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Plebiscyt na "Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku"

W związku z zakończonym w dniu 2 lutego 2016 r.
głosowaniem internetowym ogłoszonym na stronie Gminy
Kraśnik głosami internautów wyłoniony został zwycięzca
Plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku
Gminy Kraśnik”, którym została Paulina Pelak - zapaśniczka
szkolnego klubu LUKS Stróża. Poniżej podajemy wyniki
głosowania:
1. Pelak Paulina - LUKS przy Publicznym Gimnazjum w Stróży563 głosy
2. Jagieła Katarzyna - LUKS przy Publicznym Gimnazjum
w Stróży - 512 głosy
3. Cieślik Adrian - Publiczne Gimnazjum w Stróży- 407 głosy
4. Kowalski Jakub - Publiczne Gimnazjum w Stróży- 334 głosy
5. Stachyra Aleksandra - LUKS przy Publicznym Gimnazjum
w Stróży - 119 głosów
6. Kolasa Jakub - Szkoła Podstawowa w Stróży - 93 głosy
7. Kasica Michał - Szkoła Podstawowa w Stróży - 86 głosów
8. Rzeźnik Michał - LKS Stróża - 69 głosy

9. Pachuta Przemysław - LKS Stróża - 36 głosy
10. Błaszczyk Rafał - LUKS przy Publicznym Gimnazjum
w Stróży - 30 głosów.
W dniu 6 lutego 2016 r. w świetlicy w Słodkowie
Trzecim odbył się Bal Sportowca, podczas którego uroczyście
ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom plebiscytu.
Uczestniczyło w nim około 120 osób oraz goście zaproszeni
w osobach: Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski, Sekretarz
Gminy – Beata Kuśmierczyk-Kufel, Prezesi klubów sportowych
z terenu gminy: Przemysław Mróz, Jacek Izdebski, Sylwester
Janik, nominowani sportowcy do plebiscytu i ich rodzice. Galę
Sportu prowadził Przemysław Mróz, nagrody wręczał fundator
nagród Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski. Podczas Gali
Prezesi i przedstawiciele klubów przedstawili osiągnięcia swoich
klubów i plany na działalność sportową w 2016 roku. Po części
oficjalnej rozpoczął się bal sportowca, który został
zorganizowany przez działaczy Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Stróży i rodziców klasy
sportowej IA funkcjonującej przy Gimnazjum w Stróży. Przy
dobrej muzyce zespołu „ENDEFFIS”, pysznym jedzeniu
i doborowym towarzystwie uczestnicy balu bawili się do rana.
Dochód z balu LUKS przeznaczy na sfinansowanie kosztów
przejazdu na obóz sportowy organizowany dla uczniów w czasie
wakacji w Zakopanem.
Zwycięzcy i pozostałym uczestnikom Plebiscytu
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych
sukcesów. Dziękujemy również internautom za liczny udział
w głosowaniu. Prezes LUKS przy PG w Stróży Sylwester Janik
serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które
przyczyniły się do zorganizowania Balu Sportowca.
Sylwester Janik

Świadczenie wychowawcze "Program 500+"
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na
terenie Gminy Kraśnik w ramach Programu "Rodzina 500+" przez GOPS Kraśnik ul. Kościuszki 24.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka. Świadczenie
wychowawcze wynosi 500,00 zł netto. W przypadku świadczenia wychowawczego obowiązuje kryterium dochodowe (wyłącznie na
pierwsze dziecko), które w przeliczeniu na osobę ma nie przekraczać 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł na osobę. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących
najstarszymi dziećmi w rodzinie (wieloraczki) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.
Natomiast świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia
i przysługuje niezależnie od osiągniętego dochodu. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu podczas ubiegania się
o inne świadczenia rodzicielskie. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu tj.od 1 kwietnia 2016 r. . Jeśli wniosek
zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj. do 30 czerwca), rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym
momencie. Wnioski będzie można składać w formie papierowej oraz elektronicznej.
Anna Wronka - Kierownik GOPS
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Bezpłatna pomoc prawna
Informujemy, że 1 stycznia 2016 roku weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Powiat Kraśnicki przystąpił do programu. Na terenie powiatu funkcjonują
2 punkty, w których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20 od 7.30 do 15.30, pok. nr 6 oraz
- Urząd Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24 od 7.30 do 15.30, pok. nr 9.
Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni oraz adwokaci, a także prawnicy zatrudnieni w organizacjach
pozarządowych. Zgodnie z art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna
przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.
Łukasz Janik

