaty kulinarne w Karpiówce

W sobotę, 28 lutego 2015 r, w remizie OSP w Podlesiu Radny Podlesia. Ponieważ warsztaty zostały przygotowane 
odbyły się warsztaty kulinarne dla kobiet miejscowości  przed zbliżającym się Świętem Kobiet, wszystkie panie 
Podlesie. Z produktów zakupionych z funduszy sołectwa otrzymały kwiaty ufundowane przez Starostę Kraśnickiego 
pod fachowym okiem Przewodniczącej Koła Gospodyń i Wójta Gminy. W części artystycznej wystąpił zespół 
Wiejskich w Podlesiu – Pani Elżbiety Kołtun i licencjo- śpiewaczo-kabaretowy „Suchynianki”.
nowanego mistrza w zawodzie kucharz Pani Jadwigi                 A. Wojtan
Kuropiewskiej gospodynie z Podlesia przygotowały 
wyśmienite potrawy – zupę meksykańską, sałatki, wędliny, 
potrawy z ryb, ciasta regionalne.

Na degustację tych potraw zostały zaproszone 
działaczki kół gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. 
Przybyli przedstawiciele władz: Pan Marek Kos – radny 
Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskiego. Pan 
Andrzej Maj – Starosta Kraśnicki, Pani Wioletta Wilkos – 
Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej wraz 
z pracownikami, Pan Dariusz Wcisło – Kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Kraśniku, Pan Andrzej Hanaj – 
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Mirosław Chapski – Wójt 
Gminy, Pani Beata Kuśmierczyk-Kufel – Sekretarz Gminy, 
Pani Marzena Rozmus – Skarbnik Gminy i inne zaproszone 
osoby.

Funkcję gospodarzy pełnili oprócz przewodniczącej 
KGW Podlesie: Pan Henryk Kołtun – sołtys Podlesia, Pan 
Paweł Kolasa – Prezes OSP Podlesie, Pan Krzysztof Kołtun –

Warsztaty kulinarne w Podlesiu

Informujemy, że zgodnie z taryfą KPWiK Kraśnik od 1 marca br. zmienia się cena wody w miejscowości Lasy oraz cena 
3

ścieków w miejscowościach: Stróża, Stróża-Kolonia, Pasieka, Słodków Pierwszy. Cena 1 m  dostarczonej wody wzrośnie 
3

o 0,31 zł i będzie wynosić 4,19 zł brutto, a 1 m  odprowadzonych ścieków wzrośnie o 0,03 zł brutto i będzie wynosić 5,00 zł 
brutto. Wysokość opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków w gminie Kraśnik nie ulegnie zmianie i nadal wynosi 3,24 zł 
brutto za miesiąc. 

              Referat budżetu i finansów

Informacja
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Informujemy, że w dniach 19–21 marca 2015 r. zostaną zorganizowane punkty, w których mieszkańcy gminy Kraśnik 
będą mogli oddać bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z gumy (opony, dętki, dywaniki gumowe). 
Warunkiem przyjęcia sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest to, że oddany sprzęt będzie kompletny, odpady 
z gumy zaś będą przyjęte bez części metalowych takich jak druty czy felgi. Punkty przyjęć będą się znajdować w Stróży plac 
OSP oraz Spławy Pierwsze plac OSP.

Harmonogram pracy punktów przyjęć:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

2. Odpady z gumy:

Zbiórka opon oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego 

Izabela Krawczyk

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na dzień 31 maja br. 
Statutowo rola izb rolniczych jest bardzo ważna. Celem ich działania jest  m.in. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków 
z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawiania ich organom administracji rządowej i samorządowi 
terytorialnemu,  prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych 
i produktów rolnych, prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej. Najważniejsze jest w tym, by do izb 
rolniczych weszli najlepsi rolnicy, którzy potrafią oceniać sytuację w rolnictwie i wysuwać konkretne wnioski. Wtedy 
działalność samorządu rolniczego będzie doceniana i widoczna.

Zachęcamy rolników z terenu naszej gminy do zainteresowania się tymi wyborami. Więcej informacji podamy na 
stronie internetowej Gminy oraz w następnym numerze gazety.                                  A.W.

