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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W piątek 3 czerwca 2016 roku na szkolnych obiektach
sportowych w Stróży odbyły się obchody Gminnego Dnia
Dziecka w ramach organizowanego przez Starostę Kraśnickiego
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego. Oprócz wielu rodzin zastępczych
udział w imprezie wzięli uczniowie szkół i przedszkoli z gminy
Kraśnik, wychowankowie Wioski Dziecięcej w Kraśniku,
uczniowie innych szkół prowadzonych przez powiat.
W organizację imprezy oprócz PCPR i Starostwa włączyła się
gmina Kraśnik ze szkołami, przedszkolami, radami rodziców,
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Aktywnie
włączyło się również Nadleśnictwo Kraśnik z zabawą
edukacyjną i nagrodami oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi
Kraśnickiej (LGD). Był kącik zabaw dla najmłodszych, wiele
dmuchańców dla starszych, malowanie twarzy, konkursy
z nagrodami. Wszystkie dzieci za udział w konkursach otrzymały
nagrody. Ciekawą atrakcją dla dzieci był sprzęt ratowniczy, który
zaprezentowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
w Kraśniku. Świetną zabawę dla dzieci zapewnił również
animator oraz nauczyciele z Gimnazjum w Stróży, którzy
przygotowali różne gry i zabawy sportowo – rekreacyjne.
Wszyscy uczestnicy zabawy poczęstowani zostali smaczną
grochówką, kiełbaskami z grilla, ciastem przygotowany przez
rodziców, kompotem i napojami. Ogromne wzięcie miała wata
cukrowa przygotowywana przez pracowników PCPR. Tak
bogaty poczęstunek możliwy był dzięki hojności sponsorów.
Uczestniczące w festynie dzieci wspaniale integrowały
się we wspólnych grach i zabawach pod czujnym okiem
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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dyrektorów i wychowawców. Opiekę medyczną zapewnił NZOZ
Rodzina w Stróży.
Uczestników uroczystości witali: dr hab. Marek Klimek
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
oraz Mirosław Chapski wójt gminy Kraśnik. Listy okolicznościowe uczestnikom uroczystości przekazali posłowie na
Sejm RP Wojciech Wilk i Jarosław Stawiarski oraz wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek. Goście w osobach: Mariusz Kidaj
– z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Maj starosta kraśnicki,
ks. Grzegorz Stąsiek proboszcz parafii w Stróży podkreślali, że
piękna idea rodzicielstwa zastępczego wymagająca poświęcenia
się w wychowywaniu dzieci, bezinteresownej miłości, jest godna
naśladowania i zasługuje na uznanie. Dziękując rodzicom
zastępczym dr hab. M. Klimek poinformował również
o potrzebie tworzenia nowych rodzin zastępczych przywołując
encyklikę św. Jana Pawła II ,,Ewangelium vitae” – prawdziwa
miłość ojcowska i macierzyńska jest gotowa do przyjęcia dzieci
z innych rodzin oraz obdarzenia ich wszystkim co jest potrzebne
do życia i rozwoju. Na zakończenie imprezy odbył się mecz piłki
nożnej: gmina Kraśnik vs powiat kraśnicki, po bardzo
wyrównanej grze (1:2) puchar Wójta otrzymali zawodnicy
z gminy Kraśnik.
O udanej imprezie świadczyły uśmiechnięte buzie
wszystkich dzieci. Gmina dziękuję wszystkim, którzy brali udział
w organizacji, przygotowaniu i realizacji tej imprezy.
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INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W KRAŚNIKU
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie naszego powiatu są osoby, które pomagają w wypełnianiu
zeznań podatkowych osobom starszym i wykazują nienależny zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym
naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku uprzejmie wyjaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje wyłącznie z powodu
ukończenia 70 lat lub pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczenie od dochodu
wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które posiadają ważne
orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne czyli ich opiekunom. Ponadto
konieczne jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie odliczanych wydatków, np. faktur. Odliczenie ulgi
rehabilitacyjnej nie stanowi kwoty 2280,00 ale jest ograniczone do tej kwoty. Oznacza to, że poniesione wydatki nie mogą
przekroczyć 2280,00 zł. Istotne jest również, że osoba dokonująca odliczenia, na żądanie organów podatkowych powinna
przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, np. dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie
niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjcych, faktury potwierdzające zakup zaleconych przez lekarza specjalistę leków.