Zmiana ceny wody
Informujemy, że zgodnie z taryfą KPWiK Kraśnik od 1 marca 2016 r. zmienia się cena wody w miejscowościach Lasy,
Pasieka, Suchynia, Spławy Pierwsze, Podlesie oraz cena ścieków w miejscowościach Stróża, Stróża-Kolonia, Pasieka, Słodków
Pierwszy. Cena za 1 m3 dostarczonej wody wzrośnie o 0,63 zł i będzie wynosić 4,82 zł brutto, natomiast cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków wzrośnie o 1,32 brutto i będzie wynosić 6,32 brutto.
Monika Matuszczak-Szymczyk

Informacja dla rolników - badanie gleb
Informujemy, że istnieje możliwość wykonania podstawowej analizy glebowej (badanie chemiczne w zakresie pH, P,
K, Mg) z dofinansowaniem. W dniu 9 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej (budynek w podwórzu) Urzędu
Gminy Kraśnik będą przyjmowane zgłoszenia na wykonanie badania gleby oraz będą wydawane pudełka na próby glebowe.
Specjalistą terenowym Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Lublinie, obsługującym m. in. Gminę Kraśnik jest
Pan Rafał Czobot, z którym można kontaktować się w tej sprawie pod nr tel. 603-644-917.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej OSCHR Lublin pod
adresem: http://www.oschr.pl/
Marzena Pielaszkiewicz

Powstaje słownik biograficzny ziemi kraśnickiej
Powstała inicjatywa upamiętnienia i uhonorowania ludzi związanych z ziemią kraśnicką. Zakłada ona stworzenie
„Słownika biograficznego ziemi kraśnickiej”. Pomysłodawcą i zarazem redaktorem naczelnym „Słownika” jest Pan Jan
Stanisław Kamyk Kamieński, pasjonat historii, heraldyki i genealogii, społecznik i regionalista. (kontakt: e-mail:
weclub@wp.pl).
Patronat honorowy nad „Słownikiem” objęli: Starosta Kraśnicki Andrzej Maj i Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław
Włodarczyk. Publikacja obejmie życiorysy osób już nieżyjących, związanych z miastem lub regionem kraśnickim.
Podstawowymi kryteriami każdej zamieszczonej biografii będą szczególne zasługi danej osoby na rzecz małej Ojczyzny, Polski
bądź świata. Redakcja „Słownika” zaprasza do współpracy pasjonatów historii, regionalistów, a także wszystkich, którzy
chcieliby pomóc w powstaniu tej publikacji.
Andrzej Wojtan
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kraśnik
6 pkt. O miejscach decydowały mecze bezpośrednie lub
różnice bramek. Puchary dla drużyn wręczał Wójt Gminy
Kraśnik Mirosław Chapski wraz z Radnym Gminy
Stanisławem Mrozem.
Wyniki:
Karpiówka- Podlesie
Słodków Trzeci- Stróża
Karpiówka - Stróża
Słodków Trzeci - Podlesie
Stróża - Podlesie
Słodków Trzeci - Karpiówka
W sobotę 13 lutego br. w hali sportowej przy
Gimnazjum w Stróży już po raz kolejny odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kraśnik
organizowany przez Ludowy Klub Sportowy „STRÓŻA”.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Kraśnik
Mirosław Chapski. Przy licznie zgromadzonej publiczności
do rywalizacji przystąpiło cztery drużyny reprezentujące
Słodków Trzeci, Karpiówkę, Podlesie, Stróżę. Mecze
rozgrywane systemem każdy z każdym wyłoniły zwycięzcę,
którym została drużyna ze Stróży. O wyrównanym poziomie
może świadczyć punktacja, gdzie trzy drużyny uzyskały po