Wybory do izb rolniczych

UG Kraśnik
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W dniu 25 stycznia 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej przy parafii pw. Św. Józefa. Piękne polskie kolędy 
w Stróży odbyła się premiera widowiska świątecznego pod w nowoczesnym opracowaniu oraz pełne radości pastorałki 
tytułem „Małe Jasełka czyli Anielska historia”. Inscenizację spotkały się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem 
tę zrealizowano przy wsparciu finansowym Starostwa publiczności. Zespół bisował, a na koniec otrzymał owację na 
Powiatowego w Kraśniku. stojąco.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Gminy Po zakończeniu wszyscy zgromadzeni zostali 
Kraśnik – Wójt Gminy Mirosław Chapski, Skarbnik Gminy – zaproszeni na degustację ciast przygotowanych przez mamy 
Marzena Rozmus, Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik – młodych aktorów. Spotkanie przebiegało w radosnej, 
Andrzej Hanaj, radni Rady Gminy Kraśnik, ks. Proboszcz świątecznej atmosferze i z pewnością zostanie w pamięci 
parafii w Stróży – Grzegorz Stąsiek oraz mieszkańcy Stróży. zarówno młodych aktorów jak i mieszkańców Stróży.

Inscenizacja została przygotowana przez dyrektor                                             
Biblioteki Agnieszkę Płatek, opracowanie muzyczne zostało      Agnieszka Płatek
powierzone p. Monice Karczmarczyk. Scenki z życia 
szkolnego uczniów Anielskiej Akademii, którym zginęła 
choinka przez Świętami, wzbogacone muzyką, tańcem 
i śpiewem, wzbudziły wiele emocji. Widownia reagowała 
niezwykle żywiołowo na śpiew Aniołków oraz na postać nieco 
roztargnionego Woźnego Akademii, który ciągle czegoś 
zapominał. Wszystkie piosenki były nagradzane gromkimi 
brawami. Młodzi aktorzy przedstawienie dedykowali swoim 
babciom i dziadkom z okazji ich święta.

Po zakończeniu inscenizacji młodzi aktorzy wpro-
wadzili widownię w nastrój świąteczny kolędą „Gdy śliczna 
panna”. Jako podziękowanie dzieci otrzymały słodycze 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz 
drobne upominki ufundowane przez Bibliotekę w Stróży. 
Słodycze wręczył Wójt Gminy Kraśnik oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Kraśnik.

W drugiej części spotkania, jako gość specjalny 
wystąpił z koncertem kraśnicki zespół „Emmanuel Gospel”, 

działający 

Małe Jasełka w Stróży

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. 
ks. Stanisława Zielińskiego przystąpiła do konkursu ,,Drugie 
życie baterii”. W sposób szczególny akcją zajęli się harcerze 
ze szkolnej drużyny ,,Parasol”, gdyż dobro środowiska nie jest 
nam obojętne. 

Zespół składa się z dziesięciu uczniów z różnych klas. 
Są to: Izabela Amrozy i Katarzyna Jargieła z klasy VIa, 
Zuzanna Lipińska, Julia Chodara, Igor Sochal, Jakub Różycki 
z klasy Va, Urszula Kosidło z klasy Vb, Maryla Michałek, 
Antonina Rej i Martyna Buczkowska z klasy IV oraz 
pomocnicy. Zadaniem zespołu jest poznanie i przekazanie 
społeczności szkolnej oraz środowisku lokalnemu jak 
najwięcej informacji o szkodliwości zużytych baterii oraz 
o właściwych sposobach ich utylizacji.

W lutym 2015 r. na terenie szkoły i naszej 
miejscowości rozpoczęła się zbiórka zużytych baterii i będzie 
trwała do końca marca 2015 r. Pudełka na zużyte baterie 
znajdują się w Szkole Podstawowej, sklepach spożywczo-
-przemysłowych w Stróży i Stróży-Kolonii oraz Ośrodku 
Zdrowia w Stróży.

                              Magdalena Bartosik

Drugie życie baterii
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W dniu 31 stycznia 2015 r. zespół teatralny działający 
przy Gminnej Bibliotece w Stróży zaprezentował się na 
V Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych w Polichnie. Zespół ze Stróży 
przedstawił widowisko „Małe Jasełka czyli Anielska 
historia”.