Brak dokumentów potwierdzających odliczenie powoduje, że ulga rehabilitacyjna jest niezasadna. Osoby, które w sposób
nieuprawniony skorzystały z ulgi rehabilitacyjnej powinny złożyć korektę zeznania podatkowego. Złożenie korekt
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pozwoli na uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci kary grzywny.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Skarbowego w Kraśniku, tel. 81 8250661.

„Biwak Szkolny”
Dnia 20.05.2016 r. w Szkole Podstawowej
w Kowalinie odbył się biwak uczniów klas
drugich ze szkół w Stróży i Kowalinie. Jest to już
drugie spotkanie integracyjne tych samych
zespołów klasowych. Tym razem celem działań
było zacieśnienie kontaktów koleżeńskich,
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
rozwijanie postaw prospołecznych oraz
kulturalnego zachowania. Biwak rozpoczął się od
zapoznania jego uczestników z regulaminem
pobytu na szkolnym biwaku. Następnie przy
rytmicznej muzyce dzieci prezentowały swoje
umiejętności taneczne. Później przygotowały
noclegowanie i przebrały się w stroje sportowe,
aby wziąć udział w zmaganiach sportowych.
W oczekiwaniu na posiłek podzieliły się na zespoły
i namalowały swoje marzenia zawiązane
z kolejnym biwakiem. Po posiłku i toalecie
wieczornej obejrzały film „Kraina lodu”. Cisza
nocna rozpoczęła się o godz. 23.00 i trwała do 6.30.
Po śniadaniu p. Bożena zaprosiła dzieci do różnych
konkursów, w których trzeba było wykazać się wiedzą ogólną. Pani Ewa zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy ze śpiewem.
Dzieci z zadowoleniem opuszczały szkołę, zapowiadając kolejne spotkanie w nowym roku szkolnym.
Ewa Surowiec

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróży z wizytą w DPS w Kraśniku
Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Stróży są spotkania uczniów z pensjonariuszami i pracownikami Domu
Pomocy Społecznej w Kraśniku. Spotkania odbywają się z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Dnia
Babci i Dziadka. Każde spotkanie jest przygotowywane dużo wcześniej. Uczniowie na dodatkowych zajęciach przygotowują
przedstawienia, uczą się piosenek, wykonują upominki, piszą okolicznościowe życzenia. W tym roku szkolnym uczniowie
odwiedzili DPS z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 21 marca 2016 r. z okazji Świąt Wielkanocnych. Byli to uczniowie
klasy I „a” z wychowawcą klasy p. Ewą Kret oraz nauczycielem asystentem p. Edyta Powęską. Uczniowie naszej szkoły
poprzez przedstawienie ,,Zwyczaje wielkanocne” wprowadzili wszystkich w nastrój zbliżających się świąt. Pensjonariusze
i pracownicy dostali kartki świąteczne z życzeniami. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, na który ciasto upiekli rodzice
uczniów klasy I „a”. Uczniowie odwiedzili też pensjonariuszy leżących, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli
uczestniczyć w spotkaniu. Zarówno pensjonariusze, jak i uczniowie byli bardzo wzruszeni atmosferą towarzyszącą spotkaniu.
Niejedna osoba miała w oczach łzy. Poprzez takie spotkania uczniowie uczą się szacunku dla osób starszych
i niepełnosprawnych oraz kultywowania tradycji szkolnych.
(SP Stróża)
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Informacje Stowarzyszenia „Dziedzictwo”
W dniu 25.04.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo”. Podczas spotkania
dyskutowano nad możliwością naprawy kapliczki znajdującej się przy zakręcie na Karpiówkę (koło sklepu p. Juszkiewiczów).