Punktacja:
Stróża
Karpiówka
Podlesie
Słodków Trzeci

6 pkt.
6 pkt.
6 pkt.
0 pkt.

6-7
2-4
1-0
4-5
5-3
2- 4
Bramki:
9 -6
11- 9
15-15
8 - 13

Najlepszym Strzelcem Turnieju został Roland
Pielaszkiewicz z Podlesia.Najlepszym bramkarzem Turnieju
został Łukasz Oleszko ze Stróży. Najlepszym zawodnikiem
Turnieju został Marcin Szpyra.
Przemysław Mróz

Zmiany w procedurach podatkowych
Informujemy podatników, iż od nowego roku 2016 nastąpiło kilka zmian w procedurach podatkowych, takich jak:
- wymiar podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, nie będzie pobierany
jeżeli jego wysokość nie przekroczy 7,00 zł w stosunku rocznym. W związku z tym, podatnicy nie otrzymają w takich
sytuacjach decyzji wymiarowych (nakazów). Natomiast przy współwłasnościach, brany jest pod uwagę wymiar z całości konta,
a nie wielkość poszczególnych udziałów,
- do nakazów/decyzji wymiarowych dołączone będą druki wpłat, na podstawie których można dokonać wpłaty: u sołtysa,
w banku, na poczcie lub elektronicznie. Wpłat z kont stanowiących współwłasność należy dokonywać na dotychczasowych
zasadach. Z racji tego, że Gmina Kraśnik posiada umowę na obsługę bankową z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej we
wszystkich oddziałach tego banku, wpłat dokonuje się bez prowizji.
Najbardziej dokuczliwą zmianą jest obowiązek jednorazowej wpłaty, jeżeli podatek wymierzony jest w kwocie
do 100,00 zł rocznie, w terminie I raty tj. do 15 marca danego roku. Następujące zmiany zostały wprowadzone w : art. 10a
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), w art. 11a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz w art. 7a ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465).
Elwira Pasternak

Zmiany w podaniach o zastosowanie ulg podatkowych
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku zgodnie z Ordynacją podatkową, obowiązuje zmiana dotycząca formy
składania podań o zastosowanie ulg podatkowych tj. umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożeń na raty,
odroczeń terminu płatności podatku, ulg z tytułu nabycia gruntu oraz ulg inwestycyjnych. Zgodnie z art. 168 § 2 Ordynacji
podatkowej "podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca
zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator
podatkowy" - tzn. PESEL lub NIP, a "także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych" tzn.
w przypadku współwłasności i własności małżeńskiej na podaniu wymagany jest podpis wszystkich współwłaścicieli.
Podania nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa, pozostaną pozostawione przez organ
podatkowy bez rozpatrzenia.
Anna Łukasiewicz
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Świadczenie rodzicielskie
Od 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. Może ubiegać się o nie matka
albo ojciec dziecka, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osoba, która przysposobiła
dziecko w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego do ukończenia 10 roku życia pod warunkiem, że NIE OTRZYMUJE zasiłku macierzyńskiego.
Do świadczenie uprawnieni są m.in. studenci, osoby bezrobotne, osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych,
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ze świadczenia skorzystają także rodzice, których
dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w tym przypadku świadczenie
będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (52 tyg.). natomiast w przypadku urodzenia,
bądź przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci – 65 tyg., trojga – 67 tyg., czworga – 69 tyg., pięciorga i więcej – 71 tyg. Świadczenie
rodzicielskie wynosi 1000,00 zł miesięcznie netto, nie jest uzależnione od dochodu i może być pobierane w tym samym czasie tylko na
jedno dziecko bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. Rodzic może zgłosić się po świadczenie rodzicielskie w ciągu 3 miesięcy
od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie zostanie przyznane od momentu złożenia wniosku.
Dodatkowo informujemy, że nowe świadczenie wlicza się do dochodu podczas ubiegania się o inne świadczenia, tj. prawa do
świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Anna Wronka- Kierownik GOPS Kraśnik

Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku otrzymał w roku 2015/2016 z Banku Żywności w Lublinie artykuły
żywnościowe i tą formą pomocy wsparł 111 rodzin, tj. 402 osoby ubogie, spełniające kryterium dochodowe z pomocy społecznej.
Ponadto otrzymaliśmy ok. 27 ton jabłek i 8,5 tony marchwi, które wydano dla 425 rodzin, tj. 1617 osób z terenu Gminy Kraśnik.
Anna Wronka - Kierownik GOPS

Komunikat o zagrożeniach zatrucia tlenkiem węgla
Tlenek węgla (CO) jest gazem, bezzapachowym, bezbarwnym, silnie toksycznym Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem
węgla, przy niewielkim jego stężeniu w powietrzu, są: bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty i osłabienie mięśni. Gdy stężenie CO jest
wyższe, dochodzi do utraty przytomności i zapaści. Do zaczadzeń dochodzi najczęściej w mieszkaniach z bardzo szczelnymi oknami
i drzwiami oraz z niesprawną wentylacją (pozatykane kratki itp.), a także tam, gdzie w łazienkach są termy gazowe. Często przyczyną
tragedii jest również używanie wadliwych piecyków - gazowych, węglowych i innych. Przypomina się o działaniach, które mogą
wyeliminować zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla: używanie sprawnych urządzeń grzewczych, które mają stosowne atesty i są
wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa; do ogrzewania pomieszczeń,
w których stale przebywają ludzie, nie należy stosować gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych ani kuchni gazowych; przy
stosowaniu urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe (piecyków, kominków), w pomieszczeniu należy zapewnić
skuteczną wentylację, czyli stały dopływ świeżego powietrza; nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych (również tych w drzwiach do
łazienki); można również wyposażyć mieszkanie w czujniki dymu, tlenku węgla i gazu. Należy pamiętać, że konserwacji i napraw
urządzeń grzewczych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy!
Tadeusz Wrzesień