Współczesna historia małych Aniołków z Anielskiej 
Akademii, którym zginęła przed Świętami choinka, 
wzbogacona tańcem i śpiewem, spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem publiczności oraz Jury.

Decyzją Jury zespół ze Stróży otrzymał nagrodę. 
Mali aktorzy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz słodycze, 
wręczone przez Wójta Gminy Szastarka p. Artura 
Jaskowskiego oraz dyrektora Gminnego Centrum Kultury 
w Polichnie p. Mariana Giskę. 

                              Agnieszka Płatek

Kolędnicy ze Stróży w Polichnie

  

z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim 
wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe 
zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach 
tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-
-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. 
Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w 
konkursie międzyszkolnym.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Jolanty Rzepki, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim oraz 
wsparciu Gminy Kraśnik udział w projekcie wezmą 
uczniowie z dwóch szkół z naszego terenu: Szkoły 
Podstawowej w Słodkowie Trzecim oraz Szkoły Podsta-

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach wowej w Kowalinie. 
Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół Zielone Szkoły w ramach projektu będą realizowane 
podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie w okresie: kwiecień–czerwiec 2015 r. w szkołach podsta-
wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia wowych oraz wrzesień–listopad 2015 r. w gimnazjach. 
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego Projekt ma zachęcić dzieci do przygody, uważnego 
regionu i kraju. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się obserwowania świata, dbania o naturalne środowisko 
w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory i szanowania jego bogactwa. 
przyrodnicze wybranego parku narodowego i jego najbliż- Warto podkreślić, że ambasadorką projektu jest Beata 
szej okolicy. Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej Pawlikowska, znana podróżniczka i dziennikarka, autorka 
naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie szybciej i chętniej wielu książek. 
przyswajają wiedzę przyrodniczą. Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach 

Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Narodowych” jest dofinansowany ze środków funduszy EOG 
Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
IV–VI klasy szkół podstawowych i I–II klasy gimnazjów            Red.

Misja Przyroda. Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

W dniu 16 marca 2015 r. w godz. 9.00–10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kraśniku ul. Kościuszki 24, 
specjalista Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie Pan Rafał Czobot będzie wydawał pudełka na próby glebowe dla 
zainteresowanych rolników. Telefon do kontaktu: 603-644-917.

     Marzena Pielaszkiewicz

Ogłoszenie
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Starostwo Powiatowe w Kraśniku zaprasza na Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła, które odbędzie się w dniu 22 marca 
br. w godz. 9.00–14.00 w centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy al. Niepodległości 44. 

Na kiermaszu swoje prace zaprezentują twórcy z terenu Powiatu Kraśnickiego. W trakcie trwania tejże imprezy będzie 
możliwość zakupienia oryginalnych pisanek i wyjątkowych ozdób świątecznych. 

Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. 
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014–2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych 
przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem 
środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo 
realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.
Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:
– wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji 
społeczności lokalnej w realizacji LSR;
– rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem 
nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł 
dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

rozwój produktów lokalnych;
rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
zachowanie dziedzictwa lokalnego;
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
• turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
• technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Konsultacje dla mieszkańców gminy Kraśnik odbędą w dniu 12 marca 2015 roku o godz. 14.00 w Remizie OSP 
w Stróży. Serdecznie zapraszamy.

Wioletta Wilkos
Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej
tel. 81 825 27 27, +48 668-881-103

 

–

–

–
–
–
–

Otwarte konsultacje społeczne dotyczące opracowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do odbiorców energii elektrycznej 
pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz numerów rachunków bankowych, na które należy uiszczać należności 
za dostawy energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie pragnie poinformować, że Spółka nie zmieniła 
systemu rozliczeniowego oraz  numerów rachunków bankowych. 

W przypadku otrzymania fałszywego pisma o rzekomo zmienionym numerze konta bankowego do wykonywania wpłat 
za usługi dystrybucyjne, PGE Dystrybucja S.A. prosi o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie 
(tel. 81 710-57-02; 81 710-57-39) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl). 

Uwaga na oszustów!