Pan J. Cedro dostarczył dwie mapy terenu gminy Kraśnik, natomiast pan R. Rafalski przedstawił odpis uzyskanego z Instytutu
Pamięci Narodowej dokumentu dotyczącego umorzenia śledztwa w sprawie wydarzeń we wsi Karpiówka w dniu 31.12.1943 r.
Informujemy, iż oprócz relacji wydarzeń w Karpiówce uzyskanych od p. Kota i p. Stachyry, stowarzyszenie
wzbogaciło się o wspomnienia p. Róży Sudół dotyczących wydarzeń z września 1939 r. w Polichnie i Słodkowie Pierwszym.
Relacja p. Sudół zawiera opis wydarzeń z końca września, kiedy to w odwecie za zabicie oficera niemieckiego
w Polichnie podpalono kilka zabudowań. Zaaresztowano również kilkudziesięciu mieszkańców Polichny i poprowadzono
w stronę Stróży. W miejscowości Mosty wielu aresztowanym udało się zbiec. Ci, którym nie udało się uciec doszli do Słodkowa
Pierwszego i tam przy kuźni Ignacego Sowy zostali rozstrzelani. Zginęło 11 osób. W relacji p. Róży znalazł się także opis
ucieczki z miejsca rozstrzelania młodego mieszkańca Słodkowa Stanisława Balawendra oraz wzruszająca relacja dotycząca
ocalenia rodziny Romana Pyzika. Otóż Niemcy zabrali Romana z domu teścia, p. Błaszczyka, w pobliże kuźni z zamiarem
rozstrzelania. Wtedy żona Romana – Janina zaczęła wołać z płaczem po niemiecku „maine klaine Kinder” (moje małe dziecko).
Wtedy żołnierz niemiecki poszedł sprawdzić, czy kobieta nie kłamie. W domu zobaczył w kołysce płaczącego małego Jureczka
Pyzika, który jako dorosły został cenionym adwokatem. Prośba matki, choć w języku wroga, uratowała całą rodzinę.
Relacja p. Sudół jest dostępna w Gminnej Bibliotece, jak również w archiwum Stowarzyszenia, w Gimnazjum
w Stróży.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o podzielenie się informacjami na temat działającego przed wojną
w Stróży browaru. Prosimy o kontakt z biblioteką lub gimnazjum.
Agnieszka Lidia Płatek

Potężna ulewa z gradobiciem w gminie Kraśnik
Dnia 20 czerwca 2016 r. nad znaczną częścią gminy Kraśnik przeszła ogromna nawałnica. W ciągu około 11
minut zniszczeniom uległo wiele setek hektarów upraw i budynków. Największe straty sięgające 100% wystąpiły w Mikulinie,
Pasiece-Kolonii, Słodkowie Pierwszym i w Stróży. Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają takiego rozmiaru strat w rolnictwie –
zboża, buraki, ziemniaki, rzepak, krzewy owocowe. W rozpaczy padały stwierdzenia: jesteśmy po żniwach i po wykopkach. Na
niektórych plantacjach tylko raz zerwane były maliny. Na terenie naszej gminy szkody poczynił niespotykanej dotychczas
wielkości grad – około 5 cm średnicy. Uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych i gospodarskich, głównie pokryć
i elewacji. Pokrycia eternitowe zostały bardzo gęsto podziurawione. Szkody dotknęły mieszkańców gmin: Trzydnik Duży,
Kraśnik, Szastarka i Zakrzówek. Gminy Trzydnik i Kraśnik ucierpiały głównie w uprawach. Szastarka i Zakrzówek miały straty
głównie w budynkach i drzewostanie. Podjęte zostały natychmiast działania zmierzające do określenia strat w gospodarstwach
indywidualnych. Poinformowane zostały służby wojewody lubelskiego i osobiście pan wojewoda, z którym wójtowie ww. gmin
i starosta kraśnicki odbyli spotkanie. Ustalono dwa toki postępowania. Pierwszy dotyczący strat i uszkodzeń mieszkań, drugi
upraw i budynków gospodarskich. Wojewoda obiecał uruchomienie możliwych programów wspierających poszkodowanych.