Laureatka Aleksandra Biegaj

Aleksandra Biegaj jest uczennicą Szkoły Podstawowej
im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży. Została laureatką dwóch
konkursów etapu wojewódzkiego: z języka polskiego
i ortografii. Konkursy te trwały równocześnie, co było dodatkową
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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trudnością, z którą Ola sobie jednak poradziła. Aby osiągnąć tak
wspaniały wynik, trzeba było poświęcić na naukę wiele czasu, co
wymagało nie lada poświęcenia, zarówno uczennicy, jak
i nauczycielki Agnieszki Adamczyk kierującej zdobywaniem
wiedzy. Pierwszym zwycięstwem był etap szkolny. Z okręgu
przeszła do województwa, jako jedyna uczennica z powiatu
kraśnickiego. Etap wojewódzki – jako laureatka z języka
polskiego, ukończyła z najwyższym wynikiem 35/40. Została
również laureatką w konkursie ortograficznym.
Możemy podsumować, że Ola, to chluba naszej szkoły,
za osiągnięcia, których dokonała. Może być wzorem do
naśladowania i zachętą, aby inni brali udział w konkursach, gdyż
laury są do zdobycia, ale wymaga to wielkiej determinacji
i wysiłku. Pozytywem było to, że była zawsze rozumiana
i wspierana przez Rodziców. Oli, która tak rzetelnie
i odpowiedzialnie współpracowała ze mną w zdobywaniu wiedzy,
składam, najserdeczniejsze życzenia, aby starczyło Jej
wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy. Gratulujemy !!!
Agnieszka Adamczyk
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O sprawach komunikacji
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gminy i powiaty opracowują plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego, który będzie obowiązywał od 2017 roku. Ponieważ na terenie Gminy Kraśnik nie ma linii
komunikacyjnych zamykających się w granicach gminy (są kursy z wjazdem do miasta Kraśnika), organizatorem publicznego
transportu będzie Starosta Kraśnicki. Organizator planuje rozwój transportu, organizuje publiczny transport zbiorowy i zarządza tym
transportem. Nasza Gmina nie ogranicza liczby przewoźników i nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z przystanków
autobusowych (dotyczy to dróg krajowych, gdzie przystanki zostały przejęte od GDDKiA oraz dróg gminnych). Także MPK Kraśnik
bez żadnych ograniczeń może świadczyć usługi przewozowe. Taka komunikacja jest realizowana w Suchyni, Podlesiu
i Pasiece. Jeśli MPK zaproponuje uruchomienie kolejnych linii do innych miejscowości, to otrzyma zgodę na bezpłatne korzystanie
z przystanków autobusowych. Już wcześniej, przy uruchamianiu linii przez Pasiekę proponowaliśmy MPK przewóz osób przez Stróżę
i Słodków Pierwszy oraz do Mikulina. MPK nie skorzystało z propozycji.
Andrzej Wojtan

Nowy zasiłek macierzyński w KRUS
Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej podlegającej z mocy ustawy lub na wniosek ubezpieczeniu
wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno–rentowemu, bądź tylko ubezpieczeniu emerytalno–rentowemu,
która: jest matką albo ojcem dziecka, przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia, przyjęła
dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie, przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.
Ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje tylko w przypadku: skrócenia okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia
urodzenia dziecka ,śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie,
jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia,
przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński wynosi 1.000 zł miesięcznie i dotyczy osób ubezpieczonych, które urodziły
dziecko(ci), przyjęły dziecko(ci) na wychowanie po 31 grudnia 2015 r. Kwota ta dotyczy również ubezpieczonych matek oraz
ubezpieczonych osób wychowujących/przysposabiających dzieci, które nie pobrały zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia
(przysposobienia) dziecka(ci) na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:
52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia
na wychowanie jednego dziecka, 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga
dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci, 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci, 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy
jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci, 71 tygodni – w przypadku urodzenia
pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga
i więcej dzieci,
Zasiłek macierzyński w okresie przejściowym
Osobie ubezpieczonej, która przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 4-krotnej emerytury podstawowej, od dnia 1 stycznia 2016 r.
przysługuje zasiłek macierzyński przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu w kwocie: 705,00 zł – w przypadku urodzenia
jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, 528,00 zł –
w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga
dzieci, 313,00 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na
wychowanie trojga dzieci; 110,00 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci
lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci. Szczegółowych informacji udziela Placówka Terenowa KRUS w Kraśniku.
Dariusz Wcisło - Kierownik KRUS Kraśnik

Można spełnić marzenia dzieci
Stowarzyszenie „Muzyk” z Kraśnika zaprasza do wzięcia udziału w realizacji marzeń uczniów Szkoły Muzycznej I st. im.
Kompozytorów Polskich w Kraśniku. Marzeniem dzieci jest zakup fortepianu. Szkoła Muzyczna istnieje ponad 10 lat, jest placówką
publiczną skupiającą 230 uczniów. Jak twierdzi Pani Anna Mazur, prezes Stowarzyszenia „Muzyk”, z terenu gminy Kraśnik do tej
szkoły uczęszcza obecnie 15 uczniów. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Można więc wesprzeć
inicjatywę zakupu fortepianu przekazując swój 1 % podatku, wpisując w deklaracji rozliczeniowej nr KRS: 0000324405.
Andrzej Wojtan
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych

naszagmina@gminakrasnik.pl

6

NASZA GMINA KRAŚNIK

Nr 1 (141) Styczeń-Luty 2016

Gimnazjaliści pomagają

W dniu 4 lutego 2016 r. pod opieką Pani Marty
Różyckiej wolontariusze z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Stróży: Magda Tomczak, Magda Sowa i Krystian
Lenart odwiedzili przytulisko dla zwierząt w Rachowie
Starym. Celem wyjazdu było przekazanie karmy dla psów,
którą uczniowie zebrali podczas zabawy andrzejkowej. Oto
relacja z wyjazdu: Przytulisko prowadzi osoba o wielkim
i wrażliwym sercu, Pani Renata Olszewska. Obecnie ma pod
opieką 118 psów i parę kotów. Każdy pies mieszka w boksie,

"Kolędnicy" w Stróży
W dniu 24 stycznia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej
w Stróży odbyło się spotkanie noworoczne. Grupa teatralnowokalna „CDN…”, działająca przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Stróży, przygotowała inscenizację „Kolędnicy”.
Młodzi aktorzy w tradycyjnych strojach przypomnieli
zgromadzonym gościom piękną tradycję odwiedzin
kolędników w domach w czasie karnawału. Aniołki,
Krakowianka, Gospodyni, Gwiazdor, Diabełek, Koza, Żyd,
Niedźwiedź, król Herod i Śmierć z kosą, wzbudzili wielkie
zainteresowanie najmłodszej części licznej publiczności.
Niedźwiedź za swój taniec otrzymał wielkie brawa, a Żyd
chodzący z koszyczkiem uzbierał sporo monet. Na spotkanie
przybył Starosta Kraśnicki – Andrzej Maj, przedstawiciele

GAZETA BEZPŁATNA

ma swoje imię, budę oraz swoją miskę na jedzenie i picie.
Pieski są bardzo zadbane, czyste i najedzone. Właścicielka
przytuliska jest bardzo silną sobą, każdego dnia 365 dni
w roku od rana do nocy, bez względu na pogodę, czyści klatki,
karmi zwierzaki i poświęca im więcej uwagi niż samej sobie.
Ta praca jest bardzo ciężka, ponieważ każdy pies musi jeść
i pić wodę np. w lecie trzeba donosić praktycznie co godzinę.
Psy muszą być regularnie badane przez weterynarza. Dzięki
temu wykrywa się u nich różne schorzenia, jak: cukrzycę,
padaczkę, nowowtory, ślepotę. Wtedy psy potrzebują
szczególnej uwagi, podawania leków, specjalnych boksów
(kilka psów jest ślepych). Czasami trzeba wstawać w środku
nocy, sprawdzić czy wszystko jest z nimi w porządku.
Każdy pies ma swoją historię i nie są one wesołe.
Poznaliśmy wspaniałego psa, który jest bardzo ruchliwy. Pani
Renata mówiła, że ma psie ,, adhd”. Dowiedzieliśmy się, że
trzy lata temu pod przytulisko podjechała jakaś kobieta
i wyrzuciła go z samochodu. Od tej pory bardzo żywiołowo
reaguje na każdy zatrzymujący się samochód. Takich historii
jest, niestety, więcej.
Pani Renata jest praktycznie sama (zmarł jej mąż,
pomaga jej dwójka znajomych) jednak dzięki wsparciu ludzi
dobrej woli daje sobie radę z utrzymaniem przytuliska. Na
zakończenie naszej wizyty na pytanie czego najbardziej jej
potrzeba, odpowiedziała:,, zdrowia, abym mogła opiekować
się dalej zwierzętami".
Szkolny Klub Wolontariusza