Priorytetem są zerwane dachy mieszkań,
zagrażające życiu i zdrowiu.
Wnioski o zniszczeniach od mieszkańców nasz urząd przyjmował do 28 czerwca.
Również tego dnia komisja gminna rozpoczęła
szacowanie szkód, które są niezbędne do
otrzymania jakiejkolwiek przyszłej pomocy.
Przy szkodach sięgających 100%, tam gdzie
należy zlikwidować uprawę, która była
zgłoszona wcześniej do ARiMR do dopłat
bezpośrednich należy powiadomić ARiMR
o tym fakcie w terminie 14 dni od szkody, na
druku, który wydawany był również w urzędzie
gminy.
Urząd gminy pozostaje w stałym
kontakcie ze służbami wojewody. Poszukujemy
wszelkich możliwych form pomocy dla
poszkodowanych, czy na działalność bieżącą,
czy na odtworzenie produkcji. Ze względu na
skalę zniszczeń budżet gminy nie jest w stanie
sam podołać tej trudnej sytuacji, dlatego liczymy na uruchomienie środków finansowych wojewody lubelskiego.

M. Pielaszkiewicz
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Kornik w lasach Nadleśnictwa Kraśnik
Leśnicy z lubelskich lasów, w tym również
z Nadleśnictwa Kraśnik, borykają się z gradacją kornika
ostrozębnego. Chrząszcz o wielkości 3,5 mm przysporzył
leśnikom nie mało problemów. Zasiedla głównie sosny;
grube gałęzie, strzały drągowin oraz młodników a także nie
uprzątnięte wywroty i złomy, jak i nie usunięte wierzchołki
i gałęzie pozostawione na ziemi. Na terenie Nadleśnictwa
Kraśnik wystąpił na 770 ha. Charakterystyczne objawy
świadczące o zasiedleniu to przebarwienia igliwia z koloru
zielonego na seledynowy a w ostatecznej fazie na rudy.
Niezauważalne są ślady wgryzień na pniach, stąd o
obecności kornika wiadomo w momencie rudziejącej
korony. Walka polega na usuwaniu zainfekowanych drzew,
wypalaniu wierzchołów i gałęzi oraz bieżącym monitoringu. W ramach ograniczenia liczebności populacji
leśnicy wywiesili 275 pułapek feromonowych – wabiących
osobniki, a także wyłożyli drzewa chwytne, które po
zasiedleniu przez szkodniki będą korowane.

Góry śmieci
Wiosna w lesie to kolory wynikające nie tylko z kwitnących roślin runa ale również różnego rodzaju odpadów.
3
Piętrzące się góry śmieci są systematycznie uprzątane przez leśników; w roku 2015 wywieziono ich 62 m . W tym roku na
szczególną uwagę zasługuje postawa członków Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, która w uzgodnieniu z Nadleśnictwem
przeprowadziła akcję sprzątania terenów leśnych. Uprzątnięto obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy
Fabrycznej. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zutylizowano ponad 400 kg szkła i 50 kg plastiku, co dało 20 m3 różnego
rodzaju odpadów. Zebrane śmieci ukazały skalę zanieczyszczeń na terenie obszarów leśnych. Dbajmy wspólnie o dobro lasów,
aby cieszyły wszystkich atrakcyjnością i walorami przyrodniczymi.
Barbara Zielińska
Nadleśnictwo Kraśnik

Gminny Konkurs Recytatorski
W dniu 19 maja 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Stróży odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Kraśnik.