władz Gminy Kraśnik – Przewodniczący Rady Gminy
Kraśnik- Andrzej Hanaj, Sekretarz Gminy Kraśnik – Beata
Kuśmierczyk-Kufel oraz radni Rady Gminy – Grzegorz
Krupka i Robert Różycki. Przybył również Proboszcz parafii
w Stróży –ks. Grzegorz Stąsiek. Spotkanie wzbogacił występ
grupy „Biedronki” z Przedszkola w Stróży. Dzieci, pod
kierunkiem p. Joanny Nowakowskiej i p. Zofii Kość
wykonały trzy kolędy. Na zakończenie spotkania z
godzinnym koncertem kolęd wystąpił zespół „Emmanuel
Gospel”, działający przy parafii pw. Św. Józefa w Kraśniku.
Liczna publiczność, wspólne śpiewanie pięknych
polskich kolęd i pastorałek, świadczą o pozytywnym odbiorze
imprez kulturalnych w środowisku oraz pozwalają planować
kolejne spotkania teatralno-muzyczne.
Agnieszka Lidia Płatek

Bądź widoczny na drodze!
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kraśnik przypominamy, że 31 stycznia 2014 r. wprowadzony został
obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych bez względu na wiek, poruszających się po zmroku poza terenem
zabudowanym, tam gdzie nie ma chodnika. Spotkanie pieszego ubranego w ciemne ubranie w rejonie nieoświetlonym może
być dla kierowcy dużym zaskoczeniem. Używanie elementów odblaskowych (opasek, wisiorków, taśm) umożliwia
kierującemu pojazdem zauważenie i zareagowanie na osobę pieszą na drodze dużo wcześniej. Często odległość ta zwiększa się
z 30-40 m do nawet 150-300 m. Niejednokrotnie może to zapobiec wypadkowi drogowemu skutkującemu ciężkimi
obrażeniami ciała lub śmiercią. Dlatego kierujemy apel do mieszkańców, by zadbali o bezpieczeństwo swoje i swoich
najbliższych. To naprawdę niewielki wysiłek i mały ciężar, a potrafi uratować życie. Elementy odblaskowe dostępne są w
licznych punktach sprzedaży, a nawet na poczcie. Wszyscy uczniowie Gminy Kraśnik, co roku otrzymują niezbędne elementy
odblaskowe. Należy je nosić dla własnego bezpieczeństwa nawet w obszarze zabudowanym.
Andrzej Wojtan
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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"Srebrni" pingpongiści
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Pingpongiści związani z Ludowym Uczniowskim Klubie
Sportowym przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży w tym
sezonie czterokrotnie zdobyli tytuł wicemistrzów powiatu. Tuż
przed świętami Bożego Narodzenia srebro wywalczyła drużyna
gimnazjalistów w składzie Rafał Błaszczyk, Kamil Flis i Kornel
Mazur oraz licealiści z „górki” Adrian Plichta i Emil Sikora. Już
w nowym roku w Liśniku do rywalizacji przystąpili reprezentanci
szkół podstawowych. Zarówno żacy (Szymon Kaźmierak, Damian
Jargieła) jak i młodzicy (Mateusz Bałasz, Marcel Domański)
wzorem starszych kolegów także wywalczyli srebrne medale.
Wszystkie cztery drużyny awansowały do zawodów rejonowych.
Warto też wspomnieć, że na najniższym stopniu podium
w rywalizacji powiatowej stanęły dziewczęta z gimnazjum
Alaksandra Stachyra i Aleksandra Rycerz oraz licealiści z Reja
Marcin i Daniel Kozłowscy.
Za nami też są kolejne mistrzostwa powiatu LZS, które
w grudniu odbyły się w Dzierzkowicach. Tam reprezentacja naszej
gminy zajęła drugie miejsce. Było to możliwe dzięki siedmiu
medalom zdobytym indywidualnie przez naszych reprezentantów
w różnych kategoriach wiekowych. Złoty medal w kategorii
seniorów starszych zdobył trener pingpongistów Krzysztof
Kozłowski. Aleksandra Stachyra i Marcin Samolej stanęli na
drugim stopniu podium, natomiast Mateusz Bałasz, Rafał Nowak,
Marcin Kozłowski i Aleksandra Rycerz zdobyli brązowe medale.
LUKS przy Gimnazjum w Stróży

Koniec starego roku i początek nowego to czas
zmagań tenisistów stołowych w rozgrywkach drużynowych
w ramach rywalizacji szkół w powiecie kraśnickim.

Gimnazjaliści na stoku narciarskim w Batorzu

O ile gimnazjaliści niechętnie opuszczają budynek
szkoły po zakończonych lekcjach, to jednak w dniach 15 i 22
stycznia br. było inaczej. Na wszystkich amatorów zimowych
szaleństw na śniegu przed szkołą czekał już bus, który zabrał ich
na stok narciarski w Batorzu. W godzinach od 14.30 do 20.00
uczestnicy (17 i 20 osób) uczyli się i doskonalili swoje

umiejętności z zakresu narciarstwa zjazdowego pod okiem
doświadczonych instruktorów. Organizatorem obydwu imprez
było Stowarzyszenie Miłośników Sportu działające przy
Publicznym Gimnazjum w Stróży. Oprócz zajęć sportowych była
to również świetna okazja do integracji młodzieży z różnych klas,
a także sposób na propagowanie zdrowego stylu życia i miłe
spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ważnym
elementem takich wyjazdów jest również, mocno akcentowany
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, aspekt bezpiecznego
wypoczynku w okresie zimowym. Dzięki zajęciom na
profesjonalnie przygotowanym obiekcie, pod okiem nauczycieli
posiadających duże doświadczenie, uczestnicy nie tylko
nabywają umiejętność poruszania się na nartach, ale poznają
także zasady bezpiecznego podejmowania aktywności fizycznej
w okresie zimowym. Nauką i doskonaleniem jazdy na nartach
zajmowali się instruktorzy pan Tomasz Kamiński oraz pan
Marcin Siemion, natomiast opiekę sprawował pan Marek
Skrzyński. Z uśmiechu na twarzy, zadowolenia oraz opinii
uczestników wyjazdu, można wywnioskować, że obydwie
imprezy były bardzo udane. W planach są zatem kolejne wyjazdy,
w organizacji których pomoże Gmina Kraśnik. Pozostaje więc
cierpliwie czekać na sprzyjające warunki pogodowe.
Zarząd Stowarzyszenia
T. Kamiński, M. Siemion, M. Skrzyński

Informacja
Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku informuję, iż z dniem 1 stycznia 2016 r.
nastąpiła zmiana siedziby biura. Nowy adres: ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Piętro I pok.
104,105,110. Wejście od Bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.
Pracownikiem pełniącym dyżur w Gminie Kraśnik jest Pani Agata Broda, Piętro I pokój
Nr 18 w każdy wtorek w godzinach 7.30-15.00.
Agata Broda
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Zumba w Słodkowie Drugim
Od 18 stycznia tego roku w świetlicy wiejskiej
w Słodkowie Drugim odbywają się zajęcia zumby,
prowadzone przez Panią Joannę Szawarską dwa razy
w tygodniu. Pomysł wywiódł się od mieszkanek Słodkowa,
aby wykorzystać długie zimowe wieczory i jednocześnie
poprawić swoją kondycję ruchową. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem nie tylko mieszkanek Słodkowa Drugiego,
ale również innych miejscowości. Wiek również nie ma
znaczenia, w zajęciach biorą udział Panie w każdym wieku,
od szkoły podstawowej do Pań odpoczywających już na
emeryturze. Udział w zajęciach jest płatny.
Iwona Żaba

Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
Red. Andrzej Wojtan
Skład i korekta tekstu: Marta Zabieglińska
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e-mail: naszagmina@gminakrasnik.pl
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