Jury w składzie: pani Stanisława Wnuk – kierownik działu pedagogicznego Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku
oraz pan Roman Biss – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie po wysłuchaniu 37 recytatorów postanowiło
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
W kategorii klasy I–III szkoły podstawowe:
I miejsce – Paulina Kuśmierczyk, kl. III SP Stróża,
II miejsce – Julia Barankiewicz, kl. II SP Stróża,
III miejsce – Katarzyna Paszkowska, kl. II SP Stróża,
Wyróżnienie – Nikola Nowak, kl. III SP Kowalin.
W kategorii klasy IV–VI szkoły podstawowe:
I miejsce – Urszula Rycerz, kl. VI SP Stróża,
II miejsce – Wiktoria Kotuła, kl. VI SP Słodków Trzeci,
III miejsce – Zuzanna Lipińska, kl. VI SP Stróża,
Wyróżnienie – Maja Gryta, kl. VI SP Stróża.
Kategoria uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Maciej Świąder, kl. III Gimnazjum w Stróży,
II miejsce – Katarzyna Jargieła, kl. I Gimnazjum w Stróży,
III miejsce – Aleksandra Tylus, kl. III Gimnazjum w Stróży,
Wyróżnienie – Franciszek Rej, kl. II Gimnazjum w Stróży.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki, zaś nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Stróży-Kolonii.
(red.)
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Trzy złote medale tenisistów stołowych
Doskonały występ na mistrzostwach
województwa, które odbyły się 14 maja
w Rykach, zaliczyli nasi najmłodsi pingpongiści
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
przy Gimnazjum w Stróży. Klasą dla siebie był
Szymon Kaźmierak, który obok złotego medalu
w rywalizacji indywidualnej, zdobył także złoty
medal w grze podwójnej i drużynowej ze swoim
kolegą z klasy Błażejem Wielgusem. Warto
zaznaczyć, że uczniom klasy IIc SP w Stróży
przeważnie przyszło walczyć z zawodnikami
o rok starszymi. Niewątpliwie ozdobą
mistrzostw był finałowy pojedynek w grze
podwójnej z zawodnikami z Lublina, który
obserwowało wielu kibiców. Nasi chłopcy,
pomimo że przegrywali 1:2, potrafili opanować
emocje i ostatecznie wygrać 3:2. Jak podkreśla
trener pingpongistów, tak dobry wynik to efekt
systematycznych treningów i wysokich
umiejętności technicznych jak na tę kategorię
wiekową. Miesiąc wcześniej brązowy medal
drużynowych mistrzostw województwa
zdobyły juniorki ze Stróży Aleksandra Stachyra
i Aleksandra Rycerz.
K. Kozłowski

IX Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej, Harcerskiej
i Patriotycznej CECYLION
W dniu 12.06.2016 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży odbył się IX Przegląd Piosenki
Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej CECYLION 2016. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Gmina
Kraśnik, Parafia Rzymsko-Katolicka w Stróży pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej, Szkoła
Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży. Zaproszonych gości, nauczycieli, uczestników, jury powitała dyrektor szkoły p. Anna
Myszak dziękując również sponsorom za życzliwość, ofiarność i pomoc w organizacji imprezy. Dzięki ich wsparciu zwycięzcy
otrzymali nie tylko statuetki, ale również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Następnie głos zabrał starosta kraśnicki p. Andrzej Maj, który
podkreślił, że przegląd jest nie tylko szansą sprawdzenia swoich umiejętności wokalnych, ale również okazją do zabawy i wymiany
doświadczeń z rówieśnikami z innych szkól. Oficjalnie otworzył IX Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej Harcerskiej
i Patriotycznej CECELION 2016. O godz. 13.00 rozpoczęło się przesłuchanie uczestników. Komisja w składzie p. Lucyna Widerlik,
Andrzej Gotner, Beata Szabat oceniała prezentowane utwory, uwzględniając: dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretacje,
ogólny wyraz artystyczny oraz klimat stworzony na scenie przez artystów.
Po wysłuchaniu utworów komisja postanowiła przyznać następujące miejsca.
1. Kategoria solistów szkół podstawowych klasy I–III:
I miejsce – Wiktoria Krawczyk, Szkoła Podstawowa w Stróży.
2. Kategoria solistów szkół podstawowych klasy IV–VI:
I miejsce – Dorota Zuń, Szkoła Podstawowa w Blinowie,
II miejsce – Alicja Żurek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku, i Emilia Rycerz, Szkoła Podstawowa w Stróży,
III miejsce – Klaudia Szewc, Szkoła Podstawowa w Kowalinie.
3. Kategoria solistów gimnazjum:
I miejsce – Natalia Pomykała, Publiczne Gimnazjum w Stróży,
II miejsce – Izabela Wiśniewska, Gimnazjum w Polichnie.
4. Kategoria zespoły klasy szkół podstawowych klasy I–III:
I miejsce – Zespół „Dwójeczki”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku,
II miejsce – Zespół „Wesołe Nutki”, Szkoła Podstawowa w Stróży.
5. Kategoria zespoły klasy szkół podstawowych klasy IV–VI:
I miejsce – Zespół „Effata”, Szkoła Podstawowa w Stróży,
II miejsce – Zespół „Polish Queen”, Szkoła Podstawowa w Kowalinie.
6. Kategoria zespoły gimnazjum:
I miejsce – Zespół „Kopernicus”, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kraśniku,
II miejsce – Zespół „Voices”, Publiczne Gimnazjum w Stróży.
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Sulowie.
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów
Przypominamy, że od sierpnia ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, które
regulują zasady przeprowadzania wycinki drzew i krzewów.
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na wniosek:
1. posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku
złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 121, z późn. zm.), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa
powyżej przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację
przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska,
b)
przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli jest planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie między innymi:
1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
2) 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
lub na terenach zieleni (na usunięcie drzew lub krzewów owocowych z terenów zielonych publicznie dostępnych
wymagane jest uzyskanie zezwolenia);
6. drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby
lub inne podmioty lub osoby po oględzinach pracownika urzędu gminy),
7. drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych.
Przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dokonuje się wizji lokalnej połączonej z oględzinami
drzew przeznaczonych do wycinki. Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół.
Decyzja na wycinkę drzew lub krzewów może być wydawana z naliczeniem opłaty.
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Właściwa pielęgnacja drzew !!!!
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do
usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że
mają na celu:
1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym
dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu);
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa
stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa stanowi zniszczenie drzewa. Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej.
Karę wpłaca się w wysokości 30% zaraz po ostateczności decyzji a 70% wysokości kary można odroczyć na okres 5 lat
jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3. zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi);
4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30%
gałęzi).
Minister Środowiska, jak co roku, określił stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za
zniszczenie zieleni na rok 2016. Osoby, które planują wycinkę drzew lub krzewów, powinny się z tymi stawkami
zapoznać, by uniknąć kar (są bowiem 2 razy większe od opłat).
1. maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

2. stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 252,79 zł.
M. Krawiec

Sprawozdanie z realizacji imprezy z okazji Dnia Matki
W dniu 22 maja 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Stróży odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Matki. Impreza ta została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele
władz gminy Kraśnik: skarbnik gminy – pani Marzena Rozmus, przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kraśnik – pan
Krzysztof Kozłowski, instruktor ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kraśniku – pani Danuta Wójcik oraz prezes Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Kraśnickiej – pani Wioletta Wilkos. Program uroczystości
obejmował występ dzieci z Przedszkola w Stróży, przedstawienie teatralne
„Egzamin na królewnę” w wykonaniu grupy teatralno-wokalnej „CDN…”,
działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Stróży; koncert muzyczny oraz
recital Moniki Karczmarczyk. Przedstawienie teatralne oraz koncert muzyczny
spotkały się z bardzo serdecznym przyjęciem publiczności. Młodzi aktorzy
otrzymali wielkie brawa oraz drobne upominki ufundowane przez bibliotekę gminną w Stróży.
Agnieszka Lidia Płatek
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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